
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

राप्ती नगरपातलका, चििवन 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदचशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदचशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोचजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उचल्लचखि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बचन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदचशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देचखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपचस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमचण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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     (बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६४५                                                                                        तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

राप्ती नगरपातलका, चििवन । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बचन्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बचन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बचन्धि प्रितलि 
काननुबमोचजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.3 करोड 73 हजार बेरुजू देचखएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.28 लाख 34 हजार फस्र्ौट भई रू.2 करोड 72 लाख 
39 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्रे् असलु गनुापने रू.5 लाख 27 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.1 करोड 60 लाख 92 
हजार, तनर्तमि गनुापने रू.29 लाख 20 हजार र पेश्की रू.76 लाख 99 हजार रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्मको रु. १० करोड ४४ 
लाख ४६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु.  ३४ लाख ३८ हजार फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १२ करोड ८२ लाख ४७ हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू चस्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातप्तको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााप्त अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा  औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारचम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोचजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको चजम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोचजम सही 
र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने चजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग चजम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उचिि आश्वस्ििा प्राप्त गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनचिििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देचखएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

         
 

        

        (तरलोिन आिार्ा) 
    नार्ब महालेखापरीक्षक
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राप्ती नगरपातलका, चििवन 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारचम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्ि
क

 

लगिी
 

63 44 30073 
0 12 2834 

63 32 27239 527 2920 16092 ० ० 19012 7699 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू चस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
चजल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

चििवन १०४४४६ ० ३४३८ १०१००८ ० २७२३९ १२८२४७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रा�ी नगरपा�लका, िचतवन , रा�ी नगरपा�लका , िचतवन

काया�लय �मुख Ganga Bahadur Bhujel २०७६-१२-२० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Gopal Tiwari २०७५-१२-१०

बे�जु रकम ३०,०७२,५९९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १७,८४,५७,८१४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ७९,९१,०७,१५६ चालु खच� ५८,३९,०६,२२३

�देश सरकारबाट अनुदान १०,९४,६६,०७३ पँूजीगत खच� ३९,१२,००,२२३

राज�व बाँडफाँट ३,२५,८०,०३३ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,७०,२४,७५५

आ�त�रक आय ७,३१,०१,७६३

अ�य आय २,४८,२२,६४६

कुल आय १,०३,९०,७७,६७१ कुल खच� १,०५,२१,३१,२०१

बाँक� मौ�दात १६,५४,०४,२८६
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
रा�मती नगरपा�लका
लेखापर��ण ��तवेदन

२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती स�िढकरण माफ� त िवधावयक�, कायाकारीणी र �याियक अ�यास सं�थागत गरी �थानीय सरकारको स�ालन गन�
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारको स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वय �वध�न गद� �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता तथा
उ�रदािय�व �वध�न गरी पारदिश�ता सुिन��चत गनु� नगरपा�लकाको उदे�य रहेको छ । कुल �े�फल ११२.०४ वग� िकलोिमटर रहेको नगरपा�लकामा १३ वडा तथा ६८ सभा
सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या क�रव ५८ हजार रहेको छ ।

२ �थानीय स��त कोष : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पा�लकामा �थानीय स��त कोष रहने तथा दफा ७२ मा आय �ययको लेखा�न स�व��ध �यव�था रहे अनुसार
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः



https://nams.oag.gov.np4 of 75

रा�ी नगरपा�लका

आ.ब. ०७७।७८

�ाि� र भु�ानी िहसाव

�स.नं काय��मको नाम �ाि� �यय िशष�क भु�ानी

1 गत आ.व को �ज�मेवारी :

क आ�त�रक आ�दानी १६५२६०८७७ चालु खच� ५८३९०६२२३

ख धरौटी रकम ५८०८५७९ पँुजीगत खच� ३९१२००२२३

ग िविभ� कोषह� ७३८८३५६ पे�क� खच� १५५७४४१५

२ आ�त�रक आ�दानी ७३१०१७६३ धरैटी िफता� १२९३३८०

३ अ�य िविवध आ�दानी ३९५८७४८ संघीय तथा �देश अनुदान िफता� ४६०२०८८७

४ संघीय अनुदान ५९६४७४५०१ िवभा�य कोष संघीय िह�सा ३४६७३३८

५ अ�य अनुदान ३२५८००३३ िवभा�य कोष �देश िह�सा १०६६८७३५

६ अ�तर सरकारी अ��तयारी (LMBIS) २०२६३२६५५ ब�क मै�दात :

७ �देश सरकारवाट ह.काय��म ९५३३०००२ मुल खाता १४७२०४०३६

८ धरौटी रकम ६१९९३३९ धरैटी १०७१४५३८

९ �देश सरकार संग राज�व वाँडफाड वापत १४१३६०७१ िविभ� कोष ७४८५७१२

१० िविभ� कोषह� १४६६४५५९



https://nams.oag.gov.np5 of 75

ज�मा � १२१७५३५४८८ १२१७५३५४८८

३
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र
िववरणह�, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने
आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गर� कायम भएका
�यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन ्।

४ आ�त�रक िनय��ण :

पा�लकाले अपनाएको आ�त�रक िनय��ण, सुचना �िव�ध प�ित, �मण अिभलेख, बे�जु लगत, मम�त काय� तथा धरौटी �यव�थापन स�व�धमा दे�खएका
�यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

४.१ आ�त�रक िनय��ण : सरकार स�ालन ऐन २०७४ माआ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानूनमा समेत उ� �यव�था उ�ेख छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय�का स�व�धमा स�पमदनग�रने
काय� िनयिमत, िमत�ययी �भावकारी र द�तापुण� �पमा स�पादन गनु�पन� �णालीको नगर �मुख, �ज�ा सम�वय सिमित
�मुख वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीको
�भावकारी �यव�थापन गन� सकेको दे�खएन ।
�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन
र �यव�थापन गनु�पन� �वव�था रहेकोमा पा�लकाले िवगतमा त�या� तयार गरेको भएपिन अव�ध यिकन गरी
अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको सु� स�टवयरले जेनेरेट गरे अनुसारकोवािष�क �ितवेदन
�देश लेखा इकाई काया�लयमा पठाउने गरेपिन सो स�व�धमा भएका थप �गितका स�व�धमा लेखा�न गरेको पाइएन ।
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पा�लकाले भु�ानी अिभलेखका आधारमा सु� स�टवेयरमा काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको
जनाएपिनबह�बिष�य योजना �वीकृत गरी अिभले�खकरण गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले यसको उपय�ु �यव�थापन गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानकोिववरण तयार गरी सहायक �ज�सी खाता राखेको जानएपिन वडा काया�लयमा रहेका
�ज�सी समानको अिभलेखमूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन� उ�ेख गरेकोमा सुझाव काया��वयन गरेको
दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको
दे�खएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा
सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन ।
योजना �यव�थापनमा सकारा�मक �भाव कायम गन� गरी वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार
गरेको दे�खएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको
प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा
नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क�
फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू
लगत तथा स�परी�णको अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल गन� �णाली �यव�थापन गरेपिन थप सुधार गरेको दे�खएन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ागरी उपल��ध मापन गरेको दे�खएन । यसबाटअधुरा आयोजनाको काया��वयनमा
िदशािनद�श ह�न सकेको दे�खएन ।
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४.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख,

�ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access

control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक
�पले भरपद� ह�नुपन�मा पा�लकाले राज�वा उठाउन �योग गरेको राव�व सूचना �यव�थापन �णालीको �यव�थापन र
िनय��णमा काया�लयको पह� ँच दे�खएन । सेवा �दायक सँ�थाले िनय��ण तथा �यव�थापन गन� ग�र स�झैता गरेको
दे�खयो । यसबाट नगरपालीकाको आ�त�रक आय लेखा�नका स�व�धमा भरपद� अनुगमन �णाली तयार गरेको
दे�खन आएन । पा�लकाले सँकलन के�� बाट �ा� िववरणको आधारमा मा� आय लेखा�न गन� गरेको छ । �णाली
�यव�थापनमा समेत नगरपा�लकाको पह� ँच ह��गरी सुधार गनु� पद�छ ।

सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन गदा� स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार गरी म. ले. प. फाराम
९०१ र ९०२ बमो�जम �योगककता�, िनय��णकता� लगायतको अिभलेख कायम ह�नेगरी काया��वयन गनु�पन�मा गरेको
दे�खएन ।

स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यरुी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम
९०३ मा रा�नुपन�मा लेखापरी�ण अव�धमा उ�े�खत �यहोराको �माण पेश ह�न आएन । यसबाट से�य�ुरटी �ोटोकल
र सुर�ण िवधीका स�व�धमा जो�खम भई अिभलेख भएकोआ�दानी रकम हराउने तथा अिभलेखमै नदे�खई आय
लेखा�नमा समेत नआउने अव�था रह�छ। यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।
फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था ह�नुपन� अशल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले यस
स�व�धमा छु�ै गरी भरपद� �यव�था गरेको �माण पेश गरेको छैन । �सगास वा सु� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा
�योग ह�ने स�टवेयरका स�ब�धमा सेवा स�ालक िनकयलेनै िनय��ण गन� र पा�लकले स�ालन मा� गन� गरेको नकारी
िदएको छ । भरपद� वकै��पक �यव�था सुिन��चत गनु�पद�छ ।

४.३ सवारी साधन मम�त : सावारी स�ालन तथा मम�त काय�का लािग लगबुक तथा मम�त अिभलेख कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार
पा�लकाले म ले प फारम �योग गरी �यव�थापन गनु�पन� स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।
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पा�लकाले सवारी साधन मम�त, ई�धन खपतको अव�था ज�त �यहोरा खु�नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम
सवारी साधन स�ालन लगबुक रा�नुपद�छ । लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� लगबुक राखेको दे�खएपिन समय �म
अनुसारको अिभलेक द�ु�त ह�नेगरी अ�याव�धक गरेको पाइएन । सवारी साधनको वा�तिवक अव�था खु�ने गरी म.

ले. प. फाराम ९०५ अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�त गदा� म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जमको मम�त अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले पा�लकले पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�तमा �. ११,९२,६१८.०० खच� गरेको
िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । सव ैिक�समको मम�तको अव�था दे�खनेगरी मम�त अिभलेख राखेको छैन । यसवाट य�ता
साधन िव�थािपत तथा �ललाम गदा� साथै िव��य िववरणमा वा�तिवक मु�य लेखा�न गन� सम�या ह�ने दे�ख�छ । य�तो
अशर उ�प� नह�ने गरी सुधार गनु�पद�छ ।

४.४ �मणकाय� �यव�थापन : �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा कम�चारी �मणको अिभलेख अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था
छ । यस काय�को आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको छ ।

�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा काय�लायबाट �मण आदेश �लई �मण गन� कम�चारीका स�व�धमा म. ले. प. फाराम
९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािगम. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमन तथा �मण काय�मा �. २२,१६,८२०.०० खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ ।
िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा�मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेपिन �मण अिभलेख
राखेको छैन । साथै ते�रज तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा
ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ। यसबाट अनुगमन तथा मु�याँकन
काय��म �भाबकारी भयो भ�े आधार भएन । उ� खच� गदा� �मण गन� �यि�को �प� �यहोरा दे�खने ग�र अिभलेख
राखेको छैन । यसबाट आ�थ�क वष�को अ�तमा कम�चारी �मण अव�थाको मु�या�न गन� स�ने दे�खएन । साथै
�मणबाट िनधा��रत उदे�य �ा� भए नभएको साथै खच� �भावकारी भए नभएको परी�ण गन� सिकएन । पा�लकाले
�मण अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
सोही िनयमलीमा �मण पे�क� �लने कम�चारीले �मणबाट फक� आएपिछ म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण
�ितवेदन पेश गनु�पन� र �ितवेदन �ा� भएपिछ �मणको उपल��ध मापन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीले पे�क� फ�य�ट
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गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस अनुसारको �मण �ितवेदन �लई अिभले�खकृत गरेको छैन । यसले आ�त�रक
िनय��ण �यव�था कमजोर देखाएको छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु�पद�छ ।

४.५ बे�जु लगत : आ�दानी खच� लेखा�न तथा िव��य िववरण तयारी लगायत काया�लयको ��यक तहमा �योग ह�ने काय�
अिभले�खकरण गन� महालेखापरी�कको काया�लयले �वीकृत गरे अनुसारका म. ले. प. फारामह� �योग गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले लेखापरी�णबाट उठेका बे�जुको अिभले�खकरण गरी बे�जु लगत रा�नुपद�छ । पा�लकाले केही म ले प फारमह�
राखेपिन अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत तयार गरेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।

म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक नह�दा वे�जुको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने ह� ँदा िनयमानुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।

४.६ धरोटी अिभलेख : पा�लकाले िनमा�ण काय� स�झौता गदा� र रिन� िवल अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ अनुसार धरौटी रा�ने र धरौटी क�ी गरी भु�ानी गन� गरेको छ । यसरी क�ी गरी राखेको धरौटी काय�
स�प� भएपिछ िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले सु� �णालीबाट लेखा राखेकोमा सो वष� दे�खको धरोटीको अिभलेख अ�ाव�धक
भएिपन सु� स�टवेयर लागु ह�नुभ�दा अ�ध�ा वष�ह�को अिभलेख �णालीमा �िवि� गरेको छैन । यसवाट धरौटी वा�तिवक
अव�था यिकन नह�ने दे�ख�छ । साथै िव��य िववरणमा ��तुत धराैटी समेत एिककृत अिभलेखको अभावमा वा�तिवक भए
नभएको यिकन ह�न सकेन ।

५ ख�रद �यव�थापन :
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पा�लकाले ख�रद योजना, मौजुदा सूिच, स�प�� लेखा�न, ख�रद स�झौता काया��वयन, गुण�तर परी�ण ज�ता आ�त�रक िनय��णको �े�मा अपनाएका
िव�धका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

५.१ ख�रद योजनाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको खरीद
गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु�योजना र वािष�क खरीद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन
२०६३ को दफा ७(३) मा काया�लयका लािग एक ख�रद ईकाई गठन गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� वािष�क ख�रद
योजना तयार गरेको नदे�खएकोले बष�भरी कुन कुन सामान कित प�रमाणमा आव�यक पन�, कित सामान किहले खरीद गन� र
�यसको उपय�ु खरीद �कृया िव�ध के ह�ने ज�ता ख�रद �यव�थापनका मह�वपूण� प�ह� सिहतको योजना नह� ँदा आव�यकता
बमो�जम खरीद गद� गएको एवं साव�जिनक खरीद ऐन र िनयमावलीको तोिकएको सीमा ना�न गई खरीद िनयम तथा ख�रद
�ि�यामा सवलैाई सहभागी ह�ने समान अवसर सुिन��चतता भएको नदे�खएकोले काया�लयले ख�रद �यव�थानमा िवशेष �यान
िदनुपन� दे�ख�छ । ख�रद इकाई गठन नह� ँदा ख�रद काय�को किमकमजोरी हटाई मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा र अ�य
सेवाको ख�रदको गुण�तर अिभवृि� गरी सोस�व�धी �ज�मेवारी बहन गराउन किठन ह��छ । ख�रद इकाई गठन गन� काया�लयले
�यान िदनु पद�छ।
मौजुदा सूची तयारः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा
(६) दफा ४१ को उपदफा (१) को ख�ड (क) र दफा ४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार
आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको दफा १०(२) बमो�जमको यो�यताको
आधारमा छु�ा छु�ै सूची तयार गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यसरी मौजुदा सूची तयार गरेको छैन । यसले गदा�
यो�यता र �मता नभएकाबाट गुण�तरीय सेवा �वाह नह�ने ह�दा कानूनको पालनामा �यान िदनु पद�छ ।
ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल
स�प��, दािय�व तथा अिभलेख �यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ ।
�थानीय तहले ह�ता�तरण ह�ने स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� तयार गरी
�ितबेदन गनु�पन� �यव�था गरेकोमा स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको दे�खएन । क��यटुर, �यापटप,

ि��टर, मोबाईल, फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समान अिभले�खकरण गरी �ज�मेवारी सान� गरेको पाईएन ।
�ज�सी मालसामानको लगत अ�ाव�धक नगदा� हराउने तथािहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा मालसामानको �कृित अनुसार �ज�सी
खातामा आ�दानी जनाई अ�ाव�धक गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा �यहोरा औ�याएकोमा
सुधार भएको दे�खएन ।
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स�प�� लेखांकन : नगरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय
सामान लगायतका स�प��को मू�यांकन समेत दे�खने गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन । कूल मू�य खु�ने
गरी �वािम�वमा रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकनलाई सु�ढ गनु�पन�दे�ख�छ । यस
स�ब�धमा गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।
परामश� सेवा : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने
भएमा र विढ द�ता आव�यक पन� भएमा लागत अनुगमान तयार गरी �ित�पधा�कव मा�यमबाट परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ । नमुनाका आधारमा छनौट भएका देहाय अनुसारका काय�मा पा�लकाले �ित�पधा� नगराई सोझै परामश� सेवा
ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीघ�का�लन पँूजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत
आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�का लािग �ित�पधा�को मा�यमले
परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।

५.२ ख�रद स�झौता काया��वयन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा साव�जिनक िनकालये ख�रद गदा� बोलप�, दरभाउप�, सोझै
ख�रद, अमानतबाट ख�रद, परामश� ख�रद, अमानतबाट ख�रद ज�ता िविभ� िव�ध अपनाई ख�रद गन� िनधा��रत �कृया पुरा
भएपिछ ख�रद स�झौता गरी स�झैता अनुसार िनमा�ण काय�, मालसामान, परामश�, सेवा तथा रासन �खरद गनु�पन� �यव�था छ ।
स�झौता गरी गरेको ख�रदमा स�झौताका सत� पालना भए नभएको स�व�धमा लेखापरी�ण योजना अनुसारका नमुना छनौट
गरी परी�ण गरेका �यहोरा अ�य दफाह�मा खुलाइएको छ ।

काय� �वीकार �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित�
ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�थाको काया��वयन
अव�था िव�लेषण गदा� कितपय िनमा�ण काय� फरफारक भएपिन �ितवेदन तयार भएको पाइएन । तयार भएका �ितवेदन समेत
अिभले�खकरण तथा सँ�थागत स�झना (Institutional Memory) का लािग �योग गन� भ�दा िव�ध पुरा गन� उदे�यले तयार
भएको दे�ख�छ । यसले िनमा�ण काय�को गुण�तर र स�ालन अव�धको ��याभुती गन� भएपिन उदे�य अनु�पको काय�मा �योग
भएको पाइएन । िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको परी�ण
गरी �मािणत भएपिछ मा� काय� �वीकार गनु�पन�मा यो �यव�थाको समेत काया��वनय ह�न सकेको दे�खएन । काय� �वीकार
�ितवेदन वा�तिवक ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।
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एज िब�ट न�शा : स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा पेश गनु�पन� र काया�लयले भिव�यको �योगका लािग अिभले�खकरण गनु�पन�मा अ�धका�स
योजनाको एज िव�ट न�शा पेश भएको छैन । पेश भएका न�शा समेत अिभलेिनकरण नगरी भौचरमा मा� समावेश गरेको छ ।
यसवाट िनयमको भावना अनुसार अशल अ�यासको �ितिन�ध�व भएको छैन । न�शा बनाउने तथा पेश गन� काय�लाई
भु�ानीको कागजको �पमा मा� �लने प�रपाटीमा सुधार गरी िनयमावलीको भावना अनु�प ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।
�ुिट स�याउने : सोही िनयमावलीको िनयम १२५ मा �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ै कुनै �ुिट दे�खएमा
साव�जिनक िनकायले सोको एक�न गरी समयमा नै दाबी गरी मम�त गराई स�झौताको �भावकारी काया��वयन गराउने साथै �ुटी
स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए
नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार भएको यिकन गरी बोलप� �वीकृत गन�
अ�धकारी सम� पेश भएपिछ िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भएमा िनमा�ण काय� �वीकृत
गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन�मा पा�लकामा �कृयागत �पमा यो �यव�था अनुसरण नह�दा यसको िव�तृत परी�ण
गन� सिकएको छैन । अशल अ�यास अनुसरण गद� िनयमावलीको भावना अनू�प ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।
ठे�का लगत : पा�लकाले गत िवगत वष�दे�ख स�ालन ग�ररहेका �मागत ठे�का तथा चालु आथ�क वष�मा स�ालनमा आई
िनमा�णको चरणमा रहेका साथै स�प� भएको कुनैपिन ठे�काको िववरण अ�ाव�धक गरी म.ले.प.फा.नं १९० अनुसारको
ठे�का लगत अ�ाव�धक गरी राखेको छैन । यसवाट पा�लकामा के कित ठे�का स�ालनमा छन्, के कित काय� स�प� ह�न
नसिक अधुरो रहेको छ, सम�या��त ठे�का छन् छैनन् यिकन गन� सिकएन । पा�लकाले ठे�का फाइल तथा लेजर राखेको
छैन । िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� स�नाप� भएको िनमा�ण काय�को िववरण नािप िकतावमा �िवि� गरी नापीका आधारमा
तयार भएको ठे�का िवल अनुसार भु�ािन गरी ठे�का फाइलमा समेत अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा राखेको छैन ।
रिन� िवल भु�ानी भौचरका साथै संल� गन� तर नापी िकताव अ�ाव�धक नह�ने अव�थाले काय�को प�रमाण दोहोरो ह�नेगरी
भु�ानी ह�ने साथै िनमा�णकाय� स�प�नै नभई फरफारक गराउने अव�था रहेकोले पा�लकाले ठे�का �यव�थापनको आ�त�रक
िनय��ण �णाली सु�ढ गनु�पद�छ ।

५.३ गुण�तर परी�ण : ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� स�झौता अनुसारको सामान आपूित� तथा िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण
गरी �ा� सामान तथा भएको िनमा�ण काय�को गुण�तर यिकन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा आपूित� ह�ने मालसामान तथा
भएका िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरेको दे�खएन । केहीमा गुण�तर परी�णको �माण सँल� गरेपिन नम�श अनुसार
गुण�त�रय काय� भएको आ�व�त ह�ने आधार दे�खएन । यसवाट पा�लकाले गरेको िनरमाण काय� िनमा�ण नम�शले उ�ेख गरे
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अनुसारको गुण�तरमा भएको र गुण�त�रय मालसामान �ा� भएको आ�व�त ह�न सकेन । �त�रय िनमा�ण काय� र मालसामन
ख�रद गरेको आ�व�त ह�नेगरी गुण�तर प�र�ण प�ित �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

५.४ साव�जिनक सुनुवाई : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन�
काया�लय �मुखले काया�लयको काम कारवाही �व�छ, पारदिश� र व�तुिन� वनाउन िवषयसंग स�व��धत िवशेष�,

सरोकारवाला, नाग�रक समाजका �ितिन�ध तथा �थानीय िनकायका पदा�धकारी समेत समावेश गरी सव�साधारण र
सरोकारवालाको कानुनस�मत सरोकारलाई स�वोधन गन� साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी �थानीय सरकार
स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) मा �थानीय तहले सेवा�वाह पारदिश�, उ�रदायी र जवाफदेही वनाउन साव�जिनक
सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ.व. ०७६/७७ मा वािष�क काय��म अनुसार िविभ� योजनामा खच� गरेको भएपिन
योजनाव� �पले योजना स�ालन �यव�थापन र काया��वयनको �भाव अव�थाका स�व�धमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको छैन ।
लेखापरी�णको �ममा जानकारी �लदा केही िवषयमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको जनाएपिन पा�लकामा साव�जिनक सुनुवाइ
स�व��ध फाइल, माइ�यूट, उठेका िवषय, समाधानका लािग �ितव�ता �य� गरेको समय, �ितव�ता पुरा गरे नगरेको िवषय
आिदका स�व�धमा भएका काय�को अिभलेख छैन । यसबाट पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरेपिन आव�यक अनुगमन एवं
िनद�शनको कमीका कारण अिभले�खकरण गरी संक�लत सुझाव काया��वयन गन� गरेको छैन । िनयमावलीको �ावधान पुरा गन�
मा� साव�जिनक सुनुवाई गन� तर अिभले�खकरण नगरी गुनासो समेत �यव�थापन नह�ने अव�थाले साव�जिनक सुनुवाई
�भावकारी दे�खएन । साव�जिनक सुनुवाईको वारेमा सेवा�ाहीलाई सुशुिचत गरी, सव ै वग�, �े�, तथा समुदायका �यि�को
उप��थित ह�ने गरी साव�जिनक सुनुवाईको �यव�था गरी उठेका सम�याह�को अिभलेखीकरण र समाधानका �ितव�तालाई
तोिकएको समयाव�धिभ� काया��वनको अनुगमन गनु�पद�छ ।

गुनासो �यव�थापन : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम २० मा गुनासो �यव�थापनका
लािग काया�लयमा गुनासो सु� ने अ�धकारी (नोडल अ�धकृत) तो�नुपन�, गुनासो �लन िनशु�क टे�लफोन, अनलाइन सेवा ज�ता
उपय�ु मा�यमको �यव�था गनु�पन�, गुनासो �ा� भएको २४ घ�टािभ� नोडल अ�धकृतले �यव�थापनका लािग सुझाव सिहत
काया�लय �मुख सम� पेश गनु�पन�, गुनासो �यव�थापनका लािग काय�लय �मुखले त�काल आदेश िदनुपन� र आदेश भएकोमा
गुनासो �यव�थापन गरी गुनासोकता�लाई जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाका पदा�धकारीसँग छलफल गरी जानकारी
�लदा पा�लकाले गुनासो सु� न नोडल अ�धकृत तोकेको पाइएन । गुनासो �लन उजुरी पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल,

�ल�खत उजुरी, मौ�खक उजुरी म�ये कुनै एक वा सव ैिव�ध �योग गन� सिकने भएकोमा उजुरी पेटीका राखेको भएपिन उजुरी
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पेिटकामा उजुरी परे नपरेको हेन� िन��चत समयाव�धमा खो�नुपन�मा खो�ने गरेको पाइएन । यस स�व�धमा �ज�मेवार
अ�धकारीलाई��न गदा� खो�ने गरेको तर अिभले�खकरण गन� नगरेकोले �मािणत गन� नसकेकोजानकारी �ा� भएको छ ।
साथै पा�लकामा इमेल र एस एम एस माफ� त उजुरी �लने संय�� िनमा�ण भएको छैन भने �ल�खत उजुरी दता� गन� गरेको दे�खएन
। �ज�मेवार पदा�धकारी र कम�चारीले गुनासो अिभले�खकरण गरी सामाधान गन� र समाधानको जानकारी िदई सो को समेत
लगत रा� ने काय�लाई �यून �ाथिमकतामा राखेको कारण पा�लकाले गत िवगतमा कित गुनासो �ा� गर् यो र कितको समाधान
भयो भ� ने अिभलेख तयार गन� गरेको छैन । पा�लकाले गुनासो �यव�थापन संय�� तयार गन� र �लिपव� गन� नसकेको अव�था
छ । पा�लका गुनासो र पृ�पोषण �लने स�य�� कमजोर रहेको पाइयो । यसबाट पा�लका सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा
अनिव� ह�ने अव�था छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प गुनासो सु� ने नोडल अ�धकृत तो�ने, गुनासो गन� उजुरी पेिटका,
टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी दता�, मौ�खक उजुरीको अिभले�खकरण गन� �यव�था िमलाउने, तोिकएको समय
िभ� गुनासो समाधान गन� स�व�धमा जाग�क ह�ने र गुनासो उपरको कारवािहका स�व�धमा गुनासोकता�लाई िछटो मा�यमबाट
जानकारी िदने संय�� िनमा�ण गरी शुसासन �व��न �ितको जवाफदेिहता वृि� गनु�पद�छ ।

५.५ पूव� िनधा��रत �ितपूित� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काय� स�झौता
अव�धिभ� स�प� गन� नसकेमा �याद समा� भएपिछको ��येक िदनका लािग स�झौता रकमको ०.०५% वा कुल स�झौता
रकमको १०% म�ये जुन बिढ ह��छ सो बराबर पूव� िनधा��रत �ितपूित� अशुल गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले स�झौता
अनुसारको िनमा�ण काय� शु� �याद िभ� स�प� गन� नसकेका ठे�कामा पूव� िनधा��रत �ितपूित� अशुल नगन� गरी �यद थप गरेको
भएपिन िनमा�णकाय� स�प� भएको छैन । साथै पा�लकाले गरेका िनमा�ण काय� स�झौतामा िनमा�णकाय� स�प� गन� स�व�धमा
िविभ� काय�को माइल�टोन सिहतको अव�ध कायम गन� गरेको दे�खएन । काबु बािहरको प�र��थित उ�ेख गरी �याद थप
भएपिन यसको पया�� आधार पेश ह�न आएन । स�झौता अनुसारको शु� �याद िभ� िनमा�णकाय� स�प� गन� �ो�शािह ह�ने गरी
पूव� िनधा��रत �ितपूित�को �ावधान काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

६ सेवा �वाह :

गुनासो �यव�थापन तथा नाग�रक वडाप� स�व��ध सूचनाको िव�लेषणबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

६.१ नाग�रक वडाप� : सुशासन (�यव�थापन तथास� चालन) िनयमावली, २०६५ िनयम १४ मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन�
वा जनस�पक�  कायम गन� ��येक सरकारी काया�लयले काया�लय प�रसरिभ� सवलेै दे� ने उपय�ु ठाउमा नाग�रक वडाप�
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रा� नुपन� �यव�था रहेको छ । नाग�रक वडाप�मा सेवा �ा� गन� सेवा�ाहीले पेश गनु�पन� कागजात, सेवा�ाहीले सेवा स�व�धमा
गरेका गुनासो सु� ने अ�धकारीको पद र नाम, सेवा �वाहको �ाथिमकता र �ितपूित� �ा� ह�ने वा नह�ने सेवाह� समेत
खुलाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको नागरीक बडाप�को अ�ययन गदा� उ�े�खत �यहोराका �मुख बँुदाह� िन�न छन् :

�.सं. वडाप�मा खुलाउनु पन�
�यहोरा

िवषयको िववरण ला�े द�तुर
(�  )

१ घर न�सा स�व��ध नया घर िनमा�ण, तला थप संसोधन, नामसारी, निवकरण । १०००

२ योजना स�व��ध स�झौता, रिन� िवल भु�ानी । िनशु�क

३ िनमा�ण �यवसायी
इजाजतप�

इजाजत प� दता�, �ित�लपी, निवकरण । ऐन अनुसार

४ सामा�जक िवकास सं�था दता� र निवकरण, स� चालन अनुमती । िनशु�क

५ सामा�जक सुर�ा व�िक� खाता खो� ने, नाम थप घट गन� । िनशु�क

६ प�� जकरण ज�म, मृ�य,ु िववाह, वसाइसराइ, आिद । िनशु�क

७ �वा��य सेवा दिैनक िवरामी जाँच र परामश�, प�रवार िनयोजन सेवा, �वा��य
िश�ा सेवा ।

िनशु�क

८ �याियक सिमित उजुरी दता�, सुनुवाई तथा फेसला काया��वयन ५० दे�ख
५००

९ िश�ा िव�ालय अनुमित, क�ा थप, �थान प�रवत�न, नाम र �वािम�व
प�रवत�न

ऐन अनुसार

१० कृिष सेवा के�� समुह दता� र निवकरण, मलखाद िवतरण, कृिष फम� दता�, कृिष
ऋण

िनशु�क
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पा�लकाले काया�लय प�रसरमा नाग�रक बडाप� राखेपिन सेवा�ाहीले उदे�य अनु�प �योग गरे नगरेको अनुगमन गरेको छैन ।
बडाप�को �भावकारी काया��वयन गराई सेवा �वाहमा सर�लकरण गनु� पद�छ ।िनयमावलीको िनयम १४(ङ) नाग�रक वडाप�मा
�ितपूित� �ा� ह�ने रनह�ने सेवा िकटान गरी उ�ेख गनु�पन� �यव�हेको छ । यसै आधारमा �ितपूित� सिहतको नाग�रक वडाप�
�यव�थापन िनद�िशका, २०६९ समेत काया��वयनमा रहेको छ । पा�लकाको काया�लय प�रशरमा राखेको र वेभ साइटमा भएको
नाग�रक वडाप�को अ�ययन गदा� पा�लकाको वडाप�मा �ितपूित� स�व��ध �यहोरा समावेश गरेको छैन। िनद�िशकाको नं ६ मा
�िमकको एक िदनको �यूनतम पा�र�िमकको दरमा नघटाई अ�धकतममा �. ५ हजार स�म �ितपूित� िदने र �ितपूित�को रकम
त�काल सेवा �दान नगन� �ज�मेवार कम�चारीबाट अशुल उपर ग�रने �यव�था गरेको भएपिन अ�धकांस सेवा�ाहीलाई यस
स�व�धमा जानकारी नभएको, वडाप�मा उ� �ावधाननै समावेश नगरेको र �ितपूित� �लन सेवा �ाि�मा िढलाई भई �ित
भएको तीन िदनिभ� िनवेदन गन� र िनवेदन दता�को ७ िदन िभ� टुंगो लगाउने र पुनरावेदनको समेत झ�झिटलो �ि�या रहेकोले
वडाप� अनुसार सेवा �ा� नह� ँदा समेत नाग�रकले �ितपूित�का लािग िनवेदन गन� गरेको दे�खएन ।

६.२ गुनासो �यव�थापन : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम २० मा गुनासो �यव�थापनका
लािग काया�लयमा गुनासो सु� ने अ�धकारी (नोडल अ�धकृत) तो�नुपन�, गुनासो �लन िनशु�क टे�लफोन, अनलाइन सेवा ज�ता
उपय�ु मा�यमको �यव�था गनु�पन�, गुनासो �ा� भएको २४ घ�टािभ� नोडल अ�धकृतले �यव�थापनका लािग सुझाव सिहत
काया�लय �मुख सम� पेश गनु�पन�, गुनासो �यव�थापनका लािग काय�लय �मुखले त�काल आदेश िदनुपन� र आदेश भएकोमा
गुनासो �यव�थापन गरी गुनासोकता�लाई जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �थलगत �मण गरी जानकारी �लदा
गुनासो सु� न नोडल अ�धकृत तोकेको पाइएन । गुनासो �लन उजुरी पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी,
मौ�खक उजुरी म�ये कुनै एक वा सव ै िव�ध �योग गन� सिकने भएकोमा उजुरी पेटीका राखेको भएपिन उजुरी उजुरी
समाधानका स�व�धमा गरेको काय�को अिभले�खकरण गरेको दे�खएन । �ज�मेवार पदा�धकारी र कम�चारीले गुनासो
अिभले�खकरण गरी सामाधान गन� र समाधानको जानकारी िदई सो को समेत लगत रा� ने काय�लाई कम �ाथिमकतामा
राखेको कारण पा�लकाले गत िवगतमा कित गुनासो �ा� गर् यो र कितको समाधान भयो भ� ने अिभलेख तयार गन� गरेको छैन ।
पा�लकाले गुनासो �यव�थापन संय�� तयार गन� र �लिपव� गन� नसकेको अव�था छ । पा�लका गुनासो र पृ�पोषण �लने
स�य�� कमजोर रहेको पाइयो । यसबाट पा�लकाह� सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा अनिव� ह�ने अव�था छ ।

७ संगठन तथा जनशि� �यव�थापन :
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जनशि� �यव�थापन, दरव�दी तथा पदपूित� अव�था, तलिव �ितवेदन तथा भ�ा �यव�थापनका �े�मा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

७.१ अ�ाव�धक िववरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहलेआ�नो अ�धकार �े� र
काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �य�थापन सव��णका आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट
�लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । �थाई, अ�थाई करार तथा
अ�य कम�चारीको िववरण माग गरेकोमा अ�ाव�धक िववरण पेश भएन । पा�लकाले िनयिमत तथा करार कम�चारी पा�र�िमकमा
खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश,

काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, म�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करार सेवाबाट कम�चारी �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । िववरण तथा त�या� पेश नभएकोले जनशि� �यव�थापनका स�व�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

७.२ दरव�दी तथा पदपूित� : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स�ठन िवकास, जनशि� �यव�थापन र बृ��
िवकसका स�व�धमा �यव�था छ । यसै दफामा �थानीय कानुन बमो�जम संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी संगठन संरचना
र दरव�दी िनधा�रण गन� स�व��ध �यव�था छ । पा�लकामा िविभ� पदमा गरी ९५ दरव�दी �वीकृत भएकोमा ८० पदपूित� भई
१५ �र� रहेको दे�ख�छ । पदपूित�को ५० �ितशतले ह�ने ४० दरव��दमा करारमा कम�चारी भना� गरी काय� गराएको दे�खयो ।
संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा दरव�दी कायम तथा पदपूित� गरी सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।



https://nams.oag.gov.np18 of 75

िववरण सं�या

�वीकृत दरव�दी ९५

सािवक �थानीय तहबाट समायोजन २

िनजामती सेवाबाट समायोजन ८

�जसस बाट समायोजन १

लोकसेवाबाट आएको २९

सेवा करार ४०

ज�मा ८०

�र� पद १५

७.३ तलबी �ितवेदन : िनजमती सेवा ऐन, २०४९ मा तलब र �ेड भु�ानी िदँदा पारीत �ेडलाई िनजामती िकताबखाना, कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लय वा आ.ले.प.शाखाबाट �ेड िभडान गरेर तलबी �ितवेदन पारीत गरी तलब भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ
। यस आ.व.मा चालुतफ� बाट तलब भु�ानीमा �. २१,६५,१०,५३३.२० खच� भएकोमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन
। तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव खच� लेखेको िनयिमत दे�खएन । समयमा तलवी �ितवेदन पा�रत गन� तफ�  काया�लयको
�यान पु�ुपन� दे�ख�छ।

७.४ भ�ा िवतरण : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन,

सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) मा अ�य
�यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । पा�लकले यस वष� �ो�शाहन भ�ा, जो�खम भ�ा, सिमत
बैठक भ�ा, पदा�धकारी तथा कम�चारी भ�ामा खच� गरी िव��य िववरणमा खच� लेखा�न गरेको छ । भ�ा �दान गदा�
अव�यकता तथा  औिच�यता पुि� ह�नेगरी कानुन �ारानै �यव��थत गनु�पन�मा पा�लकाले अ�धका�स भ�ा िवतरण गदा� कानुन
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ताथ िनद�िशकामा उ�ेख गरेको पाइएन । �प� कानुनी �यव�था नभई भ�ा िवतरण गरेको उपय�ु दे�खएन । य�तो प�ितमा
सुधार गनु� पद�छ ।

८ आ�त�रका आय :

आ�त�रक आयको ल� तथा �गित, कर संकलन �णाली, आय लेखा�न लगायतका �े�मा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

८.१ आ�त�रक आय: नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको आय �यय िववरण अनुसार नगरपा�लकाले देहायका िशष�कमा आ�त�रक
आय आज�न गरेको दे�ख�छ । केही िशष�कमा अनुमान भ�दा िनकै बिढ र केहीमा िनकै कम संकलन भएकोमा आय अनुमान
वा�तिवक दे�खएन । आय अनुमान त�या�परक तथा वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np20 of 75

�. सं. िववरण अनुमान वा�तिवक आय फरक �ितशत

१ ११३१३ एक�कृत स�पती कर ७००० ९४७१ २४७१ ३५.३

२ ११३१४ भुिमकर/मालपोत १०० ४९० ३९० ३९०.४

३ ११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ३०० ० -३०० (१००)

४ ११६९१ अ�य कर ३५० ३७२ २२ ६.२

५ १४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी ११७७३ २०५ -११५६८ (९८.३)

६ १४२१३ अ�य िब��बाट �ा� रकम २००० ६१७ -१३८३ (६९.१)

७ १४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क ३५०० ३९३१ ४३१ १२.३

८ १४२४२ न�सापास द�तुर २००० ८७२ -११२८ (५६.४)

९ १४२४३ �सफा�रश द�तुर ३००० ७०३२ ४०३२ १३४.४

१० १४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १५० १९६ ४६ ३०.४

११ १४२६५ अ�य �े�को आय ५०० ० -५०० (१००)

१२ १४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत १००० १० -९९० (९९)

१३ १४५२९ अ�य राज�व ५०६०० ४१३४१ -९२५९ (१८.३)

ज�मा ८२२७३ ६४५३८ -१७७३५ (२१.६)

नगरपा�लकाले आ�थ�क ऐन, २०७७ सात� नगरसभाबाट पा�रत गरी काया��वयनमा �याएको छ । िवधेयककोअनुसूचीमा
�यव�था गरी मालपोत तथा भूिमकर, स�प�� कर, वहाल कर, �यवसाय कर, जिडबुटी, कवाडी तथा जीवज�तु कर, सवारी
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साधन कर, िव�ापन कर, मनोर�न कर, वहाल िवरौटी कर, सवारी साधन पािक� ङ शु�क, पय�टन शु�क, ट� े िकङ र् या��टङ
शु�क, सेवा शु�क, द�तुर, पटके कर, साव�जिनक सुिवधा उपयोग सेवा शु�क, ज�रवाना लगायतका कर तथा द�तुर संकलन
गद� आएको छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

अनुमािनत आय : पा�लकाले मा�थ उ�ेख भए अनुसार १४ िशष�कमा गरेको आय अनुमान म�ये ��ेिपत अनुमान भ�दा ९०
�ितशत स�म घिट तथा ३२० �ितशत भ�दा बढी स�म आ�दानी गरेको छ । िवषयगत �पमा िव�लेषण गदा� रोय��टीमा ९८
�ितशत तथा अ�य िवि�मा ९९ �ितशत स�मा घटी आ�दानी दे�ख�छ भने मालपोत तथा भुिमकरमा ३९० �ितशत र
िशफा�रस द�तुरमा १३४ �ितशत स�म बिढ आ�दानी लेखा�न गरेको छ । यसबाट पा�लकाको आय अनुमान गन� आधार
यथाथ� र िव�वनसिनय रहेको दे�खएन । गत िवगतको यथाथ� त�या� तथा चालु आ�थ�क वष�मा स�ालन ह�ने काय�को िव�लेषण
ग�र अनुमान ��ेपण गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।
कर संकलन �णाली: नगरपा�लकाले के�� र २९ वटै वडाबाट दिैनक �पमा कर तथा द�तुर संकलन गद� आएको छ । आ�थ�क
ऐनले तोकेको दरमा कर िनधा�रण गरी अशुल गन� सेवा �दायक सफटेक �ा.�ल.संग स�झौता गरी कर संकलन स�टवेयर
�योगमा �याएको छ ।सेवा�ाहीको िववरण स�टवेयरमा पो��ट� गरी क��यटुर िवलका आधारमा रकम संकलन गन� र
नगरपा�लका तथा वडाका कम�चारीले िनयमानुसार व�कमा दा�खला गन� गरेको वताएपिन संक�लत रकम एक ह�ा दे�ख केही
िदन थप स�म िढलो गरी दा�खला ह�ने गरेको छ । स�टवेयरको संचालन, प�रमाज�न तथा �यव�थापन सेवा �दायक क�पिनले
मा� गन�, नगरपा�लकाको �णालीमा िनय��ण नह�ने, सेवा �दायकले रकम कलममा हेरफेर गरेमा प�ा लगाउने िनय��ण
�यव�था कायम नह�ने ज�ता काय�ले आ�त�रक आय संकलन र लेखा�नमा आ�त�रक िनय��ण �णाली िव�व�त र भप�द�
दे�खएन । स�टवेयरबाट दिैनक भएको आ�दानीको ज�मा कता� सेवा�ाही, काय�, ज�मा रकम समेत दे�खने दिैनक िववरण तयार
गरी सोही आधारमा सा�ािहक, मा�सक र वािष�क िववरण तयार गनु�पन�मा व�क दा�खला भौचर मा� संकलन गरी आ�थ�क
�शासन शाखाले आ�दानी वाँधी संकलन भए आ�दानी लेखा�न भए नभएको िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन । आय संकलन,

लेखा�न तथा �ितवेदन �णालीलाई थप पारदिश� तथा सु�ढ गरी आय �यव�थापन �भावकारी वनाउनु पद�छ ।

लेखापरी�ण �यव�थापन : पा�लकाले मा�थ उ�ेख भए अनुसारका �े�मा तोिकएका महाशाखा माफ� त यस वष� �. ६,४५,३८
हजार द�तुर तथा शु�क िनधा�रण गरी संकलन गन� ले�ख आए अनुसार राज�व शाखाबाट िवल जारी गरी आय लेखा�न गन�
गरेको दे�खयो । स�व��धत शाखाले िनधा�रण गरेको राज�वका आधारका स�व�धमा आ�व�त ह�नेगरी आ�त�रक िनय��ण
�णाली सु�ढ गरेको दे�खएन । लेखापरी�णको �यून समय सीमा तथा कम जनशि�का कारण कर िनधा�रणका आधार तथा
�कृयाको परी�ण ग�रएको छैन । िनधा��रत भई राज�व शाखामा �ा� भए अनुसार लेखा�न भएको स�व�धमा लेखापरी�ण
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योजना अनुसार तोकेको मिहनाको लेखा�न �यव�थाको मा� परी�ण ग�रएको छ । सव ैिक�समका आय िनधा�रण वा�तिवक
�पमा भए नभएको साथै िनधा��रत आय दा�खला भई आए नआएको स�व�धमा िनधा�रण तथा दा�खला गदा�कै बखत पुन
परी�ण तथा मु�या�न गन� गरी आ�त�रक िनय��ण �णाली �यव�थापन गरी आय संकलन, लेखा�न तथा अिभले�खकरण
�यव�था �यव��थत गन� नगरपा�लकाले आय �यव�थापन �णाली सु�ढ गनु� पद�छ ।

८.२ आय लेखा�न : नगरपा�लकाले राखेको आ�दानीको व�क नगदी िकताव अनुसार िविभ� वडाले संकलन गरी ज�मा गरेको
राज�व देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ । वडा काया�लयबाट नगदी र�सद ि��ट गरी व�क दा�खला गरेको भौचर नगरपा�लका
काया�लयमा पेश भएपिछ सोही आधारमा आ�दानी लेखा�न गन� गरेको दे�खयो । के���य लेखाको लेखा�न �णाली र
स�टवेयरको आ�दानी िववरण दिैनक, सा�ािहक, मा�सक र वािष�क �पमा समेत �रक�साइल गन� गरेको दे�खएन । यसबाट
कुल आयको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने, व�क स�टवेयर र खातामा देखाएको आ�दानीमा फरक पन� ज�ता अव�था भई
आय लेखा�न वा�तिवक नह�ने दे�ख�छ । िन��चत अव�ध िभ� अिनवाय� �रक�साइल गरी आय चुहावट भए नभएको प�ा
लगाई यिकन गरी लेखा�न गन� �णाली िवकास गनु�पद�छ । लेखापरी�णको �ममा आय खाताको मौ�दात र वकै भौचरका
आधारमा आयको व�क नगदी िकतावमा भएको �िवि� वाहेक सव ैर�सद, भौचर, आ�दानी लेखा�न आिदको परी�ण ग�रएको
छैन ।नगरपा�लकाले आ�त�रक िनरय��ण �णाली सु�ढ गरी राज�व संकलन र दा�खला �भावकारी भरपद� र पारदश� वनाउनु
पद�छ ।
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वडा नं. राज�व आ�दानी लेखांकन

के�� १२०१८

१ ८२७

२ ६२९

३ ७२०

४ ७९५

५ ४०७

६ १७१६

७ २००७

८ २३१४

९ १७२४

१० १०५

११ ११५

१२ ४

ज�मा २३३८१

पा�लकाले गत आ.व.दे�ख क��यूटर िव�लङ �णाली लागु गरेकोमा गत िवगतमा धेरै वष�को कर, राज�व तथा द�तुर व�यौता
भएका सेवा�ाहीको कर गणना फाइल नगरपा�लकासंग नभएको, स�व��धत �यि�संग पिन अिभलेख नभएको अव�थामा
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पिछ�ो एक वष�को राज�व मा� दा�खला गदा� �णा�लमा र�ज�र ह�ने र पिछ�ा धेरै वष�को कर चुहावट ह�न स�ने अव�था
दे�खएकोले यस स�व�धमा नगरपा�लकाले स�पूण� कर संकलन यिुनटलाई सजग गराई िनय��ण �णाली समेत सु�ढ गनु�पद�छ ।
पा�लकाका वडा १० को मा�थ�ो भेग साथै वडा ११ दे�ख १३ पा�लकाको के��बाट टाढा र िवकट भएको साथै सहज ब�िक�
पह�च नभएका कारण य�ता वडामा उठेको राज�व दा�खला गन� िढलाई ह�ने गरेको पा�लकाले जनाएको छ । िनधा��रत समयमा
राज�व दा�खला ह�ने गरी �णाली �यव�थापन गनु� पद�छ ।
पा�लकाले देहाय अनुसारको वडाबाट हाते िवल माफ� त संकलन गरेको राज�व �. ४,००,१६५.०० स�टवेयर �णालीमा
�िवि� भएको छैन । यसरी संक�लत रकम समेत एिककृत �पमा �िवि� गरी लेखा�न गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

वडा नं. राज�व आ�दानी लेखांकन

१ ९०९०

३ १६००

९ २१४८२०

१० २०७५०

१२ ८२२६५

१३ ७१६४०

ज�मा ४००१६५

८.३ महानगरपा�लकाको िविनयोजन ऐन, २०७७ मा समावेश गरी मालपोल, घरज�गा र�ज�� ेशन लगायत १४ िशष�कमा राज�व
सँकलन गद� आएको छ । उपयू�� िशष�कमा लगत कायम गरी सँकलन गनु�पन� राज�व समेत पद�छ । पा�लकाले राज�वको लगत
कायम गरी अ�ाव�धक गरेको छैन । यसवाट आय ��ेपण वा�तिवक नह�न स�ने अव�था रहेको छ । अनुमान यो�य राज�वको
लगत कायम गन� स�व�धमा �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।
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८.४ पा�लकाले राज�व लगत �यव��थत गरी अ�ाव�धक रा�न करदाता दता� र दता� खारेजी अिभलेख, लगत ह�ने अव�थामा
राज�व लगत, राज�व िनधा�रण अिभलेखह�, राज�व असुली अिभलेखह�, सूचना �िवधीमा आधा�रत अिभलेख राखेको
अव�थामा �यसमा अ�ाव�धकता, आव�यकता अनुसार मलेप फाराम नं १०१ दे�ख ११५ को �योग, मलेप फा नं ९०४
बमो�जमको र�सद िनय��ण खाता लगायतका िववरण तयार गरी राज�व लेखा�न िव�वसिनय तथा भरपद� बनाउनुपन�मा
बनाएको दे�खएन । य�तो अव�थामा सुधार गरी राज�व लेखा�न �यव��थत गनु� पद�छ ।

८.५ पा�लकाले िविनयोजन ऐन, २०७७ प�रषदबाट �वीकृत गरी मालपोत, भुिमकर, धरज�गा र�ज�� ेशन, घरबहाल कर, �सफा�रस
द�तुर, बहाल िवरौटा कर ज�ता कर तथा शु�क सँकलन गद� आएको छ । वडा काय�लय तथा नगरपा�लका समेत १४
स ंकलन के��बाट संकलन ह�द ैआएको पा�लकाले जनाएको छ । कर तथा शु�क संकलन गन� स�टवेयर �योग गरी सेवा
�दायकसंगको स�झौता माफ� त काय� गराउद ैआएकोमा �योग, �यव�थापन, िनय��ण, पह� ँच ज�ता िवषय समेटी स�टवेयर
स�ालन स�व��ध िनद�िशका बनाएको तथा साव�जिनक गरेको दे�खएन । य�तै पा�लकाले खडा गरेको आ�त�रक कोष
स�ालन गन�, राज�व �णाली �यव�थापन गन�, पय�टक�य �े� तथा �ाकृितक �ोत �यव�थापन ज�ता काय�का लािग
आव�यकता अनुसारका िवषय समेटी िनद�िशका बनाउनुपन� बनाई वेभ साइटमा राखेको दे�खएन । साथै पा�लकाले मातहतका
काय�लय तथा िनकायलाई प�रप� गरेको स�वा��ध िववरण �� ह�न आएन । य�ता प�रप�को िवषयमा वेभ साइटमा समेत
सूचना उपल�ध नभएकाले सूचना, िनद�शन, प�रप� तथा जानकारीह�को �यव��थत अिभलेखा�न समेत भएको दे�खन आएन
। य�तो अव�थामा सुधार गन� गरी राज�वको आ�त�रक िनय��ण �णाली �य�थापन गन�पद�छ ।

९ कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन :

कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन तथा �याियक सिमतोको �गित स�व�धमा उपल�ध िववरण अ�ययनबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

९.१ कानुन िनमा�ण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का
िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यसै �यव�था अनुसार देहाय अनुसारको सं�या कानुन बनाई काया��वयनमा
�याएको िववरण उपल�ध गराएको छ ।
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�. स. िववरण सं�या

१ ऐन ८

२ िनयमावली ४

३ मापद�ड १२

४ काय�िव�ध ३०

५ नम�श १

ज�मा ४३

९.२ �याय स�पादन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन
�ि�याको बारेमा �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३
मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ ।आ.व. ०७७/७८ को नीित, वजेट तथा काय��म पु��तकामा उ�ेख भए अनुसार गत बष�
फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� मु�ा ३ र यो बष� ५२ िववाद दता� भएकोमा ४९ फ�य�ट भई २४
�ज�मेवारी सरेको दे�ख�छ । �यायीक सिमितको काय� स�व��ध िववरण देहायमा उ��ख छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले
तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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�स.नं. उजुरीको �कार गत वष�को बाँिक यस बष� यो वष� प�योट फछ�योट ह�न बाँिक

१ साँध�समाना स�ब��धत मु�ा १ ४ ४ १

२ पा�रवा�रक िववाद ४ ४

३ ज�गा िववाद १५ १३ २

४ मानाचामल १ १

५ लेनदेन १७ १६ १

६ अंश भोगचलन ३ ३

७ पा�र�िमक नपाएको १ १

८ �ख काटी पाउँ १ १

९ मेरो ज�गामा पखा�ल लगाई पाउँ १ १

१० िनमा�ण काय� रो�का गरी पाँउ १ १

११ ज�गा िववाद १ १

१२ साव�जिनक बाटो कायम गरी पाँउ २ २

१३ मेरो ज�गामा बनाएको कटेरो हटाई पाउँ । १ १

१४ लेनदेन २ २

ज�मा ३ ५२ ४९ ६
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१० बजेट तथा काय��म :

अ��तयारी, अव�डा बजेट, �ोत न�शा�न ज�ता �े�मा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१०.१ अ��तयारी : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको
अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार
मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था बमो�जम पा�लकाले आषाढ १० को
सात� नगर सभाको बैठकबाट �. ९६,८०,७१,२०४.०० राज�व र �यय अनुमान सिहतको िविनयोजन िवधेयक, २०७७
पा�रत गरेको छ । वजेट खच� गन� अ��तयारी �दान भएकोमा चौमािशक �पमा भएको खच�को आवृ�� (Trend) एकनासको र
अनुमानयो�य दे�खएन । चौमािशक खच�को भार अ��तम चौमािशक र आषाढ मिहनामा बिढ दे�ख�छ भने अ�य खच�को ट� े�ड
समेत मिहनागत �पमा समान र अनुमान यो�य दे�खएन । ऐनको भावना अनुसार पू�जगत खच� �यव�थापन ह�नेगरी सुधार गनु�
पद�छ ।

१०.२ अव�डा बजेट : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट
तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–

�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको २०७७ आषाढ १० को नगर सभाको बैठकबाट �वीकृत भएको काय��म
िव�लेषण गदा� देहाय अनुसार ५ िशष�कमा �. ३,२८,००,०००.०० अव�डा बजेट राखेको दे�खयो । काय��ममा समावेश नगरी
िविवध िशष�कमा अव�डा राखेको िनयिमत दे�खन आएन । अव�डा रकमबाट पटक पटक गरी सुिवधाका आधारमा छनौट
भएका योजनामा खच� गरेको छ । शू� योजनामा समावेश नगरी सुिवधाका आधारमा योजना थप गन� प�रपाटीमा सुधार गनु�
पद�छ ।
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� .सं. िववरण रकम (�)

१ कृषक लि�त काय��म १०००

२ काय��म खच� ३८००

३ िविवध काय��म खच� ६०००

४ साव�जिनक ज�गा संर�ण २०००

५ नगरका िविभ� योजना स�ालनाथ� २००००

ज�मा ३२८००

पा�लकाले अव�डा बजेटबाट सुिवधा तथा माग आव�यकताका आधारमा खच� गरेको केही उदाहारण देहायमा उ�ेख छ ।

भौ.नं. िववरण �यहोरा भु�ानी

९४।०७७।११।२६ नगरका िविभ� योजना शौचालय िनमा�ण रा�ी ४००००

३१३।०७८।३।२८ खोर �यव�थापन चारिकला कृषक समुह १९९०५१

३१३।०७८।३।२८ धारा िवतरण ६ वडा िभ� िवतरण १०००००

२९३।०७८।३।२३ खरको छाना मु� काय��म िविभ� वडा १३०००००

३४१।०७८।३।३० िवप�लाई घर वडा ९ १००००००

१०.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा�
ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७
सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । पा�लकाले �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा
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िनधा�रण सिमित गठन गरी काय� ग�ररहेको �वेश बैठक तथा छलफलको �ममा जानकारी िदएको छ । सिमितले आयको
��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र
बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट
सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�
�यव�था रहेको भएपिन समय �समामा काय� स�प� ह�न नसक� फरक र थप समय लगाई काय� गरेको पाइयो । िनयमावलीको
समय �समा िभ� काय� स�प� गराई थप �यव��थत गनु�पद�छ ।

१०.४ �े�गत काय��म :�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�नको ५.१ मा सामा�जक िवकासका िश�ा,
�वा��य, खानेपानी तथा सरसफाई, सं�कृित �व��न, ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ज�ता सामा�जक
िवकास तथा पूवा�धार �े�मा समानुपाितक �पमा वजेट �यव�थापन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले कृिष, उ�ोग, पशु, पय�टान,

�वा��य, सरसफाई ज�ता �े�मा ५ �ितशत भ�दा कम बजेट �यव�था ग�र पूवा�धारका �े�मा १५ �ितशत, सामा�जक
िवकसमा २२ र िश�ा �े�मा १४ �ितशत स�म िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । ��येक वष� �थीर �पले �ाथिमिककरणका
�े� िनधा�रण गरी काय��म र वजेट �यव�थापन गरेको छैन। यसवाट सामा�जक िवकासका �े� �ाथिमकतामा नपरेको अव�था
छ । मानव िवकास सूचका�मा सकारा�मक �भाव पान� �े�मा िद�दश�नले िनद�श गरे अनुसार बजेट िविनयोजन गरी खच�
�यव�थापन गनु� पद�छ । बजेट �यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ ।
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�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन िविनयोजन �ितशत

१ आ�थ�s िवकास ७१२०५ ४

२ कृिष ३२२०४ २

३ उ�ोग २५०० ०

४ पय�टन ९७०० १

५ सहकारी २२०० ०

६ जल�ोत तथा �संचाई १४५५० १

७ पशुप�छी िवकास १००५१ १

८ सामा�जs िवकास ३७७००० २२

९ िश�ा २४४५३५ १४

१० �वा��य ७२०७३ ४

११ खानेपानी तथा सरसफाई २२३२६ १

१२ भाषा तथा सं�कृित १५२४८ १

१३ ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ८२२२ ०

१४ यवुा तथा खेलकुद ५५२० ०

१५ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ९०७६ १

१६ पूवा�धार िवकास २६५५०७ १५
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१७ यातयात पूवा�धार १४८४६२ ९

१८ भवन, आवास तथा सहरी िवकास १०५१४५ ६

१९ उजा� ८१०० ०

२० स�पदा पूवा�धार ७०० ०

२१ पुनिनमा�ण ३१०० ०

२२ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ६१०७१ ४

२३ बन ६०० ०

२४ िवपद �यव�थापन ३५०२२ २

२५ मानब संशाधन िवकास २०० ०

२६ शा��त तथा सु�यव�था ८६४० ०

२७ कानुन तथा �याय ११०० ०

२८ शासन �णाली ४०० ०

२९ ग�रबी िनवारण ८७९० १

३० �म तथा रोजगारी १७९६ ०

३१ योजना तजु�मा र काय��वयन २००० ०

३२ �शासक�य सुशासन २३२३ ०
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३३ िव�ीय सुशासन २०० ०

३४ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १९३२८५ ११

कुल ज�मा १७४२८५१ १००

१०.५ �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत
त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत
अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न
सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ोफाइल तयार गरी राखेको भएपिन वेभ साइटमा रा�ने
ज�ता िव�ध अपनाइ सेवा�ाहीको पह�चयो�य बनाएको दे�खएन । �ोफाइलका त�या� तथा �यहोरामा लाभ�ाहीको पह� ँच पु�े
गरी पारदिश�ताका उपय�ु िव�ध अवल�वन गनु�पद�छ ।

११ िव��य िववरण परी�ण :

िव��य िववरण परी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

११.१ आयोजना बैक : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�वा िनयमावली, २०७७ को िनयम २५ मा के���य िनकायले
वािष�क बजेट तथा काय��म तथा म�यका�लन खच� स�चनाको िववरण तथा पाँच वष�स�म काया��वयन गन� आयोजनाको
िववरण आयोजना बैकमा समावेश गन� गरी राि�� य योजना आयोगमा ले�ख पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले चौमािशक तथा
वािष�क ल� तथा �गित सिहत दीध�का�लन तथा बह�बिष�य योजनाको िववरण पठाउने गरेको छैन । यसवाट पा�लकाले
काय��ममा समावेश गरी स�ालनमा �याएको तथा स�ालनमा �याउने तयारी गरेको आयोजनाह� आयोजना ब�कमा समावेश
नभई राि�� य योजनासँग आव� ह�न नसकेको अव�था छ । िनयमावली अनुसारको �यव�था काया��वयन ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ
। 

११.२ क�याण कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो
दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
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आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । कोषमा गत आ.व. स�ममा �. २८२६४००.०० मौ�दात रहेकोमा यस वष�
िव��य समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �. १५,००,०००.०० ट� ा�सफर गरी � . मौ�दात कायम म�येबाट �.

२०,०००.०० खच� भई �. ४३,०६,४००.०० बाँक� रहेको छ । गरेको छ । उ� कोष संचालन स�व�धमा कानूनी �यव�था
भएको दे�खएन । ऐनले दफा ९१(५) ले कोष स�ालन स�व��ध अ�य �यव�था तोिकए बमो�जम ह�ने उ�ेख गरेको भएपिन कोष
स�ालन सहजताका लािग िविनयमाव�ल तथा िनद�िशका तयार गरेको दे�खएन । कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट
सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले िनयमानुसार ह�नेगरी �यव�थापन गनु� पद�छ । 

११.३ कोलेिनका बाट ह�ने भु�ानी : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा पा�लकााले कारीवार, आय �ययको
लेखा �णाली तथा राज�व तथा खच� िशष�कको बिग�करण गरी तोिकए बमो�जम लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले संघ
तथा �देश तफ� बाट िनकासा भई कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट सोझौ भु�ानी ह�ने योजनह�को �माण कागजात
काया�लयमा रा�ख भु�ानीका लािग िशफा�रस गरेकोमा उ� रकम पा�लकाको वािष�क आय �यय िववरणमा देखाएको छैन ।
यसवाट आय �यय िववरणमा सबै िशष�कको कारोवार समावेश भएको दे�खएन । पा�लकाको िशफा�रसमा कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट भु�ानी भई आय �यय िववरणमा सामावेश नगरेको िववरण देहाय बमो�जम छ । सव ैआय �यय लेखा�न
गन� गरी िव��य िववरण तयारीमा सुधार गनु� पद�छ ।
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�.सं. िववरण खच� �.

१ �शासिनक भवन िनमा�ण अनुदान १०००००००.००

२ �थानीय पूवा�धार िव.साझेदारी काय��म १७३९५६७५.००

३ सामा�जक सुर�ा काय��म १४७८०८४३८.००

४ �देश संसद िवकास कोष १९७२५०२८.००

५ ग�रव संग िव.पी.काय��म ५०२३०५.००

६ एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास आयोजना ७२०१२०९.००

ज�मा २०२६३२६५५.००

११.४ �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा
िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । मा�सक �पमा �े�ता र
बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन� �यव�था अनुसार पा�लकाले देहाय बमो�जम खाताको ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार गरी फरफारक ह�न बाँक� माग��थ चेकको िववरण ��तुत गरेको छ । स��त कोष तफ�  गत िवगत दे�खको
मौ�दात फरक �. १,४८,००,०००.०० का स�व�धमा िहसाव िमलान गरेको दे�खएन । मौ�दात फरक पना�को कारण यिकन
गरी िहसाव फरफारक गनु� पद�छ ।

१४,८००,०००
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�स
न

िववरण शु� मौ�दात �े�ता अनुसार
मौ�दात

ब�क अनुसार
मौ�दात

फरक

१ स��त कोष १६५२६०८७८ १४७२०४०३६ १६२००४०३६ १४८०००००

२ धरौटी खाता ५८०८५७९ १०७१४५३८ १०७१४५३८ ०

३ �थािनय कोष िविवध खाता ३९६८३९८ ५९७०८०५ ५९७०८०५ ०

४ �कोप �यव�थापन कोष
खाता

३२४७२३८ १३२१३४४ १३२१३४४ ०

५ �थािनय तह आका��मक
कोष

१६५००० १६५००० १६५००० ०

६ िविवध खच� खाता ० २०८१३ २०८१३ ०

ज�मा १७८४५००९३ १६५३९६५३६ १८०१९६५३६ १४८०००००

१२ कोरोना िनय��ण : : 

पा�लकाले सँघ तथा �देश सरकारबाट �ा� आ�दानी समेत �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरी सामा�ी ख�रद, आइसोलेशन स�ालन, जी�खम भ�ा
िवतरण, �वारे�टाइन स�ालन ज�ता काय�मा देहाय अनुसार �. १,२५,०२,७४२.०० खच� गरेको छ । कोषबाट सामा�ी तथा सेवा ख�रद गदा� साव�जिनक
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) को पालना नगरी टु�े ख�रद गरेको छ । आइसोलेशन स�ालन गन� �ितिन�ध माफ� त पे�क� �लई खच� गरेकोमा िव�तृत
िववरण सँल� गरेको छैन । माग आव�यकता अनुमान गन� नसिकने साथै फरक फरक समयमा स सानो परीमाणमा खच� गनु�परेकोले टु�े ख�रद गनु�परेको
काया�लयको �ितकृया छ । कानुनी �यव�थाको पालना ह�नेगरी ख�रद गनु�पद�छ ।
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�स.नं. िमित भौ. नं. िशष�क िववरण रकम

१ २०७७/०४/३२ २ िविभ� िशष�क ए�बुले�स होटल �वारे�टाइन १४,२५,१४१

२ २०७७/०५/२६ ४ िविभ� िशष�क ए�बुले�स होटल �वारे�टाइन इ�धन ७,७५,१६१

३ २०७७/०६/०६ ६ िनय��ण तथा �यव�थापन सज�कल सामान ४,१९,९६०

४ २०७७/०६/२१ ७ िनय��ण तथा �यव�थापन कम�चारी िविवध ६,६७,७९२

५ २०७७/०६/२६ ८ �य.खच� भु�ानी खाजा �वारे�टाइन ६,९०,९०६

६ २०७७/०७/०२ ९ �कोप भु�ानी इ�धन २,११,७८०

७ २०७७/०९/०९ १९ िविभ� खच� अ��शजन िश�ल�डर औष�ध ५,९०,५७४

८ २०७७/०९/१२ २० आइसोलेशन सज�कल सामान ४,९९,८८९

९ २०७७/११/२५ ३१ खच� भु�ानी कले��टभ आइशोलेशन र�ननगर ४,८९,८९८

१० २०७८/०१/२६ ४३ कोिभड भता �वा��य सं�था २४ जना १०,४२,५०५

११ २०७८/०२/२१ ४९ कोरोना खच� स�ज�कल सामान िब आर स�ज�कल ४,८८,५३९

१२ २०७८/०३/०४ ५७  औषधी िविभ� औषधी ८२,२७७

१३ २०७८/०३/०४ ५८  औषधी खच� औषधी ४,८६,२३९

१४ २०७८/०३/०४ ५९  औषधी िविभ� औषधी ४,९२,७१३

१५ २०७८/०३/२० ६५ भु�ािन िव�ालय आइशोलेशन ३,०५,५५०

१६ २०७८/०३/२१ ६७ रकम भु�ानी राहत सामा�ी १,९२,७१०
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१३ अनुदान िफता� : 
पा�लकालाई ��तािवत योजनामा खच� गन� गरी संघीय एवं �देश सरकारबाट अनुदान �ा� ह�ने गरेको छ । यस वष� पा�लकाले �ा� गरेको अनुदान म�ये देहाय
अनुसारले ह�ने �. ४,६०,२०,८८७.९५ गो भौ नं ८६।०७८।३।३१ बाट िफता� गरेको दे�ख�छ । सायमानै िनमा�ण काय� स�झौता �यव�थापन गरी िनमा�णको
काय�का िनिम� िनकासा भई आएको बजेट खच� गन�गरी सं�थागत �मता सु�ढ गनु� पद�छ ।

� सं िववरण िफता� (� हजारमा)

१ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : एस.एस. िड. िप. - सोधभना� अनुदान (बैदेिशक)) २५१५

२ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : एस.एस. िड. िप. - सोधभना� ह�ने ऋण (बैदेिशक)) २५८०

३ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : ए िड िव/िप िव एल - नगद ऋण (बैदेिशक)) १९२

४ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : आ�त�रक ऋण - नगद ऋण) ९.००

५ �देश सरकार - समपुरक अनुदान चालु : वा�मती �देश - नगद अनुदान) ५२६५

६ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : आई िड ए - सोधभना� ह�ने ऋण (बैदेिशक)) ५१०६

७ संघीय सरकार - शसत� अनुदान चालु : नेपाल सरकार - नगद अनुदान) २६६८४

८ �देश सरकार - शसत� अनुदान चालु : वा�मती �देश - नगद अनुदान) ३१२३

९ �देश सरकार - िवषेश अनुदान चालु : वा�मती �देश - नगद अनुदान) ५४६

ज�मा ४६०२०

१४ स�प�� उपयोग :

स�प�� संर�णका साथै �ज�सी अिभले�खकरण तथा रेखदेखका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१४.१ स�प�� संर�ण : गरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान
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लगायतका स�प��को मू�यांकन समेत दे�खने गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।सािवक गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाबाट ह�ता�तरण भई आएको स�प��को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा
रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकन सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को
लेखापरी�ण �ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।

१४.२ �ज�सी अिभले�खकरण : नीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ मा िवषयगत काया�लयको चल अचल
स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लय समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� �यव�था छ । साथै
ह�ता�तरण भई आएका स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता अ�ाव�धक गरी २०७५ असार मसा�त िभ� �ितवेदन
तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खएन । अिभलेखको अभावमा ह�ता�तरण भई आएको स�प�� तथा सामाि�को यथाथ� अव�था
यिकन ह�ने दे�खएन । अिभलेख �णा�लमा सुधार गरी स�प�� लेखा�न अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

१४.३ स�प�� रेखदेख : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाको �े� िभ�को स�प�� रेखदेख तथा मम�त
संभारको �व�ध गनु�पन� �यव�था छ । साथै साव�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा हक ह�ता�तरण गन� वा
�लजमा िदन नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले य�ता स�प��को रेखदेख तथा मम�त संभारको उिचत �व�ध गरेको दे�खएन ।
स�प�� संर�णको पया�� �व�ध गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

१४.४ २०७८-१०-२३ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ५१ अनुसार िनयम ४६ र ४७ बमो�जम लगत खडा गरी रा�खएको सरकारी
�ज�सी मालसामान हािन नो�सानी नह�ने गरी संर�ण गन� र ितिनह�को रा�ो संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो संभार गरी चालु
अब�थामा रा�ने उतरदायी�व स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ । यस वष� ख�रद गरेका कितपय फिन�चर,

क��यटुर लगायतका सामान वडा काया�लयबाट ख�रद गन� र सो को भु�ानी नगरपा�लकाबाट ह�ने गरेको पाइयो । यसरी ख�रद
गरेका समान वडा काया�लयमा नै दा�खला भएको भिन नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी जनाउने गरेको दे�ख�छ ।
यसरी नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी नजनाउदा नगरपा�लकाको बा�तिवक स�प�� एिकन ह�ने अव�था नरहने
ह� ँदा सवारी साधन फिन�चर क��यूटर लगायत खच� ह�ने नह�ने सामान नगरपा�लकाबाट नै ख�रद गरी मुल �ज�सी खाताबाट
सहायक �ज�सी खाता राखी वडा काया�लयमा ह�ता�तरण ह�नु पन� दे�ख�छ ।
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१५ सामा�जक सुर�ा :
सामा�जक सुर�ा भ�ाको लगत �यव�थापन तथा कोष िफता�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१५.१ लगत �यव�थापन : सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण गनु�पन�,
लगत क�ा तथा अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन�, िनयिमत �पमा अनुगमन
गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� ज�ता �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने
स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार २ वडाको िवतरण अव�थाको त�या�
परी�ण गदा� बै� माफ� त िवतरण गरेको भ�ाको अ�ाव�धक �गित �ितवेदन �लने गरेको दे�खएन । िन��चत समय अ�तरमा
लगत अ�ाव�धक नभएकोले मृ�यू भई लाभ�ाही सूिचवाट लगत क�ा ह�नुपन� �यि�को नाममा समेत ब�कमा िनकासा जाने
गरेको दे�खयो । लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी सोही आधारमा िनकासा �यव�थापन गनु� पद�छ ।

वडा नं िनकासा रकम िवतरण भएको रकम बाँक� आ. ब भु�ान भए पिछ िफता� लाभ�ाही सं�या

८ १८०३१४९४ १७८३१६९४ १९९८०० ६२८

१३ ३७४०८२६ ३६६४०२६ ७६८०० ११८

ज�मा २१७७२३२० २१४९५७२० २७६६०० ७४६

१५.२ कोष िफता� : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरी बाँक� रहेको तथा लाभ�ाहीको मृ�यू भई बँैकले िफता� गरेको �.

१२,६४,१६२.०० पा�लकाले हालस�म संघीय संिचतकोष दा�खला गरेको छैन । उ� रकम संघीय संिचत कोष िफता� भएको
�माण पेश गनु� पद�छ।

१,२६४,१६२
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िवतरण गरी बाँक� रहेको तथा लाभ�ाहीको मृ�यू भई बँैकले िफता� भएको वडा नं. रकम

१, २ र ३ १८५५६१.००

४ र ६ ४७६९११.४१

७, ८, १२ र १३ ५७३४६७.००

९, १० र ११ ३८२२३.००

ज�मा १२७४१६२.००

१६ आय ठे�का : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) घ (६) मा पा�लकाको अ�धकार अ�तग�त ढु�ा, िग�ी, वालुवा, माटो आिद �कृितक
ब�तुको िब�� तथा िनकासी शु�क द�तुर संकलन स�ब��ध �यव�था गरेको छ । पा�लकाले आ�थ� वष� २०७६।७७ मा लोथर खोलामा ढु�ा, िग�ी, वालुवा
आिद संकलनका लागी � २ करोड १४ लाखको ठे�का लगाएकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा आई. ई.ई को �याद समा� भएको र नँया आई.ई.ई नगरेको
कारण ठे�का को सूचना नै निनका�लएको जनाएको छ । स�भा�य ठाउँमा समयमा नै आई ई ई गरी ठे�का माफ� त आ�त�रक आय बृि� गन� तफ�  पा�लकाले
�यान िदनु पद�छ।

१७ कर िनधा�रण : 

�देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा माटो, ढु�ा, िग�ी, वालुवा आिद को संकलनमा अनुसूची ५ मा तोिकएको दरमा
असुल उपर ग�रने �यव�था छ । सो अनुसार ढु�ा, िग�ी, वालुवा, �ाभेल आिद को संकलनमा �ित घन िफट �. ९ का दरले असुल उपर गनु�पन� एव�मु�य
अिभबृि� कर ऐन, २०५२ बमो�जम थप १३ �ितशतले ह�ने मु.अ.कर समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले देहाय बमो�जमका िनमा�ण �यावसायी एवं
सं�थालाई लोथर खोलाबाट �ाभेल उठाउन �ित घनिमटर �. २४२.०० का दरले (मु. अ. कर समेत) राज�व असुल गरी िचतवन राि�� य िनकु�जको काया�लय
कसरा िचतवनलाई �ाभेल उपल�ध गराईिदनुह�न भिन �सफा�रस गरेको दे�ख�छ ।जस अनुसार ४७२४ घनिमटर �ाभेलको �ित घनिमटर �. २४२.०० का
दरले � १,१,४३,२०८.०० असुल गरेको छ ।उपरो� ऐन अनुसार उ� प�रमाणको �ाभेलबाट �. १६,९४,९०७.०० असुल ह�नुपन�मा �. ५,५१,६९९.००
घिट असुल भएको छ ।उ� घिट भएको रकम िचतवन राि�� य िनकु�जबाट असुल ह�ने भिन पा�लकाबाट जवाफ �ा� भएपिन असुल गरेको पु�ी ह�ने �माण पेश
भएको छैन ।

५५१,६९९
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र नं र िमित �ाभेलको प�रमाण �ाभेल संकलन गन� सं�था।िन �यावसायी असुली रकम असुल ह�नुपन� रकम घटी असुली

१८०१।२०७८।२।१७ १८३ घ. मी. �जतपुर बाटो उ. स. रा�ी १ ४४२८६ ६५६६० २१३७४

१८०२।२०७८२।१७ ११०० घ. मी. दगुा� भवानी क��ट��सन २६६२०० ३९४६७७ १२८४७७

१८०३।२०७८।२।२३ ५६५ घ. मी. कुसुम ए�ड क��ट��सन १३६७३० २०२७२० ६५९९०

१०१६।२०७८।२।४ १३८४ घ. मी. नमुना माग� िनमा�ण उ. स. रा�ी ६ ९२९२८ १३७७२८ ४४८००

१३८७।२०७८।२।९ ६०० घ. मी. भगवती माग� पा�रजात माग� उ. स. १४५२०० २१५२७८ ७००७८

१७५१।२०७८।२।१३ १५०० घ. मी. पे�रसा क��ट��सन ए�ड स�लायस� ३६३००० ५३८१९६ १७५१९६

१७५२।२०७८।२।१३ १९२ घ. मी. ��ह�थानी �ाभेल उ. स. ९४८६४ १४०६४८ ४५७८४

ज�मा ११४३२०८ १६९४९०७ ५५१६९९

१८ र� र�सद : 

नगिद र�सदको द�ुपयोग ह�न निदन म ले प फारम नं ९०४ को ढाचामा र�सद िनय��ण खाता रा�नु पन� �यव�था छ।पा�लकाले यस वष� स�टवेयरबाट
कािटएका १०७ थान नगिद र�सदबाट उठेको �. २,४३,५१०.८८ तथा १९० थान स�प�ी।मालपोत तथा भूिमकर बाट उठेको �. ३,९०,२९४.५० िविभ�
कारण जनाई र�सद र� गरेको छ। यसरी र� ग�रएका र�सद �ज�मेवार पदा�धकारीबाट �मािणत गरेको छैन । यस स�ब�धमा पा�लकाले बा�तिवक �पमा र�
भए नभएको एिकन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीबाट �मािणत गरी रा�नु पद�छ ।

१९ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ अनुसार �ज�मेवर �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही
िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� र सो बमो�जम द�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा
िवभािगय �मूखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो
भ�दा बढी िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई �च�लत कानुन बमो�जम िवभािगय कारवही समेत गन� गराउन स�ने
�यव�था रहेको छ ।नमुना छनौटका आधारमा पा�लका अ�तग�तका दईुवटा वडाको असुली र दा�खला परी�ण गदा� देहाय बमो�जम केही िढला दा�खला गरेको
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दे�खयो । पा�लकाले अ�य वडा तथा पा�लका अ�तग�तका शाखाह�बाट समेत संकलन ह�ने राज�वका स�ब�धमा समयमै दा�खला गरे नगरेको एिकन गरी ऐनले
तोके बमो�जम गनु�पन� दे�ख�छ ।

असुली िमित वडा नं २ असुली रकम दा�खला िमित वडा नं ४ असुली रकम दा�खला िमित

२०७७ �ावण ५१९६० २०७७।६।१ ९४३४७ २०७७।७।३

२०७७ भा� ८०८७ २०७७।६।१ १२८२० २०७७।७।३

२०७७ आ��वन ५५९२२ २०७७।८।२२ ६२४४५ २०७७।८।४

२०७७ काित�क १५०० २०७७।८।२२ ५५७९० २०७७।१०।५

२०७७ मंिशर ७३३९० २०७७।९।५ ६५८५५ २०७७।१०।५

२०७७ पौष ८८८२० २०७७।१०।८ ९६०५० २०७७।११।१३

२०७७ माघ ७३७५२ २०७७।११।२० ६३३४८ २०७७।११।१३

२०७७ फा�गुण १११२७७ २०७७।१२।५ १६३९६२ २०७७।१२।२३

२०७७ चै� १०१००५ २०७८।१।२१ ११३२८० २०७८।१।९

२०७८ वशैाख ३११४५ २०७८।२।२३ ३००६५ २०७८।३।३१

२०७८ जे� १२१५० २०७८।३।४ ५६२५ २०७८।३।३१

२०७८ आषाढ १९०१५ २०७८।३।३१ २६१०० २०७८।३।३१

२० आमानत काय�ः १८८,१४३
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�देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा माटो, ढु�ा, िग�ी, वालुवा आिद को संकलनमा अनुसूची ५ मा तोिकएको दरमा
असुल उपर ग�रने �यव�था छ । सो अनुसार ढु�ा, िग�ी, वालुवा आिद को संकलनमा �ित घन िफट � ९ का दरले असुल उपर गनु�पन� एव�मु�य अिभबृि� कर
ऐन, २०५२ बमो�जम थप १३ �ितशतले ह�ने मु अ कर समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ । पा�लका अ�तरगत देहाय बमो�जमका वडा काया�लयह�ले ढु�ाको
संकलनमा तोिकएको दर भ�दा घटी दरमा रकम असुल गरेको ह� ँदा उ� घटी रकम असुल ह�नु पन� �. १,८८,१४३.००

र�सद नंबर र�सद बु�झ�लने र वडा नंबर ढंुगाको प�रमाण असुल ह�नुपन� असुल भएको घटी असुली

६३५१ दे�ख ८३५० स�म वडा सद�य बाबुराम तमाङ वडा ७ १०५० घ मी ३७६७३७ २५१३०० १२५४३७

६८५१ दे�ख ६९४४ स�म �ा स रामशरण थप�लया वडा ८ ३१८ घ मी ११४०९८ ७६१०८ ३७९९०

६४०१ दे�ख ६४५० र ३०१ दे�ख ३५० स�म का स सुरे�� �ताप तामाङ वडा ४ १९२ घ मी ६८८८९ ४५९६५ २२९२४

५१३९, ५१४०, ५१४१, ५१४२ र ५२९१ जयल�मी �सर उ�ोग १५ घ मी ५३८२ ३५९० १७९२

ज�मा १८८१४३

२१ 30 २०७८-९-१६ भवन िनमा�ण : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा बोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन� र ख�रद स�झौता बमो�जम काय� गराउने स�ब��ध �यव�था छ । लागत
अनुमान � ८,२२,२१,४८८.२९को नगरपा�लका भवन िनमा�ण गन� लागत अनुमान भ�दा ११.५ �ितशत घटी � ७,२७,३९,२५२.६० कबोल गन� जयमाता
ड� ागन िश�ालय जे. िभ. को बोलप� �वीकृत गरी काय� गराएको पाईयो । स�झौता िमितको १८ मिहना िभ� काय� स�प� गन� गरी २०७६ जे� २४ मा भएको
स�झौता अनुसारको काय� शु� स�झौता अव�ध िभ� स�प� गरेकोमा िनमा�ण �यवसायी लाई गो भौ नं. ३०।०७७।९।१६ वाट � ३०,९३,०००.०० पुर�कार
भु�ानी गररेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२६ अनुसारको �वधान ख�रद स�झौताको िवषेश शत� ५६.१ मा समावेश गरी भु�ानी
गरेकोमा पुर�कार �दान भएको िनमा�ण काय� स�प� ह� ँदा स�म पूण� �व�पको भवन िनमा�ण भएको दे�खएन । फरक फरक �याकेजमा काय� थ�द ैिविभ� चरणमा
िनमा�ण स�प� गन� गरी िडजाईन गरेको ठे�काको सव ैचरणको काय�स�प� भए पिछ मा� पुण� �पले िनमा�ण स�प� ह�नेमा पिहलो फेजको मा� काय� स�प� ह� ँदा
समेत पुर�कार भु�ानी गन� �वधान समावेश गरी िनम�ण काय� स�झौता गरेको उपयू� दे�खएन। िब�तृत िडजाईन अनुसारको काय� पुण� �पले पुव� िनधा��रत
समय िभ� स�प� गरेपिछ पुर�कारको �वधान कृयािशल ह�नेगरी ठे�का �यव�थापन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ।
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पा�लकाले भु�ानी भौचरसंग संल� गरेको काय� स�प� �ितवेदन अ�ययन गदा� देहायमा उ�ेख भए अनुसारको आईटम नं. ६ र ११ को �ित यूिनट दर बढी
भएको काय� प�रमाण ७१ �ितशत स�म बृि� गरी साथै शु� लागत अनुमानमा समावेश नभएका काय� थप गरी �. ९१,९८,९५७.०० भु�ानी गरेकोछ ।
मह�वपूण� आईटमको प�रमाण �यून ह�ने गरी लागत अनुमान तयार गरेको कारण कूल ठे�का अंकमा ५ �तशत ह�ने गरी नँया आईटम थप गरेको छ । यसवाट
शु� लागत अनुमान वा�तिवक नभएको दे�ख�छ । लागत अनुमान तयार गदा�कै बखत िनमा�ण काय�को चरणमा उ�े�य फरक नह�ने गरी �यव�थापन गरी
ठे�का फरफारक गन� तफ�  �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

item no. Description estimated Qty estimated rate actual Qty actual rate Difference amt

6 brick massonary 99.04 14384 352 11000 2742560

11 TMT reinforcement 152.74 123418 197 10000 3983400

additional

1 compount water proofing 1794 583 1758 1024914

2 water proofing treatment at toilet 593 1994 581 1158514

3 Base water proofing 18407 37 18637 689569

Total 9198957

२२ पे�क� बांक� : 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४ (३) मा तोिकएको �यादिभ� यसै िनयमावलीको काय�िब�ध अपनाई फ��यौट गनु� गराउनु पे�क� �लनेिदने
दबैु थरीको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� देहायका कम�चारी/िनमा�ण �यवसायी/सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म फ��यौट
भएको दे�खएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(५) अनुसार फ��यौट गनु�पद�छ ।

७,६९९,४१५
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पे�क�को िववरण पे�क� �लनेको नाम ज�मा

अ�य साव�जिनक िनमा�ण �ीख�डपुर िनमा�ण सेवा १०००००

नगरपा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण धु�लखेल िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ४३०००००

नगरपा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण धु�लखेल िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ११६७०००

नगरका िविभ� योजनाह� संचालनाथ� धु�लखेल िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ४२००००

नगरपा�लका �शासिनक भवन िनमा�ण समपुरक कोष धु�लखेल िनमा�ण सेवा �ा.�ल. २१३०००

धमीलीमा िब�ुतीकण रा�ी नपा नेपाल िवधुत �ा�धकर ण १४९९४१५

ज�मा ७,६९९,४१५

२३ ठे�का �यव�थापन : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला �पमा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत
गरी १५३ नयाँ ठे�का स�झौता गरेको िववरणबाट दे�ख�छ । यस म�येका ९० �ितशत भ�दा बिढ ठे�कामा मोिवलाईजेशन पे�क� भु�ानी बाहेक थप �गित
भएको दे�खएन । समयमा ठे�का �यव�थापन गरी शु� �याद िभ� काय� स�प� नह�दा स�झौता पिछका वष�को बजेटमा समेत भार पन� गरी िनमा�ण काय�को
दािय�व सद� जाने गरेको दे�खयो । यसबाट चालु वष�मा काय� स�प� नभई पिछ�ा वष�मा �ोत �यव�थापनको भार थिपद ैगएको छ । नमुनाका लािग १४
ठे�काको लागत अनुमान तथा �वीकृत अंकको त�या� हेदा� वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा ० �ितशत दे�ख ३५ �ितशत स�म घिटमा काम गन�
गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ ।उदाहरणका लािग केही ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ । लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी
गराएको काय�मा सामा�ीको िनधा��रत गुण�तर र परीमाणमा काय� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । नगरपा�लकामा उपभो�ा सिमित, दरभाउप� तथा
वोलप�को मा�यमबाट समेत धेरै सं�यामा िनमा�ण काय� ह�ने र अनुगमन, िनरी�ण र गुण�तर िनधा�ण गन� �ािव�धकको सं�या �सिमत भएको दे�ख�छ । यसबाट
िनमा�ण काय� िनधा��रत गुण�तर र प�रमाणमा भएको यिकन गन� सव ैिनमा�ण �थलमा �ािवधक उप��थत ह�न समयाभाव ह�ने अव�था दे�खयो । य�तो अव�थामा
सुधार ह�ने गरी ठे�का �यव�था गनु�पद�छ ।
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�.सं. िववरण ठे�का नं लागत अनुमान स�झौता घिट �ितशत

१ Fabricated Steel parts Trial Bridges 001/Goods/NCB/RM/077/078 2062 1766 14

२ Bhandara
Hospital, Chitwan

001/Works/NCB/RM/077/078 166212 104243 37

३ Blacktooped
Road with drain

002/Works/NCB/RM/077/078 10011 5765 42

४ SanghamMarga Blacktop Road 003/Works/RM/077/078 4738 3153 33

५ blacktopped road 003/Works/SQ/RM/077/078 1758 1171 33

६ ChuwaKhola Culvert 004/Works/NCB/RM/077/078 2990 1960 34

७ Blacktooped , rapti-01 004/Works/SQ/RM/077/078 1996 1326 34

८ Health-Care Centre Rapti-11 017/Works/NCB/RM/077/078 2323 2113 9

९ Health-Care Centre Rapti-03 018/Works/NCB/RM/077/078 2564 1892 26

१० Road maintinance 029/Works/NCB/RM/077/078 8699 5650 35

११ Road maintinance 030/Works/NCB/RM/077/078 1144 818 28

१२ Preparation of MTMP 1494 1449 3

१३ क��यटुर सामा�ी ०७७/७८ स�लाई ज् १ 1698 1598 6

१४ सेनेटरी �याड ०७७/७८ स�लाई ज् २ 2343 2346 0

२४ नमुना िव�ालय : 
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िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय, िश�ा तथा मानव�ोत िवकास के��, सानोिठमीको २०७८।३।१५ को प� अनुसार काय��म काया��वयन पु��तका
०७७।७८ को ८.६ को नमुना िव�ालय सुधार गु� योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदानमा िशष�कको �ित िव�ालय �. १,५०,००,०००.०० स�व��धत
िव�ालयको नाममा िनकासा गन� ढोलो गरी प� �� भएको दे�खयो । काय��म काया��वयनका लािग छनौट भएको भ�डारा मा�यािमक िव�ालयमा भवन
िनमा�णका लािग तयार गरेको �. १,४३,३८,३१७.७५ लागत अनुमान अनुसारको काय� गन� पा�लकाले आ�ान गरेको बोलप�मा लागत अनुमान भ�दा३५
�ितशत घिट कबोल गन� �ी ल�लत िनमा�ण सेवासंग �. ९३,६७,२९६.२४ को ख�रद स�झौता गरी काय� गराएकोमा िनमा�णकाय� स�प� भएको �माण पेश
भएको छैन । पिहलो पटकको ठे�का �यव�था गदा� घिट कबोल भई बचत भएको रकमबाट �यहोन� गरी पुन सो िव�ालयमा फरक काम गन� गरी से�टर
क�स�टे�ट ए�ड डेभलपमे�ट, िचतवनसंग �. ३७,८४,४३०.४८ को ठे�का स�झौता भई काय� गराएको पाइयो । उपयु�� काय�का लागी गो.भौ.नं. ३२।०७८।
३।२५ बाट �. १,२३,५१,७२६.०० िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ फुकुवा गन� गरी भु�ानी गरेको दे�खयो । एक िक�समको पूवा�धार िनमा�ण गन� �ा� भएको
बजेटबाट ठे�का लगाउदा िनमा�ण �यवसायीले घटी कबोल गरी बाँक� रकमबाट पुन सोही �थानमा फरक संरचना िनमा�ण गन� गरी आ�थ�क वष� िभ� िनमा�ण काय�
स�प� ह�न पया�� समय नह�दा समेत ठे�का �यव�था गरी काय� गराएको उपय�ु दे�खन आएन । स�व��धत आ�थ�क वष� िभ� खच� �यव�थापन नह� ँदा ि�ज ह�ने
रकमबाट सोिह वष� िनमा�ण स�प� नह�ने गरी िढलो गरी काय� गराई िव�ालयको खातामा रकम पठाएको छ । समान िक�समको िनमा�ण काय�मा दोहोरो नपरेको
साथै स�झौता अनुसारको काय� स�प� भएको स�व�धमा अनुगमन गरी िनमा�ण काय� फरफारक गनु�पद�छ ।

२५ २०७८-१०-२२ परामश� ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा उपल�ध जनशि�बाट काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले गत
आ.ब. को मौ�दातबाट खच� गन� ग�र देहाय अनुसारको ४ काय�मा िविभ� परामश�दाताबाट काय� गराई �. २८,४२,३०८.०० भु�ानी गरेको दे�खयो । सु�खा,
लोथर, चा�ा, मात�ल, ढु�री खोलाको ढंु�ा ग�ी वालुवा उ�खननतथा नगरपा�लका यातायात गु�योजना तयार वापत भु�ानी िदएकोमा ती �ितवेदन अनुसार
काय��म तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । �योगमा नआउने �े�मा परामश� ख�रद गरी खच� लेखेको उपय�ु दे�खएन । योजना तथा काय��म िनमा�ण
तथा काया��वयनमा सहयोग पुया�उने योजनामा परामश� सेवा ख�रद गनु� पद�छ । परामश� �ितवेदन अनुसार योजना काया��वयनमा सहयोग पुिगरहेको काया�लयको
�ितकृया छ ।
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भौ.नं. िववरण परामश�दाता भु�ानी �.

४।०७७।७।२ योजना तथा अिभलेख �यव�थापन स�व��ध स�टवेयर िव�जनेश �यानेजमे�ट स�टवेयर
�ा.�ल.

३३००००

९।०७७।१२।
९

िविभ� निद खोला आइ.इ.ई. (सु�खा, लोथर चा�ा मात�ल ढु��र खोलाको गि�
वालुवा)

�स�मा सिभ�शेज �ा.�ल. ६८५७०

१०।०७८।१।
५

िविभ� निद खोला आइ.इ.ई. (सु�खा, लोथर चा�ा मात�ल ढु��र खोलाको गि�
वालुवा)

�स�मा सिभ�शेज �ा.�ल. ९९४४००

नगरपा�लका यातायात गु�योजना िनमा�ण �लोभर �लफ इ��जिनय�र� �ा.�ल. १४४९३३८

ज�मा २८४२३०८

२६ 76 २०७८-३-२४ सवारी साधन ख�रद : 

पा�लकाले २०७७ आषाढ १० को सात� नगर सभाको बैठकबाट पारीत भए अनुसारका योजना तथा काय��म स�ालन गरी भु�ानी �यव�थापन गद� आएको
छ । पा�लकाले पूवा�धार िनमा�ण तफ� का ११ योजनाबाट बजेट �यव�थापन गरी गो.भौ.नं. ७६।०७८।३।२४ बाट सवारी साधन ख�रद वापत से�ट�ल अटो जोन
�ा. �ल. लाई �. ४५,३९,०००.०० भु�ानी गरेको छ । नगर सभाको बैठकबाट अनुमोदन गन� गरी रकमा�तर गरी गराएको काय�का स�व�धमा प�रषदमा
छलफल भएको दे�खएन । िनण�य अनुसार प�रषदमा छलफल तथा अनुमोदन गरी िनयिमत गराउनुपन� दे�ख�छ । नगरपा�लका �तरबाट िनण�य गराई ख�रद
गरेको र प�रषदको समेत �वीकृित �लएको छलफलको �ममा जानकारी �ा� भएको छ ।

२७ ३२ २०७८-३-२५ िव�ालय भवनः 
िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय, िश�ा तथा मानव�ोत िवकास के��, सानोिठमीको २०७८।३।१५ को प� अनुसार काय��म काया��वयन पु��तका
०७७।७८ को ८.६ को नमुना िव�ालय सुधार गु� योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदानमा िशष�कको �ित िव�ालय �. १,५०,००,०००.०० स�व��धत
िव�ालयको नाममा िनकासा गन� ढोलो गरी प� �� भएको दे�खयो । काय��म काया��वयनका लािग छनौट भएको भ�डारा मा�यािमक िव�ालयमा भवन
िनमा�णका लािग तयार गरेको �. १,४३,३८,३१७.७५ लागत अनुमान अनुसारको काय� गन� पा�लकाले आ�ान गरेको बोलप�मा लागत अनुमान भ�दा ३५
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�ितशत घिट कबोल गन� �ी ल�लत िनमा�ण सेवासंग �. ९३,६७,२९६.२४ को ख�रद स�झौता गरी काय� गराएकोमा िनमा�णकाय� स�प� भएको �माण पेश
भएको छैन । पिहलो पटकको ठे�का �यव�था गदा� घिट कबोल भई बचत भएको रकमबाट �यहोन� गरी पुन सो िव�ालयमा फरक काम गन� गरी से�टर
क�स�टे�ट ए�ड डेभलपमे�ट, िचतवनसंग �. ३७,८४,४३०.४८ को ठे�का स�झौता भई काय� गराएको पाइयो । उपयु�� काय�का लागी गो.भौ.नं. ३२।०७८।
३।२५ बाट �. १,२३,५१,७२६.०० िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ फुकुवा गन� गरी भु�ानी गरेको दे�खयो । एक िक�समको पूवा�धार िनमा�ण गन� �ा� भएको
बजेटबाट ठे�का लगाउदा िनमा�ण �यवसायीले घटी कबोल गरी बाँक� रकमबाट पुन सोही �थानमा फरक संरचना िनमा�ण गन� गरी आ�थ�क वष� िभ� िनमा�ण काय�
स�प� ह�न पया�� समय नह�दा समेत ठे�का �यव�था गरी काय� गराएको उपय�ु दे�खन आएन । स�व��धत आ�थ�क वष� िभ� खच� �यव�थापन नह� ँदा ि�ज ह�ने
रकमबाट सोिह वष� िनमा�ण स�प� नह�ने गरी िढलो गरी काय� गराई िव�ालयको खातामा रकम पठाएको छ । समान िक�समको िनमा�ण काय�मा दोहोरो नपरेको
साथै स�झौता अनुसारको काय� स�प� भएको स�व�धमा अनुगमन गरी िनमा�ण काय� फरफारक गनु�पद�छ ।

२८ �धानम��� रोजगार काय��म : 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारको िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । लेखापरी�णको समयमा उपल�ध त�या� अनुसार पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त
िन�न योजना संचालन गरी यस वष� १६६ जनालाई ५ देखी ३१ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराएको दे�ख�छ । लि�त वग�लाई अ�पका�लन रोजगारी उपल�ध
गराई �िमक �यालामा �. ३५७३३४१.०० खच� लेखेका छ । काय��मबाट लि�त वग�ले �ा� गरेको लाभ तथा स�तुि�का स�व�धमा सेवा�ाही सव��ण गरेको
छैन । यसबाट काय��मको उदे�य �ा� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन ।
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�मश योजनाको नाम �यालामा खच� गरेको रकम

१ िकरणटार �संचाई आयोजना रा�ी १० २९९८६०

२ वडा नं ७ मा प�फा कुलो मम�त ९३४८३

३ ठुलडाँडा कसलो �संचाई मम�त रा�ी १२ २८९५२९

४ डाँडाखोला पदाद ुसडक मम�त २९९८६२

५ परेवाकोट ह� ँद ैिचसापानी तारेवाङ रानीवास वाटो ६४८३१८

६ वाई िवसौनी �ल� रोड गोरेटो वाटो िनमा�ण ३००३७७

७ चौघारा देखी �ोसोक भ��या� डाँडा गोरेटो वाटो मम�त १४७८६२

८ धिमल कुसुम खोलामा नँया ट�याक खो�ने १६८०२५

९ डाँडाखोला पदाद ुसडक िनमा�ण रा�ी १० १९८०००

१० राईटार पय�टक िव�ाम�थल िनमा�ण ३४३९५२

११ झािददवाङ पय�टक िव�ाम�थल िनमा�ण ४४८०४९

१२ १२३०४६

१३ ३०३९९६

ज�मा ३५७३२४१.००

२९ भुिमिहनका लािग सिमित : 
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रा�ी नगरपा�लकका िभ�का भुिमहीन द�लत, भुिमिहन सुकु�बासी तथा अ�यव��थत बसोबासीको पिहचान, लगत संकलन, �माणीकरण तथा नाप न�सा गन�
काय� गन� िमित २०७७।१०।१६ मा सिमित �थापना भई काम गरेको पाइयो । सिमितले नगरपा�लकाका १३ वटै वडाबाट लगत संकलन गरेको छ । संक�लत
त�या� अनुसार पा�लका �े�िभ� ९०२७ को सं�यामा उ� समुदायको बसोबास रहेको िववरण �ा� भएको छ । यो त�या�ले समुदायका सवलैाई समे�न
नसकेको छलफलको �ममा जानकारीमा आएको छ । लाभ�ाही त�या� �णालीमा डाटा �िव� सु� भएकोमा लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।१०।२०
स�म �. ३०,००,०००.०० खच� भएपिन ४२०८ को मा� त�या� �िवि� भएको छ । बाक� लाभ�ाहीको त�या� संकलन तथा �िव� ग�र अ�याव�धक
िववरण तयार गनु� पद�छ ।

३० आ�थ�क सहायता : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ� काय� गन� आव�यक पन� ऐन, िनयम, िनद�िशका तथा काय�िव�ध
बनाई �थानीय राजप�मा �कािशत गनु� पन� �य�था छ । नगरपा�लकाले काय�िव�ध नबनाई िबल भरपाइको आधारमा �थानीय उ�ार राहत तथा पुनः �थापना
काय�मा िबप� वग�लाई  औष�ध अपचार लगायतको आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । काय�िव�धले �यव��थत नगरी आ�थ�क सहायता िवतरण गन� गरेको
उपय�ु दे�खएन । य�तो खच� काय�िव�धबाट �यव��थत गनु� पद�छ ।

३१ आ�त�रक लेखापरी�णका �यहोरा १ : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहको आ�तरीक लेखापरी�ण स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले यस
आ.ब. मा आ�तरीक लेखापरी�ण गराई १२८ बंुदामा सुझाव �ा� गरेकोमा अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म सुझाव अनुसार सुधार भएको दे�खएन ।
आ�तरीक िनय��णको मह�वपूण� औजारको �पमा रहेको लेखापरी�णका सुझाव समयमा काया��वयन गरी सुधार गरेको दे�खएन । काया��वयन गन� बांक�
सुझाव अनुसार गरी िनय��ण �यव�था सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ ।
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दफा
नं

संि�� �यहोरा सुझाव

१ आ�त�रक �ोत संकलन �.२३५३44०8 आ�त�रक �ोत बृि�मा �यान िदनु पद�छ ।

२ �यवसाय कर संकलन �.2418775 संकलन �यवसाय करको दायरा बृि� गनु� पद�छ ।

३ र� भएका र�सदको अिभलेख �यव�थापन राज�व संकलन �यव�थीत वनाउनु पद�छ ।

४ राज�व रकम ढीला दा�खला राज�व रकम समयमै दा�खला गनु� पद�छ ।

५ सवारी साधन कर करको दायरामा �याउन कर सचेतना काय��म चलाउनुपद�छ ।

६ राज�व परामश� सिमित सिमितलाइ थप कृयािशल बनाउनु पन� ।

७ घर बहाल कर �यव��थत अिभलेख रा�ख करको दायरामा �याउनु पन� ।

८ राज�वको अिभलेख म.ले.प. फा नं. 212 र २१३ रा�नु पद�छ ।

९ वडा तथा अ�य राज�व संकलन िववरणको
अव�था

स�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने ।

१० �ज�सी �यव�थापन १३ सुझाव काया��वयन गनु� पद�छ ।

११ साव�जिनक ख�रद एिककृत ख�रद �कृयामा जानु पन� ।

१२ बैठक भ�ा आव�यकता भ�दा बढी पदा�धकारी तथा कम�चारी बैठकमा रा�ख भ�ा िदने �यव�थाको अ��य
ग�रनु पद�छ ।

१३ Heavy Equipment �योग सवारी साधनको िनय��ण तथा प�रचालन काय�िव�ध तयार गनु�पन� ।

१४ सवारी साधन मम�त िवसु� काया�लय �योजनको लािग सुिवधा िदने र अिभलेख राखी मम�त खच� �यव��थत गन� ।
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१५ पदा�धकारीको दिैनक �मण भ�ा औिच�यताको आधारमा �मणतय गनु� पद�छ ।

१६ िवतरण एवं �चारमुखी काय� य�ता काय��म तथा अ�य काया�लयको खच�मा �यूिनकरण गन� ।

१७ काय�पा�लका बैठक भ�ा कम�चारी सहभागी ह� ँदा नगर काय�पा�लकाको वठैकमा भ�ा पाउने कानूनी आधार दे�खदनै ।

१८ सरकारी वा िनजी मोटरसाइकल मम�त मम�तमा पाउने खच� स�व�धमा समेत आव�यक नीित बनाएको छैन ।

१९ कम�चारीको हा�जरी हा�जरी �यव��थत बनाउनु पद�छ ।

२० घर न�सापास तथा अिभलेखीकरण सवलैाइ करको दायरामा �याउन स�नु पद�छ ।

२१ बजेट पेश र पा�रत आषाढ िभ� नै पा�रत गनु� पन� ।

२२ आय �यय िववरण आ�थ�क कारोबारकको यथाथ� िच�ण गनु� पद�छ ।

२३ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।

२४ आ�त�रक िनय��ण र िव��य जवाफदेिहता िदएका १८ सुझाव काया��वयन गनु� पद�छ ।

२५ नाफामुलक सं�था लाई अनुदान सहकारी ह�मा अनुदान तथा समा�ी िवतरण गरेको छ ।य�तो खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२६ सेवा �वाह सेवा �वाह �यव��थत गनु� पद�छ ।

२७ बैठक भ�ा बैठक भ�ा पाउने कानूनी आधार तयार गरी िनय��ण गनु� पद�छ ।

२८ कितपय परामश�मा स�झौता संल� नभएको स�झौता संल� गराउनु पद�छ ।

२९ राज�व संकलन स�व�धी ता�लम भ�ा तथा सुिवधा िनय��ण गनु� पद�छ ।

३० िविभ� काय��मको न.पा. मा खाजा अड�र �लीप लागू गनु� पद�छ ।

३१ मम�त अिभलेख मम�त अिभलेख अिनबाय� रा�नु पद�छ ।
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३२ �ज�सी खातामा �िव�ी म.ले.प. फाराम नं. 407 हरेक बष� छु�ा छु�ै रा�नु पद�छ ।

३३ वडाको मम�त अिभलेख पुण� �पमा चािहने िववरण भरेको नपाइएमा काया�लयले भु�ानी गनु� ह� ँदनै ।

३४ �मण तथा अनुगमन िदएका ५ सुझाव काया��वयन गनु� पद�छ । �मण खच� िमत�ययी र �यव��थत बनाउनु पद�छ ।

३५ �ज�सी िववरण सामानको िववरण अनुसार �ज�सी खातामा चढाउनु पन� ।

३६ चेक जाँच पिछ भु�ानी गुण�तर एिकन गरी भु�ानीको �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३७ खच� �माणीत गन� आधार पु�ाइको िववरण सिहत भु�ानीको �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३८ िवजुली महशुल िवधुत महशुल समयमै ितन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३९ छुट भएको �ेड सुिवधा तलवी �ितवेदन �वीकृत गरेर मा� तलव खच� ले�नुपद�छ ।

४० अिनवाय� अवकाशपिछ काममा िनर�तरता �.७२९८ भु�ानी भएको छ उ� रकम असुल गनु� पद�छ ।

४१ संचार खच� के कित संचार खच� उपल�ध गराउने हो कानून अनुसार �यव��थत गनु�पद�छ ।

४२ वडा काया�लयको खाजा तथा अित�थ
स�कार खच�

खच�मा िमत�यीता अपनाउनु पन� दे�ख�छ ।

४२ �ज�सी खाता र भु�ानी दा�खला �ितवेदन फाराम 403 मा भएको महल �प� सँग भनु� पद�छ ।

४३ मेलिमलाप सिमितलाइ सुिवधा बैठक भ�ा बापतको भपा�इ संल� गनु�पद�छ ।

४४ वडा काया�लयको बैठक भ�ा औिच�यताको आधारमा वठैक बसी िमत�ययीता अपनाउन पन� दे�ख�छ ।

४५ Heavy Equipment स�व�धी साधनको
�योग

�यव�थापन खच� िनय��ण गनु� पद�छ ।
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४६ दफा ४६ दे�ख १२८ िदएका सुझाव काया��वयन गनु� पद�छ ।

यस स�व��ध िब�तृत िववरण आ�त�रक लखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको छ । 

३२ आ�त�रक लेखापरी�ण बे�जु २ 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहको आ�तरीक लेखापरी�ण स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले यस
आ.ब. मा आ�तरीक लेखापरी�ण गराई १२८ बंुदामा सुझाव �ा� गरेकोमा अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म सुझाव अनुसार सुधार भएको दे�खएन ।
आ�तरीक िनय��णको मह�वपूण� औजारको �पमा रहेको लेखापरी�णका सुझाव समयमा काया��वयन गरी सुधार गरेको दे�खएन । काया��वयन गन� बांक�
सुझाव अनुसार गरी िनय��ण �यव�था सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ ।

७९,५३१
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दफा िववरण रकम �.

४० अिनवाय� अवकाशपिछ काममा िनर�तरता तथा तलव भु�ानीः वडा नं. १२ मा काय�रत काया�लय सहयोगी उमेरहदका कारण िमित
२०७८ बैशाख ७ मा अवकास ह�न पन�मा अवकास नभइ काममा िनर�तरता रही काया�लय बाट आ.व २०७७/०७८ आषाढको समेत
�.७२९८१ भु�ानी भएको छ उ� रकम असुल गनु� पद�छ । साथै काया�लयले कम�चारीको िववरण अ�याव�धकमा अिनबाय� गनु� पन�
दे�ख�छ ।

७२९८१

९८ लागु औषध �योग िनय��ण काय��ममा संयोजक भ�ा �. ३००० खच� साव�जिनक मा र भपा�ईमा सुवास पुरी लाई �. ३४५० को
भपा�ई संल� भएको छ।अथ�म��ालयको खच�को मापद�ड तथा नगरपा�लकाको मापद�ड अनुसार संयोजक भ�ा �. २००० ह�ने
�यव�था छ । भपा�ई र खच� साव�जिनक मा रकम फरक पानु�को उदे�य बु�न सिकएन । साथै मापद�ड भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम
�. १४५० असुल गनु� पद�छ ।

१४५०

१०८ मापद�ड भ�दा बढी भु�ानी : िचतवनले प�कार महासंघ �ज�ा सिमितले नगरपा�लकाको िवकास स�व�धी वृ�िच� सिहतको ३०
िमनेटको िभिडयो डकुमे�ट�  बनाए बापत कर क�ी गरी �. १८१८५५ भु�ानी भएको छ । जसमा दे�खएको �यहोरा । अथ�म��ालय को
काय��म खच�को मापद�ड र नगरपा�लकाले तयार गरेको मापद�ड अनुसार �ितवेदन लेखन बापत �. २००० ह�ने �यव�था भएको मा
मापद�ड िवप�रत �ितवेदन लेखन वापत जनिह �.५०००, ५०००, गरी �. १०००० भु�ानी भएको छ । साथै �ेतामा �ितवेदन
संल� भएको समेत दे�खएन् ।�ितवेदन संल� गरी जनिह �. १७००, �. १७०० गरी �. ३४०० मा� भु�ानी ह�नु पन�मा �. ८५००
भु�ानी भएको छ बढी भु�ानी भएको रकम �. ५१०० असुल उपर गनु� पद�छ ।साथै �ितवेदन संल� ह�नु पद�छ ।

५१००

ज�मा ७९५३१

३३ 6 २०७७-९-२० िश�ण सहयोग अनुदान : 

भौ नं ६।२०७७।९।२० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको खच�
ले�नु अघी �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत
पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले मा�यािमक तहमा शु�य दरव�दी भएका सामुदाियक मा िव मा अं�ेजी गिणत तथा िव�ान िवषयका
िश�कको लािग िश�ण सहयोग अनुदानबाट �ी गणेश मा.िव. यौरालीटरका िश�क �ी �काश खनालको २०७७ काित�क २६ दे�ख पौष स�मको तलव
िनकासा गदा� �.७७,९७८.०० गनु�पन�मा �.८२,३३१.०० गरेको ह� ँदा बढी िनकासा गरेको �.४,३५१.०० असुल ह�नुपद�छ । �.

४,३५१



https://nams.oag.gov.np58 of 75

३४ लि�त काय��म : 

नगरपा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार वा�ाको खोर लागतय िबप� समुदायको जीवन यापन तथा आय आज�न सहज गन� बजेट �यव�था भएकोमा
जगतपुर ए�ो �ा. �ल. लाई भौ. नं. ४७३ िमित २०७८।२।१० बाट �. ९,४८,०००.०० खच� लेखेको पाइयो । लि�त वग�लाई यस िक�समको अनुदान
उपल�ध गराउदा अनुदान रकमको सदपुयोग भई ि�त वग�ले �ितफल �ा� गन� सकुन भिन स�झौतामा ग�रयता पिन िवतरण गरेका वा�ा बोका पाठीह�को
�वा��य िवमा गरेको दे�खएन । बेचिवखन ह�न स�ने एवं मृ�य ुभएमा �यसको �ितपुित� ह�न तथा ल�य पुरा नह�ने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले �यान पुया�उनु
पन� दे�ख�छ ।

३५ �शोधन उपकरण : 

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��ममा िविनयो�जत बजेट अ�तग�त पा�लकाको आ.ब. २०७७।७८ को �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार रा�ी न पा २ मा
द�ुध उ�पादक सहकारी सं. �ल. लाई द�ुध �शोधनका लािग लागत सहभािगतामा मेिशनरी तथा उपकरण सहयोग काय��मका लािग रा�ी न पा २ मा रहेको
परेवा�वरी द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. ले �ाइट िहमालयन ई��जिनय�र�बाट �. २८,००,०००.०० मु�यका द�ुध �शोधन स�ब�धी िविभ� ११
�कारका मेिशनरी उपकरण ख�रद गरेको िवल भपा�ईका आधारमा संझौता बमो�जम पचास पितशतले ह�ने �. १४,००,०००.०० भु�ािन गरेको छ। हाल उ�
मेिशनरी उपकरणको अव�था बारे लेखापरी�णको �ममा छलफल गदा� ती मेिशनरी उपकरणह� जडान भई आंिशक �पमा मा� काया��वयनमा आएको तर
उ�े�य अनु�प पूण� �पमा काया��वयन ह�न नसकेको जवाफ �� भएको छ। नेपाल सरकारको बजेटबाट लागत साझेदारी भएको उ� काय��म उ�े�य अनु�प
पूण� �पमा काया��वयन गराउन पा�लकाले िनर�तर अनुगमन गनु� पद�छ ।

३६ बोका ख�रद : 

पा�लकाको आ. ब. २०७७।७८ को बजेट तथा काय��म पु��तकामा शत �ितशत अनुदानमा बोयर बोका िवतरण गन� भिनए पिन पा�लकाले िकसानह�संग
स�झौता गदा� स�झौताको बुदाह�मा बोका ख�रद गदा� क�तीमा ७५ �ितशत बोयर ह�नु पन�, िनरोगी ह�नु पन�, अिनवाय� �पमा िवमा गराएको ह�नु पन� र
नगरपा�लकाले ५० �ितशत वा बढीमा ५००००.०० अनुदान िदने उ�ेख छ । िकसानह�ले जगतपुर ए�ो �ा. �ल. भरतपुर १० वाट �. ३,२१,८००.०० मा
५ वटा वाट बोका ख�रद गरी िवल पेश गरेको आधारमा �. २,५०,०००.०० भु�ानी िदएको छ जुन स�झौता भ�दा �. ८९,१००.०० ले बढी दे�ख�छ।

िकसानले ख�रद गरेको बोका के कती �ितशत बोयर हो? तीनको �वा��य अव�था रा�ो छ क� छैन ? िबमा गराएको छ िक छैन ? भिनचेक जाँच गन�
�ज�मेवारी स�झौतामा उ�े�खत पिहलो प� नगरपा�लकाको ह��छ । चेक जाँच नगरी अनुदान िवतरण गरेको िनयम स�मत दे�खएन

२५०,०००

३७ मागमा आधा�रत अनुदान : 
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पा�लकाले यस वष� मागमा आधा�रत आयमूलक, उ�पादनमूलक तथा रोजगार लि�त काय��म संचालन गरेको छ । जसमा िविभ� �यि� तथा सं�थाले िविभ�
आयमुलक तथा उ�पादनमुलक �यवसाय संचालन दता� संचालन गरी िवल भपा�ई पेश गदा� पा�लकाले ऐन िनयम, काय�िव�ध तथा िन��चत िव�ध �कृया एवम्
��ताव माग दता� गरी अनुदान िवतरण गनु� पन�मा तोकादेशको आधारमा अनुदान िवतरण भएको दे�खयो । यसरी अनुदान िवतरण गदा� अनुदानमा एक�पता
कायम ह�ने दे�खएन । िन��चत �कृयाको आधारमा अनुदान िवतरण गनु� पद�छ ।
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भौ. नं. िमित अनुदान �ा� गन� �यकित।सं�था �योजन �ितशत अनुदान रकम

७।०७७।७।२६ िनम�ल कुमार �े� बा�ाको खोर िनमा�ण १०० ७५०००

११।०७७।९।९ �जत बहादरु तामाङ बा�ाको खोर िनमा�ण ५० २५०००

१८।०७७१०।४ तु�सा कुमारी नमुना बा�ा पालन ५० ५००००

२०।०७७।१०।१८ िदयालो कृिष बा�ा फम� बा�ाको खोर िनमा�ण ८० ७५५००

२१।०७७।१०।१८ िवशाल सेढाई गोठ सुधार ५० ५००००

२२।०७७।११।२ ल��म पुजा� पुन चापकटर ख�रद ५० २००००

२३।०७७।११।२ भरत सापकोटा चापकटर ख�रद ५० २००००

२२।०७७।११।२ पुरषोतम अचाय� चापकटर ख�रद ५० २००००

२४।०७७।११।७ कृ�ण बहादरु काक� चापकटर ख�रद ५० २००००

३०।०७७।११।७ स�त बहादरु �जा बा�ाको खोर िनमा�ण ५० १०००००

३१।०७७।११।७ �ाने�� �ासाद �सलवाल घाँस काटने मे�सन ८० ३०४००

३२।०७७।११।७ शुिशला उ�ेती घाँस काटने मे�सन ८० ३०४००

७१।०७८।२।२७ रा�धका देवी ओली बो�र� ख�रद ८० ६००००

५७।०७८।१।३ वालान�द कडेल चापकटर ख�रद ५० २००००

५८।०७८।१।३ पुण� �साद आचाय� चापकटर ख�रद ५० २००००

६२।०७८।२।३ �काश उ�ेती भँैसी गोठ ५० ४००००
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६४।०७८।२।३ कृ�ण कुमारी भाट बा�ाको खोर िनमा�ण ५० १०००००

७३।०७८।२।३० मनु बगर फम� बङगुरको खोर िनमा�ण ४० ५००००

७५।०७८।३।९ िवरवल �जा बा�ाको खोर िनमा�ण ३४ २५०००

७७।०७८।३।२० अ�बे पशु तथा कृिष फम� बा�ाको खोर िनमा�ण ८० १३४०००

४५।०७७।१२।४ रामच�� पाठक चापकटर ख�रद ५० २००००

४७।०७७।१२।१२ दगु� बहादरु सुवेदी घाँस काटने मे�सन ८० ३०४००

४९।०७७।१२।१९ िवर बहादरु �जा भँैसी गोठ ५० २५०००

५०।०७७।१२।२२ �ी भगवती द�ु� उ�पादन सहकारी सं�था �ल काउ �याट ५० ६६०००

५२।०७७।१२।२७ फान कुमारी तामाङ चापकटर ख�रद ५० २००००

५६।०७७।१२।३१ गोपाल �जा बा�ाको खोर िनमा�ण ५० २००००

कृिष तफ�

१०।०७७।११।२० ह�रयाली मिहला कृषक समूह �याउ खेती ५० २००२५०

१४।०७७।१२।१० कृ�ण भ� सेढाई �यालो बो�र� ५० ३००००

११।०७७।११।२५ कोिपला थापा �यालो बो�र� ८० ६००००

१५।०७७।१२।२३ एक च�� पाठक �यालो बो�र� ८० ६००००

१६।।०७८।१।३ कृ�ण �साद गैरे मोटर ख�रद ५० २००००
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१७।०७८।१।५ िवजय कुमारी अया�ल देवकोटा �यालो बो�र� ८० ६००००

१८।०७८।१।५ ह�रमाया उ�ेती दनाई मोटर ख�रद ५० २००००

१९।०७८।१।९ िटका राम वली बो�र� ८० ६००००

२१।०७८।१।९ अिमत कुमार दरई बो�र� ८० ६००००

२२।०७८।१।९ कृ�णा माया वा�पा कुखुराको च�ा ख�रद ५००००

२३।०७८।१।१५ िवधिव लामा सेढाई �यालो बो�र� ७० ६००००

२४।०७८।२।३ रमेश कुमार आली �यालो बो�र� ६००००

सुिदप राज आली �यालो बो�र� ६००००

२५।०७८।२।१७ ल�िम अ�धकारी �यालो बो�र� ८० ५००००

२६।०७८।२।१८ धनमाया सेढाई �यालो बो�र� ८० ६००००

२७।०७८।२।१८ बोध राज ढाकाल �यालो बो�र� ५० ४००००

२९।०७८।३।१ मागरी महतो �यालो बो�र� ८० ६००००

३०।०७८।३।१ कृ�ण राज थपा�लया �संचाई मोटर ५० ५००००

३१।०७८।३।४ आन�द �साद पाठक �यालो बो�र� ८० ६००००

३२।०७८।३।४ न�द देवी पोखरेल �यालो बो�र� ८० ६००००

३३।०७८।३।४ राम पोखरेल जस� गाई ख�रद ९३ ६००००

३७।०७८।३।६ सुरज बराकोटी गाई ख�रद तथा गोठ िनमा�ण ५० १०००००
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३८।०७८।३।८ शिश कुमार ओली �यालो बो�र� ८० ५००००

३९।०७८।३।८ गोकण� बहादरु िवसु�के तरकारी खेती ९१ १५००००

४०।०७८।३।१० हेमनाथ ि�पाठी जस� गाई ख�रद ७० ७५०००

४८।०७८।३।२८ मो�ान भेट से�टर �पेयरप�प ८० ८००००

ज�मा २८४१९५०

३८ चाडपव� खच� : 
िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ३२(१) अनुसार मा� चाडपव� खच� भु�ानी �लनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िन�न तहका कम�चारीलाई भु�ानी िददंा
ऐनको प�रपालना गरेको पाइएन । महालेखा िनय��क काया�लयले दोहोरो पन� गरी चाडपव� खच� भु�ानी नगन� प�रप� गरेको गरेकोमा समेत देहाय अनुसार
दोहोरो पन� गरी चाडपव� खच� भु�ानी गरेको �. ५,२२,३५४.०० िनयमानुसर असुल ह�नु पद�छ । �.

५२२,३५४
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क सं कम�चारीको पद नाम रकम

१ अ�धकृत मुि� पौडेल ३५६३०

२ अ�धकृत सारदा देवी पौडेल ३५६३०

३ अ�धकृत स��दप ओझा ३५६३०

४ अ�धकृत सुरज भ�राई ३५६३०

५ सहायक पाचौ नीित भ�राई २७९१८

६ सहायक पाचौ स�यता ढकाल २७९१८

७ सहायक पाचौ ल�मी लािमछाने २७९१८

८ सहायक पाचौ िबज�ला डागी २७९१८

९ सहायक पाचौ सुधन �थङ २७९१८

१० सहायक पाचौ �खमा लािमछाने २७९१८

११ सहायक पाचौ सुभाष कँुबर २७९१८

१२ सहायक चौथो िम�ा िगरी २६३४४

१३ सहायक चौथौ सु�मा पुडासैनी २६३४४

१४ सहायक चौथो �िमला �यौपाने २६३४४

१५ सहायक चौथो स�रता भ�राई २६३४४

१६ सहायक चौथो कमला मो�ान २६३४४
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१७ सहायक चौथो निवन कुमार �जापती २६३४४

१८ सहायक चौथो दरुदिश� थापा २६३४४

ज�मा ५२२३५४

३९ पदा�धकारी सुिवधा : 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को �सवधा स�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु
िनवा�िचत भए अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने
�यव�था छ । वागमती �देश सरकारले �थम संसोधन िमित २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको अनुसुिच
१ मा उ�ेख भएको सुिवधा मा� िदन िम�ने दे�ख�छ । रा�ी नगरपा�लकामा पदा�धकारीको बािष�क सुिवधा वापत �.१,१३,६२,७५०.०० भु�नी गरेको
दे�ख�छ ।

४० सुिवधा तथा भ�ा �यव�थापन :

४०.१ �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत
काया�लयले �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मण समा� भएपिछ �मण �ितवेदन पेश गनु�पन�मा सो अनुसार गन� गरेको पाईएन ।
तोिकए बमो�जम �मण अिभलेख रा�ने तथा �ितवेदन पेश गनु�पद�छ । 

४०.२ �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ (११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग
गन� कम�चारीले दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै
िक�समको भ�ा नपाउने �ावधान छ । काया�लयले यो वष� अनुगमन मु�यांकन खच� शीष�क तथा क��ट�जे�सीबाट दिैनक �मण
भ�ा खच� लेखी कम�चारीह�लाई भु�ानी गदा� �मण भ�ा क�ा गरेको दे�खएन । यस स�ब�धमा नगरपा�लले यिकन गरी
िनय��ण गनु� पन� दे�ख�छ ।

४०.३ २०७८-१०-२३ रा�ी नगरपा�लकका िभ�का भुिमहीन द�लत,भुिमिहन सुकु�बासी तथा अ�यव��थत बसोबासीको पिहचान लगत संकलन
�माणीकरण तथा नाप न�सा गन� काय� गन� भिन िमत २०७७।१०।१६ �थापना भई काम गरेको पाइयो जस अ�तग�त यस
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नगरपा�लकाका १३ वटै वडाबाट लगत संकलन गरेको पाइयो लगत ९०२७ रहेको साथै यस नगरिभ� भुिमिहन सुकु�बासी
कितरहेको एिकन ह�नु पद�छ । लेखापरी�ण अब�ध िमित२०७८।१०।२० स�म ४२०८ लाभ�ाहीको त�याँकको �णालीमा
डाटा �िव� सु� ग�र काय� भएको पाइयो ।बाक� रहेका त�याँकह� �िव� ग�र अिबल�म िववरण अ�याव�धक गनु� पन� दे�ख�छ
उ� काय� गन� हाल स�म �. ३०,००,०००.०० खच� गरेको पाइयो ।

४०.४ २०७८-१०-२३ आमा तथा बाल �वा��य र पोषण काय��म काया��वयन िनद�िशका, ते�ो प�रमाज�न, २०७१ अनुसार मा� खच� ले�नु पन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले भौ. नं. ३३४ िमित २०७७।१२।२२ मा कौिशला चौधरी पोषण काय��म गन� भिन लिगएको
पैसा �ित सु�केरी �. २५,००.०० का दरले खच�लेखको पाइयो। उ� वडामा भएका गभ�वतीरसु�केरीको लािग भिन लिगएको
रकम स�ब��धतले पाए पाएनन एिकन ह�न सिकएन �ावण मिहनामा लगेको रकम चै� मिहनाका सु�केरी आमालाइबाढीएको
िनयम स�मत मा� सिकएन यसरी बािडएको रकमको सिह सदपुयोग भयो भएन िनद�िशकाको पालनामा �यान पुया�उनु पन� साथै
सु�करीको �प� पिहचान खु�ने काड� हेरेर मा� भु�ानी खच� ले�नु पछ�  िवतरण गरेको भरपाइ पेश ह�नु पन�
�…………………३,००,०००.००

३००,०००

४१ आयवु�िदक औषधी : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसार आयूव�द तफ�  �.

१५७५७५५.००, पशु तफ�  �. १४००४१८.०० र �वा��य तफ�  �. २९७६८०९.५० समेत �. ५९५२९८२.५० को औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी
ख�रद गदा� उ� िव�धको पालना गरेको दे�खएन । आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको
जांच नगरेकोले औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन ।
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भौ. नं. िमित ब. उ. िश. सा�लाय�स ख�रद िववरण रकम

१४।०७७।७।२३ संघीय चालु उपदेश हव�ल उ�ोग �ा �ल औष�ध ख�रद ४६१६१०

३५।०७७।९।२८ संघीय चालु िन�यम आयूव�द फमा�, नारायणगढ,

िचतवन
औष�ध ख�रद ४७३२५०

९७।०७८।२।३ संघीय चालु कामना आयवु�द,बाँके औष�ध ख�रद ४४९४०

१२७।०७८।३।
२८

संघीय चालु �े�डली स�ज�कल हाउस औष�ध ख�रद ३००००

१२८।०७८।३।
२८

संघीय चालु �े�डली स�ज�कल हाउस औष�ध ख�रद ३००००

१२८।०७८।३।
२८

संघीय चालु औष�ध ख�रद १३५९५५

६।०७८।२।३ न पा
पँु�जगत

कामना आयवु�द,बाँके औष�ध ख�रद २५००००

४६४।०७८।२।३ न पा चालु कामना आयवु�द,बाँके औष�ध ख�रद १५००००

ज�मा १५७५७५५

पशु तफ�

१४।०७७।९।२६ मेिडका ई�टर�ईजेज �ा. �ल. मेिडकल सामा�गी ४९९५०

१४।०७७।९।२६ िच�वन भेट फमा� ए आई �सट लगायतका औष�ध ख�रद १३२३३७



https://nams.oag.gov.np68 of 75

१४।०७७।९।२६ क�तुरी भेट फमा� �ल. भरतपुर ३ औष�ध ख�रद २०८२१८

१४।०७७।९।२६ सं�जवनी अड�र सा�लायस� गो�बस गलायत का औष�धज�य सामा�ी १६४१८

२५।०७७।११।४ �ी भेटे�रनरी ए आई �सट लगायतका औष�ध ख�रद ४६८५०

२५।०७७।११।४ सफल स�ज�कल हाउस पलासिटक अ�ोन लगायतका औष�धज�य
सामा�ी

४०००

२८।०७७।११।४ दश�न भेट फमा� �लो�स लगायत �ल�ज��टक सपोट� ख�रद ९००००

२९।०७७।११।४ साझा भेट फमा� औष�ध ख�रद ५६५०

३३।०७७।११।७ िच�वन भेट फमा� औष�ध ख�रद १०४९१७

३६।०७७।११।
१०

िच�वन भेट फमा� औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी ख�रद २९०१६८

६८।०७८।२।२१ िच�वन भेट फमा� औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी ख�रद ४२५९४०

८०।०७८।३।२७ �ी भेटे�रनेरी भरतपुर ३ औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी ख�रद २५९७०

ज�मा १४००४१८

�वा��य तफ�

१४६।०७८।३।
२४

पुर�कार मेिडसे�स भरतपुर ७ औष�ध ख�रद ४९९९१५

४।०७८।१।६ डाई�या�स टेड�र ए�ड जेनरल सा�लायस�, गौर औष�ध ख�रद ९८१४०.५०

२।०७७।११।१९ िद�य�योती ई�टरनेशनल �ा �ल औष�ध ख�रद ५२००००
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६।०७८।३।१३ िद�य�योती ई�टरनेशनल �ा �ल औष�ध ख�रद ३३८९००

७।०७८।३।२६ �यावो टेक ट� े िड� क�सन� �ा �ल औष�ध तथा �याव सामा�ी ख�रद ४९००००

४३।०७८।३।९ औष�ध ख�रद ६०२५४

२०।०७७।११।
१७

ईजी �लोबल ट� े िड� �ा �ल
औष�ध ख�रद

१००८२९

२१।०७७।११।
१९

माही फमा��सयूिटकल �ा �ल औष�ध ख�रद ४९००००

३८।०७८।१।१६ डाई�या�स टेड�र ए�ड जेनरल सा�लायस�, गौर औष�ध ख�रद ३७८७७१

ज�मा २९७६८०९.५

कूल ज�मा ५९५२९८२.५

४२ ए�वुले�स ख�रद : 

रा�ी नगरपा�लका र नेपाल रेड�स सोसाइटी उपशाखा िबरे��नगर ए�बुले�स ख�रदको िवषयमा िमित २०७७।६।१८ मा स�झौता भइ नगरपा�लकाले �.

९,५०,०००.०० िदएको दे�ख�छ । लेखापरी�ण िमित २०७८।१०१७ स�म ए�बुले�स ख�रद गरेको पाइएन । नेपाल रेड�स सोसाइटीले ख�रद गरेको भए
रा�ी नगरपा�लका र रेड�स बीच भएको स�झौता अनुसार ह�नु पन�मा भएको पाइएन । यसरी जुन �योजनको लािग लगेको रकम िनकासा भएको हो सीिह
अनुसार ह�नु पन� अ�यथा असुल भई दा�खला ह�नुपन� �……………………….९,५०,०००.००

९५०,०००

४३ 7 २०७७-९-१२ काय� स�ालन अनुदान : 

भौ नं ७।२०७७।९।१२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको
खच� ले�नु अघी �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन
रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �देश ससत� (चालु) बाट िविभ� ६ वटा �व��य चौक�ह�लाई �. ५०,०००.०० का दरले �.

३,००,०००.०० दिैनक काय� संचालनका लािग अनुदान िनकाशा गरेको छ । तर ित �व��य चौक�ह�ले उ� रकम के के मा खच� गरेको हो सोको िवल भपा�ई
पेश गरेको छैन ।�.

३००,०००
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४४ काया��वयन अव�था :

४४.१ नगरपा�लका अ�तग�त िविभ� अ�पताल तथा �वा��य चौक� स�ालनमा रहेको छ । स�ा�लत �वा��य के��को काय�गत
अिभलेख अ�ाव�धक गरी के��मा एिककृत गन� गरेको दे�खएन । ��येक अ�पतालगत �वा��यकम� र कम�चारीको अिभलेख
अ�ाव�धक गरेको दे�खन आएन । �वा��यकम� र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन रहेको जनाएपिन
लेखापरी�ण समयमा पेश भएन । संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत िशष�क तफ�  �वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड
काया��वयन, सु�िढकरण तथा सिम�ा ज�ता काय��म स�ालन ह�द ैआएकोमा �भावकारीता मु�या�न गन� गरेको दे�खएन ।
उदाहारणका लािग गो.भौ.नं. १६९।०७८।३।३० बाट �. १,८७,०००.०० मा स�ा�लत काय��मको �भावकारीता मु�या�न
सिम�ा गरेको दे�खन आएन । काय��मको �भावकारीता अनुगमनका स�व�धमा पा�लकाले �भावकारी संय�� तयार गनु� पद�छ
।

४४.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा �ित�प�ध� ख�रद स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले �वा��य तफ� का औष�ध,

आयवु�िदक औष�ध, फिन�चर तथा �वा��य उपकरण, कृिष औजार, �टेशनरी तथा काया�लय सामान ख�रद गदा� उ�े�खत िव�ध
पालना नगरी सोझौ ख�रद गन� गरेको दे�खयो । केही औष�ध ठे�का िव�धवाट ख�रद गरेको जनाएपिन आव�यकताका आधारमा
सोझै ख�रद गनु�परेको लेखापरी�णको समयमा छलफलको �ममा जानकारी �ा� भएको छ । �ित�प�ध� ख�रद गरी भ�डारण
तथा संर�णको उिचत �व�ध गनु�पन� दे�ख�छ ।

४५ २६० २०७८-३-११ पुल िनमा�ण : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउने स�व��ध �यव�था छ । सिमित माफ� त काय� गराउदा िनयम
१०(७) अनुसारको ढाँचामा लागत अनुमान तयर गरी िनमा�णकाय� स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �या�ा खोला ��याव पुल िनमा�णका लािग �.

१७,९६,३०५.०० को लागत अनुमान म�ये उपभो�ा सिमितको अंश घटाई �. १६,२५,१८८.०० बेहोन� गरी िनमा�णकाय� स�झौता गरेको छ । पुल िनमा�णका
िनिम� तयार गरेको लागत अनुमानमा सुपर �ट��चर तफ� को �लाव ढलानको आइटम समावेश गरेको दे�खएन । िनमा�णकाय� स�प� भई गो. भौ.नं. २६०।
२०७८।३।११ बाट �या�ा खोला ��याव पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �. १४,२५,१८८.०० भु�ानी भएकोमा पुलको �लावको काय� समावेशनै नह�दा
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लागत अनुमान अनुसारको काय� स�प� भइस�दा समेत पुल �योगमा आउन स�ने दे�खएन । उपयोग सुिन��चतता नह�ने गरी अधुरा संरचना िनमा�ण गन�
काय�मा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

४६ 100 २०७८-२-१४ सेिनटरी �याड : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१ मा बोलप�को मा�यमबाट मालसामान ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले १६ िव�ालयका ६
दे�ख १२ क�ामा अ�ययनरत १,९५२ छा�ालाई िवतरण गन� अिन�� ए�सपोट� �ा.ली. संग ठे�का स�झौता गरी ९५,७२७ थान सेिनटरी �याड �टोर
दा�खलाको �माण संल� गरी गो.भौ.नं. १००।०७८।२।१४ बाट �. २३,४२,९९५.०० भु�ानी गरेको दे�खयो ।ठे�का फाइल अ�ययन गदा� लागत अनुमान
तयारी तथा बोलप� ��तावको तुलना�मक ता�लका संल� गरेको दे�खएन । �टोर दा�खला गरी �ोत िश�ा शाखालाई ह�ता�तरण गरेकोमा गुण�तर परी�ण
गरी गुण�तरी सामान आपूित�को �माण संल� गरेको छैन।नगरपा�लकाको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनको �यहोरा नं १२ अनुसार ७७,२२८ थान सामुदाियक
िव�ालयलाई िवतरण गरी १७,९९९ िवतरण नभई बाँक� रहेको दे�खयो । �ित थान �. २४.४७ का दरले ह�न आउने �. ४,४०,४३५.५३ को िवतरणको
�माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

४४०,४३५

४७ २०७८-१०-२३ ए�शाभेशन काय� : 
पा�लकाले िनमा�ण स�ब�धी काय�को भु�ानी गदा� तोिकएको �वीकृत दर बमो�जम �ािव�धक मु�यांकनका आधारमा गनु� पद�छ । देहाय बमो�जमका आयोजनाको
भु�ानी भौचर परी�ण गदा� भौचरसाथ संल� स�प� काय�को फोटो लगायतका �माण एवं उ� काय�सँग स�ब��धत �ािव�धक कम�चारीसँग छलफल गदा� उ�
ए�शाभेसन काय�मा मेिशनको �योग भएको दे�खयो। यसरी उपभो�ा सिमितबाट गराइएका काय�मा मेिशनको �योग गरेतापिन मेनुअल दरमा भु�ानी गरी �.

५२,६२२.०० बढी भु�ानी भएको छ । अ�य आयोजनाह�को स�ब�धमा समेत पा�लकाबाट आव�यक छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन�
दे�ख�छ । �.

५२,६२२
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भौ नं िमित योजनाको नाम कामको
िबबरण

प�रमाण मेिशनको �वीकृत
दर

भु�ानी
दर

उ स अंश कटाई बढी
भु�ानी

२६।२०७८।३।
२०

सुरदेिव ढाडखोला तटब�धन
िनमा�ण

फाउ�डेसन
ख�े

६७।६४ घ
मी

१०२।९५ ४८६।
६८

२०७६४

३७।२०७८।३।
३०

ढंु�ेखोला तटब�धन िनमा�ण फाउ�डेसन
ख�े

६४।१९ घ
मी

१०२।९५ ६३४।
००

३१८५८

ज�मा ५२६२२

४८ खानेपानी योजना : 
�देश िवशेष अनुदान स�व�धी काय�िव�ध, २०७७ को दफा ७(१)(ख) अनुसार �थानीय तहले िवशेष अनुदान बापत �ा� रकम खच� गदा� उपभो�ा सिमित
माफ� त खच� गन� नपाइने �यव�था रहेको छ।रसौली खानेपानी योजनाका लािग �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत िवशेष अनुदान वापत �ा� � ३०,००,०००.००
बाट पा�लकाले बोलप� आ�हान गरी ठे�काको मा�यामबाट काय� गराउनु पन�मा उ� काय� उपभो�ा सिमितबाट गराई भौ. नं. ३।२०७८।३।३० बाट �.

२४,५४,४९४.०० भु�ानी गरेकोले उ� काय� िनयम स�मत दे�खएन । काय�िव�धको पालना गरी काय� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।�.

२,४५४,४९४

४९ ताल �यव�थापन : 

�थानीय तहमा िविनयो�जत अनुदान काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को PLMBIS CodeNo. ६.२.२.३९४, मा भसमाडी ग�डेताल �यव�थापन
तथा संचालन अ�तग�त संचालन �ि�या २.मा बिढमा ५० �ितशत अनुदान तथा क��तमा ५० �ितशत कृषक समुह।कृिष सहकारी।सिमितबाट साझेदारी
गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले भसमाडी ग�डेताल �यव�थापन तथा संचालन स�ब�धी काय� उपभो�ा सिमितबाट गराई भौ.नं. ४५।२०७८।३।३० बाट
�. २०,००,०००।०० तथा भौ. नं. ८१।२०७८।३।३० बाट �.६,७६,२८६.००समेत �. २६,७६,२८६.०० भु�ानी गरेको भौचर परी�णबाट िन�न �यहोरा
दे�खएको छ ।

पा�लकाले काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था िवप�रत उ� काय��म संचालनका लािग २५ �ितशत नगरपा�लका, २५ �ितशत
उपभो�ा सिमित र ५० �ितशत �देश सरकारबाट �यहोन� गरी �. ४०,००,९३१. सिमित र ५० �ितशत �देश सरकारबाट �यहोन� गरी �.

४०,००,९३१.१० को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएको छ ।

२१५,३९३
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उपभो�ा सिमितले �. ३५,६९,२१३.७७ को मा� काय� स�प� गरेको छ । काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था तथा लागत अनुमान र
संझौता अनुसार उ� स�प� काय�को ५० �ितशतले ह�ने �. १७,८४,६०७.०० मा� �देश सशत�बाट खच� ले�ख बाँक� � २,१५,३९३।०० �देश
िफता� गनु�पन�मा �. २०,००,०००.०० नै �देश सशत�बाट खच� ले�नु िनयम स�मत दे�खएन । �.......

�थानीय तहमा िविनयो�जत अनुदान काय��म काया��वयन पु��तका िवप�रत उपभो�ाले �यहोनु� पन� अंश समेत पा�लकाबाट �यहोन� गरी संझौता गरी
स�प� काम म�ये � ६,६७,२८६.०० (क�टीजे�सी समेत) पा�लकाबाट भु�ानी गरी पा�लकालाई थप �यभार पारेको ह� ँदा उ� काय� िनयम स�मत
दे�खएन ।

५० अनुगमन तथा स�परी�ण :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो बष� लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष� स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

�.हजारमा

गत वष�को स�मको बे�ज ू�. यो वष� फ��ट बाँक� बे�जू

३४३७६८४
पा�लकाले फ�य�ट गरी स�परी�णका लािग पेश भएका म�ये स�परी�ण भएका �यहोरा देहाय अनुसार छ ।
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दफा आ.ब. बे�जु �यहोरा फ�य�ट �यहोरा स�परी�ण �.

२७.१ ०७६।७७ िबल�ब शु�क दा�खला �माण पेश
भएको

३२१०००

३६ ०७६।७७ बढी खच� िहसाव िमलान �माण पेश ४९८७४

३९ ०७६।७७ भरतपुर अ�पताल
अनुदान

�माण पेश ५०००००

६१ ०७६।७७ िवरे��नगर आयवु�द �माण पेश १००००

६४ ०७६।७७ अवकास पिछको रकम दा�खला �माण पेश
भएको

११३९२८

७९ ०७६।७७ न पा चालु कृिष दा�खला �माण पेश
भएको

१०००

७९ ०७६।७७ पशुपित कैलाश पुरी
आईिपएस

�माण पेश १५०००

८० ०७६।७७ पे�क� फ�य�ट �ीख�डपुर िनमा�ण सेवा २१००००

आमा क��ट��शन ३५००००

अथ� िडजाइनश�
डेभलपश्�

३९८०००

अ�ी इ�टर�ाइजेज ९३३८८२

नगे�� थापा ३५०००
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ल�मी लािमछाने ५०००००

ज�मा ३४३७६८४

५१ अ�ाव�धक बेे�जु ��थित : 
नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�ज ूि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

(�. हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक�

बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)
३४३७६८४


