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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा 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) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् 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 । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, 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 जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको 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 बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि 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 ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(मधेश प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४०३                                                                                            तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

औरही नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
महोत्तरी  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले औरही नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि 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 समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिामा पूणारुपमा सव ैकारोबार समावशे नगरी र्वत्तीर् र्विरण 

िर्ार गरेको छ ।  
२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड ७८ लाख ५७ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त वेरुज ुमध्र् ेअसलु गनुापने 

रू.११ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.२ करोड ५६ लाख ९३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड  ९० लाख ४० हजार र 
पेश्की वेरुज ुरु.२० लाख १ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा सम्म १३ करोड १८ लाख ६१ हजार बेरुज ु बाँकी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट नभई र्ो वषा ४ करोड ७८ लाख ५७ हजार कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु१७ 
करोड ९७ लाख १८ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएको कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

 

          

              

           (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

औरही नगरपातलका 
 

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

(रकम रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक 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 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८४ ७० ४७८५७ ० ० ० ८४ ७० ४७८५७ ११२२ १९०४० २५६९३ ० ० ४४७३३ २००१ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रकम रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

महोत्तरी १३१८६१ ० ० १३१८६१ ० ४७८५७ १७९७१८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : औरही नगरपा�लका, महो�री , औरही नगरपा�लका , महो�री

काया�लय �मुख dhirendra lal karn २०७८-११-१८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख chuda raj bhattarai २०७८-४-१ २०७८-६-३०

लेखा �मुख Manoj Kumar Mahara २०७८-४-१

बे�जु रकम ४७,८५७,११३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १५,४०,९४,३९५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,५८,२०,२७० चालु खच� २०,९२,८७,५००.६३

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,६०,००० पँूजीगत खच� १७,५४,७०,९४२.४३

राज�व बाँडफाँट ६,९४,७२,६२९ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,०९,२८,७६३.९४

आ�त�रक आय २३,९६,९३४

अ�य आय ९,३५,५४,६०४

कुल आय ४६,१४,०४,४३७ कुल खच� ४७,५६,८७,२०७

बाँक� मौ�दात १३,९८,११,६२५
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१ प�रचय
�थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व,

पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ३५.७६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३१७५१
जनसं�या रहेको छ ।

२ संवधैािनक र कानुनी �यव�था
नेपालको संिवधानको धारा २१४ बमो�जम �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार संिवधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रही नगरपा�लकामा िनिहत ह�ने र धारा २२१ मा �यव�थापक�य
अ�धकार गाउँ सभामा रहने �यव�था छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहको शासन �यव�थाको सामा�य िनद�शन, िनय��ण र स�ालन गन� अिभभारा
पा�लकाको ह�ने उ�ेख छ ।सोही अ�धकार बमो�जम नगरपा�लकाले काय� गद� आएको छ ।

३ आ�थ�क कारोबारको ��थित
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णालीबाट
तयार भएको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को िव�ीय �ितवेदन देहाय बमो�जम रहेको छ:

◌्

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४०,३६,५१,६५७.२५ ३७,६६,२३,८४६.३४ ३७,६६,२३,८४६.३४ ३३,८६,२०,०३९.२० ३३,८६,२०,०३९.२०

क. �ाि� ३९,४९,३२,२०० ३६,६९,५२,८९९.०९ ० ३६,६९,५२,८९९.०९ ३३,१६,०६,५७९.२० ० ३३,१६,०६,५७९.२०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

११००० कर ११ ९,०७,७४,९३० ६,९४,७२,६२९.०९ ० ६,९४,७२,६२९.०९ ६,३४,३१,२४७.५७ ० ६,३४,३१,२४७.५७

१३०००
अनुदान

२९,५१,५७,२७० २९,५९,८०,२७० ० २९,५९,८०,२७० २६,६६,००,२४२ ० २६,६६,००,२४२

संघीय
सरकार

१२ २७,४९,९७,२७० २७,५८,२०,२७० ० २७,५८,२०,२७० २४,०२,३५,७५५ ० २४,०२,३५,७५५

�देश सरकार १२ २,०१,६०,००० २,०१,६०,००० ० २,०१,६०,००० २,४१,६७,००० ० २,४१,६७,०००

अ�त�रक
�ोत

० ० ० ० २१,९७,४८७ ० २१,९७,४८७

१४०००
अ�य राज�व

८५,००,००० १५,००,००० ० १५,००,००० ३,२९,५७६ ० ३,२९,५७६

१५०००
िविवध �ाि�

५,००,००० ० ० ० १२,४५,५१३.६३ ० १२,४५,५१३.६३

ख. अ�य
�ाि�

८७,१९,४५७.२५ ९६,७०,९४७.२५ ९६,७०,९४७.२५ ७०,१३,४६० ७०,१३,४६०

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ८७,१९,४५७.२५ ७७,१९,४५७.२५ ० ७७,१९,४५७.२५ ६८,२५,००० ० ६८,२५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० १९,५१,४९० ० १९,५१,४९० १,८८,४६० ० १,८८,४६०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

५४,८२,८८,१६५.२५ ३९,१९,८९,६२२.०६ ३९,१९,८९,६२२.०६ ३२,२३,०६,५७६.७३ ३२,२३,०६,५७६.७३

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

५३,९५,६८,७०८ ३८,४७,५८,४४३.०६ ३८,४७,५८,४४३.०६ ३२,१३,८५,८०१.८० ३२,१३,८५,८०१.८०

१००००
राज�व तथा
अनुदान

१८ ० ० ० ० -७२,००० ० -७२,०००

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १०,९०,११,२६९ ९,६९,८८,२२३.६३ ० ९,६९,८८,२२३.६३ ७,१८,१९,९०९.४६ ० ७,१८,१९,९०९.४६

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ७,४६,४१,५०९ ४,३१,२२,७४३ ० ४,३१,२२,७४३ २,५७,२७,६७६.१५ ० २,५७,२७,६७६.१५

२५०००
सहायता

१८ ६६,०५,००० ३५,७८,७८० ० ३५,७८,७८० १,४९,६३,६६४.०५ ० १,४९,६३,६६४.०५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(Subsidy)

२६०००
अनुदान

१८ ३,२९,५३,००० १,३८,५४,६९४ ० १,३८,५४,६९४ १,४४,८६,८९६ ० १,४४,८६,८९६

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,०८,४१,००० ४७,६८,५६० ० ४७,६८,५६० १,१६,४९,५५७ ० १,१६,४९,५५७

२८०००
अ�य खच�

१८ ४,७६,४०,००० ४,६९,७४,५०० ० ४,६९,७४,५०० ४,७१,२४,०५१ ० ४,७१,२४,०५१

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २५,७८,७६,९३० १७,५४,७०,९४२.४३ ० १७,५४,७०,९४२.४३ १३,५६,८६,०४८.१४ ० १३,५६,८६,०४८.१४

घ. अ�य
भू�ानी

८७,१९,४५७.२५ ७२,३१,१७९ ७२,३१,१७९ ३२,२३,०६,५७६.७३ ३२,२३,०६,५७६.७३

कोषह� ८७,१९,४५७.२५ ६६,०७,७३६ ० ६६,०७,७३६ ४,९८,७७४.९३ ० ४,९८,७७४.९३

धरौटी ० ११,०८,१७० ० ११,०८,१७० ४,२२,००० ० ४,२२,०००

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम (४,८४,७२७) (४,८४,७२७)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 66

भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(१४,४६,३६,५०८) (१,५३,६५,७७५.७२) (१,५३,६५,७७५.७२) १,६३,१३,४६२.४७ १,६३,१३,४६२.४७

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

३४,९४,४२९.५२ ३४,९४,४२९.५२ १३,७९,५६,६६६.७४ १३,७९,५६,६६६.७४

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(१४,४६,३६,५०८) (१,१८,७१,३४६.२०) (१,१८,७१,३४६.२०) १५,४२,७०,१२९.२१ १५,४२,७०,१२९.२१

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ (१,२८,७१,३४६.२०) (१,२८,७१,३४६.२०) २०,८०,३९,८०९.५७ २०,८०,३९,८०९.५७

४ सबै कारोबार नसमेटेको 
काया�लयले आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� सू�को �योग गरी आ�नो काया�लयबाट संचालन भएको स�पूण� आ�थ�क कारोवार (सामा�जक सुर�ा भ�ा, सडक बोड�, यिुनसेफ आदी) सू�मा
�ािवि� गरी सो अनुसार म.ले.प.फा.नं २७२, र २७२ को सहायक अनूसूची-१ देखी २४ स�म पूण� �पमा तयार गरी िव�ीय िववरण तयार गनु�पन�मा सो अनुसार सबै कारोवार सु�मा
समावेश नभएको, �य�तै अनुसूिच १ देखी २४ स�म बैक अनुसार बाँक� समेत राखी अनुसूची पूण� �पमा तयार नगरेको आदी कारणबाट िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) ले कुल
खच� � ४७५६८७२०७ म�ये � ८३६९७५८४.९४ को कारोबार समेटेको दे�खएन । तसथ� यसमा भएका सबै कमजोरी सुधार गरी सबै आ�थ�क कारोबारको यथाथ� िच�ण गन� स�ने
बनाइनुपद�छ ।
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५ घटी �ज�मेवारी 
�थानीय स��त कोष �यव�थापन �णालीबाट तयार भएको आ.ब. २०७६/०७७ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची १० मा स��त कोष � १४,७८,२७,४४४.१४
बाँक� मौ�दात रहेकोमा यो बष�को सोही �ितवेदनको अनुसूची १० मा गत बष�को �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी िव�ीय �ितवेदनमा � १४,७८,२७,४४४.१४ �ज�मेवारी नसारेको
स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

६ बैक िहसाव िमलान 

पा�लकाले �े�ताको मौ�दात र बैक मौ�दात िभडान गरी फरक परेको भए िहसाव िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा �य�तो िववरण तयार गरेको पाइएन । लेखापरी�णको �ममा सबै
खाताको शू� मौ�दात र अ��तम मौ�दात खु�ने बैक िववरण पटक पटक माग गदा� पूण� �पमा �ा� ह�न नसकेकोले बैक िववरणसँग �े�ताको शु� र अ��तम मौ�दात िभडान ग�रएको छैन ।
�य�तै पा�लकाले सा�न बाँक� चेकको िववरण पिन पेश गरेको छैन । बैक िहसाव िमलान िववरण तयार नगन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

७ सशत� िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ अनुसार संिघय एवं �देश सशत� अनुदानबाट �ा� रकम खच� नभएको अव�थामा संिघय संिचतकोष एवं �देश संिचतकोषमा
बाँक� रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । िव�ीय �ितवेदन अनुसार नगरपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� गन� बाँक� रहेको संघीय सशत� र िवशेष अनुदान � ५,१९,७४,२७७.३७ र
�देश सशत� र िवशेष अनुदान � ४६,९५,०००.०० गरी कुल � ५,६६,६९,२७७.३७ संघीय संिचत कोष खातामा आ�थ�क वष�को अ��यमा दा�खला नभई चालु आ.ब मा दा�खला भएको
�माण पेश भएको छ । संघीय संिचत कोष िफता� समयमै गनु�पद�छ ।

८ आ�थ�क कारोवारको अव�था 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीलाई �यव��थत गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ·

संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
· कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मै�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै
खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
· आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा भएको खच�को चेक भु�ानीको लािग आव�यक रकम मूल संिचत कोष खाताबाट काय� संचालन खातामा सोही वष�मा ट� ा�सफर गनु�पन�मा पिछ�ो आ.व.

२०७८।७९ मा समेत मूल संिचत कोष खाताबाट रकम ट� ा�सफर गरेको छ । मूल संिचत खाताबाट आषाढ मसा�त िभ�ै आव�यक रकम ट� ा�सफर गरी खच�को लेखा�न गनु�पद�छ । ऐनको
�यव�था अनुसार िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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९

आ�त�रक िनय��ण, िव�ीय उ�रदािय�व एवम् कानुनको पालना 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी, �भावकारी र द�तापुण� ढंगवाट स�पादन गन�
र िव��य �ितवेदन �णालीलाई िव�वसिनय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ–आ�नो कामको �कृती अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी
काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । यसैगरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८१ मा कामको �कृित अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णाली
तयार गरी लागु गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको लेखापरी�ण गदा� आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा देहायका कमजोरी रही असर पन� दे�खएको छ । अतः आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई �भावकारी बनाउन िव�ीय उ�रदािय�व स�ब�धी कानूनको काया��वयनमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ । पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको
दे�खएन । यसबाट स�ब��धत काम िमत�ययी एवं �भावकारी ढ�ले काया��वयन भएको छ भनी िव�व�त हनु स�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई
िनयमीत, िमत�ययी एवं �भावकारी बनाउनु पद�छ:-

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८ बमो�जम वािष�क ख�रद योजना तयार नभएको,
• कितपय आयोजना नगर �मुखको तोकादेश बाट योजना �वीकृत गन� गरेको, नगर सभाबाट �वीकृत गनु�पन�,
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) बमो�जम ��येक िनजामती पदको काय� िववरण बनाई लागु नगरेको ,
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• िवतरणमूखी काय��म संचालन गरेको,
• पँू�जगत खच�मा आयोजनाको �ाथिमिककरण नभएको,
• स साना योजनालाई �ाथिमकता िदएको,
• नापी िकताब (म.ले.प.फा.नं. ५०३) छु�ै अिभलेखको �पमा रा�ने �यव�था नगरेको,
• नापी िकताब िनय��ण खाता (म.ले.प.फा.नं. ५१२) नरहेको ।
• भे�रएशन अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०१) नराखेको ।
• आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०५) नराखेको ।
• ठे�कागत अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०६) तयार नगरेको ।
• ठे�का स�ब�धी गो�वारा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) तयार नगरेको ।
• जनसहभािगतामा स�पािदत काय�को �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. ५१४) तयार नगरेको ।
• कोषह�को काय�िव�ध कानून नवनाएको,
• उपभो�ाको योगदान �यून�पले जुटाएको,
• कर तथा शु�क अनुमानको ठोस आधार िनमा�ण नगरेको,
• काय�िव�ध वेगर आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको,
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• सं�थागत �मता िवकासमा उ�ेखिनय �गित नगरेको,
• आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गरेको,
• काय� स�पादन जमानीको मा�य अव�ध निवकरण भएको नदे�खएको,
• उपभो�ाबाट ख�रद सामान प�रमाण र नापी तथा उपयोग निभडेको,
• चालु �कृितका खच�लाई पँू�जगत खच�मा िविनयोजन गरी खच� गरेको,
• राज�वको अनुमान र �ा�ी ��ेपणमूखी र दायरामुखी वनाउन नसकेको,
• सव ैकम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नगरेको
• �ा�ी तथा भू�ानीको खच� साव�जिनक�करण नगरेको,
• िव�ाथ� तथा िश�क अनुपात निभडेको मज�रको काय��म अगाडी नवढाएको
• अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन नगरेको,
• एिककृत स�प�� िववरण र �ज�सीको एक�कृत लगत र िनरी�ण नगरेको,
• लि�त समूह खच�लाई िनय��णमा �याउन नसकेको,
• िविवध खच�मा िनय��ण नगरेको, कितपय िविवध खच�को िवलमा घरयासी �योजनका खा�ा� सामानको �योजन नखुलाई िवल राखी भु�ानी गरेको,
• काया�लयमा टे�लफोन नभएको भनी �योजन नखुलाई िनजी फोनमा �रचाज� खच� ले�ने गरेको,
• उपभो�ा सिमितको गठन �ि�या िनयमानुसार नभएको,
• अनुगमन संय�� िनमा�ण गरी योजना अनुगमनलाई �भावकारी नबनाएको,
• सवं �कारका आयोजनामा िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�त ह�ने �माण संल� गन� नगरेको ,
• उपभो�ा सिमितबाट गराएको काममा िनयमानुसार खच� अनुमोदन, खच�को सूचना साव�जिनक�करण नगरेको, मम�त स�भारको �ज�मा सिहत स�प� योजना उपभो�ालाई योजना
ह�ता�तरण र सो को अिभले�खकरण नगरेको ,
• लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन नगरेको
• �ज�सी खाता,बैक नगदी िकताव, लेजर खाताह� �मािणत गरी �े�ता अ�ाव�धक नगरेको/एउटा पे�क� बाँक� छँद ैअक� पे�क� िदने गरेको,
• आ�दानी तफ� को म.ले.प.फा.नं. १०४ दे�ख १०९ स�म नराखेको,
• म.ले.प.फा.नं.४०७ र ४०८ �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरेको ,
• समयमा पे�क� फ��यौट नगरेको,
• केही उपिशष�कमा ब�क नगदी िकताब र आषाढको खच�को फाटवारी निमलेको,
• िनयम बमो�जम खच�को िवल भरपाईको ते�रज, जोडज�मा, �मािणकरण,भु�ानीको छाप र खच�का यथे� �माण नरहेको,
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• ई�धन खच�को लगबुक नराखेको,
• कितपय िनजी सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी गरेको, िनयम, कानुन र िनद�िशका अनुसार काया��वयन गनु�पन� उपरो� �यहोरा पूण� �पमा काया��वयन नगरेका कारण िव�ीय
उ�रदािय�व एवम जवाफदेिहता र कानूनको पालनामा कमी आएको ह� ँदा �ज�मेवार पदा�धकारीले कामको �कृित अनू�प आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गन� र कानूनको पालना गराउने
तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१० बािष�क आ�थ�क कारोवारको �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा ��येक काया�लयले एक आ�थ�क वष�को अव�धिभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवार (नगदी,�ज�सी आय �यय) को
अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको ए�काईस िदनिभ� दईु �ित स�ब��धत �देश लेखा िनय��क काया�लय र एक �ित तालुक
काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�ण अव�धस�म अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचाको वािष�क आ�थ�क कारोवार, �ितवेदन तयार नगरेकोले िनयमको �यव�था पालना भएको
दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

११ �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार �गित िववरण तयार गरी �यसको भौितक र िव��य प�को सामुिहक सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । यसरी सिम�ा
गदा� �गित कम भएको कारण सो को �ज�मेवार �यि� पिहचान गरी सुधारकालािग चा�नुपन� कदम र �गित �यनु भएको स�व�धमा �ज�मेवार �यि� उपर आब�यक कारवािह समेत गनु� पन�
उ�ेख छ । पा�लकाले उ� �यव�था अनुसार �गित िववरण तयार नगरेको कारण पा�लकाले िवकासका �े�मा गरेको सम� लगािनको उपल��धको अव�था मु�या�न गन� सिकएन ।
पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था अनुसारको �ज�मेवारी पुरा गरेको दे�खएन । वािष�क �गित तयारगन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

१२ �ोत अनुमान तथा वजेट �समा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा
सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा वजेट �समा िनधा�रण, वजेट
तथा काय��मको �ाथिमिककरण, वजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा िवषयगत �े� तथा पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट
तथा सोको �ाथिमक�करण गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा �याएता पिन ठुला पूवा�धार �े�लाई वजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा
वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ । नगरको �ाथिमक आयोजना कून कून ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी
योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ ।
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१३ वजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय वजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय
�े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आप�स ताद�यता तथा प�रपुरकता िमलाउने �यव�था छ । एउटै �े� िभ� वडागत योजना, नगरपा�लका योजना र
िवषयगत पूवा�धार �े�का काय��मका लािग रकम िविनयोजन गरेको छ । िवषयगत �े� सँग स�व��धत तथा वडा र नगरपा�लकाको साव�जिनक िनमा�ण सँग योजना दोहोरो पन�स�ने अव�था
छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहेरो �पमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन गन� �यव�थाको लािग िवशेष �यानाकष�ण ग�रएको छ ।

१४ म�यमका�लन खच� संरचना 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार पा�लकाले �य�तो खाका तयार गरेको दे�खदनै । म�यका�लन
खच� संरचनामा योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र सोबाट �ा� ह�ने �ितफल समेत खुलाई योजना तथा काय��मको
�ाथिमक�करण गनु�पन�मा ३ आ�थ�क वष�को आ�दानी र खच� ��ेपण सिहतको काय��मको �ाथिमक�करण लागत र समय खुलाई तयार गरेको पाइएन ।

१५ आव�धक योजना र आयोजना ब�क 

�थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थानीय �तरको िवकासको लागी आव�धक, बािष�क, रणनीितगत िबषय
�े�गत म�येका�लन तथा िदघ�का�लन िवकास योजना बनाई लागु गनु�पन�, �य�ता योजना संघीय सरकार र �देश सरकारका योजना अनुकुल ह�नुपन� िविभ� अ��तस�ब��धत िवषयलाई
�यान िदई योजना तजु�मा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । योजना बनाउदा आ�थ�क िवकास र ग�रिब िनबारणमा ��य� योगदान पु�े उ�पादन मुलक र िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको
�जवन �तरमा आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय �तरका जनताको सहभािगता जु�ने, �वयम् प�रचालन गन� सिकने तथा लागत कम ला�े, �थानीय �ोत साधन र �सपको अ�धकतम
�योग ह�ने, िपछिडएको वग� र समुदायलाई ��य� लाभ ह�ने योजना सं�ालन गनुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले आव�धक योजना बनाई काया��वयनमा �याएको पाइएन । �थानीय आव�धक
योजना र आयोजना ब�कको अवधारणा काया��वयन गरी आयोजना छनौट र आयोजना �यव�थापनमा �भावकारीता �याउनुपद�छ ।
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१६ आय �ययको अनुमान 

नगरसभाको वठैकले बजेट पारीत गरेको र आय �ययको ��ेपण गदा� २०७५।७६ को यथाथ�, २०७६।७७ को संशो�धत अनुमान र २०७७।७८ को अनुमान पेश गनु� पन�मा ०७५।७६ को
यथाथ� र २०७६।७७ को संशो�धत अनुमान उ�ेख नगरी २०७७।७८ को अनुमान मा� उ�ेख गरी काय��म बजेट ��वकृत गरेको छ । यसवाट गत वष�को बजेट संग तुलना गन� स�ने
अव�था दे�खएन । बजेट अनुमान र यथाथ� �ाि�को ��थित यस �कार छ:

� हजारमा

�.स. िववरण वािष�क अनुमान यथाथ�

1 आ�त�रक �ोत १०४९०० २३९७

2 राज�व बाँडफाँड ७५४४१ ६९४७३

3 िव�ीय समानीकरण ११३६६० ११३६६०

४ सशत� अनुदान १४३००० १५७३२०

५ िवशेष/समपुरक २५००० २५०००

६ चालु खच� १९१९१० २९२८५०

७ पँू�जगत खच� २७००९१ १८१७२८

१७ आ�त�रक ऋण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम नगरपा�लकाले राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत गरी उ�पादनिशल,

रोजगारमुलक, आ�त�रक आयवृि� तथा पँूजीगत काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।
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१८ चौमा�सक तथा आषाढ मिहनाको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा काया�लयले �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार खच� गनु� पद�छ । काया�लय बाट �ा� िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को
अव�था िन�नानुसार रहेको छ । जस अनुसार ते�ो चौमा�सकमा बढी खच� गरेको दे�खयो । यसवाट कामको गुण�तरमा समेत �भाव पारेको दे�ख�छ । ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी
खच� गन� �वृ��ले आ�थ�क कारोवारको पारदिश�ता एवं गुण�तरमा समेत �भाव पान� स�ने दे�ख�छ । यसमा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

िशष�क कुल खच� पिहलो चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

खच� �ितशत खच� �ितशत खच� �ितशत खच� �ितशत

न.पा.पँू�जगत १५२८६८९७९ ४१५०००५ २.७१ २५५८५६४२ १६.७४ १२३१३३३३२ ८०.५५ ९२८७८६१७ ६०.७६

१९ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष�को उजुरी बाँक� नरहेको र यो बष� दता� भएका उजुरी सं�या
२४ म�ये २१ वटा फ�य�ट भएको र ३ वटा बाँक� रहेको दे�ख�छ । बाँक� उजुरी पिन समयमै फ�य�ट गनु�पद�छ ।

२० वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था
छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु� योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८ ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद
गदा� वािष�क ख�रद योजना बनाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो ख�रद ऐन नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना बनाई ख�रद
काय�लाई �यव��थत र �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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२१ ख�रद कारवाहीको अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(1) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त चालु रहेका लागत अनुमान दे�ख भु�ानी स�म �योग ह�ने ठे�का
स�झौता लागयत फाइल खडा गरी क�तीमा सात वष�स�म सुरि�त रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�था अनुसार ठे�का ब�दोब�तका छु�ै फाइल खडा गरी राखेको छैन ।
लेखापरी�णको �ममा िबगत आ.ब, यस वष� को ठे�का ब�दोब�त भइ स�प� भएका तथा ठे�का चालु रहेका फाइलह�को ठे�का फाइल, िवड डकुमे�ट स�झौता लगायत िववरण पटक
पटक माग गदा� उपल�ध नभएपिछ कागजात �ा� नभएकोले सो स�ब�धी खच� यिकन तथा परी�ण गन� सिकएन । उ�े�खत �यव�था अनसार ठे�का ब�दोब�तका छु�ै फाइल खडा गरी
ख�रद काय� �भाबकारी बनाउनुपद�छ ।

२२ अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमो�जम योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन तथा मू�यांकन योजनासमेत तयार गनु�पन� र नगरपा�लकाबाट संचालन भएका योजना तथा
काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी सोको �ितवेदन काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले योजनाब� �पमा संचा�लत योजना अनुगमन तथा
सुप�रवे�ण काया��वयन गरेको दे�खएन । केिह योजनामा नगर �मुख र उप �मुख तथा स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले अनुगमन गरेको भएपिन ,केिह योजनामा नगर �मुख र स�ब��धत
वाड� अ�य� र सद�यले वाहेक अ�धकांश योजना वाड� अ�य�, वाड� सद�यले मा� तथा कम�चारी,�ािव�धकले मा� अनुगमन गरेको दे�खएको छ । ��तुत अनुमगन �ितवेदनमा आ�थ�क
अव�था र काम स�प� भएको �यहोरा उ�ेख गन� गरेको छ । काम नभएका र सुधार गनु�पन� �यहोरा कमै मा� उ�ेख गन� गरेको छ । यसरी योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा
सुप�रवे�ण काय� ऐनले िनिद�� गरेबमो�जम �ज�मेवार पदा�धकारीबाट नगराउँदा र �ािव�धक प�को किम कमजोरी नऔं�याउँदा साधन�ोतको अ�धक�म उपयोग, सेवा �वाह तथा कामको
गुण�तर �भावकारी ह�न नस�ने तफ�  �ज�मेवार पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

२३ गुण�तर प�र�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम
भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट ख�रद ग�रएका �यापटप लगायत सवारी साधनको भु�ानी गदा� सामानको गुण�तर परी�ण गरेको छैन । अतः
ती सामानह�को गुण�तर स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

२४ सामा�जक परी�ण 

पा�लकाले साव�जिनक परी�ण अ�तग�त योजना संचालन, काया��वयन र काय��ि�यामा पारदिश�ता र जवाफदेिहताको वृि� गन� साव�जिनक परी�ण स�ब�धी उपभो�ा सिमित प�रचालन
िनद�िशका बनाई काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको दे�खएन । साव�जिनक परी�ण स�ब�धी ढाँचा तोक� काया��वयनमा न�याएकोले योजनामा साव�जिनक परी�ण ह�न सकेको पाइएन ।
पा�लकाले केही ठूला योजनाह� छनौट गरी सामा�जक परी�णको �यव�था समेत काया��वयन गरेको दे�खएन । पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँुजीगत एवं चालु योजनामा िनद�िशका बनाई
तोकेको ढाँचा अनु�प साव�जिनक परी�ण गराउने काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।
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२५ �थानीय त�यांक र अिभलेख 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण�
भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । त�यांक वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया�व�यनले उिचत
साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।
\ �यसैगरी ��येक नगरपा�लका र नगरपा�लकाले 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�सांकन वा नगरपा�लकाको सम� �ोफाईल तयार गनु�पन�मा सो समेत तयार गरेको दे�खएन ।

२६ �ज�सी �यव�थापन 

आ�थ�क काय�िव�ध ऐन २०७६ तथा तत् स�ब�धी िनयमावली २०७७ बमो�जम तोिकएको अव�धमा �ज�सी िनरी�ण गरी �ितवेदन �लने, �ितवेदनले औ�याएका कैिफयतह� समयमै
स�बोधन गन� ज�त काय�ह� भएको पाइएन । �ज�सी �यव�थापनको लािग साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णाली ज�ता स�टवेयरह� �योगमा �याएको पाइएन । �ज�सी िन�र�ण
�ितवेदन नह�दा पा�लकाको �ज�सी स�प�ी कित र कुन अव�थामा छ एिकन गन� सिकएन । तसथ� साव�जिनक स�प��को यथोिचत अिभलेख, संर�ण तथा उपयोग ह�ने गरी �ज�सी
�यव�थापन ग�रनुपद�छ ।

२७ स�प�� 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 गरी, �यसरी कायम भएका नगरपा�लका वा
नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी
�ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले तयार गरेको �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा सािबक गाउँ िबकास सिमित तथा सा अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको,
क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खातामा �ज�मेवारी सारेको दे�खएन। यसरी �ज�सी मालसामानको
आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउन, िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता
अ�ाब�धक गनु�पद�छ । वडा, �वा��य, िश�ा, सेवा के��, नगरपा�लका लगायतको स�प��लाई एिककृत ग�रनुपद�छ ।
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२८ बे�जु अिभलेख 

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 नगरपा�लका तथा नगरपा�लकामा समािहत
भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा
बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक
नगरेकोले नगरपा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । पे�क� तथा बे�जुको एिककृत िववरण तयार गनु�पद�छ ।

२९ पदा�धकारी सुिवधा 
मधेस �देशले बनाएको �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन २०७५ को दफा ३ मा �थािनय तहको आ�त�रक �ोत
समेतको आधारमा स�ब�धीत सभाले पा�रत गरेको सुिवधा तथा भ�ा पाउने �यव�था छ । तर पा�लकाले यो बष� िन�नानुसार पदा�धकारी सुिवधामा खच� गरेको छ ।

िववरण खच� रकम

पदा�धकारी अ�य सुिवधा ११२२४५००

इ�धन पदा�धकारी ३७५८००

ज�मा ११६००३००.

उ� खच�मा गत बष�को पदा�धकारी सुिवधा यो बष� खच� गरेको � ७२,८२,५००.०० घटाउँदा यो बष�को खुद पदा�धकारी सुिवधा � ४३,१७,८०० ह�न आउँछ जुन नगरपा�लकाको यो
बष�को आ�त�रक आयको तुलनामा २८७.८५ �ितशत बढी रहेको दे�ख�छ ।उ� कानूनले आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा सुिवधा पाउने �यव�था गरेतापिन पा�लकाले राज�व
बाँडफाँडबाट मा� खच� �यहोरेको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आय बढाई य�तो खच�लाई आ�त�रक आयको िनिद�� �समािभ� रा�नुपद�छ ।
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३० सभा स�ालन खच� 
पा�लकाले यो बष� सभा स�ालनमा � ११,७१,९८५.०० खच� गरेको छ । उ� खच� म�ये िन�नानुसारका फम�ह�लाई खाना खाजा तथा टे�ट बापत भु�ानी गरेको पाइयो । सभा स�ालन
काय� पूवा�नुमान गन� सिकने ह�दा ख�रद योजना माफ� त खाना खाजाको दर रेटमा ��ताव �लइ �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गन� सिकने भएतापिन काया�लयले सो नगरी सोझे ख�रद गरेको
पाइयो । �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद नगरेको र � २०००० भ�दा बिढको रकम भु�ानी गदा� मू.अ.कर िबजकबाट गनु�पन�मा सो समेत नगरेकोले खच� रकम िनयिमत गनु�पन� �

भौचर नं. र िमित फम� भु�ानी रकम कैिफयत

४७०-०७८/३/२९ देिवका होटल २१७०९९.४९ मू.अ.कर िबजक जारी नगरी िविभ� िमितका १० थान खाना खाजाका पान िबल जारी गरेको ।

�ी कृ�ण �वीट ए�ड चाट हाउस २३९२००. मू.अ.कर िबजक जारी नगरी िविभ� िमितका ११ थान खाना खाजाका पान िबल जारी गरेको ।

४८७-०७८/३/३० अजु�न माली फुल भ�डार तथा टे�ट रथ १५०००० मू.अ.कर िबजक जारी नगरी २ थान िबल जारी गरेको ।

ज�मा ६०६२९९.४९

६०६,२९९.४९

३१ स�ार महशुल 

पा�लकाले यो बष� स�ार महशुलमा � १,१९,६८२.०० खच� गरेकोमा �य�तो खच� काया�लय �योजनका अित�र� केही पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई �रचाज� सुिवधाको �पमा पिन खच�
गरेको पाइयो । स�ार सुिवधालाई कानून�ारा �यव��थत गरेर मा� खच� ग�रनुपद�छ । िविभ� तहका कम�चारीलाई स�ार सुिवधा िदने गरी कानून बनाएको नपाइएको तथा नगरसभाबाट पिन
�य�तो �कृितको िनण�य भएको नदे�खएकोले य�तो खच�लाई कानून�ारा �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

३२ कम�चारी �यव�था 
पा�लकाले आ�नो िनयिमत काय� स�ालन गन� काय�बोझ, काय� �कृित तथा काय� प�रमाण समेतको आधारमा संगठना�मक सव��ण गरी दरब�दी कायम गरेको पाइएन । संिघय मािमला तथा
सामा�य �शासन म��ालयले पठाएको दरब�दी अनुसारको पदपुित� तथा �र�को ��थित दे�खने गरी िववरण तयार गरेको पाइएन । �र� पदपुित� गन� के क�तो �यास भएको छ सो िववरण
समेत लेखापरी�णको �ममा उपल�ध ह�न सकेन । �र� पद समयमै पदपूित� गरी र दरब�दी भ�दा बढी ह�ने गरी पदपूित� नगरी कम�चारी �यव�थापनलाई चु�त र द�ु�त बनाइनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 66

३३ तलवी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब खुवाउने पदा�धकारीवाट असुल गराउनु
पन� �ावधान छ । यस वष� काया�लयले कम�चारी तलव भ�ामा �. १,६४,५७,५०६.०० खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन । ऐनको
�यव�था पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ ।

३४ �मण अिभलेख एवं �ितबेदन 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५
�ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण
अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िविभ� पदा�धकारी तथा कम�चारीले िविभ� �थानमा अनुगमन तथा �मण गरेको भनी अनुगमन तथा मू�याकंनमा � ९५२१३० र �मण खच�मा
� ३७४४०० खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन । एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर
ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको उिचत दे�खएन । िनयमाबलीमा उ�ेख भए बमो�जम �मण अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने
�थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

३५ सवारी साधन मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो स�भार गरी वा चालु
अव�थामा रा�ने उ�रदािय�व स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त
आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले मम�त खच� भु�ानी गदा� म.ले.प.फा.नं. ४१५ तयार नगरी �. २७८२४६ खच�
लेखेको छ । िनयमको पालना तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३६ �कोप �यव�थापन

३६.१ पा�लकाले यो बष� कोिभड १९ को महामारी रोकथाम तथा �यव�थापन गन� �सल�सलामा यो िशष�कबाट � ६६,०७,७३६.०० खच� गरेकोमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण म.ले.प.फा.नं.

२२१ अनुसार भु�ानी िदन बाँक� रकम मा�ै � ६३,३३,३५९.७१ रहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धी दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छनः

३६.२ सामा�ी ख�रद तथा �यव�थापनः पा�लकाले कोिभड १९ महामारी �यव�थापनको �सल�सलामा िन�नानुसारको सामा�ीह� ख�रद गरेको दे�ख�छ ।

भौचर नं. र िमित फम� समानको �कार भु�ानी रकम कैिफयत
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१-०७७/७/१७ ह�मागाई जनरल �टोस� फम�, त�ा झुल लगायत २९९३०६ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

२-०७७/७/१७ घर संसार बिद�बास सरसफाई सामा�ी १५७७५८ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

६-०७७/७/२० आय�न स�लायस� िकचन र िवधुतीय सामा�ी १३४४८१ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

७-०७७/७/२० राजन भाडा पसल ए�ड िग�ट हाउस िकचन सामा�ी ९६६३० गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

१०-०७७/७/२० आिद�य िकराना पसल िविवध खा�ा� ३०२१४८ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

११-०७७/७/२० रिव�� कुमार यादव सरसफाइका समानह� ७३६२५ �यि� माफ� त भु�ानी ।

१४-०७७/८/१४ पैरवी क�स�ट �ा.�ल. �लाि�कका समानह� ४६९५१ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

१७-०७७/८/१४ पंचधुरा स�ज�कल आर िड िट िकट लगायत ९५६०० गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

१८-०७७/८/१४ समा इ�टर�ाइजेज िप.इ.रोल १२९९५० गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

१९-०७७/८/१४ जलपा हो�जयारी झुल भे�ट लगायत ९९८०१ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

२३-०७७/८/१७ एम.एस.मेिडटेक �ा.�ल औषधी ८८२७८ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

२५-०७७/८/१७ अमोघ केयर �ा.�ल. सेनीटाइजर िपिपइ लगायत ९८४७८ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

२६-०७७/८/१७ िशवासं जनरल �टोस� सेनीटाइजर मा�क�  लगायत ११७३०२ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

३१-०७७/१०/१४ राइन स�लायस� स�ज�कल मा�क� ४४९५१४ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

३२-०७७/१०/१४ एस आर म��टट� ेडेड �ा�ल िपिपइ मा�क�  लगायत १९९९५४ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

३३-०७७/१०/१४ िशवांस जनरल �टोस� सेनीटाइजर थम�ल गन लगायत १७९७०२ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

३५-०७७/१०/२१ अमोघ केयर �ा.�ल. िपिपइ सेट ९९४९८ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।
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४१-०७८/१/१० आिद�य िकराना पसल िविवध खा�ा� ३९२००१ गत बष�को िबल राखी भु�ानी ।

३६-०७७/१०/२३ ए टु जेड हो�मी सोलुसन नेपाल िबरामी बेड थम�ल गन लगायत ५४८६३८ � ५ लाख भ�दा बिढको सोझै ख�रद एउटै फम�बाट गरेको ।

ज�मा ३०६०९७७

पा�लकाले कोिभड १९ �यव�थापनको लािग उपयु��ानुसार गरेको खच� � ३६०९६१५ म�ये � ३०६०९७७ आ.ब. ०७६/०७७ को रहेकोमा सोही आ.ब.मा भु�ानी निदई यो आ.ब. मा
आएर भु�ानी िदएको दे�ख�छ । यसरी िढलो गरी भु�ानी िदनुको कारण खुलासा गरेको छैन । साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६६ मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� सिकने
�यव�था तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १४५ (१) मा ऐनको दफा ६६ बमो�जम िवशेष प�र��थितमा ख�रद गदा� साव��जनक िनकायले आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक
प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� आपूित�कता�सँग �ल�खत दरभाउप� वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु�पन�
�यव�था भएतापिन पा�लकाले एकै �कृितको सामा�ीह� िविभ� टु�ाबाट ख�रद गरेको तथा उिचत मू�यको वाता� गरी ख�रद गरेको दे�खदनै । �य�तै लेखापरी�णको लािग �ा�
काया�लयको �ज�सी अिभलेखमा प�रमाण केरमेट गरेको, केरमेट गरेको ठाउँमा सिहछाप नभएको र समानह�को आ�दानी मा� जनाएको तर खच� र बाँक�को ��थित नदेखाएको तथा
फाँटवाला र काया�लय �मुखको सिह छाप नभएको दे�खयो ।यसबाट �ा� सामा�ीह�को अिभलेख �यव�थापन कमजोर रहेको दे�ख�छ । अिभलेख �यव�थापन कमजोर रहदा कोिभड १९
को �सल�सललामा ख�रद ग�रएका ख�ने तथा नख�ने समानह�को सही सदपुयोग स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । तसथ� ख�रद काय�मा ख�रद कानूनको पूण� पालना गनु�को साथै उ�
समानह�को आ�दानी उपयोग तथा बाँक� मौ�दात ��थित एिकन गरी �ज�सी समानह�को अिभलेख, संर�ण तथा उपयोगलाई �भाबकारी बनाउनु पद�छ ।

३६.३ राहत िवतरणः पा�लकाले कोिभड १९ को �सल�सलामा राहत िबतरणको लािग वडा�य�ह�लाई िदइएको पे�क�मा नपुग भएको भनी िन�नानुसार खच� गरेको दे�ख�छ । यसरी खच� ले�दा
खच�को ते�रज तयार नगरेको, संल� राहत िबतरणको कितपय भपा�ईमा प�रमाण नखुलेको ज�ता कमजोरी दे�खएका छन । तसथ� पे�क� समेत कुल खच�को खच�को ते�रज, प�रमाण समेत
खुलेको िबतरण भरपाई तथा राहत िबतरणको लािग मािनसह� छनौटको आधार समेत खुलाइ पेश गनु�पन� �

भौचर नं. र िमित खच� �योजन खच� रकम

४३-०७८/१/१० वडा नं. १, २ र ८ मा नपुग राहत रकम ३११८४०

४७-०७८/१/१२ वडा नं. ४, ५ र ६ मा नपुग राहत रकम १००८८५६

ज�मा रकम १३२०६९६

१,३२०,६९६

३७ पे�क� बाँक� २,००१,२७२
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवु ैथ�रको कत��य
ह�ने उ�ेख छ । �थािनय स��त कोष �यव�थापन �णाली बाट तयार भएको िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ मा काया�लयले सं�थागत �पमा िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म
फछय�ट नभई वाँक� रहेको � म�ये �याद नाघेको पे�क� बाँक� � रहेको दे�खयो । �याद नाघेको पे�क� बाँक� िनयमावलीको �यव�था अनुसार समयमै फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �

�स.नं गो भौ नं पे�क� �लने �य�� /पदा�धकारी पे�क� बाँक�

पदाधीकारी ०

१ ४८१ सुरे�� कुमार साह ६७२०००

कम�चारी ०

२ १२७ च���का �साद यादव ३५००००

३ २१ रिव�� कुमार यादव २११५०

४ २१ रिव�� कुमार यादव ८३६००

५ २१ रिव�� कुमार यादव १९५५०

६ २१ रिव�� कुमार यादव १६७००

७ १८३ आिशष ढु�ेल ९५०००

८ २१९ राजा न�द यादव १००००

९ २३१ आिशष ढु�ेल ६५०२५

१० २६३ च���का �साद यादव १०००००

११ २७९ आिशष ढु�ेल ९६०००

१२ १०० धन बहादरु राई ६२२४७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 66

१३ ३९२ आिशष ढु�ेल ३०००००

�यि�गत ०

१४ २८४ नथुनी ठाकुर ३००००

१५ ३३७ सुमन कुमार लाल कण� ८००००

ज�मा २००१२७२

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

३७.१ सुरे�� कुमार साह ६,७२,०००

३७.२ च���का �साद यादव ३,५०,०००

३७.३ रिव�� कुमार यादव २१,१५०

३७.४ रिव�� कुमार यादव ८३,६००

३७.५ रिव�� कुमार यादव १९,५५०

३७.६ रिव�� कुमार यादव १६,७००

३७.७ आिशष ढु�ेल ९५,०००

३७.८ राजा न�द यादव १०,०००

३७.९ आिशष ढु�ेल ६५,०२५

३७.१० च���का �साद यादव १,००,०००
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३७.११ आिशष ढु�ेल ९६,०००

३७.१२ धन बहादरु राई ६२,२४७

३७.१३ आिशष ढु�ेल ३,००,०००

३७.१४ नथुनी ठाकुर ३०,०००

३७.१५ सुमन कुमार लाल कण� ८०,०००

३८ करार सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९५ मा काया�लय सुर�ा िच�ीप� ओसार पसार, सरसफाई, टेलीफोन, िव�ुत र धाराको संचालन तथा रेखदेख, पशु�वा��य तथा कृिष
�सार काय�, बगैचाको स�भार र रेखदेख, टाईिपङ वा क��यटुरटाईप, ड� ाईिभङ ज�ता साव�जिनक िनकायको दिैनक काय� स�ाालन गन� आव�यक पन� सेवा करारमा �लनुपरेमा साव�जिनक
िनकायको �यि�, फम�, सं�था वा क�पिन सँग करार गरी सेवा �लन स�ने र �य�तो सेवा करारमा �लदा �य�तो सेवाको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, सेवा संचालन िव�ध,

ला�े मोटामोटीखच� र काय��े�गत शत� तयार गरी साव�जिनक िनकायको �मुखबाट ��वकृत गराउनु पन� �यव�था छ । सेवा �दायकले गरेको सेवाको अनुगमन गनु�पन� �यव�था समेत छ ।
तर पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गरेको दे�खएन । �य�तै पा�लकाले काय� प�रमाण तथा काय� बोझ समेतको आधारमा आफैले संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा
आव�यक दरब�दी कायम समेत नगरी पा�लकाले यो बष� करार सेवा शु�कमा � ५१९९९९०/- खच� गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा करार िनय�ु� स�ब�धी स�झौता तथा �याद थप
स�ब�धी कागजात पेश नभएकोले करार िनय�ु�को यथाथ�ता एिकन गन� सिकएन । यसरी बै�ािनक संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा यथाथ� दरब�दी कायम नगरी नयाँ
करार िनय�ु� गन� तथा भैरहेकालाई �याद थ�द ैजाने �वृ��ले नगरपा�लका कोषमा �ययभार ब�द ैजाने दे�ख�छ । इनपुट माफ� त खच� बिढ रहने तर आउटपुट �प�ट नह�ने �णालीको अ�त
गरी करार सेवा �णालीलाई �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

३९ काया�लय स�ब��ध खच� 
काया�लयलाई वष�भरमा आव�यक पन� सामानको एकमु� िववरण बनाई साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �ावधान वमो�जम ख�रद योजना बनाई �ित�पधा��मक तवरले ख�रद
गनु�पन�मा पटक पटक सोझै बजारबाट ख�रद गरी पु�तक तथा सामा�ीमा �. १४,७३,५७४.०० खच� लेखेको छ । सामानको आव�यकता तथा प�रमाण शु�मै िन��चत गरी �ित�पधा��मक
�पले ख�रद कारवाही अवल�बन गन�तफ�  काया�लयले �यान िदन ज�री छ । पटक पटक ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण गरी कानुनको पालना गरी ख�रदलाई िमत�ययी तथा �ित�पध�
बनाउनुपद�छ ।
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४० इ�धन खच�को मापद�ड 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन� ,सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले
उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� भौचरसाथ लगबुक समेत संल� नराखी इ�धन काया�लय �योजनको लािग � १३,०४,४८०.०० खच� गरेको छ। इ�धन खच�को मापद�ड तयार
गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा�
खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

४१ प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा � ५ लाख �प�यास�मको िनमा�ण काय�, मालसमान र परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �य�तै िनयम ८५
अनुसार एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सामान सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले प�पि�का छपाइ तथा सूचना �काशनमा
सोझै ख�रद माफ� त � ७,४५,८०५.०० खच� गरेको छ । यसरी खच� गन� �वृ��मा सुधार गद� �सलब�दी बोलप� वा दरभाउप�को मा�यम�ारा �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद ग�रनुपद�छ ।

४२ अ�य �योजन खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम िवनीयो�जत बजेट िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा �ा� ह�ने रकम तोिकएको काममा
मा� खच� गन� सिकनेमा काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत िन�न अनुसार �.२०२६४६ खच� गरेको र कैिफयतमा उ�ेख भएको �माण समेत संल�
भएको नदे�खँदा खच� रकम िनयिमत दे�खएन । यसरी खच� गदा� नगरपा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा असर
पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�खएको अिनयिमत �.

भौ.नं. काया�लयको नाम िववरण रकम

१७५-०७७/१०/९ इ.�.का रामगोपालपुर गाडी मम�त ४८६१०

४०७-०७८/३/१४ इ.�.का गौशाला गाडी मम�त ९९६८७.५

४७८-०७८/३/३० सश�� �हरी बल स�सी गाडी मम�त ४००००.

४५९-०७८/३/२७ मालपोत काया�लय मसल�द ९३६२७.

ज�मा २८१९२४.५

२८१,९२४.५
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४३ िविवध खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार खच�को पु��ाई ह�ने �माण, कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले यो वष� िविवध खच� वापत �. १८,६५,६३३.०० खच� गरेको छ । उ� खच� नगरपा�लकाको कुल आ�त�रक आय � १५००००० को तुलनामा १२४.३८ �ितशत रहेको
दे�ख�छ । य�तो खच� खाना खाजा लगतायतमा खच� ह�ने गरेको दे�ख�छ । नगरसभाले नगरपा�लकाबाट स�ालन ह�ने काय��मको स�दभ�मा काय��ममा सहभागी ह�नेलाई खाना र खाजाको
दर तोकेको भएतापिन अ�य अव�थामा �य�तो खच� कसरी गन� वा नगन� स�ब�धी कुनै िनण�य भएको दे�खएन । कानूनी �पमा मापद�ड तोकेर िमत�ययी �पमा खच� गन� सिकने भएतापिन
पा�लकाले य�तो खच�मा कुनै मापद�ड िबकास नगरेको, िबल िबजक भौचर साथ रा�ने गरे तापिन �योजन र औिच�यता तथा आधार पु�ी गन� नगरेको ज�ता कमजोरीह� दे�खएका छन ।
िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

४४ औषधी तथा उपकरण ख�रद 

पा�लकाले यस वष� नगरपा�लका चालु �वा��य िशष�क अ�तग�त भौचर नं. २-०७८/३/२६ मा सरोज स�ज�कल स�लायस�बाट � २४९७८० को िविभ� �कारका औषधी, भौचर नं.

५-०७८/३/३ मा �वा�थय िशिवर �योजनाथ� �ी मेिडकल हलबाट � ९००२९ को औषधी र हनुमान ट� ेडस� बथनाहाबाट � ४८९८८७ मा एक िभिडयो ए�स रे उपकरण ख�रद गरेको छ ।
�य�तै नगरपा�लका चालु कृिष तफ�  भौचर नं. ३-०७७/११/१९ मा िम�थला भेट िड� ि��यटुरबाट � ४९९०७२ को िविभ� पशुज�य औषधीह� ख�रद गरेको छ । िनशु�क िवतरण गन� नेपाल
सरकारको नीितलाई काया��वयन गन�को लािग पा�लकाले समयमै औषधी ख�रद गरेको दे�खदनै । पा�लकाले औषधी तथा उपकरण ख�रद गदा� गरेकोमा साव�जिनक खरीद िनयमावली ,
२०६४ को िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक
िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको
�च�लत दरभाउ र मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले सो अनु�प लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद भएका औषधीको माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद
सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा आव�यक िववरण �ा� ह�न नसकेकोले खच� र यसको उपयोिगताको यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन । �य�तै स�झौताको
शत�ह�मा औषधी WHO GMP Certify Company बाट उ�पादन भएको ह�नुपन� तथा िनःशु�क छाप लगाएको ह�नुपन� ज�ता िवषय समेत समावेश नगरी स�झौता गरेको पाइयो । यसरी
स�झौता गरी भु�ानी िदने �वृ��मा सुधार गद� पा�लकाले ख�रद गरेको  औष�ध तथा उपकरण स�व��धत �वा��य चौिकह�ले आ�नो �ज��स खातामा आ�दानी वा�ध नाग�रकलाई िनशु�क
िवतरण गरेको सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

४५ �ज�सी दा�खला
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४५.१ �ज�सी दा�खलाः पा�लकाले भौचर नं. ४५२ िमित ०७८/३/२५ मा क��यटुर आइ िट ट� ेड �ा.�ल. बिद�बासबाट १५ वटा बैट� ी तथा १ वटा इ�भट�र ख�रद बापत � ४९०३०० खच� लेखेको
पाइयो । तर पा�लकाले उ� समानह� ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसमान ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गदा� �लइने आधारह� उ�ेख गरेको
भएतापिन पा�लकाले सो बमो�जम लागत अनुमान तयार नगरेको र �पेिशिफकेसन बमो�जम आए नआएको एिकन समेत नगरी रकम भु�ानी िदएको दे�खएको साथै लेखापरी�णको �ममा
उ� समानह�को �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको अिभलेख समेत पेश नभएकोले सो समानह� �पेिशिफकेसन बमो�जम आएको भनी स�ब�धीत �ािव�धकले तयार गरेको �ितवेदन
सिहत �ज�सी खातामा दा�खला भएको �माण कागजात पेश गनु�पन� �

४९०,३००

४५.२ पा�लकाले भौचर नं. ४६९ िमित ०७८/३/२९ बाट िबरामी जाँ�ने टेबल १२ िपस, भया��वाला टेवल १२ िपस र बे�च ६ िपस समनह� का�ले इ�टर�ाइजेजबाट � १९५०२९ मा ख�रद
गरेकोमा उ� समानह� खच� नह�ने �ज�सी खातामा वा स�प�� �यव�थापन �णालीमा �िवि� भएको �माण पेश गनु�पन� �

१९५,०२९

४६ बनभोज काय��म 

पा�लकाले यो बष� वनभोज काय��मको लािग िविवध िबल भपा�ईह� संल� गरी कम�चारी जगत राज शाहीलाई � १,२३,६००.०० भु�ानी गरेको पाइयो ।पा�लकाले य�तो �कृितको खच�को
लािग ि�याकलापगत �पमा िन��चत मापद�डको िबकास भने गरेको पाइएन । आ�त�रक आयको �ोत नबढाई र खच�को िन��चत मापद�ड नबनाई य�तो �कृितको खच� गन� �वृ��मा
सुधार ह�नुपद�छ ।

४७ राँगा र िबउँ बोका ख�रद 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ३० िमित ०७७/६/२९ बाट एक वटा राँगो � ४५००० मा र दईु वटा िबउँ बोका � ३०००० गरी कुल � ७५००० मा ख�रद गरी साव�जिनक �पमा छोडीएको
जनाएको छ ।यसरी साव�जिनक �पमा छोडीएका िबउँ रागो र िबउँ बोकाको �जनन काय�मा संल� भए नभएको तथा ित पशु चौपायह�को संर�ण भए नभएको यिकन ह�नुपन� �

७५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
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४८ कम�चारी माफ� त भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४९ मा िब�ेताबाट सोझै मालसमान ख�रद गन� नसिकने भएमा काया�लयको कम�चारीलाई पे�क� िदई पठाउनु
पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले वडा काया�लय �यव�थापनको लािग बजारबाट �सधै समान ख�रद गरी भु�ानी िदन सिकने अव�थामा समेत कम�चारीलाई पे�क� िदई कम�चारी माफ� त
समान िब�ेतालाई भु�ानी गन� गरेको दे�खयो । स�ब�धीत फम�लाई �सधै भु�ानी निदई कम�चारी माफ� त भु�ानी िदने �वृ��मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

गो�वार भौचर नं. र िमित भु�ानी पाउने �यि� �योजन भु�ानी रकम

३४६-०७८/२/३१ अरिब�द लाल कण� वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

३४८-०७८/२/३१ नवल िकशोर ठाकुर वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

३७४-०७८/३/७ मनोजकुमार साह वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

४०४-०७८/३/१३ गंगा तामा� वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

४२९-०७८/३/२० सं�जव साह वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

४६०-०७८/३/२७ िवकाउ यादव वडा काया�लय �यव�थापन १०००००.

४९ घरभाडा

४९.१ घरभाडाः पा�लकाले यो बष� काया�लय �योजनको लािग भनी घरभाडा िशष�कमा � १६३६८०० खच� लेखेको दे�ख�छ । घरभाडाको दर िनधा�रण गदा� दर रेट िनधा�रण सिमितबाट नगरेको
तथा कुनै व�ैािनक आधार पिन �लएको दे�खदनै । घर भाडाको दर कायम गदा� दर िनधा�रण सिमितबाट दर कायम गरेर मा� स�झौता गरी खच� ले�नुपद�छ ।

४९.२ भौचर नं. २८४ बाट खच� ले�दा वडा नं. १ को घर भाडामा आ.ब. ०७६/०७७ मा � २००० बढी भु�ानी भएकोले क�ी गरेको उ�ेख गरेको भएतापिन भु�ानी िददाका बखत भने क�ी
गरेको नदे�खएकोले बढी भु�ानी असुल गनु�पन� � 

२,०००

५० गैर सरकारी सं�था माफ� त काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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५०.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन�, दफा ८(२)

मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१घ) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी
�.५ लाख भ�दा बिढ रकमको ख�रद एउटै, फम� वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था, साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम,

अिभमुखीकरण, सव�लकरण, मूल �वाहीकरण ज�ता काय� िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट गराउन स�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९(१) मा �य�तो कामको लािग ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गरी िनयम ९९(२) बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा
सुिचमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई क��तमा १५ िदनको सूचना �काशन गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको आ�थ�क ��ताव �वीकृत गरी िनयमावलीको िनयम
९९ बमो�जम मु�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका सं�थाबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी वजेटलाई आधार बनाई कोटेशन
माग गरी िन�नानुसार सं�थाबाट जनचेतना स�ब�धी ता�लम संचालन गरेकोले खच� िमत�ययी भयो भ�स�ने अव�था समेत रहेन । सो काम गराउन स�ने �मता तथा अ�य िवषयह�
यिकन नगरी खच� गनु� उिचत दे�खएन ।

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम

१७०-०७७/१०/८ सामा�जक जनचेतना अिभयान नेपाल दितत मिहला तथा अ�यका लािग आयमूलक �सप िबकास ता�लम ४०००००

२०७-०७७/११/०३ सामा�जक जनचेतना अिभयान नेपाल जे� नाग�रक तथा अपा�ह�को स�मान काय��म १०००००

२७०-०७७/१२/६ द�लत िपछडा िबकास के�� अगरब�� बनाउने ता�लम ५०००००

२९०-०७७/१२/३१ बिश� एजुकेशनल सिभ�सेज ए�ड ट� े िन� �ा.�ल. मिहला तथा द�लत प�रवारका लािग लोक सेवा तयारी क�ा ५०००००

३१३-०७८/१/१५ नाग�रक जनचेतना अिभयान नेपाल मिहलाह�लाई मैनब�ी ता�लम तथा मिहला िहंसा स�ब�धी गो�ी ४१८२००

४३५-०७८/३/२० िम�थला सामुदाियक यवुा �लब द�लत मिहलाह�लाई मुढा बनाउने ता�लम २९९३००

ज�मा २२,१७,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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५०.२ आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क भु��ानीमा( मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका) सं�थाह�ले भु�ानी �लएको रकममा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन� �यव�था
भएकोमा िन�नानुसार सं�थाह�ले िबजक जा�र नगरेको अव�थामा अि�म कर �. ३,३२,६२५.०० क�ा गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा सो नगरेकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम अि�म कर

१७०-०७७/१०/८ सामा�जक जनचेतना अिभयान नेपाल दितत मिहला तथा अ�यका लािग आयमूलक �सप िबकास ता�लम ४००००० ६००००

२०७-०७७/११/०३ सामा�जक जनचेतना अिभयान नेपाल जे� नाग�रक तथा अपा�ह�को स�मान काय��म १००००० १५०००

२७०-०७७/१२/६ द�लत िपछडा िबकास के�� अगरब�� बनाउने ता�लम ५००००० ७५०००

२९०-०७७/१२/३१ बिश� एजुकेशनल सिभ�सेज ए�ड ट� े िन� �ा.�ल. मिहला तथा द�लत प�रवारका लािग लोक सेवा तयारी क�ा ५००००० ७५०००

३१३-०७८/१/१५ नाग�रक जनचेतना अिभयान नेपाल मिहलाह�लाई मैनब�ी ता�लम तथा मिहला िहंसा स�ब�धी गो�ी ४१८२०० ६२७३०

४३५-०७८/३/२० िम�थला सामुदाियक यवुा �लब द�लत मिहलाह�लाई मुढा बनाउने ता�लम २९९३०० ४४८९५

ज�मा ३३२६२५.

३३२,६२५

५०.३ पा�लकाले द�लत मिहला तथा प�रवारका लािग लोक सेवा तयारी क�ा स�ालन काय�को लािग बिश� एजुकेशनल सिभ�सेज ए�ड ट� े िन� �ा.�ल.लाई � ५०००००.०० भु�ानी गरेकोम�ये
काय�प� (Handouts) बापतको � १०८००० समावेश भएको दे�ख�छ । तर उ� सं�थाले काया�लयमा रकम फरफारकको लािग पेश गरेको िबल भपा�ईमा काय�प� नभई लोकसेवा
आयोगको लािग बजारमा पाइने कुनै पु�तकको फोटोकपी संल� भएको दे�खयो । तसथ� उ� खच�को बा�तिवकता एिकन गरी पु�तक फोटोकपी खच�को रकम घटाई बाँक� रकम असुल
गनु�पन� �

१०८,०००

५१ िबल भपा�ई

�म भौचर
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५१.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले खच� ले�दा सो अनु�प खच� नलेखेको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

५१.२ पा�लकाले वडा नं १ र ५ को जे� नाग�रक स�मान काय��मको लािग वडा सिचवह�लाई पे�क� िदएको उ�ेख गरेतापिन ब�क नगदी िकताबको पे�क� महलमा � ८०००० मा� उ�ेख गरेको
तर खच� महलमा भने � १६०००० उ�ेख गरेको दे�खएकोले पे�क� भ�दा बढी खच� दे�खएको � ८०००० को िबल भरपाई पेश गनु�पन� �

८०,०००

५१.३ पा�लकाले गो.भौ.नं. ३८४ िमित ०७८/३/८ मा वडा नं. २ को वडा�तरीय काय��मको लािग भनी � ४९९०००.०० खच� लेखेकोमा िबल भपा�ई लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले पेश
गनु�पन� �

४९९,०००

५१.४ पा�लकाले भौ.नं. ४४३ -०७८/३/२१ मा बैठक भ�ा बापत � २८५०० खच� लेखेकोमा सो को भपा�ई संल� नगरेको � २८,५००

५१.५ पा�लकाले भौ.न्. ४९३ बाट टे�ट लाइटको काम गरेको भनी डोर हा�जर वा िबल िबना कागजी भपा�ईको आधारमा सुिशल कुमार यादवलाई � ४६००० रकम बुझाएको दे�खएकोले िनजले
सो रकम बराबरको काम गरे नगरेको एिकन ह�ने �मािणत डोर हा�जर पेश गनु�पन� �

४६,०००

५२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जु फ�य�ट नभएको

५२.१ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याइएको बे�जु हालस�म पिन फ�य�ट भएको नदे�खएकोले फ�य�ट गनु�पन� �

भौचर
नं.

कैिफयत रकम

िविभ� कितपय काया�देशमा िमित उ�ेख नगरेको ।

िविभ� िबलह� �मािणत नगरेको ।

कितपय डोर हा�जरको िमित काम अनुसारको नराखेको

बालुवा र िग�ीको भपा�ईमा साधनको नाम उ�ेख नगरेको

५२२,६३१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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कितपय �ज�सी समानह�को िबल िमित र �टोर दा�खला िमित निमलेको

६ � ५००००० मा मोटरसाइकल ख�रद गरेकोमा लागत अनुमान �वीकृित नगरेको र कोटेशन �वीकृितको िमित नराखेको

कितपय डोर हा�जरमा िमित नराखेको र काम शु�, भैरहेको अव�था र काम स�प� भैसकेको अव�थाको फोटो नराखेको

१० भेल काय�मा � ४५००००० भु�ानी गरेकोमा दर िब�लेषण अनुसारको िबल भपा�ई र डोर हा�जर निमलेको

१३ उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददा संल� अिमत ट� ेडस� ए�ड जेनरल स�लायस�ले जारी गरेको िबल को �स�रयल नं. र िबल िमित निमलेको ।

४१ उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददा सिमितले पेश गरेको िबल भपा�ईमा एउटै �यान नं. बाट खुसी िनमा�ण सेवा र खुसी जेनरल स�लायस�को नाममा दइुवटा
िबजक जारी भएको तर आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�लमा दइु �कृितको कारोबार गन� अनुमती �लएको नदे�खएको ह�दा दवु ैिबलमा समावेश मु.अ.कर रकम
समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �

२१११८३

चालु खच� तफ�

कितपय �मण खच�को आदेश र िबलमा िमित उ�ेख नगरेको

करार कम�चारीको तलब भु�ानीमा हा�जरी �ितवेदन नराखेको

इ�धन लगायत कितपय िबलह� �मािणत नगरेको

कितपय काया�लय समानह�को ख�रद िबल र दा�खला िमित निमलेको

कितपय भौचरमा िब�ेताको सिह बेगरका िबल राखी भु�ानी िदएको

१३३ इ�धनको खच� भु�ानी िददा िदनुपन� भ�दा � २३७ बिढ भु�ानी िदएको असुल गनु�पन� � २३७

१४५ घरभाडा भु�ानीमा स�झौता अनुसार िदनुपन� भ�दा बिढ भु�ानी िदएको असुल गनु�पन� � ६९००

१६७ यस भौचरबाट भु�ानी भएको �मण खच�को भु�ानीमा �योग गरेको बसको िटकटको �स�रयल नं. �मशः रहेको र िमित उ�ेख नभएकोले खच�को
बा�तिवकता एिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२६४ टोकन भ�दा बढी पािनको बो�ल खच� गरेको दे�खएकोले बढी खच� रकम असुल गनु�पन� � २३७०

२६९ बालिबवाह िब��को सचेतनामूलक काय��ममा मसल�दमा बढीमा �२५०० ह�नुपन�मा १३५०० को िबल राखेको, सहयोगी भ�ा २५० ह�नुपन�मा ३००
राखेकोले बढी रकम � १९९०० बढी खच�को आधार पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

१९९००

२७४ कुपन भ�दा बढी खाजा खच� असुल गनु�पन� � ६००

२९२ िविवध खच� भु�ानीमा िबल अधुरो दे�खएको र िनवेदन नभएको � ९९५०

३१७ ४३ �कारका िविवध काया�लय समानह� �ज�सी दा�खला भएको �माण नभएको � ७०४०१

३६६ या�ा बाइकमा गरेको तर िबलमा �ा�सी खच� �लएकोले खच�को बा�तिवकता यिकन गनु�पन� � १०००

४३५ मुढा बनाउने ता�लम अ�तग�त ख�रद भएका खुकुरी १० थान ब�चरो १० थान र माकस १०० वटा को कुल � २१००० को �ज�सी दा�खला भएको �माण
कागजात पेश गनु�पन� �

२१०००

४४९ सामा�जक िवभेद िव��को सडक नाटकमा काय��मको स�झौता नराखेको, काय�प� नराखेको तथा भ�ा भु�ानीमा � ४०५० फरक पारेको स�ब�धमा
खच�को आधार पेश ह�नुपद�छ ।

४७४ वडा नं २ र वडा नं ८ मा स�ा�लत मैनब�ी ता�लमको लािग ६ �कारका समानह� एउटै �यि�बाट ख�रद भएकोमा दर फरक भई � १०६५० बढी भु�ानी
भएको असुल गनु�पन� �

१०६५०

४७५ छुट घर भाडा रकम स�झौता बमो�जम भए नभएको एिकन गन� � २७६६०

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालु

२८ कृितम गभ�धारण काय��ममा सामा�ी खच�को िववरणमा िकसानको भरपाइ नरहेको ।

२९ �याउ खेती ता�लममा �िश�क भ�ा तथा मसल�दमा �देश खच� मापद�ड भ�दा बढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� � ६८००

५९ � ७८७५ को भुरा र नाइट� ोजन ख�रदको दा�खला �ितवेदन पेश गनु�पन� � ७८७५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३० चारबटा वडामा काय��मको लािग चारवटा �यानरमा खच� गरेकोमा एउटै �यानर �योग भएको दे�खएकोले � ३००० खच�को आधार पेश गनु�पन� �

१४० सहभागी भ�दा बढी खच� भएको दे�खएकोले सो को आधार पेश गनु�पन� � ७१७४

�कोप �यव�थापन कोषः

४ र ५ �पेयर चाज�, �स�ल�डर चु�हा �टोर ज�मा गरेको भपा�ई पेश गन� � १०८७००

७ र ८ कुन �वारे�टाइनमा कित खच� गरेको एिकन नगरी दधुको लािग � ५९४०० खच� लेखेको पाइयो ।

वडा काया�लयह�

वडा नं. १ मा चलानी र�ज�� र अनुसार राज�व नउठेको ।

वडा नं. ३ मा ज�मा � ५१५४६ आ�दानी गरेकोमा � ४४३१५ मा� दा�खला गरेको दे�ख�छ । बाँक� रकम दा�खला गनु�पन� � ७२३१

वडा नं. ३ मा िफता� गन� बाँक� नगदी र�सद र मालपोत र�सद समेत िफता� गनु�पद�छ ।

वडा नं. ५ मा तमसुक �सफा�रस बाहेक अ�य �सफा�रसमा राज�व उठेको दे�खएन ।

वडा नं. ६ मा सबै चलानी अनुसारको राज�व उठेको दे�खएन ।

वडा नं. ७ मा ०७७/४/५ दे�ख ०७७/४/१९ स�म कुनै नगदी र�सद कािटएको दे�खएन ।

वडा नं. ८ मा चलानी अनुसारको राज�व उठेको दे�खएन ।

ज�मा ५२२६३१.

५२.२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जु फ�य�ट नभएकोः पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याइएका बे�जुह� अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म पिन फ�य�ट गरेको पाइएन ।
तसथ� आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम भएका बे�जुह� िन�नानुसार छनः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३ िबतरणमुखी काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको �ाथिमिककरण,

योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले उि��खत �यव�था अनु�प योजना तयार नगरी िन�नानुसार अनुउ�पादक तथा
िबतरणमुखी काय��ममा समेत खच� गन� गरेको दे�खयो । साथै समानह� ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ अनु�प लागत अनुमान समेत तयार नगरी ख�रद
गरेको दे�ख�छ । यसरी प�के िनण�यको आधारमा र खास �ितफल �ा� नह�ने काय��ममा खच� गन� र ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीले तोकेको �ि�या समेत पुरा नगन� �वृ��मा
सुधार ह�नुपद�छ ।

भौ नं िमित कामको िववरण रकम

३४९-०७८/२/३१ ��या�केट र �वन�ास २९९९२९.

४५४-०७८/३/२५ धोती, गंजी, ग�छा, साडी २१८००.

४५४-०७८/३/२५ १९ वटा ख�सबोका, २ ��व�टल ल�ु, २२ जोर परेवा १६६८००.

४७६-०७८/३/३० ६५ वटा दोस�ा र ६५ वटा छाता ८७७४९.२४

४९१-०७८/३/३० ५० िपस झुल र ५० वटा छाता ७३४५०

ज�मा ६४९७२८.२४

५४ आ�थ�क सहायता 
कुनै �यि� तथा सं�थालाई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने �यव�था �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा �यव�था भएको दे�खदनै । आ�थ�क सहायता तथा िवतरणमु�ख
काय��मले पँू�ज िनमा�णमा योगदान पुया�उने अंश घ�न गई पू�जगत काय� �गितमा असर गन� अव�था एकाितर दे�ख�छ भने अक� तफ�  य�तो खच�ले �ितफल निदने ह��छ । य�तो
िवतरणमु�ख एवं आ�थ�क सहायता िवतरण �ि�यालाई िनय��ण गनु�पन� भनी गतिवगतमा सुझाव िददं ैआएकोमा यो वष� पिन िविभ� �यि� तथा सं�थालाई धािम�क तथा सां�कृितक सं�था
सहायता, अ�य सामा�जक सहायता िशष�कबाट आ�थ�क सहायता बापत � १५,३२,१८७.०० िवतरण गरेको दे�ख�छ । कितपय �यि�ह�लाई सहायत िबतरण गदा� सहायता िदनुको
कारण खु�ने पया�� कागजात समेत संल� गरेको दे�खदनै । उि��खत कमजोरीमा सुधार गद� य�तो खच�लाई िन��चत िव�ध र मापद�डको िबकास गरी िनय��ण र �ितफलमुखी
बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ परामश� सेवा 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९ मा साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनश��बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �य�तै दफा ३१ मा
��ताव माग गन� र ��तावदाताको काम स�ब�धी अनुभव, परामश�दाताले ��तािवत काम स�पादन गन� मेथोडोलोजीको गुण�तर, ��तािवत मु�य जनशि�को यो�यता ज�ता मू�याकंनको
आधारह� तोकेको छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रद गदा� सोझै ख�रद गरी �. १९९१६२५। खच� लेखेको छ। लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई
�वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेकोछ । डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� छैन । आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनुपद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत नदे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम िववरण रकम

१५६-०७८-३-३० सखुवा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली संसारी पोखरीको िड.िप.आर तयारी ९९४९६५

१५४-०७८-३-३० धनुष इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड ट� े िन� �ा.ली सोनामाई म��दर िड.िप.आर तयारी ९९६६६०

ज�मा १९९१६२५

१,९९१,६२५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५६ सुर�ीत आवास काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ बमो�जम वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा �ािव�धक नाप जाँच गरी िवल र िवजकको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
िन�नानुसार � ६९६१००० सुरि�त नाग�रक आवाश काय��म अ�तग�त लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गरी उ�े�खत �यव�था अनुसार �ािव�धक �ितवेदन लगायत वील भरपाई बेगर
खच� लेखेको छ । काय� भएको �ािब�धक िबल भरपाई पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं वडा नं. िववरण रकम

१ २९@३००००  + १००० ८७१०००

२ २७@३०००० ८१००००

११-०७८-३-३० ३ ४४@३०००० १३२००००

४ ८९@३०००० २६७००००

५ १८@३०००० ५४००००

६ २५@३०००० ७५००००

ज�मा ६९६१०००

६,९६१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
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५७ मोटरसाइकल ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन�, दफा ८(२)

मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१(१) मा �.२० लाख �प�या स�म लागत अनुमान भएको
मालसामान �सलब��द दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी सोझै ख�रद गरी िन�न अनुसार �.९९२८००। खच� गरेको रकम
िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

५६-०७८-०३-०७ सपना ट� ेडस� मोटरसाइकल २ थान ४९२८००

६-०७७-७-२६ न�दनी अटो इ�टर�ाईजेज मोटरसाइकल २ थान ५०००००

ज�मा ९९२८००

९९२,८००

५८ ठे�का फाईला 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(1) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त चालु रहेका लागत अनुमान दे�ख भु�ानी स�म �योग ह�ने ठे�का
स�झौता लागयत फाइल खडा गरी क�तीमा सात वष�स�म सुरि�त रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले गो�वारा भौचर ४-०७८-१-२९ बाट �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा
�यव�थापनको लागी क��यूटर,�यापटप,��यानर, ि��टर लगायत सामान �सलब��द दरभाउप�को मा�यम बाट ख�रद गरी �. ९६००००। खच� गरेकोमा उ�े�खत �यव�था अनुसार
ठे�का ब�दोब�तको फाइल पेश नह�नुका साथै जुन �योजनका लागी सामान ख�रद भएको हो सोमा �योग भएको समेत नदे�खएको �.

९६०,०००

५९ �े�ता तथा कागजात 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यब�थाको पालना नगरी िन�नानुसार �. ३३९५०००। को �े�ता
गो�वारा भौचर साथ संल� बेगर खच� लेखेको छ । तसथ� �े�ता पेश गनु�पन� �.

िशष�क भौ.नं./िमित कामको िबबरण रकम

�देश सरकार ३-०७८-३-२७ बजार ढलान काय� ३३९५०००

३,३९५,०००

�म भौचर
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६० बिढ भु��ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित १३३-०७८-३-३० बाट सप�दशं
उपचार के�� लाई �. ३०००००। िदने स�झौता गरेकोमा के��ले पंचधुरा स�ज�कल को �. ३०९०००। को िबल पेश गरी काया�लयले स�झौता भ�दा �. ९०००। बिढ खच� लेखेको छ ।
बिढ खच� लेखेको �.९०००। रकम के��बाट असुल गनु�पन� �

९,०००

६१ नगर पा�व�िच� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित ७४-०७८-३-२० बाट
नगरपा�लकाबाट िबगत बष�मा संचा�लत काय��मको पा�विच� तयार गन� लागत अनुमान समेत तयार नगरी राइटवे संचार के�� �ा.ली लाई काय��म उ�पादन तथा �शारणको लागी �.

४९८३३०। भु��ानी गरेको छ । उ�पािदत पा�व�िच� �शारण भएको �माण तथा लागत अनुमान बेगर खच� लेखेको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

४९८,३३०

६२ अि�म कर 
आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क भु��ानीमा( मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका) सं�थाह�ले भु�ानी �लएको रकममा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन� �यव�था
भएकोमा काया�लयले गो.भौ.नं. ४१-०७८-१-१३ मा ए�सन नेपाल बाट �सलाई मेिशन िवतरण काय��म सं�चालन गरी �. ४९८७००। भु�ानी गदा� उ�े�खत �याब�था अनुसार िबजक
जा�र नगरेको अव�थामा अि�म कर �. ७४८०५। क�ा गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा �. ७४८०। मा� क�ा भएकोले नपुग रकम �. ६७३२५। स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

६७,३२५

�म भौचर
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६३ समानह� ख�रद 

साव�न�जक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११ (१) मा साव�न�जक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ तथा स�ब�धीत मालसमानको �पेिशिफकेसनको आधारमा
तयार गनु�पन� तथा उपिनयम २ मा लागत अनुमान तयार गदा� आधार �लनुपन� कुराह� उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले िन�नानुसारको समानह�को ख�रद गदा� समानह�को िवशेषता, गुण
तथा िटकाउपन ज�ता िवषयमा �पेिशिफकेसन तयार नगरी ख�रद गदा� �ा� समानह� गुण�तरीय छन भनी एिकन गन� सिकएन । ख�रद �ि�यामा ख�रद कानूनले तोकेको सबै �ि�या
अपनाई ख�रद काय� िमत�ययी तथा �भाबकारी बनाउनु पद�छ ।

भौचर नं. र िमित फम� समानह� भु�ानी रकम

४-०७८/३/३ �यू उ�सव क��यटुर ७ वटा एल इ िड टे�लिभजन र १० वटा राउटर ४५८५००

६-०७८/३/२७ तुलसा क�मेिटक ए�ड �टेशनरी से�टर िविभ� ११ �कारका खेलकुद सामा�ीह� ४७७१९३

ज�मा ९३५६९३.

६४ साइकल िबतरण 

पा�लकाले यो बष� भौचर नं. ३९४ िमित २०७८/३/९ बाट �ी �साद मा.िव. औरहीको क�ा ८ को छा�ाह�लाई साइकल िबतरण काय��म अ�तग�त ४७ थान साइकलको लािग �
३४५२१५.०० खच� गरेको दे�ख�छ ।साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसमान ख�रदको लािग लागन अनुमान तयार गदा� �लइने आधारह� उ�ेख गरेको भएतापिन
साइकल ख�रदको लािग कुनै �पेिशिफकेसनको आधारमा लागत अनुमान तयार नगरी िविनयो�जत बजेटको आधारमा दर माग गरी ख�रद गरेको पाइयो । �पेिशिफकेसन नतोक� समान
माग गदा� समानको मू�य सिह �थयो भनी आ�व�त ह�न सिकएन । मालसमान ख�रद गदा� ख�रद कानूनले तोकेको सबै �ि�या अपनाई ख�रद काय� िमत�ययी तथा �भाबकारी बनाउनु पद�छ
।

६५ आयोजना अनुगमन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 20७७ को िनयम ८१ मा काया�लयले आ�नो कामको �कृित अनुसार खच�लाई िमत�ययी एवं कामलाई गुण�त�रय बनाउन
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले नगर �मुख सिहतको अनुगमन सिमितबाट अनुगमन गराई भु�ानीको लािग �सफा�रस गन� गरेको
दे�खयो । अनुगमन बाट यितखच�मा बनेको आयोजना अनुगमन भनी उ�ेख गरेतापिन योजनाका किम कमजोरी उ�ेख गन� गरेको दे�खएन । यसबाट उ� काम स�झौता अनुसार नै स�प�
भएको �थयो भ�े बु�झन आउँदछ । सव ैजसो कामको अनुगमन प�चात भु�ानी ह�ने गरेको दे�खँदा कुनै आयोजनामा किम कमजोरी वा गुण�तरमा ��न उठेमा �य�को �ज�मेवारी उपभो�ा
सिमित, �ािव�धक, अनुगमनकता� एवं भु�ानीको लािग �सफा�रस गन� पदा�धकारीलाई बनाउनु पन� दे�ख�छ ।साथै अनुगमन गदा� मापिनय सूचक सिहतको फारामह�को �योग गरी
आयोजना अनुगमनलाई थप �भावकारी बनाइनुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर
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६६ आयोजनाको गुण�तर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ाले आफुले �लएको काम गुण�त�रय बनाउन �य�को �ािव�धक नापजाँच �ािव�धकबाट गराई साव�जिनक िनकायबाट
अनुगमन गराउनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले आयोजना काया��वय गदा� कितपय भवन, खानेपानी, �सचाइ ज�ता संरचनाह�मा िन��चत अशको लािग मा�ै रकम िविनयोजन गरी काम
गराउदा �य�ता संरचना लामो समयस�म पूण� नह�ने, वातावरणीय �भाव लगायतको कारणले गुण�तरमा �ास आउन स�ने स�भावना रह�छ । �य�तै पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट काम
भएका सडक िपच ढलान लगायतका केही आयोजनामा गुण�तर परी�ण गरी �ितवेदन �लने गरेको भएतापिन �य�तो परी�ण सबै �कृितका आयोजनामा अिनवाय� गरेको पाइएन । तसथ�
आयोजना एकैपटक पूण� �पमा स�प� ह�ने गरी र सबै आयोजनाको ��यक चरणमा गुण�तर परी�ण अिनवाय� गन� �यव�था गरी आयोजना �यव�थापनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

६७ चार कोठे भवन

६७.१ काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तका बमो�जम फिन�चर सिहत चार कोठे भवनको िडजाइन गरी काय� स�प� गराउनु पन�मा लागत अनुमान तयार गदा� माटो ख�े, माटो पन� लगायत
काय� मािनस�ारा गन� गरी लागत अनुमान तयार भएकोले पु��तकामा उ�ेख भए बमो�जम गारो तथा �ल�ट�र� काय�, फिन�चर काय� नभई खच� गरेको छ । काय��म काया��वयन पु��तका
बमो�जम तोिकएको न�स� अनुसार काय� गदा� उ�े�खत रकमले अ�य पा�लकामा समेत फिन�चर सिहतको चार कोठे भवन िनमा�ण स�प� भएको दे�खएकोले तोिकए बमो�जम लागत अनुमान
तयार भए नभएको एिकन तथा छानिवन गरी खच� �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

६७.२ चार कोठे भवनः काया�लयले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��म अ�तग�त फिन�चर सिहतको चार कोठे भवन िनमा�णको लािग �ी रामिवलाश यादव ज.मा.िव. भोयल िट��कयालाई गो.भौ.नं.

९।०७८।३।३० बाट �.३४९२००० उपल�ध गराएकोमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

६७.३ काया�लयले लागत अनुमान तयार गदा� TMT को क�पोने�टमा रड ९७६८.५० के.जी. ला�े उ�ेख गरेकोमा काय� भई मापन गदा� लागत अनुमानमा फुिट�मा १२ एम एम को रड �योग ह�ने
उ�ेख भएकोमा १६ एम एम को रड �योग देखाई रडको प�रमाण १२२३२.३७ के.जी. ह�न गएको छ । फुिट� काय�मा १६ एम एम को रड �योग भए नभएको �ािव�धक पु��ाई वेगर नापी
िकतावमा २४६३.८७ के.जी रडको बढी प�रमाण खच� देखाई �ित के.जी �.११८.९१ का दरले �.२९२९७९ बढी भु�ानी भएको छ । �ािव�धक पु��ाई वेगर बिढ भु�ानी भएको रकम
�ािव�धकलाई �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� �.

२९२,९७९

�म भौचर
न�बर
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६८ उपभो�ाको काम 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा �ा� गदा� िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना
अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुहवाट �य�तो काय� गराउन
वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउदा �म मुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा
िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन�
काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ । यस काया�लयले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण
काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ ।
उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले
उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन । साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार
गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम
�ित�पधा��मक िव�धबाट स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ ।

६९ मे�सनको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा िनमा�ण काय�मा ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने र तर लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भ�े उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लई �य�ता मेिशन
�योग गन� सिकने �यव�था भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काम नखुलाइएको र उपभो�ा सिमितले ए�साभेटर/डोजर �योग गदा� �ािव�धकको �सफा�रस �लई
साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लएको पु��ाई ंनभएको अव�थामा काय�को नापजाँच गरी भु�ानी �लएको दे�खएको छ । साथै लागत अनुमान र काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा�
�ािव�धकले स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गन� काय� र रकम नखुलाई एकमु� �पमा रकम मा� खुलाउने गरेको छ । यसबाट उपभो�ाको योगदान सुिन��चत गन� स�ने आधार
भएन ।

७० �ज�ा दररेट भ�दा बिढ दरको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा �वीकृत न�स� बमो�जम दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार
सामानको लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दररेटले तोकेको भ�दा िभ� दररेट रा�ख लागत अनुमान तयार गरेको र लागत अनुमानको हाराहारी नै खच� भई उपभो��ालाई
�.२७७४९८८। बिढ भु��ानी भएको छ । यसरी िबधुितकरण काय�मा �ज�ा दररेट भ�दा बढी दर कायम ह�ने गरी काय�पा�लकाबाट दर �वीकृत गरेकोमा सो को यथे� �माण र �ािव�धक
पु��ाई पेश भएको छैन । पा�लकाले िन�नानुसारको उपभो�ा सिमित अ�तग�तका सामा�ीह� ख�रदमा सोही बढी दर �योग गरी �. २७७४९८८ बिढ भु��ानी गरेको छ । �ज�ा दरदेट
भ�दा बिढ दर �वीकृत गनु�पन� पया�� पु��ाई सिहत बा�तिबकता एिकन गरी पेश गनु�पन� �.

२,७७४,९८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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भौ नं िमित उपभो��ाको नाम िववरण प�रमाण �ज�ा
दर(महो�री,धनुषा)

�योग दर बिढ दर बिढ
भु��ानी(मू.अ.कर
समेत)

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) ३२ ६७६० ८५०० १७४० ६२९१८

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

५।
०८१६

५२००० ६०५०० ८५०० ४८८०९

१८-०७७-१०-१६ Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

१२८ १९२।४ २२० २७।६ ३९१४

वडा नं. ५ मा िबधुितकरण उ.स Nut-bolts with different
size(kg)

३२ १८२ ३५० १६८ ६०७५

Stay set(set) ७ १२३५ १९४० ७०५ ५५७७

Stay wire(kg) ९६ १७९।७१ २१० ३०।
२९

३२८५

ज�मा १३०५७८

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) ८१ ६७६० ८५०० १७४० १५९२६२

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

११।
६६४

५२००० ६०५०० ८५०० ११२०३३

५१-०७८-२-२१ वडा नं.६ कृिष �संचाईको लागी
िबधुितकरण उ.स

Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

३२४ १९२।४ २२० २७।६ १०१०५

Nut-bolts with different
size(kg)

८१ १८२ ३५० १६८ १५३७७

Stay set(set)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२७ १२३५ १९४० ७०५ २१५०९

Stay wire(kg) २१६ १७९।७१ २१० ३०।
२९

७३९३

ज�मा ३२५६७९

८७-०७८-३-२५ कृिष �संचाईको लािग पोल तार ख�रद
तथा जडान उ.स

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) १२८ ८५०० १७४० २५१६७४

ज�मा २५१६७४

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) १५० ६७६० ८५०० १७४० २९४९३०

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

२१।९ ५२००० ६०५०० ८५०० २१०३५०

७२-०७८-३-१८ कृिष सडकमा िवधुतीकरण काय� Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

६०० १९२।४ २२० २७।६ १८७१३

Nut-bolts with different
size(kg)

१५० १८२ ३५० १६८ २८४७६

Stay set(set) ४५ १२३५ १९४० ७०५ ३५८४९

Stay wire(kg) १३५ १७९।७१ २१० ३०।
२९

४६२१

ज�मा ५९२९३९

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) ४८ ६७६० ८५०० १७४० ९४२७८

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

६।७२ ५२००० ६०५०० ८५०० ६४५४५

८६-०७८-३-२५ कृिष िबधुितकरण उ.स Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

१९२ १९२।४ २२० २७।६ ५९८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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Nut-bolts with different
size(kg)

३६ १८२ ३५० १६८ ६८३४

Stay set(set) १४ १२३५ १९४० ७०५ १११५३

Stay wire(kg) ३५ १७९।७१ २१० ३०।
२९

११९८

ज�मा १८३९९६

४७-०७८-२-०३ िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) ८२ ६७६० ८५०० १७४० १६१२२८

वडा नं. ७ को ६ वटा सडकमा
िबधुितकरण काय� उ.स

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

१४।
५६

५२००० ६०५०० ८५०० १३९८४९

Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

३६४ १९२।४ २२० २७।६ ११३५२

Nut-bolts with different
size(kg)

९१ १८२ ३५० १६८ १७२७५

Stay set(set) ३६ १२३५ १९४० ७०५ २८६७९

Stay wire(kg) १८० १७९।७१ २१० ३०।
२९

६१६१

ज�मा ३६४५४४

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) १०० ६७६० ८५०० १७४० १९६६२०

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

१४।८ ५२००० ६०५०० ८५०० १४२१५४

१२६-०७८-३-३० वडा नं.४ मा �संचाईको लागी
िबधुितकरण उ.स

Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

४०० १९२।४ २२० २७।६ १२४७५

Nut-bolts with different १०० १८२ ३५० १६८ १८९८४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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size(kg)

Stay set(set) ३० १२३५ १९४० ७०५ २३८९९

Stay wire(kg) ९० १७९।७१ २१० ३०।
२९

३०८०

ज�मा ३९७२१२

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) १०० ६७६० ८५०० १७४० १९६६२०

२-०७८-३-२७(�देश) वडा नं. ९ को लंका टोलको द�लत
व�तीमा पोल तार जडान उ.स

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

१४।८ ५२००० ६०५०० ८५०० १४२१५४

Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

४०० १९२।४ २२० २७।६ १२४७५

Nut-bolts with different
size(kg)

१०० १८२ ३५० १६८ १८९८४

Stay set(set) ३० १२३५ १९४० ७०५ २३८९९

Stay wire(kg) ९० १७९।७१ २१० ३०।
२९

३०८०

ज�मा ३९७२१२

िप.एस.�स पोल ९ िमटर(m) ३२ ६७६० ८५०० १७४० ६२९१८

६-०७८-३-२४(�थािनय
पुब�धार)

वडा नं. ५ �ीपुरमा कृिष िवधुतीकरण
जडान गन� उ.स

0.05 sq.inch.ACSR
conductor (km)

५।१२ ५२००० ६०५०० ८५०० ४९१७७

Shackle insulator with D-
Iron complete set(set)

१२८ १९२।४ २२० २७।६ ३९९२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 66

Nut-bolts with different
size(kg)

३२ १८२ ३५० १६८ ६०७४

Stay set(set) १० १२३५ १९४० ७०५ ७९६६

Stay wire(kg) ३० १७९।७१ २१० ३०।
२९

१०२७

ज�मा १३११५४

कुल ज�मा २७७४९८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७१ उपभो�ा माफ� त िवधुितय काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े
�यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत काय�मा लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख भएको
रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा सहमित �लइ गन� सिकने सो िवप�रत गरेको पाइएमा उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र� ग�रने उ�ेख छ । काया�लयले उ�े�खत
�यव�थाको पालना नगरी नगर िभ�का िबिभ� �थानमा िबधुितकरणको लागी बजेट �याब�था गरी �ित�पधा� गराएर काय� नगरी िन�नानुसार उपभो�ा सिमितबाट िवधुितय काय� ज�तो
जटील �कृतीको काम गन� गरी स�झौता गरेकोमा सिमितले िनमा�ण �यवसायीबाट सामान ख�रदको िवल तथा डोर हा�ज�र भरपाई पेश गरी �. २०५९६१९९। भु�ानी गरेको छ । जुन
िनयमावलीको �यव�था अनुकुल दे�खदनै । जिटल �कृितको काय� उपभो�ाबाट गराउने काय� िनय��ण गरी िनयमावलीको �यव�था अनुसार �ित�पधा� गराएर मा� खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

भौ नं िमती उपभो��ा सिमितको नाम कामको िबबरण खुद काम भु�ानी भएको

१८-०७७-१०-१६ वडा नं. ५ मा िबधुितकरण उ.स िबधुितकरण काय� १०१८७०५ ९७००००

५१-०७८-२-२१ वडा नं.६ कृिष �संचाईको लागी िबधुितकरण उ.स िबधुितकरण काय� २५१३२९९ २३८७६३४

८७-०७८-३-२५ कृिष �संचाईको लािग पोल तार ख�रद तथा जडान उ.स िबधुितकरण काय� २०४०२०८ १९२७९९६

७३-०७८-३-१८ कृिष सडकमा िवधुतीकरण काय� िबधुितकरण काय� ४५९१६४३ ४३५२८७७

८६-०७८-३-२५ कृिष िबधुितकरण उ.स िबधुितकरण काय� १४३६३७६ १३५७३७५

४७-०७८-२-०३ वडा नं. ७ को ६ वटा सडकमा िबधुितकरण काय� उ.स िबधुितकरण काय� २८०५७९५ २६६७५००

१२६-०७८-३-३० वडा नं.४ मा �संचाईको लागी िबधुितकरण उ.स िबधुितकरण काय� ३०७७७५१ ३००००००

२-०७८-३-२७(�देश) वडा नं. ९ को लंका टोलको द�लत व�तीमा पोल तार जडान उ.स िबधुितकरण काय� ३०७२७५१ २९१००००

६-०७८-३-२४(�थािनय पुब�धार) वडा नं. ५ �ीपुरमा कृिष िवधुतीकरण जडान गन� उ.स िबधुितकरण काय� ९७०००० १०२२८१७

ज�मा २०५९६१९९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७२ िनमा�ण सामा�ीमा मू�य अिभवृि� कर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को नयम ९७ मा उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानमा समावेश भएको मू�य अिभवृि� कर क�ी गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट ह�ने िप.िप.�स ढलान काय�मा �योग ह�ने इ�ा तथा �समे�टमा मू�य अिभवृि� कर जोडी लागत अनुमान तयार गरी सोही वमो�जम संझौता गरेकोमा
काय�मू�यांकन प�चात मू�यांकन भएको प�रमाणमा खपत भएको िनमा�ण सामा�ीमा समावेश भएको मू�य अिभवृि� कर भ�दा घटी रकमको मू�य अिभवृि� कर ितरेको कर िवजक पेश ह� ँदा
समेत मू�यांकन अनुसारको पुरै रकम भु�ानी िदएको दे�खएकोले उपभो�ाले वा�तिवक ितरेको भ�दा बढी भु�ानी भएको �. २५१०१। मू�य अिभवृि� कर रकम असुल गनु� पन� �.

गो.भा.नं. उपभो�ा सिमितको नाम काय� िववरण िनमा�ण सामा�ी खपतमा
समावेश भएको मू�य
अिभवृि� कर

कर िवजक
अनुसार उ.सले
ितरेको मू.अ.कर

बढी
भु�ानी
मू.अ.कर

१३-०७७-९-१६ देवल िकशोर रायको घरदेखी
िभखो मु�खयाको घर स�म
िप.िप.�स ढलान गन� उ.स

िप.िप.सी १.२.४-७३।३२ घ.मी ५३९२५ ४२५२० ११४०५

(�समे�ट �ज�ा दररेट �. ८८४)

२०-०७७-११-०२ वडा नं. ५ को अधुरो ��ह�थान
पुरा गन� उ.स

�िब�धक िबल अनुसार इ�ा ४१९१० गोटा �योग उ.स ले
सिमर स�लायस� बाट ३६९०२ गोटा @ १२।५ को दरले(

�ज�ा दररेट �. १३।५२)

७३६६१ ५९९६५ १३६९६

ज�मा २५१०१

२५,१०१

७३ बिढ �ययभार 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� सरकारले तोकेको न�स� �योग गरी �ज�ा दररेट अनुसारको दरले लागत अनुमान
तयार गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाको अ�धकांश आयोजना सडकमा िप�स�स ढलान काय� रहेकोमा उ� काय� गन� नगरपा�लकाको लािग छु�ै न�स� �वीकृत भएको दे�खएन । यसरी आ�नो
छु�ै न�स� नभएको अव�थामा सोही काय� गन� सडक िवभाग ज�ता िविशि�कृत िनकायको न�स� �योग गनु�पन�मा नगरी डो�लडारको न�स� �योग गदा� �ित घन िमटर िप.िप.�स ढलान काय�मा
िन�नानुसार �. ८४९६१५९। बिढ मु�या�न ह�न गएको छ । स�ब��धत िनमा�ण काय�मा सोही �े�को नम�स �योग ग�र लागत अनुमान तयार नगना�ले काया�लयलाई थप �ययभार पन� गएको
�.

गो.भा.नं. उपभो�ा सिमितको नाम िप.िप.सी डो�लडार को नम�स सडक को नम�स फरक बिढ

८,४९६,१५९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१.२.४ अनुसारको दर अनुसारको दर दर मु�या�न

(प�रमाण
घ.िम)

६०-०७८-३-१५ वडा नं.८ मा गंगारामको घरदेखी प��चमबारी टोलसंम
िप.िप.�स ढलान

१२५।४२ १२९६१ १०७२९ २२३७ २७९९३७

६२-०७८-३-१३ वडा नं. ३ को िन� सडक ढलान ११०।३७ १२९६१ १०७२९ २२३७ २४६८९७

६६-०७८-३-१६ वडा नं. ३ को मिनष धोिबको घर देखी कैलास रायको घर
स�म

१२२।१४ १२९६१ १०७२९ २२३७ २७३२२७

६९-०७८-३-१६ वडा नं. ५ िभ�को सडकह�मा िप.िप.�स ढलान उ.स २७१।९१ १२९६१ १०७२९ २२३७ ६०८२६२

७०-०७८-३-१७ म��जद पुव�को बाटो ढलान उ.स १८२।८९ १२९६१ १०७२९ २२३७ ४०९१२५

७१-०७८-३-१७ वडा नं. ५ को िन�न ठाउमा ढलान गन� उ.स ३३।२६ १२९६१ १०७२९ २२३७ ७४३८०

७३-०७८-३-२० मुल सडक दे�ख अ�सी खोलासंम िप.िप.�स ढलान उ.स ९९।४५ १२९६१ १०७२९ २२३७ २२२४७०

७५-०७८-३-२२ वडा नं. १ को बुढाइनार िनरको ढलान पुरा गन� उ.स २६।८८ १२९६१ १०७२९ २२३७ ६०१३०

९३-०७८-३-२५ सढक ढलान उ.स ६१।०७ १२९६१ १०७२९ २२३७ १३६६१४

११०-०७८-३-३० वडा नं. ९ को उ�े�खत १० वटा सडक ख�डमा िप.िप.�स
ढलान गन� उ.स

४०५।८५ १२९६१ १०७२९ २२३७ ९०७८८६

११२-०७८-३-३० वडा नं. ३ मा १० वटा सडक ख�डमा िप.िप.�स ढलान गन�
उ.स

१५४।१६ १२९६१ १०७२९ २२३७ ३४४८५५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१२१-०७८-३-३० वडा नं. ६ को जैसी दासको घरदे�ख रामिबर यादबको
घरस�म ढलान गन� उ.स

३४।६९ १२९६१ १०७२९ २२३७ ७७६०२

१२२-०७८-३-३० वडा नं. ८ को उ�े�खत ४ वटा सडक ख�डमा ढलान गन�
उ.स

२२८।४४ १२९६१ १०७२९ २२३७ ५११०२०

१३०-०७८-३-३० �ाभेल तथा िप.िप.�स ढलान गन� उ.स ६९।२६ १२९६१ १०७२९ २२३७ १५४९३४

१३७-०७८-३-३० वडा नं. ३ मा ढलान उ.स ८६।१७ १२९६१ १०७२९ २२३७ १९२७६२

१४३-०७८-३-३० राम सोगारीको घरदेखी िशबसरण रायको घर स�म िप.िप.�स
ढलान गन� उ.स

३७।५७ १२९६१ १०७२९ २२३७ ८४०४४

२३-०७७-११-०९ वडा नं. ६ को गाउ�लकको बाटोह�मा िप.िप.�स ढलान गन�
उ.स

१४७।७९ १२९६१ १०७२९ २२३७ ३३०६०६

२२-०७७-११-०९ वडा नं. ४ को उ�े�खत ११ वटा सडक ख�डमा िप.िप.�स
ढलान गन� उ.स

३०१।५० १२९६१ १०७२९ २२३७ ६७४४५५

१६-०७७-१०-१३ कृपाली रायको घर देखी च�लतर रायको घरस�म िप.िप.�स
ढलान गन� उ.स

५१।५६ १२९६१ १०७२९ २२३७ ११५३३९

१३-०७७-९-१६ देवल िकशोर रायको घरदेखी िभखो मु�खयाको घर स�म
िप.िप.�स ढलान गन� उ.स

७३।३२ १२९६१ १०७२९ २२३७ १६४०१६

२९-०७७-११-१९ गशी रायको घर िनर ढलान उ.स ९५।७८ १२९६१ १०७२९ २२३७ २१४२५९

२६-०७७-११-१० वडा नं. १ ��ह�थानको क�पाउ�ड भुई ढलान उ.स ४८।०५ १२९६१ १०७२९ २२३७ १०७४८७

३५-०७७-१२-२२ वडा नं. ८ मा हरकपुर देखी बनटोलवा ह�द ैमुलरोडस�म
िप.िप.�स ढलान गन� उ.स

११५।८१ १२९६१ १०७२९ २२३७ २५९०६६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५०-०७८-२-१९ िप.िप.�स ढलान उ.स ३१७।२५ १२९६१ १०७२९ २२३७ ७०९६८८

४६-०७८-१-२३ वडा नं. ५ राम �सनेही रामदास वाला ग�ी ढलान गन� उ .स ७९।२२ १२९६१ १०७२९ २२३७ १७७२१५

४३-०७८-१-१४ राम िछबला रायको घरदेखी साउजी टोल स�म सडक ढलान
उ.स

६२।०८ १२९६१ १०७२९ २२३७ १३८८७२

४२-०७८-१-१३ शेरहा �कुल देखी शंकर यादवको घरस�म सडक ढलान गन�
उ.स

१४८।०६ १२९६१ १०७२९ २२३७ ३३१२१०

५४-०७८-३-०२ वडा नं. ७ को उ�े�खत ३ वटा सडक ख�डमा िप.िप.�स
ढलान गन� उ.स

३०८।३६ १२९६१ १०७२९ २२३७ ६८९८०१

ज�मा ८४९६१५९

७४ �ाभेल काय� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित ६१-०७८-३-१३ बाट गौरी चौधरीको
घरदेखी रामगोपालपुर जाने सडक माटो �ाभेल गन� उ.स लाई मािनसले काम गन� गरी �ित घनिमटर �. १६२२।१७ को दरले लागत अनुमान तयार गरी काय� गराएकोमा उपभो��ाले पेश
गरेको िबल भरपाईमा जे.�स.िब चलाएको, रोलर लगाएको फोटो समेत पेश भएको छ । मेनुअल तरीका बाट काय� गदा� खुद काम १०१०।४९ घनिमटरको �. १६८०५२२। को लागत
अनुमान र उ�� काय�मा नम�स अनुसार �यामी खच� �. ७८५७८०। ह�नुपन�मा उ.स ले डोरहा�जरी �. ४२९००। को मा� पेश गरेबाट समेत भएको काय� मेिशनबाट भएको होइन भ� स�ने
अव�था रहेन । अत मेिशन �योग ग�र काय� गन� दररेट रा�ख बिढ भु��ानी भए नभएको एिकन गनु�पन� �.

१,६८०,५२२

७५ दर फरक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित ३-०७७-६-२९ बाट �ी राम िबलास
यादव ज.मा.िव मा क�ा कोठा मम�त काय� गदा� Flat Brick soiling काय�को काय�लयले तयार गरेको दर रेट अनुसार �. ५०० �ित बग�िमटर ह�नुपन�मा �. १४३७।५३ भई कुल काम १४।
०४ बग� िमटरको �ित बग� िमटर �. ९३७।५३ का दरले �.१३१६२। बिढ भु��ानी भएको छ । बिढ भु��ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

१३,१६२
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७६ बिढ भु��ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम
३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित १२६-०७८-३-३० बाट वडा नं. ४ मा
�सचाइको लागी िवधुितकरण उ.स लाई खुद काम �. ३०७७७५१। मा जन�मदान �. १६७७५१। घटाई �. २९१००००। भु��ानी गन� गरी �ािब�धक िबल तयार भएकोमा �.

३००००००। भु��ानी भएको छ । �ािब�धक िबल भ�दा �. ९००००। बिढ खच� लेखेको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

९०,०००

७७ �यून सहभािगता 
पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन गराएका कितपय आयोजनाह�मा उपभो�ा सिमितको योगदान �यून रहने गरेको पाइयो । रामिवलास जनता मा.िव. मा गेट तथा बाउ�ड� ी वाल
िनमा�ण काय�को लािग भौचर नं. ४८४ िमित २०७८/३/३० मा � ६७५९१७ भु�ानी गरेकोमा उपभो�ाको योगदान ५.१४ �ितशत अथा�त ३६८२४.७६ मा� रहेको पाइयो । कितपय
�थािनय तहह�मा २० �ितशत जनसहभािगता रहने गरेकोमा यस पा�लकाले भने क�रब ५ �ितशत मा�ै जनसहभािगता रहने गरेको पाइयो । जनसहभािगताको अंश बढाई जनअपन�व
बढाउने तथा पा�लकाको �ययभार पिन घटाउने तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

७८ गाडी भाडा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम १३ (२) मा सवारी साधन भाडामा �लने �योजनाथ� सो स�ब�धी �ान भएका द� �ािव�धकह�को सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै
उपिनयम ३ मा सिमितले लागत अनुमान तयार गदा� भाडामा �लने सवारी साधनको िववरण, �पेिशिफकेसन, अव�था र आय,ु �च�लत बजार दर भाडामा �लने अव�ध, इ�धनको मू�य र
खपत ज�ता िबषयह�लाई िबचार पुया�उनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यो बष� जनि�ितिन�धको लािग र काया�लय �योजनको लािग समेत भनी िविभ� �कृितका ३ वटा या�ुवाहक सवारी
साधन भाडामा �लई र ३४,३७,७०० खच� गदा� उपयु�� �यव�था अनु�प भाडाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद नगरी �यि� तथा सं�थासँग सोझै स�झौता
गरेको पाइयो । यसरी ख�रद िनयमावलीले तोकेको �ि�या अपनाएको नदे�खएकोले खच� रकम अिनयिमत दे�खएको �

३,४३७,७००

७९ िब�ालयगत िनकासा 
पा�लकाले ��येक िब�ालयको �थायी र अ�थायी दरव�दी र राहात कोटामा काय�रत िश�कह�को नाम, िनयिु� िमित, तलब �ेड र िब�ालयलाई िनकासा जाने सबै रकमह� दे�खने गरी
िब�ालयगत िनकासा खाता अ�याव�धक गरेको दे�खएन । यसरी िनकासाका �पमा जाने तलव, भ�ा र िबिभ� न अनुदान रकमह�को िब�ालयगत ��थित �प� ह�न सकेन । अत
िब�ालयलाई जाने सबै रकमह� दे�खने गरी स�टवेयरमा �िवि� गरी िब�ालयगत रकम िनकासाको एिककृत अिभलेख तयार गनु�पद�छ ।
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८० शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (EMIS) 

काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७७।७८ मा EMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान) गराइ िश�ा
अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�ा छा�वृ�ी र द�लत छा�वृ�ी (क�ा १-८) �ित िव�ाथ� वािष�क �.४००। का दरले, िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा Book

Corner �यव�थापनका लािग क�ा १-५ �ित िव�ाथ� वािष�क �.१५० का दरले, क�ा ६-१० �ित िव�ाथ� वािष�क �.२००। का दरले, �ित िव�ाथ� इकाइ लागतका आधारमा �ार��भक
बाल िवकास क�ाका लािग �ित िव�ाथ� वािष�क �.५००। का दरले, क�ा ८ को परी�ा स�ालन �ित िव�ाथ� वािष�क �.२००। का दरले, िदवा खाजा बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५
स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५। का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले EMIS मा �िव� त�या�लाई क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गरेको
पाइएन । जसले गदा� वा�तिवक िव�ाथ� सं�याभ�दा बढी िनकासा गएको छैन भ� स�ने आधार भएन। काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए बमो�जम EMIS डाटालाई
िव�ाथ� हा�जरी पु��तका, परी�ामा सहभागी सं�या र अनुगमनबाट िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरेर मा� अनुदान िनकासा िदनुपद�छ ।

८१ दरव�दी िमलान 

िश�ा िनयमावलीले �यव�था गरे अनुसार िब�ालयगत िश�कको दरब�दी िमलान गनु�पन�मा यस पा�लकामा �ज�ा िश�ा इकाई काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �ा.िब.,

िन.मा.िब. र मा.िब. मा राहात दरब�दी र िब�ालयको अव�था, तथा िब�ाथ�को सं�या एिकन गरी पा�लकाले दरब�दी िमलान गरेको दे�खएन । दरब�दी िमलान नह� ँदा कूनै िव�ालयमा
िश�क बढी ह�ने र कुनै िव�ालयमा िश�क अभाव ह�न गई पा�लकाको शैि�क �णालीमा नै नरा�ो असर पन� जाने भएकाोले समयमै दरब�दी िमलान गनु�पद�छ । अतः यसरी दरब�दी िमलान
बेगर पा�लकाले गरेको िश�क तलबको लािग िनकासा िदएको रकम वा�तिबक हो भनी एिकन गन� सिकएन ।

८२ सो�फ� दशै मा.िव. �ीपुर भवन िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ मा ख�रद स�झौताको अ��य तथा सो को उपचार स�ब�धी �यव�था छ ।�य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ (घ) मा
स�झौता बमो�जम काम नगन� िनमा�ण �यवसायीको खच�मा �य�तो काय� स�प� गराउने �यव�था छ । काया�लयले �ी सो�फ� दशै मा.िव. �ीपुर भवन िनमा�ण ठे�का नं.०१।२०७७।७८ को
लािग मु.अ.कर सिहत �.१९९८४८७६ को लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट काय� गदा� सबै भ�दा कम मु.अ.कर सिहत �.१०६३६८६६.१३ कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी
कृष क�सट��शन �ा �ल लाई िमित २०७८।३।१५ गते स�म काय� स�प� गन� गरी काया�देश िदएकोमा फम�ले तोिकएको समयमा स�पूण� काय� गरेको दे�खदनै । पा�लकाले गो भौ नं १५५।
०७८।३।३० मा दो�ो रिन� िवल स�म �. ७२३५९६७ भु�ानी िदएकोमा त�प�चात कुनै काय� गराइ वा नगराइ काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको छैन । ख�रद ऐनको उ� दफामा
भएको �यव�था अनुसार ख�रद स�झौताको अ�तय गरेको वा पूव� िनधा��रत �ाितपूित� �लई काय� गराएको वा उिचत कारण देखाई �याद थप गरेको दे�खदनै । पा�लकाले ख�रद स�झौताको
अ��य वा पालना नगरी बाँक� रहेको काय� चालु आ.ब. २०७८।०७९ मा पुनः लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ाबाट काय� गराएको जानकारी �ा� भएको छ । यसरी िनमा�ण �यवसायीसँग
भएको स�झौता अनु�प काय� गरेको नपाइएकोमा स�ब��धतलाई कानुन बमो�जम �ज�मेवार बनाई स�झौता BOQ मा उ�े�खत बाँक� काय� गन� लागेको खच� स�ब�धमा वा�तिवकता एिकन
गनु�पन� दे�खएको �

३,४००,८९९.१३

८३ पा�पु�तक
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८३.१ पा�पु�तकः काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब .२०७७।०७८ को �स.नं २.४.६.१ अनुसार सामुदाियक िवलालयमा अ�ययनरत कडा १ दे�ख १० स�मका िव�ाथ�ह�का लािग िन
शु�क पा�पु�तक िवतरण अनुदानको लागी गो.भौ.नं. १०७।०७८।३।१३ बाट िनकासा �.३७६४१५९ भएकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खएका छन्ःरेको

८३.२ बढी िनकासाः पा�पु�तक िवतरणका लािग िनकासा भएका ३ वटा िव�ालयको वील तथा भरपाई परी�ण गदा� िन�न २ िव�ालयमा बढी िनकासा भएको दे�खएकोले बढी िनकासा भएको
रकम असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम फरक रकम

१ �ी �साद �संह मा िव ३८८०८२ ३६४६८५ २३३९७

२ �ी सो�फ� दशै मा िव १०८८४९२ १०८१८११ ६६८१

ज�मा ३००७८

३०,०७८

८३.३ �ितवेदनः अ�य िव�ालयको हकमा पा�लकाले िनकास गएको रकम र बील तथा िवतरण भएको भरपाई परी�ण गरी िभडान गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

८४ क�ी रकम 

िब�ालयह�ले �ैमािशक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो �ैमा�सकको तलब भ�ा िवतरण गदा� हा�जरी िववरण, क�ी भएको सा.सु.कर, पा�र�िमक कर, ना.ल.कोष क�ी तथा सापटी
क�ी गरी दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �यव�था छ । िब�ालयह�ले �ैमािशक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो �ैमा�सकको हा�जरी िववरण, तलब भ�ा िवतरण गदा� क�ी भएको
सा.सु. कर, पा�र�िमक कर, ना.ल. कोष क�ी, क.सं.कोष क�ी तथा सापटी क�ी गरी दा�खला गरेको �माण पेश गरेको छैन । यसबाट स�ब��धत िश�कको नाममा स�ब��धत िनकायमा
रकम ज�मा भएको छ भ� ने िब� व�त आधार भएन । उ�े�खत कमजोरी समयमै सुधार ह�नुपद�छ ।

८५ छा�बृ��

८५.१ छा�बृ��तफ� : काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब.२०७७।०७८ को �स.नं ७.२.१.१ सामुदायीक िब�ालयका आधारभुत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत िब�ाथ�ह�का लागी िबप�
लि�त ह�नेग�र गैर आबासीय छा�बृित काय��मको गो भौ नं १०७।०७८।३।१३ मा १६ वटा िव�ालयलाई िनकासा भएको रकम � १९०४४०० भएकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खएका
छन्ः
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८५.२ बढी िनकासाः सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ८ स�म अ�ययनरत द�लत छा�ाछा� तथा गैरद�लत छा�ाहरका लािग गैरआवासीय छा�बृित काय��मको ३ वटा िव�ालयको
िवतरणको भरपाई परी�ण गदा� �ी �साद �सह मा िव मा िनकास �.१६५२०० भएकोमा ज�मा िवतरण �.१०९००० भएकोले बढी िनकासा भएको रकम �.६५२०० असुल गनु�पन� �.

६५,२००

८५.३ बढी िनकासाः सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ८ स�म अ�ययनरत द�लत छा�ाछा� तथा गैरद�लत छा�ाहरका लािग गैरआवासीय छा�बृित काय��मको ३ वटा िव�ालयको
िवतरणको भरपाई परी�ण गदा� �ी सो�फ� दशै मा िव मा िनकास �.४३३६०० भएकोमा ज�मा िवतरण �.३९५२०० भएकोले बढी िनकासा भएको रकम �.३८४०० असुल गनु�पन� �.

३८,४००

८५.४ �ितवेदनः अ�य िव�ालयको हकमा पा�लकाले िनकासा िदएको छा�वृ�� रकम र िबतरणको यथाथ�ता एिकन गनु�पद�छ ।

८६ इ�टरनेट जडान �सम काड� िवतरण 

कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा शैि�क सहजीकरण गन�का लािग पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ� रहेका १६ वटा सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�लाई
�सम काड� िवतरण तथा १२ वटा िव�ालयमा इ�टरनेट जडान गन�का लािग िव�ालयको खातामा �.२१८४४७५ िनकासा गरेको छ । �सम काड� वा�तिवक िव�ाथ�ले �ा� गरी उपयोग गरे
नगरेको र िव�ालयह�ले इ�टरनेट जडान गरे नगरेको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन �लई खच� �भावका�र बनाउनु पद�छ ।

८७ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७(५) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदन िभ� आफुले स�प� गरेको कामको
स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । तर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त �ी
मा.िव. बै�रयालाई भौचर नं. १२८ बाट निवन �िव�ध जडान काय�को लािग � ६५०००० िनकासा भएकोमा उ� िव�ालयमा सोही काय� भए नभएको �ािव�धकबाट मू�याकंन गराई
�ितवेदन पेश गनु�पन� �

६५०,०००
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८८ िश�ण �सकाईमा ICT को �योगका लािग अनुदानः 
�थानीय तहले इ�टरनेट पह� ँच भएका तथा िव�ुतको िनयिमत आपूित� भएका िव�ालयह�को िववरण तयार गरी ती िव�ालयबाट ��ताव माग गन�, िव�ालयले मा�यिमक तहमा गिणत,

अ��ेजी र िव�ान िवषय पढाइ रहेका क��यटुर ऐ��छक िवषयका �पमा अ�यापन गराएका एवम् िश�कको ICT का मा�यमबाट िश�ण गन� स�ने �मता र त�परता खु�ने िववरण सिहत
��ताव पेश गन�, ��तावह�को मू�या�न गरी िव�ालयह�को छनोट गन�, छनोट भएका िव�ालयह�लाई गिणत, िव�ान र अ��ेजी िवषयका Kits र networking, internet आिद
�यव�थापन गन� लगाउदा आव�यक फिन�चर, क��यटुर उपकरण स�टवेयर िव�ुतीय अ�तरि�या�मक ��य ��य �सकाई सामा�ी �यव�थापन गन� गरी �ित िव�ालय ६ लाख ५० हजार
एकमु� अनुदान रकम उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले िश�ण गन� स�ने �मता र त�परता खु�ने िववरण सिहत ��ताव माग र सो उपर मू�या�न नगरी गो.भौ.नं.९८।०७८।३।८
मा ICT अनुदान िनकासा �.६५०००० �� मा�यिमक िव�ालय बै�रयालाई उपल�ध गराएको छ । यसरी स�ब�धीत िव�ालयमा क��यटुर �याव �यवथापन, िश�ामा निवन �िव�ध �योग
भए नभएको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

८९ वािष�क एकमु� अनुदान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को वािष�क एकमु� अनुदानबाट िवधालय स�ालन गन� काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम यस पा�लका अ�तग�त ०७७/७८ स�म िश�क दरब�दी तथा राहत
अनुदान �ा� नगरेको �ी िव�ण ुदशै आधारभुत िव�ालयलाई गो.भौ.नं.२५ बाट �.१० लाख अनुदान �दान गरेकोमा उ� िवधालयले िवधालय सुधार योजना अ�याव�धक गरी शैि�क
उपल�धी सिहतको �ोफाइल झ��कने �गित �ितवेदन तयार गरी पा�लकामा पेश गनु� पन�मा पेश गरेको नदे�खएको �.

१,०००,०००

९० बिढ िनकासा 
सामुदाियक िव�ालयका िश�कह�को �थम �ैमा�सक िनकासा गो.भौ.नं.२।०७७।६।२८ बाट िनकासा गदा� �ी जनता मा. िव. को िनकासा माग �.९७००५२ रहेकोमा पा�लकाबाट
िनकास �.१९२०३६४ भएकोले बिढ िनकास भएको रकम �.९५०३१२ पा�लकामा िफता� भएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

९५०,३१२

९१ िदवा खाजा काय��म 

पा�लकाले यस बष� सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ५ स�मका िव�ाथ�ह�लाई काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१ अनुसार �ित िव�ाथ�
�.१५ का दरले गो.भौ.नं. ४२।०७७।११।७ बाट �.३४११०००, भौ.नं.६२।०७७।१२।८ बाट �..७८१२०० र गो भौ.नं.१४३।।०७८।३।२६ बाट ६६२९७० गरी १६ वटा
िव�ालयह�लाई िनकासा �.४८५५१७० भएकोमा पा�लकाले िव�ाथ� हा�जरी अिभलेख तथा उप��थित परी�ण गरी िनकासा रकमको सदपुयोग स�ब�धमा एिकन गरेको पाइएन ।
उि��खत कमजोरीमा सुधार गरी िव�ालयले िदवा खाजाको रकम सदपुयोग गरे नगरेको स�ब�धमा अनुगमन गनु�पद�छ ।
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९२ िव�ान �योगशाला अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका मा�यिमक िव�ालयह�को पिहचान गरी �ित िव�ालय ६ लाख ५० हजारको दरले
िव�ालयलाई उपल�ध गराउने, यसरी अनुदान िददा िव�ालयको िव�ाथ� सं�या, जे�ता समेतलाई आधार मानी सुिच बनाउने, यसै गरी िव�ान िवषय पढाई भएका िव�ालय, �ािव�धक धार
संचा�लत िव�ालय र नमुना िवव�ालयलाई �दान गन� तर यस �कृितको बजेट िवगत बष�मा �य�ता िव�ालयले �ा� गरेको भए दोहोरो निदने �यव�था छ । पा�लकाले िब�ान �योगशाला
वापत .भौ.नं.९८।०७८।३।८ मा �.६५०००० �ी सो�फ� दशै मा�यािमक िव�ालयलाई िनकासा िदएको छ । अत काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�थालाई �यानमा राखी
िनकासा िदए निदएको एिकन ह�न सकेन । अनुदान रकमको सुिन��चतताको लािग अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

९३ तलवी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब खुवाउने पदा�धकारीवाट असुल गराउनु
पन� �ावधान छ । यस वष� पा�लकाले ३ वटा �वा��य चौक� र ६ वटा आधारभूत �वा��य सेवा के��को ३१ जना �वा��य कम�चारीह�को तलव भ�ा �..१५२२३६८३ खच� लेखेकोमा
तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन । ऐनको �यव�था पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ ।

९४ िनशु�क औषधी िवतरण 

पा�लकाले यस वष� सश�त अनुदानबाट �.२३४३६७७ मु�यको औषधी तथा �वा��य उपकरण सोझै ख�रदग�र पालीका िभ�का ३ वटा �वा�य चौक� तथा ६ आधारभूत �वा��य सेवा
के��लाई ह�ता�तरण ग�र पठाएको छ । िविभ� औषधीह� िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको नीितलाई काया��वयन गन�को लािग पा�लकाले समयमै औषधी ख�रद गरेको दे�खदनै ।
ख�रद भएका औषधीको माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा आव�यक िववरण �ा� ह�न
नसकेकोले खच� र यसको उपयोिगताको यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन । पा�लकाले ख�रद ग�रएको औष�धमा िन:शु�क िवतरण ग�रने छाप लगाएको पाईएन । पा�लकाले ह�ता�तरण
गरेको  औष�ध स�व��धत �वा��य चौिकह�ले आ�नो �ज��स खातामा आ�दानी वा�ध नाग�रकलाई िनशु�क िवतरण गरेको सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

९५ िबल भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३० (५) अनुसार सरकारी रकम खच� ले�दा बील, भरपाई, आव�यक कागजात संल� गरी मा� खच� ले�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले �ािव�धक तथा योजना सुप�रवे�णमा खटीए वापत �.६४००० गाडीको भाडा भु�ानीको गो�वारा भौचर तथा �मािणत कागजातको �माण पेश नगरी भु�ानी
िदएकोले आव�यक �माण पेश गनु�पन� �.

६४,०००
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९६ कृिष अनुदान 

पा�लकाले कृिष िवकास शाखामा अनुदानका लािग, कृषक समुह , कृषक सहकारी सं�था छनौट तथा मु�या�न, गन� काय�िव�ध तयार गरी सोही बमो�जम लाभ�ाही छनौट, मु�या�न गन�
काय�ह� गनु�पद�छ । काया�लयले यस बष� िन�नानुसार अनुदान काय��म संचालन गरेकोमा काय�िव�ध तयार नगरी लाभ�ाही छनौट, कामको मु�या�न लगायत काय� नगरी वडाले �सफा�रस
िदएको आधारमा कृषक छनौट गरी खच� गरेको छ । काय�िव�ध तयार नगरी मु�या�न तथा छनौट गदा� वा�तिवक लाभ�ाही छनौट भई लाभा��वत भएका ह�न भ� स�ने अव�था समेत रहेन
। अत काय�िव�ध िनमा�ण गरी लाभ�ाही छनौट, मु�या�न, खच� स�ब��ध स�पुण� काय� काय�िव�ध अनुसार गन� गराउने तथा खच� �भावकारी तथा पारदश� गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं िववरण वापत अनुदान रकम

१५१।०७८।३।३० पकेट �े� िवकास काय��म कृिष मोटर ख�रद तथा िवतरण ८५ �ितशत १९४६४३५
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९७ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद गदा� �ित�पधा� सिमित ह�ने गरी टु�ा टु�ा गरी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम ८५(१क) मा २० लाख �प�यास�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गन�
सिकने, िनयम ८४(१क) मा �.५० लाख �प�या स�मको औषधीज�य मालसामान �सलव�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने िनयम ८५ अनुसार एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा
�यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सामान सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । काया�लयले यस वष� िन�न आपूत�कबाट �. २३४३६७७ को औषधीज�य मालसामान सोझै ख�रद
गरेको छ । काया�लयले ऐन तथा िनयमावलीको �यव�था अनुसार राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा ख�रद गरेको पिन पाइएन । ऐन तथा
िनयमावलीको �यव�था पालना नगरी सोझै ख�रद गरेको काय� िनयिमत नदे�खएको �.

गो भौ नं आपूत�कको नाम वापत रकम

१८।०७७।९।१६ योमन मेिडसे�स आधारभूत तथा आक��मक सेवाका लािग ९६५४४८

११८।०७८।३।१८ ए टु जेठ हो�सी सोलुशन नेपाल सज�कल सामा�ी ख�रद ४९९९००

१२४।०७८।३।२१ हरी ओम इ�टर�ाइजेज सज�कल सामा�ी ख�रद ३२०३३८

१४१।०७८।३।२५ डा�लमा मेिडसे�स औषधी ख�रद ४९९७९६

ज�मा २२८५४८२

२,२८५,४८२

९८ �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता�

९८.१ �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता�ः �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� िशिवर संचालन गन�का लािग गो.भौ.नं।१४२।०७८।३।२५ बाट मुकेश महतोको पे�क�
फ�य�ट समेत �.९७३५०० खच� गरेकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खएका छन्ः

९८.२ बढी भु�ानीः िशिवर संचालन गरी �.९७३५०० खच�को पे�क� फ�य�ट गदा� पेश गरेको वील भरापई रकम ज�मा �.९६९३०० मा� रहकेकोले फ�य�ट भएको रकम �.४२०० असुल गरी
दा�खला गनु�पन� �.

४,२००
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९८.३ भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका पे�क� फ�य�ट गदा� अ�ीम कर �.८८१७४ क�ी गनु�पन�मा कर
क�ी �.६२५६० मा� क�ा भएकोले कम क�ा भएको रकम �.२५६१४ असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

२५,६१४

९८.४ काय� गर ेवापत भु�ानीः पा�र�िमक भनी ९ जनाको �.९७२०० भु�ानी भई सकेको अव�थामा फेरी काय� गरेको भनी ९ जनालाई नै �.८१००० भु�ानी भएकोले एकै �यि� भए नभएको
एिकन ह�न नसकेकोले �माण पेश गनु�पन� �.

८१,०००

९८.५ भ�ाः िशिवर संचालनमा कम�चारी भ�ा �.४६८०० र िशिवर स�ालन तयारी बैठक भ�ा भनी �.१३५००० गरी ज�मा भ�ा �.१८१८०० भु�ानी भएकोमा यसरी बैठक भ�ा �लन
पाउने आधार पेश गन� �

१८१,८००

९८.६ िशिवर स�ालन तयारी बैठक भ�ा भनी �.१३५००० खच� लेखेकोमा ७ जनाले कर क�ी पिछको � १२७५ को दरले � ८९२५ बुझेको नदे�खएकोले उ� रकम स�ब�धीत राज�व
खातामा दा�खला गनु�पन� �

८,९२५

९९ अ�तरि�या तथा योजना तजु�मा काय��म 

कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज�य रोगह�को रोकथाम, िनय��ण तथा िनगरानीका लािग सरोकारवालाह�सँग अ�तरि�या तथा योजना तजु�मा काय��मको लािग गो भौ नं.१४९।
०७८।३।२९ मा �. ६०३५० खच� लेखेकोमा नगर उप�मुखले ३ िदनको २२९५ बुझेको नदे�खएको र अ�य ४ जनाले १ िदनको �. २३८० बुझेको नदे�खएकोले उ� रकम स�ब�धीत
राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �

४,६७५

१०० �धानम��ी रोजगरा काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म िवप� �िमकको �याला अ�गग�त औरिह नगरपा�लका वडा नं९ कुलो सरसफाई गन� काय�कव लागत अनुमान �.१६९४०८३.०२ तयार गरेको छ । Grass

Cutting र Earth work excavation in drain items को दर िव�लेषण गदा� �धानम��ी रोजगार काय��म काय�िव�ध अनुसार �िमकको �याला �. ५१७ राखी दर िव�लेषण गनु�पन�मा
�ज�ा दररेट अनुसार �.७१५ राखी दर िनधा�रण गरेकोले Grass Cutting मा १२८४६.९९ प�रमाणको �.४.५५९ �ित घनिमटरको दरले �.५८५६९ र Earth work excavation in

drain मा ३५६८.१८ प�रमाणको �.१०९.७२ �ित घनिमटरको दरले �.३९१५०१ गरी ज�मा �.४,५०,०७० वढी मू�याकंन गरी पा�लकालाई बढी �ययभार पारेको दे�खएको �

४५०,०७०
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१०१ आयोजना स�ब�धी अिभमुखीकरण काय��म 

३ िदने आयोजना स�ब�धी अिभमुखीकरण काय��मका लािग गो.भौ.नं. १३६।०७८।३।२३ मा उमेश यादवलाई �.२४५००० भु�ानी भएकोमा नगर उप�मुख �ी रेण ुझाको उप��थित
नदे�खएकोले ३ िदनको �ित िदन २००० को दरले कर क�ा गरी ज�मा �.५१०० असुल गरी दा�खला गनु�पद� �.।

५,१००

१०२ �े�ता तथा अिभलेख 

पा�लकाले आ�त�रक राज�व तफ�  िन�नानुसारको �े�ता तथा अिभलेख तयार गरेको पाइएन । �े�ता तथा अिभलेख पूण� �पमा र �यव��थत नह� ँदा पा�लकाले िनयिमत �पमा उठाउने
मालपोत द�तुर, �सफा�रस द�तुर, एिककृत स�प�ी कर लगायतका िविभ�् िशष�कमा �ा� गरेको आयको यथाथ�ता लेखापरी�णको �ममा एिकन गन� सिकएन । तोिकएका अिभलेख तथा
�े�ता तयार नगन� तथा �यव��थत नगन� कम�चारीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाइ आ�त�रक आयलाई �यव��थत, पारदश�, गणनायो�य तथा तुलनायो�य बनाईनुपद�छ ।
• म.ले.प.फा.नं. १०२- दिैनक राज�व आ�दानी खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०३- गो�वारा भौचर (राज�व)

• म.ले.प.फा.नं. १०४- राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०५- राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०६- राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०७- राज�व आ�दानीको दिैनक ब�क भौचर �ा� गो�वारा खाता म.ले.प.फा.नं. १०८- राज�व आ�दानी ब�क नगदी िकताब

१०३ र�सद िनय��ण खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ५१ मा ऐन वमो�जम रा�नुपन� ��येक कारोवारको लेखा रा�नुपन� र आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व
िनयमावली २०७७ मा काया�लयको कामलाई �यव��थत एवं िमत�ययी गन� आ�त�रक िनय��ण �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । सो अनुसार नगद आ�दानी गन� काया�लयले राज�व असुल
गन� �योग ह�ने मालपोत र�सद एवं नगदी र�सदको छपाई गरी र�सद िनय��ण खाता �िवि� गरी सो बाट वुझेर लगेको अिभलेख रा�ख र�सद िनय��णलाई �यव��थत गनु� पद�छ । पा�लकाले
सो अनुसार �यव��थत त�रकाले र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । जसवाट २०७८ आषाढमा कित र�सद वाँक� �थए २०७७।०७८ मा कित छपाई ग�रयो र सो अनुसार ज�मा र�सद
ठे�लमा कुन कुन वडामा कित र�सद उपल�ध गराईयो र �ज��समा कित ठेली बाँक� छन सो एिकन गन� स�ने आधार भएन । नगदी र�सद खाता �मािणत गरी नराखेको र सामा�य िटपोटमा
यो वष� िविभ� वडालाई र�सद वुझाएको उ�ेख गरेको छ। राज�व असुलीमा �योग ह�ने नगदी र�सदको िनय��ण खाता रा�ख �मािणत गन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।
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१०४ वडागत आ�दानी 
नगरपा�लकाले वडाह�बाट राज�व संकलन गदा� पुराना र�सद िफता� �लई नयाँ छपाई गरी �स�रयल न�वर लगातार भएका र�सद �योग गराउने र �योग नभएका र�सद आषाढ मसा�तमा
िफता� �लई खच� भएका र�सद र सो अनुसारको राज�व दा�खला सुिन��चत ग�रनुपद�छ । यो वष� काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार वडा तफ�  �. ६०६७०४ र नगरपा�लका तफ�  �.

१४४०० गरी ज�मा �. ६२११०४ राज�व असुल गरेको छ । पुराना र�सद �योग ��थित सिहतको अिभलेख नह�दा वडा काया�लय तथा नगरपा�लका काया�लयमा के कती र�सद �योग भए
र के कती बाँक� छन भ�े �यहोरा खु�न सकेन । नगदी र�सद तथा मालपोत र�सद गत बष� कित बाँक� �थयो र कित �योग ग�रयो भ�े �यहोरा समेत खु�न सकेन । र�सद �योग र �ा�
आ�दानी दा�खला भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ग�रएको पिन छैन । तसथ� आ�त�रक आयको �ा�ी र बैकं दा�खला स�ब�धमा लेखापरी�णको �ममा एिकन तथा िब�लेषण गन�
नसिकएकोले आ�त�रक आयको यथाथ�ताको लािग एिकन गनु�पद�छ ।

१०५ सेवा �वाह र आ�दानी 
पा�लकाले नाता �मािणत, घरबाटो �सफा�रस, �यि�गत घटना दता� �सफा�रस लगायतको द�तुर नगदी र�सदबाट संकलन गरेकोमा के कित सं�यामा उ� सेवाह� �वाह गय� भ�े खु�ने
सेवा �वाहको िववरण तयार गरी पेश गन� नसकेको कारण सेवा �वाह र संक�लत राज�व िभडान गन� सिकएन । सेवा �वाहको िववरण तयार गन� प�रपाटी तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

१०६ �यवसाय कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले �यवसायीह�को लगत राखी राज�व असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत मा� राखेको कर रकम संकलन गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले �यि�गत �वघोषणाका
आधारमा मा� �यवसाय दता� र निवकरण गन� गरेको तथा �यवसाय दता� नभएका �यवसायह�को अनुगमन गरेको पाईएन । पा�लका �े� िभ�का �यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी
करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

१०७ सवारी कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो �े�मा आउने सबै
�कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर उठाउने उ�ेख छ । स�व��धत िनकायसँग सम�वय गरी हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने
तफ�  स�व��धत िनकायको �यान जानु पद�छ ।
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१०८ मनोर�न कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा
कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले कूनैपिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन । यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल
गनु�पद�छ ।

१०९ सामा�जक सुर�ा काय��म 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन तफ�  ९ वटा वडाका लािग लाभ�ािहको खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� पा�लका ��थत एक व�कलाई चौमा�सक िनकासा गरी ितन चौमा�सकको ज�मा
�. ७,७०,६६,८६१ िनकासा भई खच� �. ७,७१,९४,८९५ भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

११० नामनामेसी साव�जिनिककरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रशका आधारमा �थािनय
तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा
गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा नगरकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत
�यव�था प�रपालना गरेको पाइएन ।जसवाट पा�लका बाट िनकासा गरीएको भ�ा यथाथ�परक छ भ� सिकएन । उि��खत कमजोरीह�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

१११ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा मृ�यू भएमा, बसाइँ सरी गएमा, एकल वा िव�वा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� पूरा भएमा,
नवीकरण नगरेमा, एक आ�थ�क बष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा ब�क माफ� त िवतरण भएकोमा लगातार एक बष�स�म खाता िन��कृय भएमा वा अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको
�मािणत भएमा �य�ता लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� तथा लगत क�ा ग�रएको �यहोरा अिभलेखमा �प� जनाई स�ब��धत �थानीय तहको
वडाका सिचब वा िनजले तोकेको �ज�मेवार पदा�धकारीले �माणीत गनु�पन� �यव�था छ । नगरपालीकाले आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा कुनैपिन लाभ�ािहको लगत क�ा गरेको छैन । लगत
क�ा नगरी लाभ�ािहको खातामा भ�ा िनकासा िददा मृ�य ुभएका, बसाइँ सरी गएका, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेका, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� पूरा भएका, नवीकरण
नगरेका, एक आ�थ�क बष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेका खाता िन��कृय भएका वा अयो�य �यि�को नाममा रकम िनकासा भएको छैन भ� सिकएन ।
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११२ िन���य रकम 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २५ मा ब�कले लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा भएको �प�ट दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, ब�क खाता न�वर र ज�मा
भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुिच – १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यमवाट अिनवाय� �पमा पठाउनुपन�छ र यसै िववरणलाई रकम
िवतरण भएको भरपाई मािनने �यव�था छ । नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा िशष�कबाट लाभ�ािहको खातामा रकम भु�ानी गन� ब�कलाई ��यक वडाको िववरण सिहत � ७८९७४६९४
िनकासा िदएकोमा व�कवाट िन�नानुसार �.३३६३९० िफता� गनु�पन� �यहोाराको प� पठाएको दे�ख�छ । ब�कले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको िव�तृत िववरण पा�लकामा पठाएको
छैन । पा�लकाले ब�कवाट लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा गरेको िव�तृत िववरण (Statement) माग गरी िफता� रकम एिकन गनु�पन� दे�ख�छ । ब�कको प�ानुसार बाँक� दे�खएको रकम
संिघय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

िक�ता बैकको नाम वडाबाट माग भएको काया�लयले पठाएको बैकले िवतरण गरेको िन���य खातामा रहेको

�थम �सिटजन बैक २६३१२०५८ ३००९२४६७ २५३०६५१७ ४७८५९५०

दो�ो �सिटजन बैक २७१८९२८८ २४२७४३९४ २५९६८०३४ -१६९३६४०

ते�ो �सिटजन बैक २७८२८१७७ २४६०७८३३ २७३६३७५३ -२७५५९२०

ज�मा ८१३२९५२३ ७८९७४६९४ ७८६३८३०४ ३३६३९०

३३६,३९०

११३ िनयिमत अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा
सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न ग�र भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमितनै गठन
नगरेकोले िनदेिश�का अनुसारको सिमित गठन ग�र ि�या�सल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

११४ अनुगमन तथा मू�या�न
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ��यौट गनु� �यव�था गरेकोमा िन�नानुसार दे�खएको छः

गत वष�को बे�जु रकम � (A) यो वष� फ�य�ट (B) बाँक� (C=A-B)

१३१�६१ 0 १३१�६१
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११५ अ�ाव�धक वे�जू ��थित
नगरपालीकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��यौट गन� वाँक� वे�जू ��थित देहाय अनुसार रहेको छः

गत वष�स�मको फ�य�ट गन� बाँक� � (C) यो वष�को सं पं बाट कायम वे�जु
(D)

यो वष�को कायम वे�जु
(E)

बाँक� (F=C+D+E)

१३१�६१ 0 ४७८५७ १७९७१�
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