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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 और्चत्र् समेिको र्वचार 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 पररचालन 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, प्रचतलि 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 खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, 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 नै 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 कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा दंगाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(मधेश प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ४०४                                                                                            तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

गणेशमान चारनाथ नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
धनषुा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले गणेशमान चारनाथ 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 प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँचामा पूणारुपमा सव ैकारोबार समावशे नगरी र्वत्तीर् र्ववरण 

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.५ करोड ८६ लाख ६५ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बेरुज ुमध्र् ेअसलु गनुापने 
रू.९० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.३ करोड ३८ लाख ३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड २९ लाख ५६ हजार र पेश्की 
रू.२८ लाख ८३ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा १३ करोड १८ लाख १० हजार बेरुज ु बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट ४८ लखा ६६ हजार फर्छ्यौट गरी बाँकी वेरुज ु१२ करोड ६९ लाख ४४ हजार एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ु५ करोड ८६ लाख 
६५ हजार समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु१८ करोड ५६ लाख ९ 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, कमाचारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका 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 खचाको 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 प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको 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 प्रचतलि 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 उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्दशे्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 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 महालेखापरीक्ष



 
 

गणेशमान चारनाथ 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
 

९७ ९४ ५८६६५ ० ० ० ९७ ९४ ५८६६५ ९०२२ १२९५६ ३३८०३ ० ० ४६७६० २८८३ 

                                      
 

 

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 

धनषुा १३१८१० ० ४८६६ १२६९४४ ० ५८६६५ १८५६०९ 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 65

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : गणेशमान चारनाथ नगरपा�लका, धनुषा , गणेशमान चारनाथ नगरपा�लका , धनुषा

काया�लय �मुख लखन देव यादव २०७८-९-१८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िम� �साद का�ले २०७७-४-१

लेखा �मुख िशव नरायण साह २०७७-४-१

लेखा �मुख ने� लुङ�ली २०७८-१०-९

बे�जु रकम ५८,६६४,७५०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,७४,४२,२७६.४७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,५६,१९,५०० चालु खच� २५,४४,६५,०५९.१९

�देश सरकारबाट अनुदान १,८३,६४,००० पँूजीगत खच� २१,१५,५५,५९४.२१

राज�व बाँडफाँट १०,३४,६३,१२४.२३ िव�ीय/अ�य �यव�था १,९८,१४,७७८.७२

आ�त�रक आय ७,२५,७७,४४६.२५

अ�य आय १,५५,८३,२३०

कुल आय ५६,५६,०७,३००.४८ कुल खच� ४८,५८,३५,४३२.१२

बाँक� मौ�दात १७,७२,१४,१४४.८३
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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 ११ वडा, ५९ सभा सद�य, २४१ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३४.७७०
जनसं�या रहेको छ ।

२ संवधैािनक र कानूनी �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 असुली
लेखापरी�णको �ममानगरपा�लका भवनमा दो�ो िबलमा बढी भु�ानी भएको �. १६०६०९४ अ��तम िबल तयार ह�दा घटाई तथा प�र�िमक कर लखन देब यादब �.१८४२५।,सुय�नारायण
�संह �. १२१८९। िशबनारायण शाह �.९९८५। कृिष तफ�  िबिभ� भौचर बाट � ७३६६७। समेत �. १७२०३६०। असुल भई दा�खला भएको भौचर �ा� भएको छ ।

४ आ�थ�क कारोवारको ��थती
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत �थानीय स��त कोष �यव�थापन �णालीबाट तयार
भएको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन देहाय बमो�जम रहेको छ:

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१ �थानीय तह : गणेशमान चारनाथ नगरपा�लका, धनुषा

�ा�ी 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) ५६,२४,७४,८२५.२७ ५७,२५,७३,३२८.०७ ५७,२५,७३,३२८.०७ ४८,५०,४३,३०१.१७ ४८,५०,४३,३०१.१७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

५४,१७,९८,१९६.६९ ५२,८३,८३,३४९.८८ ० ५२,८३,८३,३४९.८८ ४४,२०,२९,९९६.८८ ० ४४,२०,२९,९९६.८८

११००० कर ११ १२,२१,९२,२२५ ११,०७,३५,२०१.७९ ० ११,०७,३५,२०१.७९ ८,३९,११,९१३.७८ ० ८,३९,११,९१३.७८

१३०००
अनुदान

३९,८९,८३,५०० ३९,१४,०३,४०४ ० ३९,१४,०३,४०४ ३३,८४,८९,३८६ ० ३३,८४,८९,३८६

संघीय सरकार १२ ३६,०६,१९,५०० ३५,५६,१९,५०० ० ३५,५६,१९,५०० २९,५१,१७,००० ० २९,५१,१७,०००

�देश सरकार १२ २,०३,६४,००० १,८३,६४,००० ० १,८३,६४,००० २,४२,३२,००० ० २,४२,३२,०००

जनसहभािगता १,८०,००,००० १,७४,१९,९०४ ० १,७४,१९,९०४ १,९१,४०,३८६ ० १,९१,४०,३८६

१४०००
अ�य राज�व

१,९७,२२,४७१.६९ २,५०,१३,२९६.०९ ० २,५०,१३,२९६.०९ १,९५,८२,६९७.१० ० १,९५,८२,६९७.१०

१५०००
िविवध �ाि�

९,००,००० १२,३१,४४८ ० १२,३१,४४८ ४६,००० ० ४६,०००

ख. अ�य �ाि� २,०६,७६,६२८.५८ ४,४१,८९,९७८.१९ ४,४१,८९,९७८.१९ ४,३०,१३,३०४.२९ ४,३०,१३,३०४.२९

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० १,८९,६१,२४०.८८ ० १,८९,६१,२४०.८८ ० ० ०

कोषह� २,०६,७६,६२८.५८ १,८९,९४,३३५.३१ ० १,८९,९४,३३५.३१ ३,७९,४३,१०७.२९ ० ३,७९,४३,१०७.२९

धरौटी ० ६२,३४,४०२ ० ६२,३४,४०२ ५०,७०,१९७ ० ५०,७०,१९७

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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भु�ानी
(ग+घ)

६३,९०,६९,२९२.३३ ४८,३४,०३,६२७.४० ४८,३४,०३,६२७.४० ४६,६६,२५,९५९.२२ ४६,६६,२५,९५९.२२

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६१,८३,९२,६६३.७५ ४६,६०,२०,६५३.४० ४६,६०,२०,६५३.४० ४३,३३,६१,७१२.५१ ४३,३३,६१,७१२.५१

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १४,०३,२७,७५६ ११,६३,५०,९८०.१६ ० ११,६३,५०,९८०.१६ ९,३४,१७,७१३.६८ ० ९,३४,१७,७१३.६८

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ९,१९,७२,३०४ ५,२१,१२,४२६.१७ ० ५,२१,१२,४२६.१७ ४,२२,८२,२८७.६६ ० ४,२२,८२,२८७.६६

२४०००
�याज, सेवा
शु�क तथा
ब�क किमशन

१८ ० ० ० ० ४८,५१,००० ० ४८,५१,०००

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ५,०६,०९,००० ४,४५,४६,१८३.८६ ० ४,४५,४६,१८३.८६ २,४१,८२,९५७.६७ ० २,४१,८२,९५७.६७

२६०००
अनुदान

१८ ५,००,००० ० ० ० ४,४९,००० ० ४,४९,०००

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,२०,५५,००० ७६,८५,१०६ ० ७६,८५,१०६ १,८०,८१,२७७ ० १,८०,८१,२७७

२८००० १८ ५,३९,१२,६०३.७५ ३,३७,७०,३६३ ० ३,३७,७०,३६३ ५९,०६,७१३ ० ५९,०६,७१३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अ�य खच�

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २६,९०,१६,००० २१,१५,५५,५९४.२१ ० २१,१५,५५,५९४.२१ २४,४१,९०,७६३.५० ० २४,४१,९०,७६३.५०

घ. अ�य
भू�ानी

२,०६,७६,६२८.५८ १,७३,८२,९७४ १,७३,८२,९७४ ४६,६६,२५,९५९.२२ ४६,६६,२५,९५९.२२

कोषह� २,०६,७६,६२८.५८ १,३०,१३,२४३ ० १,३०,१३,२४३ ३,२१,७५,८६३.७१ ० ३,२१,७५,८६३.७१

धरौटी ० ४३,७०,२६१ ० ४३,७०,२६१ १०,८८,३८३ ० १०,८८,३८३

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-५३० -५३०

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(७,६५,९४,४६७.०६) ८,९१,६९,७००.६७ ८,९१,६९,७००.६७ १,८४,१७,३४१.९५ १,८४,१७,३४१.९५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

९,१७,६४,४३९.८९ ९,१७,६४,४३९.८९ ७,८९,१४,४५१.५६ ७,८९,१४,४५१.५६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 65

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(७,६५,९४,४६७.०६) १८,०९,३४,१४०.५६ १८,०९,३४,१४०.५६ ९,७३,३१,७९३.५१ ९,७३,३१,७९३.५१

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ २०,०९,३४,१४०.५६ २०,०९,३४,१४०.५६ ९,७३,३१,७९३.५१ ९,७३,३१,७९३.५१

५ बढी �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 कोषको मौ�दात � ८१४८०७१३.७९
बाँक� मौ�दात रहेकोमा यो बष�को सोही �ितवेदनको अनुसूची १० मा गत बष�को �ज�मेवारी � ८,१६,८०,६०३.७५ सारेको पाइयो । यसरी िव�ीय �ितवेदनमा � १९९८८९.९६ बढी
�ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा िहसाब िमलान ह�नुपद�छ ।

६ 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 ले िविवध खातामा � ३२५३८४७.०० र मम�त स�भार कोषमा �
२३४७३.२७ बाँक� मौ�दात देखाएकोमा यो बष�को िव�ीय �ितवेदनले शु� मौ�दात शु�य देखाएको पाइयो । तसथ� घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�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 । नगरपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको संघीय सशत� अनुदान �. २९४७९८५८.०५ संघीय संिचत कोष खातामा र �देश सशत� अनुदान �.

४४८२१ �देश संिचत कोष खातामा िफता� गरेको छ। खच� ह�न नसकेको सशत� अनुदान रकम समयमै िफता� गनु�पद�छ ।
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८ 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�
�.४८५८३५४३२.१२ भएकोमा �.२४३१८०४.७२ 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 ।

९ बैक िहसाब िववरण 

पा�लकाले �े�ताको मौ�दात र बैक मौ�दात िभडान गरी फरक परेको भए िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा �य�तो िववरण तयार गरेको पाइएन । लेखापरी�णको �ममा शु� मौ�दात र
अ��तम मौ�दात खु�ने गरी ब�क िववरण पटक पटक माग गदा� पिन �ा� ह�न नसकेकोले बैक िववरण सँग �े�ताको शु� र अ��तम मौ�दात िभडान ग�रएको छैन । समयमै ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार नगन� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाउँनुपद�छ ।

१० 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 गाउँपा�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 ।

११ 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
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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 ह�न 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 योजनामा 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,
• 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,
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• 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,
• 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np11 of 65

१२ आय �यय 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 २०७५।७६ को
यथाथ� र २०७६।७७ को संशो�धत अनसमान 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 �ोतको राज�व १०४५३५ ७२५७७

2 राज�व वाँडफाड �ाि� ११३९७३ १०३४६३

3 अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय समानीकरण ११७७०० ११७७००

४ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय सशत� १६११०० २००२२०

५ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय िवशेष २८००० २३०००

६ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय समपुरक १४७०० १४७००

७ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश समानीकरण ७३६४ ७३६४

८ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश सशत� ८००० ८०००

९ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश िबशेष ३००० ३०००

१० अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश समपुरक २००० ०

११ चालु खच� ३२३८११ ३११५४०

१२ पँू�जगत खच� २३७४६२ १५४४८१

१३ िव�ीय ० ०
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१३ �ो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 ।

१४ 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 ।

१५ 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 ।

१६ 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 ।
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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 ।

१८ अव�डा बजेट 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ९ मा अव�डा वजेट रा�न निम�ने स�व��ध �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा पा�लकाको सम� काय��म बजेट परी�ण
गदा� उपरो� ऐन िनयमको �यव�था अनुसार काय��म वाइज बजेट �वीकृत नगरी �े� वाइज एकमु� (सडक िनमा�ण, भवन िनमा�ण, �संचाई आयोजना िनमा�ण, िविभ� �संचाई, सडक, खानेपानी,
नदी िनय��णको िड.िप.आर. तयारको पारमश� आदी) बजेट �वीकृत गरी पिछ आव�यकता एवं माग अनुसार काय��म एवं बजेट वाडँफाँड गरी पठाउने गरेको दे�खयो । जुन काय��म बजेट
�स�ा�त िवप�रत दे�ख�छ । य�तो �कृयाले िव�ीय अनुशासन कायम नह�ने, पह� ँच ह�ने समुदाय वा �यि�को �े�मा मा� काय��म जाने र आव�यक �थानमा काय��म बजेट नजाने र आ�थ�क
वष�को वीच वा अ��यमा मा� बजेट वाडँफाडँ ह�न गई काय��म काया��वयन नै नह�ने भएपिन हतारमा गुण�तरिहन काम ह�न स�ने संभावना रहेको दे�खयो । यसरी बजेट �वीकृत गन� आव�यकता
अनुसार पिछ बजेट बाडँफाडँ गन� काय� ऐन एंव िनयमावलीको �यव�था अनुसार नदे�खँदा अिवल�ब व�द ह�नु पन� दे�ख�छ ।

�.स. काय��म बजेट

1 �यािच� फ�ड १२५५५०००.

2 िविवध खच� ३५०००००.

३ िविभ� वडा सोलार ख�रद २००००००.

१९ चौमा�सक तथा आषाढ मिहनाको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा चौमा�सक �पमा काय��म संचालन गरी �गित �ितवेदन तयार गनु� पन� र काया�लयले �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार
चौमा�सकमा �पमा खच� गनु� पद�छ । काया�लय बाट चौमा�सक खच� स�ब�धी िववरण �ा� नभएकोले िव�लेषण गन� सिकएन ।
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२० �याियक सिमित 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा �याियक सिमितको �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले ३ सद�य रेहेको �याियक सिमित गठन गरेको छ । �थािनय सरकार संचालन
ऐन २०७४ बमो�जम पन� आएको िनवेदनको िनधा��रत समयमा कारवाही �कृया पुरा गरी �याियक सिमितलाई िववाद समाधाना �ज�मेवार र जवाफदेिह तु�याई सव�साधारणलाई कम खिच�लो
सरल र छरीतो �याय �दान गन� आव�यक संय��को �यव�था ह�नुपद�छ । काय�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा दे�खएको िववरण िन�न छन् ।

२०७७।७८ मा मुदा
आ�या सं�या

२०७७।७८ मा ज�मा
मुदाको सं�या दता�

ज�मा
मुदाको
सं�या

सुनवाई
भएको सं�या

फैसला
भएको
सं�या

फैसला ह�न बाँिक ह�न
रहेको सं�या

मुलतिवमा
रहेको सं�या

िमलाप�
भएको सं�या

२०७८।७९ मा सरेर
गएको सं�या

११ ५६ ६७ ६३ ३९ २० ४ ४ २०

२१ �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� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार �. ७८०८६३.०० 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 ।

२२ 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 गाउँपा�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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np15 of 65

२३ 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 ।

२४ �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 गाउँपा�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
।

२५ �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार काया�लयवाट 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 ।

२६ 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 ।
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२७ 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 ।

२८ 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 ।

२९ 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�को काय� स�प� �ितवेदन तयार गन� 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 ।
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३० 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 ।

३१ 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 गाउँपा�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 लगतखाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी
�ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा नगरपा�लकाले वडागतसमेत स�प��को 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 पाईएन । 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 ।

३२ �ज�सी िनरी�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ वमो�जम �ज�सी सामानह� के क�तो अव�थामा छन् काया�लय �मुखले एक वष�मा क�तीमा एक पटक
आफ� ले िन�र�ण गरी वा �य�तो मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी वाहेक अ�य कम�चारी वा �ािव�धक �ारा िन�र�ण गन� लगाई �यसको �ितवेदन �ल�खत �पमा �लई रा�नुपन� �यव�था
रहेकोमा काया�लयले आ.व. २०७७।७८ मा �ज�सी िन�र�ण गरेको भएता पिन कानुनी �यव�था अनुसार �ज�सी िन�र�ण �ितवेदन तयार गरेको छैन । �ज�सी �ितवेदन तयार नह� ँदा मम�त एवम्
�ललाम गनु�पन�, मू�य नखु�ने ज�ता िववरण अ�ाव�धक नह�ने ह� ँदा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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३३ �ज�सी सामान 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ बमो�जम लगत खडा गरी रा�खएको �ज�सी मालसामान के क�तो अव�थामा छ अ�धकार �ा� अ�धकारीले
एक बष�मा क�तीमा एक पटक �वयं वा मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य छु�ै कम�चारी वा �ािव�धक�ारा िनरी�ण गरी वा गन� लगाई �यसको �ितवेदन �ल�खत �पमा �लई
रा�नुपन� र िनरी�ण �ितवेदन �ा� भएपिछ आ�दानी बाँ�न छुट भएका कुनै मालसामान भएमा मू�य र िववरण खुलाई आ�दानी बाँ�न लगाउनुपन� �यव�था छ । यसै गरी िनरी�ण �ितवेदन �ा�
भएपिछ अ�धकार �ा� अ�धकारीले �ललाम गनु�पन� मालसामान ६ मिहना िभ� र मम�त संभार गनु� पन� भए सोको लािग बजेट �यव�था गरी तीन मिहना िभ� गरी स�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले २०७७।७८ को �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गरेको छैन । �य�तै नगरपा�लकाले ख�रद गरी �याएका �ज�सी सामानह� आ�दानी बाँधेतापिन �ज�सी सामानको कूल प�रमाण र
रकम दे�खने गरी �ज�सी खातालाई अ�ाव�धक बनाइनुको साथै िनयमको पालना गरी �ज�सी �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउनुपछ�  ।

३४ कानुनी स�ाहकार 
�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधास�व�धी ऐनह�मा पदा�धकारीह�को लािग स�ाहकार तथा सहायक कम�चारी राखी पा�र�िमक िदने �यव�था छैन । काया�लयले
उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी कानुनी स�ाहकार लाई मा�सक �.२००००।00 का दरले �.२४००००।०० भु�ानी गरेको छ । कानुनमा उ�े�खत सुिवधा वाहेक स�ाहाकार कम�चारी
िनयिु� गरी खच� गन� काय� िनयिमत नदे�खएको �.

२४०,०००

३५ पदा�धकारी सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण ७ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले ५९ जना जन�ितिन�धलाई िमित २०७६
काित�क दे�ख २०७७ अषाढ स�मको ९ मिहनाको गो.भौ.नं. १५-०७७/७/४ बाट �. ६९०३७५० पदा�धकारी सेवा सुिवधा भु�ानी गरेको छ । भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी वेगर खच� गन�
प�रपािटमा सुधार ह�नुपद�छ ।

३६ ि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 �. १५६५६६४.०० खच� गरेको छ । खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र
खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ ।
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३७ पूव�िनधा��रत �ितपूत� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा परामश�दाताको िढलाइको कारणले स�झौता बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता
रकमको १० �ितशत नब�ने ग�र साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । िन�न बमो�जम परामश�दाताले स�झौता अनुसार तोिकएको
समयमा काम स�प� नगरी िढला गरेको समयको पूव�िनधा��रत �ितपूित� �. ८०७३०। असुल गनु�पन�मा नगरेकोले असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िववरण स�झौता रकम स�प� गनु�पन� िमित स�प� िमित िढला िदन �ितपूत� रकम

१९०-०७८-३-२८ प��चमा�चल क�स�टे�सी �ा.ली इ.आइ.ए तयारी १९६९०२५ २०७७।१२।३० २०७८।३।२१ ८२ ८०७३०

८०,७३०

३८ 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 �.१४४०३९७.०० खच�
लेखेको छ । िनयमको पालना तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३९ �े�ता पेश नभएको 
पा�लकाले �थानीय �कोप �यव�थापन कोषमा � १९५८२१२.०० खच� भएको भनी एिककृत आय �यय िववरण तयार गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा �े�ता पेश नभएकोले लेखापरी�ण
भएको छैन । तसथ� उ� खच�को �े�ता लेखापरी�णको लािग पेश गनु�पन� �

१,९५८,२१२

४० 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 �. २८९७१२७ िवतरण गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�लाई
िन��चत िव�ध र मापद�डको िबकास गरी िनय��ण र �ितफलमुखी बनाउनुपद�छ ।
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४१ कम�चारी �यव�था 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारी पदपुत� र �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत गरेको सँगठना�मक संरचना अनुसार �मुख �शासिकय अ�धकृत सिहत ९४
को दरव�दी रहेकोमा ६१ जनाको पदपुित� भई ३३ जनाको पद �र� रहेको दे�ख�छ । �र� पदह�म�ये ३० जनालाई करारमा िनय�ु� ग�र कामकाज संचालन गरेको छ । समयमै कम�चारी
पदपूित� गरी �थायी कम�चारी उपल�ध भएको अव�थामा कम�चारी करारमा रा�ने परीपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

४२ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव
भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । । यस वष� काया�लयले कम�चारी तलव भ�ामा �.१४०१६६०१.४० 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 ।

४३ 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� ४६ जना स�म कम�चारीह�को लािग करार सेवा शु�कमा � ११२४२५८५.०० खच� गरेको छ । 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 ।

४४ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयमा सोही ऐनको अनुसूची १ बमो�जम पा�र�िमक कर गणना गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले
िन�न कम�चारीको तलब भ�ा भु�ानी गदा� कुनैको गणना गरेतािपन नपुग रहेको र कुनैको गणना नगरेको दे�खयो । तसथ� पा�र�िमक कर बापतको � ३८१५६। स�ब�धीत कम�चारीबाट असुल
गनु�पन� �

३८,१५६
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४५ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड संघीय
कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने
�यव�था छ । तर पा�लकाले कानून नबनाई कम�चारीह�लाई यो बष� � ११७४४१९.00 �ो�साहन तथा पुर�कार बापत �दान गरेको छ । य�तो सुिवधा कानून �ारा �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

४६ 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 मसल�द तथा काया�लय सामानमा �.१७६३०२७ 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
।

४७ वडा काया�लय संचालन खच� 
नगरपा�लकाले ११ वडा काया�लयलाई वािष�क �पमा बजेट िविनयोजन गरी खच� गन� गरेको छ । वडा काया�लयसँग स�ब��धत िनयिमत खच�ह� नगर काय�पा�लकाबाट भु�ानी भईरहेको
अव�थामा वडा काया�लयबाट �ज�सी सामान ख�रद, काया�लय �यव�थापन, संचार ,इ�धनलगायतका काय�मा खच� गदा� �ज�सी लगत अ�ाव�धक नह�ने, वडा काया�लयको खच�मा एक�पता
नदे�खने तथा नगरपा�लका र वडा काया�लयबाट एउटै काममा दोहोरो खच� ह�न स�ने दे�खएकाले दईु िनकायबाट खच� गन� प�रपाटी िनय��ण गरी खच�मा एक�ार प�ित कायम गन� �यान
िदनुपद�छ ।
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४८ कम�चारी तथा पदा�धकारी 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 िविभ� समयमा मम�त खच�, िविवध खच�, मसल�द खच� ज�ता िशष�कमा ह�ने खच�को भु�ानी गदा� स�ब�धीत फम�, वा सं�थालाई भु�ानी निदई कम�चारी वा
जन�ितिन�धले पेश गरेको िबलको आधारमा िनजह�लाई नै भु�ानी िदने गरेको पाइयो । यसरी खच� गन� �वृ��मा िनय��ण ह�नुपद�छ । �य�ता केही उदाहरण िन�न छनः

गो�वार भौचर नं. र िमित भु�ानी पाउने �यि� खच� िशष�क भु�ानी रकम

२२८।०७८।३।८ राम बाबु यादव मम�त र िविवध १६७१३०

३२३।०७८।३।२० रामबाबु यादव िविवध ९००६६

३२४।०७८।३।३० िमना कुमारी यादव होली काय��म ५००००

३३६।०७८।३।३० िमना कुमारी यादव मिहला सहकारीको लािग �टेशनरी ४८४००

३३७/०७८/३/३० ल�लता कुमारी यादव �याियक सिमित �टेशनरी १४५०००

३३९।०७८।३।३० िमना कुमारी यादव िविवध १३७८९०

३४९।०७८।३।३० िमना कुमारी यादव इ�धन १४६६४

४९ 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 � २७,८८,२२२.00 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 ।
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५० इ�धन खच�को मापद�ड 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�नमा 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� इ�धन पदा�धकारी � ७७२५६२, र इ�धन काया�लय �योजन � ११५४९१७।२९ समेत �. १९२७४७९।२९ इ�धन 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 ।

५१ सभा स�ालन खच� 
पा�लकाले गो.भौ.नं. २५८/०७८/३/२४ बाट सभा स�ालनको लािग सुती साडी २३ सेट, सट� पे�ट २८ सेट, धोती कुता� ९ सेट, दोस�ा २० िपस र ग�छा २१७ िपस ख�रद बापत �यू
शुभकामना ब�ालयलाई � ३५५७४६.६७ भु�ानी गरेको पाइयो । �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधास�व�धी ऐनह�मा पदा�धकारीह�को लािग यसरी िविभ�
िक�समका लुगाह� िदने गरी �यव�था भएको पाइदनै । य�तो खच�लाई कानून�ारा �यव��थत बनाइनुपद�छ

५२ जो�खम भ�ा 
नेपाल सरकार�ारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा क��ाक ट� े �स�मा
खिटएका �वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलव �केलको ७५ �ितशत जो�खम
भ�ा िदन स�ने �यव�था छ । काय�पा�लकाले लकडाउनको समयमा �वारे�टाइन �यव�थापनमा खिटएका कम�चारीह�लाई �ित िदन जो�खम भ�ा बापत दिैनक १ िदनको तलब बराबर (शत
�ितशत) ह�ने गरी ५० िदनस�मको २८ जनालाई िदने िनण�य गरी भौ.नं २६३।/०७८।३।२५ बाट जो�खम भ�ा वापत �.५४०५९७. बजेट खच� लेखेको छ । �वारे�टाइनमा खिटएका
�वा��यकम�लाई शु� तलव �केलको ७५% ले र अ�य लाई ५०% बढीमा खच� ले�न सिकनेमा काय�पा�लकाले िनण�य ग�र � १,३५,१४९.२५ बढी �ययभार ह�ने गरी खच� गरेको छ । थप
�ययभार पन� ग�र खच� गन� �वृतीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

५३ बढी भु�ानी 
काया�लयले ि�रे�वरनाथ नगरपा�लकाका �मुख �शासिकय अ�धकृत उमेशलाल कण�लाई िमित २०७७/८/२४ दे�ख २०७७।९।३ स�मका बैठक भ�ा बापत भनी कर कि� गरी � १०२००
भु�ानी गरेकोमा सोही अवधीको लािग दिैनक �मण भ�ा बापत � १५६०० पिन भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी एकै कामको लािग दिैनक भ�ा र बैठक भ�ा दवु ैगरी दोहोरो भ�ा बुझेको
दे�खएकोले बढी भ�ा स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

१०,२००

५४ स�ार सुिवधा 
पा�लकाले यो बष� स�ार महशुलमा � ४,00,000.00 खच� गरेकोमा �य�तो खच� काया�लयको फोनका अित�र� केही कम�चारीको मोबाइलमा �रचाज�को �पमा पिन खच� गरेको पाइयो । स�ार
सुिवधालाई कानून�ारा �यव��थत गरेर मा� खच� ग�रनुपद�छ । कानूनी सुिवधािबना य�तो खच� गन� �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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५५ िनजी �ोत िश�क तलब 

अ�तरसरकारी िव�ीय �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दीिभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ। तर
पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कको लािग ८ वटा िव�ालयलाई राज�व बाडफाड बाट �.४९६००० र �ी मा.िव.

भरतपुरलाई गो.भौ.नं. २३९ बाट � ९०००००.00 गरी कुल � १३९६००० तलब भ�ा अनुदान िदएको दे�ख�छ । सशत� अनुदानबाट दरब�दी िभ�का िश�कह�को लािग तलब भ�ा
िनकासा ह�ने भएतापिन िनजी �ोतका िश�कह�को लािग पिन अनुदान िदएको अव�थाममा �य�तो अनुदानको सदपुयोग स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन । तसथ� अनुदानको सदपुयोग
स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

५६ िबल भपा�ई 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ३५२/०७८/३/३१ बाट अपा� स�मान काय��ममा � ५००००.00 खच� लेखेकोमा भौचरसाथ िबल भपा�ई संल� नरहेकोले सो खच� पु�ी ह�ने �माण कागजात पेश गनु�पन�
�

५०,०००

५७ ता�लम 

पा�लकाले इ�फोटेक टु�ज �ा.�ल. जनकपुरलाई सु� र �स �यास लगायतको स�टवेयर ता�लम िदए बापत �.१४४६२८ भु�ानी िदएको छ । तर ता�लम काय��म कुन �थानमा किहले र कित
सहभागी भएको भ�े �यहोरा खुलाइएको छैन । स�झौतामा ता�लम समापनको ७ िदनिभ� �ितवेदन िदने �यव�था भएतापिन �ितवेदन तयार ग�रएको छैन । यसरी खच� गन� �वृ��मा सुधार
ह�नुपद�छ ।

५८ िवल भपा�ई 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ३३८/०७८/३/३० मा िविभ� सहकारी सद�य मिहलाह�को लािग अ�तरि�या तथा ता�लम बापत � १०००००.०० खच� लेखेकोमा � २६३००.00 को िबल भपा�ई
पुगेको दे�खएन । तसथ� िबल भपा�ई पेश गनु�पन� �

२६,३००

५९ �सलाई मेिशन ख�रद 

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 ख�रद ग�रने
मेिशन तथा उपकरणह�को लागत अनुमान �पेिशिफकेसनको आधारमा तयार गन� र मालसमान �ा� भएपछी �पेिशिफकेसन बमो�जम �ा� भए नभएको एिकन गरी रकम भु�ानी गनु�पन� ह��छ
। तर पा�लकाले भौ.नं. २९४ बाट १४ वटा �सलाई मेिशन � २४३३३३.०० मा र भौ.नं. ३०६ बाट २३ थान �सलाई मेिशन � ३९९५९६ मा ख�रद गरी कुल � ६४२९२९ भु�ानी गरेको
दे�ख�छ । यसरी मेिशन ख�रद गदा� लागत अनुमान, �ित�पधा��मक िव�ध, �पेिशिफकेसनको आधारमा भे�रिफकेसन ज�ता �ि�याह� पुरा नगरी ख�रद गरेको दे�खएकोले खच� रकम िनमय
सँगत नदे�खएको �

६४२,९२९
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६० खेलकुद काय��म 

पा�लकाले यो बष� िविभ� सं�था माफ� त िन�नानुसार खेलकुद काय��मह� गरी सोही सं�थाह�ले पेश गरेको िबल भपा�ई अनुसार देहाय बमो�जम रकम भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले
सं�थाह� माफ� त खेलकुद काय��मह� गदा� ��येक ि�याकलापको लािग खच�को िन��चत मापद�ड तयार गरेको पाइएन । �य�तै पा�लकाले खेलकुद सामा�ी ख�रद लगायतमा इकाइगत
लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा��मक िव�धबाट सं�था छनौट गनु�पन�मा िन��चत बजेटको आधारमा ितनवटा सं�थाबाट ��ताव माग गरी सं�था छनौट गरेको दे�ख�छ । उि��खत
कमजोरीमा सुधार गद� खेलाडी आतेजाते खच�, िविभ� भ�ा तथा पुर�कार, खाना तथा खाजा ज�ता िबषयलाई नगरसभाबाट िन��चत मापद�ड �वीकृत गरी सोही बमो�जम र इकाइगत लागत
अनुमान समेतको आधारमा �ित�पधा��मक िव�धबाट सं�था छनौट गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. सं�था काय��म खच� रकम

181 सृजनिशल यवुा प�रवार फुटबल �ितयोिगता ५०००००

१८२ चारनाथ यवुा �लब फुटबल �ितयोिगता ५०००००

192 ल��मपुजा खेलकुद सामा�ी उपभो�ा सिमित खेलकुद काय��म ३०००००

193 चारनाथ उधोग बािण�य संघ मेयर कप �ितयोिगता ५०००००

२२३ गुराइस यवुा -�लब खेलकुद काय��म ३९९५००

ज�मा 2199500

६१ गत बष�को िबल भपा�ई 

पा�लकाबाट स�ा�लत खेलकुद काय��म म�ये चारनाथ उधोग बािण�य संघलाई गो.भौ.नं. १९३ िमित २०७८/१/२४ बाट � ५०००००.०० भु�ानी गरेको दे�ख�छ । तर उ� सं�थाले पेश
गरेको िबल भपा�इमा खेलकुद �ितयोिगता भने िमित २०७६/५/१९ दे�ख २०७६/६/९ स�म भएको दे�ख�छ । क�रब १८ मिहना अिघको िबल भपा�ई राखी भु�ानी िदनुको कारण भने खुलाएको
छैन । उधोग बािण�य संघले िबजक जारी नगरी िविभ� खु�ा िबल भपा�ईह� पेश गरेको दे�ख�छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९ (१३) बमो�जम को
भु�ानी िदन बाँक�को िववरण पिन लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन । तसथ� कारोबार भएकै समयमै खच� नलेखी क�रब १८ मिहनापछी भु�ानी िदन बाँक�को िववरण िबना खच� लेखेको
दे�खएकोले खच� रकम अिनयिमत दे�खएको �

५००,०००
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६२ 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�ध कारीको �यान जानुपद�छ ।

६३ िभिडयो डकुमे�ट� ी 
पा�लकाले भौ.नं. २८९/०७८/३/२७ बाट िभिडयो डकुमे�ट� ी िनमा�ण बापत �वाह िमिडया �ा.�ल.लाई � ४९४९४०.00 भु�ानी गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम
१२ (२) को आधार तथा अनुसूची १ (क) को ढाँचामा लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा ��ताव माग गनु�पन�मा िविभ� ११ �कारका काय�ह� के कती मू�यमा गन� स�ने हो भनी
��तावदाताह�सँग दररेट माग गरेको दे�ख�छ । यसरी साव�जिनक ख�रद िनयमावलीले तोके बमो�जमको �ि�याबाट लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद गन� �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ ।

६४  औषधी ख�रद 

पा�लकाले यस वष� नगरपा�लका चालु भौ.नं. २९०,२९१,२९२,२९३ िमित २०७८/३/२७ बाट �. ११९५२४१ मु�यको औषधी तथा �वा��य उपकरण �वारे�टाइन स�ालन र �वा��य
चौक�ह�को लािग ख�रद गरेको 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 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 ।

६५ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ अनुसार एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । तर
पा�लकाले प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन अ�तग�त मंगलम एडभरटाइ�ज� एजे�सीलाई भौ.नं. ३०३ िमित २०७८/३/२९ बाट � ७३९९१४ भु�ानी गरेको छ । ख�रद िनयमावलीले
तोकेको �समाभ�दा बढी सोझै ख�रद गरेकोले िनयमसँगत नदे�खएको �

७३९,९१४
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६६ मोबाइल ख�रद 

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 । तर पा�लकाले भौ.नं.

३०४ िमित २०७८/३/३० बाट ५ थान सामसुङ मोबाइल �ित मोबाइल � ८८७०५ को दरले र भौ.नं. ३०५ बाट एक थान � ८८७०५ को दरले गरी कुल ६ थान मोबाइल ख�रदमा �
५३२२३०.०० खच� लेखेको छ । उ� ख�रदम�ये भौ.नं. ३०४ बाट ख�रद ग�रएको ५ थान मोबाइलको लािग दररेट माग गदा� �पेिशिफकेसन नखुलाएको, िब�ेताले पिन िबजकमा सामसुङ
मोबाइल मा� लेखी �कार नखुलाएको र मोबाइल �ा� भएपछी माग अनु�प आए नआएको एिकन नगरेको साथै �ज�सी खातामा समेत �पेिशिफकेसन नखुलाएको र कमजोर आ�त�रक आय
भएको पा�लकाले आव�यकता भ�दा बढी महँगो मोबाइल ख�रद गरी िमत�यियता कायम गन� �यास समेत नगरी र मोबाइल ख�रद गरी उपल�ध गराउने आधार बेगर खच� लेखेको दे�खयो ।
अतः िमत�यियता कायम गन� ग�र खच� ले�न पाउने आधार सिहत खच� गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�खएको �.

५३२,२३०

६७ िशष�क फरक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �वीकृत न�स� र दरको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं ११ मा १ वटा मूित� ख�रद
काय�को लािग सगुन �टोन इ�टरनेशनल लाई मू.अ.कर सिहत � 242950 भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले नापी िकताब र काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको भएतापिन िन��चत न�स� र दर
को आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन । ख�रद ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको आधारमा लागत अनुमान तयार नगन� कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ । �य�तै उ� खच� पँू�जगत
िशष�कबाट गनु�पन�मा चालु िशष�कबाट गरेको पाइयो । िशष�क फरक पारी खच� गरेको दे�खएकोले खच� रकम िनयिमत गनु�पन� �

२४२,९५०

६८ औषधी ख�रद 

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 गो.भौ.नं. १८३-०७८-३-२७(सं�धय चालु) बाट नवदगुा� मेिडकल हल बाट २३ आइटम
का िविभ� औष�ध सोझै ख�रद गरी �. १९४९९९२। खच� लेखेकोमा उ� सामानह� �ज�सी दा�खला गरेको छैन । औष�धह�को आ�दानी,�योग तथा मौ�दात दे�खने गरी खच� �भाबकारी
बनाउनु पन� �.

१,९४९,९९२

६९ बोका ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम वजेट िनधा��रत ल�य अनुसार खच� ह�नुपद�छ ।काया�लयले गो.भौ.नं. २१२-०७८-३-३१(सं�धय चालु) मा जगतपुर
ए�ो �ा.ली भरतपुर बाट ३ ओटा बयर बोका ख�रद गरी िनरमाया आले,�वन कुमार शाह र सरोज यादव लाई उपल�ध गराई �. ४३०५००। खच� लेखेको छ । बा�ापालन पकेट काय��मका
लागी ख�रद ग�रएका बोका लेखापरी�ण अवधीसंम पिन �जउदो नभएको जानकारी �ा� भएकोले खच�को बा�तिबकता एिकन गनु�पन� �.

४३०,५००
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७० टु�े आयोजना 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा आव�धक योजना बनाई लागु गनु�पन� िवषय उ�ेख गरेको छ । नगरपा�लकालाई समृ� र समु�त बनाउन आयोजना पूव� तयारी दे�ख
काया��वयन स�मका �ि�यालाई बै�ािनक र �भावकारी बनाइ आव�धक योजना काया��वयन गनु�पन� ह��छ । तर नगरपा�लकाले आयोजना छनौट गदा� वडागत िहसाबले र अ�य�तै स साना टु�े
आयोजना छनौट गरी जे जती बजेट पु�छ �यती नै काम गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गन� गरेको पाइयो । पा�लकाले आ.ब. २०७७।०७८ मा कुल २७४ आयोजनामा बजेट िविनयोजन
गरेकोमा � ५ लाख मुनीका आयोजना मा�ै २०० वटा अथा�त ७२.९९ �ितशत रहेको पाइयो । यसरी स साना टु�े आयोजनामा बजेट िविनयोजन गन� �वृ��मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

७१ आयोजना अनुगमन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ 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 वडा�त�रय काय��म वडा अ�य� र नगर�त�रय काय��मको वडा अ�य� एवं उप �मुखको
अ�य�तामा रहेको नगर�त�रय 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

७२ आयोजनाको गुण�तर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 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 । तसथ� आयोजना एकैपटक पूण� �पमा स�प� ह�ने गरी र सबै
आयोजनाको ��येक चरणमा गुण�तर परी�ण अिनवाय� गन� �यव�था गरी आयोजना �यव�थापनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

७३ �यूनतम दररेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ मा ��येक आ�थ�क बष� शु� ह�नुभ�दा १५ िदन अगाव ैआ�नो �े�िभ�को िनमा�ण काय� तथा अ�य सेवाको �योजनको लािग िनमा�ण सामा�ी,
�याला, भाडा तथा महशुलको �थानीय �यूतम दररेट तो�नुपन� �यव�था छ ।तर पा�लकाले हालस�म �थानीय �यूनतम दररेट िनधा�रण गरेको पाइएन ।कानूनमा भएको �यव�थाको प�रपालना
ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७४ अनुगमन 

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 गो.भौ.नं. २१८-०७८-३-२१(सं�धय चालु) बाट िबिभ� काय��म अनुगमन गरेको जनाई
�ती िदन �. ८५० का दरले अनुगमन भ�ा कृ�णकला ख�का �. ३५०००।,िशब नारायण िशंह �. ३५०००।,हेम कुमार शाह �. ३५०००। र मो. अशानुल नदाफ �. २००००। समेत �.

१०८०००। भु��ानी भएको छ । कुन कुन काय��म, किहले अनुगमन गरेको हो सो समेत को िबबरण तयार नगरी �ती िदन �. ८५० का दरले अनुगमन भ�ा िबतरण गरेकोले खच� गरेको
स�ब�धमा एिकन गनु�पन� �.

१०८,०००

७५ बिढ भु��ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(6) र ११ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो.भौ.नं. १७६-०७८-३-२५ मा �लल बहादरुको घरदे�ख लाह�रेको घर स�म सडक �ाभेल उ.स बाट सडक �ाभेल काय� गराउदा धनुषा बाबा क�ट��सन बाट ७५० घन िमटर
�ाभेल ख�रद गरेको िबल संल� गरेको अव�थामा �ािव�धक िबलमा ९२८।७५ घन िमटर �ाभेल नािप भएको दे�खयो । ख�रद भएको िबल भ�दा बिढ नािप भएको १७८।७५ घन िमटर को �ित
घन िमटर �.१०९०।८६ को दरले �.१९४९९१। बिढ भु��ानी भएको स�ब�धमा बा�तिबकता एिकन गनु�पन� �.

१९४,९९१

�म भौचर
न�बर
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७६ एकमु� रकम िबिनयोजन गरी पटक पटक िनण�य गरी खच� 
�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 । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा
काय��ममा िन�न अनुसार �. आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� इनार िनमा�णमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखको तोक आदेश अनुसार पटक पटक िनण�य गरी खच�
गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी काय�पा�लकाले तथा नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी खच� गरेको उिचत
दे�खएन। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजकको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�न अनुसार ३२ थान इनार िनमा�ण गरी �.४३७६२२५। भु�ानी गरेकोमा खच�को साथ १ थान इनार िनमा�णको कामको मू�या�न गरी ज�मा कामको थानलाई गुणा गरी
मू�या�न गन� गरेको दे�खयो । इनार िनमा�ण काय�को मू�या�न ठाउँ अनुसार फरक पन� भएको र औसतमा �लँदा वा�तिवकता समेत नह�ने भएकोले िव�तृत मू�या�न नगरी �.४३७६२२५।
खच� गनु� उिचत दे�खएन । यसरी खच� गन� प�रपाटीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित/सं�थाको नाम सं�या रकम

१०८-०७८-३-९ इनार िनमा�ण २० थान उ.स २० २८४२५७४

१४९-०७८-३-२४ िबिभ� वडामा इनार िनमा�ण उ.स ६ ७३७३९६

१५०-०७८-३-२४ कृिष इनार िनमा�ण उ.स ६ ७९६२५५

ज�मा ३२ ४३७६२२५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७७ िनमा�ण सामा�ी ख�रद 

ख�रद भएका िनमा�ण सामा�ी �योग ह�नुपद�छ । काया�लयले िन�न अनुसार िनना�ण सामा�ी ख�रद गरी �.९४६२४७। भु�ानी गरेकोमा उ� सामान �योग भएको �माण खच� साथ संल� छैन ।
अत सामान �योग भएको �ािव�धक िवल पेश गनु�पन� �...

भौ.नं/िमित फम�को नाम सामानको िववरण रकम

७७-०७८-२-१७ मदना आयरण �टोस� एच.िड.िप.पाइप ६००००।

१८६-०७८-३-२८ आिनया इ�टरनेशनल स�लायस� �ा.ली �र� तथा �ाइलेट �यान ख�रद ४८६५४४।

१९७-०७८-३-२८ मोहल �मुपाइप ए�ड कंि�ट पो�स इ�डि��ज �मुपाइप १५८२००।

२१६-०७८-३-२८ सेक ए�ड कु�सयैत क��ट��सन एच.िड.िप.पाइप १४३५१०।

५-०७८-३-२८(क��टजे�सी) मोहल �मुपाइप ए�ड कंि�ट पो�स इ�डि��ज �मुपाइप ९७९९३।

ज�मा ९४६२४७।

९४६,२४७

७८ खच�को �माण 

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 गो.भौ.नं. १४-०७८-३-३१ (क��टजे�सी) बाट गणपती ��वट ए�ड चाट हाउसलाई िचया
ना�ता को िबल संल� ग�र �योजन समेत नखुलाई �. १५१७८९। खच� लेखेको छ । �योजन नखुलाई खच� भएको रकम एिकन गनु�पन� �.

१५१,७८९

७९ �स�लका �समे�ट 

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 गो.भौ.नं. ९-०७८-३-२३ (�थािनय पुव�धार) बाट खानेपानी �ा�ी िनमा�ण काय� गन�का
लािग soni costruction लाइ उपल�ध गराई �. २९८८४६। खच� गरेको छ। उ� खच�को �ािव�धक bill परी�ण गदा� silica cement 180 केजी �ितकेजी � 751।४५ कादरले १३५२६१।
खच� लेखेको छ । �ा�ी िनमा�ण काय� िप.�स.�स ढलानमा न�स� अनुसार silica cement �योगह�ने प�रमाण एिकन नगरी बढी खच� लेखेको ले खच� रकम एिकन गनु�पन� �

१३५,२६१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८० खच�को साव�जिनकरण 

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 गो.भौ.नं. ०६-०७८-३-२८ (सडक बोड�) मा जंगली ढु�ाको �थानदे�ख वेचन
क��रयाको घर ह� ँद ैपूव� चौतारा ह� ँद ै�ीरामपुर को हाइवेस�म सडक मम�त उ.स. बाट सडक �ाभेल काय� गरी � ४२ लाख ४१ हजार ३५२ भु�ानी गरेकोमा सिमितले साव�जिनक परी�ण गदा�
� ४०००४७५। मा� खच� भएको खच� साव�जिनक गरेकोले �ािव�धक िवलमा �. २४०८७७। बढी खच� देखाएको रकम एिकन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �

२४०,८७७

८१ काय��म खच� 
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 गो.भौ.नं. १८३-०७८-३-२७(सं�धय चालु) बाट िनितगत �शासिनक तथा �याब�थापन
खच� जनाई खाना,ना�ता,रेनकोट,वेग लगायत सामान ख�रद गरी �. १०००००। खच� लेखेको छ। काय��म बेगर उ�े�खत रकम खच� गरेको स�ब�धमा एिकन गनु�पन� �.

१००,०००

८२ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को
मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रद गदा� ३ दे�ख ६ सुिचकृत परामश�दाताबाट आ�थ�क र �ािव�धक ��ताव माग गरी दवुमैा बढी अंक
�ा� गन� परामश�दाता सँग काम गराउन स�नेमा सो नगराई पटक पटक टु�ा पारी सोझै ख�रद गरी �.११८८४६०। खच� लेखेको छ। लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत
बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेकोछ । साथै 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 दे�खएन । साथै स�ब��धत फम�ह�ले पेश गरेको
�रपोट� पिन काया�लयमा दा�खला समेत नदे�खएको अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम िववरण रकम

१८७-०७८-३-२८ अथ� मा�टर इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड क��ट��सन �ा.ली भवनको िड.िप.आर ३४६९१०।

१८८-०७८-३-२८ िशवम इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड ट� े िड� �ा.ली िड.िप.आर ४९१५५०।

१८९-०७८-३-२८ आयषु इ��जिनय�र� क�स�टे�सी भवनको िड.िप.आर ३५००००।

ज�मा ११८८४६०।

१,१८८,४६०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८३ ��वकृत काय��म वेगर खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(३) बमो�जम अ��तयार �ा� भएको रकम �वीकृत बजेटको प�र�धिभ� रही �च�लत कानुन बमो�जम खच� गनु�पन�, दफा ७३(७) बमो�जम
काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत, सीमा र शीष�क वािहर गइ बजेट खच� गन� नपाइने �यव�था छ साथै 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 गो.भौ.नं. २४०-०७८-३-३० अमानत बाट वडा सिचव �ी धम��� कुमार यादवलाई काय��ममा बजेट �यव�था नभएको पहलमान �ितयोिगता संचालन गरेको जनाई ५०००००
अ�य िशष�कको रकमबाट खच� गरेको छ। काय��ममा नभएको खच� अमानतबाट खच� गन� पूव� ��वकृती समेत न�लई, लागत अनुमान तयार नगरी पु�जगत �कृितको बजेटबाट साधारण
�कृितको खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको �

५००,०००

८४ उपभो�ा सिमितबाट सीमा भ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा यस िनयमावलीमा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक करोड �प�यास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो
स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन वा �ा� गन� सिकने र उि��खत एक करोड �प�या स�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��टजे��स
रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानमा मू�य
अिभवृि� कर, ओभरहेड र क��टजे�सी वापतको रकम समावेश नगरी औसतमा १५ �ितशत जनसहभािगताको अंश मा� समावेश गरी लागत अनुमान तयार गरेर उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण
काय� गरेको दे�खयो। साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार �.१ करोड भ�दा बिढ लागत अनुमान भएको िनमा�णको काय� उपभो�ा सिमितबाट नगरी �ित�पधा��मक र
िमत�ययी ह�नेगरी बोलप�को मा�यमबाट ह�नुपद�छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड र क��टजे�सीको रकम
समावेश गदा� एक करोड �प�याभ�दा बढी ह�ने भएकाले एक करोड �प�या भ�दा बढीको िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट गराएको काय� अिनयिमत दे�खएको �..

�.सं. उपभो�ा सिमितबाट गराएको कामको िववरण �वीकृत लागत अनुमान ओभरहेड र मू�य अिभवृ�ी समेतको लागत अनुमान भु�ानी रकम

१ िचसापानी ह�द ैकालापानी संम ट�याक खो�ने काय� उ.स ९३६९४११।७७ १२१०३६६९ ८३७०००४

८,३७०,००४

८५ बिढ भु��ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(६) र ११ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो.भौ.नं. १७८-०७८-३-२५ मा सडक मम�त िबिभ� �थानमा उ.स बाट सडक �ाभेल काय� गराउदा �सनु जेनरल अड�र स�लायस� बाट १४५।८ घन िमटर �ाभेल ख�रद गरेको
िबल संल� गरेको अव�थामा �ािव�धक िबलमा ३०३।७८ घन िमटर �ाभेल नािप भएको दे�खयो । ख�रद भएको िबल भ�दा बिढ नािप भएको १५७।९८ घन िमटर को �ित घन िमटर
�.१०९०।८६ को दरले �.१७२३३४। बिढ भु��ानी भएको स�ब�धमा बा�तिबकता एिकन गनु�पन� �.

१७२,३३४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८६ बिढ भु��ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(६) र 11 अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो.भौ.नं. २०१-०७८-३-२८ मा कािमटोल टिडयामा �ाभेल सिहत सडक िनमा�ण उ.स बाट सडक �ाभेल काय� गराउदा धनुषा बाबा क�ट��सन बाट २०० घन िमटर माटो र २७०
घन िमटर �ाभेल ख�रद गरेको िबल संल� गरेको अव�थामा �ािव�धक िबलमा ३२८ घन िमटर माटो र २८८।३० घन िमटर �ाभेल नािप भएको दे�खयो । ख�रद भएको िबल भ�दा बिढ नािप
भएको १२८।३२ घन िमटर माटो र १८।३० घन िमटर �ाभेल को �ित घन िमटर �मश �. ५६०।२४ र �. १०९०।८६ को दरले �.९१८५३। बिढ भु��ानी भएको स�ब�धमा
बा�तिबकता एिकन गनु�पन� �.

९१,८५३

८७ बिढ भु��ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(६) र ११ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो.भौ.नं. २-०७८-३-२४ (�देश सरकार) मा बालुवा पुल िनर जिमन कटान िनय��ण काय� उपभो�ा सिमितलाई कटान िनय��णका लािग ३*१*१ को ७३ थान र २*१*१ को
७१ थान समेत १४४ थान �यािवयन जाली �योग गरेको जनाई � १९४८८७४ भु�ानी गरेको छ । उ� सिमितले पेश गरेको िबल भपा�इ परी�ण गदा� धनुषा बाबा क�ट��सन बाट ढंुगा ३५०
धनिमटर ख�रद गरेको दे�खएकोले औसतमा १२७ थान जाली �योग भएको दे�ख�छ। ढंुगा �योग भएको जा�ल भ�दा १७ थान बिढ �योग देखाई �ितथान � १३ हजार २३१ का दरले �
२१५५२७। को बढी मु�यांकन देखाइ भु�ानी भएको स�ब�धमा एक�न गनु�पन� �.

२१५,५२७

८८ उपभो�ा माफ� त िडप बो�र� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत िनमा�ण काय�मा हेभी मेिशन �योग गन� नसिकने तर लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको
काय� भिन उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा सहमित �लइ मेिशन �योग गन� सिकने सो िवप�रत �योग गरेको पाइएमा उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र�
ग�रने, िनयम ९७(१३क) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल� गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित
वा लाभ�ाही समुदायसँग भएको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन� िनमा�ण
�यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसार उपभो�ा सिमितबाट िडप वो�र� ज�तो जटील �कृतीको
काम गन� गरी स�झौता गरेकोमा सिमितले सामान ख�रद ग�र उपल�ध गराई िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराएको िवल भरपाई पेश गरी �.९५५६६८६। 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� गनु�पन� दे�ख�छ । यसरी गराएको कामको
िववरण यस �कार छ:

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम िववरणा सं�या भु�ानी रकम फम�को नाम रकम कैिफयत

३-०७८-३-२४(�देश) सखुवानी टोलमा खानेपानी
तथा �सचाईको लागी िडप

६” एम.एस पाइप
सिहतको िडप बो�र�

२
थान

१९८७११७ ए�लसा िडप
बो�र� ए�ड

१२४८०६२ सिमितले सामान ख�रद ग�र
उपल�ध गराएको, थप पाईप ख�रद

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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बो�र� जडान िड� �ल� सेवा गरी उपल�ध गराएकोमा नािप �योग
नदे�खएको

५-०७८-३-२८(�देश) वडा न�बर १,३ र ६ मा िडप
बो�र� िनमा�ण ३ थान

६” एम.एस पाइप
सिहतको िडप बो�र�

३
थान

२९७७३४४ ए�लसा िडप
बो�र� ए�ड
िड� �ल� सेवा

१८७२०९३ सिमितले सामान ख�रद ग�र
उपल�ध गराएको, थप पाईप ख�रद
गरी उपल�ध गराएकोमा नािप �योग
नदे�खएको

३१-०७७-१२-१९ खानेपानी िडप बो�र� रातमाटे
उ.स

६” एम.एस पाइप
सिहतको िडप बो�र�

१
थान

११३८४१७ ए�लसा िडप
बो�र� ए�ड
िड� �ल� सेवा

८३३०९२ सिमितले सामान ख�रद ग�र
उपल�ध गराएको, थप पाईप ख�रद
गरी उपल�ध गराएकोमा नािप �योग
नदे�खएको

२००-०७८-३-२८ खानेपानी िडप बो�र� मोटर
पाइप सिहत १ थान उ.स

६” एम.एस पाइप
सिहतको िडप बो�र�
(७५ िमटर)

१
थान

६९१८०३ ए�लसा िडप
बो�र� ए�ड
िड� �ल� सेवा

६६४९८२ सामान सिहत

१९९-०७८-३-२८ खानेपानी िडप बो�र� मोटर
पाइप सिहत ४ थान उ.स

६” एम.एस पाइप
सिहतको िडप बो�र�
(७५ िमटर)

४
थान

२७६२००५ ए�लसा िडप
बो�र� ए�ड
िड� �ल� सेवा

२६५३५५६ सामान सिहत

ज�मा ९५५६६८६। ७२७१७८५।
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८९ खानेपानी तथा िडप बो�र� जडान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(६) र 11 अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�न अनुसार उपभो�ा सिमितबाट ६” एम.एस पाइप सिहतको िडप बो�र� काय� गन� स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले उ� काय� गन� सामान ख�रद गरी िनमा�ण �यवसायीलाई
उपल�ध गराई िनमा�ण �यवसायीले काय� ग�र कर िवजक पेश भएको दे�ख�छ । िनमा�ण �यावसाियले पेश गरेको कर िवजकमा सामान ख�रद बाहेकको लागत अनुमानमा उ�ेख भएको स�पूण�
काय� गन� उ�ेख गरेको छ । जस अनुसार सामान ख�रद र िनमा�ण �यावसाियको िबजक अनुसार िन�नानुसार �. ७७५५८९१। खच� ले�नुपन�मा डोरहा�जरी संल� ग�र �.८४१८२६९। खच�
लेखेकोले बिढ खच� लेखेको �.६६२३७८। असुल गनु�पन� दे�खएको �

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम िववरणा सं�या भु�ानी
रकम

फम�को िबल र
सामानको िबल रकम

बिढ रकम

३-०७८-३-२४(�देश) सखुवानी टोलमा खानेपानी तथा �सचाईको लागी
िडप बो�र� जडान

६” एम.एस पाइप सिहतको िडप
बो�र�

२
थान

१९८७११७ १७७१६८६। २१५४३१।

५-०७८-३-२८(�देश) वडा न�बर १,३ र ६ मा िडप बो�र� िनमा�ण ३
थान

६” एम.एस पाइप सिहतको िडप
बो�र�

३
थान

२९७७३४४ २६६५६६७ ३११६७७

२००-०७८-३-२८ खानेपानी िडप बो�र� मोटर पाइप सिहत १ थान
उ.स

६” एम.एस पाइप सिहतको िडप
बो�र� (७५ िमटर)

१
थान

६९१८०३ ६६४९८२ २६८२१

१९९-०७८-३-२८ खानेपानी िडप बो�र� मोटर पाइप सिहत ४ थान
उ.स

६” एम.एस पाइप सिहतको िडप
बो�र� (७५ िमटर)

४
थान

२७६२००५ २६५३५५६ १०८४४९

ज�मा ८४१८२६९ ७७५५८९१ ६६२३७८

६६२,३७८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 65

९० तारजाली 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ बमो�जम �ािव�धक नापजाँच ग�र वा�तिबक काय�स�पादनको आधारमा िबलिबजक भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गो.भौ.नं.

३३-०७७-१२-२२ बाट जाली लगाउने काय� आहाले टोल गौरी खोला प�ी उ. सिमितलाई उपल�ध गराई ३*१*१ साइजको ९५ थान जाली �योग गरेको जनाई �१७०५७९८। खच� गरेको
छ । सिमितले पेश गरेको िबल भपा�इ परी�ण गदा� सिमितले बिद�बास हाड�वयर �ा�ल बाट १० गेज को तार ३४३८ केजी ख�रद गरेको छ । न�स अनुसार ३*१*१ को जाली तयार ह�न ३९.११
के.जी ला�े ह� ँदा उ� सिमितले ८८ थान तारजाली �योग गरेको दे�ख�छ। अतः बढी जाली �योग गरेको �ािव�धक िबल तयार ग�र ७ थान को �ितथान �. १७८२३। को दरले � १२४७६१।
बढी मु�यांकन भई भु�ानी भएको स�ब�धमा यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

१२४,७६१

९१ बिढ भु��ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(६) र ११ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र िवजक रा�ख भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो.भौ.नं. ४१-०७७-१२-२४ मा मेनव�ी सडक मम�त तथा �ाभेल उ.स बाट सडक �ाभेल काय� गराउदा मां जानक� स�लायस� बाट १९४ घन िमटर �ाभेल ख�रद गरेको िबल
संल� गरेको अव�थामा �ािव�धक िबलमा ४१४।१५ घन िमटर �ाभेल नािप भएको दे�खयो । ख�रद भएको िबल भ�दा बिढ नािप भएको २२०।१५ घन िमटर को �ित घन िमटर �.१०९०।
८६ को दरले �.२४०१५२। बिढ भु��ानी भएको स�ब�धमा बा�तिबकता एिकन गनु�पन� �.

२४०,१५२

९२ नगरपा�लका भवन िनमा�ण काय�

९२.१ पा�लकाले नगरपा�लकाको भनव िनमा�ण काय�को लािग ठे�का नं. १३-०७६/०७७ अ�तग�त Worldwide-Isnb Jv सँग िमित २०७७/३/१० मा � ५,४९,१६,३२७.८५ को स�झौता गरेकोमा
दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छनः

९२.२ गो.भौ.नं. ३९-०७८/३/२९ बाट पाचौ रिन� िबल बापत � ४३०२०९८ भु�ानी िदने �ममा �स.नं. २६ को काय� आइटममा �ािव�धकको नापी अनुसार ३७४९.७९ बग� िमटर अ�ाव��क
काम भएको र उ� प�रमाणको रकम चौथो रिन� िबलबाट भु�ानी भैसकेकोमा पाचौ रिन� िबलबाट नापीमा नभएको १३३९.२६ बग� िमटरको � ५०० को दरले मू.अ. कर सिहत �
७५६६४८.३८ बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

७५६,६४८

९२.३ ठे�का फाइल �यव�थापनः काया�लयको ठे�का फाइल �यव�थापनको कमजोरीले गदा� नगरपा�लका भवन िनमा�ण काय� ठे�का न १३-०७६/०७७ को लागत अनुमान तथा दर िब�लेषण
लेखापरी�णको लािग पेश नभएकोले लागत अनुमान स�ब�धमा िब�लेषण गन� सिकएन । ठे�का फाइल �षव�थापनमा संल� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइ ठे�का फाइल �यव�थापनलाई
�भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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९३ ठे�का फाइलः 
पा�लकाले ठे�का नं. GCM/WORKS/18/2076/077 को िनमा�ण �यवसायी जानक� िनमा�ण सेवालाई �थम रिन� िबलबापत � १३७११०६.00 भु�ानी िदएकोमा सो को ठे�का िबल,

�ािव�धकको नािप लगायतको कागजात लेखापरी�णको लािग पेश ह�न नसकेकोले लेखापरी�णको लािग पेश ह�नुपन� �

१,३७१,१०६

९४ अधुरो ठे�का 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा परामश�दाताको िढलाइको कारणले स�झौता बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता
रकमको १० �ितशत नब�ने ग�र साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । िन�न बमो�जम ठे�काको �याद िन�नानुसार िमितमा समा�
ह�न नसकेकोमा �याद थपको िनण�य लेखापरी�णको लािग पेश भएन । िमित २०७७/३/२९ को नेपाल सरकार म���प�रषदको िनण�य अनुसार कोिभड १९ को कारणले पौष मसा�त स�म �याद
थप भएको मा�े हो भने पिन �यस प�चातको समयको पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गरी र स�ब�धीत िनमा�ण �यवसायीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार समेत बनाइ काय� स�प� गराइनुपद�छ ।

ठे�का नं काय� शु� स�प� ह�ने अव�ध स�झौता रकम हालस�म भु�ानी रकम काय� स�प�को अव�था

GCM/WORKS/16/2076/077 �वा��य के�� भवन 3/15/2077 2855861.32 2117545.66 काय� स�प� नभएको

GCM/WORKS/17/2076/077 �वा��य के�� भवन 3/15/2077 2832446.91 2100275.54 काय� स�प� नभएको

GCM/WORKS/19/2076/077 �वा��य के�� भवन 3/15/2077 2373471.83 1885858.17 काय� स�प� नभएको

९५ पूव� िनधा��रत �ितपुित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा परामश�दाताको िढलाइको कारणले स�झौता बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता
रकमको १० �ितशत नब�ने ग�र साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले १५ शैयाको अ�पताल िनमा�ण काय�को लािग िड
िप आर तयार गरे बापत गो�डेन इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा �ल लाई मू.अ.कर सिहत � १९८८२३५.00 भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� काय�को लािग पा�लकाले ३ मिहनािभ� काय� स�प�
गन� गरी िमित २०७८/९/१० मा स�झौता गरेकोमा उ� �ा �ल ले ९४ िदन िढलो गरी िमित २०७८/३/१४ मा �ितवेदन पेश गरेको पाइयो । तसथ� िनयमावलीको उ� �ावधान अनु�प िढला
िदनको पूव� िनधा��रत �ितपुित� बापतको रकम � ९३४४७ स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

९३,४४७
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९६ ठे�का �ित�पधा� 
एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त वडा नं. ६ को �वा��य चौक� भवनलाई १५ शैयाको अ�पतालमा �तरो�ती गन� काय�को लािग ठे�का आ��न गरेकोमा कुल लागत
अनुमानको तुलनामा ०.८९ �ितशत अथा�त मू.अ.कर सिहत � १६,८८,०८,५४८.41 कबोल गरेका िनमा�ण �यवसायी New Draigon Nirman Sewa �ा �ल सँग पा�लकाले स�झौता
गरेको छ । मू�याकंन सिमितले कुल ११ वटा ��तावम�ये अ� १० वटा ��तावलाई Similar experience (Construction experience in key activities) मा यो�यता नपुगेको भनी
असफल गरेको दे�ख�छ । �वा��य चौक� लाई अ�पतालमा �तरो�ती गन� काय� कुनै जिटल िबषय नभएको र experience in key activities मा पिन कुनै जिटल �कृितको काय� आइटम
नभएतापिन उ� �ा �ल बाहेक अ�य बोलप�दाताले अनुभवको यो�यता पेश नगरेको र काया�लयले पिन मू�याकंनका �ममा थप कागजात माग गन� के कती �यास गय� भ�े �यहोरा खुलेको
दे�खएन । तसथ� पा�लकाले ठे�कामा यथोिचत �ित�पधा� ह�ने �यव�था िमलाई सरकारी खच�लाई िमत�ययी र �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

९७ सामान ख�रद 

पा�लकाले गो.भौ.नं. २४-०७८/२/४ बाट ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िबतरण काय��म अ�तग�त इ�टेल क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिन�सबाट मू.अ.कर सिहत � ३४९६२२ मा Samsung

�ाब ७ थान ख�रद गरेको पाइयो । भूिम �यव�थान सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयबाट आव�यक �पेिशिफकेसन तोकेर पठाएको तर पा�लकाले ितनवटा कोटेशन माग गदा�
�पेिशिफकेसन नतोकेको र समान �ा�ी पछी पिन �पेिशिफकेसन बमो�जम आए नआएको एिकन नगरी भु�ानी गरेको पाइयो । �पेिशिफकेसन नतोक� र �पेिशिफकेशन िभडान नगरी समान
ख�रद गन� कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

९८ एिककृत �वा��य पूवा�धार िबकास काय��म 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५२ क (१) मा स�झौता रकमको बीस �ितशतमा नब�ने गरी पे�क� िदन स�ने �यव�था छ । �य�तै उपदफा २ पिहलोपटक �वीकृत पे�क� रकमको
आधामा नब�ने गरी र बाँक� रकम काय� �गितको आधारमा िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िमित २०७८/३/८ र २०७८/३/२३ मा िनमा�ण �यवसायीको काय� �गित एिकन नगरी
स�झौता रकमको १७.५३ �ितशत अथा�त � २,९६,००,०००.०० पे�क� िदएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� िददा उपयु�� �यव�थाको प�रपालना गनु�पद�छ ।

९९ ि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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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१०० दरव�दी िमलान 

िश�ा िनयमावलीले �यव�था गरे अनुसार िब�ालयगत िश�कको दरब�दी िमलान गनु�पन�मा यस नगरपा�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 ।

१०१ िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा
�यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासा अिभलेख
राखेको छैन । जसवाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक
रा�नु पद�छ ।

१०२ 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 ।

१०३ क�ी रकम 

िब�ालयह�ले �ेमािशक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो चौमा�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�ो चौमा�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 ।

१०४ िदवा खाजा काय��म
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१०४.१ 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 २३ वटा िव�ालयको खातामा गो भौ नं. ७६।२०७८।१।७ बाट �.५९६०८५० िनकासा ग�रएकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः
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१०४.२ बढी िनकासाः पा�लकाले यस बष� आ�नो अ�धकार �े�िभ� रहेका सामुदाियक िव�ालयह�को खातामा िदवा खाजका लािग रकम िनकासा गरेको िनकासा रकम र ज�मा िव�ाथ� उप��थत
िदनसँग तुलना गदा� फरक दे�खएबाट िन�नानुसार िव�ालयलाई बढी िनकासा भएको रकम असुल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम फरक

�ी जनता आधारभूत िव�ालय मैनावती १५९७५० १०७८३५ ५१९१५

�ी रा.�ा.िव. टिडया १९२३७५ ९५८९५ ९६४८०

�ी जनता आधारभूत िव�ालय जुिडवजार १०३५०० ९४३५० ९१५०

�ी रामजानक� रा.�ा.िव डुमरीया १९३५०० १४६०५५ ४७४४५

�ी रा.�ा.िव. ितनत�े १६०८७५ ११८६९५ ४२१८०

�ी उदय अमर रा.�ा.िव रातमाटे १८७८७५ १८४४८५ ३३९०

�ी ल�मी रा.�ा.िव बरम�झया १३१६२५ ८१४९५ ५०१३०

�ी ज.रा.�ा.िव लाल बहादरु टोल २२५००० २०११३५ २३८६५

�ी अ�हेरबाट रा.�ा.िव शंकरपुर २३०६२५ १९८५७० ३२०५५

�ी ज.जा.मा.िव. गोदार २८१२५० २१०७०५ ७०५४५

�ी मा.िव. भरतपुर ४५२२५० ४१२७१० ३९५४०

�ी ि�भुवन मा.िव िचसापानी ३०२६२५ २०६८०५ ९५८२०

�ी रा.�ा.िव छो�क� दमार ५८५०० ३७६५० २०८५०

ज�मा ५८३३६५

५८२,३६५
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१०५ िन शु�क पा�पु�तक िवतरण काय��म

१०५.१ काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब .२०७७।०७८ को �स.नं २.४.६.१ क�ा १ देखी १० स�म अ�ययनरत िब�ाथ�को लागी िन-शु�क पा�पु�तक अनुदानको लागी गो भौ नं. १२६।
०७८।३।१५ बाट रकम �.३५१८७१३ िब�ालयको खातामा िनकासा भएकोमा िन�नानुसार �यहोरा दे�खएका छन्ः

१०५.२ बढी िनकासाः सामुदाियक िव�ालयह�ले पा�लकामा पेश गरेको िवतरणको भरपाई र िनकासा रकमलाई िभडान गदा� िन�न िव�ालयह�मा बढी िनकासा गएको दे�खएकोले बढी िनकासा भएको
रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम िवत�रत रकम बढी भएको रकम

�ी जनता आ.िव. मैनावती ८५८५० ७१७९४ १४०५६

�ी ल�मी रा.�ा.िव. बरम�झया ६७८६४ ५६८३८ ११०२६

�ी जनता रा.�ा.िव. लालबहादरु टोल ९२४०८ ७२९९० १९४१८

�ी जनता आ.िव. जुिडबजार १३४६८९ १३१५४४ ३१४५

ज�मा ४७६४५

४७,६४५

१०५.३ अनुगमन तथा मु�या�नः आ�थ�क काय�िवित तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९(५) अनुसार सरकारी रकमलाई खच� ले�दा वील भरपाई तथा आव�यक कागजात
संल� गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले पा�पु�तक रकम िनकासा गरेकोमा वील भरपाई पेश नभएको हकमा िव�ालयले पु�तक ख�रदको वील तथा िवतरणको भरपाई
अनुगमन गरी एिकन गनु�पद�छ ।

१०६ छा�ाबृि� काय��म

१०६.१ 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 िनकासा गो भौ नं.१३९।०७८।३।१६ बाट भएको रकम � १३९३२०० रहेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
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१०६.२ बढी िनकासाः पा�लकाले यस आ�थ�क बष�मा सामुदाियक िव�ालयका द�लत छा� तथा छा�ाछा�बृित िनकासा िव�ाथ��लाई ग�रएकोमा पा�लकाबाट �ा� पेश गरेको िवतरणको भरपाईका
आधारमा परी�ण गदा� िन�न िव�ालयको खातामा बढी िनकासा भएको दे�खएकोले बढी िनकासा रकम एिकन गरी असुल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम िवतरण रकम बढी भएको रकम

�ी मा.िव. बरम�झया ६२००० १५०८०० ११२००

�ी रा.�ा.िव.लभटोल ५५२०० ४७६०० ७६००

�ी मा.िव. िवरे��बजार १३४४०० १३२४०० २०००

�ी रा.�ा.िव. छुटक�दमार ८००० ७६०० ४००

ज�मा २१२००

२१,२००

�म भौचर
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१०६.३ छा�ाबृितको बील भरपाईः आ�थ�क काय�िवित तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९(५) अनुसार सरकारी रकमलाई खच� ले�दा वील भरपाई तथा आव�यक कागजात
संल� गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले छा�ाबृित रकम िनकासा गरेकोमा िन�न िव�ालयले िवतरण गरे नगरेको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम

�ी जनता आधारभूत िव�ालय जुिडबजार २२८००

�ी रा.�ा.िव ितनतले ३२४००

�ी ल�मी रा.�ा.िव बरम�झया ३६८००

�ी अ�हेरवाट रा.�ा.िव शंकरपुर ३७२००

�ी मा.िव. गोदार ११२४००

�ी मा.िव भरतपुर १७२०००

�ी ि�भुवन मा.िव िचसापानी ७६८००

मदशा� काि�यह अ�जजे िम�त छघ�रया ३४०००

ज�मा ५२४४००

५२४,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१०७ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण 

�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म काया��वयन पु��तका, आ व ०७७।७८ को ि�याकलाप नं
११.१.२.१ मा ��येक �थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, २०६० अनुसार गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह
अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ� पु��तकामा
िव�ालय भौितक िनमा�ण काय��म स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनका आधारमा पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको
३०% रकम अनुदान िदने, Structural Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ५०% रकम अनुदान िदने र काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी
काय�स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको २०% रकम अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले उपरो�ानुसार िव�ालयसँग स�झौता नगरी तथा
नापी िकताव एवं काय�स�प� �ितवेदन पेश नगरी वषा��तमा िन�नानुसार िव�ालयलाई एकमु� �.७९०००००। अनुदान �दान गरेको छ । तसथ� अनुदान रकमको समुिचत �योगको
सुिन��चतताको लािग भौितक �गित भएको �माण तथा नाप जाँच गरी काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

िव�ाल यको नाम काय��म रकम

�ी नवदगुा� िन.मा.िव. राधापुर शौचालय िनमा�ण ७०००००

�ी ज.जा.मा.िव गोदार रेट� ोिफिट� १५०००००

�ी रा.�ा.िव िचतहा िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण ३६०००००

�ी रामजानक� रा.�ा.िव डुम�रया खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

�ी अ�हेरवाट रा.�ा.िव शंकरपुर खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

�ी रा.�ा.िव छो�क� दमार खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

ज�मा ७९०००००

७,९००,०००

१०८ Book Corner & OJT िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी खच�को भु�ानी गदा� बील, भरपाई तथा आव�यक कागजात संल� गरी भु�ानी
गनु�पन�मा पा�लकाले १३०।०७८।३।१६ बाट २१ वटा िव�ालयलाई क�ा १ दे�ख १२ को लािग �.१४१४६०० िनकासा िदएकोमा उ� रकमको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१०९ ि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
�.१९५  ०००० िन�न ३ िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको छ । िनकासा िदएको रकम सदपुयोग स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

िव�ालयको नाम वापत रकम

�ी मा.िव भरतपुर िव�ान �योगशाला ६५००००

�ी �ी अ�हेरवाट रा.�ा.िव शंकरपुर पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला ६५००००

�ी ज.जा.मा.िव गोदार पु�तकाल तथा िव�ान �योगशाला ६५००००

ज�मा १९५००००

१,९५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११० िश�ण �सकाईमा ICT को �योगका लािग अनुदान 

�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� अनुखान
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 ICT अनुदान �.४५५०००० िन�न ५
िव�ालयह�लाई उपल�ध गराएको छ । यसरी उपल�ध गराइएको अनुदानको सिह उपयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

िव�ालयको नाम वापत रकम

�ी शंकर मा.िव. बनरझु�ा क��यटुर �याव �थापना ६५००००

�ी रा.�ा.िव ितनतले क��यटुर �याव �थापना ६५००००

�ी ज.जा.मा.िव गोदार क��यटुर �याव �थापना ६५००००

�ी मा.िव. भरतपुर क��यटुर �याव �थापना १९५००००

�ी मा.िव. बरम�झया क��यटुर �याव �थापना ६५००००

ज�मा ४५५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१११ अ��ेजी, गिणत र िव�ान िश�ण अनुदान 

पा�लकाले यस बष� काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार िन�न तीन वटा िव�ालयह�लाई अ��ेजी, िव�ान र गिणत िवषय िश�ण सहयोग वापत खनुदान �दान गरेकोमा उ� खच� दे�खने
वील भरापई पेश नभएकोले आव�यक कागजात पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम रकम

�ी रा.मा.िव. िवरे��बजार ४३१८८०

�ी मा.िव. भरतपुर ६४७८२०

�ी मा.िव बरम�झया ४३१८८०

�ी ि�भुवन मा.िव िचसापानी २१५९४०

ज�मा १७२७५२०

१,७२७,५२०

११२ िव�ालय कोिभड तफ�

११२.१ िव�ालय �वा��य काय��मः कोिभड १९ का कारण उ�प� िबषम प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��मका लािग २३ वटा सामुदाियक िव�ालयको खातामा ज�मा
�.१५२०२०० िनकासा ग�रएकोमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११२.२ बढी िनकासाः पा�लकाले िनकासा िदएको ते�रज र िव�ालयह�ले पेश गरेको िवलको आधारमा तुलना गदा� िन�न िव�ालयह�मा िनकास भ�दा खच� कम दे�खएकोले बढी भएको रकम असुल
गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम बढी रकम

�ी कुशवाह आ.िव. लखनपुर २०८०० १९९४० ८६०

�ी रा.�ा.िव. छोटक�दमार १२२०० ११७२० ४८०

�ी रा.मा.िव.िवरे��बजार १४५६०० १४५००० ६००

�ी मा.िव.बरम�झया १९०६०० १७८०२४ १२५७६

�ी ज.जा.मा.िव. गोदार १८५६०० १६९९९७ १२६०२

�ी आ.िव. पोता�हा ६०८०० ४९९९२४ १०८७६

�ी जनता आ.िव. मैनावती ४४६०० ३२६१४ ११९८६

ज�मा ४९९८०

४९,९८०

११२.३ िवल भरपाईः आ�थ�क काय�िवित तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९(५) अनुसार सरकारी रकमलाई खच� ले�दा वील भरपाई तथा आव�यक कागजात संल� गरी मा�
खच� ले�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले �वा��य सुर�ा सामा�ी �यव�थापन अनुदान रकम िनकासा गरेकोमा िन�न १३ िव�ालयले �वा��य सुर�ा सामा�ी ख�रदको वील तथा िवतरणको
भरपाई पेश गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम

�ी नवदगुा� िन.मा.िव राधापुर ५५२००

�ी जनता आ.िव जुडीबजार ५२४००

�ी िन.मा.िव िछह�रिवघा ४६२००

७३३,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�ी रा.�ा.िव ितनतले ३६०००

�ी रा.�ा.िव लवटोली २ ४७०००

�ी रा.�ा.िव िचतहा २८८००

�ी ल�मी रा.�ा.िव बरम�झया ३५६००

�ी ज.रा.�ा.िव लाल बहादरु टोल ४५६००

�ी अ�हेरवाट रा.�ा.िव शंकरपुर ४०४००

�ी मा.िव भरतपुर २०४०००

�ी ि�भुवन मा.िव िचसापानी ८७८००

मदश� इ�लाह�ल म�लेमीन अ�सलाफ�या छघ�रया २५४००

मदश� काि�यह अ�जजे िम�त छघ�रया २९०००

ज�मा ७३३४००

११२.४ कोिभड १९ बाट �भािवत शैि�क काय��मलाई गित �दान गन� कोिभड १९ अनुदान अ�तग�त ११ सामुदाियक िव�ालयह�लाई �.१२००० का दरले इ�टरनेट जडानका लािग अनुदान �दान
ग�रएकोमा स�ब��धत �योजनमा खच� भए नभएको एिकन गन� नसिकएकोले पा�लकाले सो स�ब�धी अनुगमन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११३ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

रा��पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त सामुदाियक िव�ालयह�मा क��यटुर �याव �थापना तथा पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला �थापनाका लािग अनुदान �दान ग�रएकोमा
िव�ालयबाट �ा� िवल भरपाई तुलना गदा� िनकासा रकम भ�दा खच� रकम कम दे�खएकोले बढी भएको रकम असुल गदु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम फरक रकम

�ी मा.िव बरम�झया ६५०००० ६४८५०२ १४९८

�ी आ.िव ितननले ६५०००० ६४८९९७ १००३

�ी मा.िव भरतपुर १९५०००० १९४८७०७ १२९३

�ी ज.जा.मा.िव गोदार १३००००० १२९८८६६ ११३४

ज�मा ४९२८

४,९१८

११४ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत �देश कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन
पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले ५ वटा �वा��य चौक�को ३३ जना �वा��य कम�चारीह�को तलव भ�ामा 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 ।

११५ सामा�जक सुर�ा काय��म 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन तफ�  ११ वटा वडका लािग लाभ�ािहको खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� ितन वटा व�क लाई चौमा�सक िनकासा गरी ितन चौमा�सकको ज�मा
�.८,१२,३५,५९१.०० िनकासा िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

११६ अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��यक 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�याङन 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 ।
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११७ लगत क�ाको अिभलेख 

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 बा 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 के कित लगत क�ा र थप भयोको िववरण लेखाप�र�णको
�ममा पेश गरेको छैन ।

११८ दा�खलाको िववरण 

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 िनकासा िदएकोमा व�कवाट सवै
वडाको एकमु� लाभ�ाहीको खातामा रकम दा�खला गरेको वािष�क िववरण उपल�ध गराएको छ । जसवाट ��यक वडावाईज िनकासा िभडान गन� सिकएन । व�कले ��यक वडा वाईज ��यक
चौमा�सक�पमा लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा ग�रिदएको िववरण माग गरी MIS िववरण सँग िभडा गरी लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा भएको सुिन��चत गरेरमा�ै अक� चौमा�सकको
िनकासा िदने र ते�ो चौमा�सकको िववरण माग गरी बाँक� रकम िफता� �लनु पद�छ ।
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११९ खच� नभएको िन�क�य रकम 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध,२०७५ को अनुसूची ८ मा �थानीय तह र ब�क िबच ह�ने स�झौताप�को दफा ६ मा नगरपा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा ब�कले
ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण सिहत बाँक� रकम भए नगरपा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन�, कुनै लाभ�ाहीको लगत क�ा भएमा लगत क�ा भएको िमित र
पाउने रकम समेतको जानकारी नगरपा�लकाले त�काल ब�कलाई उपल�ध गराउनुपन� र सो जानकारी �ा� भएपिछ ब�कले लगत क�ा भएको लाभ�ाहीको उ� िमित पिछको रकम
नगरपा�लकामा िफता� पठाउने तथा ब�कले िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� नगरपा�लकालाई िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट चौमा�सक�पमा सव ैवडाका
लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा गन� िन�न ब�कलाई �. .८,१२,३५,५९१.00 िनकासा पठाएको रकम म�ये कित रकम लाभ�ािहको खातामा दा�खला गरी बाँक� भु�ानी नभई िन�कृय
खातामा रहेको रकम यिकन गरी संिघय संिचतकोष खतामा दा�खला गनु�पद�छ ।िविभ� व�कमा रकम िनकासा भएको िववरण िन�न छन ।

�.स. वकै िनकासा रकम िवतरण रकम िफता� गनु�पन� रकम

1 माछापु�छ� े व�क �ल. २७१८०१६६ िववरण �ा� नभएको िववरण �ा� नभएको

2 से�चुरी व�क �ल. २६१८८५८० िववरण �ा� नभएको िववरण �ा� नभएको

3 नेपाल व�क �ल. २७८६६८४५ िववरण �ा� नभएको िववरण �ा� नभएको

ज�मा ८,१२,३५,५९१

१२० पारदिश�ता 
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 । काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता �व��न गनु�पद�छ ।
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१२१ �े�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

१२२ राज�व स�ब�धी स�टवेयर 
पा�लकाले आ�त�रक राज�व संकलन �योजनाथ� सबै वडामा समेत िवधुितय स�टवेयर �योगमा �याएको जनाएको छ । आफैले �योगमा �याएको य�तो स�टवेयरको डाटा �टोरेज, डाटा
प�रवत�न तथा डाटा सुर�ाको पाटोमा आ�व�त ह�न सिकने गरी भरपद� सुर�ा तथा अनुगमन �यव�था भएको पाइएन ।पा�लकाले म.ले.प.फा.नं. १०२ दे�ख १०८ स�मको अिभलेख तथा
कागजात तयार नगरेको कारण स�टवेयरबाट उ�स�ज�त त�याकं िभडान गन� सिकएन । उि��खत कमजोरीमा सुधार गद� स�टवेयरलाई सुरि�त, िव�वसिनय, र भरपद� बनाइनुपद�छ ।

१२३ मु�य अिभवृि� कर 
मु�य अिभवृि� कर:- मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ मा मु�य अिभवृि� कर ला�े व�तु ठे�का माफ� त िवि� गदा� वा सेवा शु�क संकलन गदा� ठे�का रकममा ला�े मु�य अिभवृि� कर
समेत दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो वष� िन�न नदीको िगि�, ढु�ा वालुवा लगायत व�तुमा �ित �यू िफट शु�क �.३ का दरले �यूनतम अ� कायम गरी वोलप� आ�न
गरेकोमा िन�नानुसार ठे�का ��वकृत भएको दे�खयो । सो अनुसार ��वकृत ठे�का रकममा १३ �ितशत मु.अ.कर घिट दा�खला गरेकोले स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

�.स. नदीको नाम संझौता रकम ठे�का पाउनेको नाम 13 �ितशत मु.अ.कर दा�खला गरेको कर बाँक� मु अ कर रकम

1 चारनाथ खोला १७५०५५५५ धनुषबाबा क�सट�क�न २२७५७२२ १०००००० १२७५७२२

2 कमला खोला १७४१११११ जय वजरंग वालुवा �शोधन उ�ोग २२६३४४४ १३९२८८९ ८७०५५५

ज�मा ४५३९१६६ २३९२८८९ २१४६२७७

२,१४६,२७७
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१२४ ठे�का आय 

यो नगरपा�लका, �सरहाको कज��हा नगरपा�लका र Chaina Railway No.2 Engineering Group Co.Ltd िबच चारनाथ खोला र कमला निद दोभान �े� को ७०० िमटरको व�रपरी वाट
िगि�, ढु�, बालुवा �ित घन िफट � ४ मा उपल�ध गराउने गरी िमित २०७७/७/२ मा ि�पि�य स�झौता भएको दे�ख�छ । उ� स�झौता बमो�जम पा�लकालाई उ� क�पनीले िगि�, ढु�,

बालुवा उ�खनन बापत � ४०,५६,९६७.०० र सो को १३ �ितशत मू�य अिभवृि� कर � ५,२७,४०७ बुझाएको दे�ख�छ । तर �ािव�धकको �ितवेदनमा उ� ि�पि�य स�झौता अनुसार
कमला निदको निदज�य पदाथ� कमला निदको प��चम महे�� राजमाग� भ�दा क�रब १ िकलोिमटर दि�णमा दइु ठाउँमा निदज�य पदाथ� म�डारण गरेको र दबैु ठाउँमा गरी कुल ८४०४५
घनिमटर रहेको �यहोरा उ�ेख छ ।यसरी �ािव�धकको �ितवेदन अनुसार िगि�, ढु�ा, बालुवाको प�रमाण ८४०४५ घनिमटर अथा�त २९६७६२८.९५ घन िफटको �ित घन िफट � ४ को
दरले � १,१८,७०,५१५.८० र सो मा ला�े १३ �ितशत मू�य अिभवृि� कर � १५,४३,१६७.०५ गरी कुल � १,३४,१३,६८२.८५ को स�झोता अनु�प यस पा�लकाले �ा� गनु�पन� ५०
�ितशत � ६७,०६,८४१.४३ ह�नुपन�मा मू.अ.कर सिहत � ४५,८४,३७४.०० मा� �ा� गरेको दे�ख�छ । घटी �ा� भएको � २१२२४६७.४३ स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

२,१२२,४६७

१२५ आय �ा�ीको सुिन��चतता 
उ� ठे�का आयमा �सरहाको कज��हा नगरपा�लकाले पिन ५० �ितशत रकम �ा� गन� उ�ेख भएकोमा सो बमो�जम उ� नगरपा�लकाले के कती रकम �ा� गय� एिकन ह�न सकेन । यस
नगरपा�लकाको �ािव�धक �ितवेदन अनुसार यस नगरपा�लकाले घटी �ा� गरेकोले कज��हा नगरपा�लकाले पिन घटी �ा� गरेको ह�न स�ने दे�ख�छ । तसथ� ५० �ितशतले ह�ने रकम �
६७,०६,८४१.४३ उ� नगरपा�लकाले �ा� गरे नगरेको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

१२६ �ािव�धक �ितवेदन तयार नगरेको 
िमित २०७७।४।३० मा चारनाथ र कमला खोलाबाट ३३६६६६७ �यवु िफट र १३३३३३३ �यवु िफट िगटी, बालुवा, रोडा संकलन गन� गरपा�लकाले संय�ु �पमा सुचना �काशन गरेको र
फेरी िमित २०७७।७।२ मा उ� दईु खोलाबाट चाइना रे�वे नं २ इ��जिनय�रङ �ुप लाई पुन िगटी, बालुवा, रोडा उपल�ध गराउने स�झौता गरेकोमा चाइना रे�वे नं २ ले २९६७६२९ �यवु
िफट ित खोलाह�बाट उ�ख� गरेको नगरपा�लकाको �ितवेदन अनुसार दे�ख�छ ।IEE �रप�ट अनुसार चारनाथ खोलाबाट २८६०११० �यवु िफट । कमला खोलाबाट २८६०११० �यवु
िफट उ�ख� गन� िमलने दे�ख�छ । अत यसरी IEE �रप�ट भ�दा बिढ उ�ख� गरी वातावरणमा ��य� �पमा �भाव पान� गरी नगरपा�लकाले खोलाह�को िगटी, बालुवा, रोडा िवि� गन� मना�सव
दे�खएन । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१२७ अ�य�धक दोहन 

िमित २०७७।४।३० मा चारनाथ र कमला खोलाबाट ३३६६६६७ �यवु िफट र १३३३३३३ �यवु िफट प�रमाणमा ठे�का ब�दोब�तको लािग सूचना �काशन गरी िगटी, बालुवा, रोडा
संकलनको लािग ठे�का लागेकोमा कित प�रमाण उ�खनन भयो �यसको चलानी तथा अनुगमन �रप�ट समेत पेश नभएकोले संकलन प�रमाण यिकन गन� सिकएन । उ�खनन प�रमाणको
अिभलेखा�न र अनुगमन नह� ँदा अ�य�धक दोहन ह�न स�ने स�भावना रह�छ । �यस तफ�  पा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।
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१२८ कालो सुिचमा रा�ने 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६३(१)ख मा वोलप� बाट छनौट भएको बोलप� दाता संझौता गन� नआएमा कालोसुिचमा रा�न स�ने र �यसको लािग साव�जिनक ख�रद अनुगमन
काया�लयमा ले�ख पठाउनु पन� �यव�था छ ।यो वष� कमला खोलाको िगि�, ढु�, बालुवा िवि�को लािग वोलप� गरेकोमा एम.ए.क�सट�क�न, जनकपुर धनुषाले �.२,५१,०१,१११.०० पेश
गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले स�झौता गन� आउन प�ाचार गरेकोमा स�पक� मा नआएको भिन दो�ो विढवाला जय बजरंग बालुवा �सोधन उ�ोग िनमा�ण सेवाको कवोल अ�
�.१,७४,११,१११.०० ��वकृत गरी ठे�का लगाएको दे�खयो । यस बाट �थािनय सरकारलाई �.७६९००००.०० घटी राज�व �ा� ह�न गएको छ । य�तो अव�थामा ठे�का ��वकृत प�चात
स�झौता गन� नआएको वोलप� दातालाई ऐन िनयमको �यव�था अनुसार कालो सुिचमा रा�ने कावा�ही अगाडी बढाएको पाइएन । िनयमको �यव�था काया��वयन गरी कालोसुचीमा रा�नुपद�छ ।

१२९ राज�व दा�खला गनु�पन� रकम धरौटीमा राखेको 
देहायको आ�त�रक आयको ठे�का ब�दोब�त गदा� ठेकेदारले िनयमानुसार बुझाउनु पन� ठे�का रकममा िनज ठेकेदारह�ले ठे�का �लदांको बखत ज�मा गरेको धरौटी रकम समेत ठे�का
रकममा समाबेश गरेकोमा काया�लयबाट सोही बमो�जम गन� भएकोमा धनुषबाबा क�सट�क�नले ज�मा गरेको धरौटी �.१७,७५,५०५। हालस�म धरौटी खातामै रहेको दे�खयो । उ� रकम
आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �.

१,७७५,५०५

१३० चेक वाउ�स 

नेपाल रा��  व�कबाट जारी एिककृत िनद�शन २०७७ मा भु�ानी ह�न नस�ने चेक जारी गन�लाई कालोसुिचमा रा�ख कारबाही गन� �यव�था छ । गणेशमान चारनाथ नगरपा�लकाले िन�न
अनुसारको खोलाको िगि� वालुवा ढु�ाको ठे�का लगाउदा ठे�केदारबाट आएको एकाउ�ट पेयी चेक � ४१८५०५०। खातामा मौ�दात नभई चेक नसािटएको कारण नगरपा�लकालाई
समयमा आय �ा� भएको दे�खएन । यसरी समयमा आय �ा� नह�दा नगरपा�लकाले स�ब��धतबाट �याज �लएको समेत दे�खएन । अत स�व��धतलाई कानुन बमो�जम कारवाही समेत गरी
उ� अव�धस�मको �याज असुल गनु�पद�छ ।

पािट�/ खोला रकम चेक िदएको िमित रकम �ा� िमित िढलो भएको अव�ध

धनुष बाबा क�सट�क�न/चारनाथ १७३००५० ०६/२१/२०७७ १०/१९/२०७७ ३ मिहना २८ िदन

जय वजरंग वालुवा �शोधन उ�ोग/कमला २४५५००० ०६/१२/२०७७ १०/१४/२०७७ ४ मिहना २ िदन

ज�मा ४१८५०५०
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१३१ िवभा�य कोषमा दा�खला 
�देश आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा ६ (३) पा�लकाले संकलन गरेको दह�र बह�र शु�कको ४० �ितशत रकम �देश स��त कोषमा ज�मा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष�
दह�र बह�र शु�क बापत � ४१३६६५३०.८८ �ा� गरेको म�ये कज��हा नगरपा�लका �सरहालाई िदएको �.८७०५५५५.५ घटाउदा बाँक� ह�न आउने �.३२६६०९७५.३८ को ४०
�ितशतले ह�न आउने रकम � १३०६४३९०.१५ �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन�मा दा�खला गरेको नदे�खएकोले उ� रकम �देश स��त कोषमा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �

१३,०६४,३९०.१५

१३२ आ�त�रक आय तफ�

१३२.१ यो वष� िविभ� वडाले मालपोत र अ�य शु�क असुली �योग भएका मालपोत र�सद र नगदी र�सद लेखापरी�णमा माग गरेकोमा प�र�ण गदा� वडाले यो वष� नगरपा�लका बाट वुझेको केिह र�सद
ठेली �योग भए र �योग भएका सव ैर�सदको राज�व दा�खला गरेको छ भ� स�ने अव�था छैन । नगरपा�लकाले 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 यस वष� पा�लकाले फा�गुण १ गतेवाट राज�व
अनलाइन समेत काटेको नगरपा�लकाको भनाई छ । यस स�व�धमा िनय��ण गन� �णालीको �यव�थालाई नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ । यो वष� लेखापरी�णमा पेश गरेका िविभ� न�वरका
र�सद ठे�ल अनुसार �. ७८,५१,४३७। राज�व असुल गरेको छ तर नगरपा�लकाको आ�त�रक आय भिन � ८४३०६८४.६७। असुल भिन त�या� �ा� भएको छ, वाँक� रकम के वाट
आएको हो भिन यिकन ह�नुपद�छ। �योग भएका सव ैर�सद लेखापरी�णमा पेश गरेको छ भ� स�ने आधार छैन । यसमा नगरपा�लकाले �ा� ह�नुपन� राज�व एिकन गरी यो भ�दा बिढ राज�व
असुल नभएको आधार सुिन��चत गनु� पद�छ । वडा नं. ११ वाट कम रकम दा�खला भएको रकम स�व��धतवाट असुल गनु�पन� �

वडा नं लेखापरी�णमा पेस भएका ठेली सं�या असुल राज�व दा�खला नभएको

मालपोत ठेली नगदी र�सद ठेली ज�मा ठेली

१,२,३ न.पा मा २८ ५४ ८२ ६५६१३३६.

४ ८ १२ २० १८९९६६.

५ ११ १६ २७ २६२७६३.

६ ९ १३ २२ २५०९८७.

७ ७ १२ १९ २०२४७९.

८ ४ ७ ११ १०७६५५.

२५,२९५
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९ ४ ९ १३ ८०९८१.

१० ३ ८ ११ १००४९१.

११ २ 6 8 ९४७७९. २५२९५

ज�मा ७८,५१,४३७।

१३२.२ राज�व असुल गदा� र�सद अनुसार असु�ल दे�खने म.ले.प.फा.न १०२ दे�ख १०८, स�मका खाता रा�ख व�क दा�खला प�चात गो�वारा भौचर उठाई राज�व असुली खाता रा�नुपन�मा र�सद
वाट �सधै व�ै दा�खला गरी व�क �टेटमे�ट अनुसार आ�दानी जनाउने गरेको छ । जसवाट दा�खला राज�व र खाता िभडान गन� सिकएन । खाता तयार गरी आ�दानी िभडान गन� �यव�था
काया��वयन गनु�पद�छ ।

१३२.३ र�सद िनय��ण खाताः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ५१ मा ऐन वमो�जम ��येक कारोवारको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ �य�तै सोही ऐन तथा
िनयमावलीमा काया�लयको कामलाई �यव��थत एवं िमत�ययी बनाउन 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 खातामा �िवि� गरी सो बाट वुझेर लगेको अिभलेख रा�ख र�सद िनय��णलाई �यव��थत गनु� पद�छ । नगदी र�सद
खाता �मािणत गरी नराखेको र सामा�य िटपोटमा यो वष� िविभ� वडालाई र�सद वुझाएको उ�ेख गरेको छ । जसवाट २०७७ आषाढमा कित र�सद वाँक� �थए २०७७।७८ 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 । यो वष� लगेको म�ये �योग
नभएको र�सद २०७८ आषाढ मसा�तमा िफता� गनु�पन�मा नगरी �योग गन� गरेवाट नगदी र�सदको �योगमा िनय��ण दे�खदनै । यसमा नगरपा�लकाले वुझेको र �योग गरेको र�सद एिकन गरी
असुल राज�व सव ैदा�खला गरे नगरेको छानिबन गरी सुिन��चत गनु� पद�छ ।

१३३ 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 ।
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१३४ 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 ।

१३५ बहाल िवटौरी कर 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५९ मा नगरपा�लकाले वहाल िवटौरी कर उठाउन पाउने �यव�था छ । यस वष� नरपा�लकाले आ�नो �े� िभ� पन� िविभ� ठाउँका हाट बजार
�े�, होिड� बोड�, भवन बहाल आिद वापत कुनै पिन राज�व असुल गरेको छैन । िव�मान हाट बजारह�लाई �यव��थत बनाउद ैलैजानु पद�छ साथै नगरपा�लका िभ� के कित साव�जिनक ज�गा,
गुिठ ज�गाह� रहेको छ �यसको उपयोगको अव�था के छ सो को एिककृत लगत संकलन गरी करको दायरामा �याउनु पन� दे�ख�छ ।

१३६ �यवसाय कर 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनुपन� �यव�था रहेको छ नगरपा�लकाको
काया�लयले यो वष� �यवसाय कर असुल गन� ��ेपण नगरेकोमा कुनै पिन कर असुल गरेको दे�खएन । नगरपा�लकाले �यवसाय दता� र निवकरण तथा �यवसाय दता� नभएका �यवसायह�को
अनुगमन गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले �थािन सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५८ को अ�धकार �योग गरी सवलैाई करको दायरामा �याउनुपन� दे�ख�छ ।

१३७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८३ मा �यव�था भए अनुसार ��येक �थानीय तहले आ�त�रक लेखापरी�क िनय�ु गरी सोबाट सबै आ�थ�क
कारोवारको ��येक चौमा�सकमा आ�त�रक लेखापरी�ण गरी गराई आ�त�रक िनय��णलाई �यव��थत गनु�पन�मा सो पा�लकामा आ�त�रक लेखापरी�क काय�रत भएतापिन िनजबाट
आ�त�रक लेखापरी�ण भई �ितवेदन तयार भएको पाइएन । आ�त�रक लेखापरी�ण नगरेको कारण ह�न स�ने वा भएका किम कमजोरी समयमै सुधार ह�न स�ने दे�खएन । कानुनको �यव�था
अनुसार आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�थ�क कारोवारलाई �यव��थत गनुपद�छ ।

१३८ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७(५) 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 । काया�लयले िविभ� िनमा�ण �यवसायी, पदा�धकारी र कम�चारीलाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । फछय�ट गन� वाँक� रहेको
पे�क� िनयमावलीको �यव�था अनुसार फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१३८.१ राम ऐकवाल मह�ो २०,०००

२,८८३,४४०
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१३८.२ राम ऐकवाल मह�ो ५,००,०००

१३८.३ राम ऐकवाल मह�ो २८,०००

१३८.४ राम ऐकवाल मह�ो ५०,०००

१३८.५ राम ऐकवाल मह�ो ५०,०००

१३८.६ �याम �ज राय १,०६,५००

१३८.७ �याम �ज राय २१,६५०

१३८.८ �याम �ज राय ५८,०००

१३८.९ राम ऐकवाल मह�ो १९,०००

१३८.१० �याम �ज राय १,२४,०००

१३८.११ �य ुड� ायगन िनमा�ण सेवा �ा.�ल. १३,२१,२९०

१३८.१२ गोदार �वा��य चौिक २०,०००

१३८.१३ िवजय सापकोटा ५०,०००

१३८.१४ मोहन ठाकुर वरिह ३,५०,०००

१३८.१५ िव�वनाथ यादब १,६५,०००

१३९ अनुगमन तथा स�परी�ण
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ३५ (२) मा अ��तम लेखापरी�ण ह�दा औ�याएका वे�जुह�को लगत राखी फ��यौट गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले वे�जु अिभलेख राखेको
पाइएन र लेखापरी�णको �ममा काया�लयले फ�य�ट गरी पेश गरेको बे�जु म�ये फ�य�टको �माण संल� भएका िन�नानुसारको बे�जु �.४८६५६८४ स�परी�ण ग�रएको छ ।

आ.व. दफा नं. बे�जुको �यहोरा रकम स�परी�णको �यहोरा रकम
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२०७४-०७� �६ �ी िबनोद कुमार महराको
�ितबेदनमा बिढ खच� लेखेको
तथा कर क�ी नगरेको

१७६००। नगरपा�लकाको आ�त�रक �ोत तथा कर रकम बे�जु खातामा
दा�खला भएको �माण स�ल� गरी बे�जु फ�यौट गरी पेश
भएको आधारमा संपरी�ण �.

१७६००

२०७४-०७� �७ िबल भरपाई पेश नभएको �. ६०१�४� िन�नानुसारका पदा�धकारीको िबल भरपाई स�ल� गरी बे�जु
फ�यौट गरी पेश भएको आधारमा संपरी�ण �.

६०१�४�

�स.नं. नाम रकम

१ वडाअ�य� �ी
राम च�र�
महतो

२००००

२ वडाअ�य� �ी
सोनलाल यादब

४२७�०

३ वडाअ�य� �ी
दयाराम यादव

२�१०००

४ वडाअ�य� �ी
राजलाल यादव

२�७९७�

ज�मा ६०१�४�

२०७�-०७६ ४�.� �यवसायीले तोिकएको निद
�े�मा �ाकृितक �ोत संकलन
गन� नपाएको कारण २०७६।
१।२७ मा उ�च अदालत
जनकपुरमा उ��ेषण िम��त
परमादेशको लागी िनवेदन
गरेकोमा सो कारवाहीको
�ि�या टु�ो नलागेको र

कमला निद गणेशमानचारनाथ र कज��हाको सा�ा निद रहेकोले
ठे�का कबोल बापतको रकममा �०% रकम कज��हा न.पा
�सराहा लाई यस काया�लयबाट िदनुपन� भएको ह�दा िनज
ठेकेदारबाट नै �. �६�०००। कज��हा न.पा �सराहा मा ज�मा
गन� लगाई बाँक� रकम �. २७३�००३। को सनराईज बैकको
चेक �ा� भई दा�खला भएको �माण स�ल� गरी बे�जु फ�यौट
गरी पेश भएको आधारमा संपरी�ण �
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�यवसायीले बुझाउनुपन� थप
�. ३६ लाख सनराइज ब�क
राजिवराज शाखामा
काय�स�पादन जमानत
राखेकोमा जमानतको मा�य
अव�ध िभ�ै नगरपा�लकाले
�यारे�टी �लेम गरेकोमा
ब�कबाट रकम �ा� गरेको
दे�खदनै । जमानतको मा�य
अव�ध जूलाई १६, २०१९ मा
समा� भई सकेको समेत
दे�ख�छ । जमानतको मा�य
अव�ध िभ� दावी भएको उ�
रकम ब�कबाट �ा� गरी
�थानीय संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन� �.

२०७�-०७६ १०६ नपुग कर असुल गरी दा�खला
गनु�पन� �.

�१३० कर रकम बे�जु खातामा दा�खला भएको �माण स�ल� गरी
बे�जु फ�यौट गरी पेश भएको आधारमा संपरी�ण �.

�१३०

२०७�-०७६ १२३.१ कमला र चारनाथ खोलाको
आ�थ�क वष� २०७५-७६ मा
ठे�का ला�ूभ�दा अगािडको
अमानतबाट र�सदको �योग
गरी िव�� कर रकम स.कलन
गरेको दे�ख�छ । कमला
खोलाको २०७५-७-१९ र
चारनाथ खोलाको

नगरपा�लकाको आ�त�रक �ोत खातामा दा�खला भएको �माण
स�ल� गरी बे�जु फ�यौट गरी पेश भएको आधारमा लगती
बे�जु हटाई सैदा�तीक �यहोरा कायमै रहने गरी लगती बे�जु
संपरी�ण �.
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२०७५-६-९ दे�ख िनमा�ण
�यवसायीलाई चलान पूज�
िदएकोमा सो भ�दा अगाडी
अमानतबाट िव�� कर
संकलनमा कूल र�सद ८७
ठेली चलान गरेकोमा ३ ठेली
वडामा लगेको र वाँक� ८२
ठेली म�ये ५७ ठेलीबाट िव��
रकम संकलन गरेको तथा
१० ठेली �योगका नआएको
तथा वाँक� १५ ठेली र�सद
पेश ह�न सकेन । ५७ ठेली
र�सदबाट �. ८३८४०९।
म�ये सोको २० �ितशतले �.

१६७६८१। िनण�य वेगर रकम
संकलन कता�ले रकम �लएको
उ�ेख छ) वांक� �.

६७०७२८। मा
२०७५-६-२८ मा �.

१९७०००। दा�खला गरेको,
�. ४५००००। मेयर रामबाबु
यादवलाई रकम बुझाएको
र�ज�र भपा�ई संल� गरेको
दे�खदा वाँक� �. २३७२८
दा�खला भएको दे�खएन् ।
हराएका १५ ठेली खोजी गन�,
भपा�ई गरी िदएको रकम बँैक

६४१४०९

६४१४०९
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दा�खला गराउने, िनण�य
वेगरको रकम असूल गन� तथा
नपुग रकम असूल तथा १५
ठेलीको समेत आव�यक
छानिवन गरी िव�� कर रकम
दा�खला गन� �.

ज�मा ४�६�६�४ ४�६�६�४

१४० अनुगमन तथा मू�याकंन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गनु� �यव�था गरेकोमा �न�नानसुार देिखएको छः

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

१३१�१० ४८६६ १२६९४४

१४१ अ�ाव��क बे�जु
नगरपाल�काको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ�यौट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

गत वष�स�मको फ��ट गन� बाँक� �
(C)

यो वष�को सं पं बाट कायम वे�ज ु(D) यो वष�को कायम वे�ज ु(E) बाँक� (F=C+D+E)

१२६९४४ 0 ५८६६५ १८५६०९

�म भौचर
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