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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 काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्चत्र्समेिको 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 लेखापरीक्षणमान, 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 प्रवाहलगार्िका 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 
िजुामालगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बेरुज ुफस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारबाही 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 छलफलसमेि 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 ।                                                                                                 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. 430 तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

सनु्दरहरैंचा नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मोरङ । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  सनु्दरहरैंचा नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १२ करोड २१ लाख २५ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. २ लाख फस्र्ौट भई बाकँी बेरुज ु
असलु गनुापने रू. ३ करोड ९ लाख ५६ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ६ करोड ९९ लाख ५८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. २ 
करोड ८ लाख ११ हजार र पेश्की रू. २ लाख रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु. २३ करोड ८३ लाख २९ हजार बेरुज ुबाकँी 
रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ु रु. २७ 
करोड ५३ लाख ५८ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. सनु्दरहरैंचा नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण 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 रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा 
औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको 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 र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगरकार्ापातलका, 
नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने 
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

          

 

  
 

 

 

 

(पद्मप्रसाद आचार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

सनु्दरहरैंचा नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(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
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

११४ ७८ १२२१२५ ० २ २०० ११४ ७६ १२१९२५ ३०९५६ २०८११ ६९९५८ ० ० १२१७२५ २०० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मोरङ २३८३२९ 0 ८४८९६ १५३४३३ ० १२१९२५ २७५३५८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सु�दरहर�चा नगरपा�लका, मोरङ , सु�दरहेरैचा नगरपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख Binod Bhattarai २०७८-९-२३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Shekhar Dhakal २०७६-११-५

बे�जु रकम १२२,१२५,९०९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३७,१९,७७,५३७.०२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६३,४४,८०,०९६ चालु खच� ५५,७२,२२,२२१.३

�देश सरकारबाट अनुदान २,१५,८७,००० पँूजीगत खच� ५६,१५,५४,०५८.५४

राज�व बाँडफाँट २२,११,२२,१३४.५४ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,६८,७४,२९४.२१

आ�त�रक आय १२,०३,२३,८१४.३९

अ�य आय ६,५४,७८,९७४.२

कुल आय १,०६,२९,९२,०१९.१३ कुल खच� १,२०,५६,५०,५७४.०५

बाँक� मौ�दात २२,९३,१८,९८२.१

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �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 १२ वडा, ६४ सभा
सद�य, ११०.१६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ८० हजार ५१८ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण सीमा
लेखापरी�ण काय�लाई थप �यव��थत गद� लैजाने नीित अनु�प यस पटक NAMS (Nepal Audit Management System) माफ� त छनौट ग�रका जो�खमका आधारमा िव�ीय
िववरण र सोसंग स�ब��धत कागजात परी�ण ग�रएको छ । पिहलो पटक वेभ वेस �ितवेदन जारी ग�रएको ह� ँदा �ितवेदनमा समेत सोको �भाव पन� स�ने ह� ँदा दे�खएका �ुटीलाई
प�रवत�न गद� लिगने छ ।

३ आ�थ�क िववरण
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को यस �थानीय तहको आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) १७०९९४०९९७.२१ १०६२९९२०१९.१३ १०६२९९२०१९.१३ ११९८५९७७५८.६८ ११९८५९७७५८.६८

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) १३८३४७१३०८. ९९७५१३०४४.९३ ९९७५१३०४४.९३ ८६८१५६१७४.७७ ८६८१५६१७४.७७

११००० कर २८०२४८७३१ २५४४५४४९५.७ २५४४५४४९५.७ १८९४६२३७३.७४ १८९४६२३७३.७४

१३००० अनुदान ७२५४८०७४१ ६७९५३०८७० ६७९५३०८७० ६३३४५६००० ६३३४५६०००

संघीय सरकार ६४२१०३०९६ ६३४४८००९६ ६३४४८००९६. ५७५१२४००० ५७५१२४०००

�देश सरकार २१५८७००० २१५८७००० २१५८७०००. ५८३३२००० ५८३३२०००

अ�त�रक �ोत २८०२४८७०१ ० ०. ० ०

जनसहभािगता १००००००० २३४६३७७४. २३४६३७७४. ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य राज�व ८६९९३१३५ ६३४०२६२१.२३ ६३४०२६२१.२३ ४४९५८९४१.०३ ४४९५८९४१.०३

१५००० िविवध �ाि� ५०००००. १२५०५८ १२५०५८. २७८८६० २७८८६०

ख. अ�य �ाि� ३२६४६९६८९.२१ ६५४७८९७४.२० ६५४७८९७४.२० ३३०४४१५८३.९१ ३३०४४१५८३.९१

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० १३८९०८१४.२० १३८९०८१४.२० ० ०

कोषह� १०४७५७७६२.२१ ४०९५७५७८.५० ४०९५७५७८.५० ६२५५९४६२.९१ ६२५५९४६२.९१

धरौटी ० १०६३०५८१.५० १०६३०५८१.५० ९४०८९९२ ९४०८९९२

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म २२१७११९२७ ० ० २५८४७३१२९ २५८४७३१२९

भु�ानी (ग+घ) १७५५५४८१५४.०९ १२०५६५०५७४.०५ १२०५६५०५७४.०५ ११२५५७७५१८.०५ ११२५५७७५१८.०५

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) १६४४०९०३९१.८८ १११८७७६२७९.८४ १११८७७६२७९.८४ ८०७०८८०५२.६१ ८०७०८८०५२.६१

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा २७१६६१४०० २६४९३७८०६.९ २६४९३७८०६.९ २५४०९७६९३.६ २५४०९७६९३.६

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग ३०५२२६२९० २२००८४११३ २२००८४११३ १४३६१७६१८.८५ १४३६१७६१८.८५

२४००० �याज सेवा शु�क तथा ब�क किमशन ५,००० ० ० ४८०८५६.३८ ४८०८५६.३८

२५००० सहायता (Subsidy) ७५००००० २६८११९३ २६८११९३ २०००००० २००००००

२७००० सामा�जक सुर�ा ५६००००० ३१२९२२३ ३१२९२२३ ३७१२१४७ ३७१२१४७

२८००० अ�य खच� १६११७१२६२.८८ ६६३८९८८५.४ ६६३८९८८५.४ १२६४६६८८.७८ १२६४६६८८.७८

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� ८९२९२६४३९ ५६१५५४०५८.५४ ५६१५५४०५८.५४ ३९०५३३०४८ ३९०५३३०४८

घ. अ�य भू�ानी १११४५७७६२.२१ ८६८७४२९४.२१ ८६८७४२९४.२१ ११२५५७७५१८.०५ ११२५५७७५१८.०५

कोषह� १०४७५७७६२.२१ ७५६३७१०० ७५६३७१०० ५०२७५३७० ५०२७५३७०

धरौटी ० ११२९६४८३.२१ ११२९६४८३.२१ ९७४०९६६.४४ ९७४०९६६.४४

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म ६७००००० ० ० २५८४७३१२९ २५८४७३१२९

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -५९,२८९ -५९,२८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ङ. यो वष�को बचत (�युन) -४८०७१७४६०.७३ -१४२६५८५५४.९२ -१४२६५८५५४.९२ ७३०२०२४०.६३ ७३०२०२४०.६३

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ३७१९७७५३७.०२ ३७१९७७५३७.०२ १४७५७६९६८.४७ १४७५७६९६८.४७

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -४८०७१७४६०.७३ २२९३१८९८२.१ २२९३१८९८२.१ २२०५९७२०९.१ २२०५९७२०९.१

४ अ�तर सरकारी अ��तयारी
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िनयमावली िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४६ मा �थािनय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गरी िनण�य भएमा स�ब��धत कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयले �थािनय तहलाई संिघय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाली अनुसार आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो
काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म गन� काया�लयले �य�तो अ��तयारी अनुसार भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाचामा
अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनुपन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन� अ��तयारी तथा िनकासा �ा� भई खच� समेत
भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाएको दे�खएन । कानुनमा भएको �यब�था अनुसार खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने
िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

३१४०१०१२३ २४९�९३००० २४९�९३००० २४९�९३०००

३३६००१०२३ �४६००० ० ०

३३६००१०४३ २९९३�२७� २६३६४९२७ २६३६४९२७

ज�मा २८००७४२७५ २७५९५७९२७ २७५९५७९२७

५ वन पैदावार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ख मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िब�� तथा उपयोगस�ब��ध आ�नो वाष�क काय�योजना बनाई
नगरपा�लकाबाट �वीकृत गराउनु पन� र वन पैदावार िब��बापत �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत नगरपा�लकाको �थानीय कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।
नगरपा�लकाले सो स�ब��ध अिभलेख तथा वन काय�योजना �वीकृत गरेको दे�खएन।आ�नो �े�िभ� रहेका सामुदाियक वनको अिभलेख राखी वन काय�योजनाको �वीकृित तथा वन
पैदावारको िब��बाट �ा� ह�ने रकम आ�दानी गन� पहल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ करदाताको गो�वारा लगत फाराम 

करदाताको एिककृत अिभलेख रा�ने उ�े�यले मलेपफा नं ११२ तयार ग�रएको हो । यसबाट करदाताको करस�ब�धी स�पूण� जानकारी ज�तै ��येक करदाताको कर दािय�व
असुली ब�यौता र अि�म असुलीको ��थित उपल�ध गराई आव�यक िनण�य गन� सहज ह�ने िभन म.ले.प.फा.नं. को �यव�था गरेको छ । तर नगरले यस �कारको अिभलेख राखेको
छैन ।

७ राज�व स�टवेयर 

काया�लयले राज�व स�ब�धमा सांि�लाको स�टवेयर �योग गरेकोमा यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन्
• व�यौता रहेका करदाताले गत िवगतको नबुझाइ यस वष�को मा� ितन� िम�ने �यव�था रहेकोले यसमा सुधार गनु�पन�
• स�टवेयरमा डाटा फेन� िम�ने दे�खएकोमा के के त�याङंक प�रवत�न गय� सोको अिभलेख नदे�खएको
• स�टवेयरबाट िन�कने त�या�लाई दिैनक �पमा �याकअप गनु�पन�मा सो नगरेको साथै आईटी सुर�ाको �यव�था नगरेको
• र� गरेको राज�वको भौचर सं�या कित कुन कुन हो र कुल कित भौचर र� गय� सोको अिभलेख नदे�खएको
• करदाताको सं�या दे�खने तर ब�यौता रकम नदे�खने
• राज�वको स�टवेयर �योगको लािग आव�यक �यानुअल नभएको कारण कुन कुन िववरण कहाँबाट दे�ख�छ भ�े एिकन गन� सिकएन ।

८ भूमीकर मालपोत 

मालपोत ऐन, २०२१ को दफा ११ मा ज�गावालाले बुझाउनु पन� मालपोत ��येक वष� जेठ मसा�त स�ममा बुझाउन पन�, दफा १२ मा माघ मसा�तस�म सो वष�को मालपोत बुझाउने
ज�गावालालाई सो वष�को ला�े मालपोतको ५% छुट िदइने, दफा १३ मा दफा ११ बमो�जमको �याद नाघेपछी सो वष�को असार १५ गते स�म मालपोत बुझाएमा ५% शु�क लगाई
मालपोत असुली ग�रने र दफा १४ मा दफा १३ बमो�जमको �यादिभ� पिन मालपोत नबुझाई बाँक� रहेको ज�गाको फाँटवारी तयार गरी मालपोत काया�लयमा पठाउनु पन� र दफा १६
को उपदफा (६) मा असार १६ गते दे�ख पिछ वािष�क १०% का दरले शु�क लगाई मालपोत असुल गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले मालपोत असुली गदा� छुट र ज�रवानाको
�यव�था गरेको छैन । िवगत वष� दे�ख मालपोत असुल ह�न बाँक� ज�गा र ज�गावालाको अिभलेख अ�याव�धक नगरेको कारण व�यौता कित �थयो कित असुली भयो र कित असुल
ह�न बाँिक रहेको छ भनी एिकन गन� सिकएन । यस वष� असुली भएको मालपोतमा ब�यौता असुली गनु� पन� हो होइन तथा असुली भयो भएन भनी परी�ण गन� आधार भएन ।

९ स�प�� कर 

नगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७७ को दफा २ मा नगरपा�लका �े� िभ� अनुसूची १ बमो�जम स�प�� कर लगाउने र असूल गन� उ�ेख छ । अनुसूची १ मा घर तथा ज�गाको
मू�याँकन गदा� मु�य �यापा�रक �े� �यापा�रक �े� तथा आवासीय �े�मा वग�करण गरेको छ । यस वष� स�प�� कर �. २४५६५४४७/- असुली भएको दे�ख�छ । स�प�� कर
संलकन गदा� ती �े�ह� एक�न गरी वग�करण अनुसार नै भएको छ भनी एक�न गन� स�ने आधार पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० करदाताको �यि�गत लगत 

स�पूण� सरकारी तहका िनकायह�मा राज�वको �यि�गत लगत राखी स�ब��धत जानकारीह� ज�तै शु�क द�ड �ाि� तथा बाँक� िववरणह� दे�खने गरी म.ले.प.फा.नं १११
फारामको �योग गनु�पद�छ । करदाताको �यि�गत लगत रा�ख �यि�ले कित रकम बुझायो र कित बाँक� छ भिन अ�ययन गन� यो मलेपफा नं �योग ह�नेमा नराखेकोले करको िववरण
हेन� सिकएन ।

११ मनोर�न कर 

नगरपा�लकाको चौथो नगरसभाबाट पा�रत राज�वको अनुमानमा अ�य मनोर�न कर समेतबाट �. ४९ हजार असुल गन� ल�य �लएकोमा �. ३ हजार ८८५ असुली देखाएको छ ।
�देश आ�थ�क ऐन, २०७६ बमो�जम सो रकम समेतको बाँडफाँड गरी �देश सरकारलाई पठाउनु पन�मा बाँडफाँड गरेको पाइएन ।

१२ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा बहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने
�यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन
�याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख
अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर २,८०,००,००० २,३८,२४,४१८ ८५

वहाल िवरौटी शु�क ८,५०,००० ७,०१,७२१ ८२.५५

अ�य मनोर�न कर ४९,४५६ ३,८८५ ७.८५

अ�य कर २,८३,२४२ १,४७,७४६ ५२.१६

१३ सवारी साधन कर 

�देश सरकारको आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ३(२) मा टाँगा, �र�सा, अटो�र�सा, िव�ुतीय �र�सा (ई-�र�सा) नगरपा�लकाले कर लगाई असुल गन� स�ने �यव�था छ ।
नगरपा�लका �े� िभ� स�ा�लत अटो �र�सा स�ब�धी काय�िव�ध बनाएको छैन तथा राज�व समेत उठाएको छैन । नगरपा�लकामा स�ालनमा रहेका अटो�र�साको िववरण एक�न
गरी दता� नभएका सावरी साधन दता� गन� र दता� भएकाको दता� निवकरण गरी राज�व असुली गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ न�सापास द�तुर 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २५ बमो�जम नगरपा�लका �े�मा न�सा पास नगराई घर िनमा�ण गन� नपाइने �यव�था छ । नगरपा�लका िभ� बिनरहेका स�पूण�
घरह�लाई करको दायरामा �याई न�सा पास पिछ मा� घर बनाउने इजाजत िदनुपन� �यव�था छ । यस वष� न�सापास द�तुर �. ११२०१५९०/- असुली भएको दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाले न�सा पासको लािग अनुरोध भई आएका घरज�गाको मा� न�सा पास गन� गरेको दे�खयो । िनमा�ण इजाजत न�लई बनाइराखेका भवनह�को िनगरानी र अनुगमन
बढाई न�सा पास गराउन �ो�साहन गरी राज�व वृि� गन� तफ�  आव�यक पहल गनु�पद�छ ।

१५ �यवसाय कर 

नगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा ५ मा नगरपा�लका �े�िभ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पँूजीगत लगानी र आ�थ�क कारोबारको आधारमा �यवसाय दता� र निवकरणमा
नगरपा�लकको आ�थ�क ऐनले िनधा�रण गरे बमो�जम वािष�क �यवसाय कर लगाउन र उठाउन स�ने �यव�था छ । यस वष� �यवसाय कर �. ९०६९४७९।५० असुली भएको दे�ख�छ
। राज�व शाखाबाट �ा� �यवसाय कर असुली स�ब�धमा दता� ह�न बाँक� र गत वष�स�म दता� भएका �यवसायीह�को िववरण अ�याव�धक गरेको छैन । गत िवगत वष�मा �यवसाय दता�
गरेका �यवसायीह�ले कुन/कुन आ�थ�क वष�को लािग निवकरण गन� बाँक� हो सो खु�ने िववरण समेत तयार नगरेका कारण नगरपा�लकाले �ा� गन� बाँक� रकम यिकन गन� सिकएको
छैन । अिभलेख अ�ाव�धक गरी असुल ह�न बाँक� रकमको लगत तयार गनु�पद�छ ।

१६ घर बहाल कर 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ५७ मा नगरपा�लकाको �े� िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना ज�गा वा पोखरी पुरै वा
आंिशक तवरले भाडामा िदएकोमा भाडा कर लगाउन पाउने �यव�था छ । �य�तै नगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा ४ मा समेत यस स�ब�धी कर असूल ग�रने उ�ेख छ
। नगरपा�लकाले आव २०७७।७८ मा � ४५००००० संकलन गन� ल�य गरी � ४५६६९९९ असूल गरेको छ । नगरपा�लकाले घरबहाल कर असूल गदा� कर �लन िम�ने सबै
�े�को पिहचान गन� सकेको छैन । घर ज�गा उपयोगको अव�था अ�ययन गरी घर बहाल करको िह�सा बढाउने तफ�  नगरको �यान जान आव�यक दे�ख�छ ।

१७ आय ठे�का अिभलेख 

नगरपा�लकाले यस वष� तथा िवगतका वष� दे�खनै लगाएका आय ठे�काको अिभलेख राखेको छैन । फाइल �यव�थापन गन� र सोको �यव��थत अिभलेख रा�नुपद�छ । नगरले
ठे�काबाट यस वष� तथा िवगत समेतको कुन ठे�काबाट कित रकम यस वष� उ�नुपन� हो तथा िवगत वष� दे�खको उ�न बाँक� रकम कित हो सोमा ला�ुपन� �याज तथा ज�रवानको
रकम कित हो भिन अिभलेख रा�नुपन�मा सो अिभलेख राखेको पाईएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

१८ खोला ठे�का
नगरपा�लकाको �े�िभ� पन� पबुढी, ग��या र लोहो�� खोलाको आ�दानी ठे�का लगाएकोमा िन�नानुसार पाइयोः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.१ ठे�काको लागत अनुमान ठे�काको लागतः अनुमान तयार गदा� िवगत वष�को ठे�का रकमलाई समेत आधार �लनुपन�मा �लएको छैन । गत वष� � ९५१५११५१।५० मा ठे�का
लगाएकोमा यस वष� � २९३०००१० को मा� लागत अनुमान तयार गरेको छ । लागत अनुमान नै कम बनाउनुको कारण खुलाएको छैन । साथै यस वष� कुन आधारमा �
२९३०००१० को लागत अनुमान तयार गरेको हो सो समेत नखुलाएकोले � ६५८५११४१ को कम लागत अनुमान नै कम बनाएको पाइयो।

१८.२ �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन �ितवेदनः सु�दरहर�चा नगरपा�लकाले बुढी, ग��या र लोहो�� खोलामा नदीज�य पदाथ� उ�खननका लािग ठे�का �यव�था गरी राज�व संकलन
गरेको छ । ढंुगा िग�ी वालुवाको �प� प�रमाण खुलाई �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनको आधारमा ठे�का �यव�था ह�ने भएता पिन ठे�का �ा� गन� �यि�/फम�ले
के कित प�रमाणमा �ाकृितक �ोतह� उ�खनन/संकलन गरे सो स�ब�धमा अनुगमन गरी यथाथ� प�रमाण खु�ने िववरण नगरपा�लकाले नराखेकोले के कित प�रमाण उ�खनन/

संकलन भयो सो स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन । IEE �ितवेदन अनुसार उ�खननको सीमा िभ� रहेको मा�े आधार दे�खएन ।

१८.३ बोलप�दा मू�यांकनः बोलप�दाता म�ये R-one Construction ले � ४६४४३००० कवोल गरेकोमा �ा� गरेकोमा पया�� आधार र कारण िवना शुभल�मी ट� ेड सेवालाई �
४३६०१७२२।३५ को ठे�का �वीकृत गरेको छ । साथै वोलप� मू�यांकन सिमितको ४ सद�य म�ये २ सद�यले मा� ह�ता�र गरेकोले मू�यांकनमा बह�मत सद�यको ह�ता�र
गरेको छैन । अत मू�यांकन �ितवेदनलाई समेत आ�धकारीक मा� सिकएन ।

१८.४ छुटः पा�लकाले आय ठे�काको सूचना �काशन तथा स�झौताप�मा उ�ेख भएको �यव�था अनुसार काय� गुनपद�छ । काया�लयले ग�या बुढीखोला लोहो�� िक�तीखोलाको ठे�का
स�झौता � ४३६०१७२२।३५ मु�य अिभवृि� कर समेत हेकोमा ठे�का रकम सु�मै भु�ानी गदा� १० �ितशत छुट िदएको छ । ठे�काको सूचनामा उपरो� कुरा उ�ेख नगरेको
अव�थामा पिन १० �ितशत छुट िदएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �

३,८५८,५५९

१९ सुर�ा गाड� 
साव�जिनक िनकायले कुनै �कारको सेवा करारमा �लई भु�ानी गदा� करार स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम गनु�पद�छ । पा�लकामा सुर�ा गाड� सेवा �लन दप�ण से�य�ुरटी �ा.�ल. संग
२०७६।७।२१ मा स�झौता गरी �ित �यि� �.१३६७३ का दरले मा�सक भु�ानी गन� गरी स�झौता भएको छ । जसमा पा�लकाले वष�भरी ७ जना सुर�ा गाड� सेवामा �लई �.

११४८५३२ भु�ानी ह�नु पन�मा स�झौतामा उ�ेख नभएको शिनवार ओभरटाइम समेत काय� गरेको उ�ेख गरी �. १३२५२२९ खच� लेखेको छ । अतः स�झौतामा उ�ेख नभएको
बढी भु�ानी भएको रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

१७६,६९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० ड� ाइिभ� ता�लम 

कुनै पिन साव�जिनक िनयकाले कुनै सेवा �लंदा पिहला �लएको फम�संग पुनः सेवा �लनु परेमा एउटै दरमा �लनु पद�छ । �कृितको सेवा �लंदा पा�लकाको वािष�क �वीकृत काय��म
अनुसार वडा नं ८ मा ड� ाइिभ� ता�लम संचाल बगरी �.१८४२०० खच� लेखेको छ । ड� ाइिभ� ता�लम ल�मी नारायण ड� ाइिभ� से�टर मोरङले संचालन गरी भु�ानी गदा� एउटै
ता�लममा फरक दर पारी बढी भु�ानी गरेकोले सो रकम स�ब��धत फम�बाट असूल गन� �.

भौचर नं र िमित िववरण दर बढी दर जना बढी भु�ानी

८८६-०७८।२।२३ १० जनालाई ३० िदनको ड� ाइिभ� ता�लम ९९०० ० १० ०

८८७-०७८।२।२३ १४ जनालाई ३० िदनको ड� ाइिभ� ता�लम १२४५० २५५० १४ ३५७००

बढी भु�ानी ३५७००

३५,७००

२१ स�ाहकार स�ाहकार 

�देश नं. १ अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा नगरपा�लका �मुख र उप �मुखले
राज�व र आ�त�रक आय एवं काया�लयको काय� बोझ समेतलाई �यानमा राखी काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम १ जना कम�चारीलाई िनजी सिचवको �पमा रा�न स�ने भएता पिन
स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था रहेको छैन । कानूनी स�ाहकारका �पाम राय सुझाव िदनको लािग २०७७।११।१७ मा बालकृ�ण आचाय�संग स�झौता गरी मा�सक �.४००००
का दरले पा�र�िमक �.४८०००० भु�ानी भएको छ । िनयम िवप�रत िनय�ु� गरी भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

४८०,०००

२२ सवारी साधन भाडा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम, ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गद�न खच� पु�ी गन� िवल भरपाई तथा �माण कागजात पेश गरी
अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गारई रा�नु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले गाडी भाडामा �लनको लािग धम�देबी स�लायस� िवराटनगरसंग दिैनक �.२८२५ का दरले भु�ानी
गन� गरी स�झौता गरेको छ । काया�लयले िव�ध� समयमा धम�देवी स�लायस�को गाडी भाडामा �लए वापत �. ४३२२२५ भु�ानी गरेकोमा गाडी भाडा �लनुको �योजन खु�ने गरी
सवारी लकबुक राखेको पाइएन । जसले गदा� कुन काय�कोलािग क�ले कुन समयस�म �योग गरेको हो एक�न गन� सिकएन । आगामी िदनमा आव�यकताको आधारमा गाडी भाडा
�लई सवारी �योगको लकबुक रा�ख काया�लयको खच�मा िमत�यियता गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १३ (५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान ममत� स�भारको लागत अनुमान तयार गदा� �य�तो िनकायमा �यस स�ब�धी
िवशेष� वा द� कम�चारी भए �य�तो कम�चारीबाट र �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट लागत अनुमान तयार गराउनुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले यस वष� सवारी साधन मम�त मा �. ३२,१०,२००/- र मेिशनरी तथा औजार मम�त संभार मा �.१३,२४,८८०/- गरी ज�मा �. ४५३५०८०/- खच� गरेकोमा
िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम द� िवशेष�बाट लागत अनुमान तयार नगर खच� गरेको पाइयो । �ज�सी मालसामानको मम�त गदा� संभार तथा संर�ण अभलेख खाता
(म.ले.प.फा.नं. 415) बमो�जम ममत� गदा� फे�रएको नयाँ सामान, मम�त गदा�को मू�य, मम�त गन� �यि� वा फम�को नाम, मम�त संभारको िनरी�ण/�मािणत गन�को नाम र ह�ता�र समेत
खु�ने गरी मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन� �यव�था भएपिन राखेको पाइएन । अतः िनयमावलीमा भएको �यव�था पालना गरी मम�त संभार तथा संर�ण
अिभलेख खाता �योगमा �याउनु पद�छ।

२४ इ�धन खच�को मापद�ड 

�देश नं. १ साव�जनिक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधानको िक�सम, इ�धन खच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत
मापद�ड बनाई �योगमा �याउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� इ�धन खच�को कुनै मापद�ड नै तयार नगरी इ�धन (काया�लय �योजन) मा �. ३९,८८,०००/- र इ�धन
(पदा�धकारी) मा �.६,७१,१५६/- गरी ज�मा �. ४६५९१५६/- इ�धनमा खच� गरेको छ । पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई मा�सक �पमा िदने इ�धनको मापद�ड तयार गरेको छैन।

२५ �ज�सीको �यि�गत अिभलेख खाता 
�देश नं. १ साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध स�ब�धी िनद�िशका २०७५ को बँुदा नं. १८ मा �ज�सी �यव�थापन स�ब�धी मापद�डको �यव�था छ । उ� �यव�था अनुसार
अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा �ज�सी साम�ी �योग गन� कम�चारी वा पदा�धकारीको नाम �ेणी, पद �ज�सी साम�ीको नाम र �कार, मू�य, �ज�सी साम�ी बु�झ�लनेको ह�ता�र र
िमित सिहतको अिभलेख रा�नु पन� र स�वा वा पदमु� भई जाँचा बरबुझारथ गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �ज�सी साम�ी �योगको �यि�गत अिभखले खाता राखेतापनी
�यापटप, क��यटुर ज�ता �ज�सी साम�ी बुझाएको अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । िनद�िशकामा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ । 

२६ शैि�क �ितवेदन 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा ��येक नगरपा�लकले नगर सभामा आ�नो �े�िभ�का साव�जिनक र िनजी िव�ालय र �य�ता
िव�ालयमा अ�ययन गन� वालवा�लकाको सं�या, आधारभूत तहमा िव�ालयमा भना� भएका वालवा�लकाको सं�या, िव�ालय भना� भई आधारभूत तहको िश�ा पुरा गरेका
वालवा�लका सं�या, िव�ालय भना� भई �यस वष� आधारभूत तहको िश�ा पुरा नगरी िव�ालय छाडेका िव�ाथ�को सं�या, आधारभूत/मा�यिमक िश�ाको लािग िविनयो�जत रकम र
�यसको �ोत र अ�य आव�यक कुरा सिहतको �ितवेदन पेश गनु� पन� �यव�था छ । उपदफा (२) मा उपरो� अनुसारको �ितवेदन जानकारीका लािग िश�ा स�ब�धी िवषय हेन�
संघीय र �ादेिशक म��ालयमा समेत पठाउनुपन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले कानूनमा �यव�था भए बमो�जम �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� 
िश�ा ससत� तफ�  देहायका िव�ालयलाई भौितक िनमा�ण तफ�  अनुदान �ा� भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�ममा पिन काय� स�प� भएको पाइएन । �वीकृत योजना अनु�पको काय�
भएको स�ब�धमा नगरपा�लकाबाट िनयिमत अनुगमन मू�या�न गरी यथािश� स�प� गरी िव�ालय �यव�थापन सिमित, स�ब��धत िव�ालयका �.अ. , नगरपा�लकाका �.�.अ. र
�ािव�धकबाट �वीकृत काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम अनुदान रकम काय��म

जनता मािव ६५०००० पु�ताकालय �थापना तथा �यव�थापन

महे�� मािव ६५०००० पु�ताकालय �थापना तथा �यव�थापन

मािव मृगौ�लया ६५०००० पु�ताकालय �थापना तथा �यव�थापन

पंचायत मािव ६५०००० िव�ान �योगशाला

नव�योित मािव ६५०००० आइ�सिट

जनता मािव ६५०००० िव�ान �योगशाला

�ीख�ड मािव ६५०००० आइ�सिट

ज�मा ४५५००००

४,५५०,०००

२८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ (पिहलो संशोधन) को प�र�छेद ३ मा अनुदान रकम भु�ानी स�ब�धी �यव�था उ�ेख छ । सो प�र�छेदको दफा ५ उपदफा
७ बमो�जम पिहलो िक�ता कुल अनुदानको साठी �ितशत रकमबाट लाभ�ाहीले ज�तापाता सामा�ी खरीद गरी िनमा�ण काय� गनु�पद�छ । �य�तै दफा ६ मा अनुदान उपल�ध गराएको
३ मिहना िभ� काय� ग�रस�नु पन�मा यस वष� ३२४ जना प�रवारलाई ३०००० का दरले पिहलो िक�ता �दान गरी �९७२०००० खच� गरेको छ । काय��मको उ�े�य बमो�जम
समयमै काय�स�प� गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले
�थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त सु�दरहर�चा नगरपा�लका िभ�का ५ वडाह� (वडा नं. ४,५,६,९र १२) मा वृ�ारोपण,

सडक मम�त, नाला ख�े काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ७८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१२१८३६९ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १ िदनदे�ख ४२
िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३० िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा िवषयगत महाशाखा तथा शाखाको दरब�दी संरचना कायम गनुपन� उ�ेख छ । �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक
िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । नगरपा�लका अ�तग�त िविभ� तहका ३६ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क
दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ । तालुक िनकाय तथा पा�लकाबाट िव�ालयगत िश�क दरब�दी िमलान गरी पदपूित� गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ ३६ िव�ालय ३२२ ३१७ ६२ १५१८१

३१ नमुना िव�ालय

३१.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ९.१३ मा नमुना िव�ालयले �वीकृत गु�योजना अनु�प रही �यनुतम पुवा�धारह�को �ाथिमकता गरी आइ�सिट
�याब, िव�ान �योगशाला, पु�तकालय �यव�थापन पंु�जगत िनमा�ण र सुधारको �े�मा खच� गन� र िव�ालय भौितक तथा शैि�क िवकासको िनयिमत अनुगमन गरी सोको �ितवेदन
�थािनय तह, िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लका अ�तग�तको सुकुना मािवलाई यस आ.ब.मा नमुना िव�ालय भौितक िनमा�ण तफ�
� १ करोड िविनयोजन भएकोमा िव�ालयले गु�योजना अनुसार िविभ� �कारको काय�मा रकम खच� गरेको �गित िववरण पेश गरेको छैन । काय�स�प� गरी िव�ालयका �अ,

�यव�थापन सिमितका अ�य�, �ािव�धक तथा �मुख �शासिकय अ�धकृतबाट �मािणत काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

१०,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप ९.१३ मा नमुना िव�ालयले �वीकृत गु�योजना अनु�प रही �यनुतम पुवा�धारह�को �ाथिमकता गरी आइ�सिट �याब,

िव�ान �योगशाला, पु�तकालय �यव�थापन पंु�जगत िनमा�ण र सुधारको �े�मा खच� गन� र िव�ालय भौितक तथा शैि�क िवकासको िनयिमत अनुगमन गरी सोको �ितवेदन
�थािनय तह, िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लका अ�तग�तको सुकुना मािवलाई यस आ.ब.मा नमुना िव�ालय शैि�क तथा
�यव�थापक�य योजना काया��वयन अनुदानका लािग �.५० लाख िविनयोजन भएकोमा िव�ालयले गु�योजना अनुसारका िविभ� �कारको काय�मा रकम खच� गरेको �गित िववरण
पेश नगरेकोले काय�स�प� भएको �गित िववरण िवलभरपाई लगायतका कागजात पेश गनु�पन� �.

५,०००,०००

३२ �ाव�धक धारका िव�ालय 

१३७-३/२ काय��म काया��वयन पु��तका को बँुदा २.६ मा िश�ण �सकाई सामा�ी �योगा�मक सामा�ीह� �यव�थापनका लािग �ािव�धक तथा �यवसाियक धारका िव�ालयका
लािग �ित िव�ाथ� १५ हजार का दरले अनुदान उपल�ध गराउने र अनुदान �ा� गन� िव�ालयले �ाथिमकताका आधारमा सो बँुदाको उपबँुदा ख अनुसार खच� गन� उ�ेख भएको छ
। यस नगरपा�लकाबाट सुकुना मा�यािमक िव�ालयलाई �२३४४००० �ािव�धक धार अनुदान उपल�ध गराएकोमा काय��म काया��वयन पु��तका बमो�जम खच� भए नभएको
स�ब�धमा अनुगमन मू�यांकन ह�नुपद�छ ।

३३ �यािनटरी �याड खरीद 

सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� मिहनावारी �य�थापन सामा�ी उपल�ध गराई उनीह�को �वा��यमा सुधार
गरी सोही कारणले िव�ालय छा�ने सम�या समाधान गन� संघीय सरकार माफ� त ससत� तफ�  �थािनय तहलाई बजेट िविनयोजन भएको छ । सो काय�लाई �यव��थत गन� सेिनटरी
�याड (िवतरण तथा �यव�थापन), २०७६ जारी गरेको छ । �थािनय तहबाट खरीद ग�रने सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ालयले यसरी �ा� सामान
�ज�सीमा अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� काय�िव�धमा उ�ेख छ । यस नगरपा�लकाले आ.ब ७७/७८ मा सेिनटरी
�याड िवतरण तथा �यव�थापनका लािग �ा� बजेटबाट � २९९१२३०।१८ को ११२८८३ थान सेिनटरी �याड खरीद नवयगु भे�चर �ा�लबाट खरीद गरेको छ । उ� सेिनटरी
�याड सेिनटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन), २०७६ बमो�जम िव�ालयमाफ� त छा�ाह�लाई िवतरण नगरी नगरपा�लकाको �टोरमै रा�खएको पाइयो । लामो समयस�म �टोरमा
रा�दा उ� �याडको गुण�तरमा �ास आउने तथा �याद सिकने ह� ँदा काय��मको उ�े�य बमो�जम छा�ाह�लाई ह�ता�तरण ह�नुपद�छ । बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�य राखी केबल
खरीदका लािग खरीद गन� काय�लाई िन��सािहत ग�रनुपद�छ । िव�ालयले �ा� गरेको र पा�लकामा मौ�दात रहेको समेत सबै सेिनटरी �याड स�ब��धत छा�ाह�लाई िवतरण गरेको
�माण पेश ह�नुपन� �

२,९९१,२३०.१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ िनजी लगािनका िव�ालयको छा�वृ�ी 
अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा �च�लत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन यो ऐन �ार�भ भए पिछ िनजी लगानीका
िव�ालय र साव�जिनक शैि�क गुठी अ�तरगत स�ालन गरेका सो िव�ालयका िव�ाथ� सं�याको आधारमा िव�ालयले �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख बा� क�ा स�मका कूल
िव�ाथ� सं�याको देहाय बमो�जम िव�ाथ�लाई िनशु�क िश�ा �दान गन� �थान आर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।

िव�ाथ� सं�या िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण सं�या

५०० जना स�म क��तमा १० �ितशत

५०० जना दे�ख ८०० जना स�म क��तमा १२ �ितशत

८०० जना भ�दा बढी क��तमा १५ �ितशत

यस नगरपा�लका �े� िभ� िनजी लगानीमा स�ा�लत िव�ालयह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जम िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण �यव�था गरेको िववरण पेश भएन । ऐनमा
भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ काय�स�प� नभएको 
रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काय�िव�ध २०७६ को दफा १४ १ मा काय��मको काय�स�प� भएपछी िव�ालयले अिनवाय� �पमा सामा�जक परी�ण गराउनुपन�छ । १३ को ३ मा
काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकएको ढाँचामा काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� उ�ेख छ । दफा ११ (६) मा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� उ�ेख भएकोमा िन�न
काय��मको अनुगमन मू�या�न गरी यथािश� स�प� गरी िव�ालय �यव�थापन सिमित, स�ब��धत िव�ालयका �.अ. , नगरपा�लकाका �.�.अ. र �ािव�धकबाट �वीकृत काय�
स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम अनुदान रकम काय��म काय� िववरण

�योित मािव ६५०००० िश�ण सामा�ी उपल�धी अिभवृि� रा�� पित शैि�क सुधार काय��म

सुकुना मािव ६५०००० आइ�सिट

प�ायत मािव ६५०००० आइ�सिट

िश�ा िनकेतन मािव ६५०००० पु�ताकालय तथा िव�ान �योगशाला

�योित मािव १८००००० २ कोठे भवन

मािव मृगौ�लया ३६००००० २ कोठे भवन २ वटा

जनता मािव इ��पुर १८००००० २ कोठे भवन

जनता मािव दलुारी १८००००० २ कोठे भवन

ज�मा ११६०००००

११,६००,०००

३६ पर�परागत धािम�क िव�ालय दता� 
अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा पर�परादे�ख च�लआएका िश�ा स�ब�धी मू�य, मा�यता, सं�कृित, रीित�रवाज र अ�यासको
संर�ण र जगेना� गन� र �यसलाई समय सापे� प�रमाज�न गरी िनर�तरता िदन गु�कूल, गु�बा, मदरसा ज�ता सं�था स�ालन गरी वालवा�लकालाई िश�ा �दान गन� स�ने र उपदफा
(२) मा �यसरी िश�ा �दान गन�का लािग स�ालन ग�रने गु�कूल, गु�बा, मदरसा स�ब��धत �थानीय तहमा दता� गनु�पन� �यव�था छ। यस नगरपा�लका �े� िभ� मदरसा सेराजुल
उलुम धािम�क िव�ालय स�ालनमा रहेको अनुदान समेत �दान गरेको भएता पिन दता� स�ब��ध अिभलेख र अनुगमन �ितवेदन पेश भएन । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ १११ २०७७-८-२१ नापी िकताब नभएको 
काया�लयले उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी काम गरी सकेपछी स�झौता अनुसारको काम र पुरा गरेको प�रमाण सिहत नापी िकताब र रिनङ िबल तयार गरी �मािणत गरेर मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । आदीबासी जनजाती भवन िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �१११९३६९।३९ भई आदीबासी जनजाती भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमतलाई �
१००७८१० भु�ानी भएकोमा िव�तृत नापी िकताब नभएकोले सो पेश ह�नुपन� �

१,००७,८१०

३८ हेभी इ��वपमे�टको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन�
जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ ।
काया�लयले हेभी इ�वीपमे�टको �योग गन� िपच गन� लगायतका काय� उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएको पाइयो । अतः उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा मेिशनको �योग
नह�ने काय�मा मा� गनु� पद�छ । केही उदाहरणह�

िववरण खच�

बाबा राइस िमल बु� माग� कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित २५१०६४३

भानु माग� सडक कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५९२०९८

आन�द माग� कालोप�े िम�लजु�ल माग� ए�ज� उपभो�ा सिमित ९६८५५०

िवपुल माग� कालोप�े सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १८३२४३२

गोलापरासी उ�र मोटोबाटो कालोप�े उपभो�ा सिमित ३६५२३७७

�णाम माग� कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३०५१४५०

जागृित माग� कालोप�े भ�डारी माग� ए�जङ उपभो�ा सिमित १८३७०२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले जिटल �कृितका भवन, क�भट� पुल तथा सडक कालोप�े िनमा�ण आिद उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक
र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप�को मा�यमबाट �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन्:

उपभो�ा सिमित कामको िववरण भु�ानी रकम

सु�दरदलुारी खानेपानी उ�रको सडक कालोप�े िनमा�ण उ.स. सडक कालोप�े २०९५५१७

र�तमान मा�केको घर उ�र वडा नं १२ जो�ने सडक कालोप�े िनमा�ण उ.स. सडक कालोप�े २०९६६३२

बुधबारे दि�ण गोसलाईन �े� कृिष सडक ढलान तथा कालोप�े िनमा�ण उ.स. सडक ढलान तथा कालोप�े १०८५६९९

नेवा भवन िनमा�ण उ.स. भवन िनमा�ण १६८५७९०

मदरसा चोकदे�ख िव िप आ िव स�म सडक कालोप�े िनमा�ण उ.स. सडक कालोप�े ७५४८२५

िश�ा िनकेतन मा िव को पूवा�धार िनमा�ण उ.स. पूवा�धार िनमा�ण १३०२००९

शेषनारायण सामुदाियक भवन िनमा�ण उ.स. भवन िनमा�ण ११४२६४६

सा�जलाल मा िव गिछया �लव भवन िनमा�ण उ.स. भवन िनमा�ण १३२३०००

�म भौचर
न�बर
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४० उपभो�ा सिमित माफ� त कालोप�े काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउदा िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपन अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य
उ�े�य नै रोजगारी सृजना गन� भएमा उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने उ�ेख छ । �य�तै िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
लोडर, ए�साभेटर, रोलर, डोजर, �ई�डर, िबटुिमन िड��ुिवटर, िवटुिमन �वाईलर ज�ता हेिभ मे�सनह� �योग गन� सिकने छैन तर लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेिभ
मे�सन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लएर �य�ता मे�सन �योग गन�
सिकनेछ। हेभी मेिशन �योग ह�ने जिटल �कृितको काम ि�िम�स कालो प�े गन� गरी िविभ� उपभो�ा सिमित माफ� त सडकको काय� गराएको पाइयो । कालोप�े काय� आ�थ�क वष�को
अ��यमा भएकोले िनमा�ण काय�मा पया�� �यान नपुगी गुण�तरमा कमजोर ह�ने जो�खम रहेको छ । साथै, उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउँदा �ित�पधा� नभएको कारणबाट
िमत�ययी पिन नह�ने भएकोले सो स�ब�धमा काया�लयको �यान जानु पद�छ । केही उदाहरणह�

िववरण खच�

बाबा राइस िमल बु� माग� कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित २५१०६४३

भानु माग� सडक कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५९२०९८

आन�द माग� कालोप�े िम�लजु�ल माग� ए�ज� उपभो�ा सिमित ९६८५५०

िवपुल माग� कालोप�े सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १८३२४३२

गोलापरासी उ�र मोटोबाटो कालोप�े उपभो�ा सिमित ३६५२३७७

�णाम माग� कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३०५१४५०

जागृित माग� कालोप�े भ�डारी माग� ए�जङ उपभो�ा सिमित १८३७०२२

�म भौचर
न�बर
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४१ उपभो�ा सिमित दता� 
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पिन सं�था िवधान सिहत दता� नभएमा सं�थालाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खँदनै । साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम ९७(१२) बमो�जम उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको
�वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले यसवष� स�झौता गरेका कुनैपिन उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�नेगरी दता� नभई �थानीय �पमा आयोजनाको बजेटको आधारमा अ�थायी सिमित गठन ह�ने र काम स�प� प�चात िमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण स�प�
योजनाह� अलप� भएमा �ज�मेवार बनाउन किठनाई ह�ने भएकोले �थायी संय�� माफ� त काम गन� गरी उपभो�ा सिमितको काय�मा सुधार ह�नुपद�छ । साथै यस बष� उपभो�ा
सिमितबाट आयोजना स�प� गरेकोमा कुनै पिन आयोजना िनयमावलीको �यव�था बमो�जम ह�ता�तरण गरको दे�खएन । उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउन लागत अनुमान तयार
गदा� मम�त संभार कोष वापत रकम �यव�था गरी िबल भु�ानी गदा� क�ा गरी कोषमा रकम ज�मा नगरेकोले स�प� आयोजनाको मम�त, रेखदेख तथा उिचत संर�ण ह�न नसक�
लगानी खेर जान स�ने ह� ँदा मम�त कोषको क�ी नगरी योजना स�प� गरेको कानुन स�मत दे�खएन ।

४२ उपभो�ा सिमित छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट
गराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित, प�रमाण, ला�े रकम, उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायको �यहोन� वा �यहोनु� पन� रकम र अ�य आव�यक
कुराह� खुलाई साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सूचना �काशन गरी ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आफ� ले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ ।
तर काया�लयले यस वष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउँदा संझौता बाहेक संझौता पूव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन । यसबाट िवकास
िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले भएको दे�खएन । यसबाट िनमा�ण काय�को समय, लागत र गुण�तरमा असर पन� ह� ँदा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले गरीनु पद�छ ।

४३ िनमा�ण काय�को लगत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय�स�प� गरीसकेपिछ साव�जिनक िनकायलाई �ा� भएको भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई
अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले यस वष� स�ालन गरेको योजना िनमा�ण काय�को लगत अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । पा�लकाले गतिवगत वष�दे�ख स�ालन भएको
काय��मबाट िनमा�ण गरेको भौितक संरचनाह� समेतको लगत रा�ने �यव�था गरी िनमा�ण काय�को लगत �यव�थापन गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
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४४ उपभो�ा सिमित माफ� त भएको कामको गुण�तर 

साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(६) अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गदा� उपभो�ा सिमित वा समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न
िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ तर यस
काया�लयमा उपभो�ा सिमितमाफ� त गरीएका कामको िबल भरपाई पेश गरेतापिन कागजात परी�ण गदा� �ािव�धक िबलमा भएको प�रमाण र उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िनमा�ण
साम�ीको प�रमाण फरक रहेको पाइएकोले िनधा��रत न�स� अनुसार नै िनमा�णकाय� भएको छ भ�े आ�वा�त ह�ने अव�था छैन । आव�यक प�रमाण भ�दा अ�धक ख�रद तथा �यून
ख�रदको अव�थामा उपभो�ा सिमित माफ� त गरीएको कामको गुण�तरीय छ भ�े अव�था दे�खँदनै ।

४५ नापी िकताव 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखांकनका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताब म.ले.प.फा.न.५१२ मा उ�ेख गनु�पन� गरी महालेखापरी�कबाट �वीकृत गराई महालेखा िनय��क
काया�लयले लागू गरेको छ । नापी िकताब काम तामेल भएको बीस वष� पिछ मा� धु�याउन िम�ने भिन सरकारी कागजात धु�याउने िनयमावली, २०२७ को अनुसूची ५ को बँुदा नं.३
मा उ�ेख छ । लेखापरी�ण �ममा परी�ण गदा� लुज�सटलाई नै नापी िकताव मा�े �यव�थालाई िनयमले छुट िदएको पिन दे�खदनै । तसथ� नापी िकतावमा खुलाउनुपन� सबै �यहोरा
खुलाई काया�लय �मुखबाट �मािणत गरी नापी िनय��ण खाता म.ले.प.फा.न. ५१२ मा अिभलेख चढाई नापी िकताव �योगमा �याउनु पद�छ ।

४६ वडा काया�लय भवन 

वडा काया�लय भवन ५, ८ र ९ को िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ड� इ� भ�दा Slab को काय� 94 ft3 बढी दे�खएको Truss Work को Detail Calculation नराखेको र
Wall Tile Painting को काय� गरेको देखाएकोले बढीको लागत अनुमान तयार गरेको छ ।

४७ अ�य काया�लयको िनमाण� खच� 
काया�लयले पूवा��ल िव�विव�ालय िभ� �.४३७९०४९।४६ को सडक तथा पािक� � िनमा�ण गरे वापत रकम खच� लेखेको छ ।स�ब��धत िनकायको छु�ै बजेट तथा िनकासा ह�ने
अव�थामा अ�य काया�लयलको खच� ले�नु औिच�यपूण� दे�खएन ।

४८ चरीगुवा कालोप�े सडकको �तरो�ित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम, ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गद�न खच� पु�ी गन� िवल भरपाई तथा �माण कागजात पेश गरी
अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गारई रा�नु पन� �यव�था छ । ।चरीगुवा कालोप�े सडकको �तरो�ित-४ को काय� आ�स िव�डस� ए�ड िन�सले गरेकोमा �याव टे�को िवल
समावेश नगरेकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �

१,५००
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४९ सुकुना खोलाको क�भट� िनमा�ण 

सुकुना खोलाको क�भट� िनमा�ण काय� जगद�बा िविपन िनमा�ण सेवाले गरेकोमा लागत अनुमान � २०२००४२ तथा स�झौता रकम � ११११०९० रहेकोमा लागत अनुमान गदा�
ड�डीको Wastage १० �ितशत देखाएकोले बढी लागत अनुमान तयार गरेकोले सोही अनुसार भु�ानी ह�न स�ने भएकाले काया�लयले उ� भु�ानी िदन निम�ने दे�खएको �

७३,३१५.५

५० बजेट िविनयोजन 

काया�लयले बजेट िविनयोजन गदा� लागत अनुमान गरेर मा� आव�यक बजेट छु�ाउनु पन�मा बजेट छु�ाएर मा� लागत अनुमान तयार गन� गरेकोले केही योजनाह� पुरा नभै
अलप� परेको पइयो । साथै िवगत वष�मा अधुरो योजना यस वष� संचालन गरेकोमा िविभ� योजनाको खाता नरहेको र डकुमे�ट पेश नभएकोले िवगतमा कित काम भयो एक�न गन�
सिकएन । जसले गदा� दोहोरो पन� जान स�ने दे�खयो । अतः काया�लयले दोहोरो परे नपरेको एक�न गनु� पद�छ । साथै बजेट िविनयोजन गदा� योजना अधुरो नरहने गरी गनु� पद�छ ।

५१ दर िव�लेषण 

काया�लयले दर िव�लेषण गदा� ��येक योजनाको छु�ाछु�ै दर िव�लेषण गनु�पन�मा पा�लकाको सबै �े�को एउटै �लड (Lead) रा�ख िव�लेषण गरेकोले यथाथ� लागत अनुमान तयार
गरेको छैन । साथै कुन िनकायको नम�स �योग गरेको हो सो समेत अ�धकांश योजनामा खुलाएको छैन । अतः �वरी साइटको दरुी िनधा�रण गरी Transportation को आधारमा दर
िव�लेषण गनु� पद�छ । साथै कुन िनकायको नम�स �योग गरेको सो खुलाउनु पद�छ ।

५२ प�चम िव�ालय प��चम सडक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम, ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच� पु�ी गन� िवल भरपाई तथा �माण कागजात पेश गरी
अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गारई रा�नु पन� �यव�था छ । प�चम िव�ालय प��चम सडक-१ को काय� हरी पूण�मा क��ट��सनले गरेकोमा ५ वटामा� �मुपाइप ख�रद
गरेकोमा १२ वटा Laying गरेको पाइएकोले ७ वटा बढी Laying गरेको दे�खएकोले असूल गनु�पन� �

८,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ िव�तृत नापजाँच गनु�पन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
िन�नानुसारको योजनाह� नमूना परी�ण गदा� िव�तृत �पमा नाँपजाच (३०।३० िमटरमा) नगरी एकमु� नापी गरेकोले प�रमाण एिकन गन� नसिकएकोले काया�लयले अ�य
काय�ह�को समेत िव�तृत �पमा नाँपजाच गरी प�रमाण एक�न गनु�पन� �

योजनाको नाम कामको िववरण प�रमाण दर ज�मा कैिफयत

गोरख भ�राईको घरदे�ख क�भट�स�म कालोप�े सडक Sub Grade 1991.76 200 39835 344 रिन� िमटर एकै पटक नापी गरेको देखाएको
Base Course 298.76 2200 657280

सदभाव माग�मा कालोप�े २ Base Course 839.94 1980 166308.2 950 रिन� िमटर एकै पटक नापी गरेको देखाएको

ऐलानपुर मझुवा सडक �तरो�ती Sub Grade 4550 20 91000 495 रिन� िमटर एकै पटक नापी गरेको देखाएको
Sub Base 455 900 409500

Base course 612.63 1600 980208

भुवने�वर माग� १ कालोप�े Sub Grade 337.5 130.74 44124.75 एकै पटक नापी गरेको देखाएको
Sub Base 292.5 1770.52 517877.1

Base course 337 2233.12 752561.4

Prime coat 2250 197.19 443677.5

Tack coat 1031.25 164.19 169320.9

Premix Carpet 61.88 11084.24 685892.8

Sand Seal 2061.5 89.9 185328.9

ज�मा 5142914.55

५,१४२,९१४.५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
िन�नानुसारको योजनाह�को काय� गदा� िन�नानुसारमा बढी भु�ानी भएकोले असूल गनु�पन� �

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको
नाम

कामको
िववरण

प�रमाण दर � रकम कैिफयत

वडा नं ६
काया�लय भवन

DRA
Construction

Brick
Masonry

2.14m3 13877.9 29698.7 43.95m मा 46.35 र 11 मा 12.5m ि�डमा बढी िदएको

Plaster(1:4) 6.11m3 290 1771.9 Floor Height भ�दा 0.10m बढी देखाएको

वडा नं ९
काया�लय भवन

श�सधर िनमा�ण
सेवा ए�ड कटेल

Brick
Work

2.96m3 10000 23600 Floor को Column को तुलनामा बढी देखाएको

हे�थपो� भवन
वडा नं ८

श�सधर िनमा�ण
सेवा ए�ड कटेल

Brick
Work

2.81m3 10000 28100 Footing Column को तुलनामा बढी

Brick
Work

0.109m3 10000 1090 A-A, B-B ि�डमा 9.79m ल�बाइ ह�नुपन�मा 10.14m देखाएकोले बढी भएको

िश�ा िनकेतन
मािव

उपभो�ा सिमित Brick
Work

4.085m3 11412.7 46621 Footing Column 1.30m, Foundation Beam र Tie Beam घटाइ 0.75

िदनु पन�मा 1.30 नै िदएकोले बढी भएको

िश�ा िनकेतन
मािव

उपभो�ा सिमित Brick
Work

6.61m3 11412.7 75438 Column को उचाइ Super Structure मा 2.9m, Floor Beam 0.3m र sill

lintel 0.2 घटाइ 2.4m उचइ िदनु पन�मा 2.82m िदएकोले बिढ भएको

Total 206320

२०६,३१९.५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ ड�डीको लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० बमो�जम लागत अनुमान तयार गदा� िव�तृत �पमा तयार गरेको छैन । �ितशतको आधारमा ड�डीको लागत अनुमान तयार
गरेको र अ�धकांशको ड� इ� िडजाइन �योग नभएको कुन Size को कित प�रमाण एक�न गन� सिकएन । जसले गदा� �ट�चरको आव�यकता भ�दा कम वा बढी �योग ह�ने दे�खयो ।
अतः �ट�चर एनालाइ�सस गरेर मा� ड�डीको �योग गनु�पद�छ ।

५६ �याद थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काम स�झौताको अव�ध िभ� पुरा गन� नसिकने भएमा िविभ� आधारह� �लई अ�धकार �ा�
अ�धकारीले �याद थप गन� स�ने �यव�था छ । िनयम बमो�जम भ�दा बढी �याद थप गरेको पाइएकोले िनयमको पालना गनु� पद�छ । केही उदाहरण

योजनाको नाम ठे�का अव�ध �याद थप बढी अव�ध बढी �ितशत

पु.िब.िब. दे�ख गोठगाउँ ह� ँद ैमृगौ�लया सडक कालोप�े ३१ िदन १८६ १५५ ५००

वडा नं ९ काया�लय भवन िनमा�ण २३ िदन १८५ १६२ ७०४

वडा नं ५ काया�लय भवन िनमा�ण २३ िदन १८५ १६२ ७०४

५७ �ाथिमक �वा��य के�� हर�चामा क�पाउ�ड वाल �ेिम� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२१(क) िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेकोमा स�झौता रकमको १०
�ितशतले नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको 0.05 �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु पन� �यव�था छ । �ा�थमक �वा��य के�� हर�चामा क�पाउ�ड वाल �ेिम�
लगायतको काय� व�लया �न�ट��सनको स�झौता रकम � २१४७२०२ रहेकोमा ठे�का अव�ध २०७८।२।२३ दे�ख २०७८।३।७ स�म रहेकोमा ठे�काको अव�ध थप नभएकोले
२३ िदनको 0.05 �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपूित� �लनु पन� �

२४,६९२.८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ सलकपुर सडक र �या�ड�केिप�क काय� 
सलकपुर सडक र �या�ड�केिप�क काय� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल
संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । सलकपुर सडक र �या�ड�केिप�क काय� १ उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको िन�नानुसार PCC(M15) को काय� गदा� Thickness उचाइ
0.45 िदएकोमा 0.045 ह�नुपन�मा बढी िदएको रकम असूल गनु�पन� �

कामको िववरण ह�नुपन� प�रमाण िदएको प�रमाण फरक दर ज�मा

PCC(M15) 32*0.15*0.045=1.08 32*0.15*0.45=10.80 9.72m3 9261.84 90025

९०,०२५

५९ सर�वती आधारभूत िव�ालय दे�ख उ�र उपकारचोक स�मको बाटो कालोप�े 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
सर�वती आधारभूत िव�ालय दे�ख उ�र उपकारचोक स�मको बाटो कालोप�े गन� काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा Tack Coat को काय� 0.5 �ित �वायर िमटर िदनुपन�मा
0.72 िमटर ��वायर िदएकोले गुणा समेत फरक पारी बढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

कामको िववरण िदनु पन� प�रमाण देखाएको प�रमाण फरक दर ज�मा

Tack Coat 2430.75*0.5=1215.37m2 2430.75*0.72=2315m2 1099.63 164.19 180548.25

१८०,५४८.२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० बढी लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १० बमो�जम िनमा�ण काय�को लागत अनुमन तयार गनु�पन� तथा दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार
नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । िन�नानुसारको काय� उपभो�ा सिमितले गदा� बढी लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार भ�ानी भएकोले बढी
भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

काम गरेको �थान कामको िववरण िदएको चौडाइ िदनु पन� चौडाइ प�रमाण दर रकम कैफयत

वडा नं १० को काम E/W excavation 1.6 1.2 32.6m3 150 4890 ३ वटा िवलबाट भु�ानी भएको

Gabion work 1.6 1.2 7.52m3 1800 13536

RCC (1:3:6) 1.6 1.2 5.65m3 7000 39550

वडा नं १२ को काम E/W excavation 1.8 1.2 93.6 m3 130 12168 २ वटा िवलबाट भु�ानी भएको

Gabion work 1.8 1.2 11.7 m3 2000 23400

RCC (1:3:6) 1.8 1.2 8.775m3 7500 65812

ज�मा 159356

१५९,३५६.५

६१ �यावटे� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ अनुसार भु�ानी गदा� काय� खच�को पुि� गन� िवलभरपाइ समावेश गरी िदनु पन� �यव�था छ ।
दरेहायका िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएकोमा िनमा�ण सामा�ीको �याव टे� रकम भु�ानी भएकोमा बढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

योजनाको नाम भु�ानी भएको िवल रकम बिढ भु�ानी रकम

�माण माग� कालोप�े िनमा�ण उ.स. १५००० १२००० ३०००

िपपलचोक दे�ख पचह�र िवघे सडक कालोप�े िनमा�ण उ.स. १०००० ७५०० २५००

ज�मा ५५००

५,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ सु�दरपुर �वा��य चौक� ह� ंद ैिफ�ा जाने सडक-५ 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार अ��तम िवल भु�ानी गदा� कहाँबाट कहास�म काय� भएको हो सो नापी िकताब तयार गन�पन� र सोही अनुसार
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । सु�दरपुर �वा��य चौक� ह� ंद ैिफ�ा जाने सडक-५ को काय�मा चेनेज नखुलेको, �थान �पेिशिफक नभएको, Levelling नभएको, Premix Carpet को
Thickness फरक फरक दे�खएकोले प�रमाण एक�न गन� सिकएन ।

६३ स�जलाल मािवको भवन िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
स�जलाल मािवको भवन िनमा�ण काय� गदा� Brick Masonry को काय� गदा� Sill Lintel घटाउनु पन�मा नघटाइएकोले 0.775m2 को � १२०५६।७२ को दरले ह�ने रकम असूल
गनु�पन� �

९,३४३.९५

६४ मौजुदा सूची तयारी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६क मा सोही ऐनको दफा ३० (६), ४१ (१) (क) र ४६ बमो�जम ख�रद गन� तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १८ मा
साव�जिनक िनकायले सोझै ख�रद गन� �योजनका लािग यो�यताको आधारमा सूची तयार गन� र य�तो सूचीलाई अ�ाव�धक गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले सो अनुसार
ख�रद गदा� मौजुदा सूचीमा दता� भएको �माणप� (अनुसूची २ख) समेत पेश गरी ख�रद नगरेको एवं काया�लयले मौजुदा सूचीको अिभलेख दता� पु��तका (अनुसूची २ग) अ�ाव�धक
नगरेकोले सो सूचीमा समावेश भएका �यि�, सं�था, आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकबाट ��ताव माग ग�र ख�रद गरेको यिकन गन�
आधार भएन ।

६५ अधुरो आयोजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह�
र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन� �य�तो सिम�ामा सुधारका लािग चा�नुपन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ ।
तर नगरपा�लकाले वडाका योजनाह� छनौट गदा� स�पूण� काय� स�प� ह�ने गरी बजेट �यव�था गरी सोही अनुसार काय� गनु� गराउनुपन�मा योजनाह� अधुरा रहेको पाइयो । अधुरा
योजनाह�लाई ��येक आवमा सानो सानो रकमको �यव�था गरी पुरा गन� गरेको पाइयो । यसरी बजेट छरी अनु�पादक �े�मा बजेट स�ने प�रपाटीको अ��य ह�नुपद�छ । साथै योजना
स�प� गन� आव�यक बजेटको सुिन��चतता गरी योजनाको छनौट गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६६ ३१ २०७७-५-२४ बढी िबल 

गिछया खोला तटब�धन िनमा�ण काय�का लािग वडा नं ३ गिछया खोला तटब�धन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमान �१६९३५३९।३६ भएको काय� िदई काय�स�प�
प�चात � १५२००००० भु�ानी भएकोमा नापी िकताबमा ठाउँ Specific भएको पाइएन । डइ� िडजाइन समेत नभएको । ३X१X१ को ६८ थान र २X१X१ को ९२ थान
�यािवन जाली �योग गदा� ४२६।८० घिम ढंुगा �योग ह�नुपन�मा िबल भपा�ई पेश गदा� ६५५ घिम ढंुगा ख�रदको िबल पेश भएको छ । २२८.२० घिम बढी ढंुगाको �ित घिम � ८५० ले
ह�ने � १९३९७० (�याट बाहेक) िबल भरपाई पेश गरेको छ ।

६७ मेिशनको �योग 

काया�लयले संचालन गरेको योजनाह�मा मािनसको �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो । जसले लागत अनुमान बढी तयार भएको छ । काया�लयले मेिशनको �योग गरी
काय� गराएको अव�थामा सोही अनु�प मेिशनको �योगको दर िव�लेषण गरी मा� भु�ानी िदनु पद�छ ।अतः लागत अनुमान तयार गदा� नै सबै �कारको काय�मा मेिशन �योग गनु� पद�छ
।

६८ चेनेज 

काया�लयले संचालन गरेका योजनाह�मा चेनेजको सु� �वाइ�ट नलेखेकोले कुन �थानबाट सु� भएको हो खुलेन । साथै िवगत वष�ह�को योजनाको काया��वयनको खाता समेत
नराखेकोले योजनाको काम दोहोरो पन� स�ने दे�ख�छ । अतः काया�लयले ��येक सडक, नाला तथा �ट�चरको चेनेज र �पे�सिफक ए�रया खु�ने गरी काय� गराउनु पद�छ ।

६९ ड� इ� 

काया�लयले िनमा�ण गन� अ�धकांश योजनामा ड� इ� तयार गरेको पाइएन । लागत अनुमान तयार गदा� तथा अ��तम भु�ानी गदा� ड� इ� तयार गनु�पद�छ । ड� इ� िवनाको काय�ले गरेको
लागत अनुमानको प�रमाण एक�न गन� सिकएन । अतः ड� इ� िडजाइन गरी काय� गनु� पद�छ ।

७० हे�थपो� भवन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
हे�थपो� भवन वडा नं ८ को भवन िनमा�णको काय� शिशधर िनमा�ण सेवाले गरेकोमा �याव टे�को िवल समावेश नगरेकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �

२०,०००

७१ खदम खोला वडा नं २ को पुल िनमा�ण
खदम खोला वडा नं २ को पुल िनमा�णको काय�को लागत अनुमान � २२०१४८३ रहेकोमा जगद�बा िविपन िनमा�ण सेवाले गरेकोमा िन�नानुसार दे�खयोः

७१.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
ड�डीको �योग 4459.30kg गरेकोमा RCC Quantity संग िभडान नभएको प�रमाण एक�न गन� सिकएन ।
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७१.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
ड�डीमा नम�स भ�दा बढी Wastage उ�ेख गरी १० �ितशत अथा�त 405.39kg िदएकोले उ� रकम िदन निम�ने भएकोले असूल गनु�पन� �

३८,४८५

७२ प�रमाण एिकन गनु�पन�
िन�न योजना काय�को लागत अनुमान � १२६१२५८७।८० रही � ९३३०८२६।९७ मा काय� गन� गरी जगद�बा िविपन िनमा�ण सेवाले काय� गरेकोमा िन�नानुसार पाइयोः

७२.१ ठे�कको अिवध २०७७।३।२५ दे�ख २०७७।३।२५ स�म राखेकोले शु�य िदनमा काय� स�प� गन� नसिकने गरी स�झौता गरेको छ । काया�लयले कामको िववरण अनुसार ठे�का
अव�ध एक�न गनु� पद�छ ।

७२.२ काया�लयले साव�जिनक ख�रद िनमावली २०६४ को िनमय ११८ बमो�जम भे�रएसन गदा� Site Clearance को समेत भे�रएसन �वीकृत गरेको छ । िनमा�ण �यवसायी उ�च मू�य
रा�खएको काय�मा Site Clearance को चौडाइ 0.5m बाट 0.7m देखाएकोले 281m2 बढी भे�रएसन गदा� �ािव�धक पु�ाइ नभएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �

१४०,५००

७२.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२५ अनुसार �ािव�धक काय�स�पादन मू�याकंनका आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । ७०२ वटा िव�ुत पोल बनाउने
काय�को लािग �ित पोल कित वटा कुन Size को ड�डी �योग गन� नखुलाइएकोले प�रमाण एक�न गन� नसिकएको �

४०५,५३१

७२.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२५ अनुसार �ािव�धक काय�स�पादन मू�याकंनका आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । Earth work Filling काय�को Cross

Section Drawing पेश नगरेकोले ३९६घनिमटर काय�को प�रमाण एक�न गन� सिकएन ।
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७२.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।।
�यािवनको काय� कुन कुन �थानमा कुन Site समेत नखुलाएको र ड� इ� समेत नराखेकोले प�रमाण एक�न गन� नसिकएको �

कामको िववरण(size) प�रमाण (घनिमटर) दर ज�मा

3*1*1 1464 2500 3660000

2*1*1 489 2500 1680000

1*1*1 238 3000 714000

Total 6054000

६,०५४,०००

७३ �थलगत परी�ण
�थलगत �पमा काया�लयको �ािव�धक सिहत परी�ण गदा� िन�नानुसार योजनामा िन�नानुसार पाइयोः

७३.१ स�ाभाव माग�को Black Topped Work मा Base Course 0.145m उचाइ िदएकोमा एक �थानमा परी�ण गदा� 0.125m मा� पाइएकोले िव�तृत नापी गरी प�रमाण एक�न
गनु�पद�छ । साथै अ�य योजनाह�मा समेत Quantity (ल�बाइ चौडाइ र उचाइ) एिकन गनु�पद�छ ।�थलगत �पमा ९५० रिन� िमटरमा 6.10 उचाइ, 0.02m उचाइ बढी देखाएको
�ािव�धक पु�टाइ ह�नुपन� अ�यथा असूल गनु�पन� �

२२८,८१८.७८

७३.२ सा�जलाल मािव भवन िनमा�णको Parapet Wall को उचाई 2.5 Ft रहेकोमा नापी िकताबमा 3.5ft िदएकोले 0.69m3 बढी िदएको � १२०५६।७२ को दरले ह�ने रकम असूल गनु�पन�
�

८,३१९.१३

७३.३ िश�ा िनकेतन मािव भवन िनमा�णको काय� उपभो�ा सिमितले एक र िनमा�ण �यवसायीले एक गरी २ वटा भवन बनेको केही �थानह�मा भवन चक� को दे�खयो ।
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७३.४ �या�डिफ�ड साइटमा फे��स� र �ोटे�सनको काय� गरेकोमा िन�नानुसार पाइयोः

फे�सी�को लािग बनाएको पोलको Quantity, Size and Level समेत नभएको र ड�डी समेत दे�खएकोले भु�ानी रकम � ७२३०४९ को ५० �ितशत क�ा गरी असूल
गनु�पन� � ३६१५२४.५०
तारको गुण�त�रयता नभएको �खया लागेको, नकटाएकोले उ� रकम � ५३३५०० मा ५० �ितशत क�ा गरी असूल गनु�पन� � २६६७५०
ज�मा तारबारको ल�बाई १०६७ रिन� िमटर रहेकोमा १३६८.९ रिन� िमटर देखाएकोले � ५० का दरले ३०१.९ रिन� िमटरको ह�ने रकम असूल गनु�पन� �१५०९५

६४३,३६९.५

७३.५ चरीगुवा कालोप�े सडकको काय� 0+030 to 0+060 चेनेजको नापजाँच गदा� सडकको चौडाइ (Premix Carpet) 6.95 m दे�खएकोमा 7.35m देखाएकोले पुरै सडकको िव�तृत
नापजाँच गरी प�रमाण एिकन गरी बढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

३,३५३,५५०

७४ �वा��य तफ�

७४.१ अिभलेख �यव�थापनः �थानीय तहमा �वा��य स�ब��ध काय��म स�ालन माग�दश�न, २०७७।७८ मा �थानीय तहबाट स�ालन भएका �वा��य काय��मको �प� �पमा अिभलेख
रा�ख �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ । स�ालन गरेका �वा��य स�ब�धी काय��मह�को अिभलेख तथा �गित �ितवेदन पूण� �पमा नराखेकोले समयमा �ितवेदन पेश
गन�तफ�  अिभलेख �यव�थापन ितर �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७४.२ �वा��य तलबः िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७.ख (२) मा तलिब �ितबेदन पा�रत गरेर मा� खच� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको �था��य शाखाको कम�चारीको
तलिब �ितवेदन पा�रत नगराई भु�ानी ग�रएको छ । यसरी तलिब �ितवेदन पा�रत नगराई खच� गदा� बढी भु�ानी ह�ने, दोहोरो भु�ानी ह�ने स�भावना रह�छ जसले गदा� भएको
खच�को एथाथ�ता एिकन गन� सिकदनै । कानुनमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ । तलबी �ितवेदन पा�रत नग�र खच� � ३०२५९८१४ खच� गरेको छ ।

७४.३ अित�र� सेवा र स�ा िवदाः �वा��य सेवा िनयमावली २०५५ को िनयम ५५ मा ह��पटलमा काय� गन� कम�चारीह�ले अित�र� समय र साव�जिनक िवदाको िदनमा काय� गरे वापत
स�ा िवदा र अित�र� सेवा िवदा पाउने �यव�था छ । नगरपा�लका अ�तग�तको �वा��य चौक�मा काय�रत १२ जना �वा��यकम�ह�लाई यस आवमा कर क�ी गरी �. २०८२८४
खच� भएको दे�ख�छ । कम�चारीको िवदाको रेकड� हा�जरी राखेपिन िव�ुितय हा�जरी नह� ँदा को कसले िवदाको सुिवधा उपयोग गरे र कित बाँक�को रकम भु�ानी भएको हो एिकन गन�
सिकएन । अतः काया�लयले सबै �वा��य चौक�मा िव�ुितय हा�जरी राखी स�ब��धत �वा��यकम�को खातामा सो भ�ा रकम भु�ानी गर� यसलाई �यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।
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७४.४ दरव�दीः �वा��य चौक� तफ�  कुल ४० जनाको �थायी दरब�दी रहेकोमा ५३ जना �थायी �वा��यकम�ह� काय�रत रहेका छन् । १३ जना �वा��यकम� फा�जलमा रहेका छन ।
�य�तै करार सेवामा २३ जना �वा��यकम� छन् । कम�चारी फा�जलमा कम�चारी राखी �वा��य काय��म तफ� को िशष�कबाट खच� ग�रदा काया�लयलाई थप �ययभार पन� गएको र
�वा��य काय��म संचालनमा खच� कम ह�न पुगेको छ । दरब�दी बमो�जम मा� पदपूित� गन� स�ब��धत िनकायको �यान जानुपद�छ ।

७४.५ औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले उ� �ि�यावेगर देहाय अनुसारको औष�ध सोझै ख�रद गरेको
छ । नगरपा�लकाले औषधी खरीद योजना बनाई ठे�का �ि�याबाट औष�ध खरीद गनु�पद�छ । यस स�ब�धी दे�खएको अ�य �यहोराह� िन�नानुसार छनः

भौ नं र िमित फम�को नाम रकम

३३–९।८ मनोकामना मेिडको ४९३३७९

६३–११।१३ यसोदा फमा� टेडस� १८७९६४

१०७–१।२४ िचराग फाम�सी २२७२५७

१०८–१।२४ िचराग फाम�सी २१४०७२

२०३–३।२७ यसोदा फमा� टेडस� ९९९९९

२८५-०७७।९।१ मेिडसज� ट� ेडस� ९९८९२

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा ख�रद आव�यकताको पिहचान गनु�पन�, ख�रद योजना बनाउनुपन�, स�ब��धत शाखा महाशाखाबाट ख�रद माग �ा� गनु�पन�, ख�रद
ग�रने साम�ीको लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएपिन सो अनु�प गरेको पाइएन ।
औष�धको �ज�सी खाता �मािणत छैन ।
भ�डारमा मौ�दात रहेका िन�न �कारका औष�धको परी�ण गदा� िन�नानुसार पाइयो ।

औष�धको नाम िनशु�क िवतरणको लोगो

Calcium 500mg छ
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Ranitidine 150mg छैन � १५ मू�य अंिकत

Paracetamol 500mg छ

Cetirizine hydrochloride छैन � ३५ मू�य अंिकत

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेिशिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउँदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७५ सामा�जक सुर�ा

७५.१
ब�कलाई रकम िनकासा सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं १६ अनुसार �थानीय तहले �थम चौमा�सकको भ�ा रकम असोजको दो�ो ह�ा
िभ�, दो�ो चौमा�सकको भ�ा रकम माघको दो�ो ह�ा िभ� र ते�ो चौमा�सकको भ�ा रकम जेठको दो�ो ह�ा िभ� िवतरण ग�र स�नुपन�मा नगरपा�लकाले �थम
चौमा�सकको भ�ा असोज २२ गते, दो�ो चौमा�सकको भ�ा फा�गुन १६ गते र ते�ो चौमा�सकको भ�ा २०७७ असार १४ गते ब�कमा िनकासा गरेको दे�ख�छ ।
काय�िव�धमा �यव�था भएको समय �समािभ� दो�ो र ते�ो चौमा�सकको रकम ब�कमा पठाएको दे�खएन । काय�िव�धले तोकेको समयाव�ध िभ� ब�कमा भ�ा रकम िनकासा
पठाई िवतरणको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।
पारदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी
जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक स�था, गैरसरकारी स�था,
सामा�जक प�रचालनमा संल� स�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व��ध सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट
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�चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व�धीत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो पालना
गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।
साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक
गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ । साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा
तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको
पाइएन । सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ ।
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 �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा
िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन । अतः काय�िव�ध अनुसारको काय�ह� काया��वयन ग�रनुपन�
दे�ख�छ ।
िन�कृय खाता िववरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम बैकले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी
लाभ�ािहको नाम, बैक खाता न�वर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा
अिनवाय��पमा पठाउनुपन� �यव�था छ । अनूसूची 8 मा पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा ब�कले 15 िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा गरेको िववरण
दे�खने �रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र ब�कले िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन�
उ�ेख छ । तर सो िववरण राखेको दे�खएन ।
करार �यव�थापन :िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था
माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� गरी �थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा स�कोशी िवकास ब�क �लिमटेड गिछया शाखा संग वडा
नं ३ र ७ गरी एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम भु�ानी ह�नेगरी स�झौता भएको दे�खयो । रणनीितमा भएको �यव�थाको पालना
गरी भ�ा िवतरण ह�नुपद�छ ।
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७५.२ लगत क�ाको अिभलेख �ा� नभएकोः 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� (साठी मिहना) उमेर 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 ।
लेखापरी�ण �ममा मुल अिभलेख खाता र आ.व. २०७७।७८ मा लगत क�ाको िववरण माग भएकोमा उपल�ध भएन । मुल अिभलेख खाता र लगत क�ाको �प� अिभलेख �ा�
नभएकाले दफा १२ बमो�जम लगत क�ा गनु�पन� लाभ�ाहीको लगत क�ा भए नभएको र लगत क�ा गनु�पन� �यि�लाई समेत भु�ानी भएको छैन भनी यिकन गन� सिकएन ।

७५.३ MIS िववरण :- सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७५को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १५ मा एम.आई.एस अ�ाव�धक लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाबाट �ा� एम.आई.एस मूल अिभलेख संग भ�ा िवतरण गन� तयार ग�रएको लाभ�ाहीको सुचीको िभडान गदा� �थम चौमा�सकमा कुल ८३६०
लाभ�ाहीको अिभलेख मा� एम.आई.एसमा दे�खएको छ भने भ�ा िवतरण गन� ८३४२ जनाको नामावली ब�कमा पठाईएको दे�खयो । �यसै गरी दो�ो चौमा�सकमा एम.आई.एस मूल
अिभलेखमा ८५०४ लाभ�ाहीको अिभलेख रहेकोमा भ�ा िवतरण गन� ८४८४ जनाको नामावली ब�क पठाईएको दे�खयो । ते�ो चौमा�सकमा कुल ८७४८ लाभ�ाहीको अिभलेख
मा� एम.आई.एसमा दे�खएको छ भने भ�ा िवतरण गन� ८७४९ जनाको नामावली ब�कमा पठाईएको दे�खयो । एम.आई.एस िववरणको मूल अिभलेखमा लाभ�ाहीह�को िववरण पूण�
�पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माण प� नं नभएको, ना.�.नं दोहो�रएको तेह�रएको वा सो भ�दा बढी रहेको, ना.�.नं
जारी िमित उ�ेख नगरेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेको समेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको
एिकन गन� सिकएन । एम.आई.एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको
ह� ँदा नगरपा�लकाले एम.आई.एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

७५.४ सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली-२०७६, सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७५,

िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित-२०७४ को �ावधान बमो�जम गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकालाई सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग यो वष�
नेपाल सरकारबाट �-२४,९५,९३,०००/- �ा� भएकोमा पुरै रकम खच� देखाई आ�थ�क िववरण पेश भएको छ । काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय� ब�क माफ� त गन�
गरेको र आ�त�रक लेखापरी�णबाट िनकासा बरावर खच� �मािणत गरी �१०३२७११९।९९ िफता� गनु�पन� �यहोराको बे�जु स�ब�धमा सो रकम संघीय स��तकोष िफता� गनु�पन�
दे�खएको ज�मा �.

१०,३२७,११९.९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.५ दोहोरो भ�ा- नगरपा�लकाले चौमा�सगत �पमा ब�क िनकासा गरेको भ�ा रकम दा�खला ग�रसकेपिछ काय�िव�धमा भएको �यव�था अनुसार ब�कले नगरपा�लकालाई िफता� पठाएको
Reverse Feed को परी�ण गदा� तप�सलका लाभ�ाहीको खातामा पाउने रकम भ�दा बढी रकम दा�खला गरेकोमा थप छानबीन गरी एिकन गनु�पन� र दोहोरो भ�ा रकम असुल गरी
संघीय संिचत कोष िफता� गनु�पन� �.

वडा समुह लाभ�ाहीको नाम पाउने िदएको बढी कैिफयत

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ मन कुमारी काक� ० १२००० १२००० २०७७-०३-३१ मा मृ�य ुभएकोमा �थम चौमा�सक स�मको िनकासा

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ च�� बहादरु �े� ५००० ३६००० ३१००० २०७७-०५-१३ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ धन बहादरु काक� ५००० ३६००० ३१००० २०७७-०५-११ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ �संगे�वरी गु�ङ ६००० ३६००० ३०००० २०७७-०६-०६ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ दासै �धमाल ६००० ३६००० ३०००० २०७७-०६-०५ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

१० जे�नाग�रक ७० मा�थ नर बहादरु साक� २१००० ३६००० १५००० २०७७-१०-२२ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

२ जे�नाग�रक ७० मा�थ िहमा देवी िनरौला ३००० ३६००० ३३००० २०७७-०४-२६ मा मृ�य ुभएकोमा ते�ो चौमा�सक स�मको िनकासा

ज�मा १८२०००

१८२,०००

७६ सालाई मेिशन िवतरण 

२७४-०७७।८।२९ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम, ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गद�न खच� पु�ी गन� िवल भरपाई तथा �माण
कागजात पेश गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गारई रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले द�लत उ�थान समा�वय सिमितका मिहला �ितिन�ध तथा वडाका
संयोजकह�लाई �सलाइ मेिशन िवतरण गन�को लािग �यू �संगर �सलाई मेिशन स�लायस�बाट २१ थान �सलाई मेिशन, १ थान जुक� �स�लई मेिशन, २ थान जु�ा �सलाउने मेिशन र
आरन भाटी २ थान �. ४९५२६० मा ख�रदन गरी सिमितका अ�य� टेक बहादरु साक�लाई २०७७।३।३० मा ह�ता�तरण गरेको छ । सिमितका अ�य�ले स�ब��धत
�यि�ह�लाई �सलाई मेिशनह� िवतरण गरेको भरपाई संल� नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �

४९५,६२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ छा�वृ�� िवतरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ दफा ११(च) मा पा�लकाले िव�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृ��को �यव�थापन गन� स�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस वष� िविभ�
िव�ाथ�लाई �.५२६००० छा�वृ�� िवतरण गरेको छ । छा�वृित िवतरण गदा� मापद�ड िबना खच� लेखेको पाइएकोले मापद�ड बनाई आव�यकताको आधारमा छा�वृित िवतरण गरी
खच�मा िमत�यियता ह�नुपद�छ ।

७८ फरक शीष�कबाट आ�थ�क सहायता 
पा�लकाको वािष�क �वीकृत बजेट तथा नीित काय��म अनुसार स�ब��धत शीष�कमा िविनयोजन भएको बजेट रकम स�ब��धत शीष�कमा नै खच� गनु�पद�छ । साथै �थानीय सरकार
स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । नागरपा�लकाले
पदा�धकरी अ�य सुिवधा शीष�कबाट वडा नं ९ का सद�य तारा िघिमरेलाई नगर काय�पा�लकाको २०७८।१।६ को िनण�य अनुसार �वा��य उपचार गन� आ�थ�क सहायता �.

४९९४६३ भु�ानी गरेको छ । आ�थ�क सहायता स�ब�धी काय�िव�ध नबनाएको तथा फरक शीष�कबाट आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको रकम असूल गन�पन� �.

४९९,४६३

७९ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम, ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गद�न खच� पु�ी गन� िवल भरपाई तथा �माण कागजात पेश गरी
अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गारई रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाको २०७६।७७ को �वीकृत काय��म अनुसार मा िव हतका िव�ालयमा इ हा�जरी �यव�थापन गन� �यू
िभजन इ�फोटेक सोलुसन झापाबाट १२ थान इ हा�जरी �. ४९४९४० मा ख�रद गरेको पाइयो । िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी स�ब��धत िव�ालयह�ले �ज�सी आ�दानी बाँधेको
कागजान पशे नगरेकोले �माण पेश ह�नुपन� �.

४९४,९४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० चालु शीष�कबाट पँू�जगत खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७२(२)मा नगरपा�लकाले नपाले सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जम आय �ययको वग�करण र खच� शीष�क स�ब�धी �यव�थाको
अवल�वन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । चालु खच� िशष�क छु�ाएको रकमबाट देहाय अनुसार पँूजीगत िनमा�ण स�ब�धी काय�मा रकमा�तर वेगरै खच� कायम गरी भु�ानी गरेको छ ।
केही उदाहरण िन�न छन्

भौ.नं. भु�ानी ग�रएको काम रकम कैिफयत

९११-७८।३।१ बु�माग�मा ��याव िनमा�ण तथा बाटोमा िमस िग�ी िव�याउने काय� ११२७०० िविवध खच� शीष�क

१०६४-७८।३।२२ इ��पुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना ९८००० वडा नं १०को सुशासन काय��म

११०८-७८।३।२५ एकता यवा �लवको क�पाउ�ड वाल तथा शौचाल िनमा�ण ४९०००० वडा नं १ को खेलकुद काय��म

११६४-७८।३।२९ उ�ौ�लया म��दर दि�ण जाने बाटो �ाभेल २९४००० बालबा�लका िदवा खाजा काय��म

८१ अनुगम भ�ा 
�देश नं १ अ�तग�त गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन) को दफा ३ को उपदफासँग स�ब��ध अनुसूची १ र दफा ८ को उपदफा १
अनुसार �थानीय तहका पधािदकारी र सद�यलाई तोिकएक बमो�जम मा�सक सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ । ���य ख�डमा मा�सक अनुगमन भ�ा भु�ानी �लँदा मा�सक
�पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई ऐन बमो�जम �.११०४००० अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेकोमा अनुगमन �ितवेदन पेश गरेको छैन ।

८२ खेलाडी �ो�साहन 

८८७।०७८।२।२४ नगरपा�लकामा खेलकुदको मा�यमबाट राि�� य तथा अ�तराि�� य पिहचान र स�मान बढाउने उ�ेख गरी २०७८।२।३ को नगरकाय�पा�लकाको िनण�यले �थम
मेयर कप फुटवलका िवजेता सहभागी टो�लका २० जना सद�यह�लाई जनही � ५००० का दरले � ५००००० भु�ानी गरेको पाइयो । उ� �ो�साहन रकम सुिवधा िवतरणको
काय�िव�ध तथा मापद�ड नभई िवतरण गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

५००,०००

८३ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा ८५ मा ५ लाख स�म लागत अनुमान भएको मालसामान तथा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा एक आ�थ�क वष�मा एकै
पटक वा पटक पटक गरी ५ लाख भ�दा बढीको ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� नगरपा�लकाले फिन�चर, सीप िवकास तथा
ता�लम काय��म स�ब�धी सेवा ख�रद गदा� �. ५ लाख भ�दा मुिनका टु�े �याकेज माफ� त पटक पटक गरी देहायका िविभ� फम�बाट ख�रद ग�रएको काय� िनयमसं�मत नदे�खएको �

६,१७८,६७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं.र िमित आपूित�कता�को नाम कामको िववरण रकम

८२३-०७८।२।२ भु�के िमिडया �ा.�ल. नाग�र स�तुि� सव��ण २९९५००

८४१-०७८।२।११ भु�के िमिडया �ा.�ल. सामा�जक परी�ण ३९८०००

६३०-०७७।१२।१२ गुडलक एजुकेशन ए�ड ट� े िनङ से�टर �ा �ल वडा�तरीय कृिष� काय��म ९९६०९

६३३-०७७।१२।१२ मिहला िवकास काय��म ९९३२७

७२८-०७८।१।८ पशु �जनन तथा आहारा �यव�थापन त�लम ९९५५३

७५५-०७८।१।१३ सहकारी ससि�करणा काय��म १९७०००

७८६-०७८।१।२० मिहला शसि�करण ९९९००

९३४-०७८।३।४ ६ न वडाको �ोफाइल िनमा�ण ९७१८०

१०३९-०७८।३।१८ द�लत लि�त स�प� काय��म ४७४६०

१०४०-०७८।३।१८ द�लत लि�त काय��म ४९७२०

१०८७-०७८।३।२४ मिहलाह�का लािग सचेतना ता�लम ४९७२०

१०८८-०७८।३।२४ अपा�ता भएका �यि�ह�लाई �सपमुलक काय��म ४९१५५

१०८९-०७८।३।२४ मधेसी मु��लम िपछडा बग�को लािग सचेतना काय��म ४९७००

११०५-०७८।३।२४ िमिडया स�व��ध काय��म ९८३१०

६७०-०७७।१२।२९ इ� नेपाल टे��नकल कलेज �ा �ल लोकसेवा क�ा स�चालन ३४०२५०

६७८-०७७।१२।३० मिहला उ�थान काय��म स�चालन १९७९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६२-०७८।१।१३ मिहला �सपमुलक ता�लम एवं �िब�ध ह�तानतरण १९६९००

८२७-०७८।२।५ मिहलाह�का लािग �सपमुलक काय��म २९४०००

८७८-०७८।२।२० यवुा लि�त १ मिहने �स �स �यामेरा जडान तथा मम�त ता�लम २९५०००

१०४३-०७८।३।१८ साब�जिनक संघ सं�थाका कम�चारीह�लाइ सेवा �वाह स�ब�धी ता�लम ७२०००

१०७८-०७८।३।२३ यवुा यवुती लि�त काय��म १४६८००

१०७९-०७८।३।२३ मिहला तथा पु�षह�को लािग ड� ाइिभङ ता�लम ३१००००

८४८-०७८।२।२४ िवराट िमिडया ए�ड एडभरटाइ�ज� �ा �ल प�कारीता उदघोषण ता�लम ३८००००

९१८-०७८।३।२ वडान १२ मा साव�जिनक सुनुवाइ काय��म ७००००

९२४-०७८।३।३ वडान ७ मा साव�जिनक सुनुवाइ काय��म ९९०००

९४०-०७८।३।४ वडान ११ मा साव�जिनक सुनुवाइ काय��म ९९५००

१८१-०७७।९।२५ आर के का� फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद २१६३१०

१९९-०७७।१०।१९ फिन�चर ख�रद ९९८९२

२२७-०७७।११।८ फिन�चर ख�रद ९८३१०

५८७-०७८।३।२८ फिन�चर ख�रद ५९७२२७

५७२-०७७।११।१७ जन चचा� टाइ�स िमिडया ए�ड एडभरटाइ�ज� �ा �ल मिहला िहंसा सशि�करण तथा ल�िगक �याय �व��न ४९९५५

१०९८-०७८।३।२४ कोरोना भाइरस सचेतना काय��म १९७०००

११०२-०७८।३।२४ यवुा लि�त काय��म १४८०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np41 of 72

११०३-०७८।३।२४ कोरोना भाइरस सचेतना काय��म ९८०००

११०४-०७८।३।२४ िकप�लन सु�दरहर�चा ४ अिभयान ४३८५००

ज�मा ६१७८६७८

८४ �थम मेयर कप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनमय ९९ मा साव�जिनक िनकायले गैर सरकारी सं�थाबाट १० लाखस�मको काम लगाउँदा मौजुदा सूचीमा समावेश भएको र क�तीमा
१५ िदनको अव�ध िदई सूचना �कासन गरी ��ताव आ�हान गरी तथा १० लाखभ�दा बढीको लागत अनुमान भएको काय� गराउन िनयम ७० अनुसार खुला �पमा आसयप� माग
गरी काय� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले �थम मेयरकप फुटवल संचालन गन� बजेट �.१० लाख रहेकोमा थप �.५ लाख गरी १५ लाखको खेलकुद काय��म गन�को लािग
शु�वारे �लवसंग स�झौता गरी संचालन गरेको पाइयो । �थम मेयर कप फुटवल काय��म २०७८।१।६ दे�ख १।१४ स�म सु�दरहर�चा १२ मा स�प� भएको छ । खेलकुद संचालन
गन� सं�था छनौट गदा� मा�थ िनयममा उ�ेख भएको िनयमको पालना नगरी िवना आधार सोझै शु�बारे क�वलाई िदएको छ । साथै खेलकुद संचालन खच� स�ब�धी कागजात समेत
समावेश भएको पाइएन । यसरी िनयमको पालना नगरी खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

१,५००,०००

८५ अवलोकन �मण 

पा�लकाको २०७७।७८ �वीकृत वािष�क नीित तथा काय��ममा समावेश भएको जन�ितिनधी तथा कम�चारी अवलोकन �मण काय��म रा�ख पा�लका तथा वडा�तरीय अवलोकन
�मण गरी खच� लेखेको पाइयो । पा�लकाले िन��चत उ�े�य रा�ख आ�त�रक अवलोकन �मण काय��म गरी रा�ा अ�यासको अनुसरण गद� आ�नो पा�लकाको िवकास काय��ममा
लागू गनु� पद�छ । तर �मणका लािग �मण काय��म गरी बजेट खच� गन� उपल��ध नह�ने काय�मा खच� गदा� पा�लकालाई थप �ययभार पन� दे�ख�छ । आगामी िदनमा य�ता खच�मा
िमत�यियता कायम गनु�पद�छ । केही उदाहरण िन�न छन्

भौचर नं र िमित अवलोकन �मण गन� पदा�धकारी/कम�चारी अवलोकन �मणको �थान समय भु�ानी रकम

१०३७-२०७८/३/१८ वडा नं ९ को ११ जना पदा�धकरी तथा कम�चारी धनकुटा संखुवासभा २०७७।१०।१-३ १५००००

१२०८-२०७८/३/३० वडा नं ७ को पदा�धकरी तथा कम�चारी का�क� २०७७।११।२७-२९ १७५०००

८११-२०७८/१/२७ �ये� नाग�रक धािम�क �मण वडा नं १० देवघट, लु��बनी २०७७।१२।२५-२९ १९९७४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 72

८६ िनमा�ण काय�सँग स�व��धत खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७७ को िनयम ९२ मा ��येक काया�लयले िविनयोजन राज�व धरौटी �ज�सी र अ�य आ�दानी खच�को लेखा महालेखापरी�को काया�लयबाट
�वीकृत ढांचामा रा�नु पन�छ भ�े �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण काय�सँग स�व��धत काय�को रा�नुपन� म.ले.प.फा.नं. ५०५ आइटमवाइज खाता, म.ले.प.फा.नं. ५१२ नापी
िनय��ण खाता ५०७ ठे�का स�व��ध अिभलेख लगायतका अिभलेखह� रा�नुपन�मा सो राखेको पाइएन । यस �कारका अिभलेखको अभावमा �मागत योजनाको कुल खच� एवं
योजना काया��वयनको ��थित यिकन गन� नसिकने भएकोले काया�लयले िनमा�ण काय�संग स�व��धत म.ले.प. फारामह� अिनवाय� रा�ने �यव�था गनु�पन� दे�ख�छ ।

८७ काय��मगत खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३२ (२)(३) मा बािष�क काय��म र खच� गन� अ��तयारी �ा� गरी बािष�क काय��म स�ालन गन� रकम िनकासा माग गरी खच�
गनु�पन� �यव�था छ । �वीकृत काय��म अनुसार काया�लय�ारा स�ालन गरीने काय��मह� स�ालनका लािग बजेट �यव�था भै चौमा�सक �पमा स�ालन ह�ने काय��मको बजेट,

खच� दे�खने अिभलेख काय��मगत राखेको पाईएन । काय��मगत खाता राखेमा काय��मको बािष�क बजेट, काय��ममा खच� र काय��म बजेटको अवधारणा अनुसार �वीकृत बजेट
भ�दा बढी खच� नह�ने र काय��मको �भावका�रता र उपल�धीको मापन समेत यक�न गन� सिकने ह� ँदा काय��मगत खाता �यव��थत�पमा रा�नेतफ�  �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ �यान िवलबाट ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९मा साव�जिनक िनकायले �.बीस हजार भ�दा बढीको कुनै ख�रद गदा� मू.अ.करमा दता� भएको �यि�, फम�, सं�था वा
क�पिनबाट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� िविभ� संघ सं�थाले संचालन गरेकोमा �सप िवकास तथा ता�लम काय��मको नमूना परी�ण गदा� पा�लकाले
काय��म खच� भु�ानी गरेकोमा िनमानुसार २० हजार भ�दा बढीको रकमको कारोबार गदा� कर िवजक जारी गनु�पन�मा गरेको पाइएन । आगामी िदनमा िनयमको पालना गरी ख�रद
कारबाही गनु�पद�छ । केही उदाहरण

भौचर नं काय��मको नाम काय��म संचालन गन� सं�थाको नाम रकम

६१५-०७७।१२।१८ टोल �मता िवकास काय��म �सज�न�सल सामा�जक िवकास म� १४९०००

६०५-०७७।१२।२ बाल मोिटभेसन ता�लम बाल समाज नेपाल ४९७२०

६०६-०७७।१२।२ िहंसा �भािवत मिहलाका लािग सीप िवकास ता�लम आमकास नेपाल ९५०००

६१३-०७७।१२।६ हाउस वाइ�र� ता�लम �सज�न�सल सामा�जक िवकास म� ९९०००

६२९-०७७।१२।२१ नेतृ�व िवकास ता�लम नव नेपाल क�याण समाज १०००००

५५९-०७७।११।११ कला नृ�य गायन ता�लम झरना यवुा �लव ३१९९८५

६६५-०७७।१२।२६ सु�केरी मिहलालाई पोषण काय��म नारी िवकास संघ ९९६००

७४३-०७८।१।१० मिहला सीपमूलक ता�लम तथा �िव�ध ह�ता�तरण आमकास नेपाल ५००००

७६६-०७८।१।१४ उदघोषण ता�लम मिहला सेवा समाज २०००००

९५१-०७८।३।२१ �यूिट�सयन ता�लम मनोकां�ा मेकअप �टुिडयो ए�ड �यूटी ��लिनक २५५३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९ ख�रद इकाइ र ख�रद योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, को दफा ६ र िनयमावली २०६४ को िनयम (७), (८) र १६ अनुसार गठन गरी �.१० लाख भ�दा मा�थ ख�रद गन� पन� भएमा वािष�क ख�रद योजना र
�.१० करोड भ�दा बढी ख�रद गनु� पन� भए ख�रदको गु� योजना (Master Procurement Plan) �वीकृत गराउनु पन� र ख�रदको गु� योजना ��येक आ�थ�क वष�मा अ�ाव�धक गनु�
पन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रद इकाइ गठन गरेतापिन वािष�क ख�रद योजना र ख�रदको गु�योजना बनाउने तथा काय��म संशोधन सँगै वािष�क �पमा अ�ाव�धक गन� काय�
गरेबको दे�खएन ।यस स�ब�धमा गत वष� पिन औं�याइएकोमा सुधार गरेको दे�खएन ।

९० �ज�सी अिभलेख 

नगरपा�लकाको आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� बनेको ऐन, २०७४ को दफा १४ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात िदन िभ�
तोिकएको �थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �ज�सी स�टवेयरको �योग गरी �ा� मालसामानह� दा�खला गन� �यव�था िमलाएकोमा वडा
काया�लय तथा िवषयगत काया�लयह�मा आ�दानी जनाएको मालसामानह� स�टवेयरमा �िवि� गरेको छैन । काया�लयबाट भु�ानी भएका केही मालसामान काया�लयले स�ालनमा
�याएको �ज�सी �यव�थापन �णालीमा �िव�ी नगरी �यानुअल �ज�सी दा�खला �ितवेदन पेश गरेको छ । क��यूटरकृत �ज�सी �यव�थापन �णालीमा दा�खला नभएकोले उ�
सामानह� काया�लयको एिककृत अिभलेखमा समावेश नह�ने ह� ँदा क��यूटरकृत �णालीमा �िव�ी भएको �माण पेश ह�न पद�छ ।

९१ ख�रद स�झौताको सूचना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १३७ मा ख�रद स�झौता भएको तीन िदन िभ� सो सूचना स�ब��धत साव�जिनक िनकायले आ�नो सूचना पाटीमा टाँस गरी �ज�ा
सम�वय सिमितको काया�लय तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयको सूचना पाटीमा टाँस गन� लगाउने �यव�था गनु� पन� र �य�तो सूचना आ�नो वेवसाइटमा राखी साव�जिनक
ख�रद अनुगमन काया�लयमा समेत पठाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले गरेका ख�रद स�झौताको सूचना साव�जिनक गन� गरेको छैन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना
गनु�पद�छ ।

९२ मू�य अिभवृि� कर भु�ानी 
५०९-०७८।३।२४ मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ (संसोधन २०७६) अनुसार ३० �ितशत मू�य अिभवृि� कर भु�ानी गन� काया�लयले क�ी गरी स�ब��धत करदाताको
खातामा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले मम�त संभार काय� गरे वापत पा�थभारा क��ट��सन इटहरी �.३४१११८७ भु�ानी गदा� मु.अ.कर �.३९२४३७ समेत
भु�ानी भएको छ । िनयमानुसार मु.अ.कर क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� अिभवृि� कर क�ा नगरी पुरै भु�ानी भएकोले उ� मु.अ. कर समयोजनको �माण पेश ह�नु पन� �.

११७,७३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९३ शैि�क सं�थालाई अनुदान 

नगरपा�लकाले कुनै पिन संघ सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउँदा काय�िव�ध अनुसार गनु� पद�छ । यस वष� िव�ध� ३ वटा शैि�क सं�थालाई बस ख�रद गन� �. ७७५००००
अनुदान िवतरण गरेकोमा अनुदान िवतरण स�ब�धी काय�िव�ध िबना िवतरण गरेको काय� िनयमस�मत मा� सिकएन । साथै देहायका शैि�क सं�थाह�ले साव�जिनक ख�रद िनयम
अनुसार बस ख�रद गरेको िवल भरपाई र �ज�सीमा आ�दानी गरेको कागजात पेश गनु�पन� �.

भौचर नं र िमित शैि�क सं�थाको नाम िनण�य रकम

४२३-०७८।३।११ सुकुना बह�मुखी �या�पस २०७७।११।२ को नगर काय�पा�लकाको िनण�य ३७५००००

४४६-०७८।३।१६ सुकुना मा�यिमक िव�ालय २०७८।२।३० को नगर काय�पा�लकाको िनण�य २००००००

४२३-०७८।३।११ सा�जलाल मा�यिमक िव�ालय २०७८।२।३० को नगर काय�पा�लकाको िनण�य २००००००

ज�मा ७७५००००

७,७५०,०००

९४ नापी िकताव, जडान �मािणत नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
य�तो भु�ानी िदँदा यिद सामान भए स�ब��धत �थानह�मा जडान भएको नापी िकताव संल� गरी स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा देहायको
सामान �ज�सीमा रहेको तथा वडा काया�लयह�ले बुझी लगेको पाइएकोले जडान भएको नापी िकताव स�ब�धी �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.नं. र िमित िववरण ख�रद ग�रएको फम�को नाम भु�ानी रकम कैिफयत

४११-०७८।३।७ �यािवन जाली ३*१*१ ह�लास वायर इ�ड�ट� ी �ा.�ल. २११३२९९ �ज�सीमा रहेको

�यािवन जाली २*१*१ ह�लास वायर इ�ड�ट� ी �ा.�ल. १००४९६६ �ज�सीमा रहेको

�यािवन जाली १*१*१ ह�लास वायर इ�ड�ट� ी �ा.�ल. ३६१७८७ �ज�सीमा रहेको

६२४-०७८।३।२९ ९ िमटर लामो PSC िव�ुत पोल २४५ थान शंकर �समे�ट कंि�ट उ�ोग �ा.�ल. १९७११७२ वडा काया�लयह�ले वु�झ�लएको

ज�मा ५४५१२२४

५,४५१,२२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९५ बा�ा पकेट काय��म
१७२।३।२३ सु�दरहरैचा नपा र बा�ा पकेट िवकास मुल सिमितसँग िमित २०७७।११।१३ मा बा�ा पकेट काय��म अ�तग�त बोयर पाठी खरीद, ता�लम र ढुवानीका लािग ५० �ितशत साझेदारीमा
कुल लागत � ३० लाखको स�झौता भएको छ । काय��म स�प� िमित २०७७।१२।१३ मा गन� गरी स�झौता गरेकोमा समयमा काय� गन� नसिक असार मसा�तस�म �याद थप गरेको दे�ख�छ । सो
काय��मका लािग िमित २०७७।१२।२१ मा सिमितलाई � ९९०००० काया�लयले पे�क� �दान गरेको छ । यसमा दे�खएको थप �यहोरा िन�नानुसार छन्

९५.१ स�झौतामा क�तीमा ५० �ितशत वोयर जातका वीमा गराइएका वोका र पाठी �यवसाियक फम�बाट तौल २० दे�ख २५ के�ज भएका खरीद गरी �याउनुपन� उ�ेख छ । मैनाडाडा
कृिष तथा पशुपालन उ�ोगबाट १०० वटा वोयर पाठी �ित पाठी � २७००० मा सिमितले खरीद गरेको छ । उ� फम�बाट खरीद भएको िवलमा वोयर �ितशत, उमेर, तौल उ�ेख
भएको छैन । िवलमा �ित पाठी � २७००० ले�खएको छ ।

९५.२ साव�जिनक खरीद ऐन तथा िनयमावली बमो�जम �ित�पधा��मक िव�धबाट खरीद काय� गनु�पद�छ । सिमितले खरीद गरेका १०० थान वोयर पाठीको बजारमू�यको तुलना�मक
िव�लेषण नग�र खरीद गरेको छ ।

९५.३ वोयर पाठा खरीद गदा� यस पूव� पशु शाखाबाट खरीद वा�ाको जात, न�ल, उमेर तथा �लंग अनुसार विग�करण गरी नगरपा�लकाबाट दर रेट कायम गराई वा आ�धका�रक सं�थाबाट
दररेट माग गरी िव�लेषण गरी सोही अनुसार खरीद एवं िवतरण गनु�पन�मा सो नगरेको र िवना आधार मू�य कायम गरी खरीद िव�� ग�रएको पाइयो ।

९५.४ भरपाईमा लाभ�ाही िकसानह�को स�पक�  न�बर नभएकोले स�ब��धत लाभ�ाहीह�ले पाए नपाएको यिकन गन� सिकएन । भरपाईमा लाभ�ाहीह�को स�पक�  न�बर ठेगाना उ�ेख
गनु�पद�छ ।

९५.५ वोयर पाठी ढुवानी गदा� � १००००० खच� भएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमो�जम क�ा गनु�पन� वहाल कर १० �ितशत क�ा नगरी भु�ानी भएकोले सो दा�खला
गनु�पन� �

१०,०००

९६ मम�त स�भार कोष तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६.१ नगरपा�लका िभ� रहेका सडक मम�त स�भार स�ब�धी काय�मा उपभो�ाको माग �ािव�धकको �ितवेदन सिमितको �थलगत िनण�यका आधारमा तथा ��अको �वीकृित प�चात मा�
खरीद स�झौता गरी काय� स�प� गराउपद�छ । त�काल मम�त गनु�पन� भिन �थलगत �पमा �थािनय जनताको माग तथा सोलाई पुि� गन� �ािव�ध �ितवेदन र वडाको �सफा�रस �ा�
भएमा मा� मम�त स�भार स�ब�धी काय�ह� छनौट गरी काय�देश िदनुपद�छ । नगरपा�लकाले धेरै जसो मम�त स�ब�धी योजनाह� तोक आदेशका आधारमा गन� गरेको पाइयो । यसमा
िनय��ण ह�नुपद�छ । मम�त स�भार कोषबाट यस वष� � २,३५,२९,९७० खच� भएको छ । कोष स�ालन स�ब�धी काय�िव�ध िनमा�ण गरी खच�लाई �यव��थत बनाउनुपद�छ ।

९६.२ ७३ २०७८-३-३० गोिपचन पैनी पानी �यव�थापनः गोिपचन पैनी पानी �यव�थापन उपभो�ा सिमितसंग � १७०९८५३।६६ लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७८।२।४ मा स�झौता गरी िमित
२०७८।३।२० मा काय�स�प� भएको छ । उ� सिमितलाई कर क�ा गरी � १५१५२४७ खुद भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसमा दे�खएको थप �यहोरा

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार अ��तम िवल भु�ानी गदा� कहाँबाट कहास�म काय� भएको हो सो नापी िकताब तयार गन�पन� र सोही अनुसार
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । चेनेज खुलेको छैन । जसले गदा� काममा दोहोरोपना पन� स�ने दे�ख�छ ।
Dismantling of structure Gabion wall मा १३१.६९ घन िमटरको काय� भएको छ । रेट िव�लेषण गदा� Dismantling को काय�बाट �ा� ढंुगालाई २० �ितशत
wastage थप गरी ढंुगा िफल गन� काय�मा �योग भएको कुल ढंुगाको प�रमाणमा घटाउनुपन� ह��छ । तर रेट िव�लेषणमा पुरै ढंुगाको प�रमाण िदएको दे�खएको छ । यसले गदा�
बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

Dismantling of structure 131.69 m3

gabion

Wastage 20%

Net stone 105.35 m3

Rate of stone 2887.7

Total amount 304224.97

३०४,२२४.९७

९६.३ ४५ २०७८-३-१६ िवल भरपाई नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९ मा िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । लोहो��ा केरावारी
साझेदारी वन �यव�थापन समूह खोसान�लाई िवपद जो�खम �यूिनकककरण गन� उ�े�यले गिछया तथा खदाम खोलालाई �यान�लङ गन� काय� का लािग भिन � १० लाख उपल�ध
गराएकोमा सोको िबल भपा�ई �ािवधक तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश नगरेकोले पेश गनु�पन� �

१,०००,०००

९७ कृिष तफ�  सोझै खरीद ३,४९०,२३६

�म भौचर
न�बर
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव��जनक िनकायले कुनै पिन ख�रद गदा� तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार गरी गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ १(क) मा सोझै ख�रद गन� सिकने रकम �समा र (१ख) मा एक आ�थ�क वष�मा १(क) मा तोिकएको रकम �समाबाट ख�रद गन� सिकने �कृया
स�ब��ध �यव�था छ । मालसमान ख�रद गदा� �पेिशिफकेशन �वीकृत गरी मा� गनु�पन� �यव�था रहेकोमा सो अनुसार नगरी सोझै ख�रद काय� गन� गरेको स�ब�धमा नमुना परी�ण
गदा� नगरपा�लकाले तप�सलको ख�रद काय� ऐनमा तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार नगरेको, �पेिशिफकेशन तयार नगरेको, र एकै फम�बाट एक वष�मा एक पटक भ�दा बढी सोझै
ख�रद गरेकोले िनयम स�मत नदे�खएको खच� �.

भौ िमित िववरण रकम फम�को नाम

४४ ०९/२९/२०७७ पावर ���यर ख�रद तथा िवतरण १,८४,९५५ नवराज ए�ो �ा�ल

४५ १०/०८/२०७७ पावर �पीयर खरीद २,०४,४२५

४९ १०/२०/२०७७ या�� उपकरण ख�रद तथा िवतरण २,१३,१९९

८३ ०१/१४/२०७८ िबधुितय मोटर बो�रड  ८० �ितशत अनुदानमा कृष�कलाइ िवतरण भएको सामानको भु�ानी १०,४५,४१४

९९ ०२/०६/२०७८ िवधुितय मोटर वो�रड  ख�रद काय��म वाट मोटर तथा अ�य सामा�ी ख�रदको भु�ानी ७,१५,२८१

ज�मा २३,६३,२७४

१६ ०७/२६/२०७७ फलफुलको िव�वा िवतरण कृिष� �बध� काय��म को भु�ानी ३,९४,००० िदपेस नस�री

५१ १०/२३/२०७७ एकघर एक फलफुल काय��म कृिष� को भु�ानी ३,९२,५२२

५९ ११/०८/२०७७ फलफुल िव�वा को भु�ानी २६,५९५

६२ ११/१३/२०७७ फलफुलका िव�वा िवतरणमा भएको खच� भु�ानी ६,५५०

८४ ०१/१४/२०७८ एकघर एक फलफुल िब�वा कृष�कलाइ अनुदानको भु�ानी २,९५,१०६

१३८ ०३/२३/२०७८ माता ल�मी ए�ो टेक समेतको फलफुल तथा अ�य सामान ख�रदको भु�ानी १२,१८९

ज�मा ११,२६,९६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कुल ज�मा ३४९०२३६

९८ नापी िकताव, जडान �मािणत नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
साथै दफा १२५ अनुसार �ािव�धक काय�स�पादन मू�याकंनका आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । य�तो भु�ानी िदँदा यिद सामान भए स�ब��धत �थानह�मा जडान भए
नभएको जडान �मािणत र वडाको �सफा�रसको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा देहायको भु�ानीह�मा नगरपा�लकाले सो �माणह� पेश नगरी भु�ानी िदएको ह�दा �माण पेश ह�नुपन�
�.

भौ.नं. र िमित िववरण भु�ानी रकम

१००।०६/१६ शाह जेनेरल स�लायस�बाट ३X१X१ ३४० थान �.१६०४०३५ र २X१X१ १०० थान �.३२४१९७ १९२८२३२

११६।०६/२९ पूवा��ल �मुपाइप ए�ड कंि�ट इ�ड��ट�जबाट 45mm को ३३ थान �.३७९४२५।७५ र 60mm को ६ थान �.८७९७०।२५ ४६७३९६

१४९।८।१४ जय �ी कंि�ट उ�ोग �ा�ल NP3 75mm ७००० थान � ५९३२५ र NP3 45mm ४२०० थान �३५५९५ ९४९२०

ज�मा २४९०५४८

२,४९०,५४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९९ िनमा�ण �यवसायीबाट सोझै खरीद 

साव�जिनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६ अनुसार खरीद योजना तयार गरी साव�जिनक खरीद िनयमावलीको िनयम ३ ङ अनुसार खरीदलाई बढी सुिवधाजनक समुहमा िवभाजन
गन� तथा �याके�जङ गरी खरीद गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था अनुसार खरीद काय�को �याकेज नबनाई देहायबमो�जमका िनमा�ण काय�ह� िनमा�ण
�यवसायीबाट ३ खुला कोटेशन माग गरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा स�झौता गरी देहायबमो�जम भु�ानी भएको छ । पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन भएका योजनामा लागत
अनुमानको तुलनामा ४० �ितशतस�म कममा िनमा�ण काय�को स�झौता भएको दे�ख�छ । काय�को �कृित अनुसार खरीद �याकेज बनाई �ित�पधा�बाट खरीद तथा िनमा�ण काय�
गराउनुपद�छ । केही उदाहरणह�

भौ नं िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान भु�ानी रकम

१०६।६।१८ नपा पुरानो भवन मम�त एल ए�ड एम क��ट��सन ४९९८३३।५१ ४९८६३०

१०७।६।१८ पुरानो नपा भवन फिन��सङ आशा िनमा�ण सेवा ४९६७३१।२० ४८८४३५

१२२।७।३ ह�रयाली माग� वडा २ �ाभेल �लजा िनमा�ण सेवा ४८८६८४।७१ ४८५३८०

२५८।१२।२१ ओमशा��त माग� पेव�स िनमा�ण वडा ९ बोधराज क��ट�सन �ा�ल ४८५५८६ ४७३७५२

१०० स�वेयर ख�रद 

काया�लयमा �योगमा रहेका स�टवेयरह� नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यव�थापन तथा स�चालन) िनद�िश�का, २०७१ को दफा ४ अनुसार सूचना �िव�ध िवभागमा
अिभले�खकरण गनु�पन� �यव�था छ । सूचना सुर�ा नीित तयार तथा लागु गरी सूचना चोरी ह�नबाट सुर�ा �दान ग�रनु पद�छ। �णाली संचालनका लािग आव�यक �यूनतम तयारी
पुरा गरेको ह�नुपछ�  । �णाली स�ालन स�ब�धी अ�धकार तथा Supper User Right काया�लयको िनय��णमा रहेको ह�नुपछ� । काया�लयले एक�कृत सूचना तथा सेवा �यव�थापन
�णाली िवकास गन� नेशनल इ�कुवेसन ए�ड �रसच� से�टर �ा�लसँग िमित २०७६ असोज २ गते �.९९४०००/- मा स�झौता गरी गरेको छ । काय�स�प� भई िमित २०७७।२।२३
मा िवल पेश गरेको द�ख�छ । उ� योजना यस वष� सारी भौ नं १०१ िमित २०७७।६।१६ मा भु�ानी भएको छ । स�झौताअनुसार �णालीको मम�तस�भार गन� ��येक वष� करार
नवीकरण गनु�पन� र मम�त खच� ��येक वष� काया�लयले � १५०००० �याट वाहेक/- �पैया समेत भु�ानी गनु�पन� दािय�व �सज�ना गरेको छ। त�यांक भ�डारणको लािग server/space

तथा cloud समेत काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� �यव�था संझौतामा गरेको छ । तर काया�लयले सूचना �िव�ध िवभागमा उ� �णाली अिभले�खकरण गरेको दे�खएन । मम�तको
दीघ�का�लन दािय�व सृजना भएको छ। Supper User Right काया�लयको िनय��णमा नरही �ा�लकै िनय��णमा रहेको छ। यसले गदा� �णालीमा काय�लयको कुनै िक�समको
िनय��णको अव�था नरहेकोले सूचनाको सुर�ा ह�ने अव�था दे�खदनै । यसरी �णालीको सुर�ा तथा �वािम�व कायम नह�ने र दीघ�का�लन दािय�व सृजना ह�ने ग�रएको िनयमसंमत
नदे�खएको �.

९९४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०१ ३९ २०७८-३-२२ वीउ पँुजी अनुदान 

सु�दरहरैचा नपा र अभम बह�उ�े�य सहकारी सं�था �ल िबच वीउँ पँुजी अनुदान कोष तथा संचालनका लािग िमित २०७८।३।२२ मा स�झौता भई � ६००००० उपल�ध गराएको
छ । अपांग रोकथाम तथा पुन�था�पना काय��म स�ालन माग�दश�न २०७७ को अनुसूची ५ मा रही वीउ पँुजी संचालन गन� र सोको लेखापरी�ण �ितवेदन समेत पेश गन� उ�ेख
भएकोमा सं�थाले लेखाप�र�ण �ितवेदन पेश गरेको छैन । स�झौता बमो�जमको काय� भए नभएको र लेखापरी�ण �ितवेदन काया�लयले माग गरी अनुगमन मु�या�न गनु�पद�छ ।

१०२ ८ िवतरण भरपाई नभएको 
आ�थ�का काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९ मा िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । �वा��यकम�ह�का लािग खरीद ग�रएको ४७
थान नोिकया मोबाइल र ६ थान सामसुङ मोबाइलको िवतरण भरपाई पेश गनु�पन� �

२७७,९९९

१०३ आ�त�रक लेखापरी�ण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण
गराउनु पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले २०७७।७८ को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण २०७८।७।१६ मा स�प� गरेको �ितवेदन पेश भएको छ । आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम भएको कैिफयतह� अ��तम लेखापरी�ण
अगावै स�परी�ण गराउनुपन�मा लेखापरी�ण अव�धस�म स�परी�ण र िनयिमत भई नआएकोले �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०३.१
�माण कागजात पेश गनु�पन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई
संल� गरी अ�धकर �ा� अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । देहायको काय� गरी भु�ानी आव�यक कागजात पेश गनु�पन�मा नगरेकोले कागजात पेश ह�नुपन� �

भौचर नं भु�ानी पाउने �य��/सं�था रकम कैिफयत

४५०-०७८।३।१६ लाईट िव�डस� �ा �ल १०३१३ िमतेरी पुल क�भट�को �थम रिन� ब�ल भु�ानी गदा� बीमाको स�कल िवजक पेश नभएको

४८२-०७८।३।२१ पा�थभारा म��दर पूवा�धार उ.स. वडा नं
११

८०००६ म��दर िनमा�णको काय� गदा� लागत अनुमानमा नभएको काय� गरेकोमा स�प� �ितवेदन पेश
नभएको

११०४-०७८।३।
२४

जनचचा� टाइ�स ४३८५०० १२० वटा ड��वन ख�रद भएकोमा िवतरणको भरपाइ पेश नभएको

११४६-०७८।३।
२९

घुमघाम िमिडया �ा �ल ३२२७२८ िविभ� ठाउँमा होिड�बोड� राखेकोमा सोको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएको

ज�मा ८५१५४७

८५१,५४७

१०३.२ िनयिमत गनु�पन�ः पा�लकाले कुनै पिन खच� ले�दा काय�िव�ध िभ� रहेर खच� गनु�पन�मा काय�िव�ध िवना खच� गरेको देहायको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �

भौचर नं भु�ानी पाउने �य��/सं�था रकम कैिफयत

१००८-०७८।३।
१६

डाइनािमक क�रयर सपोट इ�टरने�नल �ा
�ल

९०००० नगरपा�लकाका जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह�लाई मनोश�� ता�लम

९१-०७८।१।२३ कृिष �ािव�धक सुिदप भ�डारी ९०००० कृिष चुन ख�रद तथा ढुवानीको पे�क� �यौट गदा� ढुवानी खच�मा फरक पारी भु�ानी
रेको

ज�मा १८००००

१८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०३.३

असूल गनु�पन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई संल� गरी
अ�धकर �ा� अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । देहायको खच� भु�ानी गदा� भु�ानी गनु� नपन� खच� समेत भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �

भौचर नं भु�ानी पाउने �य��/सं�था रकम कैिफयत

१०६-०७७।
६।१८

एल ए�ड एम क��ट��सन ३१२६ एल ए�ड एम क��ट��सनलाई पुरानो भवन मम�त काय�को भु�ानी गदा�
काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी

१०७-०७७।
६।१८

आशा िनमा�ण सेवा ५१५१ पुरानो भवनको िफिन�स� काय� गदा� स�झौता भ�दा बढी भु�ानी

१०८-०७७।
६।१८

ल�क� क��ट��सन ६८०९ दलुारी �यावसाियक भवनको र�रोकन काय� गदा� स�झौता भ�दा बढी
भु�ानी

१९४-०७७।
१०।८

गोकुल भ�राईको घरदे�ख बाबुराम काक�को घरस�म कालोप�े
सडम वडा नं ५ उ.स.

७७६० उ.स. काय� गरेकोमा भु�ानी गदा� अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी गरेको

५७०-०७८।
३।२८

नयाँ बृ�दाबन गौशाला �नानघाट उ�र तटब�ध उ.स. ४४०४ उ.स. काय� गरेकोमा भु�ानी गदा� अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी गरेको

९१९-०७८।
३।२

�व��तक नेटमाइ�डस �ा �ल २०३१० �ा �ललाई � ७९१०० भु�ानी गनु�पन�मा �९९४४० भएकोले बढी भु�ानी
गरेको

८७-०७७।
१२।२७

िभम चौधरी १०५० मिहला �वा��य �वयंसेिवका िदवश काय��मको खच� भु�ानी गदा� बढी
भु�ानी गरेको

१४-०७७।६।
१३

ह�रपूिण�मा क��ट��सन ८५६० वडा नं ८ को िपता�बर दाहालको घर दि�ण जाने सडक �ाभेल गन� काय�
गदा� बढी भु�ानी भएको

राकेश रोशन ७२६९ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

मिच�� ब�नेत ३१४७७ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

१६७,१५४�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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डा सुिनल ता�य ४६६३ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

ने� बहादरु ब�नेत ११३९५ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

मोहन देब �संह २८६९ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

बाबुराम आचा�य ८९३७ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

अिनल बद�वा ३३६८ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

�सता देिव काक� ७९१८ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

इ��दरा क�ेल ३७६१ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

माधन �साद रे�मी १९७५५ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

सुवास काक� ८५७२ वािष�क तलबमा पा�र�िमक कर क�ी नगरेको

ज�मा १६७१५४

१०४ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

१०४.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम,

िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनु पद�छ । यस पा�लकाले हालस�म ९ ऐन, २३ िनयमावली/काय�िव�ध/िनद�िशका/न�स� कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��वयनमा
�याएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप
�कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत वष� फछय�ट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाँक� ६ र यो वष� थप भएको ५४ गरी कुल ६० िववाद दता� भएकोमा ४८ वटा मा� फ��यौट भई १२ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ�
फछय�ट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१०५ 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 �यसरी कायम भएका नगरपा�लकामा
�वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ। यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन
तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा नगरपा�लकाले वडागत समेत 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 समानह� �ज�मेवारी सान� गरेको 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�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१०६ ज�गा उपयोग मापद�ड 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू-जो�खम स�वेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो
मापद�डको अ�धनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
�थानीय तहले आ�नो सबै �े� वा कुनै �े� तोक� �य�तो �े�मा ब�े भवनह�को लािग ज�गा तथा भवनको �कृित, समान ढाँचाको नमूना न�सा तयार गन� र सेवा�ाहीको लािग
आ�ना �ािव�धक कम�चारीबाट न�सा तयार गराई िनःशु�क उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा काया��वयन भएको दे�खएन । ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तोक� ज�गा तथा
भवनको �कृितबमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।

१०७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तप�सल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा
ट� �सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन िवभा�यकोषमा �. १३८९०८१४ मौ�दात रहेको पाईयो ।

�म भौचर
न�बर
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• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क
काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िव�धको �योग गरी सबै कारोवार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको
पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत, िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म
तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• कितपय �ज�सी साम�ीको �पे�सिफकेशन तथा मू�य खुलाई आ�दानी बाँधेको पाइएन ।
• �ज�सी खाता �मािणत नभएको ।
• Public Assets Management System मा �ज�सी खाता रा�ख ब�याव�धक गरेको छैन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ��यमा
मा� िदएको तथा इ-टीिडएस नगरेको पाइयो ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप
समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको आंिशक गुण�तर परी�ण मा� गरेको छ ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली बनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको
पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन
।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको
साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
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• वातावरण संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना
तयार गरेको पाईएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध
र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म बनाएको ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध िनद�िशका र न�स� समेत िववरण पेश भएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१०८ िव�ूतीय �णाली स�ाल 

काया�लयले स�पादन गनु�पन� िविभ� काय�ह� िव�ूतीय �णालीबाट स�पादन गन� गरी स�टवेयरह� स�ालनमा �याएको छ । ती स�टवेयरह�को �योगकता�ह�को िववरण, पासवड�
प�रवत�न, �थगत तथा डाटा �याकअप स�ब�धी अिभलेख मलेप फाराम नं ९०१, ९०२ र ९०३ को ढाँचामा राखी िव�ूतीय सुर�ा स�ब�धी �यव�था काया��वयनमा �याउन पन�मा
�य�तो अिभलेख रा�ने गरेको छैन । कुन कुन स�टवेयर क-कसले स�ालन गन� गरेका छन् । आ�धका�रक �पमा क-कसलाई स�ालनको अनुमित िदइएको छ, डाटा �याकअपको
अव�था के क�तो छ भ�े िवषयमा काया�लयको �यान जान सकेको दे�खएन । यसबाट अन�धकृत �यि�को �णालीमा पह� ँच ह�न स�ने, त�यांकमा भएका प�रवत�को �ज�मेवारी को
सँग ह�ने भ�े िकटान नह�ने एवं �याकप िनयिमत �पमा गन� र �मािणत गन� �यव�था नभएबाट त�यांक हराउने वा स�याउन सिकने ज�ता जो�खम रहेको दे�ख�छ । अत: िव�ूतीय
त�यांकको सुर�ा स�ब�धमा भएका �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

१०९ बेे�जू लगत 

पा�लकाले महालेखापरी�कको काया�लयबाट लेखापरी�ण भई �ा� बे�जू �ितवेदनको अिभलेख देहायको मलेप फाराममा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा राखेको नपाइएकोले आगामी
िदनमा तोिकएको मलेप फारममा बे�जू अिभलेख रा�ख अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
• म.ले.प. फाराम नं. ८०१ बे�जु लगत ।
• म.ले.प. फाराम नं. ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन ।
• म.ले.प. फाराम नं. ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख ।
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११० �मण अिभलेख खाता 
�मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदाधकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले �म¬ण आदेश न�बर, �मणमा खिटने नाम,

दजा�, �मणमा खिटउको �थान िमित समेत खु�ने गरी अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� �मण खच�मा �.१०,९४,११०/-

खच� गरेकोमा �मण खच� अिभलेख खाता राखेको पाइएन । िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।

१११ धरौटी िववरण 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ६६ (२) मा उपिनयम (१) बमो�जम धरौटी रकम िफता� पाउने �यि�ले धरौटी रकम िफता� �लन पाउने �याद �च�लत
कानूनले तोकेको भएमा सोही अव�धिभ� �याद नतोिकएकोमा जुन कामको लािग धरौटी रा�खएको हो सो कामस�ब��ध कारवाही अ��तम �पमा समा� भएको िमितले एक वष�िभ�
धरौटी रकम िफता� �लन नआएमा िनयम ६७ बमो�जमको काय�िव�ध अपनाई काया�लय �मुखले राज�वमा आ�दानी बां�नु पन� �यव�था छ । काया�लयको आ.व. ७७/७८ स�म धरौटी
खातामा मौ�दात रहेको �. १,५४,०६,१७५.३७ �ज�मेवारी सारेकोमा �योजन सिकएको धरौटी रकम िनयमावली अनुसार सदर�याहा गनु�पद�छ ।

११२ बजेट तथा काय��म

११२.१ अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय पँू�जगत तफ�  समपुरक िशष�कमा �.३२१२९१५१
अब�डामा राखेको छ । बजेट अब�डामा राखी खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

११२.२ रकमा�तरः आ�थ�क वष� ०७७।७८ का लािग �वीकृत भएको योजना तथा काय��ममा िविभ� कोष तथा योजना तफ�  �वीकृत �.९,५७,४०,२०४ रकम बराबरको ३७३ योजनालाई
घटाई गरी नयाँ तथा भएका योजनामा रकम थप योजना �.३७,३४,२७,९५८ रकम बराबरको २२७ योजना/काय��म काया�पा�लकाको पटक पटकको िनण�यले नयाँ योजना
काया��वयन वा भएका योजनामा थपघट गरी सभामा �सफा�रस भई नगरसभाको िहउँदे बैठकले �वीकृत गरेको दे�खयो । योजना छनौट गदा� पया�� अ�ययन नगरी योजना छनौट गन�
र काया��वयनको �ममा नयाँ योजना छनौट गन� बजेट थपघट गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
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११२.३ बजेट सीमा िनधा�रण सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान,

ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था
रहेको छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण,

िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार
गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�
कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितको गठन गरेको छ । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा
काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

११२.४ बजेट तथा काय��म तजु�माः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा
काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था �यव�था िमलाउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले सोअनुसार बजेट तजु�मा गरेको पाइएन ।
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११२.५ �े�गत बजेट र खच�- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ६,१९,९०,०२० ४,३२,३६,९५२ ६९.७५

सामा�जक �े� ४२,२०,२८,६२० ३५,४६,५३,७३२.९० ८४.०४

पूवा�धार िवकास �े� ७६,२०,६०,७८२ ४५,५१,८४,१७२ ५९.७३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १६,५६,१०,६८९.८८ १३,९९,२५,८८७.४० ८४.४९

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २३,२४,००,२८० १२,५७,७५,५३५.५४ ५४.१२

ज�मा १,६४,४०,९०,३९१.८८ १,११,८७,७६,२७९.८४ ६८.०४

खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.९,६८,६०,०४०.३९, जनसहभािगता �. ८०,८५,७१०.६५ राज�व बाँडफाँड �.२२,११,२२,१३४.५४ र
अनुदानबाट �.६५६०६७०९६ समेत �९८,२१,३४,९८१.५८ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.५५,७२,२२,२२१.३० र पँू�जगत तफ�  �.५६,१५,५४,०५८.५४/- र समेत
�.१,११,८७,७६,२७९.८४ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ८.६६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.१४०५१५६३/- खच� भएको छ ।
यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

११२.६ चौमा�सक �गित - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले नगरपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित
�य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदन िभ� काय�पा�लकाको वठैकमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै उपदफा (५) मा नगरपा�लकाले �थानीय स��त कोषमा ज�मा भएको आय
�ययको चौमा�सक शीष�कगत िववरण तयार गरी स�ीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले
चौमा�सक अव�ध समा� भएपछी कानूनमा �यव�था भए बमो�जम �गित िववरण तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पठाएको दे�खएन ।

११३ िश�ा
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११३.१ िव�ालयगत िनकासा - अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले
तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको
छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा खाता अ�ाव�धक
गरी रा�नु पद�छ ।

११३.२ सामुदायीक िव�ालयको शैि�क गुण�तर- �थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा ११ (ज) अनुसार स�ब��धत �थानीय िनकायले सामुदायीक िव�ालयह�को शैि�क
गुण�तर ��थतीको िनयिमत अनुगमन गरी एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के��मा पठाउने र सोको काया��यन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले आ. व. २०७७।७८ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको �ितबेदन काया�लयसंग दे�खएन । नगरपा�लकाले आ�नो अ�तरगतका िव�ालयह�को
शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

११३.३ िन�ज िव�ालय �यव�थापनः पा�लका अ�तग�तका सामा�जक िवकास सिमित र नगर िश�ा सिमितले िश�ा �यव�थापन स�ब�धी नीितगत कामह� गन� गरेको छ । यी सिमितह�ले
िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन । मापद�ड तयार नगरेकोले कुनै पिन िक�समको अनुगमन ह�न नसकेको र िन�ज िव�ालय �यव�थापन र
अनुगमन मापद�ड तथा शु�क िनधा�रण भएको दे�खएन । िन�ज िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड तथा शु�क िनधा�रण गरी िनयिमत अनुगमन र �यसको काया��वयन
ह�नुपद�छ ।

११३.४ िब�ालयको िनयमनः �थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा सव�सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको
ख�ड(ज) (२१) मा सामुदाियक िब�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन, िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ ।
पा�लकाले यस �थािनय तह अ�तग�तका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखा िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा
दा�खला गरेनगरेको, क�ी गरेको नाग�रक लगानी कोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरे
नगरेको र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए
नभएको िनयमन गरी �ितवेदन गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३.५ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भौितक िनमा�ण सुधार काय��म स�ालन गन� �थानीय तह��थत स�पुण� िव�ालयह�को अनुसूची ५ मा उ�े�खत मापद�डका
आधारमा भौितक सव��ण गरी आव�य�ाको आधारमा �ाथिमकता�म िनधा�रण गरी सुचका� सिहतको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले सोही �यव�था बमो�जम
�ाथिमकता�मका आधारमा िव�ालय छनौट गरेको पाइएन। �य�तै, िव�ालय काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८, काय��म काया��वयन स�ब�धी माग�दश�न (बँुदा नं. १८ ठ)

अनुसार �थानीय तहले िव�ालयह�मा जाने सबै �कारका अनुदानह�लाई �यव��थत गन� र िश�ामा ह�ने लगानी �भावकारी बनाउन आ�नो तहको संय��मा अनुदान �यव�थापन
यिुनट िनमा�ण गरी अनुदानको िनकासा गन� �यव�था गरेकोमा सो अनुसार काय� गरेको पाइएन । काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको
�यव�था गनु�पद�छ ।

११४ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहले यो वष� नगरपा�लका चालु िशष�कबाट खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.३००००००/– खच� गरेको छ । य�तो खच� ले�दा पु�ाई गन� आव�यक कागजात संल� गरी
ऐनको पालना गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

११५ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।
पा�लकाले अ�य सामा�जक सहायता शीष�कबाट औषधी उपचार तथा आ�थ�क सहायता �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि�ह�लाई �. १२९५०००, अ�य सामा�जक सहायता
शीष�कबाट िविभ� �यि�ह�लाई � २८२००० गरी ज�मा � १५७७००० तरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

११६ पे�क� बाँक�

�म भौचर
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११६.१ �याद ननाघेको पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क�को �याद नाघेको
र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार �याद ननाघेको िन�नबमो�जम पे�क� िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपद�छ ।

पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको िमित पे�क� रकम पे�क� िववरण

शिशधर िनमा�ण सेवा ए�ड क�ेल स�लास� ०२/२१/२०७८ ३,७३,००० २.७.२२.१०२ आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण भु�ानी

शिशधर िनमा�ण सेवा ए�ड क�ेल स�लास� ०२/२१/२०७८ ८,७४,००० गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद �शासिनक वडा नं. ५, ९ र ११

पु�पा�ली क��ट��सन �ा. �ल. ०२/२५/२०७८ १४,६०,००० ११.४.२.३१ गोठगाउ चोकदे�ख िब�विब�ालय चौक जाने बाटो सु�दरहरैचा ७

पु�पा�ली क��ट��सन �ा. �ल. ०२/२७/२०७८ १४,६०,००० ११.४.२.३१ गोठगाउ चोकदे�ख िब�विब�ालय चौक जाने बाटो सु�दरहरैचा ७

गोिव�द िनमा�ण सेवा ०३/०१/२०७८ ४,२१,००० भु�केमाग� सडक कालोप�े

गोिव�द िनमा�ण सेवा ०३/०१/२०७८ २,५३,००० वडा नं. १० को �समाना दे�ख आदश�चौक स�म

बीर िनमा�ण सेवा ०३/१०/२०७८ ८,८६,००० ११.४.२.३० कराईवना साधुटोल ह� ँद ैहरैचा जोडने सडक सु�दरहरैचा वडा नं. १ र २

११६.२ �याद नाघेको पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क�को �याद नाघेको र
�याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयका कम�चारी िभम कुमार चौधरीको आक��मक उपचार सहयोग काय��म ( मुटु, मृगौला, �या�सर, �पाइनल इ�जुरी र हेड इ�जुरी ) काय��मका लािग �
२००००० पे�क� बाँक� दे�खएकोले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन� �

२००,०००
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११७ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन
पँुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साव�जिनक
�पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेवा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहाय अनुसारका 8 नाफामूलक सं�थालाई �. १०९०६१५/- अनुदान
उपल�ध गराएको छ । तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेवा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम सं�या �योजन अनुदान रकम

1 सुर�ा सामा�जक उ�मी मिहला सहकारी सं�था �ल. 1 िच�लम �याट १,४६,००४

2 प�ायन द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल 1 िच�लम �याट ४८,६०६

३ दधु डेरी (�यि�गत) 3 िच�लम �याट ७४६००५

४ �यि�गत कृिष फाम�ह� ३ बोयर बोका १,५०,०००

ज�मा १०९०६१५

११८ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले
�वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, िविभ� सहकारी सं�थालाई पावर �पेयर, िव�ुितय मोटर बो�रङ मकै तोरी अनुदानमा �.३६४५८७२/- रकम उपल�ध गराएको छ । तर
पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सो बाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान
नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी बनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार
आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
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११९ िवभा�य कोष िफता� 
�देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र शु�क मनोर�न कर
लागतका शु�क तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशतले ह�ने रकम �थानीयतहले �थानीय स��त कोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा
�देश स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यष वष� दह�र बह�र शु�क � ३४७२७०३६ संकलन गरेकोमा �देश संिचत कोषमा चा�लस �ितशत िफता� गनु�पन� �

१३,८९०,८१४

१२० कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सव��णको आधारमा �थायी
�कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरव�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरव�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा 49 जना
कम�चारीह� करारमा राखी �. ७४१५३५० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय
सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ�
पदमा १९ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा भु�ानी गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

७,४१५,३५०

१२१ ख�रद �यव�थापन

१२१.१ सवारीसाधन ख�रद – अथ� म��ालयवाट जारी �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं.

५.१५ मा नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको
�ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले २ थान दईु पां�े सवारी साधन, �.४८८७९९- खच� गरेको छ । िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१२१.२ काय� स�प� �ितवेदन र एजिव�ट न�साः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�ब��धत
िनमा�ण �वयसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एजिव�ट न�सा पेश गनु� पन�, िनमा�ण काय�को �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुटी दे�खएमा यिकन गरी दावी गदा�
काया�लयले ��येक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी �मािणत गरेर रा� नु पन� र �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक जाँचबुझ गराई काय�
स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । तर िनमा�ण �यवसायीह�ले पुल िनमा�ण काय� बाहेक सडक िनमा�ण काय�ह�को एजिव�ट न�सा काया�लयमा पेश गन� गरेका छैनन ।
�य�तै काया�लयले �ुटी स�चाउने पन� दािय�व स�ब�धी अिभलेख राखेको छैन र �य�तै �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैसबै िनमा�ण काय�को काय� स�प� �तवेदन तयार गरेको
दे�खयो । �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैकाय� स�प� �ितवेदन जारी गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�ब�धी दािय�वबाट उ�मु�� पाउन स�ने अव�था दे�खएको छ । अतः
िनयमानुसार सबै िनमा�ण काय�को एजिव�ट न�सा जारी गन�, काय� �वीकादा� काय��वीकार �ितवेदन तयार गन� र �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भए प�चात मा� काय� स�प� �ितवेदन
तयार गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउने काय�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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१२१.३ िनमाण� सामा�ीको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत
अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१) मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ । उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश
नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश ग�रएकोमा खच� दावी नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त
ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण सामा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को प�रमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश
नभएको दे�ख�छ । गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय� गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण समा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर
परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�नुपद�छ ।

१२१.४ साव�जिनक प�र�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ��तगत साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� सडक, भवन, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास सेवा तफ� को
काय��मको साव�जिनक सुनवाई गरेको जनाए तापिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन ।कितपयमा वजेट खच� उ�ेख गरेको दे�खदनै । केिहमा साव�जिनक
सुनुवाईको लागी तोिकएको फारम भन� गरेता पिन सरोकारवालाको �यून उप��थती रहने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान
रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जािनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै । कानूनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��न गनु�पद�छ ।

१२२ िव�ीय िववरण परी�ण
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१२२.१ िव�ीय िववरणः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लका तथा गाउँपा�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 तोिकएअनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन
गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्

�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
�थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको संिचत कोषको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात � ६४२१५९८७।
८८ ले फरक दे�खएको छ ।
�थानीय तहले िवभा�य कोषको िहसाब �यव��थत राखेको पाईएन । यस तहले �देशलाई बाँडफाँड गनु�पन� राज�व बाँडफाँड नगरी � १४३२६६६७.६९ मौ�दात राखेको छ
।
मलेप फाराम २७२ को अनुसूची २४ मा कारोबारमा िभ�ता �.१६७०१३०५।१० दे�खएकोमा के कारणले फरक पन� गएको यिकन ह�नुपद�छ ।
अनुसूची १२ मा संघीय सरकारबाट �ा� अनुदान � ६४२१०३०९६ छ भने �ाि� महलमा भने � ६३४४८००९६ रहेको छ । फरक ह�नुको कारण यिकन गन� सिकएन ।

१२२.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३० (७) मा �देश तथा �थािनय िविनयोजन ऐनले ि�ज नह�ने भिन तोकेको खच� िशष�क बाहेक अ�य
बजेट िशष�क आ�थ�क वष� समा� ह�नुभ�दा सात िदन अगाडी भु�ानी िदई लेखा अ�ाव�धक गरी िनकासा ब�द गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम
आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा िन�न खाताको ब�क नगदी िकताबमा मौ�दात बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

खाता िशष�क रकम

चालु खच� खाता १,९२,८१,४९२.९५

पँुजीगत खच� खाता ५,०५,८३,९३४.११
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१२२.३ चौमा�सक पँूजीगत खच� - �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम २४ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २६ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक
पु�जंगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

कूल खच�: ५६,१५,५४ ९,४८,३७ ६,८१,५९ ३९,८५,५७ २८,१४,५५

१२२.४ अवकास कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरव�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन
कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

१२३ आगलागीमा राहत 

नगरपा�लकाले आगलागी भएको भिन िविभ� पसलका धिनह�लाई भौ नं ३८, ५८, ११२ बाट � ६७६००० भु�ानी िदएको छ भने अ�य भौचरबाट समेत य�ता राहत सहायता
िवतरण गरेको छ । िवमा काय��म �याएर जो�खम �यूिनकरण गन� सिकनेमा यसरी राहत िवतरण गन� काय�ले काया�लयबाट �ययभार पन� गएको छ । �यवसाियक �े�मा अिनवाय� वीमा
गनु�पन� नीित अगाडी सारी �यवसायीलाई राहत िम�ने दे�खँदा यस तफ�  नगरको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।
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१२४ कोिभड सामा�ी खरीद 

िवपद �यव�थापन कोष िशष�कबाट साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ बमो�जमको िवशेष प�र��थितमा ख�रदका �ि�या अपनाउँदा सं�मण ब�ने स�भावना
भएको भिन सूिचकृत रहेका फम�ह�संग दररेट माग गरी ३ िदनको �याद राखी �यूनतम मू�य �वीकृत गरी देहायबमो�जमको स�लायस�बाट िपिपइ अ��सिमटर फेस �स�ड
सेिनटाइजर लगायत �वा��य सामा�ीह� ख�रद भएको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४५ मा दशलाख �पैयाँ भ�दा बढी रकमको ख�रद गरेको भएमा
�य�तो िनकायले �यसरी ख�रद भएको िबवरणको साव�जिनक सूचना �काशन गन� र सोको जानकारी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई पठाउनु पन� �यव�था भएकोमा सो
गरेको पाइएन ।

भौ नं र िमित फम�को नाम रकम

८।२।१० �सि� साइ स�ज�कल ए�ड केिमकल से�टर ११४१३००

पो�ेल टेडस� ए��जम �ा�ल ३७४३१८१।५०

जय ल�मी स�लायस� १७५९१२७।५०

१९।३।१ जय ल�मी स�लायस� २४४३९०७।५२

२९।३।१६ पो�ेल टेडस� ए��जम �ा�ल ६२७८२८

३५।३।२९ �सि� साइ स�ज�कल ए�ड केिमकल से�टर २५५६०६

३६।३।२९ जय ल�मी स�लायस� १६९११५८

ज�मा ११६६२१०९

१२५ बढी दरमा खच� 
कोरोना भाइरस �वारे�टाइन संचालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड २०७६ अनुसार �वारे�टाइनमा रहेका �यि�ह�लाई उपल�ध गराइने खाजा खाना सुर�ा िनकायबाट
�यव�थापन ग�रने र �ित िदन �ित �यि� �वारे�टाइन रहेको �ज�ामा काय�रत नेपाल �हरीको लािग िनधा��रत राशनदर बमो�जक खाना खाजा उपल�ध गराइने �यव�था रहेको छ ।
उ� �यव�था अनुसार नगरी नगरपा�लकाले कभ�ड हल र �स�देलब�धु भवन दलुारी तथा �यापार संघमा खडा ग�रएको �वारे�टीनह�मा �. ३५०/- का दरले सलकपुर खाजा घरलाई
खाना खाजा वापत �.१९९७४१ र �णाम मम पसलबाट २२३१२१/- भु�ानी गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२६ मुअ कर समायोजन 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ ग अनुसार ठे�का वा करार अ�तग�त आपूत� ह�ने ब�तु वा सेवाको मू�य अिभवृि� कर सिहतको भु�ानीमा मू�य अिभवृि� कर
रकमको ५० �ितशतले ह�ने रकम िनजको नामबाट काया�लयले स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गनु�पद�छ।देहायका िनमा�ण �यवसायीह�लाई भु�ानी गरेकोमा नगरपा�लकाले
देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत वा ३० �ितशतले ह�ने मू�य अिभवृि� कर �. ५१२७७५.३५ कि� गरी स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा नगरी फम�लाई नै भु�ानी
िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

स�लायस� �यान िवल रकम िबजक मु.अ.कर ५० �ितशत वा ३० �ितशत

जयल�मी स�लायस� ६०८६०४२९५ २४४३९०७।५० ३७३।२।८ २८११५७.५ १४०५७८।८०

११९४१२७।५० ३६५।२।८ १३७३७७.५ ६८६८८।७५

९६९५४० ३९३।३।२० १११५४० ५५७७०

७२१६१८ ३८८।३।१२ ८३०१८ ४१५०९

�सि� साइ स�ज�कल र केिमकल से�टर ३०३३९५७७१ ११४१३०० ३५३१।२।८ १३१३०० ६५६५०

पो�ेल टेडस� ए�जम �ा�ल ६०६७६६११९ ३७४३१८१।५० ६०८।२।९ ४३०६३१.५ १४०५७८।८०

ज�मा ५१२७७५.३५

५१२,७७५.३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२७ ४६ २०७८-३-३० कम�चारी राहत 

कोिभड १९ को सं�मण को समयमा सरकारी कम�चारी तथा जनशि� प�रचालनका गरी सहज सेवा�वाह गराउनका लािग नेपाल सरकारले कोिभड वीमा काय��म �याएको छ ।
�य�तै काय�रत जनशि�लाई थप �ो�साहन गन� तथा ह�न स�ने जो�खम कम गन� नगरपा�लकाले िवमा सं�थानसंग स�झौता गरी सामुिहक िवमा काय��म �याई लागु गनु�पद�छ तर
यस नगरपा�लकाले देहायका कम�चारीलाई कोिभड सं�मण भएको भिन उपचार खच� वापत कोिभड कोषबाट आ�थ�क सहायता िदएको छ । यसले काया�लय मा�थ आ�थ�क भार पन�
गएकोले स�ब��धत कम�चारीह�बाट सो रकम असूल गनु�पन� �

कम�चारीको नाम रकम

बाबुराम भ�राई १०००००

िदपक �साद बजगाई १५००००

रोशन खनाल १०००००

ज�मा ३५००००

३५०,०००

१२८ कोिभड कोष आ�दानी र खच� 
कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� िववरण अनुसार गत वष�को मौ�दात � २२ लाख ४२ हजार, यस वष�को � २ करोड ६२ लाख गरी ज�मा � २
करोड ८४ लाख ४२ हजार आ�दानी भएकोमा � ११ लाख १६ हजार, हो��ड� से�टरमा � ४० लाख ३३ हजार, औषधी तथा उपकरण खच� � ८७ लाख ६३ हजार, जो�खम
भ�ा � १६ लाख ३९ हजार र अ�य खच� � १८ लाख ५० हजार गरी � १ करोड ७४ लाख १ हजार खच� भई � १ करोड १० लाख ४१ हजार मौ�दात रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२९ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) (घ) र आ�थ�क काय� िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार बे�जूको लगत रा�ने र फछ् य�ट गरी स�परी�ण गन� दािय�व �ज�मेवार �यि�को ह�ने
�यव�था छ। नगरपा�लकाले बाँक� बे�जू म�ये डोर सम� स�परी�णको लािग �. ९०१२५०७३।२२ पेश भएकोमा �८४८९५५२० स�परी�ण गरी जानकारी िदईएको छ । काया�लयले यस वष� स�परी�णका लािग पेश गरेको म�ये डोरमा
स�परी�ण भएको बे�जुको िववरण देहाय बमो�जम छ ।

आ.व. दफा स�परी�णको �यहोरा र ठहर फछय�ट रकम

२०७६।०७७ २ कम �ज�मेवार सारेको रकम � ५४८९७७८३।२२ समेत समावेश गरी भौ नं १ िमित २०७७।५।२१ बाट
�२९२९८२७४३।७३ संिचत कोषमा आ�दानी बाँधेको �माण पेश भएकोले फ�य�ट ।

५४८९७७८३.२२

२०७६।०७७ २५ �देश लेखा िनय��क काया�लयलाई बाडँफाड गनु�पन� रकममा बे�जु कायम रकम �२४१००००२ समेत गरी कुल
�३८०६०४६०।५१ दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले फ�य�ट ।

२४१००००२

२०७६।०७७ ४३.६ िबल भरपाई िव�ालयबाट स�ब��धत काय��ममा खच� भएको प� समेत �ा� भएको �माणका आधारमा फ�य�ट । ८५८८६८

२०७६।०७७ ११९ पे�क� फ�य�टको �माण पेश भई फ�य�ट । ५०३८८६७

ज�मा ८४८९५५२०

१३० बे�जुको अ�याव�धक िववरण
अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने
�यव�था छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन�  बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।

(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-
B+C+D)

२३८३२९ ८४८९६ ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


