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वा षक तवेदन 

२०७९ 

नमोबु  नगरपा लका, का पेला ोक 

 
 
 
 
 



 
 

दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनुे । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 
मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच य समेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एवं नेपाल 
सरकार  लेखापर ण मान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण 
नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग 
स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक 
कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाह लगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाडँफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 

राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका तजमुा 

लगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदन उपर छलफल र बे जू फ य ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे जू उपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन कायम हनुे 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफल समेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, बागमती देश 

प  सं याः २०७८।७९ 
च.नं. ५९६  म तः २०७९।३।२४ 

 
वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी नगर मखु यू, 

नमोबु  नगरपा लका, का पेला ोक । 
 
कै फयत स हतको राय 

हामीले  यस नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा 
ट पणीह को लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, 
पेस भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले 
थानीय तहसँग स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  

कै फयत स हतको राय य  गन आधार 

१.  यस नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाँचा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण 
तयार गरेको छैन । 

२. लेखापर णबाट .3 करोड 6 लाख 74 हजार बे ज ूदेिखएको छ। सोम य े त याबाट .13 लाख 58 हजार फछयौट भई  
.2 करोड 93 लाख 17 हजार बाँक  रहेको छ । बाँक  बे जू म ये असलु गनपुन .4 लाख 2 हजार, माण कागजात पसे 

गनपुन .2 करोड 29 लाख 47 हजार, नय मत गनपुन .59 लाख 68 हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवषस म  .१३ 
करोड ४९लाख ६२ हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे ज ू
समेत हालस मको अ ाव धक बे ज ू .१६ करोड २७ लाख ५२ हजार रहेको छ । नमोबु  नगरपा लकाको बे जू वग करण र 
अ ाव धक बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. यस नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को पेण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, 
कमचार को दरब द अनसुार पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  
अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको लगायतका यहोरा 
लेखापर ण तवेदनमा औ याइएको छ। कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको 
छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व 
य कन हनेु कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन 
थानीय तहसगँ हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा 
ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ े कुरामा कायालय व त छ।   

व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत 
आकँडा र हत व पमा ब े गर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर 
कायपा लका, नगर मखु र मखु शासक य अ धकृत नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका 
छन।्   

व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत 
आ तता ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले 
सामा य तरको आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल 
सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै 
अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स ने नि तता भने हुँदैन। व ीय ववरणका उपयोगकताले 
सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य 
ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
                                                                                  
 
 
                                                                                    ( लोचन आचाय) 
                                                                              नायब महालेखापर क 



नमोबु  नगरपा लका, का पेला ोक 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 

२०७७।७८  
( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाकँ  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राज व 
लगत 

िज मवेार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

33 26 30674 0 8 1358 33 18 29317 402 5968 22947 ० ० 28915 0 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाकँ  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ू यो वष स पर णबाट कायम 
बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

का पेला ोक  १३४९६२ ० १५२७ १३३४३५ ० २९३१७ १६२७५२ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नमोबु� नगरपा�लका, का�ेपला�ोक , नमोबु� नगरपा�लका , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख राजन पौडेल २०७७-८-१७ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ऋृपु �वोज के.सी २०७८-४-१

बे�जु रकम ३०,६७४,३९९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,४३,८९,६१५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३८,७५,४८,५१२ चालु खच� ३६,०९,६३,०००

�देश सरकारबाट अनुदान ७,३७,१०,००० पँूजीगत खच� २६,८४,५१,९६७.९८

राज�व बाँडफाँट १२,५९,४९,२१० िव�ीय/अ�य �यव�था १,३६,६०,०००

आ�त�रक आय १,५६,४७,०००

अ�य आय २,१७,१३,०००

कुल आय ६२,४५,६७,७२२ कुल खच� ६४,३०,७४,९६७.९८

बाँक� मौ�दात ४,५८,८२,३६९
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१ प�रचय

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी 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�
पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त ११ वडा, �९ सभा सद�य, १०२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २९ हजार �१९ जनसं�या रहेको
छ ।

२ िव�ीय िववरण

िव�ीय �ितवेदन

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७०,१७,८६,०८२.३३ ६२,५६,८१,०१३.०४ ६२,५६,८१,०१३.०४ ६९,५५,०३,००४.४९ ६९,५५,०३,००४.४९

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

६७,८७,३८,६५५ ६०,३९,६७,०२६.६९ ६०,३९,६७,०२६.६९ ५५,१५,१५,९६९.०६ ५५,१५,१५,९६९.०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११००० कर १२,५२,५१,५४० १२,५९,४९,०६०.१७ १२,५९,४९,०६०.१७ ९,०९,४५,८४०.०६ ९,०९,४५,८४०.०६

१३०००
अनुदान

४९,५९,२७,११५ ४६,२३,७०,४१०.३८ ४६,२३,७०,४१०.३८ ४०,५८,०१,२१८.५० ४०,५८,०१,२१८.५०

संघीय सरकार ४१,६६,९३,५४० ३८,७५,४८,९९८.९३ ३८,७५,४८,९९८.९३ ३८,२०,८६,५१७.५० ३८,२०,८६,५१७.५०

�देश सरकार ७,८१,२३,००० ७,३७,१०,८३६.४५ ७,३७,१०,८३६.४५ २,३७,१४,७०१ २,३७,१४,७०१

जनसहभािगता ११,१०,५७५ ११,१०,५७५ ११,१०,५७५ ० ०

१४०००
अ�य राज�व

५,७५,६०,००० १,५४,२५,४९२.१४ १,५४,२५,४९२.१४ ५,४७,६८,९१०.५० ५,४७,६८,९१०.५०

१५०००
िविवध �ाि�

० २,२२,०६४ २,२२,०६४ ० ०

ख. अ�य �ाि� २,३०,४७,४२७.३३ २,१७,१३,९८६.३५ २,१७,१३,९८६.३५ १४,३९,८७,०३५.४३ १४,३९,८७,०३५.४३

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ०

कोषह� २,३०,४७,४२७.३३ १,७३,४२,०४४.१६ १,७३,४२,०४४.१६ २,१५,२९,७४८.३३ २,१५,२९,७४८.३३

धरौटी ० ४३,७१,९४२.१९ ४३,७१,९४२.१९ ३८,४८,८१६ ३८,४८,८१६

संघीय, �देश
सरकार वा

० ० ० ११,८६,०८,४७१.१० ११,८६,०८,४७१.१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म

भु�ानी
(ग+घ)

७६,६१,७५,६९७.३३ ६४,३०,७५,६३३.६७ ६४,३०,७५,६३३.६७ ६५,०८,६१,२०३.०४ ६५,०८,६१,२०३.०४

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

७४,३१,२८,२७० ६२,९४,१४,८७२.४१ ६२,९४,१४,८७२.४१ ५१,२४,२५,०१७.९४ ५१,२४,२५,०१७.९४

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

२३,६९,९२,४०३ २२,१२,३४,३६३.३७ २२,१२,३४,३६३.३७ २०,३६,७२,२३२.०५ २०,३६,७२,२३२.०५

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

११,४०,२३,००० ९,४९,९२,९६३.४२ ९,४९,९२,९६३.४२ ६,२०,१६,२२३.८९ ६,२०,१६,२२३.८९

२५०००
सहायता
(Subsidy)

२,८८,८३,००० २,६८,२१,८५० २,६८,२१,८५० ९,३७,००० ९,३७,०००

२६०००
अनुदान

१,२१,६१,००० १,२०,७४,९४४ १,२०,७४,९४४ ३,१७,०१,०२९ ३,१७,०१,०२९

२७०००
सामा�जक

१९,५५,००० १८,०१,५९२ १८,०१,५९२ ५६,३१,०२४ ५६,३१,०२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुर�ा

२८०००
अ�य खच�

१,३९,००,००० ४०,३७,१९१.६४ ४०,३७,१९१.६४ ८,८८,६४० ८,८८,६४०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

३३,५२,१३,८६७ २६,८४,५१,९६७.९८ २६,८४,५१,९६७.९८ २०,६५,८४,९०७ २०,६५,८४,९०७

३३०००
दािय�व

० ० ० ९,९३,९६२ ९,९३,९६२

घ. अ�य
भू�ानी

२,३०,४७,४२७.३३ १,३६,६०,७६१.२६ १,३६,६०,७६१.२६ ६५,०८,६१,२०३.०४ ६५,०८,६१,२०३.०४

कोषह� २,३०,४७,४२७.३३ ७५,८१,२०१ ७५,८१,२०१ १,७२,८१,६१२ १,७२,८१,६१२

धरौटी ० ६०,८४,२१०.२६ ६०,८४,२१०.२६ २५,४६,१०२ २५,४६,१०२

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ११,८६,०८,४७१.१० ११,८६,०८,४७१.१०

क�ी रकम
भु�ानी/

-४,६५० -४,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दा�खला गन�
बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(६,४३,८९,६१५) (१,७३,९४,६२०.६३) (१,७३,९४,६२०.६३) ४,४६,४१,८०१.४५ ४,४६,४१,८०१.४५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

६,९५,८२,६८०.२६ ६,९५,८२,६८०.२६ ६,९७,४४,९३२.३८ ६,९७,४४,९३२.३८

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(६,४३,८९,६१५) ५,२१,८८,०५९.६३ ५,२१,८८,०५९.६३ ११,४३,८६,७३३.८३ ११,४३,८६,७३३.८३

ब�क तथा नगद
बाक�

६,२३,४७,७८९.६३ ६,२३,४७,७८९.६३ ७,९८,०३,८५१.०८ ७,९८,०३,८५१.०८

३ िबिबध खच� 
िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले यस वष� िविवध खच� िशष�क अ�तग�त �.२७५९६६७। खच� गरेको दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान र िनमा�ण काय�को स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले केिह िनमा�ण �यवसायी तथा
उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।अतःिनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु�
पन� दे�ख�छ ।

५ सहायता तथा अ�य खच� 
सहायता तथा काय��िमक सहयोगः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपा�लकालाई तोिकएको अ�धकारमा आ�थ�क सहायता तथा
काय��मगत सहयोग िदन िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । तर नगरपा�लकाले आ�त�रक चालू तथा नेपाल सरकारको चालू खच� शीष�कबाट िबरामीको �माण
राखी िविभ� �यि�लाई औषधी उपचार सहायता वापत, पव� पूजा रथया�ा जा�ा, तीज काय��म, र अ�य िविभ� संघ तथा सं�थालाई िविभ� सामा�ी, खाजा,
खाना, खा� सामा�ी, खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेका िबल र मागको आधारमा खच�को अनुमािनत लागत, �वीकृत ��ताव, ��ताव अनुसारका खच�का
�मािणत िबल भपा�इ बेगर �थािनय कला सं�कृित जगेना� तथा �यव�थापन तथा �थानीय चाड पव� पूजा आजा तथा जा�ा संचालन शीष�कमा �१४९४५००
खच� गरेको दे�खयो। खच�को अनुमािनत लागत र ��ताव अनुसारका �मािणत िबल बेगर भु�ानी गदा� ख�रद ग�रएका सामानको द�ुपयोग ह�ने, वा�तिवक
काय��ममा खच� नभई �यि� िवशेषलाई फाइदा पु�े र भु�ानी रकम वा�तिवक खच� हो भिन यिकन गन� स�ने अव�था नभएको ह� ँदा नगरपा�लकाले िनयम
अनुकुल नह�ने गरी य�तो आ�थ�क सहायता र काय��मगत सहयोग उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

६ तलबी �ितबेदन 

िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले नगरपा�लका अ�तरगतका
स�पूण� कम�चारीह�को तलबी �ितबेदन पारीत नगरी तलब खच� लेखेको छ जसले गदा� तलब र �ेड रकम स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन। पा�लकाले ऐनको
पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ क�याण कोष 

क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस
वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.५०००००। ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी नगरपा�लकाबाट कुनै ऐन
कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी नगरपा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको उिचत
नदे�खएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

८ साब�जिनक प�र�ण 

�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 प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� सडक, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु
िवकास लगायतका काय��को साव�जािनक सुनवाई गरेको भएपिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । साव�जिनक सुनुवाईको लािग
तोिकएको फारम भन� गरेता पिन केही बाहेक अ�धकांश उपभो�ा सिमितको साव�जिनक सुनुवाइमा सरोकारवालाह�को �यनु उप��थती रहने गरेको, आंिशक
काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन माइ�यटुमा लेखी रा�ने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान
रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जिनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै। कानुनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��न गनु�पद�छ ।

९ 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� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमो�जम �थानीय तहले आफुले गरेको आय र �ययको चौमा�सक िववरण �य�तो अव�ध समा�
भएको िमितले १५ िदन िभ� म��ालय तथा �देश सम� पेश गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) अनुसार गाउँपा�लका अ�य� र �मुख �शासक�यअ�धकृत िवच तथा �मुख �शासक�य
अ�धकृत र शाखा महाशाखा �मुख िवच काय� स�पादन स�झौता भएको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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· �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार िवषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गरी काय�िववरण तयार गरी लागु
गरेको पाइएन ।
· �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) अनुसार �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 गराउनु पन�मा गराएको छैन ।
· आ�थ�क काय�िव�ध िनमयावली २०६४ को िनयम २४ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाएको छैन ।
· �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 ।
· �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 चालु र पँु�जगत खाता �यव��थत नगरेकोले आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् चालु खच� खतामा , पुजीगत खच� खाता
र अ�य कोषमा वाँक� मौ�दात िफता� भए नभएको एिकन गन� सिकएन ।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिकङ �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 गाउपा�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 ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· पे�क� फ�य�ट गदा� नगद िफता� भएको रकम भौचरमा नदेखाइ पुरै खच� देखाएको छ । जसले वा�तिवक खच�को �द�शन गद�न ।
· िदगो िबकास 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 अनु�प सिमित गठन गरेकोमा सो सिमित स�ालन स�ब�धी कुनै काय�िव�ध बनाएको पाइएन साथै उ�
सिमितह� वठैक बसी भए गरेका िनण�यह� माग गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न नआएकोले गिठत सिमितह� ि�यािशल रहेको पाईएन ।
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·पा�लकाले�ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
· सवारी मम�त आदेश (म.ले.प.फा.नं. ४१५), माग फाराम (म.ले.प.फा.नं. ४०१), ख�रद आदेश (म.ले.प.फा.नं. ४०२) र दा�खला �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.

४०३) बेगर भु�ानी गरेको पाइयो ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· िनजामित सेवा ऐन, २०४९ क दफा ७ख२ अनुसार तलबी �ितवेदन पा�रत गरेर तलब भु�ानी गनु�पन�मा तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको छैन । जसले गदा�
�ेड िभडान ह�न स�ने अव�था रहेन ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार को सुझावह� काया��वयन गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· 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�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन ।
· 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 सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी
मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था अनु�प साव�जिनक ख�रद
िनयमावली,२०७६ वनाएकोमा सो िनयमाव�ललाई काया��वयनमा �याएको पाइएन ।
· 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 ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
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· पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मासो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
· उपभो�ा सिमितबाट 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 पालना भएको पाईएन ।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले आ�नो �े�िभ� �थानीय सडकको दायाँ बायाँको अ�धकार�े� को सीमा तोक� सोही आधारमा सडकको िनमा�ण गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन ।
· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास
सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार 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
िनयमिनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म २ ऐन, िनयमावली, ५ काय�िव�ध १ मापद�ड िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको
छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ वनाउने तफ�  �यान पुया�उनुपद�छ ।

�ज�सी स�प�ीः आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को प�र�छेद ६ िनयम ४६ दे�ख ५६ स�म सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र
संर�ण स�प�ीको िनरी�ण लगायत िबिभ� �यव�थाह� गरेको छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�र�छेद १३ मा �थािनय तहको
स�प�ी संर�ण स�व�धी �यव�था गरेको छ ।काया�लयले नगरपा�लका र मातहतका िवषयगत शाखा तथा वडा काया�लयह�मा रहेका �ज�सी
मालब�तु तथा स�प�ीको अिभलेख नगरपा�लकाको काया�लयमा तोिकएको म.ले.प.फारम नं. ४७ र ५२ मा रा�नुपन�मा नगरपा�लका काया�लय वडा
काया�लयह� र िवषयगत शाखाह�को छु�ा छु�ै �पमा रा�ने गरेको दे�खयो। नगरपा�लका काया�लयको बजेटबाट ख�रद गन� गरेका मालब�तु तथा
स�प�ीको सोही बमो�जम छु�ा छु�ै �पमा आ�दानी बाँधेको जनाएता पिन लेखापरी�णमा पेश ह�न नआएको ह�दा परी�ण ह�न सकेन। नगरपा�लका
काया�लयमा रहेको �ज�सी खाता बाहेक वडा र िवषयगत शाखाह�मा रहेका मालब�तु र स�प�ीको �ज�सी िनरी�ण गरी �ितवेदन पेश गन�
िनयमानुसारको सिमित समेत गठन गरेको दे�खन आएन।यस �कार रहेका �ज�सी स�प�ीको उिचत र ठोस �पमा संर�ण र सदपुयोगको �व�ध
गरेको दे�खएन।योजना तथा काय��म संचालनको लागी ख�रद गरेका कितपय �ज�सी मालब�तु तथा स�प�ीह� �ज�सी खातामा आ�दानी बाँ�ने र
स�व��धत वडा तथा िवषयगत शाखाका कम�चारी तथा पदा�धकारीले बुझेको आधारमा खच� घटाउने गरेको तर उ� मालव�तु तथा स�प�ीह�
स�व��धत योजना तथा काय��म संचालनमा उपयोग भएको दे�खन आएन।जस अनुसार मालव�तु तथा स�प�ीको अिभलेख अ�ाव�धक गरी पूण�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सदपुयोग र संर�ण भएको छ भिन आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन। नगरपा�लका काया�लयले आफु र मातहतका िवषयगत र वडा काया�लयह�मा
रहेका मालब�तु तथा स�प�ीको एिककृत अिभलेख अ�ाव�धक गराउनु पन� सबै मालब�तु तथा स�प�ीको एकमु� �पमा �ज�सी िनरी�ण गराइ
�ितवेदन �लइ पूण� सदपुयोग र संर�णको �व�ध गनु� पन� दे�ख�छ।यस स�व�धमा स�व��धत प�ले यथािश� �यान िदइ स�प�ीको यथाथ� अव�था
यिकन गनु�पन� दे�खयो ।

१० वजेट 

बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी रामदेवी तामा� ले २०७८।०३।१० गते �. ७४ करोड ३१ लाख २८ हजारको बजेट सभा
सम� पेश गरेकोमा २०७८।०३।२९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।०४।०४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच�
गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ �े�गत वजेट 

�े�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 बजेट � हजारमा खच� रकम � हजारमा कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३३६९६ २९६२११ २.८

सामा�जक �े� ३२१५३८ २९६२११ ३४.३५

पुवा�धार िवकास २२२३४८ १८००२८ २८.६

िवितय �यव�थापन तथा सुशासन ४२२५२ ३४३५६ ५.४६

काय�संचालन र �शासिनक १२३२९१ ९११७१ १४.४८

ज�मा खच� ७१३१२८ ६२९४१४ १००

मा�थ उ�ेख भएवमो�जम पा�लकाले सवभै�दा �यनु खच� आ�थ�क िवकासमा २.८, िव�ीय �यव�थापन तथा सुशासनमा ५.४६ र काय�स�ालन र �शासिनक
खच�मा १४.४८ गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले खच� वजेट तजु�मा तथा खच� गदा� यी सुचकह�मा समानुपाितक िहसावले गन�तफ�  �यान पुया�उनुपद�छ ।

१२ अव�डा वजेट 

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 तहले
िन�नानुसारका िशष�कह�मा एकमु� �. १ करोड ३२ लाख १३ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम स�ब��धत शाखाबाट काय��म िन��चत नह� ँदै
खच� गन� स�ब��धत िवषयगत सिमितले पटके िनण�यका आधारमा काय��म ��वकृत र संसोधन गन� तथा स�ा�लत काय��मलाई नगर काय�पा�लका र
नगरसभाबाट पा�रत गराउने गरेको दे�ख�छ । पँु�जगत िशष�कमा एकमु� िबिनयोजन भएको रकम स�ब��धत शाखाले चालु काय��म बनाएको र सोही
आधारमा खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं काय��म एकमु� िबिनयो�जत रकम खच� रकम

१ पशु िवकास शाखा स�ब��धत काय��म २२००००० २१,९७,१२३

२ अपा� लि�त काय��म ३००००० ३,००,०००

३ आव�धक योजना िनमा�ण १५००००० १२,४६,४३०

४ नगरपा�लका �त�रय िड.िप.आर िनमा�ण २५५३००० २५,५३,२४०

५ वालवा�लका स�ब��धत काय��म ५५०००० १,३५,४५७

६ यवुा उधमिशलता िवकास स�व��धत काय��म ११००००० ७,७६,६२२

७ द�लत आय आज�न काय��म ११०००० ६,९५,३५३

८ वातावरणमै�ी िवशेस काय��म ५००००० १,८६,१५१

९ िश�ा शाखा स�व��धत काय��म २२००००० १६,९७,३९७

१० �वा��य शाखा स�व��धत काय��म २२००००० १७,०४,९६२

ज�मा १,३२,१३,००० १,१४,९२,७३५

१३ अनुदान िफता� 
अनुदान िफता�ःसंघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई
बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धतिनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान िफता� गनु�पन� �यव�था छ । यस वष�
पा�लकाले ७१,९८,२८,५३८.८६ आ�दानी �ा� गरेकोमा �६२,९४,१४,८७२.४१ खच� भई ५१४७१८९७.१७ िफता� गनु�पन� साथै ३,८९,४१,७६९.२८
नगद मौ�दात रहेको दे�खएकोमा िफता� गनु�पन� रकम २०७८।०३।३१ मा िफता� गरेको सु�को त�यांकवाट दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१४ चौमा�सक खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत 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) आषाढको मा� खच�

�थम दो�ो तेसो

संघीय, �देश नपा २६८४५१ १९६८४ ३७५२३ २११२४४ १२५२६३

कूल खच�: २६८४५१ १९६८४ ३७५२३ २११२४४ १२५११५

खच� �ितशत १०० ७.३३ १३.९८ ७८.६८ ४६.६६

चौमा�सक खच� िववरणको आधारमा खच�को विग�करण गदा� काया�लयले पँु�जगत खच� गरेका ८ िशष�क म�ये १ मा� िशष�कमा खच� भएको दे�ख�छ जुन कुल
पँु�जगत खच�को ७.३३ �ितशत मा� रहेको छ । यसै गरी दो�ो चौमा�सकमा १३.९८ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ७८.६८ �ितशत र कुल खच�को
४६.६६�ितशत खच� असारमा मा� खच� भएको छ । ते�ो चौमा�सक र असार मिहनामा मा� योजना स�ालन भई खच� भएको दे�ख�छ । अ��तम चौमा�सक
र असारमामा� अ�धक योजना स�ालन ह� ँदा सव ैयोजनाको �भावकारी अनुगमन ह�न नस�ने �ािव�धक कम�चारीह�लाई आफै उप��थित भई नापजाँचमा
�यवहा�रक किठनाइ आइपन� दे�ख�छ । तसथ� सव ैचौमा�सकमा तोिकएबमो�जमको काय��म स�ालन गरी भु�ानी िदने तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१५ सेवा �वाह 

सेवा �वाहः नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । सेवा �वाहलाई थप �भावकारी बनाउनु पद�छ।

� सं िववरण सेवा �ा�ीका लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1. नाग�रकता �सफा�रस 3000 2550

2. घरबाटो �सफा�रस 2150 2100

3. नाता �मािणत 1125 1100

4. ज�म मृ�य ुदता� 1800 1727

5. अ�य 900 850

१६ �याियक सिमित 

�यायीक सिमितः�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 िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� २३ र यो बष� थप भएको १३ गरी कुल ३६ िववाद दता� भएकोमा १४ वटा मा�
फ�य�ट भई २२वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१७ िविभ� २०७८-३-३० आ व २०७७/७८ मा पा�लकाले कोिभड �यव�थापनमा गरेको आ�दानी तथा खच�को िववरणः 
िवपद �यव�थापन कोषः

िवपद �यव�थापन कोष

आय िशष�क रकम �यय िशष�क रकम

�म भौचर
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अ�या ० कोरोना �यव�थापन १६२७०३३

संिघय सरकार ० िवपद �यव�थापन ०

�देश सरकार ०

नगरपालीका २५००००० मौ�दात ८७२९६७

अ�य ०

ज�मा २५००००० ज�मा २५०००००

औषधी/ �वा��य साम�ी ख�रदः कोिभड साम�ी बापत नमोबु� नगरपा�लकाले यी लगायत ज�मा � १४१७३४० बराबरको औषधी/ �वा��य साम�ी ख�रद
गरेको दे�खयो।

� सं िववरण प�रमाण रकम

१ Midicine Trally २ १९००००

२ Water Dispensar १ ९५०००

३ Water filter १ १६५०००

४ O2 Concentrater १ ११००००

५ O2 Cylinder ३ ४५०००

६ Pt. Monitor १ २२००००

७ Pt Trally १ ८५०००

�म भौचर
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८ Infarated Thermometer १५ १४२५००

९ Nebulizer १४ ६३०००

ज�मा १४१७३४०

१८ स�ाहकार तथा �वक�य सिचब खच�ः 
स�ाहकार तथा �वक�य सिचब खच�ः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ मा नगर �मुख वा अ�य कुनै
पदा�धकारीले �वक�य सिचव वा स�ाहकार राखी सो वापत सुिवधा �लन पाउने �यव�था गरेको छैन । नगरपा�लकाले िन�नानुसार कानुनी स�ाहकार राखी
सो वापत �.११६१२०। खच� लेखेको छ । कानुनी आधार बेगर कानुनी स�ाहकार राखी खच� ले�ने काय� िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

िववरण मा�सक सुिवधा कुल भु�ािन रकम कैिफयत

�ेस स�ाहकार ३०००० ३६०००० पा�र�िमक

नगर �मुखको �वक�य सिचब ३०२०० ४००६०० पा�र�िमक तथा पोशाक खच�

नगर उप�मुखको �वक�य सिचब ३०२०० ४००६०० पा�र�िमक तथा पोशाक खच�

ज�मा ११६१२००
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१९ कम�चारी �यब�थापन 

�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता,
खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय
तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ९५ दरब�दी (संघबाट समायोजन भई आएका समेत)

�वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत समेत ६६ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �सिनयर िडिभजन इ��जिनयर १ सिहत २७ जनाको पद �र� रहेको दे�खएको छ । यसरी ठूलो सं�यामा
�ािब�धक तथा अ�य पद �र� रही करारमा िनय�ु गरी काय� गदा� नगरपा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ ।

२० िढला दा�खला 
िढला दा�खला - आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (३) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क
दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । िगि� ढंुगा वालुवा िवि�बाट दिैनक �पमा
�ा� राज�व रकम तथा ब�दाव�दीको अव�थामा नगरपा�लकाको काया�लयले संकलन गरेको अ�य राज�व र वडा काया�लयले वािष�क �पमा संकलन गरेको
राज�व रकम �ा� भएकै िदन दा�खला गरेको दे�खएन । राज�व िढला दा�खला गदा� िहनािमना ह�नस�ने स�भावना रह�छ । तसथ� राज�व �ा� ह�नासाथ
तोिकएको समयमानै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

२१ वडागत आ�दानी 
वडा अनुसार राज�व संकलनको �यव�थाः नगरपा�लकाले पेश गरेको वडागत आ�तरीक आ�दानीको िववरणमा वडाह�को एकमु� आ�दानी �.३९३१७७७।
०० गरेको देखाएकोमा शीष�कअनुसार आ�दानी छुि�दनै । नगरपा�लको िविभ� वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र
सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु�
पद�छ ।

वडा नं रकम

१ ३३९३११

२ ७३८६५३
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३ ३५९४३८

४ २५४९०५

५ ३६४१४६

६ ११६१५०

७ ५४२७५०

८ ३२०३९५

९ २६२८३०

१० ३५७३४६

११ २७५८५३

३९३१७७७

२२ सम� आ�दानी 
आ�दानीको ��थितः �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल
गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार नगरले यस वष� िविभ� िशष�कमा �.४१४११६०२।०० आ�दानी गरेको दे�ख�छ । जसम�ये भूिमकर
मालपोत,सवारी साधन कर पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर, वहाल कर,पािक� ङ शु�क, शीष�कमा अपे�ा अनुसार राज�व संकलन गन� नसकेको
दे�खएकोले नगरपा�लकाले य�तो राज�व वृि� गरी करको दायरा िव�तार गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�.स आय िशष�क आ.व २०७७⁄०७८ को आय अनुमान हाल स�मको �गती िबबरण �गित �ितशत
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1 ११३१३ स�पती कर 3000000 2951482 98.38

2 ११३४ भुिमकर मा�पोत 700000 74039 10.57

3 ११३२१ घर बाहाल कर 500000 785985 157.19

4 ११४७९ अ�य मनोर�न कर 40000 0 0

5 १४१५१ सरकारी स�पतीको बहालबाट �ा� आय 50000 180000 360

6 १४२१३ अ�य िब��बाट �ा� आय 400000 751280 187.82

7 १४२१९ अ�य सेवाशु�क तथा िब�� 45000000 27448898 60.99

8 १४२२९ अ�य �सासिनक सेवाशु�क 100000 431970 431.97

9 १४२४२ न�सापास द�तुर 2000000 1385378 69.26

10 १४२४३ �सफा�रस द�तुर 2000000 2374270 118.71

11 १४२४४ �यि�गत घ�ना दता� द�तुर 200000 207250 103

12 १४२४५ नाता �मािणत द�तुर 200000 209130 104.56

13 १४२४९ अ�य द�तुर 800000 1049326 131.17

14 १४२५३ �यावसाय र�ज�� े् रशन द�तुर 1500000 2516560 62.91

15 १४२५४ रेिडयो एफएम स�ालन द�तुर 5000 0 0

�म भौचर
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16 १४२६५ अ�य �े�को आय खानीरोय�टी िश�ा आिद 1945000 770510 39.61

17 १४३११ �याियक द�ड ज�रवाना र जफत 10000 2106.66 21.06

18 १४३१२ �सासिनक द�ड ज�रवाना र जफत 50000 51353 102.7

19 बे�जु 222064 0

20 १४६११ �यबसाय कर 2500000 0

ज�मा 61000000 41411602 67.88

२३ राज�व अिभलेख 

राज�वको अिभलेख : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ को दफा २७ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको
लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यस वष� राज�व आ�दानी तफ�  दिैनक राज�व आ�दानी खाता
(म.ले.प.फा. नं. १०२), �ा� सव ैराज�वको गो�वारा भौचर (म.ले.प.फा. नं. १०३), राज�व आ�दानीको शीष�कगत खाता (म.ले.प.फा. नं. १०४), राज�व
आ�दानीको गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०५), राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०६), राज�व आ�दानीको दिैनक
बै� भौचर �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०७) राखेको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा. नं. ह� नराखेकोले राज�वको
लेखापरी�णबाट �ा� ह�नुपन� सव ैराज�व �ा� गरेको र �ा� सव ैराज�व व�ै दा�खला गरेको एिकन गन� सिकएन । आ�दानी ज�तो स�वेदनशील िवषयमा
ग��भर भई अिनवाय� �पमा रा�नुपन� खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयको लेखालाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

२४ ठे�का �यव�थापन 

ढंुगा िगि� वालुवा ठे�काः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दाफा ११ अनुसार यस पा�लकाबाट आ�थ�क वष� २०७७।७८ को संझौता भएको िमित
दे�ख २०७८ असार मसा�त स�मको लािग ठे�का �यव�थापन गन� IEE �ितवेदन अनुसार िविभ� ५ �थानको �यूनतम ( मु�य अिभवृि� कर वाहेक) �
४५०२००००।०० कायम गरी िमित २०७७।०४।०५ मा सुचना �काशन गरेकोमा संक�लत �याट सिहतको राज�व रकमलाई �यितत िदनले भाग गरी
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�ितिदन शु�क संकलन दर � १२३३२८।०० यिकन गरी वाँक� २९१ िदनको �याट समेत ज�मा � ४१८१३०९५।०० �यूनतम अंक कायम गरी सुचना
�काशन गरेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छः
क) वोलप� सुचनाका आधारमा छनौट भएको एस.ए�ड.एम िनमा�ण सेवाले � ४१८१३०९५।०० कबोल गरी सोही आधारमा ठे�का �दान गरेको छ । यसरी
अमानतबाट संक�लत रकम बराबरको मा� ठे�का लागेकोले ठे�का �ित�पध� भई अ�ध�म राज�व �ा� भएको भ� स�ने अव�था दे�खएन । IEE �ितवेदन
अनुसार प�रमाण नखुलाई अमानतबाट िवि� गन� तथा सोही रकमका आधारमा प�रमाण नखुलाई ठे�का �दान गन� िनण�यले IEE �ितवेदन पालना नह�ने
दे�खएको छ ।
ख) राज�व छुटः ठे�काको �यूनतम अंक िग�ी,ढंुगा,वालुवा संकलन गन� िदनका आधारमा िनधा�रण गरेकोमा कोिभड १९ को कारणले देशभर लागु भएको
ब�दाव�दीको कारण देखाई ठेकेदारको िनवेदनको आधारमा िमित २०७७।१२।११ दे�ख व�दाव�दी अव�धस�म ७४ िदनको � ६७६०६९४।०० तथा एक
पशुपित रोडा ढंुगा �ा.�ल वष�भ�र स�ालन नभएको भनी पूरै छुट �. १०८४१८०८।०० गरी ज�मा �.१७६०२५०२.२८ राज�व छुट िदने नगर
काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।२५ मा िनण�य भएअनुसारको छुट िदएको छ । छुट पिछको ठेक अंक मु�य अिभवृि� कर समेत � २४२१०५९२।००
कायम भएको छ । ठे�काको �यूनतम अंक िग�ी,ढंुगा,वालुवा संकलन गन� िदनका आधारमा प�रमाण नखोली िनधा�रण गरेको तथा सामानको प�रमाण सो
भ�दा कम अव�धमा पिन संकल तथा िवि� गन� सिकने अव�था दे�ख�छ । सझौता अनुसार ठेकेदारले ब�दाब�दी नभएको अव�धमा कित प�रमाणमा संकलन
तथा िनकासी गरेको हो, सो एिकन नगरी छुट िदनु मना�सव दे�खएन तसथ� य�तो छुट िदने काय�लाई आगामी िदनमा सुधार गद� जानुपन� दे�ख�छ ।
ग) िग�ी,ढंुगा,वालुवा संकलनका लािग ठे�का लगाउँदा प�रमाण तोक� संझौता गरेको भएतापिन ठेकेदारले उ�खनन् गन� प�रमाणको िनय��णको कुनै सूचक र
िनय��ण संय�� बनाएको दे�खदनै । प�रमाण िनय��ण गन� संय�� नभएकोले तोिकएको मा�ा भ�दा घटी वा वढी प�रमाणमा उ�खनन् भयो वा भएन एिकन ह�न
सकेन । यस तफ�  सुधार ह�नु पद�छ ।
घ) अमानतबाट रकम संकलनः पा�लकाले ठे�का व�दोव�त नह��जेल २०७७ �ावण दे�ख नै अमानतबाट ढंुगा िग�ी वालुवाको िवि� तथा िनकासी गदा� ठुलो
िट� परको �ित िट� प � ३०००।००, सानो िट� परको �ित िट� प � १५००।०० र िनसान गािडको �ित िट� प � १०००।०० दरले पा�लकाबाट करारमा िनयू�
कम�चारी खटाई ठे�का नलागेको िमित २०७७।०४।२५ स�म नगदी र�सदको �योग गरी � २५८२०००।०० संकलन गरेको छ ।
ङ) ढंुगा,िगि�, वालुवाको करः �थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को सािबक दफा ६४ को उपदफा १, १ (च) , ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र वालुवाको करमा
�देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा
ज�मा गन� �यव�था गरी वाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो । तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन,२०७५ �ारा खारेज गरी दफा ६२क थप गरेर �थानीय तहह�ले
िग�ी,ढंुगा, वालुबा िव�� गरी �ा� रकम आ�नो स��त कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बा�मित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन,
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२०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग वा�झने गरी ढंुगा, िग�ी वालुवा दह�र बह�रको शु�क असुली र वाँडफाँट स�ब�धी �यव�था गरेको छ । वागमती
�देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ९(५) अनुसार ढंुगा,िग�ी,वालुवा वापत संक�लत करको चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था
छ । यसै गरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा,िग�ी, वालुवा उ�खनन्, िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड,२०७७ जारी गरी िग�ी,ढंुगा, वालुवा िवि�वापतको
राज�व �थानीयले संकलन गरी �देश र �थानीय तह िवच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी वाँडफाँड गन� �यव�था गरेको छ । जुन �थािनय सरकार
स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िवप�रत दे�ख�छ । यस नगरपा�लकाले िग�ी,ढंुगा,वालुवा िवि�बाट �ा� रकम म�ये अमानतबाट � २५८२०००।०० र
ठे�काबाट पिहलो िक�ता �व�प मु�य अिभवृि� कर सिहत � २४२१०५९२।०० समेत यस वष� � २६७९२५९२।०० राज�व �ा� गरेकोमा ठे�काबाट
संक�लत रकमको ४० �ितशतले ह�ने � १०७१७०३७।०० मा� �देश संिचत कोषमा र � १६०७५५५५।०० �थािनय स��त कोषमा ज�मा गरेको पाइयो
। िग�ी, ढंुगा , वालुवा िवि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एवं सो राज�व संकलन गदा� पन� वातावरणीय असर सम� �देशसँग स�ब��धत भएकोले
राज�व वाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजु�मा गदा� सो िवषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा
राज�व संकलन तथा वाँडफाँड गनु�पद�छ ।

२५ काय� स�प� �ितबेदनः 
काय� स�प� �ितबेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ र ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले
�य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ, िडजाइन वा �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धकबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी
अिभलेख रा�नुपनु� �यब�था छ ।पा�लकाले यसबष� स�प� गरेका अ�धकांश िनमा�ण काय�को िनयमाबलीमा भएको �यब�था बमो�जम काय�स�प� तथा
काय��वीकार �ितबेदन तयार गरेको नदे�खएकोले काय�स�प� �ितबेदन तयार गरी �माण पेश ह�नुपद�छ ।
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२६ भे�रएसन बेगर भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा
�सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई अ�धकार �ा� अ�धकारीले भे�रएसन आदेश िदन स�नेछ भनी उ�ेख छ ।नगरपा�लकाले दा�चा खोला जलासय
�यब�थापन काय�को िनमा�ण काय�को िनमा�ण �ययशायी �ी महत िनमा�ण सेवाको कबोल अंक �.७१६४०२९ को ८०.२१ �ितशत �.५७४६७५६।
बराबरको मा� काय� स�प� भएको दे�खएकोमा स�झौता भ�दा घिट काय� गरेको अव�थामा कारण सिहतको भे�रएसन आदेश �वीकृत गराउनु पन�मा �वीकृत
गरेको दे�खएन।अतःभे�रयसन आदेशको �वीकृती बेगर ८०.२१ �ितशत मा� भएको काय�लाइ स�प� ग�रने काय�लाई कानुन स�मत भएको भ� िम�ने
नदे�खएको �

५,७४६,७५६

२७ अधुरा योजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा
�गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार
�यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसारका योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी
सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बष�स�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको
उपय�ु दे�खएन ।

िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी संझौता िमित स�प�गनु�पन� िमित यो बष� स�मको खच� भौितक�गित

वडा न. ९ को काया�लय भवन जानुका िनमा�ण सेवा 9/24/2077 7/15/2078 3536610.9 90 �ितशत

वडा न. १० को काया�लय भवन यूिनक िव�डस� 9/22/2077 7/15/2078 3349670 85 �ितशत

वडा न. ८ को काया�लय भवन जानुका िनमा�ण सेवा 10/16/2077 7/15/2078 4289303.5 95 �ितशत
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२८ �यून �ित�पधा�ः 
�यून �ित�पधा�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २४(१) मा आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएका बोलप� ��ताव उपर कारवाही नह�ने उ�ेख छ ।
साथै साब�जिनक ख�रद िनयमाबलीमा साव�जिनक िनकायले दईु करोड �प�यााँ भ�दा मा�थको िनमा�ण काय� स�ब�धी ख�रद कारबािहमा भाग �लने
बोलप�दाताको वा पूव� यो�यताको ��तावदाताको यो�यताको आधार िनधा�रण गदा� िबचार पुया�उनु पन� कुराह� उ�ेख छ । �यसै गरी िनयमाबलीको अनुसूची
१ मा आयोजना काय��मको लागत अनुमान �वीकृती र ख�रद िब�ध स�ब��ध �यब�था रहेको छ । नगरपा�लकाले पा�लका भवन िनमा�ण फेज दो�ो को लािग
� ५२०३४००४। मू अ कर समेतको लागत अनुमान तयार गरी बोलप� आ�हान गरेकोमा िनयमाबलीमा तोके बमो�जमको बोलप� स�ब��ध कागजात तयार
गरेको दे�खएन । उ� ठे�कामा लागत अनुमानकै हाराहारी अथा�त ०.७५ �ितशत घटीमा ठे�का संझौता गरी काय� स�प� भएको दे�खयो । जसबाट �यून
�ित�पधा� भएको दे�खएको छ ।

२९ बढी भु�ानी 
स�झौता भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ -१ ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा
अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले दा�चा नेपाने भ�याङ गहते फलामे साँघु सडक िनमा�णको िनमा�ण �यबशायी �ी महत िनमा�ण सेवा ठे नं
NMUN/NCB/Works/2077/78-07 लाई आईटम नं ८ को पानी उपल�ध गराउने काय�का लािग िब ओ �यूमा �.३०००० भु�ानी गन� गरी स�झौता
भएकोमा बील परी�ण गदा� �.३५६५० भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �.५६५० असूल ह�नु पन� �

५,६५०
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३० लागत साझेदारीको काय��म 

लागत साझेदारीमा भ�सी �ब��न काय�ः नगरपा�लकाले लागत साझेदारीमा भ�सी �ब��न काय��मका लािग १५५ गोटा भ�सी ख�रदका लािग �ित भ�सी
�३५५८७।को दरले ५५१५९८५।को लागत अनुमान तयार गरी आ�थ�क अिभयानमा सूचना �काशन प�चात ��ताव आ��ान गरेकोमा पेश भएका २ म�ये
सगुन चौपाया ख�रद िब�� बनेपाको एक थान बोलप� मा� �ािब�धक र आ�थ�क �पमा पास भएको भिन िमित २०७८।२।१९ मा � ५४१७२५०।रकममा
स�झौता गरेको छ ।उ� काय�को ई िबडको मू�याँकन परी�ण गदा� उ� फम�ले कबोल गरेको कबोल अंक �६१२१४९२।५ दे�खएको छ भने काया�लयले
गरेको मू�यांकनमा िनजले कबोल गरेको � ५४१७२५०। भनी मू�यांकन भई सोही रकममा स�झौता भएको दे�खएको छ । यसरी बोलप� मू�याँकनमा फरक
परेको स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।यसरी ख�रद ग�रएका भ�सीको २० �ितशत कृषकबाट आउनु पन� साझेदारी रकम �१११०५७५। िमित २०७८।३।१५
मा नगरपा�लकामा दा�खला भएको छ। यसरी ख�रद ग�रएका भ�सीह� नगरपा�लका िभ�का िबिभ� वडाका कृषकलाई िबतरण गरेको दे�खएको छ। य�तो
अनुदान स�व��धत कृषक समूह, िकसानले अ�धकतम �ितफल �ा� गन�गरी उपयोग गरे नगरेको स�व�धमा काया�लयले िनयिमत �पमा अनुगमन गरेको
दे�खएन । साथै कृषक छनौटको आधार �प� खुलाएको छैन । उपल�ध गराएको अनुदानको िनयिमत अनुगमन गरी सरकारी लगानी सदपुयोग गन� स�ब�धमा
�ितवेदन �ा� गरी अिभलेख रा�ने �यव�था ह�नु पन�मा सो बमो�जम नदे�खदा लगानीको अव�था र उपयोग मू�यांकन गन� सिकएन । अनुदान रकमको पूण�
सदपुयोग गराउने तफ�  आव�यक �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३१ बा�ा िबतरण 

बा�ा िवतरणः नगरपा�लकाले कृिष शाखा स�ब�धी काय��म अ�तग�त लागत साझेदारीमा बा�ा �ोत के�� िबकास काय��ममा लािग १२५ गोटा बा�ा �ित
बा�ा �१४९३३ का दरले �सलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ना�सका वाई�ड ए�ड �याटलग पोड��ट �ा �ल बनेपा बाट ख�रद गरी िवतरण गरेको छ । २०
�ितशत लागत साझेदारीमा ग�रएको उ� काय�मा कृषकको तफ� बाट �ा� ह�नु पन� रकम �३७२५००। िमित २०७८।१०।२३ मा आएर मा� नगरपा�लकाको
खातामा ज�मा भएको दे�ख�छ । यसरी आ ब २०७७।७८ को काय��मको रकम अक� आ�थ�क बष�मा आएर दा�खला भएकोमा िढलो दा�खला गरेकोमा
िनयमानुुसार �याज असूल गनु� पन�मा असूल गरेको दे�खएन साथै िवतरण ग�रएका बा�ाह� उमेर खुलाई पशु िचिक�सकबाट �मािणत गराई उ�त जात �स
भए नभएको जँच गरी िवतरण गनु�पन�मा सो गरेको छैन।िबगतमा य�तै सत�मा कित कृषकलाई कित सं�यामा बा�ा िवतरण ग�रएको �थयो र �य�ता
काय��मबाट के उपल��ध भयो सो को उपल��ध मापन गरेको दे�खएन ।साथै बा�ा पाउने कृषकह�को अिभले�खकरण गरेको छैन । जसले गदा� काय��मको
उपल��ध यिकन गन� सिकएन ।

३२ सोझै ख�रद स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्ः 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख�रदको �याकेजः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� ख�रद मु�यको आधारमा अपनाउने
ख�रद िब�धको उ�ेख गरेको छ । उपदफा (२) मा यो ऐन र िनयमावली बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े
�यव�था छ । िनयमावलीको िनयम ७ मा ख�रदको गु� योजना र िनयम ८ मा बािष�क ख�रद योजना �वीकृत गराई ख�रद गनु�पन� र िनयम ९७ मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउने स�व�धी �यव�थाह� उ�ेख छन । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाई सोही बमो�जम �वीकृत काय��म
अनुसार ख�रद काय� गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको छैन । िविभ� काय��म संचालनको �ममा ख�रद गरेका िविभ� सामा�ी तथा स�प�ीह�, िविभ�
िक�समका काय��मको लागी चािहने सामा�ीह� आिदको ख�रद काय� गदा� साना ठुला सबै काय��म ��येकको छु�ा छु�ै �पमा काय��म वाईज सोझै वा दररेट
�लएर ख�रद गरेको छ । वािष�क ख�रद योजना अनुसार सबै �कारका मालव�तु तथा स�प�ीको एकमु� �याकेज बनाएर साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र
िनयमावली, २०६४ ले तोकेको ख�रद िव�ध र �कृया पुरा गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो बमो�जम नगरी साना ठुला
सव ैकाय��म वाइज छु�ा छु�ै �पमा ख�रद ग�रएको छ । जसले गदा� एउटै सामा�ी समेत काय��म वाइज पटक पटक ख�रद गनु� परेको एउटै सामा�ीको मू�य
समेत फरक पन� गरेको एउटै साम�ी फरक िब�ेताबाट एउटै वा फरक िमितमा ख�रद ग�रएको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । यस बष� � १५ लाखको
मेिशनरी औजार तथा �२० लाखको फिन�चर तथा फ�चस� सोझै ख�रद गरेको छ । य�तै वष� भ�रमा कुन कुन मालव�तु के कित प�रमाणमा के कित मू�यको
ख�रद भयो एकमु� अिभलेख अ�ाव�धक नगरेबाट यिकन गन� सिकएन । यसवाट ख�रद काय� �यव��थत, कानूनस�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो
भ� सिकने अव�था दे�खएन ।सोझै ख�रद ग�रएका केही उदाहरणः

भौ नं आपुित�कता� िववरण रकम

२२७ �शा�त इ�टर�ाइजेज �टेसनरी सामाि� ३५९२८३

४४ �शा�त इ�टर�ाइजेज काया�लय सामा�ी २५१८२३

६७/१७२/१७९/२३०/४४१ आ�ीता अपसेट �ेस ए�ड �कृन िप�टस� �टेसनरी सामा�ी ६२०१८६

३०४ सव��ी �वा�लिट ि��टस� काया�लय सामा�ी ३४२६१४

४०८ एडी इ�टर�ाइजेज काया�लय सामा�ी २८३६०४

७५ आइ एम एस �ा.ली मोबाइल ख�रद २४९९९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सिमत �ित�पधा�मा ख�रद:-साव�जिनक ख�रद ऐन अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद �कृयामा अ�धकतम �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ ,नगरप�लकाले यस आ�थ�क वष�मा टु�ाएर �सिमत �ित��धाको मा�यमबाट,एउटै सामानको पिन फरक फरक दररेट राखेर ख�रद गरेको
दे�खयो। यसरी िनयम िबप�रत टु�ा टु�ा पारेर ख�रद गरेको काय� िनयमसं�मत नदे�खएकोले पा�लकाले एकमु� �पमा टे�डर �कृया अपनाई ख�रद गनु�पन�
दे�खयो ।

भौचर नं/िमित िववरण रकम

३७३/२०७८/०३/०९ �माट� ए�ो सोलुसन �ा.�लबाट िमिन टेलर ख�रद(वडा नं ५) ४,९४,८७५।

४११/२०७८/०३/१७ दवुाल आर ए�ड आरवाट चापकटर ख�रद ५,५१,०००।

४१२/२०७८/०३/१७ महत क�सट��सन स�लायस� �ा.�लबाट िमिन टेलर ख�रद ५,५०,०००।

४१५/२०७८/०३/१७ इले��ट�क प�प ख�रद लाइफ �स�स उधोग ५,८०,८००।

४५२/२०७८/०३/२२ दलुाल आर ए�ड आरवाट चाफ कटर ख�रद ४,८०,०००।

४५९/२०७८/०३/२२ सोिवग इ�फो�ससबाट फिन�चर ख�रद १,०३,०००।

४६०/२०७८/०३/२२ ल�मी �टील तथा सुय� च�� फिन�चर उधोगवाट फिन�चर ख�रद ४,१८,०६०।

४७१/२०७८/०३/२३ नगरपा�लका भवन फिन�चर िफ�चस�वाट काप�िटङ ख�रद ४,८८,६२३।

४७२/२०७८/०३/२३ केिप िहमाल इ�टर�ाइजेजबाट काप�िटङ ख�रद २,६३,४०३।

४८६/२०७८/०३/२४ एस के ट� ेड�सबाट चापकटर ख�रद ३,५२,०००।

५२०/२०७८/०३/२४ ओम स�य साई मेिशनरी ट� ेडस�बाट चापकटर ख�रद ४,१९,७९०।

५८०/२०७८/०३/२९ ओम स�य साई मेिशनरी ट� ेडस�बाट चापकटर ख�रद ८,००,५०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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डीपीआर खच�ः बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । य�तो
अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो
काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा जाँदा फरक िक�समले गराएकोले खच�को साथ�कता समेत
दे�खएन ।पा�लकाले यस बष� डीपीआर काय�मा �२५५३२४०।खच� लेखेको छ। �देश सरकार,संघीय सरकारका िविभ� िनकायबाट काय��म �ा� गन�का
लािग डीपीआर तयार गन� तर सो बमो�जम योजना स�ालन नह�ने दे�खएकोले यस तफ�  सुधार गनु� पद�छ । डी पी आर गरेका केही उदाहरण

भौचर नं काय��मको नाम परामश�दाता खच�

४०७ गु�मैनाली पाक�  िनमा�ण �संगटी इ.�ा.�ल २,४८,०००।

४०८ वाल उधान िच�ड� ेन पाक� आईडेिटक ई.ए�ड क�स�टे�सी �ा.�ल ४,९७,०००।

४८९ दा�चाखोलाको िडिपआर िनमा�ण(अिग�ो वष� समेत िनमा�ण भएको) िडप इ��जिनय�रङ �ा.ली ४,९४,९४०।

४९२ जनक मा.िव चुवाने सडक एस.एस.ई �ा.�ल ४,२५,६००।

४९० दा�चा वौ� �तुपा िनमा�ण थापा क�स�टे�सी ४,९५,५०५।

२८ आ�पारीचौर पुजारी टापु सडक िनमा�ण मुनलाईट �सिभल सोलुसन ६,९१,५७०।

१२३ सोितखोला जलाशय �यव�थापन इंक क�स�ट �ा.�ल ४,९५,५०५।

२०३ �ीराम व�ती फु�े डाँडा वाटो आर आइ िड इ. ४,९१,५५०।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ कम�चारी करार 

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 सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना
गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ५६ जना कम�चारीह� सेवा करार तथा �यालादारीमा करारमा राखी �. १९५०३५२५।०० खच�
लेखेको छ ।

३४ िनद�िशकाले तोके भ�दा बढी खच� 
खच�को मापद�डः अथ�म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५को बँुदा नं ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ।सो
मापद�डलाई आधार �लइ खच� गनु�पन� �ावधान छ।काया�लयले िन�नानुसारका भु�ानीमा देहायबमो�जम िनयम िवप�रत भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी रकम
� १०८८०।असुल गनु�पन� �

गो.भौ.नं/िमती खच� िववरण िनद�िशकाले तोकेको भु�ानी दर सं�या बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी कर क�ी खुद भु�ानी

२१४/२०७७।९।२९ �िश�क ८०० १६०० ४ ८०० ३२०० ४८० २७२०

�िश�क ८०० १६०० ४ ८०० ३२०० ४८० २७२०

�िश�क ८०० १६०० ६ ८०० ४८०० ७२० ४०८०

सहजकता� ८०० १६०० २ ८०० १६०० २४० १३६०

ज�मा १०८८०।

१०,८८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ जन�ितिन�धको सेवा सुिवधा 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो
संशोधन समेत)को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी पादा�धकारी सुिवधा िदन िम�ने
दे�खदनै । तर पा�लकाले उ� ऐनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी जन�ितिन�धको सेवा सुिवधा अ�तग�त यातयात बापत काया�लयले नै सवारी
साधन,इ�धन,मम�तस�भार खच� समेत िदइराखेको अब�थामा पुन जन�ितिन�धलाई यातयात खच� बापत मा�सक �४५०० का दरले िन�नानुसार �
४३२०००।भु�ानी िदएको दे�खएकोले उ� भु�ानीमा कर � ४३२० क�ी बाहेकको रकम � ४२७६८०।सेवा सुिबधा दोहोरो पन� गएकोले देहायका
पदा�धकारीह�ले रकम असुलउपर गनु�पन� �

� सं पदा�धकारीको नाम पद भु�ानी रकम

१ कम��या�वो लामा वडा अ�य� ५४०००

२ स��व ढकाल वडा अ�य� ५४०००

३ रामशरण ह�मागाई ,, ,, ५४०००

४ शेर ब.तामाङ ५४०००

५ कुल �साद �योपाने ,, ,, ५४०००

६ धम� �सँ.लामा ,, ,, ५४०००

७ मेल ब. लामा ,, ,, ५४०००

८ कृ�ण व.तामाङ ,, ,, ५४०००

ज�मा ४३२०००

४२७,६८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ खच�को �माणः 
खच�को �माणः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५_ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन�
िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था रहेको छ ।नगरपा�लकाले िन�नानुसारका भौचर नं बाट �याियक सिमितको बैठक भ�ा तथा अ�य
भ�ा भु�ानी खच� लेखेकोमा भ�ा रकम िबतरण गरेको स�कल भरपाइ लेखापरी�णका लािग पेश ह�न नआएको �

भौ नं िमित भु�ानी रकम कर बाहेक भ�ाको �कार कैिफयत

३०७।०७७।११।१९ ७४४६० अ�य भ�ा िबतरणको भरपाई पेश नभएको

४४६।०७८।३।२ ३५७०० �हरी चौक�को ज�गा मू�याँकनको बैठक भ�ा िबतरणको स�कल भरपाई पेश नभएको

ज�मा ११०१६०

११०,१६०

३७ कर क�ीः 
कर क�ीः आयकर ऐन २०५८ मा बहाल कर क�ी गनु� पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले VERSP MIS ता�लम संचलन गदा� �यापटप भाडामा �लएको
दे�खएकोमा बहाल कर क�ी ह�नुपन�मा अि�म आयकर मा� क�ी गरेकोले बहाल कर बापतको ८२४०। रकम दा�खला गनु�पन� �
कर क�ीः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ तथा ८८ तथा ८९ मा कर क�ी गनु� पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले भौ नं ५१२ िमित २०७८।३।२० बाट
कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार शीष�कमा नगर �मुख दे�ख काया�लय सहयोगी स�मका १४ जनालाई �.४४४५१०।रकम भु�ानी गरेकोमा पा�र�िमक कर
�.६६६७६। क�ी ह�नु पन�मा �. ४४४५ मा� क�ी गरेको दे�खएकोले बाँक� रकम �.६२२३१। स�ब��धतबाट असूल ह�नु पन� �.

७०,४७१

३८ अनुगमन भ� तथा अ�य भ�ा भु�ानी 
�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी (पिहलो संसोधन) ऐन, २०७६ को दफा १२ मा यस ऐन बमो�जम पदा�धकारी, सद�य तथा
सभाका सद�यका लािग कुनै सुिवधा िनधा�रण गनु� पदा� यस ऐनले तोिक िदएका सुिवधालाई अ�धकतम सीमा मानेर स�ब��धत सभाले आ�नो अ�धकार�े�
िभ�को आ�थ�क �ोत तथा �मता समेतका आधारमा िनधा�रण गन� स�ने �यव�था छ।यस पा�लकाले ऐनमा �यव�था नभएको अनुगमन तथा मु�यांकन वापत
पदा�धकारी/कम�चारीह�लाई दिैनक �. १०००। का दरलेअनुगमन भ�ा िदने गरी काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई िन�नानुसार अनुगमन भ�ा िवतरण गरेको
छ । ऐनको �यव�था िवप�रत उपल�ध गराएको सुिवधा असूल गनु� पन� दे�खएको �.

५३,३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौ.न. िमित भु�ानी पाउने कर वाहेक भु�ानी

५३।२०७७।६।२९ िबजय िब�म खनाल ३४८५०

ज�मा ३४८५०

दोहोरो भु�ानीः पा�लकाले VERSP MIS �िश�क िनम�ल शमा�लाई �िश�ण बापतको रकम भु�ानी भैसकेको अब�थामा पुन:काय�प� बापत भिन �
४०८० करबाहेकको रकम भु�ानी गरेकोले उ� दोहोरो परेको रकम असुल उपर गनु�पन� �
उप��थित बेगरको बैठक भ�ाः नगरपा�लकाले भौ नं ३३९।२०७७।१२।५ बाट नगरकाय�पा�लकाको २०७७ मं�सर दे�ख फागुन स�मको िनयिमत बैठकको
बैठक भ�ा भु�ानी गरेकोमा देहायका पदा�धकारी बैठकमा उप��थत नभएकोमा पिन भ�ा भु�ानी �लएको दे�खएकोले उप��थित बेगरको उ� रकम असूल
ह�नु पन� �

�स नं पदा�धकारीको नाम भु�ानी रकम कर बाहेक

१ राम देबी तामाङ ८५०

२ कम��या�जो लामा २५५०

३ राम शरण ह�मागाँई ८५०

४ उ�ब �साद का�ले ८५०

५ बु� �संह तामाङ ८५०

६ मेल बहादरु लामा १७००

७ कृ�ण बहादरु तामाङ ८५०

८ जानुका पौडेल २५५०

९ �वेता लामा १७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० भोले साक� ८५०

११ गोपीलाल िब क ८५०

ज�मा १४४५०

३९ बैठक भ�ा भु�ानीः 
बैठक भ�ा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद कारवाही स�ब�धी ख�रद योजना तयार
गन� लगायतका िविभ� िनयिमत काय�का लािग काय�वोझ र काय��कृितका आधारमा छु�ै महाशाखा ,शाखा वा इकाइको �थापना गरी ख�रद अ�धकारी तो�न
पन� �यव�था छ । �यसैगरी अथ� म��ालयबाट जारी ग�रएको काय�स�चालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१ अनुसार बैठक भ�ाको मापद�डमा �प�ट िवषय र
काय� योजना वेगर बैठक ब�न नपाइने, एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा�ै ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� �यव�था छ । पा�लकाले सोझै
ख�रद िव�धबाट ख�रद ग�रएका औषधीह�को समेत मु�याङकन सिमितको बैठक � ७२०३७५ बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ । ख�रद इकाइको िनयिमत
कामका लािग समेत सोझै ख�रद ग�रएका औषधी तथा अ�यको मु�याङकन सिमित बसी वठैक भ�ा खच� ले�न िम�ने नदे�खएकोले उ� रकम अिनयिमत
दे�खएको �.

७२०,३७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० २ २०७७-६-१८ क��ट�जे�सी रकम क�ी नगरेको 
भकु�डे का�लमाटी सडक मम�त उ.सः
क)क�टी�जे�सी रकम क�ी ◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ (४)वमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�
वा सेवाको काम िददंा उपिनयम (३) को ख�ड ख वमो�जमको लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभवृि� कर,क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा
गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लका तथा ��तुत उ.स वीच �.५७९३९१।६२ को लागत अनुमानमा काय� गन�गरी िमित २०७७।०४।१० मा
स�झौता भएकोमा खुद काय� �.५८२९२७.९२ देखाई काय� स�प� �ितवेदन पेश गरेकोमा क��ट�जे�सी रकम �.१४९७०।०० क�ा गरी वाँक� रकम
भु�ानी गनु�पन�मा गो.भौ.नं ०२ २०७७।०६।१८ वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �
ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा
उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।०४।१० मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं १ तथा
काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा ३४६.१७ घ.िम उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको
ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी ३४६ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा २८.६२ घ.िम प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही
िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �.१६८३.९५ को दरले वढी �. ४८१९५ गो.भौ.नं ०२ िमित २०७७।०६।१८ वाट भु�ानी भएकोले
स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

६३,१६५

४१ �माण पेश नभएको 
िपपलटार �ल�ट �संचाई आयोजनाः
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु
पद�छ ।यस नगरपा�लका तथा उ� उपभो�ा सिमित वीच २०७८।०१।१० मा कुल �.३३९७६६२।०० को लागत ईि�मेटमा स�झौता भई वडा नं ८ को
लागी सिमित माफ� त � ११६४७७०।- को िविभ� साइजका एच.िड.िप.ई पाइप तथा िफटी� साम�ीह� ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा�लाई सं�थागत
गरी ख�रद गरेको पाइएन । �यसै गरी उ� पाइप तथा िफिट� साम�ीह� ह�ता�तरण भई गएकोमा हालस�म जडान भई नापी िकताबमा �िवि� भएको
नदे�खएकोले पाइप एवं िफिट� साम�ी जडान भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

१,१६४,७७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np38 of 49

४२ २३२ २०७७-१२-२५ लुज �ाभेलमा वढी भु�ानी 
कु�गाँउभालुखक�  रोशीटार मोटरवाटो �ावेल
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा
सिमितवीच भएको २०७७।११।१४ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ३ तथा काय�स�प�
िववरण परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा ३५८ घ.िम उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा
उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी २४१ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा ११७ घ.िम प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक
शाखावाट मू�याङकन भई �.१००३ को दरले वढी �.११८११९ गो.भौ.नं २३२ िमित २०७७।१२।२५ वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा
सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

११८,११९

४३ ६ २०७७-१२-३१ �टोन वक�  
दा�चा वसेरी सडक िनमा�ण उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा
सिमितवीच भएको २०७७।०९।१६ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०४ तथा काय�स�प�
िववरण परी�ण गदा� providing and laying local gravel work तथा आईटम नं ०७ stone rubble mesonary work(1:3:6)को काय�को लािग
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग गरेको दर िव�लेषणमा मेट�रयल तथा ई�यपुमे�ट वाहेक लेवरमा मा� ५ �ितशत लागत जोडी दररेट कायम
गनु�पन�मा उ� काय�को लािग �मशः � ९६८.२९ र ९७०३.१४ िनधा�रण गरेकोमा काय�स�प� िववरणमा उ�� आईटममा १००३.४८ तथा ९९५०.३१
मु�याकंन गरी उ� काय�मा देखाएको प�रमाणले खुद काय�ले ह�न आउने �.४७९६६।०० गो.भौ.न ०६ िमित २०७७।१२।३१ वाट वढी भु�ानी भएकोले
स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �.

४७,९६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ २५४ २०७८-१-५ �टोन वक�  
दल�संगे वटुक� सडक िनमा�ण उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा
सिमितवीच भएको २०७७।११।०३ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०६ तथा काय�स�प�
िववरण परी�ण गदा� को काय�को लािग stone(rubble) mesonary work in 1:6 mortar and lead of 30 पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग
गरेको दर िव�लेषणमा civil work काय�को दररेट ९९५०.३१ राखी दर िव�लेषण गनु�पन�मा building work को दररेट �. १०८२२ राखी मू�याकंन गरेकोले
वा�तिवक दर भ�दा वढी दररेट ८७१.६९ ले ३०.५३ घ.िम काय�ले ह�न आउने �. २६६१२।०० गो.भौ.न २५४ िमित २०७८।०१।०५ वाट वढी भु�ानी
भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �.

२६,६१२

४५ २३७ २०७७-१२-२६ लुज �ाभेल 

कु�गाँउ �वारा िविमरे मोटरवाटो �ावेल
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा
सिमितवीच भएको २०७७।११।१४ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ३ तथा काय�स�प�
िववरण परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा ४०९ घ.िम उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा
उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी ३५० घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा ५९ घ.िम प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक
शाखावाट मू�याङकन भई �.१००३ को दरले वढी �.५९६३६ गो.भौ.नं २३७ िमित २०७७।१२।२६ वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा
सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

५९,६३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ ०२ २०७७-१०-१८ �यािवन व�स 

वढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका
तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।०९।१६ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०३ तथा
काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� को काय�को लािग Assmbling mechanical woven gabin boxes/mattresses(2.2 mm box size 2×1×1) पा�लकाले
आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग गरेको दर िव�लेषणमा मेट�रयल तथा ई�यपुमे�ट वाहेक लेवरमा मा� ५ �ितशत लागत जोडी दररेट कायम गनु�पन�मा उ�
काय�को लािग �.९४११.७९ दर िनधा�रण गरेकोमा काय�स�प� िववरणमा उ�� आईटममा ९७७२.८६ मु�याकंन गरी उ� काय�मा देखाएको प�रमाण ३२०
�कवा.िम खुद काय�ले ह�न आउने �. ११५५३९।०० गो.भौ.न ०२ िमित २०७७।१०।१८ वाट वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �.

११५,५३९

४७ संिघय सशत� िश�ातफ� ः

४७.१ िविभ� २०७८-३-३० तलबी �ितवेदनः तलबी �ितवेदन पारीत नगरी पा�लकाले आ व २०७७\२०७८ मा कुल ४० िव�ालयरका वालिवकास आधारभुत तह तथा मा�यािमक
तहका ��वकृत दरव�दीमा रहेका िश�क,कम�चा�र समेतलाई तलव भ�ा बापत यस वष� ज�मा � १२७९७९००० िविनयोजन भएकोमा � १२७९७८०००
रकम िनकासा भएको दे�ख�छ ।तलबी �ितवेदन पारीत नभएकोले तलब तथा �ेड रकम यिकन गन� सिकएन।
नमुना िव�ालयः गो भौ नं १५२ िमित २०७८\३\२१ नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान बापत जनक
मा�यिमक िव�ालयलाई �.१५०००००० िनकासा गरेकोमा सो को िबल भपा�ई, �ािव�धक मू�या�न तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन�

१५,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.२ १८९,

२११
२०७८-३-२५ िव�ाथ�सं�या भ�दा बढी सहयोगी काय�कता�ः �ार��भक वालिवकास के��को राि�� य �यनुतम मापद�ड माग�दश�क पु��तका ,२०६७ को �थम संसोधन

२०७५ बमो�जम �यनुतम २५जना बालवा�लका वरावर एक जना वाल सहयोगी काय�कता�(वाल िश�क)ह�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकामा स�चा�लत
देहायका वालिवकास के��ह�मा २५ जनाभ�दा कम बालवा�लका रहेका िव�ालयह�मा पिन २ जना वालिश�क राखी संघ ससत� अनुदान बाट �ित
वालिश�क �.७८०००/- र �देश सरकारबाट �.१३०००/- र पा�लकाबाट �.१९५००/-गरी देहायबमो�जमको रकम �.२२१०००/- भु�ानी िदई थप
�यभार पारेको रकम �

िव�ालय िव�ाथ� सं�या आव�यक वाल िश�क िनय�ु वाल िश�क बढी वाल िश�क बढी भु�ानी

जनक मािव २४ १ २ १ ११०५००

िभमे� वर आिव फुरबारी २४ १ २ १ ११०५००

ज�मा २२१०००

२२१,०००

४७.३ ११४ २०७८-३-९ िनशु�क �यािनटरी � याडः ११४ -२०७८\३\९ मा पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप� माफ� त सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी � याड
स� टी हाई�जन �ा.�ल बाट � १०६१९८९ मू�य बराबरको १७००० � याकेट �.५९.५० को दरले ख�रद गरेको छ। पा�लकामा कोिभडको कारण जनाउदै
अिघ�ो वष�को समेत मौ�दात दे�खएकोमा यो वष�को समेत �टोरमै सबै � याड हालस�म मौ�दातमै दे�खएकोले ख�रदको औिच�य पु�ी ह�न सकेन।
पा�लकाबाट �यसको अनुगमन ह�नुपन� तथा �याद िभ�ै समयमा िव�ालयमा पठाएको भपा�ई पेश ह�नुपन�

शैि�क तथा भौितक पूवा�धारः१६८-२०७८\३\२२ मा नगरपा�लका अ�तग�तका िन� न िव�ालयह�लाई शैि�क तथा भौितक पूवा�धारको रकम िनकास
भएकोमा सो को सो को िबल भपा�ई तथा पा�लकाबाट अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन�

�स न िव�ालयको नाम काय��म रकम

५,६४३,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ बालउ�वल मा िव दा�चा िव�ान �योगशाला ६५००००

२ दा�चा मा िव दा�चा िव�ान �योगशाला ६५००००

३ मधुरापाटी मा िव फुलबारी िव�ान �योगशाला ६५००००

४ कानपुर उ मा िव कानपुर िव�ान �योगशाला ६५००००

५ सातमुल मा िव कानपुर िव�ान �योगशाला ६५००००

६ जनक�याण मा िव फुलबारी ICT ६५००००

७ �ीकृ�ण उ मािव दा� चा पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

ज�मा ४५५००००

िदवा खाजाः िदवा खाजाका लािग िव�ालयमा रकम � ४०४७२८० रकम िनकासा भएको दे�ख�छ।िव�ा�थ� स��यालाई आधार मानेर ९३ िदनको
�ित�यि� � १५ का दरले रकम भु�ानी भएको दे�खयो। कोिभड १९ ले िव�ालय ब�द ह�दा सो बापतको रकम खच� भयो भएन भ�े यिकन ह�न सिकएन।
िश�क दरब�दी र पदपूित�ः िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालय एक आपसमा गािभनको लािग उ� िनयमावलीको िनयम ७७
बमो�जम पहाडी �ज�ा �ित िव�ा�थ� सं�या ४५ नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ।नगरपालीका मातहतमा रहेका ४० िव�ालय
म�ये िव�ाथ� सं�या अ�य�त �यून रहेका िव�ालय िन� नानुसार छन।पा�लकाले िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गाँिभ िश�ाको गुण�तर वृि�
गनु�पन� दे�ख�छ।

िव�ालय िव�ा�थ� सं�या िश�क दरब�दी

सेतीदेवी �ा िव खा�सी ५ जना २ जना

का�लका �ा िव कानपुर १३ जना २ जना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जनजागृती �ा िव कानपुर ११ जना २ जना

र�काली �ा िव कानपुर २३ जना ४ जना

का�लका �ा िव बसेरी १२ जना २ जना

गणेश �ा िव गहते १६ जना ४ जना

महांकाल �ा िव कानपुर १८ जना २ जना

कुशादेवी �ा िव कानपुर 12 जना १ जना

महांकाल �ा िव �यामपाटी 8 जना १ जना

�सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः�सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मका लािग ४० िव�ालय म�ये मागको आधारमा २४ वटा
िव�ालयह�लाई फोन माफ� त िव�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन �ित िव�ा�थ� �.१२५ का दरले तीन मिहनाको टक टाईम रहने गरी कुल �.१०९३१२५
िनकासा भएकोमा नेपाल टे�लकमको िबल, िव�ा�थ�लाई िवतरण गरेको भरपाई, िव�ा�थ�को सङ�या खु�ने �माण र सो को अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन�
अ�यथा असल ह�नुपन�।

४८ संिघय सशत� �वा��यतफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.१ िविभ� २०७८-३-३० तलब तथा �ेडः िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख) २० अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन
िनजामती िकताबखानाबाट पारीत गराएर मा� तलब खच� ले� नुपन� छ। य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. १८० िमित
२०७६\५\१८ को प�बाट �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट �थािनय तहमा खिटएका कम�चारीह�को �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस नगरपा�लकामा काय�रत �वा��य सेवातफ� का �थाई कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन
पा�रत नगरी पा�लकाले आ.व २०७७\७८ मा �थाई कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पारीत नगरी खच� लेखेकोमा के कित दर र सं�यामा �ेड बापत खच�
लेखेको हो यिकन गन� सिकएन।�यसैले िनयमानुसार तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब र �ेड बापत खच� ले� नुपद�छ।

४८.२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.३ िविभ� २०७८-३-३० नगरपा�लकाले िविभ� समयमा िन� नानुसार फम�बाट �सिमत �ित�पधा�को आधारमा औष�ध ख�रद गरेको साथै औष�ध एवम स�ज�कल सामान �टोर दा�खला
ह�नु अिघ �पेिशिफकेशसनअ नुसार भए नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर � याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।औष�धह� खच� जनाएकोमा सो
को �यव��थत अिभलेख राखेको छैन।

�स.नं. गो भौ नं. र िमित फम�को नाम रकम

१ २०,२०७७\९\१९ �स�पानी ट� ेड क�सन� ९८३८९

२ ३९,२०७७\१०\२० काठमाडौ आयवु�द िड��ट� �यटु�स ३९९९७५

३ ५१,२०७७\११\१७ मेिडयस क�सन� ४८७९८७

४ ११३,२०७८\३\ सजु� आयवु�िदक २३५०

५ १३३,२०७८\३\१६ मुि�नाथ मेडीको फमा� १३३४६५

६ १७८,२०७८\३\२३ सजु� आयवु�िदक स�लायस� २०००००

७ १८२,२०७८\३\२५ अित�थ फमा� ए�ड ट� ेड �ा.�ल २१५३०१

ज�मा १५३७४६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ िविभ� २०७८-३-३१ सामा�जक सुर�ातफ� ः 
सामा�जक सुर�ाः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ७ दफा २३ को ख�ड ख मा �ा� लाभ�ाही सुचीका आधारमा बैक
तथा िव��य सं�थाले स�ब��धत लाभ�ाहीका नाममा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता खोली सोको िववरण सुची �दान गन� िनकायमा �यव�थापन सुचना
�णाली कै मा�यमबाट िदनुपन� र प�र�छेद ६ दफा १९ मा के���कृत �यव�थापन सुचना �णालीको �थापना गरी उ� �णा�लमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि�
गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह�ने �ावधान छ। पा�लकाले यो वष� जे� नाग�रक तथा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग ४ वटा
बैक शाखामाफ� त ज�मा �. १०७४१७४०४ खच� जनाएकोमा�. १००७७१५९१ खच� भई �. ६६४५८१३ िमित २०७८ आ�� वन ७ -१३ गतेस� म को ले
िन का िफता� गरेको भौचर संल� छ।काय�िव�धले तोके बमो�जम पा�लकाले ११ वटा वडाह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� ३८५८ जना लाभ�ाहीको नाममा बैकमा खाता खोलेको छ।पा�लकामा रहेका ४ बैकका शाखा काया�लयलाई ३ िक�तामा रकम पठाएकोमा
उ� रकम लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ग�रिदएको दे�खयो ।

५० �रत पूक� कको कर 

कर िबजक - मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.३५०५० समेत �.३०४५७२। को िनमा�ण
कय� तथा सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण
पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम कर िवजकको अव�था भु�ानी मु अ कर

२१/०७७।७।२ िशबश�ी उड ई�ड�� ीज िबजक नं हातले लेखेको १३०००६ १४९५६

७७।०७७।९।२९ �ी सब��वर िनमा�ण सेवा �ा �ल िबजक नं उ�ेख नभएको ६२१५० ७१५०

२५/ ०७७।३।२९ आर ए�ड िब हाड�वेयर ए�ड सेनेटरी िबजक नं हातले लेखेको ११२५१६ १२९४४

ज�मा ३५०५०

३५,०५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ बढी दरमा भु�ानी 
दर िव�लेषणमा ईटाको बढी दर राखी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण
स�व�धी न��स बमोजीम र न��स नभएको अव�थामा आव�यक न��स तयार ग�र नेपाल सरकार म��ीप�रषदवाट �वीकृत गराई ��वकृत न��स बमोजीम लागत
अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले आ व २०७७।७८ का लािग तयार गरेको न�स बमो�जमको दर िव�लेषणमा भुईतलामा मेिशन�ारा
वानाईएको ईटा उपल�ध गराउने गरी काय� गरेको भिन अनुसार देहायको काय� गन�का लािग िन�नअनुसारको दर कायम गरी भु�ानी िदएकोले िबल परी�ण
गदा� मेिशन�ारा वानाईएको ईटा उपल�ध भएको नदे�खएकोले फरक दरमा भु�ानी िदएको �७४२९३ रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन�
�

उपभो�ा सिमित काम प�रमाण दर िब�लेषण
अनुसार

भु�ानी
भएको

फरक रकम

जे� नाग�रक �ित�ान भवन िनमा�ण उ
स

भुईतलामा १:६ को ईटा उपल�ध
गराउने काम

१६ .६३ घ
मी

९५८२.४ ११३७९.१ १७९६.७ २९८७९

िनमा�णा�धन आधारभूत �वा��य चौक�
िनमा�ण उ स

भुईतलामा १:६ को ईटा उपल�ध
गराउने काम

२४.७२ घ
मी

९५८२.४ ११३७९.१ १७९६.७ ४४४१४

ज�मा ७४२९३

बढी भु�ानीः उपभो�ा सिमितलाई स�झौता अनुसार काय� स�प� भई सकेपिछ रकम भु�ानी िदनु पूव� दर िव�लेषण, उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िवल
िवजकह� र काय� स�प� �ितवेदन लगायतका कागजातको जाँच गरी रकम भु�ानी िदनु पद�छ । रकम भु�ानी गदा� उपभो�ाले मु.अ.कर ला�े समान ज�तै
�यावीन ब�स, �समे�ट, पाइप, ज�ता, आइरन आिद समानमा ितरेको मु.अ.कर पिन जोड गरी स�झौता अनुसार बढी नह�ने गरी रकम भु�ानी िदनु पद�छ भ�े
�यब�था छ । पा�लकाले िबपद �यब�थापन खच� अ�तग�त डाँडाकटेरी चगेन डाँडाखक�  त�ो �वाँरा मोटरवाटो सुघार उपभो�ा सिमित वडा नं ११ संग बाटो
मम�त काय�का लािग स�झौता गरी �.३८८०००। भु�ानी गरेकोमा उपभो�ा सिमितले २*१*१* साइजको �यािबन ब�स १४ थान ख�रद गरेकोमा १५ थान
�योग गरेको भनी �ित थान �.९७७२ का दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको �.९७७२ असूल ह�नु पन� �.

८४,०६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ खानेपानी उपभो�ा सिमितलाई अनुदान 

खानेपानी उपभो�ा सिमितलाई अनुदानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले उपिनयम
१२ बमो�जम ह�ता�त�रत आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु� पन� सेवा शु�क तो�न स�नेछ र �य�तो शु�क ज�मा गन� कुनै कोष खडा
गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त स�भार गनु� पन� �यवसथा छ । यस पा�लका अ�तरगत िनमा�ण काय� स�प� भई संचालनमा रहेका
िन�नानुसारका योजनालाई िव�ुत् महशुलको रकम भु�ानी गरेको दे�खएको छः
१) कानपुर १ २ ३ र ४ खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितलाई खानेपानी आयोजना ह�ता�तरण भएको छ । उ� आयोजनाले खानेपानी िवतरण
गरी सेवा शु�क संकलन समेत गन� गरेको दे�ख�छ । ऐन बमो�जम ह�ता�त�रत आयोजनाको स�ालन खच� सोही आयोजनाको आ�दानीबाट गनु�पन�मा यस
वष�को िव�ुत् महशुलको िवल पेस गरेको आधारमा �.५०००००। उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेको छ । स�ब��धत आयोजनाको आ�दानीबाट �यहोनु� पन�
खच� नगरपा�लकाबाट भु�ानी गनु�पन� आधार �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �
२) भौ नं १४१।२०७७।११।१४ बाट लालदेबी खानेपानी योजनाको खानेपानी महशुल अनुदान �.३०००००। तथा मे�थनकोट खानेपानी योजना ख
खानेपानी महशुल भु�ानी भिन �.१५००००। समेत �.४५००००। खच� लेखेको छ । उ� खच�लाई पु�ायाँई ह�ने �माण कागजात पिन संल� छैन साथै
स�ब��धत आयोजनाको आ�दानीबाट �यहोनु� पन� खच� नगरपा�लकाबाट भु�ानी गनु�पन� आधार �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �.

९५०,०००

�म भौचर
न�बर
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५३ मे�थनकोट अ�पताललाई भु�ानी 
मे�थनकोट अ�पताललाई भु�ानीः नगरपा�लकाबाट यस बष� �थािनय िनकाय अ�तग�तको �ाथिमक अ�पतालह�को �यनुतम सेवा मापद�ड MSS काय��म
संचालन तथा सुि�िढकरण तथा �थािनय िनकायमा रहेको सरकारी अ�पताललाई स�ालन सहयोग अनुदान शीष�कमा मे�थनकोट अ�पताललाइ
िन�नानुसारको रकम उपल�ध गराएको दे�खएको छ । उ� रकमको लेखापरी�ण अ�पतालले गन� भ�े जानकारी नगरपा�लकाले जनाएकोमा सो को
लेखापरी�ण �ितबेदन पेश भएको छैन ।

िबबरण रकम

�देश सरकार ५००००००

संिघय सरकार २००००००

ज�मा ७००००००

५४ अनुगमन तथा मू�याकंन
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 । पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा स�परी�णको लािग पेश ह�न
नआएकोले बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यस वष�को बे�जू(B) हाल स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

२५०७६० ३०६७४
2८१४३४ 

�म भौचर
न�बर
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