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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५७४ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

कीतिापरु नगरपातलका, काठमाडौँ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.18 करोड 11 लाख 96 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र्े प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.54 लाख 80 हजार फस्र्ौट भई र रू.17 
करोड 57 लाख 15 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्र् ेअसलु गनुापने रू.28 लाख 96 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.8 करोड 
57 लाख 76 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.2 करोड 26 लाख 42 हजार र पशे्की रू.6 करोड 44 लाख 1 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा 
सम्म रु.५३ करोड ८५ लाख  बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बेरुजू रु.५० करोड ६६ लाख ४९ हजार रहेको छ । कीतिापरु नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

   

       
          
 

 

        (तरलोिन आिार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

कीतिापरु नगरपातलका, काठमाडौँ 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, 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
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

66 312 181196 
0 1 5480 

66 311 175715 2896 22642 85776 ० ० 108418 64401 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

काठमाण्डौ ५३८५०० ० २०७५६६ ३३०९३४ ० १७५७१५ ५०६६४९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : क�ित�पुर नगरपा�लका, काठमाडौ ँ, िकित�पुर नगरपा�लका , काठमाडौ ँ

काया�लय �मुख Krishna Prasad Sapkota २०७८-४-११ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Sita Pariyar २०७७-४-१

लेखा �मुख Parbin Kumar Shahi २०७८-४-१७

लेखा �मुख Mitra Prasad Ghimire २०७७-४-१

बे�जु रकम १८१,१९५,५४९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३५,२४,८१,८३२.५८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५४,१०,३६,७५७ चालु खच� ४४,७७,८२,९११

�देश सरकारबाट अनुदान ४,९८,१२,५०० पँूजीगत खच� ३६,५३,६६,८३६

राज�व बाँडफाँट १०,५५,३३,८०९ िव�ीय/अ�य �यव�था १,३६,२८,९५७

आ�त�रक आय ११,९६,२६,०५०

अ�य आय १०,३२,१०,७३७

कुल आय ९१,९२,१९,८५३ कुल खच� ८२,६७,७८,७०४

बाँक� मौ�दात ४४,४९,२२,९८१.६३
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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� नगर पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगर पा�लका अ�तग�त १० वडा, ५४ सभा सद�य, १४.७६वग�  िकलोिमटर
�े�फल तथा ६� हजार ६०२ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय संिचत कोष 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८
को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.न. २७२ िन�न वमो�जम रहेको छ ।

�ा�ी भ ु�ानी �हसाव

�ववरण �ट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको�ाि�/

भ ु�ानी

व�तुगत/सोझै

भ ु�ानी

ज�मा आफैले गरेको�ाि�/भ ु�ानी व�तुगत/सोझै

भ ु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) १,०९,०९,११,०६४.४९ ९१,९२,१९,८५३.८४ ९१,९२,१९,८५३.८४ १,०२,०२,९६,८६९.९३ १,०२,०२,९६,८६९.९३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ९६,६० ,७८,६८० ८७,३० ,४२,६४५.४१ ० ८७,३० ,४२,६४५.४१ ८३,२३,०३,९३६.१६ ० ८३,२३,०३,९३६.१६

११००० कर ११ २७,३५,०७,६५० ३२,२८,३७,६६०.८४ ० ३२,२८,३७,६६०.८४ २२,०२,०४,४९५.७० ० २२,०२,०४,४९५.७०

१३००० अनुदान ५६,८१,३२,६३२ ५० ,२४,७९,००७ ० ५० ,२४,७९,००७ ५३,६२,२० ,०२० ० ५३,६२,२० ,०२०

संघीय सरकार १२ ५० ,३५,९९,६३२ ४४,५३,८६,७५७ ० ४४,५३,८६,७५७ ४७,३० ,३५,०२० ० ४७,३० ,३५,०२०

�देश सरकार १२ ५,४५,३३,००० ४,७० ,९२,२५० ० ४,७० ,९२,२५० ५,३१,८५,००० ० ५,३१,८५,०००

�थानीय तह १२ १,०० ,०० ,००० १,०० ,०० ,००० ० १,०० ,०० ,००० १,०० ,०० ,००० ० १,०० ,०० ,०००

१४००० अ�यराज�व १२,४४,३८,३९८ ४,७७,२५,९७७.५७ ० ४,७७,२५,९७७.५७ ७,४९,८० ,०८३.३६ ० ७,४९,८० ,०८३.३६

१५००० �व�वध�ाि� ० ० ० ० ८,९९,३३७.१० ० ८,९९,३३७.१०

ख. अ�य�ाि� १२,४८,३२,३८४.४९ ४,६१,७७,२०८.४३ ४,६१,७७,२०८.४३ १८,७९,९२,९३३.७७ १८,७९,९२,९३३.७७

�वतरण गन�बाक� राज�व ० १,४१,४०८ ० १,४१,४०८ १३,३८,२५४.३१ ० १३,३८,२५४.३१

कोषह� १० ,४८,३२,३८४.४९ ३,९१,८५,६१६.४९ ० ३,९१,८५,६१६.४९ ४,६० ,१७,४९२.३९ ० ४,६० ,१७,४९२.३९

धरौट� ० ६८,५० ,१८३.९४ ० ६८,५० ,१८३.९४ ६७,३२,४७०.७६ ० ६७,३२,४७०.७६

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म २,०० ,०० ,००० ० ० ० १३,३९,०४,७१६.३१ ० १३,३९,०४,७१६.३१

भ ु�ानी (ग+घ) १,४३,४० ,३४,०७४.०४ ८२,६७,७८,७०४.७९ ८२,६७,७८,७०४.७९ ८९,१५,२२,२४८.६७ ८९,१५,२२,२४८.६७

ग. भ ु�ानी  (सि�त कोषबाट) १,३० ,९२,०१,६८९.५५ ८१,३१,४९,७४७.४५ ८१,३१,४९,७४७.४५ ७४,०२,३८,२१७.८१ ७४,०२,३८,२१७.८१

२१००० पा�र��मक / सु�वधा १८ ११,२७,७० ,०५८ ९,६६,६५,३३१.०५ ० ९,६६,६५,३३१.०५ ७,४९,३६,९१५.१९ ० ७,४९,३६,९१५.१९

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ २० ,४५,१६,०४८.०८ ११,३० ,७२,२०१.२९ ० ११,३० ,७२,२०१.२९ २,३५,४१,०७२.३३ ० २,३५,४१,०७२.३३

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ६९,६१,००० २५,९० ,३३३.५४ ० २५,९० ,३३३.५४ ० ० ०

२६००० अनुदान १८ १७,७० ,६२,४८० १६,६८,८४,२४४.९० ० १६,६८,८४,२४४.९० २२,२२,१४,४१९.४६ ० २२,२२,१४,४१९.४६

२७००० सामािजक सुर�ा १८ २,३३,१० ,००० १,१५,७० ,३१०.३६ ० १,१५,७० ,३१०.३६ (३,२० ,६२५.६२) ० (३,२० ,६२५.६२)

२८००० अ�य खच� १८ ५,८९,८८,६९८.२५ ५,७० ,०० ,४९०.०९ ० ५,७० ,०० ,४९०.०९ ३,४१,३९,१५४.७४ ० ३,४१,३९,१५४.७४

३१००० गैर �व�ीय स�प�ी / पूजँीगत

खच�

१८ ७२,५५,९३,४०५.२२ ३६,५३,६६,८३६.२२ ० ३६,५३,६६,८३६.२२ ३८,५७,२७,२८१.७१ ० ३८,५७,२७,२८१.७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घ. अ�यभू�ानी १२,४८,३२,३८४.४९ १,३६,२८,९५७.३४ १,३६,२८,९५७.३४ ८९,१६,७२,२८०.६७ ८९,१६,७२,२८०.६७

कोषह� १० ,४८,३२,३८४.४९ १,०१,५२,५६६.८५ ० १,०१,५२,५६६.८५ १,२७,२१,८४८.२३ ० १,२७,२१,८४८.२३

धरौट� ० ३५,९८,७८४.९१ ० ३५,९८,७८४.९१ ४८,०७,४९८.३२ ० ४८,०७,४९८.३२

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म २,०० ,०० ,००० ० ० ० १३,३९,०४,७१६.३१ ० १३,३९,०४,७१६.३१

क�ी रकमभ ु�ानी/दािखला गन� बाक� (१,२२,३९४.४२) (१,२२,३९४.४२)

ङ. यो वष �कोबचत (�युन) (३४,३१,२३,००९.५५) ९,२४,४१,१४९.०५ ९,२४,४१,१४९.०५ १२,८७,७४,६२१.२६ १२,८७,७४,६२१.२६

च. गतवष�कोिज�मेवार� रकम (अ .�या) ३५,२४,८१,८३२.५८ ३५,२४,८१,८३२.५८ २८,८१,७७,०६४.२९ २८,८१,७७,०६४.२९

वषा��तकोबाक� रकम (ङ + च) (३४,३१,२३,००९.५५) ४४,४९,२२,९८१.६३ ४४,४९,२२,९८१.६३ ४१,६९,५१,६८५.५५ ४१,६९,५१,६८५.५५

ब�क तथा नगदबाक� २४ ४४,५१,७० ,५११.६३ ४४,५१,७० ,५११.६३ ६,११,१० ,९०१.९९ ६,११,१० ,९०१.९९

नगरपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको अ�य खच� शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन् ।
�स.न. खच�  िशष�क बजेट िनकासा खच�

१ �थािनय पूबा�धार िवकास साझेदारी १,५९,००,०००/- १,४५,५८,६०९/८२

२ �वेश पूवा�धार िवकास काय��म १,९०,१५,०००/- १,६६,५५,०५१/०९

३ राि��य सुचना �याव�थापन तथा आयोजना काय��म ६,८०,०००/- ००

४ कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��ण काय��म १५,००,०००/- १४,५५,२४०/-

५ सामा�जक सुर�ा तथा सर�ण काय��म ९,५२,८५,०००/- ९,४२,४८,८९५/-

६ �व�छ वातावरण काय��म २५,००,०००/- २३,८६,६३४/-

ज�मा १३,४८,८०,०००/- १२,९३,०४,४२९/९१

कोष कारोबार

उ�े�खत वाहेक नगरपा�लकाको नाममा रहेको गत िवगतका पूराना कोषह�को अिभलेख नरहेको ह� ँदा यिकन नभएको र िवपद �याव�थापन कोष सु�मा समावेश नभएको तर बै� मौ�दात �.७६४४३�२१९�।- रहेको
दे�ख�छ ।

३ छलफल
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारको नेपाल लेखापरी�ण �यव�थापन �णाली (NAMS) काे सूचना �िव�धमा आधा�रत �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं
�गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा
आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई�ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।९।२५ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा फोहोरमैला �यव�थापन तफ� को �ा� ह�नुपन� �.१०५७३४०।७७ पा�लकाको राज�व खातामा दा�खला भएको छ ।
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५ िफता� दा�खला 
आ�थ�क वष� २०७७/०७८ मा िनकासा म�ये बाँक� रहेको स�ीय सशत� अनुदान तफ�  � १०७९५८४२९/८६ �देश ससत� अनुदान तफ�  � ८९९०९४८/७१ र �देश समपुरक तफ�  को � १०८२३६७७/०२ गरी
ज�मा � १२७७७३०५५/५९ िमित ०७८/३/३१ मा रा.वा. बै� क�ित�पुर शाखामा दा�खला भएको छ ।

६ िव�ीय िववरण िव�लेषण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन
गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

लेखापरी�णका �ममा पुराना िविभ� कोषह� समेत सवै कारोबार सु�मा समावेशगरी अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
�ा� िवतीय िववरणको अनुसुची २४ मा देखाएको बैक तथा नगद बाक� �. ४४,५१,७०,५११/६३ म�ये राज�व खाता र संिचतकोषमा � १४,२०,५३,७३२/८९- र संिचत कोष र खच� खातामा �
१६,२०,८५,८९७/६३- बैक कारोवारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ ।यस स�व�धमा पु��ाई �ा� नभएकोले िहसाव एिकन ह�नु �द�छ ।
NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेतापिन �ितवेदन र लेखा�निवच सम�पता दे�खदनै ।
�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग
गरेको भएतापिन सवै कारोवार सु�मा समावेश नभएकोले आ�दानी तथा खच� िभ�दनै ।
नगरपा�लकाबाट लेखा प�र�णको लागी पेश भएको स��तकोषको ब�क नगदी िकताबअनुसारमौ�दात धरौटी र कोषबाहेक �.३६,६७,६९,७८७/- देखाएकोमा पा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरण
म.ले.प.फा.नं २७२ मा �.४३,११,७१,६३१/- दे�ख�छ । िव��य �ितवेदन र ब�क नगदी िकताबिबच �.६,४४,०१,८४४/-फरक दे�खएको छ ।

लेखापरी�णका �ममा िव��य �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह�
अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

७ सेवा �वाह
लेखापरी�णलाई �ा� िववरण अनुसार आ. व. 2०७७।७� मा नगरपा�लकाबाट िन�नानुसारको सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ ।
�स न �ववरण �ववरण सेवा �ाि�का ला�ग �नवेदन र �सफा�रस स�या
१ �ववाह दता� ३०९
२ ज�म दता� ८०७

३ मृ�य ुदता� ४१४

४ बसाईसराई दता� ६०

५ स�व�ध �व�छेद ६

६ न�सा पास िड पी सी ३४७ इजाजत ४७२ िनमा�ण स�प� ४९३
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८ बैक िहसाब 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन�
उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण �.

१६,४०,११,३४६/९९ फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।
िह. न. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाक� बै� �टेटम�ट अनुसारको बाक� फरक

१ आ�त�रक राज�व खाता ० ३४,६१,८५१/२०

२ बाट बाडँफाड �ा� राज�व ० ४,१७,९८,६९२/२६

३ पुँजीगत खच�  जोर बष� १,००,००,००० ०

४ आ�तरीक अनुदान खाता ० ५२,०७,६४६/५०

५ चालु खच�  जोर बष� १,२५,५९५ १०,६९,३६,८८३/०२

६ चालु खच�  जोर बष� ८४,००० ००

७ पुँजीगत खच�  जोर बष� १,३६,०२,६४९/०४ १६,३६,२९,०३६/८१

८ िविवध खच�  खाता २,४८,२४,५४०/३२ २,६१,०७,२७१/४४

९ �थानीय तह धरौटी खाता १,४३,५३,२५३/५३

(२२५०)

१,३७,३५,०११/८८

१० �थानीय तह स��चत कोष ३६,६७,६९,७८७/५६ २२,६१,६३,०४६/४५

११ �थानीय तह िबभा�य कोष १,४१,४०८ ०

१२ �थानीय तह आक��मक कोष ४२,३९,३६३/३२ २१,१०,२५४/३२

१३ िबपद �याव�थापन कोष ० ७६,४४,३८२/९५

ज�मा ४२,५१,३८,३४६/८९ ५८,९१,४९,६९३/८८ १६,४०,११,३४६/९९

९ कानून िनमा�ण र काया��वयन
यस नगरपा�लकाकाे कानून िनमा�ण र काया��वयन अव�था देहाय बमाे�जम रहेकाे छ ।

९.१ कानून िनमा�ण �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 २१ ए◌ेन,७ िनयमावली, ३५ काय�िव�ध८िनद�िशका र ३ न�स� समेत ७४ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
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९.२ �याय स�पादन �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �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��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक�
१० र यो बष� थप भएको १७ गरी कुल २७ िववाद दता� भएकोमा ११ वटा मा� फ��यौट भई १६बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा
गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१० िव�ीय िववरण
यस नगरपा�लकाको यस वष�को िव�ीय िववरणका स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

१०.१ चौमा�सक �गित िववरणः आ�थ�क काय�िव�ध कानून 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 काय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सो बमो�जम चौमा�सक िववरण बनाई पेश गरेको पाइएन । कानुनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१०.२ अवकाश कोषः �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 बमो�जम अवकाश कोष �थापना भएको छ । पा�लकाले अवकाश कोषलाई �थानीय सेवाका
कम�चारीह�को उपदान भु�ानी �ायोजनका लािग उपयोग गरेको तर तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा र थप गरी कम�चारी स�य कोषमा पठाएको दे�ख�छ । यस आ.व. मा कम�चारी क�याण
कोष खातामा कानुन नबनाई �. ७५ लाख ट� ा�सफर गरेको दे�खयो । कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खएकोले यसमा
सुधार गनु�पद�छ ।

१०.३ िव�ीय िववरणको ढाँचा र संरचनामा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

िव�ीय िववरणमा पा�लकाका स�पूण� �ा�ी र भु�ानी समावेश नभएको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन�मा
नगरेको
एक�कृत आ�थ�क स�ेत तथा विग�करण र �या�यामा तोिकएका शीष�क उपशीष�क बमो�जम कारोवारका शीष�क नरहेको
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१०.४ �ज�मेवारीः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण
�ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �. ४२०७३०८०१/- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. ३५२४८१८३२/- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण
�ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ६८२४८९६९/- घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

६८,२४८,९६९

११ धरौटी तफ�  
पा�लकाले लेखापरी�णलाई उपल�ध गराएको धरौटी िववरण अनुसार धारैटी बाँक� �. १४३५१००३।- म�ये नामनामेसी खुलाई �यि�गत धरौटी अिभलेख समेत नराखेको गत िवगतको पुरानो
�. ६६८४३८।३८ दे�ख�छ । नाममामेसी नखुलेको रकम सदर�याहा हनुपन� �.

८६८,४३८.३८

१२ पे�क�
पे�क� स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

१२.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम सामान ख�रदका लािग पे�क� भु�ानी गदा� �च�लत कानून बमो�जम सोझै ख�रद गन� स�ने स�ने
अव�था नभएको कुरा यिकन गरेर मा� पे�क� िदनुपन�मा �य�तो यिकन नभएको र ख�रद सिकएको २१ िदनिभ� पे�क� पे�क� फ�य�ट गरेको पाइएन । िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट गनु� गराउनु
पद�छ ।

१२.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० बमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार आपूत�क, सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� भु�ानी गदा� देहाय
बमो�जम दे�खएको छ । स�झौतामा तोिकएको शत�, त�रका र अव�धमा पे�क� फ�य�ट नगरेको िढलो फ�य�टमा िनयम ५१ बमो�जम वािष�क १० �ितशतका दरले �याज असुल समेत नगरेको र
वषा��तस�मको पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खएन । िव�ीय िववरण �ितवेदन म  .ले.प.फा.न. २७२ को अनुसूची २३ र सो को अिभलेख अनुसार पा�लकाको कुल हाल स�मको पे�क� बाँक� �.

१३४१२०२८९.५०/- देखाएकोमा म.ले.प.फा.न. २११ ले �. १२७७२८८४४.५० /- दे�खएको छ । फरक रकम �. ६३५१४४५/- स�ब�धमा यिकन गरी पे�क�को अिभलेख अ�ाव�धक
गनु�पद�छ ।

१३ पे�क� बाँक�
पे�क� बाँक� स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:
: 
िव�ीय िववरण �ितवेदन म  .ले.प.फा.न. २७२ को अनुसुिच २३ र सो को अिभलेख अनुसार पा�लकाको कुल हाल स�मको पे�क� बाँक� �. १३४१२०२८९.५०/- देखाएकोमा म.ले.प.फा.न.

२११ ले �. १२७७२८८४४.५० /- दे�खएको छ । उ� बाँक� पे�क� म�ये गत िवगत पे�क� �. ६१३३०५९१.५० /- चालु आ.व. को �. ६६४१९२५३।- दे�ख�छ । चालु आ.व.को म�ये �याद
नाघेको �. ६४३८११०४/- र �याद ननाघेको �. २०३८१४९/- दे�ख�छ । पा�लकाल े पे�क� रकम तोिकएको अव�धमा फ�य�ट नगरेको, िढलो फ�य�ट ग�रएका पे�क� फ�य�ट गन� तोिकए

६४,३५१,१०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बमो�जम ताकेता नगरेको, िनयम ५३ बमो�जम तोिकएको समयमा पे�क� लगेका कम�चारी वा अ�य �यि�को फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को िववरण हरेक मिहना समा� भएको ३ िदनिभ� काया�यल
�मूख सम� पेश नगरेको दे�खएको छ ।
१. �याद ननाघेको पे�क� चालु आ.व. को पे�क� म�ये �याद ननाघेको पे�क� देहाय बमो�जम रहेको छ ।

१ २०७७/०८/०७ िनमा�णा�धनन.पा काे चाेथाै तलाकाे फिन��स� चा�मतीक��ट� �सन �ा.�ल. ८२९८५०

२ २०७७/०८/३० वडा काया�लय पुन�थापना योजना नेशनल ई�टेट वु�डस� कं. �ा.�ल. ५२८३८४

३ २०७७/१०/१९ सौय� ह�रत उजा� काय��म सनफाम�र नेपाल �ा.�ल. ६७९९१५

ज�मा २०३८१४९

२. �याद नाघेको पे�क�:- उ�े�खत चालु आ.व.को �. ६३३९८२५३/- म�ये �. २०३८१४९/- �याद ननाघेको र �. ६४३८११०४/- �याद नाघेको पे�क� बाँक� दे�खएको छ । �याद नाघेको
देहाय बमो�जमको पे�क� िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपन� �. ६४३८११०४/- ।

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१३.१ सुिनता महज�न ७१,०००

१३.२ महे �वरी माली (महज�न) १,२०,०००

१३.३ धुब �साद अ�धकारी १,००,०००

१३.४ स�जता महज�न १,७५,०००

१३.५ सुिनता महज�न १,६६,०००

१३.६ मन कुमारी िव.क. १,७५,०००

१३.७ संिगता �े� (उ�ेती) ३,००,०००

१३.८ अनुज �धान २,००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.९ बाघ भैरव मा�यिमक िव�ालय २,५०,०००

१३.१० �याकः �हवं बाघभैरव बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,०८,०००

१३.११ चुनदेवी आिदनाथ प�क� माेटरबाटाे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,८९,०००

१३.१२ सानु मैया महज�न ८७,०००

१३.१३ अजु�न सुबेदी ५०,०००

१३.१४ बाल कृ�ण बा�काेटा ७५,०००

१३.१५ बाल कृ�ण बा�काेटा ७५,०००

१३.१६ मनोज सुवेदी २५,०००

१३.१७ काजीराम मालाकार ७५,०००

१३.१८ काजीराम मालाकार ७५,०००

१३.१९ अमृतज� ब�नेत ५३,०००

१३.२० तप राज फुलारा ६८,०००

१३.२१ ��हाद ब�नेत २०,०००

१३.२२ �ाने��मान महज�न ७५,०००

१३.२३ �ाने��मान महज�न ७५,०००

१३.२४ बाल कृ�ण बा�काेटा १८,०००

१३.२५ बाल कृ�ण बा�काेटा ४८,०००

१३.२६ बाल कृ�ण बा�काेटा १४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.२७ बाल कृ�ण बा�काेटा २२,०००

१३.२८ बाल कृ�ण बा�काेटा २८,०००

१३.२९ बाल कृ�ण बा�काेटा ३०,०००

१३.३० बाल कृ�ण बा�काेटा २०,०००

१३.३१ रमेश �साद नेपाल १८,०००

१३.३२ रमेश �साद नेपाल ४८,०००

१३.३३ रमेश �साद नेपाल १४,०००

१३.३४ रमेश �साद नेपाल २२,०००

१३.३५ रमेश �साद नेपाल २८,०००

१३.३६ रमेश �साद नेपाल ३०,०००

१३.३७ रमेश �साद नेपाल २०,०००

१३.३८ रमेश �साद नेपाल ७५,०००

१३.३९ रमेश �साद नेपाल ७५,०००

१३.४० केशब महज�न ३९,०००

१३.४१ केशब महज�न ३५,०००

१३.४२ तप राज फुलारा ७२,५००

१३.४३ तप राज फुलारा ३६,८५०

१३.४४ िनम�ला महज�न ४८,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.४५ रो�जषा महज�न ४८,४००

१३.४६ बाल कृ�ण बा�काेटा १८,०००

१३.४७ बाल कृ�ण बा�काेटा ४८,०००

१३.४८ बाल कृ�ण बा�काेटा १४,०००

१३.४९ बाल कृ�ण बा�काेटा २२,०००

१३.५० बाल कृ�ण बा�काेटा २८,०००

१३.५१ बाल कृ�ण बा�काेटा ३०,०००

१३.५२ बाल कृ�ण बा�काेटा २०,०००

१३.५३ काजीराम मालाकार १८,०००

१३.५४ काजीराम मालाकार ४८,०००

१३.५५ काजीराम मालाकार १४,०००

१३.५६ काजीराम मालाकार २२,०००

१३.५७ काजीराम मालाकार २८,०००

१३.५८ काजीराम मालाकार ३०,०००

१३.५९ काजीराम मालाकार २०,०००

१३.६० शोभा �े� ४८,४००

१३.६१ ठाकुरराम थापा ५,०००

१३.६२ िगता कुमारी गजुरेल ३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.६३ सुबण� �े� ३०,०००

१३.६४ रमेश �साद नेपाल १८,०००

१३.६५ रमेश �साद नेपाल ४८,०००

१३.६६ रमेश �साद नेपाल १४,०००

१३.६७ रमेश �साद नेपाल २२,०००

१३.६८ रमेश �साद नेपाल २८,०००

१३.६९ रमेश �साद नेपाल ३०,०००

१३.७० रमेश �साद नेपाल २०,०००

१३.७१ तप राज फुलारा २६,०५०

१३.७२ �सज�ना �े� ७०,०००

१३.७३ तप राज फुलारा ५२,०००

१३.७४ लाखे �हो उपभो�ा सिमित १,९०,०००

१३.७५ क�पू सडक सुधार उपभो�ा सिमित ६,५८,०००

१३.७६ नरे�� �े� ठ १,४०,०००

१३.७७ सर�वती प�रयार १,२४,४६५

१३.७८ सं�जता लामा १,००,०००

१३.७९ केशव �साद सुबेदी ९९,८००

१३.८० केशव �साद सुबेदी १८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.८१ केशव �साद सुबेदी ४८,०००

१३.८२ केशव �साद सुबेदी १४,०००

१३.८३ केशव �साद सुबेदी २२,०००

१३.८४ केशव �साद सुबेदी २८,०००

१३.८५ केशव �साद सुबेदी ३०,०००

१३.८६ केशव �साद सुबेदी २०,०००

१३.८७ �ीकृ�ण महज�न १८,०००

१३.८८ �ीकृ�ण महज�न ४८,०००

१३.८९ �ीकृ�ण महज�न १४,०००

१३.९० �ीकृ�ण महज�न २२,०००

१३.९१ �ीकृ�ण महज�न २८,०००

१३.९२ �ीकृ�ण महज�न ३०,०००

१३.९३ �ीकृ�ण महज�न २०,०००

१३.९४ �ाने��मान महज�न १८,०००

१३.९५ �ाने��मान महज�न ४८,०००

१३.९६ �ाने��मान महज�न १४,०००

१३.९७ �ाने��मान महज�न २२,०००

१३.९८ �ाने��मान महज�न २८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.९९ �ाने��मान महज�न ३०,०००

१३.१०० �ाने��मान महज�न २०,०००

१३.१०१ अमृतज� ब�नेत ३७,७००

१३.१०२ सृजना महज�न १८,०००

१३.१०३ सृजना महज�न ४८,०००

१३.१०४ सृजना महज�न १४,०००

१३.१०५ सृजना महज�न २२,०००

१३.१०६ सृजना महज�न २८,०००

१३.१०७ सृजना महज�न ३०,०००

१३.१०८ सृजना महज�न २०,०००

१३.१०९ कृ�ण गाेपाल महज�न १८,०००

१३.११० कृ�ण गाेपाल महज�न ४८,०००

१३.१११ कृ�ण गाेपाल महज�न १४,०००

१३.११२ कृ�ण गाेपाल महज�न २२,०००

१३.११३ कृ�ण गाेपाल महज�न २८,०००

१३.११४ कृ�ण गाेपाल महज�न ३०,०००

१३.११५ कृ�ण गाेपाल महज�न २०,०००

१३.११६ कमला गैरे अया�ल ४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.११७ िशव बुढा ७०,०००

१३.११८ जीवी कला राना ७०,०००

१३.११९ ल�मी बहादरु महज�न १८,०००

१३.१२० ल�मी बहादरु महज�न ४८,०००

१३.१२१ ल�मी बहादरु महज�न १४,०००

१३.१२२ ल�मी बहादरु महज�न ५०,०००

१३.१२३ ल�मी बहादरु महज�न ३०,०००

१३.१२४ ल�मी बहादरु महज�न २०,०००

१३.१२५ केशब महज�न १८,०००

१३.१२६ केशब महज�न ४८,०००

१३.१२७ केशब महज�न १४,०००

१३.१२८ केशब महज�न २२,०००

१३.१२९ केशब महज�न २८,०००

१३.१३० केशब महज�न ३०,०००

१३.१३१ केशब महज�न २०,०००

१३.१३२ अमृतज� ब�नेत ५८,५५०

१३.१३३ तप राज फुलारा ५९,८००

१३.१३४ तप राज फुलारा ६३,८००

�म भौचर
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१३.१३५ सरीता शमा� २०,०००

१३.१३६ तप राज फुलारा ७५,०००

१३.१३७ चाेभार �याडिम�टन �लब २५,०००

१३.१३८ लहना िमिडया ४८,०००

१३.१३९ स��या टाइ�स िपथना �ा.�ल. ५०,०००

१३.१४० धम� टे�लिभजन �ा. �ल. ५०,०००

१३.१४१ जन �वा�थ सरोकार ट� �ट ०

१३.१४२ मिहला सशि�करण के�� ७०,०००

१३.१४३ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण २०,८६,५००

१३.१४४ शहीद �मारक कलेज ६,४८,०००

१३.१४५ बालकुमारी �याथलोजी १,००,०००

१३.१४६ पाँगा क�यिुनटी लाई�ेरी १,००,०००

१३.१४७ पाँगा क�यिुनटी लाई�ेरी २,५०,०००

१३.१४८ सुखी गःछे समाज १,५९,०००

१३.१४९ सृजनशील मिहला समूह ३,००,०००

१३.१५० पु�पलाल �मृित �ित�ान ३,०७,०००

१३.१५१ जुजुभाइ महज�न २,५०,०००

१३.१५२ तप राज फुलारा १,७५,०५०

�म भौचर
न�बर
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१३.१५३ अमृतज� ब�नेत १,००,०००

१३.१५४ सिच क��यटुर ट� ेडस� ७०,०००

१३.१५५ �ी वाल कुमारी देगठी ३०,०००

१३.१५६ कृया �थल संर�ण उपभाे�ा सिमित ९९,०००

१३.१५७ सडक बती �यव�थापन उपभाे�ा सिमित ३५,२००

१३.१५८ खाँचो उपभो�ा सिमित ६२,०००

१३.१५९ आपतका�लन योजना संचालन उपभो�ा सिमित ६४,०००

१३.१६० �ीपाली ब��यात समाज ८५,०००

१३.१६१ �ी भगवान�थान यबुा �लब १,४३,०००

१३.१६२ �वाङ बाटाे िनमा�ण सिमित ३,०७,०००

१३.१६३ टकचा� पाटी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ४,५६,०००

१३.१६४ हा�ो जाखा िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३,०४,०००

१३.१६५ था�बहाः दाः फाः खलः २,५४,०००

१३.१६६ समल आःखाः छे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ७,४४,०००

१३.१६७ हा�ाे झुलपाेखरी िबकास िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,४०,०००

१३.१६८ सा�लक उ�वल ढल िनकास उपभाे�ा सिमित २,२१,०००

१३.१६९ गोदाम साउनेमूल बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित २,१३,०००

१३.१७० िभँ पुखू पूण� िनमा�ण उपभाे�ा सिमित २२,८४,०००

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१७१ पु�पलाल �मृित �ित�ान बह� उपयोगी खेल मैदान िनमा�ण उप सिमित ३,७५,५००

१३.१७२ टुसाल, आँगेटार कुवा मम�त उपभो�ा सिमित १,४०,०००

१३.१७३ महत गाँउ बाटाे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,२९,६००

१३.१७४ नाैमुले माग� सडक �ाभेल उपभाे�ा सिमित ३,०६,०००

१३.१७५ िव�णदेुवी भाज�ाल सडक सुधार उपभाे�ा सिमित ११,७५,०००

१३.१७६ लनगोल पाटी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ४,५६,०००

१३.१७७ खानेपानी उपभो�ा सिमित ४,७७,६७५

१३.१७८ गा�चा सामुदाियक पाटी िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४,५६,०००

१३.१७९ बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित २१,१४,०००

१३.१८० गछ� यवुा उपभो�ा सिमित १०,००,०००

१३.१८१ चारघरे िभ� बाटो ढलान उपभाे�ा सिमित १,८३,१००

१३.१८२ फेखा नगर उपभो�ा सिमित ६,२२,०००

१३.१८३ मै�ीनगर शहरी �वा��य के�� सहयाेग तथा �यव�थापन सिमित १,५३,०००

१३.१८४ नगाउँ कभड� हल िनमा�ण उपभो�ा सिमित २,९१,८८५

१३.१८५ साईरामचाेक दधुपाेखरी सीम सडक िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १५,४८,०००

१३.१८६ ितनधारा पखा�ल िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ३,०६,०००

१३.१८७ क�ित�पुर बाटाे िनमा�ण तथा मम�त उपभाे�ा सिमित २,३९,०००

१३.१८८ सडक ब�ी जडान उपभो�ा सिमित १,५९,२२५

�म भौचर
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१३.१८९ �झंिनदा तँ िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४,४०,०००

१३.१९० भ�रयाँ पुखु दाफा फ�चा िनमा�ण सिमित ४,१६,८३०

१३.१९१ ब�नेत टोल सुधार सिमित १,५०,०००

१३.१९२ फ�चा उपभाे�ा सिमित ४,७७,०००

१३.१९३ गणेश मान पाक�  �नो�र उपभो�ा सिमित १,५९,०००

१३.१९४ बाटाे मठ म��दर मम�त उपभाे�ा सिमित ३,१८,०००

१३.१९५ लाभा पाेखरी पाइप लाइन तथा ब�ी �यव�थापन उपभो�ा सिमित ३,३४,०००

१३.१९६ चोगल उपभो�ा सिमित १,२५,०००

१३.१९७ फ�खा िशतलब�ती उपभो�ा सिमित १९,६४,०००

१३.१९८ वडा िवकास उपभो�ा सिमित ३,१८,३२०

१३.१९९ िभँ पुखू पूण� िनमा�ण उपभाे�ा सिमित २३,२२,०००

१३.२०० िचखु टोल िवकास उपभो�ा सिमित ६,०६,०००

१३.२०१ सोलार ब�� उपभो�ा सिमित १,९१,००६

१३.२०२ क�ित�पुर आँखा अ�पताल तथा अ�ययन के�� २,००,०००

१३.२०३ सिच क��यटुर ट� ेडस� १,४०,०००

१३.२०४ �ये� नाग�रक पाटी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ६६,०००

१३.२०५ �ृजना माग� मम�त याेजना उपभाे�ा सिमित ३३,०००

१३.२०६ शिहदपथ बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६९,३००

�म भौचर
न�बर
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१३.२०७ टुसाल िढकुरे पाटी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ९०,०००

१३.२०८ देवढोका गंछे उ�र ख�ड बाटो िव�तार टोल सुधार सिमित ९९,०००

१३.२०९ �वाचाेटाेल बाटाे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ४९,५००

१३.२१० काक� गाँउ सडक िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ९२,०००

१३.२११ ग�ड �थान बाटाे तथा टोल सुधार सिमित ९७,०००

१३.२१२ �वाका फ�चा उपभो�ा सिमित ८२,६७१

१३.२१३ चाेभार स�पदा माग� िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,२८,०००

१३.२१४ भ�केपाटी ढल िनकास िनमा�ण उपभो�ा सिमित २,४२,०००

१३.२१५ देवल �े� िबकास तथा ढल िनकास उपभाे�ा सिमित १,२५,०००

१३.२१६ चार घरे बाटाे �तराे�ती उपभाे�ा सिमित ६,००,०००

१३.२१७ जनसेवा �याडिम�टन उपभाे�ा सिमित २,७०,०००

१३.२१८ बागमती काे�रडाेर िनमा�ण उपभाे�ा सिमित २,९६,०००

१३.२१९ तगः वपी स�याचा �यब�थापन सिमित ५,५९,०००

१३.२२० क�ित�पुर फोहर �शोधन के�� सुधार सिमित ४,५२,०००

१३.२२१ निनफ�चा पुनः िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ४,७७,०००

१३.२२२ तफालँ सुसाकुसा उपभाे�ा सिमित ३,८७,०००

१३.२२३ रानीबन टोल सुधार उपभो�ा सिमित १,३६,०००

१३.२२४ �ानमाला जे� नाग�रक िदवा सेवा सिमित ३,११,०००
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१३.२२५ कैलास माग� सडक सुधार उपभो�ा सिमित ३,५८,०००

१३.२२६ �वालादेवी सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,४७,०००

१३.२२७ बाघभैरव कु�भे�वर म��दर िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,१५,०००

१३.२२८ पीगं फ�चा िनमा�ण उपभो�ा किमटी १,७९,०००

१३.२२९ पीगं फ�चा िनमा�ण उपभो�ा किमटी ६,१७,०००

१३.२३० बोसन खाेला संर�ण उपभाे�ा सिमित ३,०६,०००

१३.२३१ िहमाल �समे�ट दे�ख चारघरे जाने बाटाे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ३,१३,०००

१३.२३२ जलिवनायक सामुिदायक वन उपभाे�ा समुह ३,१९,०००

१३.२३३ टौदह संर�ण उपभाे�ा सिमित १०,०८,०००

१३.२३४ नगाँ िदप संर�ण सिमित १,००,०००

१३.२३५ इटागाेल ढल �यव�थापन सिमित १,७७,०००

१३.२३६ िभरालाे टाेल सुधार उपभाे�ा सिमित २,७२,०००

१३.२३७ �ी भाजंगाल पु�तकालय भवन पुनः िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,०३,०००

१३.२३८ लाखे पा िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ६,२१,०००

१३.२३९ चारधारा चारघरे सडक िव�तार उपभाे�ा सिमित ६,१३,०००

१३.२४० �ी टाेल सुधार उपभाे�ा सिमित २,६५,०००

१३.२४१ पा�डे छाप िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ८,३०,०००

१३.२४२ अम��स ढंुगचा उपभो�ा सिमित २४,५६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 79

१३.२४३ य�ु �मारक पाक�  उपभाे�ा सिमित १९,९३,०००

१३.२४४ �वा�ल ढल िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ३,२५,०००

१३.२४५ ि�वेणी शाखा सडक उपभाे�ा सिमित १,९५,०००

१३.२४६ देवल �समा�न तथा पखा�ल िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १,३१,०००

१३.२४७ चाेभार माग� िनमा�ण उपभाे�ा सिमित १६,०९,०००

१३.२४८ जाखा जनसेवा उपभाे�ा सिमित १,५५,०००

१३.२४९ दहन अजयमाग� ढल िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ५,८०,०००

१३.२५०  ॐ ब�ती टोल सुधार उपभो�ा सिमित ७,७८,०००

१३.२५१ पारा�य िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ९५,५७७

१३.२५२ राजु �े� १,००,०००

१३.२५३ मंगल मा�यिमक िव�ालय ६,५०,०००

१३.२५४ जनसेवा मा�यिमक िव�ालय ७,००,०००

१३.२५५ आिदनाथ मा�यिमक िव�ालय १,५९,०००

१३.२५६ राजे�� महज�नकाे घरदे�ख िबल बहादरु िमजारकाे घर स�म सडक �तराे�ित उपभाे�ा सिमित १,७०,०००

१३.२५७ पु�पलाल खानेपानी उपभो�ा सिमित १५,००,०००

१३.२५८ कमल पाेखरी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ७,८१,०००

१३.२५९ दे�पुख कंु फ�चा िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४,१८,०००

१३.२६० गः िवकास उपभो�ा सिमित १६,५८,०००
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१३.२६१ बाटो ढलान उपभाे�ा सिमित १,६४,०००

१३.२६२ पाःच केबः मोटर बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३,१८,४५०

१३.२६३ बालकुमारी उपभो�ा सिमित ९,४०,०००

१३.२६४ भगवान देवल िवकास उपभो�ा सिमित २,८०,०००

१३.२६५ पलपुखु िनमा�ण उपभो�ा सिमित २,८३,०००

१३.२६६ नगाऊँ िवकास उपभो�ा सिमित ३,९८,०००

१३.२६७ बाघभैरब तंचा उपभो�ा सिमित १,५९,०००

१३.२६८ देवढोका पय�टिकय पाक�  उपभो�ा सिमित १,३२,०००

१३.२६९ क�ित�पुर-च�पथ इकाे �लक तथा फुटसल िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ४,००,०००

१३.२७० भुषण �काश भ�डारी ३०,०००

१४ आ�त�रक िनय��ण

१४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली
तयार गरी लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपशील बमो�जम रहेका छन्ः

पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�ाव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण गरी �ितवेदन नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका ३३३ उपभो�ा सिमितह�बाट �.४१ करोड ०८ लाख ८१ हजार खच�
भएकाेमा उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेकाे र �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय�
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स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार नबनेकाे र �य�ता सिमितह�ले आय-�यको
लेखापरी�णसमेत नगराएकाे
वातावरण संर�णको एक�कृत िदघ�कालीन योजना तयार गरे नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक नगरेको
अधुरा आयोजनाको समी�ा नगरेको
बै� िहसाव िमलान नगरेको
योजना काया��वयनको काय�ता�लका नबनाएको
ठे�काको िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता नराखेको
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण नगरेको
योजनागत �पमा अलग अलग नापी िकताब नराखेको र हाल स�मको प�रणाम र खच� दे�खने एक�कृत नापी िकताब �योगमा न�याएको
आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िव�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा नगरेको
िदगो िवकास योजनालाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण नगरेको
साव�जिनक खरीद िनयमावली नबनाएको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमो�जम आ�नो �े� िभ�को िनमा�ण साम�ी िनमा�ण �याला भाडा महशुल लगायतको �यनुतम दररेट नतोकेको
महालेखा िनय��क काया�लयको िमित २०७६।०२।१९ गते ��वकृत नयाँ संसो�धत म.ले.प फारामह� आ.व २०७६/७७ बाट �योगमा �याउनुपन� �यव�था भएतापिन हाल स�म पुरानै
म.ले.प फारामह�को �योग गरेको दे�ख�छ
िनमा�ण काय�ह�को लागत अनुमान, नापी िकताब काय�स�प� �ितवेदन आिदमा िमित र कम�चारीको नाम उ�ेख नगरेको
कुनै रकमको भु�ानी िददंा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद, िबल, भरपा◌�इह�ममा �सल�सलेवार न�बर राखी काय�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप
समेत लगा◌�इ द�तखत गरी �मािणत िगनु� पन�मा सो नगरेको
डोर हा�जरीमा िमित, द�तखत तथा अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा �मािणत नगरेको
उपभो�ा सिमितबाट गरीएका धेरै काममा खच�का �माण प�र�ण गदा� केहीमा मू.अ.करमा दता� नभएका फम�को िबल राखेको दे�खएको
िनजामती सेवा २०४९ बमो�जम काय� िववरण बनाई लागु नगरेको
क�टे�जे�सी िहसावकाे अिभलेख नराखेकाे
डोजर स�ालनको आ�दानी तथा खच� अिभलेख नराखेको ।
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१४.२ सूचना �िव�ध प�ितः सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारसँग स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धसँग स�ब��धत �णाली �यव�था
(application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

सूचना �िव�ध प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िव�ध लागू गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

१४.३ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

१४.४ बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख अव�था अनुसार म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक
राखेको पाइएन ।

१५ िवपद ्तथा कोिभड–१९ �यव�थापन
िवपद ्तथा कोिभड–१९ �यव�थापन स�व�धमा दे�खएका �यहाेरा देहायबमाे�जम रहेका छन् ।

१५.१ नगरपा�लकाकाे आ. व. २०७७/०७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड -१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को अव�था देहाय बमो�जम रहेको छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �याहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन् ◌ः
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आ�दानीको �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाक� ० राहत िवतरण ६४,५८९/-

�थानीय तहको आ�नै बजेट बाट १,२४,४८,२०२/- �वारे�टाईन िनमा�ण तथा �याव�थापन ४४,४३५/-

संघीय कोिभड कोषबाट ०  औषधी तथा �वा��य उपकरण खरीद ८६,३१,१२२/-

�देश कोिभड कोषबाट १०,००,०००/- खोप काय��म खच� ६९,१००/-

अ�य �ोतबाट �देश संिचत कोष १०,००,०००/- जोखीममा ५,२७,२३२/-

�शासिनक खच� ०

अ�य खच� २,२०,५३७/-

बाक� ४८,९१,१८७/-

ज�मा १,४४,४८,२०२/- ज�मा १,४४,४८,२०२/-

नगरपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार नगरपा�लकाले यस वष� िप. �स. आर. बमो�जम एक �सलब�दी दरभाउप� माफ� त � २४,४३,६३०/- मा ख�रद गरेकोमा उ� मेशीन ि� िब वायोटेक
�यावमा संचालनमा रहेको र अ��सजन क�सनट� ेटर िप. �स. आर. िकट समेतको � ६१,८७,४९२/- को िविभ� औष�ध तथा �वा��य सामा�ीह� सोझौ ख�रद गरेको दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाबाट �वा��यकम� १५ जनालाई कोिभड १९ को रोकथाम तथा िनय��ण काय�मा प�रचालन रहेवापत � ५,२७,२३२/- जो�खम तथा �ो�साहन खच� भएको दे�ख�छ।
नगरपा�लकामा यस बष� अ��सजन �स�ल�डर िप. िप. ई समेतका िविभ� ६ वटा मू�य नखुलेको ८५ परीमाणका �वा�थय साम�ीह� २ सं�यागत िनकायबाट �ा� गरी �योग भैरहेको
अव�था दे�ख�छ ।
नगरपा�लका अ�तग�त १२ जनाको ४ वटा �स आई �स िट िटम गठन गरी ४१९६ जना खोज प�ताल ग�रएको र खोज प�तालबााट पिहचान भएका सं�िमत ९५७ वटा केश रहेका छन् ।
नगरपा�लका अ�तग�त िविभ� ३ �थानमा १३० वटा �वारेनटाईन सं�याको तथा हो��ड� से�टर �थापना गरेकोमा उ�� से�टरमा कोही पिन नबसेको र उ� से�टर �थापनाको लागत
� ४४,४३५/- दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाबाट यस बष� चामल लगायतका खानेकुराह� � ६४,५८९/- बराबरको राहत िवतरण गरेको दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाबाट कोिभड-१९ को खोप काय��म संचालन गरेवापत � ६९,१००/- खच� लेखेको दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाबाट पूव� तयारी तथा  औष�धज�य साम�ी ख�रद र आइसोलेशन िनमा�ण समेतमा � ९५,५७,५४६/- खच� लेखेको दे�ख�छ ।
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नगरपा�लकाबाट कोिभड-१९ को िप. �स. आर. �याव संचालन गन�का लािग ि�. िब. वायोटेकमा ११ जना िवधाथ�ह�लाई ३ मिहनाको पा�र�िमक सुिवधा � १४,५५,२४०/- भु�ानी
गरेको दे�ख�छ ।

१५.२ पे�क�ःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट गन� स�ब�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले िप �स आर परी�ण �योगशालामा
काय�रत कम�चारी �याव�थापन गन� �ान�ज महज�नलाई िमित २०७७/०६/३० मा � ५०,०००/- पे�क� िदएको दे�ख�छ । आ. व. को अ��य स�ममा फ�य�ट नभएको �याद नाघेको बाँक� पे�क�
रकम िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

५०,०००

१५.३ सिमित- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले १९ सद��यय सिमित गठन भएको पाइयो । ऐनमा तोिकएबमो�जम काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

१५.४ काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) बमो�जम पा�लकाले
काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

१५.५ कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा
कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकए बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �. .१४४४८२०२।- आ�दानी भई �.

९५५७५४६।- खच� गरी बाँक� �. ४८९११८७।- दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकए बमो�जम कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�थाकाे िनयम बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१५.६ वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ बमो�जम पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन
सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१६ रकमा�तर

: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उप िनयम ७ वमो�जम काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत
सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत वडा काया�लयह�को �सफारीसमा नगर काय�पा�लकाले िविभ� मौजुदा १०० काय��मबाट �. १६ करोड ७० लाख ३ हजार
रकमा�तर गरी िविभ� १७६ काय��ममा �. ८ करोड ५८ लाख ९९ हजार काय��म संशोधन गरी रकम खच� गरेको दे�खएको छ।
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१७ बजेट सीमा 
�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 बमो�जम सिमित गठन भएको दे�ख�छ तर 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 �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा सो गरेको पाइएन । कानूनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१८ िबिनयोजनभ�दा वढी खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० िभ� सभामा पेश गनु�पन�, आगामी आ�थ�क वष�को योजना तथा काय��म र आय �ययको
अनुमािनत िववरण खुलाउनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले संघीय समपुरक िशष�कमा �. ३१६२६२५/- िविनयोजन भएकोमा �. ८६४३०८६/- खच� भई िविनयोजन गरेभ�दा �५४८०४६१/-

बढी खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

५,४८०,४६१
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१९ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमक�करण गनु�पन�
�यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनमा
भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी साना-साना योजनामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठूला
योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ । यस वष� स�ा�लत भएका काम तथा योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम � हजारमा

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ७ ५३०

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ७९ २४९०७

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना ११२ ७५४९६

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना १२१ २२८५४५

५ ५० लाख भ�दा माथीका १४ ८१४०२

ज�मा ३३३ ४१०८८०

(क) अधुरा याेजनाः नगरपा�लकाले संचालन गरेका योजनाह�को बािष�क �पमा भौितक तथा िव��य प�को सामिहक समी�ा गनु�पन� र समी�ामा �गित कम ह�नका �मुखकारणह� र सो को
ि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 ह�नुपद�छ । नगरपा�लकाले यस बष� संचालन गरेका
ठे�का �यव�थानतफ� का २६ र उपभो��ा समूह तफ� का ३०७ समेत ३३३ योजनाह� म�ये नगर�तरीय योजनाह� उपभो�ा माफ� त संचालन भएका ७१ को �.१५९९५८१६०।- स�झौता
भएका पे�क� खच� � ४३५५३४२०।- भई ७१ वटा योजनाह� अझै अधरा रहेका िववरण पेश ह�न आएका छन् । साथै ठे�का तफ� का १६ योजनाको � ९०५७९९१९।- स�झौता भएका पे�क�
समेतका खच� � १४१३५५०७।- दे�खएको तर योजना अधुरानै रहेका छन् । �य�तै वडा �तरीय ६१ वटा योजनाको ल. ई. � ४६८१४०३१।- मा पे�क� समेतको खच� � ११४९८३३५।- भई
योजनाह� अधुरा नै रही काय� स�प� ह�न नसक� १४८ वटा योजनाको नै �ज�मेवारी सारेको छ । �य�तो दािय�व गत िवगत बष�ह�मा समेत ह�नस�ने भएकोले योजनाह� स�झौता गरी तोिकएको
समयमा स�प� नगरी अधुरा रहन गएको उपय�ु दे�खएन । यस स�ब�धमा स�ब��धत �ज�मेवार �य���लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।
(ख) याेजनाकाे तादा�यताः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजू�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 छ । पा�लकाले
तोिकए बमो�जमका काय��मको काया��वयनको तादा�यता कायम गरेको पाइएन । िनयमको प�रपालना ह�नुपद�छ । 
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२० �गती िववरण नभएकाे 
काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा
चौमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पद�छ । पा�लकाको स�ा�लत योजनाह�को �गित िववरण पेश ह�न आएन । स�ालीत योजनाह�को काय�स�प� अव�था, िव�ीय एवं भौितक �गित ��थित
समेतको ि�याकलापगत र रकमगत प�रमाण खु�ने गरी एक�कृत �पमा �गित �ितवेदन तयार नगरेकोले सो को िव�लेषण गन� सिकएन । अतः �वीकृत काय��म बमोजीम काय� स�ालन र
स�ा�लत काय�को �गित िववरण तयार ह�नुपद�छ ।

२१ अिभलेख नभएकाे 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ोफाइल तयार गरेको पाइएन । ऐन िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

२२ स�ाहकार खच� 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य
सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ ।
तर नगर �मुखको स�ाहकारक �पमा पाँचौ �तरको तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी कृ�णह�र खितवडालाई िनय�ु गरी मा�सक �. २५०००/- का दरले वष� भरीमा �. ३२५०००/- भु�ानी
गरेको पाइयो।

२३ नमुना छनोटका आधारमा लेखापरी�ण ग�रएकोमा िश�ातफ�  दे�खएका �यहोराह� िन� नानुसार छन।

२३.१ िश�क िव�ाथ� अनुपातः िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग उ� िनयमावलीको िनयमको ७७ बमो�जम पहाडी �ज�ा
�ित क�ा िव�ाथ� सं�या ४५ जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । पा�लका मातहतमा रहेका १४ बटा सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात
िन�नानुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गािभ िश�ाको गुण�तरमा बृि� गराउनुपद�छ ।

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

१ आिदनाथ मा.िव. २० २० १ २५० १३.

२ क�ित�पुर मा.िव. २६ २६ २ २८६ ११

३ गोरखनाथ मा.िव. १७ १६ ४ २०८ १३.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ जनसेवा मा.िव. ३८ ३८ १० १३९२ ३५

५ टौदह राि�� य मा.िव. १९ १९ २ ३९९ २१

६ बाघभैरव मा.िव. २० १८ २ १३२ ७

७ बालकुमारी मा.िव. २० १९ ३ ४२२ २२

८ मंगल मा.िव. १८ १७ ४ ११८५ ६६

९ िव�वराि�� य मा.िव. ११ ११ १ २३९ २२

१० व�ैणव मा.िव. १५ १५ २ २०८ १४

११ नव�योित आ.िव. ४ ४ १ ५५ १४

१२ ई��ायणी आ.िव. ६ ६ ० ५४ ९

१३ लेवोरेटरी िवशेष िव�ालय ५ ५ ५ ४३ ७

१४ सु�त मन��थित बालक�याण िव�ालय २ २ २ ३० १५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.२ २४ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण ◌ः �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाईबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका
आ.व. २०७७/७८ मा ि�याकलाप नं ११.१.२.१ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान मा ८.६ नमूना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदानमा �ित िव�ालय �
१करोड दे�ख � १ करोड ५० लाख रकम स�म उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ । साथै पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा ८.४ मा िव�ालयले नापी िकताब/काय�स�प� न �ितवेदन
लगायतका कागजात तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ। नगरपा�लकाले उ� शीष�क अ�तग�त संघीय ससत� पू�जगत गो.भौ.नं २४ माफ� त �ी मंगल मा.िव.लाई कुल ९३ लाख अनुदान िदएको
पाइयो । िव�ालयले लेखापरी�ण अव�धस�म उ� भौितक पूवा�धार िनमा�णको काय� स�प� न �ितवेदन, नापी िकताब, �गित �ितवेदन र उ� खच�को �ािव�धक पु�याई गन� कागजात पेश गरेको
पाइएन । तसथ� िव�ालयले भौितक पूवा�धार िनमा�णको काय� स�प� न �ितवेदन, नापी िकताब, �गित �ितवेदन र उ� खच�को �ािव�धक पु�याई गन� कागजात पेश गनु�पन� � ९३०००००
शौचालय िनमा�ण ◌ः �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.व.

२०७७/७८ को ि�याकलाप नं ११.१.२.१ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान ८.७ मा Wash सुिवधा भएको शौचालय िनमा�ण अनुदान अ�तग�त छनोट भएका िव�ालयह�का लािग �ित
िव�ालय � ७ लाख उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ ।पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा ८.४ मा िव�ालयले नापी िकताब/काय�स�प� न �ितवेदन लगायतका कागजात तयार गनु�पन�
�यव�था रहेको ।यस नगरपा�लकाले संघीय ससत� पू�जगत गो.भौ.नं ६ माफ� त �ी जनसेवा मा�यिमक िव�ालयलाई � ७ लाख अनुदान रकम िनकासा गरेकोमा िव�ालयले लेखापरी�ण
अव�धस�म उ� शौचालय िनमा�णको काय� स�प� न �ितवेदन, नापी िकताब, �गित �ितवेदन र उ� खच�को �ािव�धक पु�याई गन� कागजात पेश गरेको पाइएन । तसथ� िव�ालयले शौचालय
िनमा�णको काय� स�प� न �ितवेदन, नापी िकताब, �गित �ितवेदन र उ� खच�को �ािव�धक पु�याई गन� �माण पेश गनु�पन� � ७०००००

बढी िनकासा – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले
Wash सुिवधा भएको शौचालय िनमा�ण अनुदान अ�तग�त संघीय ससत� पू�जगत गो.भौ.नं ६ माफ� त �ी जनसेवा मा.िव.लाई �. ७ लाख खच� लेखेकोमा पुन गो.भौ.नं ८ माफ� त Wash सुिवधा
भएको शौचालय िनमा�ण अनुदानबापत �ी जनसेवा मा.िव. लाई �.७ लाख पे�क� िदएको पाइयो ।तसथ� पा�लकाले िव�ालयलाई बढी िनकासा िदएको रकम �.७ लाख स�ब�धमा थप �माण पेश
गनु�पन� � ७०००००

१०,७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.३ ० िव�ालय सुधार योजना: �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.व.

२०७७/७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० को ५.३ मा आधारभुत तथा मा�यिमक तह संचा�लत िव�ालयह�लाई िव�ालय सुधार योजना,समुदाय तथा िव.�य.स.ह�को �मता िवकासका
लािग अ�तरि�या,अिभभावक िश�ा संचालन,अित�र� ि�याकलाप संचालन आिदका लािग एकमु� अनुदान उपल�ध गराउदा िव�ालय सुधार योजना (SIP) िनमा�ण तथा अ�ाव�धक गरेका
िव�ालयह�लाई मा�ै उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले १२ वटा िव�ालयह�लाई उ� शीष�कमा �२३००००।अनुदान रकम िनकासा गरेकोमा िन�नानुसारका िव�ालयह�ले
लेखापरी�ण अव�धभर िव�ालय सुधार योजना पेश गरेको पाइएन । यस स�ब�धमा पा�लकाले िव�ालयह�बाट आ.व. २०७७।७८ को अ�ाव�धक िव�ालय सुधार योजना माग गरी पेश गनु�पन� �

�.स. िव�ालयको नाम रकम

१ बाघभैरव मा.िव. २००००

२ जनसेवा मा.िव. २००००

३ बालकुमारी मा.िव. २००००

४ व�ैणवी मा.िव. २००००

५ िव�वरा��  मा.िव. २००००

ज�मा १०००००

१००,०००

२३.४ ० बढी िनकासा : �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को
ि�याकलाप नं ७.२.१.१ को ४.२ मा IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�संग स�यापन गराइ िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोको
आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृ�� रकम अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई IEMIS भ�दा बढी सं�यामा छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको दे�खएकोले
बढी िनकासा भएको रकम स�ब�धमा थप �माण पेश गनु�पन� �

िव�ालयको नाम IEMIS अनुसार
िव�ाथ� सं�या

िनकासा भएको बढी सं�या दर बढी भु�ानी

जनसेवा मा.िव. २४४ २६२ १८ ४०० ७२००

क�ित�पुर मा.िव. ७२ ७४ २ ४०० ८००

२,४५३,५२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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छो��न गेछाक �कुल ७१ ७६ ५ ४०० २०००

ज�मा १००००

छा�वृ�� िवतरणः �थानीय र �देश तहमा ससत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७।७८
को काय��म काया��वयन स�ब�धी माग�दश�नको बुदा ४(घ)मा सबै �थानीय तहले िव��य ह�ता�तरण भएको ससत� अनुदानका काय��मह�को महालेखापरी�कको काया�लयबाट अ��तम
लेखापरी�ण गराउनुपन� �यव�था छ। पा�लकाले बजेट उपशीष�क संघीय ससत� चालुमा गो.भौ.नं १८० माफ� त यस पा�लका अ�तग�तका िव�ालयह�मा छा�वृ�� बापत � १४५६४०० िनकासा
गरेकोमा िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई छा�वृ��बापत रकम िनकासा भएकोमा िव�ालयह�ले िव�ाथ�ह�लाई छा�वृ�� िवतरण गरेको िववरण पेश नगरेकोले उ� रकम उ�े�यअनु�प खच�
भए नभएको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । िव�ालयह�ले िनकासा भएको रकम उ�े�य अनु�प खच� भए नभएको स�ब�धमा थप �माणपेश गनु�पन� �

�.स. िव�ालयको नाम छा�वृ��

१ बाघभैरव मा.िव. १७२००

२ ई��ायणी आ.िव. १६०००

३ छो��न गेछाक �कुल ३०४००

४ क�त�पुर गृिहिण मिहला िव�ालय ९६००

५ लेवेरेटरी िवशेष िव�ालय ७८४०००

ज�मा ८५७०००

सेनेटरी �याड िवतरणः सेनेटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध,२०७६ को दफा ५(२)मा िव�ालयले छा�ासं�याको आधारमा सेनेटरी �याड माग गन� र िश�ा शाखाले EMIS

त�या� िभडाइ िव�ालयलाई आव�यक ह�ने सं�यामा सेनेटरी �याड उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ। साथै उ� काय�िव�धको दफा ६(१)मा िव�ालयले उपल�ध सेनेटरी �याडको अिभलेख
�ज�सी खातामा �यव��थत �पले रा�नुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले संघीय सशत� चालु बजेट उपशीष�कमा भौ. नं २५० माफ� त �१५८६५२० खच� लेखी आर वाई ट� ेडस(३०२०२०७७३)

संग २०८००० प�रमाण �यानेटरी �याड ख�रद ग�र िव�ालयलाइ िवतरण गरेको पाइयो । पा�लकामा रहेका िव�ालयह�ले काय�िव�ध अनु�प सेनेटरी �याडको अिभलेख �ज�सी खातामा
�यव��थत �पले राखेको �माण पेश ह�न नआएकोले यस स�ब�धमा पा�लकाले सेनेटरी सेनेटरी �याडको अिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखेको �माणह� पेश गनु�पन� �

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.५ कर क�ीः आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८७(१)मा ��येक बा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आय गणना गदा� समावेश ग�रने नेपालमा �ोत भएको
रकम भु�ानी गदा� अनुसुची १ बमो�जम कर कि� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले क�ित�पुर नगरपा�लका िश�ा पु�जगत गो.भौ.नं १३ माफ� त साव�जिनक पु�तकालय संचालन तथा �यव�थापन
अ�तग�त बस�ती ढंुगानालाइ २०७७ �ावण दे�ख २०७८ वशैाखस�मको पा�र�िमक बापत �.१२८२५० भु�ानी गरेकोमा उ� रकमको १% आय कर �१२८२।५ करकि� गरेको दे�खएन ।
तसथ� उ� कर कि�बापतको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

१,२८३

२४ ख�रद �यव�थापन
ख�रद �यव�थापन अ�तग�त दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम रहेका छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.१ (क) स�टवेयर ख�रद – नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यव�थापन तथा संचालन) िनद�िशका २०७१ को बुदा नं ४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िवधुतीय मा�यामवाट
संचालन गन�का लागी �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत
गराउन पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले यस बष� राज�व �णाली समेतको ५ वटा सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन वापत � ६९९६८९/- खच� गरेकोमा र�सद भएको स�टवेयरको
सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । चालु आ.व. दे�ख �योगमा रहेको य�ता स�टवेयर िवभागवाट �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।
( ख) डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण
भएको आयोजना
लागत

�स�ले खोला संर�ण गरी खेल मैदान तथा िविभ� मनोर�न �थल िनमा�णका लािग िव�तृत
आयोजना �ितवेदन DPR तयार गन�

CSD Consult Pvt. Ltd. ३९३८०५/- ३८८७२०/- १०९९१४२/-

च�पादेवी म��दर र भ�माशुर डाँडालाई पय�टनक�य �थलको �पमा िवकास गन� संभा�यता
अ�ययन

Royal Axis Engineering
Service Pvt. Ltd.

४८५९००/- ४७२३१२.५/- ९३२०००००/-

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� पा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को
कारण �प� गद� आगामी िदनमा पा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� टु�ा टु�ा गरी काया��वयनमा गएको
िव�ीय �गित नभएको भौितक �गित यिकन नभएको अव�था दे�खएको छ ।
(ग)टु�ा गरी ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले नगरपा�लकाको काया�लय भवनमा आ�मुिनयम
माट�शन गन� काय� टु�ा गरी � ७३२८७३।- को ख�रद गरेको दे�ख�छ । एउटै काय��मलाई टु�ा गरी ख�रद गन� �यव�थामा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�स न काय� भु��ानी पाउने भु�ानी रकम

१ न पा भवनमा आ�मुिनयम पाट�शन गन� आशुतोष ए�ड स�लायस� ४९७४९८

२ न पा भवनमा आ�मुिनयम पाट�शन गन� एम ए�ड एस ट� ेड स�लायस� २३५३७७

ज�मा ७३२८७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.२ �याद थपः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ तथा िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता बमो�जम काम �य�तो स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन� नसिकएमा
स�ब��धत िनमा�ण �यावसाियले कारण खुलाई िनवेदन िदनुपन� र अव�ध नबढाई नह�ने भएमा स�झौता गन� �यि�को िनवेदन बमो�जम अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट तोिकएको आधारमा अव�ध
बढाउन स�ने �याव�था छ । नगरपा�लकालवे आ. व. ०७७/७८ मा स�झौता गरेका योजनाह� िमित २०७८/५/२२ को नगरकाय�पा�लकाको िनण�य ३ अनुसार नगरपा�लकामा गत िवगत आ. व.

मा स�झौता भई कोिभड-१९ ले समयिभ� काय�स�प� ह�ननसकेका योजना तथा काय��मह�को स�ब��धत उपभो�ा सिमितको स�ब��धत वडाको �सफारीश सिहत �याद थपका लािग माग भई
आएमा काय��मह�को माग बमो�जम �याद थप ग�रिदने र चालु आ. व. ०७८/०७९ का िविनयोजन ऐन, २०७८ मा अ�या ग�रएका योजना तथा काय��मह�को आ. व. ०७८/७९ को मं�सर
मसा�त िभ�मा स�प� गन� गराउने िनण�य गरेको दे�ख�छ । यसरी ख�रद स�झौता गरेका योजनाह� स�झौता बमो�जम स�प� ह�न नसकेकोमा िविनयोजन ऐन माफ� त �मागत योजनामा सारी �याद
गु�ेप�चात अक� आ. व. मा एकमु� �ममा िनण�य गरी क�रव १ वष� स�मको �याद थप गनु� उिचत दे�खएन ।
काय� �वीकार �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा
�वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िनमा�ण काय� आपूित� माल सामान तथा सेवा �वीकार गदा� र िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु
छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको �मािणकरण र काय� �वीकार �ितवेदन संल� गरेको पाइएन । िनयमावलीको पालना ह�नुपद�छ ।

२४.३ गुण�तर परी�णः साव�जािनक िनकायले िनमा�ण ख�रद स�झौता काय��वयन गदा� िनमा�णमा गुण�तर परी�ण गनु�पछ�  । नगरपा�लकाले यस बष� स�ालन गरेका साव�जिनक ख�रद �यव�थापन
अ�तरगतकासामान आपूित� तथा िनमा�ण ख�रद स�झौता योजनाह� काया��वयन गदा� योजनाह�को गुण�तर परी�ण तथा �ितवेदन नगरी अनुगमनका आधारमा भु�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाले ख�रद स�झौता तथा िनमा�ण ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर परी�ण तथा �ितवेदन गरी संचा�लत काय�को िव�वासिनयता (pubic trust)अिभवृि� गनु�पद�छ ।

२४.४ साव�जिनक परी�ण र सुनुवाईः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, दीगो र भरपद� बनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा ताेिकए बमो�जमको साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई गरेको पाइएन।
िनयममा तोिकएको �यव�थाको प�रपालना गरी स�ा�लत योजना तथा काय��मको र सेवा �वाहको �भावका�रतामा �ज�मेवारी तथा जवाफदेिहता बहन गनु�पद�छ ।

२४.५ पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यावसायीको िढलाइको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम तोिकएको �यादमा स�प� ह�न
नसकेकोमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशत पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । छुगाँउ – टौदह सडक वडाँ नं. ५ र ६ को सडक सुधार योजना
काय��ममा िनमा�ण �यावसायी बुजानदेवी िनमा�ण सेवा �ा. �ल. ले िमित २०७८/२/३१ मा स�प� गन� गरी � ४६४६८००।- को िनमा�णकाय� गन� कवोल गरेकोमा िमित २०७८/०३/२५ मा
काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसाियले �याद थप समेत िनवेदन नगरेको उ� काय� २४ िदन िढला गरी स�प� गरेकोमा स�झौतामा भएको �यव�था बमाे�जम स�झौता
रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशतका दरले ह�ने � ५५७६२।- िनमा�ण �यावसायीबाट असुल ह�नुपन� �.

५५,७६२

�म भौचर
न�बर
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२५ 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 �ी सर�वती �रजाल ख�काले २०७७।०३।१० गते � १ अब� ३९ करोड ७७
लाख ५५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।३१ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०६ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

२६ 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 यो बष� �. ३ करोड २३ लाख ४ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम
काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट पँुजीगततफ�  बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.स. अव�डा शीष�क रकम �. हजारमा अव�डाबाट खच�

१ खेलमैदान ४००० पँुजीगत तफ�

२ लागत साझेदारी २६५०० पँुजीगत तफ�

३ समपुरक कोष १८०४ पँुजीगत तफ�

४ ज�मा ३२३०४

�म भौचर
न�बर
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२७ �े�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।७� को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ४६३२२५०० ११७९७७१८ १.४५

सामा�जक �े� ३४१९४४२९० २३६९४५६ २९.१४

पूवा�धार िवकास �े� ५८४२३१०४३ ३०५४२४४१० ३७.५६

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत ७०९९२५३९ २६८१०७७७ ३.२९

काय�  स�ालन तथा �शासिनक खच� २६५७११३१५ २३२१३५३८३ २८.५४

ज�मा १३०९२०१६८९ ८१३१४९७४७ १००
: 
(क) खच� िवे�लेषण – पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ११९६२६०५०/- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ७४१२४०९६०/- समेत �. ९१९२१९८५३/- आ�दानी भएकोमा
चालु तफ�  � ४४७७८२९११/- र पँुजीगततफ�  � ३६५३६६८३६/- समेत � ८१३१४९७४७/- खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १४.७१ �ितशत रहेको छ । यसबष�
पदा�धकारी सुिबधामा �. ९३६३०००/- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ७.८२ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट   ६०.४०
�ितशत चालु र ४९.२९ �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यून खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बढी 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 ।
(ख) आ�त�रक आयको तुलनामा �शासिनक खच�ः लेखापरी�णलाई �ा� िववरण अनुसार यस वष� कुल आ�तरीक आ�दानी � . ११९६२६०५०/- रहेकोमा पा�लकाको कुल �शासिनक खच� �.

२३२१३५३८३/- रहेको छ । आ�त�रक आयको तुलनामा �शासिनक खच�को िह�सा १.९४ गुणा बढी रहेको छ । पा�लकाले आ�त�रक आ�दानीका थप �ोतह� बढाउन पहल गनु�पद�छ ।
(ग) चौमा�सक पँुजीगत खच�ः पा�लकाले �वीकृत भएको काय��म 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
कय��म काया��वयन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत 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 ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

पँुजीगत कूल खच� ३६५३६६ ६०८७० १४३२९९ १६११९७ ८६८३५

खच� �ितशत १०० १७ ३९ ४४ २३
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२८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन स�व�धमा दे�खएका �यहाेराह� देहाय बमाे�जम रहेका छन् ।

२८.१ �वीकृत दरव�दी र पदपूित�ः �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 बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित� ह�नुपन� �यव�था छ
। पा�लकामा कुल दरब�दी सं�या १८५ रहेकोमा १७१ पदपूित� भएको छ । दरब�दी बमो�जमको पदपूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

२८.२ तलवी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ बमो�जम तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�.६३३०८३६।- खच� लेखेको पाईयो । तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ ।

२८.३ करार सेवाः �थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोजको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सव��णको आधारमा �थायी �कृितको
कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग
आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको आव�यकताको आधारमा िविभ� २७ पदमा ७६ जना कम�चारीह� करारमा राखी वष�भरीमा करार सेवा शु�क खच� शीष�कबाट �.

७५४०७८१/- र पँुजीगत काय��मबाट �. १३३७६२५०/- गरी ज�मा �. २०९१७०३१/- खच� लेखेको दे�खयो ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी सवारी चालक, काया�लय सहयोगी, पल�बर, ईले��ट� �सयन, चौिकदार, मा�ल, बँगैचे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन
सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उ�े�खत पद बाहेकको िविभ� १४ पद ई. ४ कानुन अ�धकृत १ जुिनयर ई. ४ रा.टो.संयोजक १ कानुन सहायक १ क��यटुर सहायक पाँचौ १
उपस�पादक १ क��यटुर सहायक चौथो १ अिफस सहायक चौथो १ कानुन सहायक चौथो १ अिमन ४ सा.प. १७ �वयमसेवी १० मा ४८ जना करार िनय�ु गरी ��वकृत दरब�दी बेगर वष�
भरीमा �. १३३७६२५०/- भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।

२८.४ �ो�साहन भ�ाः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र
मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले कानुन एवं काय�िव�ध नबनाई यो वष� नगर
काय�पा�लकाको िनणा�यानुसार तलबको १० �ितशतले ९३ जनाको �. ३००७२१७/- �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

३,००७,२१७

२८.५ योजना छनौटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन गनु�पद�छ । पा�लकाले िनयमानुसार योजना छनौट तथा काया��वयन गरेको पाइएन । योजना छनौट तथा �ाथिमक�करण
गदा� उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पद�छ ।
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२९ स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग
नगरपा�लकाकाे स�प��, ज�गाको संर�ण र उपयोग अव�था देहायबमाे�जम रहेकाे छ ।

२९.१ संपित ह�ता�तरण र अिभलेखः �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमाे�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार , संर�ण ,

ह�ता�तरण र अिभलेख रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ािवक नगरेकाे र वडा काया�लयमा रहेकाे �ज�सी सामान सिहतकाे अिभलेख
दे�खने गरी पा�लकाकाे मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेकाे पाइएन ।�ज�सी खातामा मालसामानह�काे मू�य समेत आंिशक मा� खुलेकाेले अिभलेख अ�ािवक ह�नुपद�छ ।

२९.२ �ज�सी िनरी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत
भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन
तयार गनु�पन�मा साे गरेको पाइएन । पा�लकाले समयमानै �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पद�छ ।

२९.३ �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ
। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प�� र ज�गा एवं मम�त स�भार तथा संर�णको अिभलेख नरहेकाे , स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नबनेको छैन र संर�ण र उपयोग
नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको पाइएन । नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को
रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गरी/गराइ अिभलेख रा� नु पद�छ ।

२९.४ पा�लका अ�तग�तका कोषह�ः सरकारी काराेबार िनद�िशका, २०७६ अनुसार खाे�लएका सरकारी काेषह�काे िववरण अ�ाव�धक छ भने सािबकका काेषह�काे िववरण अ�ाव�धक ग�रएकाे छैन
। सािबकका काेषह� यिकन नभएकाेले यिकन गरी पुराना खाताह� ब�द गनु�पद�छ । साथै पुराना अ�ाव�धक नग�रएका काेषह�काे माै�दात यिकन गरी पा�लकाकाे संिचत काेषमा �थाना�तरण
गरी सु�मा समावेश ग�रनु पद�छ ।

३० राज�व �ोतह�काे लेखा�न
पा�लकाकाे राज�व �ोतह�काे लेखा�न अव�था िन�नानुसार रहेकाे दे�खएकाे छ ।

३०.१ पा�लकाले राज�वका सबै �ोतह� उिचत तरीकाले लेखा�न गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले पा�लका �े�िभ�काे भवन, टहरा, ज�गा, पोखरी आिदको बहाल ,रोय�टी वा लाइसे�स वा य�तै �कारका
शु�क,होिड�� बोड�, पाक�  लगायतबाट ह�ने शु�क र अ�य स�भा�य आयका �ोतह�काे लेखा�न तथा अिभलेख गरेको पाइएन । राज�वका सबै �ोतह� लेखा�न गनु�पद�छ ।
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३०.२ नगरपा�लकाले आय �ाि�का लािग भएका (बहाल, लाइसे�स, शु�क ज�ता) स�झौताह� उचीत तरीकाले नराखेको, स�झौताह� अ�ाव�धक पिन नभएकाे र अिभलेख पिन सही त�रकाले
नरा�खएकाे, आय �ाि�का लािग भएका (बहाल, लाइसे�स, शु�क ज�ता) स�झौताह� सुरि�त त�रकाले नराखेको अव�था दे�खएकाे छ ।

३०.३ ऐनको अ�धकार अ�तग�त जारी ग�रएका िनयम, िनद�िशका वा प�रप�ह�ह�ले आव�यकता अनुसार िनयिमत �पमा अ�ाव�धक ह�ने नगरेको दे�ख�छ ।

३१ पदा�धकारी सुिबधा खच� 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिबधा स�ब�धमा �यब�था गन� बनेको ऐन (पिहलो संसोधन समेत) को दफा ३ (क)१ मा �थानीय तहका पदा�धकारीले
अनुसूची १ मा उ�ेख भएको सुिबधा पाउने �याव�था छ । पा�लकाले पदा�धकारीह�को सुिबधामा बािष�क � ९३६३००० /- खच� गरेको दे�खयो ।

िववरण रकम � मा

स�ार ११,२२,०००/-

खाजामा १२,६६,०००/-

पु�तक प�पि�कामा ७,६८,०००/-

खानेपानी तथा िबजुली ६,८४,०००/-

सरसफाईमा २,७६,०००/-

यातायात खच�मा १७,४६,०००/-

अित�थ स�कारमा १९,९२,०००/-

सम�वय मेलामा १२,६६,०००/-

एक जनाको ९ मिहनाको सुिबधा २,४३,०००/-

ज�मा ९३,६३,०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ ि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 । यस �थानीय
तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.४३७९५४७ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

३३ आ�त�रक आय अनुमान र 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 वहाल 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 ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

घर बहाल कर
१५०००००० ० ०

बहाल िबटौरी कर १०००००० ० ०

पुवा�धार सेवा ५००००० ० ०

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क �लएको दे�ख�छ ।पा�लकाले आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख
अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

३४ आय ब�यौता 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को प�र�छद ९ को िव�ीय अ�धकार �े�मा िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का वापतको ब�यौदा रकम समेत असुली गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकले पा�लका�े�िभ�को तोिकएको �थानमा रा�खएको वोड� सामा�ीह�को िव�ापन बापतको बािष�क कर स�लन गन� आ.व. २०७५/०७६ दे�ख ०७७/०७८ स�म ३ वष�को लािग जे.के.

होिड� ए�ड स�लायस�सँग िमित ०७५/८/५ मा स�झौता भएको दे�खयो । पिहलो बष� � ५२६०२० /- र ��येक बष� १० �ितशत थप गरी रकम बझाउनुपन� स�झौतामा उ�ेख भएकोमा पिहलो
बष�को मा� बुझाएको र पा�लको िमित ०७८/०८/१३ को प�अनुसार आ.ब. ०७७/०७८ स�म �.८९४२०० असुल गन� बाँक� दे�ख�छ । असुली बाँक� रकम स�झौता बमो�जम �याज तथा हज�ना
समेत यिकन गरी असुल ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ फोहरमैला �यवव�थापन

: 
नगरपा�लका र नेपाल �व�छ वातावरण के�� क�ित�पुर फोहोर मैला �यव�थापन �ा.�ल. �व�छ वातावरण संर�ण सिमित र ��लन नेपाल क�ित�पुर बीच फोहोर मैला संकलन गरेवापत संक�लत
रकमको २ �ितशतले ह�ने रकम नगरपा�लकाको वातावरण कोषमा ज�मा गनु� पन� �ावधान सिहत िमित २०७४/१२/१६ मा स�झौता भएको दे�खयो । स�झौताको बुदा न. १५.२ मा २ �ितशतले
ह�न आउने रकम वातावरण संर�णका लािग खच� गनु�पन� र दो�ो प�ले सेवा शु�क वापको संक�लत रकमको लेखा िववरण ��येक मिहनाको अ��यमा दा�खला गनु� पन� र �य�तो िववरण प�
दा�खला गदा� ५ िदन भ�दा िढला ह�न नह�ने उ�ेख छ । स�झौता बमो�जम दो�ो प�ले लेखा िववरण हालस�मपिन दा�खला नगरेको क�ित�पुर फोहोरमैला �याव�थापन �ा. �ल. ले ०७७/७८ मा �
६४४०१ र ��लन नेपालले ०७७ मा � ५२८०४४ /- बाहेक अ�य कुनैले पिन रकम नबझाएको र के कित रकम के कित वष�मा संकलन ह�नुपन� र भएको समेत कही कतैबाट खु�ने िववरण पेश
ह�न आएन । यस स�व�धमा पा�लकाबाट छानिवन गरी �ा� ह�नुपन� रकम �याज तथा हज�ना समेत यिकन गरी �ा� गनु� पद�छ ।

३६ अिभलेख खाता 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गनु�पन�, ��येकक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�,
के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको
लगत अ�ाव�धक नगरी �.९४२४८८९५।- खच� लेखेकाे दे�ख�छ । पा�लकाले लाभ�ाहीको अधाव��क अिभलेख रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िफता� दा�खला गनु�पन� 
नगरपा�लबाट आ.व ०७७/०७८ बाट संझौता भई िवतरण गरी बाक� रहेको रकम देहाय अनुसारको ब�क ह�मा � १०,३६,१०५/-मो�दात नै रही रहेको दे�ख�छ । उ� रकम व�कह�वाट िफता�
गरी संघीय सं��त कोषमा िफता� दा�खला ह�नुपन� �

�सन ब�कको नाम मौ�दात बाँक�

१ कृिष िबकास ब�क �ल २,१७,३२२/-

२ एन. आई. �स. ए�सया ब�क �ल ५,४४,३००/-

३ ए�े� ब�क �ल. ९०,०००/-

४ नेपाल ई�भे�मे�ट ब�क �ल. ४२,०००/-

५ �सिभल ब�क �ल. १,१५,२८३/-

६ कुमारी ब�क �ल. २७,२००/-

ज�मा १०,३६,१०५/-

१,०३६,१०५

३८ जे� नाग�रक लि�त काय��म 

संघीय सरकारले सामा�जक सुर�ा ऐन तथा काय�िव�ध, २०७५ बमो�जम सामा�जक सुर�ा अ�तरगत जे� नागरीकलाई तोिकए बमो�जमको सामा�जक सुर�ा तथा िवतरण गरेको छ ।
नगरपा�लकाले पा�लका अ�तग�तका ७० बष�मा�थका मधुमेह र र�चाप िबरामीह�को लािग िविनयोजन ऐन २०७७ बाट जे� नाग�रक लि�त काय��ममा बजेट �यव�था गरी काय��म संचालन
गरेको दे�ख�छ । यस काय��ममा � ७० लाख िविनयोजन भएकोमा यस वापत आ. व. मा ११ मिहनाको � ६५३०६१८.१४ गो.भौ मा २२/०७७/१२/६ र ३७ /२०७७/ ३/ २५ मा जन�वा��य
सरोकार ट� �ट क�ित�पुर अ�पताललाई स�झौता बमो�जम गरेको दे�ख�छ । �देश कानूनमा �यव�था नदे�खएबाट नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा अ�तरगतको थप सुिवधा िदने गरी काय��म
संचालन गरेकोले पा�लकालाई थप आ�थ�क �ययभार परेको �.

६,५३०,६१८.१४

३९ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� दे�खएका �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १६(ख)मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िनजको �यि�गत नाममा खो�लएको सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खातामा
उ�े�खत �याद िभ� ज�मा ग�रिदनुपन�छ । नमूना छनौटका आधारमा पा�लकाको वडा नं ६ र वडा नं १० को लेखापरी�ण ग�रएकोमा पा�लकाले वडा नं १० मा लाभ�ाहीलाइ सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीको नाममा खो�लएको सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खातामा ज�मा नगरी �यि�गत खातामा ज�मा ग�रएको पाइयो । तसथ� पा�लकाले काय�िव�धको पालना गद�
लाभ�ाहीको नाममा खो�लएको सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खातामा रकम िनकासा गनु�पन� दे�ख�छ ।

३९.२
नाग�रकता न�बर दोहो�रएकोः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िवधी २०७५ को प�र�छेद ९ को दफा ३७ मा कुनै नाग�रकले यस काय�िवधी बमो�जमको सुिवधा �ा� त गन� उ�े� यले झुठा
िववरण पेश गरी भ�ाको लािग प�रचय प� �ा� त गरेको वा दोहोरो भु�ानी �लएको पाइएमा �थानीय तहको अ�य�/�मुखले भ�ा रो�न. िन�� चत समयस�मका लािग प�रचयप� �थिगत गन� वा
र� गन� र गलत गरेको ठहरेमा भु�ानी भइसकेको रकम असुल उपर गरी िबगो बमो�जम ज�रवाना गन� आदेश िदने �यव�था रहेको छ ।साथै उ� काय�िवधीको प�र�छेद २ मा लाभ�ाहीको नाम दता�
तथा निवकरण को ६ नाम दता�को ४ (घ) मा यस काय�िवधी बमो�जमको सुिवधा उपभोग गन� इ�छुक र यो�य नाग�रकले अिनवाय� �पमा स�ब��धत �थानीय तहको वडा काया�लयमा दरखा�त
िदनुपन�छ र दरखा�तका साथ नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �ित�लपी अिनवाय� सं�� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस नगरपा�लकाले लेखापरी�णका �ममा उपल�ध गराएको �े�ता
अनुसार िन�नानुसार नाग�रकता नं दोहो�रएका �यि�ह�लाई कुल रकम र ५३५२०० िनकासा गरेको पाइयो ।लाभ�ाहीह�को नाग�रकता नं दोहो�रनुले भ�ा �ा�� तका लािग झुठा िववरण पेश
गरेको/नगरेको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । काया�लयले यस स�ब�धमा आ�थ�क वष� २०७७/७८मा सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िवधी, २०७५ बमो�जम निवकरण तथा दता�
भएका लाभ�ाहीले पेश गरेको नेपाली नाग�रकताको �माणप�संग उ� नाग�रकता नं िभडाइ नाग�रकता नं दोहो�रएको वा नदोहो�रएको यिकन ग�र �माण पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल
गनु�पन� �

�स.न. सामा�जक सुर�ाका �कार िबवरण नाग�रकता न. रकम

१ जे. ना. िच�र मैया महज�न ११०० ३६०००

२ जे. ना. शंख माया �े� ११०० ३६०००

३ जे. ना. नानी माया महज�न ४८१४ ३६०००

४ अित अश� सुगेन व�चाय� ४८१४ १९२००

५ जे. ना. र�न माया महज�न १९६ ३६०००

६ जे. ना. राम कुमारी महज�न १९६ ३६०००

७ जे. ना. लन माया महज�न १५५३ ३६०००

५३५,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ एकल मिहला रतनदेवी शा�य १५५३ २४०००

९ जे. ना. ठुली का�छी थापा मगर १५७४ ३६,०००/-

१० जे. ना. मधु सुदन �धताल १५७४ ३६,०००/-

११ जे. ना. मन थापा २२५० ३६,०००/-

१२ जे. ना. िव�ण ुखुलाल थापा ४९१ ३६०००/-

१३ जे. ना. धन काक� ४९१ ३६,०००/-

१४ िवधुवा सीता महज�न २२५० २४,०००/-

१५ जे ना चीरी माया महज�न ४९३ ३६०००

१६ जे ना िचरी मैये महज�न ४९३ ३६०००

ज�मा ५३५२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९.३ �माण पेश गनु� पन�: सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ अनुसार दफा १५(५) मा �थानीय तहले आफुलाइ �ा� अनुदान रकम स�ब��धत वडा काया�लयबाट �वृि� भएको एम
आई एस लगतका आधारमा वडा काया�लयबाट चौमा�सक �पमा पे�क� उपल�ध गराउने �यव�था छ । नमूना छनौट माफ� त यस पा�लकाका वडा नं ६ र वडा नं १० को लेखापरी�ण ग�रएकोमा
पा�लकाको MIS System �ारा जनेरेट गरीएको भरपाइ अनुसारको लाभ�ाहीलाई िनकासा गनु�पन� र पा�लकाले ब�क िनकासा गरेको रकममा िन�नानुसारको फरक रकम िनकासा दे�खएकोले
फरक रकम िनकासा स�ब�धमा थप �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन�

�स. नं. गो. भौ. नं. वडा. नं. �े�तामा दे�खएको रकम ब�कले िबतरण गरीएको �स�टम मा हेदा� गरीएको रकम फरक रकम

१ ४ १० ४२,८७,६३६/- ४२,६२,६३६/- २५,०००/-

२ १३ १० ४३,४२,७०७/- ४३,०६,३०६/- ३६,४००/-

३ १४ १० ४४,५९,५२९/- ३९,३०,८९७/- ५,२८,६३२/-

४ ४ ६ ३९,३०,८९७/- ३८,८४,०४०/- ४६,८५७/-

५ १३ ६ ३९,२५,१००/- ३८,७०,१४१/- ५४,९५९/-

६ १४ ६ ३९,७१,१२३/- ३९,३०,८९७/- ४०,२२६/-

ज�मा ७३२०७४/-

७३२,०७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० औष�ध 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 । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.८३९०२९२।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह�
िन�नानुसार छन्ः

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 ।
आपूित� ह�ने 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 औष�ध एवम् स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन 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� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन 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 ।

४१ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन�
सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँुजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई       मे�सनरी औजारमा �.४६२८९१०।- र फिन�चर तथा िफ�चरसमा �.४८२०७५४।- गरी �.९४४९६६४।- सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

९,४४९,६६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ �वा��यतफ�  दे�खएको �यहोराह� िन� नानुसार रहेका छन । 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५)मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात सं�� ह�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले िन� नानुसार मृ�य ुस�कार सहयोग तथा मातृिशशु पोषण सहयोग काय��म अ�तग�त ४० जनालाई कूल �.९५००० िवतरण गरी खच� लेखेको पाइयो । पा�लकाले उ� खच�लाइ पु�याई
गन� ज�मदता� तथा मृ�यदुता�को �माणप� लगायतका कागजात पेश नगरेकोले उ� खच� स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । पा�लकाले उ� खच�लाई पु�याई गन� �माण रा�नुपद�छ।

बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं जना दर रकम

नपा �वा��य पु�जगत ९ २५ २००० ५००००

नपा �वा��य चालु १४ १५ ३००० ४५०००

ज�मा ९५०००

४३ ऐितहा�सक य�ु �मारक ��तर मूित�कला काया�शाला 
नगरपा�लका र ल�लतकला �ित�ानिबच स�झौताका आधारमा � १० लाख पे�क� फ�य�ट गरीएको छ । िमित २०७५/१२/१४ दे�ख २०७५/१२/२८ स�म स�ालन भएको ऐितहा�सक य�ु
�मारक राि�� य ��तर मूित�कला काया�शालामा � १० लाख म�ये � १११७३२ ब�क दा�खला गरीएको छ । सो काया�शाला स�ालन गदा� िबजुली ब�ी जडान गदा� क�ा गरीएको धरौटी रकम �
७१२८० न पा को धरौटी खातामा ज�मा गरीएको छ । नगरपा�लकाले मुित� काया�शाला िनमा�णको लागत तयार गदा� न�स� संल� नगरेकोले उ� लागत अनुमानको आधार �प� दे�खदनै ।
वोलप�को मा�यमवाट गनु� पन� उ��काय� �य���बाट स�झौता गरी १४ िदनमा स�प� गराएकोले सो को गुण�तर �ािव�धक पु�ाइ एवं स�प� �ितबेदन र न�स� समेत संल� नभएको साथै
काय�स�प� �ितवेदन समेत नभएकोले उ� काय�स�ब�धमा �प� ह�न सिकएन ।

४४ नमुना छनोटका आधारमा लेखापरी�ण ग�रएकोमा उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण काय� गराउदा दे�खएका �यहोराह� िन� नानुसार रहेका छन् ।

४४.१ 0 उपभो�ा सिमितलाई �समाभ�दा बढीको काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(१)मा �१ करोडस�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब��ध सेवा उपभो�ा
सिमती माफ� त गराउन सिकने र उपिनयम (१क)मा उपिनयम (१)मा उ�े�खत एक करोडस�म �पैयास�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभवृिद कर, ओभरहेड, क��टजे��स रकम र
जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था छ। तर पा�लकाले देहायअनुसार मू�य अिभवृिद कर, ओभरहेड, क��टजे��स रकम र जनसहभािगताको अंश सिहत १ करोड भ�दा
बढी लागत अनुमान भएको योजना उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको पाइयो । तसथ� पा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत ह�ने गरी य�ता ठुला आयोजना िनमा�णको
काय� उपभो�ा सिमितबाट नग�र �ित�पधा��मक र िमत�ययी ह�ने गरी ख�रद गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।यसका केही उदाहरणह� यस �कार रहेका छन ।

खच� शीष�क गो.भौ.नं योजना/उ.स.को लागत अनुमान काय�स�प� यस वष�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नाम भएको रकम भु�ानी
रकम

मू.अ.कर, क��टजे�सी, िव.�य.कोष
र ओभरहेड बाहेक

मू.अ.कर, क��टजे�सी र
िव.�य.कोष समेत

ओभरहेड
सिहत

न.पा. पू�जगत ३२० बाटो िनमा�ण
उ.स.

९०५९९०५।१२ ९५४७७५५ १०९०६७४१ पे�क� मा� २११४०००

न.पा. पू�जगत ६५८ अमा��स ढुगंचा
उ.स.

९२१३८६३।२३ ९९९८४२६।८६ ११३८०५०६।
२८

पे�क� मा� २४५६०००

आ.व. ७६।७७ को भु�ानी बाक�
�मागत योजना पुजीगत

३५ िभ पुखु पूण�
िन.उ.स.

८७०९९५६।६८ ९२२७३०७ १०५३३८०० पे�क� मा� २३२२०००

जिटल संरचनाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन,औजार उपकरणह� आव�यक नपन� , �ममुलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले आर.सी.सी. �ेम�ट� �चर सिहतका भवन तथा सडक कालोप�े लगायतका जिटल �ािव�धक प�ह� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा
सिमितमाफ� त संचालन गरेको पाइयो । य�ता काय�ह� �यवसाियक एवं अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा�माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस
�कार रहेका छन ।

योजनाको नाम योजनाको अनुमान लागत काय�स�प� न यस वष� भु�ानी

�ानमाला जे� नाग�रक भवन िनमा�ण २३८२८८०।९६ २०७८।३।१६ १८१२५००

ऐितहा�सक कमलपोखरी सामुदाियक भवन िनमा�ण ३०१००५२।७९ २०७८।२।२३ २३३०४००

पय�टन सुचना के�� भवन िनमा�ण ५२३८३२६।५ पे�क� मा� १६५८०००

�वार सामुदाियक भवन िनमा�ण ६६९३८१९।५ २०७८।२।२८ ६६९३८००

बाघभैरव म��दरमा तामाको छाना छाउने तथा म��दर प�रसर जीणो�ार ७१०९३३५।६९ २०७८।३।९ ६७५००००

ई��ायणी पाट� िनमा�ण २५४४३४० २०७८।३।२ १५९२०००

िबल बीजकः मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ अनुसार मू.अ.कर ला�े सामानको ख�रद िब�� गदा� मू.अ.कर बीजक जारी गनु�पन� �ावधान रहेको छ ।साथै नगरपा�लका र उपभो�ा सिमितको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�झौतामा उपभो�ा सिमितले �. २०हजार भ�दा बढीको रकमको सामान ख�रद गरेकोमा मू.अ.कर बीजक पेश गनु�पन� उ�ेख गरेको छ । नगरपा�लकाले स�झौता गरी उपभो�ा सिमित माफ� त
संचालन गरेका योजनाह�मा उपभो�ा सिमितह�ले ढंुगा, िग�ी, ईटा, �लक, आिद ज�ता िविभ� मू.अ.कर ला�े िनमा�ण सामा�ीह�को ख�रद गरेको िबल बीजक काया�लयमा पेश गदा� अ�धकांश
ख�रदमा �.२० हजार र सोभ�दा केिह घटी रकम उ�ेख भएका धेरै वटा टु�ा िबलह� रा�ने गरेको पाइयो । मू.अ.कर दता� भएका र नभएका िब�ेताले िनयमानुसार दता� भई कर वीजक जारी
गरेर यस �कारका मू.अ.कर ला�े सामानह�को िब�� गनु�पन� र उपभो�ा वा लाभ�ाही समूहह�ले समेत िनयमानुसारको कर वीजक �लएर ख�रद गनु�पन�मा मू.अ.कर छ�ने उ�े�यले िबलह�लाई
टु�ा गरी एउटै वा फरक िमितका एक भ�दा धेरै िबलह� जारी गरेबाट एकातफ�  उ� िबलह�को यथाथ�ता यिकन ह�न स�दनै भने अक� तफ�  मू.अ.कर बीजक जारी नगदा� उ� स�लायस�बाट कर
छली ह�न स�ने जो�खम दे�ख�छ । तसथ� िब�ेताले जारी गरी उपभो�ा माफ� त काया�लयमा पेश ह�न आएका िबलह�को स�ब�धमा स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयसंग कारोबारको
यथाथ�ता यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।जसका केही उदाहरणह� िन�न रहेका छन ।

बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं योजना/उ.स.को नाम स�लायस� िबल
सं�या

सामा�ी िबल रकम

न.पा. पूजीगत ७९४ जाखा ढल िनकास तथा सडक िन.उ.स. अिनता एडं रा�धका
स�लायस�

५२ िनमा�ण
सामा�ी

१०४००००

३०४२७३०९४

न.पा. पूजीगत ६३६ बीच भाजंगल बाटो िन.उ.स �गित मो�याक टायल उ�ोग ३० िनमा�ण
सामा�ी

५९८५००

५००१५७०४६

न.पा. पूजीगत ७९२ अमृतनगर मै�ीनगर जो�ने म�यनगर माग�
उ.स.

�ी ब�बाराही ढुवानी सेवा ५१ िनमा�ण
सामा�ी

९८०४००

३०२८८४५३९

न.पा. पूजीगत ६८७ मै�ीनगर उ.स. �ी ब�बाराही ढुवानी सेवा ४० िनमा�ण
सामा�ी

७९९६००

३०२८८४५३९

०७६।७७ भु�ानी बाक� �मागत योजना
पूजीगत

४४ साईरामचोक दधुपोखरी �समसडक िन.उ.स. �य ुिव�णदेुवी स�लायस� ५० िनमा�ण
सामा�ी

९०००००

६०५०४९८५१

३५ िभ पुखु पूण� िन.उ.स. एस.एम. रोडा ढंुगा उ.�ा.�ल. ६८ िनमा�ण १३५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सामा�ी३०२९८१२२१

४४.२ 0 िप.िप.सी. �समे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै उपभो�ा सिमितसंग भएको
स�झौतामा समेत काया�लयले तोके भ�दा फरक गुण�तरमा काय� गरेमा काया�लयबाट भु�ानी नह�ने उ�ेख छ। काया�लयले देहायका योजनाह�मा उपभो�ा सिमितसंग ओ.िप.सी. �समे�ट �योग
गन� गरी लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िप.िप.सी. �समे�ट ख�रद ग�र �योग गरेको मू.अ.कर िबजक समावेश गरेकोमा समेत काया�लयले
लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी गरेको छ । �ज�ा दररेट अनुसार ओ.िप.सी. �समे�टको दर �ित बोरा �.८२५ र िप.िप.सी. �समे�टको दर �ित बोरा �.७२५ (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ ।
जसबाट एकातफ�  तोिकएको गुण�तर बमो�जमको काय� भएको छैन भने अक� तफ�  �ित बोरा �.११३ (मू.अ.कर समेत)का दरले बढी भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले �समे�ट �योग ग�र
िनमा�ण गरेका केही योजनाह�को नमुना छनौट ग�र परी�ण गदा� देहायका योजनामा तोिकएभ�दा फरक गुण�तरको �समे�ट �योग भएको अव�थामा समेत लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �

१,४४७,१९७

�म भौचर
न�बर
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बजेट
उपशीष�क

गो.भौ.नं योजना/उ.स. को नाम उ.स.बाट ख�रद िबल
अनुसार �समे�ट बोरा
सं�या

बढी
भु�ानी
रकम

कैिफयत

नगरपा�लका
पू�जगत

७९४ जाखा ढल िनकास तथा
सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

११९ १३४४७ काय�स�प� �ितवेदन अनुसार ४१९ बोरा ओ.िप.सी. �समे�ट खपत भएकोमा उपभो�ा सिमितले
पेश गरेको िबलभरपाइमा ३००बोरा ओ.िप.सी. �समे�ट र बाक� ११९ बोरा िप.िप.सी. �समे�ट
ख�रद ग�रएको पाइयो ।

�व�छ
वातावरण
काय��म

१३ िव�णदेुवी पाक�  िन.उ.स. ४४० ४९७२०

ज�मा ६३१६७

बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(६)मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�या�न, िबलभरपाइ र खच� �मािणत गन�
अ�य कागजात सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� र साव�जिनक िनकायले सोही आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ। िन�नानुसारका
योजनाह�मा काय�स�प� न �ितवेदन मू�या�न गरेको रकम भ�दा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण सामा�ी कम ख�रद गरेको िबलभरपाइ पेश गरेको पाइयो । जसले गदा� तोिकएको गुण�तरमा काय�
भएको स�ब�धमा यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।यसरी काय�स�प� न �ितवदेन मू�या�न भ�दा कम िबल पेश भइ बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

बजेट उपशीष�क भौ.नं।
िमित

योजना/उ.स. को नाम िनमा�ण सामा�ी काय�स�प� अनुसार �योग
भएको प�रमाण

ख�रद
प�रमाण

फरक दर(�याट
सिहत)

रकम

नपा पु�जगत ८९७ बाटो सुधार उ.स. रड ६९८ ५८२ ११६ के�ज १२६ १४६१६

नपा पू�जगत ६८७ मै�ीनगर उ.स. रड २९६४ २९०३ ६१ केजी १२६ ७६८६

नपा पू�जगत ७२५। झुलापोखरी िवकास िन.उ.स. �समे�ट ४८२ ४४० ४२ �याग ९३२।२५ ३९१५४।५

नपा पू�जगत ७०९ �वार सामुदाियक भवन िन.उ.स. ब�याक ��टल पाइप १६७६ ६९० ९८६ १७५।५ १७२६९८

नपा पू�जगत ४५४ दहन अजयमाग� ढल िन.उ.स. ९०० एमएम २१२।५ १८० ३२।५ रिम ६६२४ २१५२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आरसी२ �मुपाइप

नपा पू�जगत ७९८ �ानमाला जे� नाग�रक िदवा सिमित �समे�ट ५५१ ४२० १३१ �याग ९३२।२ १२२१२४।
७

भु�ानी बाक� �मागत
योजना ७६।७७

४४ साइरामचोक दधुपोखरी सीमसडक
िन.उ.स.

�समे�ट १२५७ १०६० १९७ �याग ९३२।२ १८३६५३

४६ समल �ािव�धक/�यवसाियक िश�ा
ता�लम के.भ.िन.उ.स.

रड १६ एमएम २४०८।६५
(रिनङ िबलअनुसार)

१३५३ १०५५।
६५ के�ज

१२६ १३३०११।
९

१६ गणेश �थान थापागाउ पु�पलाल माग�
बाटो �तरउ�ित सिमित

�समे�ट ७९७ ६६२ १३५ �याग ९३२।२ १२५८४७

८३ समल आ:खा: छे िन.उ.स. रड १६ एमएम १३५१।७१ ७७४ ५७७।७
के�ज

१२६ ७२७९२

�व�छ वातावरण
काय��म

१३ िव�णदेुवी पाक�  िन.उ.स. �समे�ट ५२५ ४४० ८५ �याग ९३२।२ ७९२३७

ज�मा ११६६१००

फलामे ड�डीको प�रमाणः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । नेपाल सरकारबाट �वीकृत न�स अनुसार भवन िनमा�ण
काय�मा ड�डीको प�रमाण आरसीसी प�रमाणको १ दे�ख १.५ �ितशत स�म रा� ने अ�यास रहेको छ। पा�लकाले िन�नानुसारका गो.भौ.नं माफ� त नगाउ जे� नाग�रक भवन िनमा�ण काय�का लािग
�ानमाला जे� नाग�रक िदवा सेवा सिमितलाइ भु�ानी िदएकोमा िडटेल क�ट इ��टमेट तथा काय�स�पादन मू�या�न �ितवेदन अनुसार उ� भवन िनमा�ण काय�मा ड�डीको प�रमाण आरसीसी
प�रमाणको १.५५ �ितशत दे�ख १.९६ �ितशत स�म राखी भु�ानी िदएको पाइयो ।यसरी उ� बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितसंग असुल गनु�पन� �

बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं भु�ानी ह�नुपन� प�रमाण भु�ानी भएको प�रमाण बढी भु�ानी प�रमाण दर (�याट
समेत)

ज�मा
रकम

आ.व. ७६।७७ भु�ानी बाक� �मागत २९ १.५०*४०.४१घ.िम.*७८.५ १.९६*४०.४१घ.िम.*७८.५ ०.४६*४०.४१घ.िम.*७८.५ १२६ १८३८६०

�म भौचर
न�बर
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योजना

नपा पूजीगत ७९८ १.५०*६८.८९घ.िम.*७८.५ १.५५*६८.८९घ.िम.*७८.५ ०.०५*६८.८९घ.िम.*७८.५ १२६ ३४०७०

ज�मा २१७९३०

४४.३
न�स भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
पा�लकाले िन�नानुसारका योजनाह�मा िन�नानुसारका काय�ह�मा िडटेल क�ट इ��टमेट तथा काय�स�प� न मू�या�नमा पा�लकाको �वीकृत न�सभ�दा बढी दर राखी भु�ानी िदएको पाइयो।
यसरी �वीकृत न�स भ�दा बढीदर राखी बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

खच�
शीष�क

गो.भौ.नं योजना/उ.स. को
नाम

काम पा�लकाले �योग गरेको
न�स

न�स बढी �योग
भएको दर

काय�
प�रमाण

बढी
भु�ानी

नपा
पूजीगत

१५ सु�दरीघाट संर�ण
उ.स.

िच�नी ि�क वक� -१:४ �समे�ट �या�ड मोट�र १५४२५।३१ १३९४६।७३
(पा�लका भवन
न�स)

१४७८।५८ २९।६
घिम

४३७६६

नपा
पू�जगत

३१८ गछे यवुा उ.स. अथ�वक�  इन ए�साभेसन स�ट �वाइल
िड�टा�स १० िम.

६१८
(भवन न�स)

५४०
(भवन न�स)

७८ ४४।४ ३४६३।२

नपा
पू�जगत

७१५ पीगं फ�चा
िन.उ.स.

सालउड वक�  िबम कलुम एडं मेथ २९६३३७।६३ २३४४१४।७
(पा�लका भ.िन.

न�स)

६१९२२।९३ ०।९
घ.िम.

५५७३०।
६३

१,१४५,८८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १०२९६०

बिढ दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
नगरपा�लकाले िन�नानुसारको योजनाह�मा िन�नानुसारका काय�ह�मा �वीकृत न�स तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरको न�स �योग गरी लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितसंग
स�झौता ग�र सोही दरमा भु�ानी गरेको दे�खयो ।पा�लकाले न�स तथा दरिव�लेषणमा भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेकोले बढी �ययभार पन� गएकोले असुल गनु�पन� �

खच�
शीष�क

गो.भौ.नं योजना/उ.स.

को नाम
काम पा�लकाले �योग

गरेको न�स
न�स बढी �योग

भएको दर
काय�
प�रमाण

बढी भु�ानी

नपा
पूजीगत

१५ सु�दरीघाट
संर�ण उ.स.

नेपाली साल वक�  फर िबम ३१६२०१।५
(पुराता��वक
न�स)

२३४४१४।
७०
(भवन न�स)

८१७८६।३ ३।२८ २६८२५९

नपा
पू�जगत

३१८ गछे यवुा उ.स. लेियङ ७.५ �थक बेस कोर् अफ �टोन ड�ट वाटर बाउ�ड
�याकाडम इ�कलुिडङ �या�रङ मेटे�रयल

७१५६।१४
(भवन न�स)

६२२२।७३
(सडक न�स)

९३३।४१ ३०६।९४ २८६५००

नपा
पू�जगत

५२४ ॐ ब�ती टोल
सुधार उ.स.

लेियङ आर.�स.�स. �मुपाइप ४०० एमएम एनपी२ २७०३
(सेनेटरी न�स)

१८८६।९८
(सडक न�स)

८१६ १५ र.िम. १२२४०

नपा
पू�जगत

७१३ स�यान�थान
ढल िन.स.

४५० एमएम आर.�स.�स. एनिप३ ५४३४
(पा�लका
�यािनटरी न�स)

४६३९।०३
(पा�लका
सडक न�स)

७९५ २७२।३०
आर.एम

२१६४७८।
५

ज�मा ७८३४४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ सामा�जक 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 । यस �थानीय तहले
िविभ� योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई सामा�जक सहायता �.३८६३६९२ र अ�य सहायता � २५९०३३३ गरी � ६४५४०२५ िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

४६ अनुदान �ाि� र िफता� 
अनुदान िफता� स�ीय र �देश सरकारको कानून काय�िब�ध बमो�जम ती िनकायबाट पा�लकामा �ा� ह�ने रकम समपुरक वाहेकको अनुदान एक आ�थ�क वष�भरी खच� गरी बाक� रहेको मौ�दात
स�व��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाको �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार असार मसा�तमा खच� नगदा� बाक� रहेको सङघीय ससत� तफ� को �
४९९२९८०/- र �देश ससत� पफ� को � २०१८८७१/६५ गरी ज�मा � ११०११८५१/६५ दे�खएकोमा को. लो. िन. का.को खच�को फाटवारी अनुसार सघीय ससत�को यथाथ� �ाि� �
२९८३३४१३२ र �देशतफ� को � १३८८९०००/- मा� दे�खएको र स�मा पाचौ िक�ताको दोहोरो आ�दानी बा�धएकोले स�ीय ससत�को � ३५७३८४१३२/- र �देश ससत�को �
१७३६१२५०/- दे�खएको छ । जसका कारण बढी मौ�दात रहन गई बढी िनकासा िफता� गनु�पन� अनुसूचीबाट मा� दे�ख�छ ।

साथै पा�लकामा का मा न पा शसत� अनुदान � १ करोड �ा� भएकोमा उ�� रकम खच� पिन नभएको र िनकासा िफता� समेत नभएकोले िनकासा िफता� ह�ने नह�ने यिकन ह�नुपद�छ ।

४७ पँुजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँुजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमुखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना
छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने,

उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �.२८५७४३५ भु�ानी िदएको पाईयो ।य�तो
खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । केही उदाहरणह�ः

�स. न. भु�ानी र �योजन भु��ानी रकम � 

१ खुला चौतारी काय��मको स�चार खच� १२,०००/-

२ मम�त सामान खरीद ७,५७८/-

३ �यापटप मम�त ५८,७६०/-

४ डोर हा�जरी पारी�िमक १०,०००/-

५ करार कम�चारीको चाडपव� खच� १,००,०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ स�टवेपर मम�त २५,९९०/-

७ न. पा. करार कम�चारीको तलब र चाठपव� खच� २१,८८,८७५/-

८ सहायक डोजर अपरेटरको पारी�िमक २,४३,०००/-

९ िडप बोिड�मा काय�रत प�रचालक तलब १,६२,०००/-

१० खु�ा चौतारी काय��म स�चार खच� १२,०००/-

११ वठैक भ�ा २०,०००/-

१२ �स. के.�िमक खच� ६,०००/-

१३ सरसफाई डोर हा�जरी ११,२५०/-

ज�मा २८,५७,४३५

४८ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह 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 । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को नगरपा�लकाको िविनयोजन रकम बाहेक अ�य कोष तथा अ�तरसरकारी िव�ीय
ह�ता�तरण काय��मको कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । कानुनमा तोिकए बमो�जम पा�लकाको सबै आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई �भावकारी बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४९ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत
िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट १३ िव�ालयलकाे लािग �.१९६००००।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 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, अनुदानमा �. ७९४००० खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन
। साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी
अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम अनुदान रकम

कृिष �ब��ना�मक काय��म १,००,०००

बेना� तथा उ�पादन- नस�री ३,००,०००

कृिष �ब�नाँ�मक काय��म १,४०,०००

�व��ना�मक काय��म ५,८३,६०४

कौसी खेती �व��न काय��म १,९०,०००

कृिष उ�पादन साम�ी , कृषक मल, िबऊ, बेना� सहयोग तथा कृिष सेवा टेवा काय��म ७,०२,९४०

पशु िवकास सेवा काय��म 195,000.00

िवप� वग� पशुपालन सहयोग काय��म 499,000.00

Artificial Insemination स�ब�धी काय��म 100,000.00

ज�मा 794,000.00

५१ गत बष�को भु�ानी 
सरकारी िनकायले गत बष�को भु�ानी गदा� यस बष�को काय�लाई असर नपन� गरी भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी �मािणत भएको अव�थामा मा� भु�ानी गनु�पछ�  । पा�लकाले यस बष� गत आ व
को भु��ानी बाक� �मागत योजनाको बजेट �यव�था गरी पदा�धकारी कम�चारी सं�थागत ठेकेदार उपभो�ा सिमित र �याि�तग समेतका िविभ� ७२ जनालाई �.११९८९८८२३।४० भु�ानी
गरेको दे�ख�छ । उ� भु�ानी रकमको भु�ानी बाँक�को �मािणत क�चावरी वेगर भु�ानी गरेको दे�खयो । भु�ानी बाँक�को क�चावारी वेगर भु�ानी गरेको उिचत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ रोजगारी सृजना 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय
तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का १० वडाह�मा पय�टन पूवा�धार र खानेपानी िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन
गरी यस वष� १४९ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � ४५३७६८७/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ३० िदनदे�ख ८५ ि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 ।

५३ साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार तथा �देश िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय
तहलाई देहाय अनुसार २२ प�रयोजना स�ालन गन� �. ३४९१५०००/- बजेट �ा� भएकोमा �. ३१२१३६६०/- खच� भएको दे�ख�छ । पा�लकाबाट वािष�क �गित िववरण पेश ह�न नआएकोले
सोको �गित िव�लेषण गन� सिकएन ।

आयोजनाको �कार
आयोजनाको सं�या बजेट रकम खच� रकम िव�ीय �गित �ितश भौितक �गित �ितशत

�थानीय पूवा�धार िवकास काय��म ११ १५९०४०००० १४५५८६०९/- ९१.५६ नखुलेको

�देश पूवा�धार िवकास काय��म ११ १९०१५०००/- १६६५५०५१/- ८७.५८ नखुलेको

उ�े�खत २२ आयोजना म�ये २२ योजनाह� नै उपभो�ा सिमितवाट गरायको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत योजनामा हेिभ इ�यपुमे�ट �योग गरेको, �ािव�धक प� समेतको
भएका जटील संरचना िनमा�ण गरेको, स�प� योजनाह�को मम�त सं�भारको �यव�था नगरेको ज�ता काय�ह� भएको दे�ख�छ । जुन साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ िवपरीत
दे�ख�छ । कानुनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

५४ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट औ�याएका बे�जू कायम
�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४कोदफा७७र७८अनुसारकाया�लयले देहायवमो�जम आ�त�रकलेखापरी�णमा समावेश भएका वे�जुह� अ��तम लेखाप�र�ण स�मअसुल फ��योट गरेको दे�खएन।उ� वे�जु

िन�नानुसार कायम ग�रएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.१ ०
सा�न बाँक� चेकः गो.भौ.७३५/२०७७।१२।११ मा कामना �यूज प��लकेशन �ा.�लले िमितको सम�या देखाई आ�थ�क वष� समा�त भएको ८ मिहना पिछ गत आ.व २०७६/७७ मा �दान
ग�रएको चेक सा�न नसिकएको भनी यस आ�थ�क वष�बाट सोही रकम बराबरको चेक बुझेको दे�ख�छ । यसरी यस आ.व.२०७७/७८ को लािग छु�ाएको बजेट शीष�कबाट रकम �दान
ग�रएको ह� ँदा यसतफ�  काया�लयले �यानिदनुपन� दे�ख�छ ।
covid 19 भ�ाः भौ. नं. १०३७/२०७८।०३।०३ मा कोरोना रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारा�मक काय�मा खिटए बापत �वा��यकम� तथा कम�चारीह�को खाना तथा खाजा खच�
भु�ानी � ३,६९,८६७ र गो.भौ१०३९/२०७८।०३।०३ मा कोरोना रोकथाम िनय��ण तथा उपचारा�मक काय�मा खिटए वापत �वा��यकम� र कम�चारीह�को २५ �ितशत �ो�साहन
भ�ा र संचार खच� भु�ानी � १६७३२४.५९ भएको दे�ख�छ । य�तो खच� गदा� काय�लयले िमत�यीता अपनाई खच� गनु�पन� . दे�ख�छ ।
िबलको िमितः कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� तथा िबल भरपाई तथा आव�यक कागजात प�चात मा� भु�ानी ह�नुपन�मा काय�लयको गो.भौ. ७०६।२०७८।०३।
०३ मा ितनधारा पु�पलाल सडक सुधार योजना बापत �या�ल�ो िव�डस� ए�ड इ��जिनयस� �ा.�ल. लाई �. ३२९४३०।- भु�ानी गरेकोमा िबलको िमित २०७८।०३।०७ को दे�ख�छ ।
यसरी भु�ानी भइसकेपछी समेत िबल �ा� भएको ह�नाले िनयमको पालना भएको दे�खदनै ।
सूचना �काशनः काया�लयको िविभ� गो.भौ बाट स�देशमूलक िव�ापन �काशन बापतको रकम िविभ� िमिडया तथा संघ सं�थालाई नगर�मुख�यूको तोक आदेश र िबल मा� समावेश
गरी �.५०,०००।- भ�दा बढी रकम भु�ानी भएको दे�खएको ह� ँदा य�तो खच�लाई �यव��थत बनाउनेतफ�  नगरपा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५४.२ ० काया�लयको तपशील गो.भौ. बाट खच�मा िमत�यीता नअपनाई ज�रवाना समेत भु�ानी भएकोले थप आ�थ�क �ययभार परेकोले समयमै महशुल ितरी छुट �लनेतफ�  �यान िदनुपन� �.

गो.भौ./िमित िववरण ज�रवाना रकम कैिफयत

२३८/२०७७।०८।०७ कृिष तथा पशु िवकास शाखामा जडान िवधुत बापत ७,४१९ ज�रवाना बापतको रकम काया�लयबाट भु�ानी भएको दे�ख�छ ।

७३१/२०७७।१२।११ चोभार �वा��य चौक�को िवधुत बापतको रकम २,२०५ ज�रवाना बापतको रकम नेपाल िवधुत �ा�धकरणला◌�इ भु�ानी

९०५।२०७८।०१।१२ िवधुत महशुल बापत २८,४७६

ज�मा ३८४२०

३८,४२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.३ िविभ� बागमती �देश सरकारले जारी गरेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ मा पदा�धकारी, सद�यले पाउने सुिवधा �प��पमा उ�ेख गरेको छ।तर
पा�लकाले तपशीलबाट दोहोरो पन� गरी स�ार बापतको रकम भौ.नं. ४७७/२०७७।१०।०६,१०२८/२०७८।०३।०३,६८३।२०७७।१२।०१ बाट CUG मा आब� पदा�धकारीको नाममा भनी
स�ार बापतको रकम पदा�धकारीलाई �. १२८००।- दोहोरो भु�ानी गरेको असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

५४.३.१ सुमन पोखरेल १,६००

५४.३.२ न�द देवी महज�न १,६००

५४.३.३ सुिनता नकिम� १,६००

५४.३.४ संिगता उ�ेित १,६००

५४.३.५ सर�वती प�रयार १,६००

५४.३.६ राजे�� तोलांगे १,६००

५४.३.७ राजु िमजार १,६००

५४.३.८ सानु िमजार १,६००

१२,८००

५४.४ आयकर ऐन, २०५८ बमो�जम कर दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । काय�लयको गो.भौ. ८५१/२०७८।०३।२५ मा गत आ.व. २०७६/७७ को पे�क� फछ् यौट गदा� सामा�जक सुर�ा कर बापत
�.१०३०।- र अि�म आयकर बापत �.२७८६।- गरी ज�मा �. ३८७६।- कर दा�खला छुट भएको ह� ँदा असुल गरी राज�व दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

३,८७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.५ एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४ अनुसार खच� िशष�क अनुसार खच� गनु�पन�मा ३६१५८३४ को िशष�क फरक पारी खच� लेखेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौ./िमित िववरण खच� िशष�कह�नुपन� खच� िशष�क भएको रकम

233/2077।07।04 मसल�द सामान ख�रद मसल�द तथा काया�लय सामा�ी मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� १५२७४०

४९३/२०७७।१०।०७ जे� नाग�रक भवनमा रङ रोगन रङ रोगन जे� नाग�रक स�मान काय��म ५००००

५८२/२०७७।१०।२९ �यि�गत घटना दता� स�िढकरण प�रयोजना अनुस�धान तथा परामश� खच� िविवध काय��म खच� ६८४१०

६९२/२०७७।१२।०३ टकचा� पाटी िनमा�ण पू�जंगत खच� िशष�क चालु खच� िशष�क ४५६०००

८४७/२०७८।०१।०५ कला�मक पाटी िनमा�ण पू�जंगत खच� िशष�क पुनजा�गरण काय��म / चालु खच� िशष�क १४९०००

१०६०/२०७८।०३।०९ पुखु संर�ण पू�जंगत खच� िशष�क �ािचन पोखरी, ताल दह संर�ण योजना तथा काय��म १८३९७८४

१०७६/२०७८।०३।०९ �रटेिनङ वाल िनमा�ण पू�जंगत खच� िशष�क साव�जिनक ज�गा तथा स�प�ी संर�ण काय��म ८९९९००

ज�मा ३६१५८३४

३,६१५,८३४

५५ आ.ले.प. बे�जू कायम

५५.१ ० गो.भौ.१२४८/२०७८।०३।२७ बाट kirtipur Basketball Association ले वडा ९ बाट � ४७,००० रकम बुझेको भरपाई दे�ख�छ। �य�तै गरी गो.भौ. १२६४/२०७८।०३।२८ बाट नगाउ
�पोट�स �लबले वडा-९ बाट � ६०,००० रकम बुझेको भरपाई दे�ख�छ तर सो रकम के-के मा खच� भएको हो पु�ाई गन� कागजात नदे�खएको ह� ँदा �.१०७००/- को पु�ाई कागजात पेश ह�नुपन�
�.

१०,७००

५५.२ ८२४ २०७८-३-२३ काय�लयको गो.भौ.८२४।२०७८।०३।२३ मा १ नं वडा बाघभैरव म��दर प�रसर िनमा�ण र देवपोखरी ��थत पाट� िनमा�ण बापत देपुखुसी पाटी िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई इि�मेट बमो�जमको
रकम- �९६५०७२।७२ नगरपा�लकाले �यहोन� रकम �८६८५६५।०५ मा �. ९६६१०३ को काम भएकोमा िबल रकम �. ८५८३०७ मा िबल भु�ानी ह�नुपन� �. ७७२४७६ मा �.

८६८५०० भु�ानी भएकोले िबल भ�दा बिढ भु�ानी �.९६०२४ �मािणत कागजात पेश गनु�पन� अ�यथा अशुल ह�नुपन� �.

९६,०२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.३ ० आनुपाितक क�ीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितको योगदान भ�दा कम काम स�प� भई रिनङ िबल र मू�याङकन �ितवेदन �ा� भएकोमा सोही
अनु�प काया�लयबाट �यहो�रने रकमलाई पिन सोही अनुपातमा कम गरी भु�ानी ग�रने उ�ेख छ। वडा-६ चोभारमा ढल मम�त तथा संर�ण बापत चोभार ढल मम�त तथा संर�ण सिमित
योजनाको ल.ई. � १७१०६२।- पा�लकाको भु�ानी � १३६८२५।- मू�या�न भएको � १४३०७१।- मू�या�न बमो�जम भु�ानी ह�नुपन� �.११४४३७।- मा �.१२१०००।- भु�ानी भएकोले
स�झौता रकम भ�दा घटीको काय�स�प� गरेकोमा घटी काय�को आनुपाितक क�ी गरी भु�ानी गरेको पाइएन । स�झौता िवपरीत उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी भएको � ६,५६३।-
स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

६,५५३

५५.४ ० िनल�बनमा रहेको कम�चारीलाई आधा तलब �दान गनु�पन� �यव�था रहेकोमा िनल�बनमा रहेका कम�चारी िवजय लोचन सुवेदीलाई काय�लयको िविभ� गो.भौ बाट नगरपा�लकाबाट �ा� �ो�साहन
भ�ा पिन तलबको आधा ह�न आउने मा�सक �. १,३३०।५० को दरले १ वष�को �.१५,९६६ ।- रकम बढी भु�ान भएको असुल ह�नुपन� �.

१५,९६६

५६ 0 �धानम��ी रोजगार काय��म 

कामका लािग पा�र�िमकः कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (संचालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध,२०७७ को दफा १८(१)मा �िमकको ब�क खातामा भु�ानी
गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले संघीय ससत� चालु गो.भौ.नं २८० मा १३१ जना �िमकह�लाई �ितिदन �.५१७ का दरले कुल ६९९५ िदनको पा�र�िमकबापत �३६१६४१५ नगदै
िवतरण गरी खच� लेखेको पाइयो । पा�लकाले काय�िव�ध अनु�प �िमकको पा�र�िमक ब�क खातामा भु�ानी नगरी नगद ैिवतरण गरेको पाइयो । आगामी िदनह�मा उ� सामुदाियक योजनाको
काया��वयनमा काय�िव�धको पालना गद� जानुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ ग�रिब िनवारण तथा लघुउ�म काय��मतफ�  दे�खएको �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन । 
बढी िनकासा – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले
संघीय ससत� चालुमा मेडपा काय��म अ�तग�त गो.भौ.नं २९८ माफ� त िन�नानुसारका सं�थाह�लाइ ता�लम सेवा �दान गरेबापत कुल �.२६४५०० भु�ानी गरेको पाइयो ।उ� काय��मको
स�झौताप� अनु�प ता�लम समापन �ितवेदन पेश नभएको र उ� ता�लममा सहभागीह�को �माणप�समेत पेश नभएकोले उ� खच�स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । पा�लकाले उ�
खच�स�ब�धमा सहभागीह�को �माणप� लगायत थप �माणह� पेश गनु�पन� �

सं�था ता�लम जना दर रकम कैिफयत

यसुी इ पी नेपाल (३०१८९११४१) ड� ाइिभङ ता�लम १० १२९९५ १२९९५० उ� गै.स.संको ता�लम िवशेष�ता स�ब�धमा थप कागजात पेश गनु�पन�

किफ ता�लम २ १९७७५ ३९५५०

अिडयो िभजुअल आट� एडं साइ�स �ा�ल
३०२६२१९०३

िभिडयो ईिडिटङ ता�लम १ १५००० १५०००

पुनम �यटुी एकेडेिम
३०३२२७५५१

नेल कोस� २ ४०००० ८००००

ज�मा २६४५००

२६४,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ िविभ� न िवषयगत शाखातफ�  दे�खएको �िश�क खच�स�ब�धी �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन । 
न�स भ�दा बढी भु�ानीः अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका को बँुदा नं ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ । सरकारी िनकायले सो मापद�डलाई
आधार �लई खच� गनु� पन� �यव�था छ । उ� िनद�िशकामा �ज�ा तथा नगरपा�लका �तरीय ता�लम,गो�ी र काय�शालामा स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत
�यि� भएको अव�थामा क�ा �लए बापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� बापतको रकम पाउने र काय�प� क�तीमा ७५० श�दको ह�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले संचालन गरेका
िविभ� न काय��मह�मा काया�लयकै �ोत�यि� �योग गरेकोमा �िश�क भ�ा तथा काय�प� बापतको समेत भु�ानी पाइएकोले �िश�क भ�ाबापतको भु�ािन िनयमसंगत नदे�खएको ।पा�लकाले
अथ� म��ालयको न�स भ�दा � २००० ले बढी भु�ानी गरेको पाइयो । पा�लकाले िन�नानुसारमा ता�लम तथा गो�ीमा िन�नुसारको बढी भु�ानी गरेको रकम स�ब��धत प�बाट असुल ग�र बे�जु
खातामा दा�खला गनु�पन� �

बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं काय��म बापत जना न�स
अनुसार

भु�ानी
भएको

बढी भु�ानी
दर

क�ा बढी भु�ानी रकम
(करबाहेक)

संघीय सशत� चालु ३० �यि�गत घटना तथा सामा�जक सुर�ा �णाली
अिभमु�खकरण

�िश�क ४ ८०० २८०० २००० १२ २०४००

संघीय सशत� चालु २२५ �वा��य सं�थाको �यनुतम सेवा मापद�ड
��तुतीकरण

�िश�क ५ ८०० २८०० २००० ५ ८५००

संघीय सशत� चालु २२६ �वा��य सं�थाको �यनुतम सेवा मापद�ड
��तुतीकरण

�िश�क ४ ८०० २८०० २००० ६ १०२००

संघीय सशत� चालु २२८ �यि�गत घटना दता� िशिवर संचालन �िश�ण
काय��म

�िश�क ५ ८०० २८०० २००० ५ ८५००

नगरपा�लका चालु
िश�ा

२८ �थानीय पा��मका लािग सुझाव संकलन गो�ी �िश�क २ ८०० २८०० २००० २ ३४००

ज�मा ५१०००

५१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ ठे�का �यव�थापन
साव�जिनक खरीद ऐन२०६३ को दफा ९ मा बोल प� आ�हान गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । साथै सोिह ऐनको दफा ५ मा लागत अनुमान तयार गनु�पन� दफा ९ र दफा २७ मा वोलप� �वकृत र
खरीद स�झौता गनु�पन� �याव�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� सुचना �िव�धको �योग गरी ��वकृत भएको ठे�कामा बोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा ३३ दे�ख ५५ �ितशत स�म
घटीमा काम गन� गरी ठे�का कबोल गरेको दे�ख�छ । नमुना छनौटको आधारमा लेखा परी�ण गदा� िन�नानुसारको लागत अनुमान तयार गरी �वकृत गरेको केही योजना तथा स�झौताको अव�था
परी�ण गदा� लागत अनुमानको तुलानामा ठुलो �ितशत घटीमा काम गन� गरी गरेको काय�मा काय�को गुण�तर र प�रमाणमा काय� भएको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । ठे�का �यव�था गरी
भएको काय�मा गुण�तर प�रमाण सुिन��चत ह�नुपद�छ ।

�स.न. योजनाको नाम िनमा�ण �यावसायीको नाम ल. ई. �वीकृत रकम ल. ई. को तुलनामा घटी �ितशत

१ िकित�पुर �रङरोड �ा�ला-�सता प�प सडक िव�तार तथा �तर�ोती नेसनल क�ट��सन �ा. ली. १९३९५३११ १२१८८८०१ ३७.१५

२ छुगाउँ मटकेपारी हद ैपु�पलाल पाक�  सडक सुधार वुजानदेवी िनमा�ण सेवा �ा.�ल १९२९९९९८ १०२८९७२१ ४६.६८

३ छु गाँउ टौदह सडक वडाँ न ५ र ६ वुजान देवी �ा �ल १९२९९९९८ ८५८८५२८ ५५.४९

४ छु गाँउ टौदह सडक () �ोगेस /बुजान जे मी १०३२५४९८ ४६४६८०० ५५

५ िनमा�ण�धन न.पा. काय�लय भवनको सेिमनार हल र वठैक क� चा�मती क�ट��सन १४०९९५६९ ९३७७४०६ ३३.४९

६ १० नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण नेसनल �टेट दगुडस� �ा.ली. ९६९६७०३ ५९७०७४४ ३८.४२

ज�मा औसत ९२११७०७७ ५१०६२००० ४४.५६

५९.१ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १०(१) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अ�धनमा रही तयार गनु�पन� र १०.७ मा
तोिकएको अनुसूची १ को ढाँचामा तयार गन�पन� �याव�था छ । नगरपा�लकाले चालु आ.व.मा स�ालन गरेको योजनाह�को लागत अनुमान तयार गदा� �िव�धक वाइज फरक-फरक ल.इ. नापी
िकताव र काय�स�प� �ितबेदनको ढाँचा बजाउने गरेको तोक�एको ढाँचा �योग गरी एक�पता नभएको मू. अ. कर ला�े र नला�े मालव�तुको आइटम नखुलाएको नापी िकतावमा समेत नखुलेको
कुन �िव�धकले काय� गरेको हो िववरण नखुलेको काय�स�प� िमित नखुलेको लागत अनुमान स�झौता दर काय�स�प� तथा मू�या�नको फरक नदेखाएको समेतको अव�था दे�खएको छ ।
नगरपा�लकाले िनयममा तोिकएको ढाँचा तथा फारामह�मा लागत अनुमान तयार गरी एक�पता �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.२ िनमा�णधीन न.पा. भवनको सेमीनार हल र वठैक क� िनमा�ण
नगरपा�लका र चा�मित क�ट��शन बीच न.पा. भवनको सेिमनार हल र वठैक क� िनमा�ण गन�को लािग ल. इ. � १४०९९५६९।- मा िनमा�ण �यवसायीको कवोल अंक � ९३७७४०६/१३
(३७.४९ �ितशत घटी) को िमित २७८/२/२५ स�म �याद थप समेत काय� स�प� गन� गरी िमित ०७७/०४/२८ मा स�झौता गरेको दे�ख�छ । नगरकाय�पा�लकाबाट िमित ०७८/०५/२२ मा
एकमु� ०७८/०८/३० स�म �याद थप गरेको ए�� काय� को आ.व. ०७७/०७८ स�म पे�क� � ८२९८५० समेत � २६२०३६९( १९) �ितशत काय�कोअधारमा भु�ानी भएकोमा
लेखापरी�णको �ममा िनरी�ण गदा� िनमा�णधीन अव�थामा रही करीब ५० �ितशत मा� काय� भएको अव�था दे�खएको छ । समयमा नै काय� स�प� गराउनेतफ�  स�व��धत सवलेै �ज�मेवारी
जवाफदेहीता तथा उ�रदायी�व वहन गनु�पद�छ ।
(क) उ� भवन िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीले िमित २०७७/०८/२८ मा िनवेदन गरे अनुसार िड�ट आइटम नं. ४ को Pura quit laying र आइटम नं.२४ को difference size angle

work fabrication and printer painting को काय� स�प� गरेकोमा ड� इङ िडजाइन अनुसार हो होइना यिकन को लागी म�ाचार गरेको दे�खयो । नगरपपा�लकबााट सो काय�को यिकन नगरी
�थम रिन� िवलबाट आइटम नं. ४ को � १०९४८६।- र आइटम नं.२४ को � ६१६८९७।२० गरी � ७२६३८३।२० भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाबाट ल. इ. र स�झौता बमो�जम िनमा�ण
�यवसायीले गरेको काय� र भु�ानी �लएको रकम ल.इ. र स�झौता बमो�जमको काय� भए नभएको �प� ह�नुपन� �

७२६,३८३.२

५९.३ वडा नं. १० काय�लय भवन िनमा�ण
ड� इङ तथा िडजाइन नगरपा�लकाले वडा नं. १० भवन िनमा�ण काय�को लािग �यून कवोलगन� वोलप�दाता �टेट िव�डस� �ा. �ल. सँग � ५९७०७४४।- मा २०७८/३/३ मा काय�स�प� गन�गरी
०७७/०८/३० मा स�झौता गरेको दे�खयो । उ� भवनको ल.ई. � ९६९६७०७।- रहेकोमा �ज.स.स. काठमा�डौको ६० �ितशत र न.पा.को ४० �ितशत साझेदारीमा गुण�तर सुिन��चत गरी
१८ मिहनामा काय�स�प� गन�गरी स�झौता समेत भएको छ । िनमा�ण �यवसायीको २०७७/९/२९ को िनवेदन वमो�जम �ट�चरल ड� ोइङ नभएकोले ढलानमा सम�या रहेको िभरालो छत ढलान
गदा� भवन संरचनामा असर पु�े काभ�ड �याल रा�न कठीनाइ रहेको िपलर र िवमको लेवल निमलेको वा�ो िट�ो भएको र िनमा�ण काय�को लािग पानी साइडमा नभएको ज�ता सम�या उ�ेखगरी
गनु�पन� कामह� खुलाइिदन नगरपा�लकालाई अनुरोध गरेकोमा सोको संशोधन तथा उ� िनमा�ण काय�को ड� इङ तथा िडजाइन लेखापरी�णको लािग पेश ह�न आएन ।
(क) साथै िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� अव�ध ०७८/३/१ रहेकोमा आ.ब. ०७७/०७८ स�म � ५२८३८४ मोिवलाइजेशन पे�क� मा� भु�ानी भएको र काय�स�प� ह�न नसकेको अव�थामा
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ अनुसार २१ िदनिभ� �याद थपका लािग िनवेदन िदनुपन� िमित २०७८/५/२२ को िनण�यले ०७८/८/३० स�म एकमु� �याद थप गरेको दे�ख�छ ।
(ख) �थलगत िनरी�णः लेखापरी�णको �ममा न.पा. टोली समेतको उप��थितमा िमित ०७८/०९/११ मा उ� भवनको िनरी�ण गदा� भैितक �गित स�प� अव�थामा ह�न गएको र ३/४ िदन
पिछ ह�ता�तरण ह�ने िनमा�ण �यवसायी प�को दावी रहेको िवम ढलान �लोप निमलेको समेतको उ�े�खत सम�याह� िनमा�ण �यावसायीलाई यिकन नभएको गत िवगतमा उ. स. बाट � १६
लाखको काम गरेकोमा काय�स�प� ह�न नसक� उ. स. लाई काय�को आधारमा भु��ानी गरी पुनः ठे�का �कृयाबाट उ� काय� गराएकोमा पिहलो तलाको फाउ�डेशनबाट थप दइुतलाको संरचना
धा�े वा नधा�े, उ. स. को काय� own गरे नगरेको, ड� इङ तथा डीजाइन नरहेकोले अव�था यिकन ह�न सकेन ।
(ग) �थलगत िनरी�णकै �ममा काय�स�प� ह�द ैगइ ह�ता�तरणको चरणमा पुगेको उ�� भवनको टपमा गा�ो लगाउन निम�नेमा ३ वटा टप काटेको भवनको उ�रपि�को साइडमा िकित�पुर
कोर�े� िभ� परेकोले �ला�र नगन� भिन छोडेको थोरै भागमा �ला�र गरी उ��कएको अव�था दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायको स�झौता अनुसार BOQ मा उ� �ला�र गन� समेतको काय� रहेकाले
�ािव�धक िववरण र BOQ आइटम अनुसार ३२० �काएर िफट �ला�र नगन� भनी छोडेको साइडको �.५००।- का दरले ह�ने � १६००००।- क�ी गरी भु�ानी ह�नुपन� �.

१६०,०००
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५९.४ िबमा नगरेको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यावसायीले िनमा�ण सामा�ी �योग गरीने मेशीन औजार
लगायतका िनमा�ण काय�को िवमा गराउनु पन� �याव�था छ । नगरपा�लकाले यस वष� खरीद तथा ठे�का �याव�थापनका उ�े�खत काय� समेतको सबै िनमा�ण काय�ह�को स�झौता वमो�जम िवमा
गरेको दे�खएन । स�झौता रकमको िवमा गनु�पन� �याव�थाको पालना नगदा� योजनाह� धराशाही ह�न जाने जो�खम देखी�छ । खरीद काय� गदा� िवमाको �ावधान काय��वयन गरी जो�खम �याव�थान
गन�पद�छ ।

५९.५ क�ित�पुर �रङरोड �ाङला – सीता प�प सडक िव�तार तथा �तरो�ित
अधुरो योजना नगरपा�लका र �ीया�स क�ट��सन �ा. �ल. बी क�ित�पुर �र�रोड �ा�ला – सीता प�प सडक िव�तार तथा �तरो���को लािग ल. ई. � १९३९५३११।- मू. अ. कर समेतमा
िमित २०७७/११/१९ मा स�प� गन� गरी िमित ०७७/०७/१८ मा � १२१८८८०१ को स�झौता भएको दे�ख�छ । करीव १५०० िमटर जित ल�वाइ भएको उ�� योजनाको ०७७/११/१२
स�म १६ �ितशत र ०७८/०३/३० को दो�ो रिन� िवलस�म ३६.५ �ितशत काय� �गितका आधारमा अनुगमन सिमितको �सफा�रश वमो�जम � ४४७५०३४/९३ भु�ानी भएकोमा भौितक
काय��गित नखुलेको र िमित ०७७/११/१६ को �याद थपको िनवेदन बमो�जम �थानीय अवरोध र सीमा िववादका कारण ०७८/२/३० स�म �याद थप भएकोमा सो अव�धस�म काय�स�प�
भएको दे�खँदनै । नगरकाय�पा�लको ०७८/०५/२२ को एकमु� िनण�यअनुसार ०७८/०८/३० स�म �याद थपेकोमा सो अव�धस�म काय�स�प� भएको दे�खँदनै । नगरपा�लकाको ०७८/०५/२२
को एकमु� िनण�यअनुसार ०७८/०८/३० स�म �याद थप ०९ मिहना १० िदन भएकोमा योजना स�प� ह�न नसक� अधुरो रहेको उपय�ु दे�खएन ।
(क) सो योजनाको व�क जमानत �याद थप ०७९/०९/३० स�म ह�नुपन�मा ०७९/०९/१५ स�म मा� रहेकोमा १५ िदन घटी व�क �यारे�टी भएको दे�ख�छ ।
(ख) उ� योजनाको �िव�धक समेतको उप��थितमा �थलगत परी�ण गदा�

लेखापरी�ण अव�धमा �रङगरोडदे�ख �ाङलाचोक स�मको बाटो र क�रव १२० िमटर जित कालेप�े लेखापरी�ण अव�धमा नै काय� भएको �ाङलाचोक दे�ख सीता प�पस�मको करीव
१०० िमटर जित ढलान भएको बाटोमा ढलान फोडी एक साइडमा पाइप िव��याइरहेको तर नगरपा�लकासंग सम�वय नभएको र २,३ ठाउँमा ढलान तथा िपच खनी खा�डो खिनरहेको
अव�था दे�ख�छ भने अक�तफ�  उ� सडक �रङरोड दे�ख �ा�लास�म िपच सडकको धुलो सडक पेटीमा ज�मा पारेको तर सडकपेटीबाट नहटाएको सडकपेटी समेत सफा नगरेको
अव�था दे�खएकाे छ ।
साथै उ� सडकको �ाङलाचोकदे�ख सीता प�प स�मको ढलानमा �लोप निमलाएको गिहरो भागमा पानी िनकास नभई ज�ने अव�था रहेको र ढलानको अ��तम िव�ददेु�ख सीता प�प
स�म करीव १०० िमटर जितमा� कालोपा�े गरेको तर उ� कालोप�े उ��कसकेको अव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा �िव�धकसँग छलफल गदा� �ािव�धक िवमित रहँदारहद ैसमेत िनमा�ण �यावसायीले िनमा�ण काय� गरेको र पा�लकाको अनुगमन �ममा िपच भ��कसकेको भएता पिन
अनुगमन सिमितले भु�ानी �सफारीस गरेको �ािव�धक प�को भनाई रहेको छ ।
उ�� योजनाको हालस�मको �गित ��थित बु�दा िमित ०७८/०९//९ स�म ५१.४ �ितशत िव��य �गित भएको तर भौितक �गित नखुलेको जानकारी पा�लकाबाट �ा� भएको छ ।
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५९.६ छुगाँउ टौदह सडक दो�ो
काय�मा �प�ता नभएकोः नगरपा�लकको �वीकृत िविनयोजन ऐन ,२०७७ को पूव�धार िवकास काय��म अ�तरगत छुगाँउ – टौदह सडक वडाँ नं. ५ र ६ को सडक सुधार योजना काय��ममा � २
करोड रहेको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले पिहलो ठे�का �याव�थापनबाट उ� सडक सुधार काय�को लािग � १९२९९९९८।- ल.ई. तयार गरी बुजानदेवी िनमा�ण सेवा �ा. �ल. को कवोल अंक �
८५८८५२८ ५५.४९ घटीमा संझौता गरी ठे�का �यव�थापन गरेकोमा नगर काय�पा�लकाको िमित २०७७/९/२० को िनण�यानुसार बचत रकमबाट पुनः ल.ई. � १०३२५४९८।- कायमगरी
�ो�ेस बुजन जे.मी. को कवोल अंक � ४६४६८२०/- �वीकृत गरी िमित ०७८/२/३१ मा काय� स�प� गन�गरी २०७७/१२/०३ मा स�झौता गरी ठे�का �यव�थापन गरेको दे�ख�छ । पिहलो
ठे�कामा िविभ� २० आइटम समावेश भएकोमा दो�ो ठे�कामा िविभ� १२ आइटम समावेश गरेकोमा दवु ैयोजनाको काय�को �रफरे�स िफ�डवुकमा ह�नुपन�मा नभएको ठाँउ र चेनेजको लोकेशन
िव�तृत �पमा नभएको तथा नापी िकताव समेतमा नखुलेकोले उ�े�खत योजना दोहोरो परे नपरेको यिकन गन� सिकएन । सो स�ब�धमा नगरपा�लकाबाट �प�ता ह�नुपद�छ ।
(क ) उ� योजना िमित २०७८/३/२५ मा स�प� भएता पिन पिहले र दो�ो रिन� िवलस�ममा � ४०४७२१७।- भु�ानी भएको दे�ख�छ । नगरपा�लकाबाट � ५९१०१४।- भु�ानी बाँक� राखी
आ.ब. ०७८/७९ मा िविनयोजन ऐन माफ� त �मागत योजनामा समावेश गरी अधुरो िनमा�ण काय� राखेको उिचत दे�खएन ।
(ख) �थलगत िनरी�णः नगरपा�लकाको �िव�धक टोली समेतको उप��थितमा िमित २०७८/९/११ मा उ�� सडकको �थलगत िनरी�ण गदा� सडकको दबैु िकनारको फुटपाथ भ�काएको
सडक िब�ेको खानेपानी काया�लयले सडक पेटी भ�काएर छोडेको नगरपा�लकासँग सम�वयन नभएको �ाबेल बाटोमा पानी िनकास ड� ेन नभएको पिहलो र दो�ो दवुमैा काय� गरेको �ावेल बाटो नै
रहेको माटो ढु�ाको फोहोर समेत दबैु साइडमा रहेकोले एउटै ठाँउमा दईु चरणमा काय� भएकोमा फरक फरक काय�भएको हो भ�े यिकन ह�न नसकेको अव�था छ ।

६० छुगाउँ भ�केपाटी ह�द ैपु�पलाल पार् सडक सुधार काय��म 

नगरपा�लका र बुजानदेवी िनमा�ण सेवा �ा. �ल. बीच छुगाँउ – भ�केपाटी ह� ँद ैपु�पलाल पाक�  सडक सुधार काय��म अ�तरगत �यािवन �रटेिन� वाल पुटपाथ वोटिव�वा र साइड ड� ेन समेतको काय�
गन� मू. अ. कर समेत � १९२९९९९८।- को लागत अनुमानमा � १०२८९७२१।- को िमित ०७७-५-३१ दे�ख २०७८-३-२ मा स�प� गन� गरी स�झौता भएको छ । उ�� योजना िमित
२०७८/०३/०१ को काय�स�प� �ितबेदन अनुसार � १०२५९५६३।- मा स�प� भएकोमा नगरपा�लकाबाट आ.व. ०७७/०७८ मा िमित ०७७/१२/२७ को अनुगमन सिमितको �सफारीश
अनुसार ९२ �ितशत BOQ काय�को आधारमा � ९७२८४७७।- भु��ानी गरेको दे�ख�छ । बाँक� रकम � ५३१०८६।- भु�ानी नगरी आ. व. ०७८/०७९ को �मागत योजनामा परीवत�न गरी
िमित ०७८/८/१९ मा अनुगमन र ०७८/८/२० मा �िव�धक चेकजाँच गरी ०७८/९/१ मा भु�ानी समेत गरेकोमा उ�� काय�स�प� �ितवेदन नगरपा�लकाबाछ �वीकृत र �मािणत भएको
दे�खदनै ।
(क) िमित २०७८/३/१४ मा िनमा�ण सेवाको जानकारी प�ानुसार उ�� योनजाको वडा नं ५ मा पन� ितनथाना खानेपानी लाइनको पाइप ख�दा अ�धकांश ठाँउमा सडक िव�ेको र िनमा�ण सेवा
जवाफदेही नह�ने उ�ेख भएकोमा काय� �वीकार �ितवेदन र गुण�तर परी�ण काय� समेत नभएको सो योजनाको काय�स�प� स�झौता बमो�जम भए नभएको यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा
नगरपा�लकाबाट यिकन ह�नुपद�छ ।

६१ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

५३८५०१ ५९५५४ ४७८९४७
यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.

नं.
आ. व. बे�ज दफा नं. बे�जुको संि�� �याहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ ०७� /

७६
६२(७४) पे�क� बाँक� वडा नं. िन. उ. स. 0 0 0 1,580,000.00 1,580,000.00

२ ०७� /

७६
६२(७९) पे��क बाक� साग लामा पुसु िन. उ.

स.

0 0 0 1,650,000.00 1,650,000.00

३ ०७� /

७६
६२(६९) पे�क� बाक� अमन महज�न 0 0 0 300,000.00 300,000.00

४ ०७� /

७६
६२(६१) पे�क� बाक� हष� महज�न 0 0 0 300,000.00 300,000.00

� ०७� /

७६
६२(६२) पे�क� बाँक� राजे�� महज�न 0 0 0 300,000.00 300,000.00

६ ०७� /

७६
६२(४�) पे�क� बाँक� िबकास महज�न 0 0 0 1,000,000.00 1,000,000.00

७ ०७� /

७६
६२(६०) पे�क� बाँक� राजे�� महज�न 0 0 0 300,000.00 300,000.00

� ०७� /

७६
६२(३�) पे�क� बाँक� तपराज फुलारा 0 0 0 449,800.00 449,800.00

९ ०७� /

७६
६२(४�) पे�क� बाँक� स�मान मान�धर 0 0 0 1,505,670.00 1,505,670.00

१० ०७� / ६२(�१) पे�क� बाँक� सृजना महज�न 0 0 0 265,000.00 265,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६

११ ०७� /

७६
६२(३४) पे�क� बाँक� खगराज जोशी 0 0 0 96,300.00 96,300.00

१२ ०७६ /

७७
७३ मंगल मा िब को काय�स�प�

�ितबेदन पेश ह�नुपन� (पे�क� बे�जु
दफा �० मा समेत कायम भएको
फ�य�ट नभएको)

0 15,000,000.00 0 15,000,000.00

१३ ०७४ /

७�
४२.� रमेशमान डंगोल 0 0 0 641,400.00 641,400.00

१४ ०७४ /

७�
४२.११ किब�� पचली भैरव जे. मी. 0 0 0 10,000,000.00 10,000,000.00

१� ०७४ /

७�
४२.१७ िड�कोस� प��लकेशन पे�क� 0 0 0 90,000.00 90,000.00

१६ ०७४ /

७�
४२.२३ तपविप उ.स. पे�क� 0 0 0 1,736,000.00 1,736,000.00

१७ ०७४ /

७�
४२.२४ �जफागल टोल सुधार सिमित 0 0 0 80,000.00 80,000.00

१� ०७४ /

७५
४२.२� �वालादेबी उ. स. पे�क� 0 0 0 165,000.00 165,000.00

१९ ०७६ /

७७
�०.७६ ठाकूरराम थापा पे�क� 0 0 0 80,400.00 80,400.00

२० ०७६ /

७७
�०(६७ र ७४) मनदेवी महज�न पे�क� 0 0 0 280,000.00 280,000.00

२१ ००७६
/७७

�०(१४-२०) �ाने��मान महज�न 0 0 0 180,000.00 180,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ ०७६ /

७७
�०.�७ अमृत नगर ना स 0 0 0 40,000.00 40,000.00

२३ ०७६ /

७७
�०.३४ सृजना �े� 0 0 0 18,000.00 18,000.00

२४ ०७६ /

७७
�०( �९र९०) द�लत मिहला समाज 0 0 0 840,000.00 840,000.00

२� ०७६ /

७७
�०(४�,४९,�०,६४,६�,६६) च��माया महज�न 0 0 0 130,750.00 130,750.00

२६ ०७६ /

७७
�०(�१,६�) च��माया महज�न 0 0 0 180,000.00 180,000.00

२७ ०७६ /

७७
�०(१२,१३) सृजना �े� 0 0 0 50,000.00 50,000.00

२� ०७६ /

७७
�०.३१ सृजना महज�न 0 0 0 210,000.00 210,000.00

२९ ०७६ /

७७
�०.७� कृ�णभोला महज�न 0 0 0 500,000.00 500,000.00

३० ०७६ /

७७
�०(६,७,४३,४४,४�,४६,४७) केशव � सुवेदी 0 0 0 180,000.00 180,000.00

३१ ०७६ /

७७
�०(�,९) �ाने�� महज�न 0 0 0 50,000.00 50,000.00

३२ ०७६ /

७७
�०(७१,७२) तपराज फुलारा 0 0 0 56,550.00 56,550.00

३३ ०७६ /

७७
�०.२९ तपराज फुलारा 0 0 0 25,600.00 25,600.00

३४ ०७६ /

७७
�०.६९ तपराज फुलारा 0 0 0 55,000.00 55,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३� ०७६ /

७७
�०.१०१ चोभार �वा��य चौक� पे�क� 0 0 0 23,000.00 23,000.00

३६ ०७६ /

७७
�०.९७ िच�ा ितहार �वा��य चौक� 0 0 0 20,000.00 20,000.00

३७ ०७६ /

७७
�०(१०,११) शा�ता पाठक पे�क� 0 0 50,000.00 50,000.00

३� ०७६ /

७७
४६(क) वाजागाजा –उ स 0 400,000.00 0 0 400,000.00

३९ ०७६ /

७७
४७(क) शंकधर जे� नागरीक सेवा 0 200,000.00 0 0 200,000.00

४० ०७६ /

७७
४७(ख) धान का�ने मेशीन ख�रद 0 293,470.00 0 0 293,470.00

४१ ०७६ /

७७
४७(ग) वडा न १० मिहला कपडा �ोला 0 298,300.00 0 0 298,300.00

४२ ०७६ /

७७
७९.१ रिव�� समान िवतरण 0 75,000.00 0 0 75,000.00

४३ ०७६ /

७७
७९.२ �ािव�धक पु�ाई वेगरको भु�ानी 0 96,5000.00 0 0 96,5000.00

४४ ०७६ /

७७
७९.� �ज�सी समान 0 95,270.00 0 0 95,270.00

४� ०७६ /

७७
७९.६ �माण 0 70,000.00 0 0 70,000.00

४६ ०७६ /

७७
७९.७ व�क नगदी िकताब 0 97,000.00 0 0 97,000.00

0 20,295.00 0 0 20,295.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np77 of 79

४७ ०७६ /

७७
७९.� िबल भपा�ई

४� ०७६ /

७७
७९.९ वैठक मान�धर 0 76,500.00 0 0 76,500.00

४९ ०७६ /

७७
७९.१ सु�केरी �याहार खच� 0 10,108.00 0 0 10,108.00

�० ०७६ /

७७
७९.११ घरभाडा भु�ानी 0 9,750.00 0 0 9,750.00

�१ ०७६ /

७७
७९.१२ भपा�ई वेगर भु�ानी 0 40,800.00 0 0 40,800.00

�२ ०७६ /

७७
७९.१४ रकम भु�ानी �माण 0 33,957.00 0 0 33,957.00

�३ ०७६ /

७७
७९.१� सरसफाई खच� 0 20,790.00 0 0 20,790.00

�४ ०७६ /

७७
७९.१६ भपा�ई कागजात वालकृ�ण महज�न 0 180,000.00 0 0 180,000.00

�� ०७६ /

७७
७९.१७ भपा�ई कागजात कृ�ण गोपाल

महज�न

0 180,000.00 0 0 180,000.00

�६ ०७६ /

७७
७९.१� भपा�ई कागजात चमूमाया महज�न 0 180,000.00 0 0 180,000.00

�७ ०७६ /

७७
७९.१९ भपा�इ कागजात रमेश � नेपाल 0 180,000.00 0 0 180,000.00

�� ०७६ /

७७
७९.२ भपा�इ कागजात कृ�ण गोपाल

महज�न

0 45,000.00 0 0 45,000.00

0 200,000.00 0 0 200,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�९ ०७६ /

७७
७९.२१ भपा�इ कागजात वडा न १०

६० ०७६ /

७७
७९.२२ भपा�इ कागजात िवमला प�त 0 200,000.00 0 0 200,000.00

६१ ०७६ /

७७
७९.२३ भपा�इ कागजात वडा न ७ 0 180,000.00 0 0 180,000.00

६२ ०७६ /

७७
७९.२४ भपा�इ कागजात बालकृ�ण

वासकोटा

0 180,000.00 0 0 180,000.00

६३ ०७६ /

७७
७९.२� भपा�इ कागजात रमेश � नेपाल 0 180,000.00 0 0 180,000.00

६४ ०७६ /

७७
७९.२६ भपा�इ कागजात वडा न ३ सिचव 0 180,000.00 0 0 180,000.00

६� ०७६ /

७७
�०.१२१ पे�क� ई---उ स 0 - 0 891,000.00 891,000.00

६६ ०७६ /

७७
७९.३ �माण ० 170968.00 ० ० 170968.00

६७ ०७४।
७५

२१ भ�ा असुली 50000.00 0 0 0 50000.00

६८ ०७४।
७५

२५ चाडपव� खच� असुली 803000.00 0 0 0 803000.00

६९ ०७४।
७५

२६ चाडपव� खच� असुली 170000.00 0 0 0 170000.00

७० ०७६।
७७

२९ सामा�जक सुर�ा असुली र
�माण

1320400.00 13128788.00 0 0 1449188.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 2343400.00 32710996.00 0 24499470.00 59553866.00

स�परी�ण ह�न नसकेकोः

पा�लकाले स�परी�णका लािग अनुरोध गरेको म�ये आ. व. २०७६\७८ को बे�जु दफा नं. ८०.८१ को � २००००। पे�क� दफा नं. ८०.४२, ८०.६० र ८०.६१ को � ४५०००।- दफा नं.७९.४ को �
१८८९६०।- दफा नं. ७९.१३ को � ४५८४९६।- र दफा नं. ४२.११ को � ६०००००।- गरी � १३१२४५। को िबल भपा�ई तथा �माण कागजात सिहतको पु��ाई पेश भएपिछ स�परी�णको �ि�या
अगािड बढाइने �यहोराको जानकारी गराइ�छ ।
नगरपा�लकाको च.नं. २�२ िमित ०७�\९\९ को आ.व. २०७४\७� को दफा नं. ४२ को पे�क� बे�जु स�परी�णको लािग अनुरोध भएकोमा भौ.नं. ३२� \०७७\१०\१२ बाट �.४०६२�४१४।- को
�माण कागजात संल� नगरी फ�य�ट गरेको समेत � ४४��४७४२।- को �माण कागजात पेश भएपिछ मा� स�परी�णको �ि�या अगािड बढाइने जानकारी गराइ�छ ।

अ�ाव�धक वे�जु - 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)
५३८५०१ ५९५५४ १८०९६६ 0 ६५९९१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


