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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदचशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदचशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोचजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् 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 । उचल्लचखि संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था एवं नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बचन्धि 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 परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदचशािा, 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 जनशचक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको 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 बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देचखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपचस्थि 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 ।  
 (टंकमचण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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  (बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६४१                                                                                        तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

कातलका नगरपातलका, चििवन । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बचन्धि 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 सम्बचन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बचन्धि प्रितलि 
काननुबमोचजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण 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.4 करोड 5 लाख 18 हजार बेरुजू देचखएको छ। सो मध्रे् असलु गनुापने रू.29 लाख 8 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने 
रू.1 करोड 85 लाख 67 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.1 करोड 56 लाख 89 हजार र पेश्की रू.33 लाख 55 हजार रहेको छ । पातलकाको 
गिवषासम्मको रु. १४ करोड ११ लाख ८० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु. २ करोड ४ लाख ७ हजार फर्छ्यौट भई िथा 
र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १६ करोड १२ लाख ९१ हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू चस्थति 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 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारचम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोचजम 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 ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको चजम्मेवारी 

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

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

 

  

         
 

 

 

                   

        

           (तरलोिन आिार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक
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कातलका नगरपातलका, चििवन 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारचम्भक 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 
चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

58 52 40518 
0 0 0 

58 52 40518 2908 15689 18567 ० ० 34255 3355 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू चस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
चजल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

चििवन १४११८० ० २०४०७ १२०७७३ ० ४०५१८ १६१२९१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : का�लका नगरपा�लका, िचतवन , का�लका नगरपा�लका , िचतवन

काया�लय �मुख गोपाल �साद वगाले २०७७-५-१२

काया�लय �मुख य� पुरी २०७७-४-१

काया�लय �मुख अ�यतु राज रे�मी २०७७-११-६ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ऋिष �साद कडुवाल २०७७-४-४ २०७८-३-३१

बे�जु रकम ४०,५१७,६४४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३०,८३,४३,९५०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४०,४६,०१,९२६ चालु खच� ३६,१९,७६,०९२

�देश सरकारबाट अनुदान ४,५५,०८,७६७ पँूजीगत खच� ५२,०३,२८,३६१

राज�व बाँडफाँट १२,१५,९५,२४० िव�ीय/अ�य �यव�था १२,८५,३१,२३१

आ�त�रक आय ३,९८,२६,९३७

अ�य आय २२,४२,६७,४३५

कुल आय ८३,५८,००,३०५ कुल खच� १,०१,०८,३५,६८४

बाँक� मौ�दात १३,३३,०८,५७४
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१
का�लका नगरपा�लका
लेखापर��ण ��तवेदन

२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती सु�िढकरण माफ� त िवधावयक�, कायाकारीणी र �याियक अ�यास सं�थागत गरी �थानीय सरकारको स�ालन गन� नगरपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारको स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वय �वध�न गद� �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता तथा उ�रदािय�व �वध�न गरी
पारदिश�ता सुिन��चत गनु� नगरपा�लकाको उदे�य रहेको छ । कुल �े�फल १४९.०८ वग� िकलोिमटर रहेको नगरपा�लकामा ११ वडा तथा ५८ सभा सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या
क�रव ५४ हजार रहेको छ ।

२ �थानीय स��त कोष :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पा�लकामा �थानीय स��त कोष रहने तथा दफा ७२ मा आय �ययको लेखा�न स�व��ध �यव�था रहे अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।
७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः ( �. हजारमा )

�स.न. काय��मको नाम आय �. ज�मा �. �यय िशष�क खच� �.

१ आ�त�रक आ�दानी चालु खच� ३६१९७६

गत आ.व. को �ज�मेवारी ३०८३४४ ३०८३४४ पँुजीगत खच� ५२०३२८

यस आ.व. को आ�दानी ३९८२७ ३९८२७ पे�क� खच� ३३५५

२ अ�य िविवध आ�दानी धरौटी िफता� ३५८१

क. जनसहभािगता २१७५ २१७५ संघीय/ �देश अनुदान िफता� -

३ संघीय अनुदान ४०४६०२ िवभा�य कोष संघीय िह�सा -

क. समानीकरण अनुदान १४०४०० िवभा�य कोष �देश िह�सा -

ख. सशत� अनुदान २४९५८६ बँैक मौ�दात

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. िवशेष अनुदान ४८४९ क. मुल खातामा ८६८२७

घ. समपुरक अनुदान ९७६८ ख. धरौटी २५२३८

४ अ�य अनुदान ग. िविभ� कोषह�मा २१२४४

क. सडक बोड� नेपाल ० ० अ�तर सरकारी अ��तयारी
१२१५९५२४०.७६

५ अ�तर सरकारी अ��तयारी १२१५९५ �थानीय पुवा�धार िव.साझेदारी
काय��म

९७०६

क. �थानीय पुवा�धार िव.साझेदारी
काय��म

९७०६ सामा�जक सुर�ा काय��म ९९६४९

ख. सामा�जक सुर�ा काय��म ९९६४९ �देश संसद िवकास कोष ११७१०

ग. �देश संसद िवकास कोष ११७१० ग�रब सँग िव�वे�वर काय��म ५३०

घ. ग�रब सँग िव�वे�वर काय��म ५३०

६ �देश सरकारबाट ह. काय��म ४५५०९

क. समानीकरण अनुदान १०३२०

ख. सशत� अनुदान १७८३४

ग. समपुरक अनुदान १३५२९

घ. िवशेष अनुदान ३८२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ धरौटी रकम २८८१९ २८८१९

८ �देश/संघ सरकारसँग राज�व
बाँडफाँड वापत

१७२०२९ १७२०२९

९ िविभ� कोषह� २१२४४

क. म.वा.िव.का. िवशेष कोष १२९८

ख. मम�त स�भार िव. कोष २०४

ग. कम�चारी क�याण कोष २३५०

घ. िवपद �यव�थापन कोष १८४३

ङ. ग�रबी िनवारण तथा सामा�जक
प�रचालन कोष

१६५

च. काय� संचालन कोष ३६२२

छ. िविवध खच� खाता कोष ११७६२

ज�मा � ११४४१४४ ११४४१४४ ११४४१४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरण, �ल�खत
�ि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 को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�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 �यहोरा �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीसँग छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार रहेका छन्
।

४ लेखापरी�णका �ममा अशुली :
नगरपा�लकाको लेखापरी�णका �ममा देहाय अनुसार अशुल भई दा�खला भएको छ ।

�. सं. िववरण दा�खला �.

१ िफता� दा�खला ७४७२.००

२ पा�र�िमक कर ३१५२१०.००

ज�मा ३२२६८२.००

५ कानुन िनमा�ण :

नगरपा�लकाकले िनमा�ण गरेका कानुन तथा �यायीक सिमित माफ� त स�पािदत काय�का स�व�धमा उपल�ध िववरण प�र�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

५.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको
अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यसै
�यव�था अनुसार पा�लकाले २६ ऐनका सथै ४० िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध तथा िनद�िशका ��वकृत गरी काया��वयनमा �याएको
िववरण उपल�ध गराएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको बारेमा �यव�था गरेको
छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ ।आ.व.

०७७/७८ को नीित, वजेट तथा काय��म पु��तकामा उ�ेख भए अनुसार गत बष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक�
मु�ा २५ र यो बष� ९ िववाद दता� भएकोमा १८ फ�य�ट भई १० �ज�मेवारी सरेको दे�ख�छ । �यायीक सिमितको काय� स�व��ध िववरण
देहायमा उ��ख छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पन� दे�ख्छ ।

�.स. िबवरण सं�या

१ गत आ. ब. को बाँक� २५

२ ०७७।७८ मा थप भएका मु�ा ९

३ फ�य�ट भएका मु�ा १८

४ बाँक� मु�ा १०

५ फ�य�ट भएका म�ये अदालत गएको ६

६ आ�त�रक िनय��ण :

नगरपा�लकाले अवल�वन गरेको आ�त�रक िनय��ण �णालीका स�व�धमा �ा� सूचना तथा िववरण िव�लेषणबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

६.१ सरकार स�ालन ऐन २०७४ माआ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेको छ । आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय
उ�रदािय�व कानूनमा समेत उ� �यव�था उ�ेख छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय�का स�व�धमा स�पमदनग�रने काय� िनयिमत,

िमत�ययी �भावकारी र द�तापुण� �पमा स�पादन गनु�पन� �णालीको नगर �मुख, �ज�ा सम�वय सिमित �मुख वा �ज�मेवार

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�धकारी तोक� अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीको �भावकारी �यव�थापन गन� सकेको
दे�खएन ।
�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन� �वव�था रहेकोमा पा�लकाले िवगतमा त�या� तयार गरेको भएपिन अव�ध यिकन गरी अ�याव�धक गरेको
पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको सु� स�टवयरले जेनेरेट गरे अनुसारकोवािष�क �ितवेदन �देश लेखा
इकाई काया�लयमा पठाउने गरेपिन सो स�व�धमा भएका थप �गितका स�व�धमा लेखा�न गरेको पाइएन ।
पा�लकाले भु�ानी अिभलेखका आधारमा सु� स�टवेयरमा काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको जनाएपिनबह�बिष�य योजना
�वीकृत गरी अिभले�खकरण गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित
�ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
यसको उपय�ु �यव�थापन गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानकोिववरण तयार गरी सहायक �ज�सी खाता राखेको जानएपिन वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समानको
अिभलेखमूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन� उ�ेख गरेकोमा सुझाव काया��वयन गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको दे�खएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ�
ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन ।
योजना �यव�थापनमा सकारा�मक �भाव कायम गन� गरी वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन
।
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
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यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख अ�याव�धक गरेको
दे�खएन ।
नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल गन� �णाली �यव�थापन गरेपिन थप सुधार गरेको दे�खएन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ागरी उपल��ध मापन गरेको दे�खएन । यसबाटअधुरा आयोजनाको काया��वयनमा िदशािनद�श ह�न
सकेको दे�खएन ।

�म भौचर
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६.२ सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस�
स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद�
ह�नुपन�मा पा�लकाले राज�वा उठाउन �योग गरेको राव�व सूचना �यव�थापन �णालीको �यव�थापन र िनय��णमा काया�लयको
पह� ँच दे�खएन । सेवा �दायक सँ�थाले िनय��ण तथा �यव�थापन गन� ग�र स�झैता गरेको दे�खयो । यसबाट नगरपालीकाको
आ�त�रक आय लेखा�नका स�व�धमा भरपद� अनुगमन �णाली तयार गरेको दे�खन आएन । पा�लकाले सँकलन के�� बाट �ा�
िववरणको आधारमा मा� आय लेखा�न गन� गरेको छ । �णाली �यव�थापनमा समेत नगरपा�लकाको पह� ँच ह��गरी सुधार गनु� पद�छ
।
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन गदा� स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार गरी म. ले. प. फाराम ९०१ र
९०२ बमो�जम �योगककता�, िनय��णकता� लगायतको अिभलेख कायम ह�नेगरी काया��वयन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यरुी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा
रा�नुपन�मा लेखापरी�ण अव�धमा उ�े�खत �यहोराको �माण पेश ह�न आएन । यसबाट से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधीका
स�व�धमा जो�खम भई अिभलेख भएकोआ�दानी रकम हराउने तथा अिभलेखमै नदे�खई आय लेखा�नमा समेत नआउने अव�था
रह�छ। यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।
फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था ह�नुपन� अशल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले यस स�व�धमा
छु�ै गरी भरपद� �यव�था गरेको �माण पेश गरेको छैन । �सगास वा सु� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा �योग ह�ने स�टवेयरका
स�ब�धमा सेवा स�ालक िनकयलेनै िनय��ण गन� र पा�लकले स�ालन मा� गन� गरेको नकारी िदएको छ । भरपद� वकै��पक
�यव�था सुिन��चत गनु�पद�छ ।
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६.३ सावारी स�ालन तथा मम�त काय�का लािग लगबुक तथा मम�त अिभलेख कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार पा�लकाले म ले प फारम �योग
गरी �यव�थापन गनु�पन� स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

पा�लकाले सवारी साधन मम�त, ई�धन खपतको अव�था ज�त �यहोरा खु�नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन
स�ालन लगबुक रा�नुपद�छ । लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� लगबुक राखेको दे�खएपिन समय �म अनुसारको अिभलेक
द�ु�त ह�नेगरी अ�याव�धक गरेको पाइएन । सवारी साधनको वा�तिवक अव�था खु�ने गरी म. ले. प. फाराम ९०५ अ�याव�धक
गनु� पद�छ ।
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�त गदा� म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जमको मम�त अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले पा�लकले पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�तमा खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । सव ै िक�समको
मम�तको अव�था दे�खनेगरी मम�त अिभलेख राखेको छैन । यसवाट य�ता साधन िव�थािपत तथा �ललाम गदा� साथै िव��य
िववरणमा वा�तिवक मु�य लेखा�न गन� सम�या ह�ने दे�ख�छ । य�तो अशर उ�प� नह�ने गरी सुधार गनु�पद�छ ।
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६.४ आ�दानी खच� लेखा�न तथा िव��य िववरण तयारी लगायत काया�लयको ��यक तहमा �योग ह�ने काय� अिभले�खकरण गन�
महालेखापरी�कको काया�लयले �वीकृत गरे अनुसारका म. ले. प. फारामह� �योग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णबाट
उठेका बे�जुको अिभले�खकरण गरी बे�जु लगत रा�नुपद�छ । पा�लकाले केही म ले प फारमह� राखेपिन अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत तयार गरेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।

म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक नह�दा वे�जुको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने ह� ँदा िनयमानुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।
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६.५ २०७८-११-२४ �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा कम�चारी �मणको अिभलेख अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । यस काय�को आ�त�रक
िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको छ ।

�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा काय�लायबाट �मण आदेश �लई �मण गन� कम�चारीका स�व�धमा म. ले. प. फाराम ९०७
बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािगम. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
यस वष� अनुगमन तथा �मण काय�मा खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा�मण गरेको
�मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेपिन �मण अिभलेख राखेको छैन । साथै ते�रज तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट
अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ।
यसबाट अनुगमन तथा मु�याँकन काय��म �भाबकारी भयो भ�े आधार भएन । उ� खच� गदा� �मण गन� �यि�को �प� �यहोरा
दे�खने ग�र अिभलेख राखेको छैन । यसबाट आ�थ�क वष�को अ�तमा कम�चारी �मण अव�थाको मु�या�न गन� स�ने दे�खएन ।
साथै �मणबाट िनधा��रत उदे�य �ा� भए नभएको साथै खच� �भावकारी भए नभएको परी�ण गन� सिकएन । पा�लकाले �मण
अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
सोही िनयमलीमा �मण पे�क� �लने कम�चारीले �मणबाट फक� आएपिछ म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन पेश
गनु�पन� र �ितवेदन �ा� भएपिछ �मणको उपल��ध मापन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीले पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले यस अनुसारको �मण �ितवेदन �लई अिभले�खकृत गरेको छैन । यसले आ�त�रक िनय��ण �यव�था कमजोर देखाएको
छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु�पद�छ ।

६.६ पा�लकाले िनमा�ण काय� स�झौता गदा� र रिन� िवल अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार
धरौटी रा�ने र धरौटी क�ी गरी भु�ानी गन� गरेको छ । यसरी क�ी गरी राखेको धरौटी काय� स�प� भएपिछ िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले
सु� �णालीबाट लेखा राखेकोमा सो वष� दे�खको धरोटीको अिभलेख अ�ाव�धक भएिपन सु� स�टवेयर लागु ह�नुभ�दा अ�ध�ा वष�ह�को
अिभलेख �णालीमा �िवि� गरेको छैन । यसवाट धरौटी वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने दे�ख�छ । साथै िव��य िववरणमा ��तुत धराैटी
समेत एिककृत अिभलेखको अभावमा वा�तिवक भए नभएको यिकन ह�न सकेन ।
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७ ख�रद �यव�थापन :

नगरपा�लकाको ख�रद काय� �यव�थापनका स�व�धमा उपल�ध िववरण परी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा समावेश छ।

७.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको खरीद गदा� तोिकए बमो�जम
ख�रदको गु�योजना र वािष�क खरीद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा
काया�लयका लािग एक ख�रद ईकाई गठन गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको नदे�खएकोले बष�भरी
कुन कुन सामान कित प�रमाणमा आव�यक पन�, कित सामान किहले खरीद गन� र �यसको उपय�ु खरीद �कृया िव�ध के ह�ने ज�ता
ख�रद �यव�थापनका मह�वपूण� प�ह� सिहतको योजना नह� ँदा आव�यकता बमो�जम खरीद गद� गएको एवं साव�जिनक खरीद ऐन र
िनयमावलीको तोिकएको सीमा ना�न गई खरीद िनयम तथा ख�रद �ि�यामा सवलैाई सहभागी ह�ने समान अवसर सुिन��चतता भएको
नदे�खएकोले काया�लयले ख�रद �यव�थानमा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ । ख�रद इकाई गठन नह� ँदा ख�रद काय�को किमकमजोरी हटाई
मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा र अ�य सेवाको ख�रदको गुण�तर अिभवृि� गरी सोस�व�धी �ज�मेवारी बहन गराउन किठन ह��छ
। ख�रद इकाई गठन गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ।
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७.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा साव�जिनक िनकालये ख�रद गदा� बोलप�, दरभाउप�, सोझै ख�रद, अमानतबाट ख�रद, परामश� ख�रद,

अमानतबाट ख�रद ज�ता िविभ� िव�ध अपनाई ख�रद गन� िनधा��रत �कृया पुरा भएपिछ ख�रद स�झौता गरी स�झैता अनुसार िनमा�ण
काय�, मालसामान, परामश�, सेवा तथा रासन �खरद गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता गरी गरेको ख�रदमा स�झौताका सत� पालना भए
नभएको स�व�धमा लेखापरी�ण योजना अनुसारका नमुना छनौट गरी परी�ण गरेका �यहोरा अ�य दफाह�मा खुलाइ

पा�लकाले गत िवगत वष�दे�ख स�ालन ग�ररहेका �मागत ठे�का तथा चालु आथ�क वष�मा स�ालनमा आई िनमा�णको चरणमा रहेका
साथै स�प� भएको कुनैपिन ठे�काको िववरण अ�ाव�धक गरी म.ले.प.फा.नं १९० अनुसारको ठे�का लगत अ�ाव�धक गरी राखेको छैन
। यसवाट पा�लकामा के कित ठे�का स�ालनमा छन्, के कित काय� स�प� ह�न नसिक अधुरो रहेको छ, सम�या��त ठे�का छन् छैनन्
यिकन गन� सिकएन । पा�लकाले ठे�का फाइल तथा लेजर राखेको छैन । िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� स�नाप� भएको िनमा�ण काय�को
िववरण नािप िकतावमा �िवि� गरी नापीका आधारमा तयार भएको ठे�का िवल अनुसार भु�ािन गरी ठे�का फाइलमा समेत अिभलेख
अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा राखेको छैन । रिन� िवल भु�ानी भौचरका साथै संल� गन� तर नापी िकताव अ�ाव�धक नह�ने अव�थाले
काय�को प�रमाण दोहोरो ह�नेगरी भु�ानी ह�ने साथै िनमा�णकाय� स�प�नै नभई फरफारक गराउने अव�था रहेकोले पा�लकाले ठे�का
�यव�थापनको आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ गनु�पद�छ ।

७.३ ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� स�झौता अनुसारको सामान आपूित� तथा िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण गरी �ा� सामान तथा भएको
िनमा�ण काय�को गुण�तर यिकन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा आपूित� ह�ने मालसामान तथा भएका िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण
गरेको दे�खएन । केहीमा गुण�तर परी�णको �माण सँल� गरेपिन नम�श अनुसार गुण�त�रय काय� भएको आ�व�त ह�ने आधार दे�खएन ।
यसवाट पा�लकाले गरेको िनरमाण काय� िनमा�ण नम�शले उ�ेख गरे अनुसारको गुण�तरमा भएको र गुण�त�रय मालसामान �ा� भएको
आ�व�त ह�न सकेन । �त�रय िनमा�ण काय� र मालसामन ख�रद गरेको आ�व�त ह�नेगरी गुण�तर प�र�ण प�ित �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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७.४ सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� काया�लय �मुखले काया�लयको
काम कारवाही �व�छ, पारदिश� र व�तुिन� वनाउन िवषयसंग स�व��धत िवशेष�, सरोकारवाला, नाग�रक समाजका �ितिन�ध तथा
�थानीय िनकायका पदा�धकारी समेत समावेश गरी सव�साधारण र सरोकारवालाको कानुनस�मत सरोकारलाई स�वोधन गन� साव�जिनक
सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) मा �थानीय तहले सेवा�वाह पारदिश�,
उ�रदायी र जवाफदेही वनाउन साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ.व. ०७६/७७ मा वािष�क काय��म अनुसार िविभ�
योजनामा खच� गरेको भएपिन योजनाव� �पले योजना स�ालन �यव�थापन र काया��वयनको �भाव अव�थाका स�व�धमा साव�जिनक
सुनुवाई गरेको छैन ।
लेखापरी�णको �ममा जानकारी �लदा केही िवषयमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको जनाएपिन पा�लकामा साव�जिनक सुनुवाइ स�व��ध
फाइल, माइ�यूट, उठेका िवषय, समाधानका लािग �ितव�ता �य� गरेको समय, �ितव�ता पुरा गरे नगरेको िवषय आिदका स�व�धमा
भएका काय�को अिभलेख छैन । यसबाट पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरेपिन आव�यक अनुगमन एवं िनद�शनको कमीका कारण
अिभले�खकरण गरी संक�लत सुझाव काया��वयन गन� गरेको छैन । िनयमावलीको �ावधान पुरा गन� मा� साव�जिनक सुनुवाई गन� तर
अिभले�खकरण नगरी गुनासो समेत �यव�थापन नह�ने अव�थाले साव�जिनक सुनुवाई �भावकारी दे�खएन । साव�जिनक सुनुवाईको वारेमा
सेवा�ाहीलाई सुशुिचत गरी, सव ै वग�, �े�, तथा समुदायका �यि�को उप��थित ह�ने गरी साव�जिनक सुनुवाईको �यव�था गरी उठेका
सम�याह�को अिभलेखीकरण र समाधानका �ितव�तालाई तोिकएको समयाव�धिभ� काया��वनको अनुगमन गनु�पद�छ ।

८ सेवा �वाह :

काय�लयले उपल�ध गराएको िववरण तथा स�व� पदा�धकारी संगको छलफल समेतबाट सेवा �वाहको स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा समावेश छ ।

८.१ सुशासन (�यव�थापन तथास� चालन) िनयमावली, २०६५ िनयम १४ मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� वा जनस�पक�  कायम गन�
��येक सरकारी काया�लयले काया�लय प�रसरिभ� सवलेै दे� ने उपय�ु ठाउमा नाग�रक वडाप� रा� नुपन� �यव�था रहेको छ । नाग�रक
वडाप�मा सेवा �ा� गन� सेवा�ाहीले पेश गनु�पन� कागजात, सेवा�ाहीले सेवा स�व�धमा गरेका गुनासो सु� ने अ�धकारीको पद र नाम, सेवा
�वाहको �ाथिमकता र �ितपूित� �ा� ह�ने वा नह�ने सेवाह� समेत खुलाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको नागरीक बडाप�को अ�ययन गदा�
उ�े�खत �यहोराका �मुख बँुदाह� िन�न छन् :
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�.सं. वडाप�मा खुलाउनु पन�
�यहोरा

िवषयको िववरण ला�े द�तुर (�  )

१ घर न�सा स�व��ध नया घर िनमा�ण, तला थप संसोधन, नामसारी, निवकरण । ५०० र थप
समेत

२ योजना स�व��ध स�झौता, रिन� िवल भु�ानी । िनशु�क

३ िनमा�ण �यवसायी इजाजतप� इजाजत प� दता�, �ित�लपी, निवकरण । ऐन अनुसार

४ सामा�जक िवकास सं�था दता� र निवकरण, स� चालन अनुमती । िनशु�क

५ सामा�जक सुर�ा व�िक� खाता खो� ने, नाम थप घट गन� । िनशु�क

६ प�� जकरण ज�म, मृ�य,ु िववाह, वसाइसराइ, आिद । िनशु�क

७ �वा��य सेवा दिैनक िवरामी जाँच र परामश�, प�रवार िनयोजन सेवा, �वा��य िश�ा
सेवा ।

िनशु�क

८ �याियक सिमित उजुरी दता�, सुनुवाई तथा फेसला काया��वयन ५० दे�ख ५००

९ िश�ा िव�ालय अनुमित, क�ा थप, �थान प�रवत�न, नाम र �वािम�व प�रवत�न ऐन अनुसार

१० कृिष सेवा के�� समुह दता� र निवकरण, मलखाद िवतरण, कृिष फम� दता�, कृिष ऋण िनशु�क

पा�लकाले काया�लय प�रसरमा नाग�रक बडाप� राखेपिन सेवा�ाहीले उदे�य अनु�प �योग गरे नगरेको अनुगमन गरेको छैन । बडाप�को
�भावकारी काया��वयन गराई सेवा �वाहमा सर�लकरण गनु� पद�छ ।िनयमावलीको िनयम १४(ङ) नाग�रक वडाप�मा �ितपूित� �ा� ह�ने
रनह�ने सेवा िकटान गरी उ�ेख गनु�पन� �यव�हेको छ । यसै आधारमा �ितपूित� सिहतको नाग�रक वडाप� �यव�थापन िनद�िशका, २०६९
समेत काया��वयनमा रहेको छ । पा�लकाको काया�लय प�रशरमा राखेको र वेभ साइटमा भएको नाग�रक वडाप�को अ�ययन गदा�
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पा�लकाको वडाप�मा �ितपूित� स�व��ध �यहोरा समावेश गरेको छैन। िनद�िशकाको नं ६ मा �िमकको एक िदनको �यूनतम पा�र�िमकको
दरमा नघटाई अ�धकतममा �. ५ हजार स�म �ितपूित� िदने र �ितपूित�को रकम त�काल सेवा �दान नगन� �ज�मेवार कम�चारीबाट अशुल
उपर ग�रने �यव�था गरेको भएपिन अ�धकांस सेवा�ाहीलाई यस स�व�धमा जानकारी नभएको, वडाप�मा उ� �ावधाननै समावेश नगरेको
र �ितपूित� �लन सेवा �ाि�मा िढलाई भई �ित भएको तीन िदनिभ� िनवेदन गन� र िनवेदन दता�को ७ िदन िभ� टुंगो लगाउने र पुनरावेदनको
समेत झ�झिटलो �ि�या रहेकोले वडाप� अनुसार सेवा �ा� नह� ँदा समेत नाग�रकले �ितपूित�का लािग िनवेदन गन� गरेको दे�खएन ।

८.२ सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम २० मा गुनासो �यव�थापनका लािग काया�लयमा गुनासो सु� ने
अ�धकारी (नोडल अ�धकृत) तो�नुपन�, गुनासो �लन िनशु�क टे�लफोन, अनलाइन सेवा ज�ता उपय�ु मा�यमको �यव�था गनु�पन�,
गुनासो �ा� भएको २४ घ�टािभ� नोडल अ�धकृतले �यव�थापनका लािग सुझाव सिहत काया�लय �मुख सम� पेश गनु�पन�, गुनासो
�यव�थापनका लािग काय�लय �मुखले त�काल आदेश िदनुपन� र आदेश भएकोमा गुनासो �यव�थापन गरी गुनासोकता�लाई जानकारी
िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �थलगत �मण गरी जानकारी �लदा गुनासो सु� न नोडल अ�धकृत तोकेको पाइएन । गुनासो �लन उजुरी
पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी, मौ�खक उजुरी म�ये कुनै एक वा सव ै िव�ध �योग गन� सिकने भएकोमा उजुरी
पेटीका राखेको भएपिन उजुरी उजुरी समाधानका स�व�धमा गरेको काय�को अिभले�खकरण गरेको दे�खएन । �ज�मेवार पदा�धकारी र
कम�चारीले गुनासो अिभले�खकरण गरी सामाधान गन� र समाधानको जानकारी िदई सो को समेत लगत रा� ने काय�लाई कम
�ाथिमकतामा राखेको कारण पा�लकाले गत िवगतमा कित गुनासो �ा� गर् यो र कितको समाधान भयो भ� ने अिभलेख तयार गन� गरेको
छैन । पा�लकाले गुनासो �यव�थापन संय�� तयार गन� र �लिपव� गन� नसकेको अव�था छ । पा�लका गुनासो र पृ�पोषण �लने स�य��
कमजोर रहेको पाइयो । यसबाट पा�लकाह� सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा अनिव� ह�ने अव�था छ ।
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९ अनुदान िफता� : 
पा�लकालाई ��तािवत योजनामा खच� गन� गरी संघीय एवं �देश सरकारबाट अनुदान �ा� ह�ने गरेको छ । यस वष� पा�लकाले �ा� गरेको अनुदान म�ये देहाय अनुसारले ह�ने
�. ९,२१,४१,८४२.९८ िमित ०७८।७।८ र ०७८।४।१० मा िफता� गरेको दे�ख�छ । सायमानै िनमा�ण काय� स�झौता �यव�थापन गरी िनमा�णको काय�का िनिम� िनकासा
भई आएको बजेट खच� गन�गरी सं�थागत �मता सु�ढ गनु� पद�छ ।

िववरण चालु खाताको चेकबाट िफता� पूजीगत खाताको चेकबाट िफता� ज�मा िफता�

�देश सरकार १०९२५२५.३७ २२७८८७०७.४३ २३८८१२३२.८०

संघीय सरकार १७८६७६८२.२३ ५०३९२९२७.९५ ६८२६०६१०.१८

ज�मा १८९६०२०७.६० ७३१८१६३५.३८ ९२१४१८४२.९८

१० िव��य िववरण :

िव��य िववरणका स�व�धमा उपल�ध कागजातको अ�ययनबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा समावेश छ ।

१०.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक
कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन�
�यव�था छ । कोषमा गत आ.व. स�ममा �. २३,५०,०००.०० मौ�दात रहेकोमा यस वष� कम�चारी क�याण कोषमा थप ट� ा�सफर भएको
दे�खएन । मौ�दात कायम म�येबाट यस वष� खच� नभई शु� मौ�दात बराबरको रकम बाँक� रहेको दे�खयो । कोष संचालन स�व�धमा
कानूनी �यव�था भएको दे�खएन । ऐनले दफा ९१(५) ले कोष स�ालन स�व��ध अ�य �यव�था तोिकए बमो�जम ह�ने उ�ेख गरेको
भएपिन कोष स�ालन सहजताका लािग िविनयमाव�ल तथा िनद�िशका तयार गरेको दे�खएन । कानूनको �यव�था नगरी पा�लका
अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले िनयमानुसार ह�नेगरी �यव�थापन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�वा िनयमावली, २०७७ को िनयम २५ मा के���य िनकायले वािष�क बजेट तथा काय��म तथा
म�यका�लन खच� स�चनाको िववरण तथा पाँच वष�स�म काया��वयन गन� आयोजनाको िववरण आयोजना बैकमा समावेश गन� गरी राि�� य
योजना आयोगमा ले�ख पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले चौमािशक तथा वािष�क ल� तथा �गित सिहत दीध�का�लन तथा बह�बिष�य
योजनाको िववरण पठाउने गरेको छैन । यसवाट पा�लकाले काय��ममा समावेश गरी स�ालनमा �याएको तथा स�ालनमा �याउने तयारी
गरेको आयोजनाह� आयोजना ब�कमा समावेश नभई राि�� य योजनासँग आव� ह�न नसकेको अव�था छ । िनयमावली अनुसारको �यव�था
काया��वयन ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।

१०.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा पा�लकााले कारीवार, आय �ययको लेखा �णाली तथा राज�व तथा खच�
िशष�कको बिग�करण गरी तोिकए बमो�जम लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले संघ तथा �देश तफ� बाट िनकासा भई कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट सोझौ भु�ानी ह�ने योजनह�को �माण कागजात काया�लयमा रा�ख भु�ानीका लािग िशफा�रस गरेको छ । भु�ानी
रकम पा�लकाको स�टवेयरमा आधा�रत वािष�क आय �यय िववरणमा एिककृत ह�ने �यव�था गरेको पाइएन । यसवाट आय �यय िववरण
तयार ह�ने �णालीमा सबै िशष�कको कारोवार समावेश भएको दे�खएन । पा�लकाको िशफा�रसमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट
भु�ानी भई आय �यय िववरण �णालीमा सामावेश नभएको िववरण देहाय बमो�जम छ । सव ैआय �यय लेखा�न एिककृत गन� गरी िव��य
िववरण तयारीमा सुधार गनु� पद�छ ।

�.स. िववरण भु�ानी (�. हजारमा)

१ �थानीय पुवा�धार िव.साझेदारी काय��म ९७०६

२ सामा�जक सुर�ा काय��म ९९६४९

३ �देश संसद िवकास कोष ११७१०

४ ग�रब सँग िव�वे�वर काय��म ५३०

ज�मा १२१५९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.४ �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 । मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब
िमलान िवबरण तयार गनु�पन� �यव�था अनुसार पा�लकाले देहाय बमो�जम खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी फरफारक ह�न
बाँक� माग��थ चेकको िववरण ��तुत गरेको छ । स��त कोष तफ�  गत िवगत दे�खको मौ�दात फरक �. २६,४६,४४१.८९ का
स�व�धमा िहसाव िमलान गरेको दे�खएन । मौ�दात फरक पना�को कारण यिकन गरी िहसाव फरफारक गनु� पद�छ । माग��थ चेकको
स�व�धमा चाल आ.ब. समायोजन िववरण तयार गरी िहसाव िमलान ग�रसकेको छलफलको �ममा जानकारी गराएको छ ।

�स.नं. कोष/खाता �े�ता अनुसार अ��तम
मौ�दात

वकै अनुसार अ��तम
मौ�दात

फरक

४ ग २.२ - चालू खच� खाता- जोर वष� ० २२०९९५.८९ -२२०९९५.८९

५ ग २.४ - पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ० २४२५४४६ -२४२५४४६

६ ग २.७ - िविवध खच� खाता ११७६१९५४.५ ११७६१९५४.५ ०

७ ग ३.१ - �धानीय तह धरौटी खाता २५२३७५०९.८३ २५२३७५०९.८३ ०

८ ग ५.१ - �थानीय तह िविवध कोष खाता ७६३८४०६ ७६३८४०६ ०

१० ग ७.२ - �थानीय तह �कोप �यव�थापन
कोष खाता

१८४३३०२.२४ १८४३३०२.२४ ०

कुल ज�मा ४६४८११७२.५७ ४९१२७६१४.४६ -२६४६४४१.८९

११ स�प�� उपयोग र संर�ण :

स�प�� उपयोग र संर�णका स�व�धमा पेश भएका िववरण िव�लेषण गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.१ नगरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान लगायतका स�प��को
मू�यांकन समेत दे�खने गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन । सािवक गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट ह�ता�तरण भई
आएको स�प��को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख
तयार गरी स�प�� लेखांकन सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा
सुधार भएको दे�खएन ।

११.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ मा िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख
उ� काया�लय समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� �यव�था छ । साथै ह�ता�तरण भई आएका स�प��को अिभलेख
तथा �ज�सी लगत खाता अ�ाव�धक गरी २०७५ असार मसा�त िभ� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खएन । अिभलेखको अभावमा
ह�ता�तरण भई आएको स�प�� तथा सामाि�को यथाथ� अव�था यिकन ह�ने दे�खएन । अिभलेख �णा�लमा सुधार गरी स�प�� लेखा�न
अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ५१ अनुसार िनयम ४६ र ४७ बमो�जम लगत खडा गरी रा�खएको सरकारी �ज�सी
मालसामान हािन नो�सानी नह�ने गरी संर�ण गन� र ितिनह�को रा�ो संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो संभार गरी चालु अब�थामा रा�ने
उतरदायी�व स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ । यस वष� ख�रद गरेका कितपय फिन�चर, क��यटुर लगायतका सामान वडा
काया�लयबाट ख�रद गन� र सो को भु�ानी नगरपा�लकाबाट ह�ने गरेको पाइयो । यसरी ख�रद गरेका समान वडा काया�लयमा नै दा�खला
भएको भिन नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी जनाउने गरेको दे�ख�छ । यसरी नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी
नजनाउदा नगरपा�लकाको बा�तिवक स�प�� एिकन ह�ने अव�था नरहने ह� ँदा सवारी साधन फिन�चर क��यूटर लगायत खच� ह�ने नह�ने
सामान नगरपा�लकाबाट नै ख�रद गरी मुल �ज�सी खाताबाट सहायक �ज�सी खाता राखी वडा काया�लयमा ह�ता�तरण ह�नु पन� दे�ख�छ ।

११.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाको �े� िभ�को स�प�� रेखदेख तथा मम�त संभारको �व�ध गनु�पन�
�यव�था छ । साथै साव�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा हक ह�ता�तरण गन� वा �लजमा िदन नपाउने �यव�था छ ।
पा�लकाले य�ता स�प��को रेखदेख तथा मम�त संभारको उिचत �व�ध गरेको दे�खएन । स�प�� संर�णको पया�� �व�ध गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१२ पदा�धकारी सुिवधा : 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुवधा स�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भए
अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था छ । वागमती �देश
सरकारले �थम संसोधन िमित २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको अनुसुिच १ मा उ�ेख भए अनुसार नगर पा�लकाले
पदा�धकारीको बािष�क सुिवधा �. ९९,८४,०००.०० भु�नी गरेको छ ।

१३ बजेट तथा काय��म :

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण िव�लेशणबाट बजेट तथा काय��मका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१३.१ �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� र 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 बमो�जम पा�लकाले आषाढ १० को छैठ� नगर सभाको बैठकबाट �.

१,०४,९२,२९,०००.०० राज�व र �यय अनुमान सिहतको िविनयोजन िवधेयक, २०७७ पा�रत गरेको छ । वजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान भएकोमा चौमािशक �पमा भएको खच�को आवृ�� (Trend) एकनासको र अनुमानयो�य दे�खएन । चौमािशक खच�को भार अ��तम
चौमािशक र आषाढ मिहनामा बिढ दे�ख�छ भने अ�य खच�को ट� े�ड समेत मिहनागत �पमा समान र अनुमान यो�य दे�खएन । ऐनको
भावना अनुसार पू�जगत खच� �यव�थापन ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा 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 छ । पा�लकाले �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन गरी काय� ग�ररहेको
�वेश बैठक तथा छलफलको �ममा जानकारी िदएको छ । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको
कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन�
ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का
साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा
वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था रहेको भएपिन समय �समामा काय� स�प� ह�न नसक� फरक र थप समय लगाई काय� गरेको
पाइयो । िनयमावलीको समय �समा िभ� काय� स�प� गराई थप �यव��थत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.३ �थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�नको ५.१ मा सामा�जक िवकासका िश�ा, �वा��य, खानेपानी तथा सरसफाई,

सं�कृित �व��न, ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ज�ता सामा�जक िवकास तथा पूवा�धार �े�मा समानुपाितक �पमा
वजेट �यव�थापन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले आ�थ�क िवकास, पूवा�धार िवकास, सामा�जक िवकास, काया�लय स�ालन तथा सुशासन
ज�ता �े�मा ६ दे�ख ४५ �ितशत स�म िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । ��येक वष� �थीर �पले �ाथिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी
काय��म र वजेट �यव�थापन गरेको दे�खएन । बजेट �यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ । मानव िवकास सूचका�मा
सकारा�मक �भाव पान� �े�मा िद�दश�नले िनद�श गरे अनुसार बजेट िविनयोजन गरी खच� �यव�थापन गनु� पद�छ ।

�.स. �े� बजेट �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ७२२४८ ६

२ पुवा�धार िवकास ५४४०१० ४५

३ सामा�जक िवकास ३७१३७७ ३१

४ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ९३१२३ ८

५ सुशासन तथा अ�तरस�ब�ध �े� १२८६४५ ११

ज�मा १२०९४०३ १००

१३.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा �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
छ । पा�लकाले �ोफाइल तयार गरी राखेको भएपिन वेभ साइटमा रा�ने ज�ता िव�ध अपनाइ सेवा�ाहीको पह�चयो�य बनाएको दे�खएन ।
�ोफाइलका त�या� तथा �यहोरामा लाभ�ाहीको पह� ँच पु�े गरी पारदिश�ताका उपय�ु िव�ध अवल�वन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.५

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण
वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक 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 । (�. हजारमा)

�स.न. बजेट उपिशष�क कूल खच� कूल खच� आषाढ मिहनाको मा�
खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

ते�ो
चौमा�सक

१ नगरपा�लका काय��म ५६६६६७ ६८८२२ १८१३७५ ३१६६७० १७७४२५

२ नगरपा�लका िश�ा ६८०० ० १२४८ ५५५२ ३३८१

३ नगरपा�लका �वा��य ७४६६ ५६७ २८१५ ४०८४ ११७८

४ नगरपा�लका कृिष ५९२८ ० ६२१ ५३०७ ३०५७

५ नगरपा�लका पशु ८४९२ ० ११८१ ७११० ६७३०

६ मिहला तथा बालबा�लका १२६९ १९ ४०१ ८४९ ६३२

७ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म

२४९५८६ ३९८५६ ४८८६४ १६०८६६ ९१३६८

८ संघीय िवशेष ४८४९ ० ० ४८४९

९ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म

१७८१४ १७८२ ३०३८ १२९९४ ७९९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �देश समपुरक काय��म १२९६५ ० ० १२९६५ १२९६५

११ �देश िवशेष काय��म ३८२५ ० ० ३८२५ ३०६५

१२ ग�रब सँग िव�वे�वर काय��म ५३० ० ० ५३० ५३०

१३ सामा�जक सुर�ा काय��म ९९६४९ ३९८९६ २५२४१ ३४५१३ ३३७५१

१४ �थािनय पुवा�धार िवकास साझेदारी ९७०६ ० ० ९७०६ ६८११

१५ �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी ११७१० ० ० ११७१० ४९३०

ज�मा १००७२५४ १५०९४२ २६४७८३ ५९१५२९ ३५३८१५

�ितशत १५ २६ ५९ ३५

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार �थम चौमािशकमा १५ �ितशत दो�ो चौमा�सकमा २६ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ५९
�ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� ३५ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको
दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म
काया��वयन गनु�पन� दे�ख�छ ।

१४ जनशि� �यव�था :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहलेआ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�य�थापन सव��णका आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र
अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । �थाई, अ�थाई करार तथा अ�य कम�चारीको िववरण माग गरेकोमा अ�ाव�धक
िववरण पेश भएन । पा�लकाले िनयिमत तथा करार कम�चारी पा�र�िमकमा खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐन, २०७४ को दफा ८३(८)

बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, म�ल, बगँैचे लगायतका
पदमा मा� करार सेवाबाट कम�चारी �लन सिकने �यव�था गरेको छ । िववरण तथा त�या� पेश नभएकोले जनशि� �यव�थापनका
स�व�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स�ठन िवकास, जनशि� �यव�थापन र बृ�� िवकसका स�व�धमा �यव�था छ ।
यसै दफामा �थानीय कानुन बमो�जम संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी संगठन संरचना र दरव�दी िनधा�रण गन� स�व��ध �यव�था छ ।
पा�लकामा िविभ� पदमा गरी ५९ दरव�दी �वीकृत भएकोमा ७ �र� रहेको दे�ख�छ । ५१ दरव��दमा करारमा कम�चारी भना� गरी काय�
गराएको दे�खयो । संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा दरव�दी कायम तथा पदपूित� �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ ।

� सं िववरण सं�या

क �वीकृत दरव�दी ५९

ख सेवारत कम�चारी

१ सािवक �थानीय तहबाट समायोजन ३

२ िनजामित सेवाबाट समायोजन २३

३ �ज स स बाट समायोजन ४

४ लोक सेवा बाट आएको २६

५ कुल समायोजन ५५

६ �र� पद ७

७ अ�य सेवा करारमा काय�रत ५१

ज�मा १६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.३ िनजमती सेवा ऐन, २०४९ मा तलब र �ेड भु�ानी िदँदा पारीत �ेडलाई िनजामती िकताबखाना, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय वा
आ.ले.प.शाखाबाट �ेड िभडान गरेर तलबी �ितवेदन पारीत गरी तलब भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । यस आ.व.मा चालुतफ� बाट तलब
भु�ानीमा �. १५,८१,९८,८५८.९९ खच� भएकोमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव खच�
लेखेको िनयिमत दे�खएन । समयमा तलवी �ितवेदन पा�रत गन� तफ�  काया�लयको �यान पु�ुपन� दे�ख�छ।

१४.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) मा अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन
बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । पा�लकले यस वष� �ो�शाहन भ�ा, जो�खम भ�ा, सिमत बैठक भ�ा, पदा�धकारी तथा कम�चारी भ�ामा खच�
गरी िव��य िववरणमा खच� लेखा�न गरेको छ । भ�ा �दान गदा� अव�यकता तथा  औिच�यता पुि� ह�नेगरी कानुन �ारानै �यव��थत
गनु�पन�मा पा�लकाले अ�धका�स भ�ा िवतरण गदा� कानुन ताथ िनद�िशकामा उ�ेख गरेको पाइएन ।

१५ आय संकलनः
आय संकलन तथा �यव�थापनका स�ब�धमा उपल�ध िववरण प�र�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१५.१ नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको आय �यय िववरण अनुसार नगरपा�लकाले देहायका िशष�कमा आ�त�रक आय आज�न गरेको दे�ख�छ ।
केही िशष�कमा अनुमान भ�दा िनकै बिढ र केहीमा िनकै कम तथा कुनैमा संकलन नै नभएको आय अनुमान वा�तिवक दे�खएन । आय
अनुमान त�या�परक तथा वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।

�स.नं. राज�व संकेत आ�दानी शीष�क अनुमान आ�दानी �ितशत

१ ११३१३ एक�कृत स�पती कर ६८२४६९ ० -१००

२ ११३१४ भुिमकर/मालपोत ५००० ५०३२ १

३ ११३२१ घरवहाल कर ५००० ० -१००

४ ११३२२ वहाल िवटौरी कर १०० ७ -९३

�म भौचर
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५ ११६९१ अ�य कर १००० ८६३ -१४

६ १४१५१ सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय २००० १८७१ -६

७ १४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १००० ० -१००

८ १४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क ५०० ० -१००

९ १४२४२ न�सापास द�तुर २००० ९८२ -५१

१० १४२४३ �सफा�रश द�तुर ५००० १२८२० १५६

११ १४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १०० १११ ११

१२ १४२४५ नाता �मािणत द�तुर १०० ६ -९४

१३ १४२४९ अ�य द�तुर १००० १४७१ ४७

१४ १४३१२ �शासिनक तथा द�ड ज�रवाना र जफत ५०० ७३४० १३६८

१५ १४५२९ अ�य राज�व ५००० ८९८३ ८०

१६ १४६११ �यवसाय कर १५०० ७६३ -४९

१७ ३२१२१ नगद २५१४० ० -१००

१८ १५१११ बे�जु ५०० ० -१००

१९ जनसहभािगता १०००० २१८४ -७८

२० १३४१२ अ�य �यि�गत आ�त�रक अनुदान १०००० २१८४ -७८

�म भौचर
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२१ ३२१२२ ब�क मौ�दात ४०९२६० ३०८३४३ -२५

ज�मा ११६७१६९ ३५२९६० ५७५

१५.२ महानगरपा�लकाको िविनयोजन ऐन, २०७७ मा समावेश गरी मालपोल, घरज�गा र�ज�� ेशन लगायतका िशष�कमा राज�व सँकलन गद�
आएको छ । उपयू�� िशष�कमा लगत कायम गरी सँकलन गनु�पन� राज�व समेत पद�छ । पा�लकाले राज�वको लगत कायम गरी अ�ाव�धक
गरेको छैन । यसवाट आय ��ेपण वा�तिवक नह�न स�ने अव�था रहेको छ । अनुमान यो�य राज�वको लगत कायम गन� स�व�धमा �यान
पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

१५.३ पा�लकाले राज�व लगत �यव��थत गरी अ�ाव�धक रा�न करदाता दता� र दता� खारेजी अिभलेख, लगत ह�ने अव�थामा राज�व लगत,

राज�व िनधा�रण अिभलेखह�, राज�व असुली अिभलेखह�, सूचना �िवधीमा आधा�रत अिभलेख राखेको अव�थामा �यसमा
अ�ाव�धकता, आव�यकता अनुसार मलेप फाराम नं १०१ दे�ख ११५ को �योग, मलेप फा नं ९०४ बमो�जमको र�सद िनय��ण खाता
लगायतका िववरण तयार गरी राज�व लेखा�न िव�वसिनय तथा भरपद� बनाउनुपन�मा बनाएको दे�खएन । य�तो अव�थामा सुधार गरी
राज�व लेखा�न �यव��थत गनु� पद�छ ।

१५.४ पा�लकाले िविनयोजन ऐन, २०७७ प�रषदबाट �वीकृत गरी मालपोत, भुिमकर, धरज�गा र�ज�� ेशन, घरबहाल कर, �सफा�रस द�तुर,

बहाल िवरौटा कर ज�ता कर तथा शु�क सँकलन गद� आएको छ । वडा काय�लय तथा नगरपा�लका स ंकलन के��बाट संकलन ह�दै
आएको पा�लकाले जनाएको छ । कर तथा शु�क संकलन गन� स�टवेयर �योग गरी सेवा �दायकसंगको स�झौता माफ� त काय� गराउदै
आएकोमा �योग, �यव�थापन, िनय��ण, पह� ँच ज�ता िवषय समेटी स�टवेयर स�ालन स�व��ध िनद�िशका बनाएको तथा साव�जिनक
गरेको दे�खएन । य�तै पा�लकाले खडा गरेको आ�त�रक कोष स�ालन गन�, राज�व �णाली �यव�थापन गन�, पय�टक�य �े� तथा
�ाकृितक �ोत �यव�थापन ज�ता काय�का लािग आव�यकता अनुसारका िवषय समेटी िनद�िशका बनाउनुपन� बनाई वेभ साइटमा राखेको
दे�खएन । साथै पा�लकाले मातहतका काय�लय तथा िनकायलाई प�रप� गरेको स�वा��ध िववरण �� ह�न आएन । य�ता प�रप�को
िवषयमा वेभ साइटमा समेत सूचना उपल�ध नभएकाले सूचना, िनद�शन, प�रप� तथा जानकारीह�को �यव��थत अिभलेखा�न समेत
भएको दे�खन आएन । य�तो अव�थामा सुधार गन� गरी राज�वको आ�त�रक िनय��ण �णाली �य�थापन गन�पद�छ ।
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१६ अमानत काय� : 

वागमती �देशको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार आ.व. २०७७।७८ मा माटो, ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलनमा अनुसूची - ५ बमो�जमको
शु�क लगाइने र असूल उपर ग�रने �यव�था छ । �यसै गरी उपदफा (२) मा �थानीय तहले �च�लत कानूनमा तोिकएको दरमा नघ�ने गरी उपदफा (१) बमो�जमको
सामा�ीमा िब�� मू�य तो�न स�ने समेत �यव�था गरेको छ । अनुसूची - ५ मा �ित घन िफट � ९।- तोकेको छ ।मु�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ बमो�जम ढु�ा, िग�ी,
वालुवा, �ाभेल आिद िबि�मा १३ �ितशतले मु अ कर समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ । का�लका नगरपा�लका वातावरण तथा �ाकृितक �ोत संर�ण स�ब�धमा
�यव�थापन गन� बनेको ऐन, २०७७ को दफा ६ बमो�जम गिठत �ितवेदन अ�ययन तथा �सफा�रस सिमितको बैठक नगर �मुखको संयोजक�वमा िमित २०७८।१।२ गते
ब�स वातावरणीय अ�ययन �ितवेदनमा उ�ेख भए बमो�जम था�बु� खोलाको मा�थ�ो तटीय भागमा मा� ढु�ा, िग�ी, वालुवा, �ाभेल आिद िबि� गरी �देश आ�थ�क ऐनले
तोकेको दरमा कर संकलन गन� िनण�य भएको छ । तर राज�व दर तो�दा १२ घनिमटर �मताको १० च�के िट� परको �ित िट� पर मु�य अिभबृि� कर बाहेक � ३८१०.२४
तो�नु पन�मा � ३१७५.०० तोकेको र र�सद छपाई गदा� � ३१८०.०० कायम गरी असुल गरेको एवं मु�य अिभबृि� कर समेत असुल नगरेकोले कानुनले तोके भ�दा घटी
असुल गरेको छ ।पा�लकाको कयर खोलाबाट आ व २०७७।०७८ को �ावण दे�ख नै ढु�ा िबि� तथा िनकासी गरेको छ ।तर यसरी िनकासी गन� िनण�य एवं वातावरणीय
अ�ययन �ितवेदन पेश भएन । यस काय�का लागी गत वष�का अ. �या. र�सद र नपुग सोिह ढाँचामा छपाई गरी �योग गरेको छ । उ� र�सदमा पिन १२ घनिमटर �मताको
१० च�के िट� परको �ित िट� पर मु�य �. ३१७५.२० मा� कायम गरेकोले कानुनले तोके भ�दा घटी असुल गरेको छ । यसरी कानुनले तोकेको दर भ�दा घटी दरमा असुल
गरेको �. २८,८७,६४६.०० असुल गरी स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �.......

�. सं. सामा�ी ख�रद गन� प�रमाण
( घ मी )

�ा� ह�नुपन� �
(मु अ कर बाहेक)

�ात रकम � नपुग रकम �
(मु अ कर बाहेक)

मु अ कर ज�मा

1 अभा�न क��ट��सन ११५४ ३६६४१८ ५५००० ३६९११८ ४७६३४ ४१६७५२

2 अन�� क��ट��सन ३९९५ १२६८४९२ १०५८६७५ २०९८१७ १६४९०४ ३७४७२१

3 पा�डे क��ट��सन ४२६९ १३५५४९३ ११३१२८५ २२४२०८ १७६२१४ ४००४२२

4 लड� बु�द १५६ ४९५३३ ४१३४० ८१९३ ६४३९ १४६३२

5 िहमिशखर ओम स�य साई २४९६ ७९२५३० ६६४०९० १२८४४० १०३०२९ २३१४६९

6 सैयन क��ट��सन २७३७ ८६९०५२ ७२५३०५ १४३७४७ ११२९७७ २५६७२४

7 डी ए�ड जी क��ट��सन १०७१ ३४००६४ २८३८१५ ५६२४९ ४४२०८ १००४५७

२,८८७,६४६�म भौचर
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8 बस�त िनमा�ण सेवा १७६४ ५६०१०५ ४६८५२० ९१५८५ ७२८१४ १६४३९९

9 �सराईचुली िनमा�ण सेवा २०४ ६४७७४ ५४०६० १०७१४ ८४२१ १९१३५

10 सडक �ाभेल उ. स. वडा नं ६ ५५६ १७६५४१ १४७३४० २९२०१ २२९५० ५२१५१

11 सडक �ाभेल उ. स. वडा नं २ र ४ १३९८ ४४३८९३ ३७०४७० ७३४२३ ५७७०६ १३११२९

12 दला�मी डाँडा उ. स. २०४ ६४७७४ ५४०६० १०७१४ ८४२० १९१३४

13 िन�ज घर का�लका २ १९८ ६२८६९ ५३००० ९८६९ ८१७३ १८०४२

14 भीमबहादरु बोटेघर इनारबारी
स�म सडक उ. स.

४४४ १४०९७९ ११७६६० २३३१९ १८३२७ ४१६४६

15 स�त कु. तामाङ ( िबजय टोल) ६३० २०००३८ १६६९५० ३३०८८ २६००५ ५९०९३

16 रामहरी �या�तान ( िम�लजुली) ७५३ २३९०९२ १९९५४५ ३९५४७ ३१०८२ ७०६२९

17 �जते�� चौधरी (आर �स) ७२६ २३०५२० १९२३९० ३८१३० २९९६८ ६८०९८

18 डीग ब. गोले (टंिक व�रपरी) ३३६ १०६६८७ ८९०४० १७६४७ १३८६९ ३१५१६

19 १४ नं बाटो िनमा�ण उ. स. २१० ६६६७९ ५५६५० ११०२९ ८६६८ १९६९७

20 जनिवकास प�रषद तथा िवजयटोल १४४ ४५७२३ ३८१६० ७५६३ ५९४४ १३५०७

21 वडा नं २ हक�  बहादरु सिहत २०४ ६४७७४ ५४०६० १०७१४ ८४२० १९१३४

22 बदा�हा नदी िनय��ण उ. स. ३५०४ १११२५९० १११५३८८ ० १४४६३६ १४४६३६
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23 का�म�डप क��ट��सन १३०५ ४१४३६४ ४१६१५० ० ५३८६७ ५३८६७

24 रोजन िनमा�ण सेवा २२३२ ७०८७०५ ६६७३६८ ४१३३७ ९२१३२ १३३४६९

25 य�ुद िनमा�ण सेवा ८०४ २५५२८६ २५५६३६ ० ३३१८७ ३३१८७

ज�मा १५८७६५२ १२९९९९४ २८८७६४६

मा�थ उ�े�खत अभा�न क��ट��सनको रकममा लोिड�को �. ५७,७००.०० समेत समावेस छ ।

१७ आय ठे�का : 
�थानीय सरकार सांलन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) घ (६) मा पा�लकाको अ�धकार अ�तग�त ढु�ा, िग�ी, वालुवा, माटो आिद �कृितक ब�तुको िब�� तथा
िनकासी शु�क द�तुर संकलन स�ब��ध �यव�था गरेको छ। पा�लकाबाट आ�त�रक आय स�ब�धी ठे�काको िववरण �ा� भएन । पा�लका अ�तग�तका स�भा�य ठाँउमा आई
ई ई गरी �ा� �ितवेदन अनुसार ठे�काको मा�यामबाट �ित�पधा� गराई आ�त�रक आय बृि� गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१८ राज�व दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ अनुसार �ज�मेवर �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� र सो बमो�जम द�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मूखले दश िदनस�म
िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने �यव�था रहेको छ । नमुना छनौटका आधारमा पा�लका
अ�तग�तका सबैभ�दा घटी र बढी आ�दानी भएका दईुवटा वडा ( वडा नं ११ र ८ ) को असुली र दा�खला ��थित परी�ण गदा� वडा नं ८ लेवष�भरीमा आ�दानी गरेको �.

२६,०६,१५०.०० मिहनामा ५।६ पटक स�म दा�खला गरेको दे�ख�छ भने वडा नं ११ ले वष� भरीमा आ�दानी गरेको �. १,९१,६००.०० म�ये �. ३०,३५०.०० िमित
२०७७।९।२६ मा र �. १,६१,१००.०० िमित २०७८।३।३० मा मा� बैक दा�खला गरेको छ । पा�लका र अ�तग�तका सबै वडा तथा शाखाह�बाट उठेको राज�व
कानुनमा भएको �यव�था भए अनुसार दा�खला गराउन पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१९ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४ (३) मा तोिकएको �यादिभ� यसै िनयमावलीको काय�िब�ध अपनाई फ��यौट गनु� गराउनु पे�क� �लनेिदने दबैु थरीको
कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� देहायका कम�चारी / िनमा�ण �यवसायी/सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म फ��यौट भएको दे�खएन । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(५) अनुसार फ��यौट गनु�पद�छ ।

�.सं. पे�क� �लनेको नाम पे�क� �

१ िप.के. िनमा�ण सेवा २१००००

२ िडभाइन लाइट क��ट��सन �ा.�ल २९५०००

३ पा�डे क��ट��सन ११०००००

४ �साद मा दगुा� जे.िभ. ६६९५००

५ अभा�न क��ट��सन �ा.�ल. ४८८०००

६ �शंशा क��ट��सन ५९२०००

ज�मा ३३५४५००

३,३५४,५००

�म भौचर
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२० ि�केट रंगशाला : 
नगरपा�लका तथा धुमु�स सु�तली फाउ�डेशन बीच २०७७।१०।१९ मा रामपुर िचतवनमा गौतम बु� अ�तराि�� य ि�केट रंगशाला िनमा�ण गन� आ�थ�क सहायता उपल�ध
गराउने स�व��ध स�झौता भएको पाइयो । नगर सभाको ५६ औं बैठकबाट िनण�य गरी िनण�य नं १२ अनुसार गौतम बु� अ�तराि�� य ि�केट रंगशाला िनमा�ण गन� धुमु�स
सु�त�ल फाउ�डेशनलाई गो. भौ. नं. १२२।०७७।१०।१९ बाट �. १५,५५,५५५.०० फाउ�डेशनले स�ालन गरेको महाय�मा कबोल गरे अनुसार �यािच� फ�ड
िशष�कबाट अनुदान उपल�ध गराएको छ । नगरको सकृयता र सम�वयमा स�ा�लत गौरवको योजनाका लािग फाउ�डेशनको नाममा िनकासा �दान गरेकोमा फाउ�डेशनले
अपनाएको ख�रद तथा �यव�थापन �कृयाका स�व�धमा अनुगमन तथा सम�वय गन� स�य�� तयार गरेको दे�खएन । कुल अनुमान म�येको ८५ �ितशत काय� भएको र थप
काय� अिघ बढाउन चरम �ोत अभाव भएको िमित २०७७।१०।१९ को िनवेदनका आधारमा भु�ानी िदएको पाइयो । फउ�डेशनको आ�दानी खच� िववरणमा नगद अनुदान
�ा� िशष�कमा रकम समावेश गरेकोमा हालस�म नगरपा�लकाबाट िनकाशा गएको रकमको एिककृत अिभलेख दे�खने गरी लेखा िट�पणी समावेश गन� गरेको दे�खएन ।
�थानीय �ोतबाट �ा� ह�ने रकमबाट िनमा�ण काय� लगायतमा खच� गदा� �च�लत ख�रद कानुनको पालना ह�नेगरी गरेको स�व�धमा आ�व�त ह�ने �यहोरा स�झौतामा समावेश
भएको दे�खएन । �च�लत ख�रद कानुन अनुसार खच� भएको आ�व�त ह�ने �माण �ा� गरी पा�लकाको अनुदान �भावकारी उपयोग भएको स�व�धमा सुिन��चत गनु� पद�छ ।

२१ ऋण लगानी : 
संिघय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन काया�लय र जुटपानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित बीच सह लगानीमा �. ३५,२१,४१,७३८.०० को खानेपानी
आयोजना काया��वयन गन� स�व�धमा २०७७।६।६। मा स�झौता भएको दे�खयो । कुल स�झौताको १० �ितशत नगद दा�खला सिहत ३० �ितशतले ह�ने �.

१०,५६,४२,५२०.०० उपभो�ा सिमितले �यहोन� गरी स�झौता भएकोमा सिमितले २०७८।८।१९ मा सापटी उपल�ध गराउन नगरपा�लकालाई प� लेखेको छ । िनवेदन
उपर कावा�हीका लािग २०७७।९।२९ को ५६ औं नगर सभाको बैठकबाट सिमितलाई ऋण �दान गन� ��ताव पा�रत गरी िनण�य नं ११ ले �. १,००,००,०००.०० िबना
�याज ऋण �दान गन� िनण�य अनुसार गो.भौ.न. ११५।२०७७।१०।५ बाट उ� उपभो�ा सिमितलाई ऋण रकम भु�ानी िदएको छ । ऋण लगानीको रकम िव��य िववरणमा
ऋणको �पमा लेखा�न नगरी खच� लेखा�न गरेको छ । यसवाट आ�थ�क वष�को समाि� पिछ ऋण अिभले�खकरण नह�ने र उ�न बाँक� ऋण िहसाव द�ु�त नह�ने दे�खयो ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को अ�धकार �योग गरी अनुदान आ�थ�क सहायता तथा ऋण सापटी िदने स�व��ध िनद�िशका,२०७७ तयार गरी सोही
आधारमा ऋण �दान गरेकोमा उ� िनद�िशका लेखाप�र�ण अव�धस�मा ��वकृत गरी �थानीय राजप�मा �कािशत गरेको दे�खएन । ऋण िफता�को मापद�ड तयार नगरी
खच� लेखी भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खन आएन । लगानी स�झौता गदा� ऋण लगानीको रकम िफता� ह�ने आधार समेत िनधा�रण गरी लगानी सुर�ाको मापद�ड तयार गनु� पन�
दे�ख�छ ।

१०,०००,०००

�म भौचर
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२२ नापी िकताव : 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताव (म.ले.प.फा.नं ७१ ) मा उ�ेख गनु�पन� गरी महालेखापरी�कबाट �वीकृत गराई महालेखा
िनय��क काया�लयले लागु गरेको छ । उ� िकतावमा ठे�का नं, आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज, काम शु� भएको
िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमित साथै अ�ध�ो िवलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िवलबाट भएको कामको प�रमाण र रकम समेत
�प� �पमा उ�ेख गरी नापजाँच गन�, �सफा�रस गन� र �वीकृत गन� कम�चारीको नाम पद ह�ता�र र िमित समेत उ�ेख ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले तयार गरेको
नापी िकतावमा अ�ध�ो िवलस�म भएको कामको परीमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत �प� �पमा उ�ेख गरी राखेको नदे�खएकोले खच� भएको वा�तिवक प�रमाण र रकम
तथा बाँक� प�रमाण र रकमको अव�था यिकन गन� सिकने आधार दे�खएन ।

२३ िनमा�ण�थल प�रवत�न : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४को िनयम २०मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीका स�ब�धमा ख�रद िव�ध छनौट गरी ख�रद स�झौता गनु�पन� र िनयमावलीमा
अ�यथा उ�ेख भएकोमा बाहेक ख�रद स�झौतामा प�रवत�न गन� सिकने छैन भ�े �यव�था छ । नगरपा�लकाको वािष�क काय��म अनुसार लागत अनुमान �.

३०,२६,३७४.०० को बसपाक�  क�पाउ�ड वाल िनमा�ण गन� बोलप�को मा�यमबाट छनौट भई १९ �ितशत घिट कबोल गन� िडभाइन इ��जिनय�र� क�श�टे�सी ए�ड
क�ट��शन �ा. �ल. सँग िनमा�ण काय� स�झौता भएको दे�खयो । िनमा�ण �थलमा �थानीयको अवरोधका कारण उ�े�खत �थानमा काय� गन� नसकेको कारण नगर
काय�पा�लकाको २०७८।८।१९ को ५४ औबैठकको िनण�य नं ८अनुसार वडा न�बर ९ कोिनमा�णाधीन वडा काया�लय भवनमा क�पाउ�ड वाल िनमा�ण गन�गरी िनमा�ण�थल
प�रवत�न गरी काय� गराएको दे�खयो । एक �थानमा िनमा�ण काय� गन� गरी गरेको लागत अनुमान र स�झौताको काया��वयन फरक �थानमा गदा� िनमा�ण�थल तथा भौगो�लक
अव�थाका कारण िनमा�ण संरचना र साम�ी उपयोगका स�ब�धमा उ�प� ह�ने फरक अव�थाका साथै िनमा�ण �यव�थपनका स�ब�धमा िव�तृत अ�ययन भएको दे�खएन ।
�ािव�धक पु��ाई वेगर फरक �थानमा िनमा�ण�थल प�रवत�न गरी स�झौता भ�दा फरक ह�ने गरी िनमा�ण काय� गराउँदा िनमा�ण �यवसायी संगको स�झौता संशोधन गरेको
पाइएन । िनमा�णकाय� स�भा�यताका साथै वा�तिवक लागत अनुमान सिहतको �ािव�धक �ितवेदन तयार नभई िनण�यका आधारमा िनमा�ण �थल प�रवत�न गरी सु� स�झौता
बाटै काय� स�प� गराई भु�ानी फरफारक गरेको उपय�ु दे�खएन ।
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२४ काय� स�प� अव�था : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम २० मा साव�जिनक िनकायले गन� काय�का लािग ख�रद स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । का�लका नगरपा�लका वडा न�बर ११
मा �. ४२,०९,५५२.०० लागतको सपान खानेपानी आयोजना िनमा�ण गन� २०७७।११।१८ मा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भएको दे�खयो । आ�थ�क वष�को अ�त
स�ममा िनमा�ण काय� स�प� गन�गरी गरेको स�झौतामा २१ �ितशत काय� स�प� भई गो.भौ.नं. ३०२।०७८।२।२६ बाट � ८,९८,९३५.०० भु�ानी पिछ लेखापरी�ण
अव�धस�म थप �गित भएको दे�खएन । बषा�तको बाढीका कारण िनिम�त संरचनामा �ित पुगेकोले थप काय� गन� नसकेको जनाएकोमा �ितको मु�या�न गरेको दे�खएन ।
पानीको मुहान पिहचान भएपिछ �ित मु�या�न गरी िनमा�ण काय� पुनः काय� अिघ बढाउने काया�लयले छलफलको �ममा �ितकृया िदएको छ ।

२५ नन फाइलर : 

मु�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८(१) मा कर दाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनु पन� कर रकम �वयम िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प�चीस िदन
िभ� कर अ�धकृत सम� तोिकए बमो�जम कर िववरण पेस गनु�पन� �यब�था छ । �य�तै दफा १९(१) मा करदाताले ��येक कर अब�धको कर सो अव�ध समा� भएको
िमितले प�चीस िदन िभ� बुझाउनुपन� र सो अब�धमा कर नबुझाएमा उपदफा (२) र (३) बमो�जम थप द�तुर समेत बुझाउनुपन� �यब�था छ । देहाय बमो�जमका काय�को
िनमा�ण �यावसाियलाई मु�य अिभवृि� कर समेत भु�ािन गरेकोमा ती िनमा�ण �यावसाियले समयमा कर िववरण नबुझाई ननफइलर रहेको दे�खयो । तसथ� भु�ािन भएको
मु�य अिभवृि� कर �. ८,१२,८९१.०० को कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �

भौ नं िमित योजना । कामको िववरण िनमा�ण �यावसायी ज�मा मु. अ. कर भु�ािन मु. अ
. कर

नन फाइलर
िमित

६४।०७७।८।१७ ठे नं ६४।०७६।७७ गणेशचोक दे�ख
थाङखोला सडक

बालाजी िनमा�ण सेवा (पान नं
६०७२८६१७१ )

१०१७१८६.८८ ५०८५८४ २०७६
फा�गुण

४२३।२०७८।३।
२४

ठे नं २४।०७६।७७ गणेशचोक दे�ख
थाङखोला सडक

बालाजी िनमा�ण सेवा (पान नं
६०७२८६१७१ )

४३४३९०.६६ ३०४३०७ २०७६
फा�गुण

ज�मा ८१२८९१

८१२,८९१

२६ सोझै ख�रद : ४,२८७,७२४
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साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ अनुसार सव�जिनक िनकायले ��वकृत काय��म र ख�रद योजना अनुसार बीस लाख स�म लागत अनुमान भएको
मालसामान, िनमा�ण काय� वा जुनसकै सेवा �सलब�दी दरभाउ प� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यब�था छ भने िनयम ३१ बीस लाख �पैयाँ भ�दा बढी लागत अनुमान
भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा जुनसकै सेवा ख�रद गनु� पदा� खुला वोलप�को मा�यामबाट गनु�पन� �यब�था छ | �यसैगरी िनयम ८५ (१ख) अनुसार एक आ�थ�क वष�मा
एकै पटक वा पटक पटक गरी � पाँच लाख भ�दा बढी रकमको एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ।पा�लकाले देहाय बमो�जमको
�. ४२,८७,७२४.०० को ख�रद काय� गदा� �ित�पधा� बेगर टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको र एउटै आपुत�कबाट सीमा भ�दा बढीको ख�रद गरेकोले िनयम स�मत दे�खएन । �

भौ नं । िमित सामानको िववरण आपुत�कको नाम भु�ानी �

७।२०७७।७।९ डे��टप क��यटुर, ि��टर �लोबल क��यटुर सोलुसन ३९४८९९

९।२०७७।५।९ �यापटप, टोनर कािट�ज ए�सोलुट क��यटुर ए�ड मोवाइल ४३२७९०

४२।२०७७।७।१६ डे��टप क��यटुर, ि��टर ने�सस बजार ११६५००

२०५।२०७७।१२।११ डे��टप क��यटुर �लोबल क��यटुर सोलुसन ४३२५००

२०६।२०७७।१२ डे��टप क��यटुर, �यापटप, ि��टर नारायणी क�यटुर ए�ड सोलुसन ४७५३००

१८२।२०७७।११।२३ डे��टप क��यटुर �स�स िटिभ �लोबल क��यटुर सोलुसन २६२१००

५।२०७७।५।९ �स�स िटिभ जडान जुटपानी बजार �े� िफिन�स टे�नोलोजी �ा ली ४५५८४२

६।२०७७।५।९ �स�स िटिभ जडान शि�खोर बजार �े� िफिन�स टे�नोलोजी �ा ली ३१७७२३

२३०।२०७८।१२।३० �स�स िटिभ जडान जुटपानी �वा��य के�� िफिन�स टे�नोलोजी �ा ली २५४३६३

१५।२०७७।६।६ दराज कुश� टेवल नेपो िफिन�संग इ�ड� ि�ज ४६६८०३

५६।२०७७।८।१० �संगल सोफा िट टेवल नेपो िफिन�संग इ�ड� ि�ज १२६८९९
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६७।२०७७।८।१८ ��टल दराज टेवल नेपो िफिन�संग इ�ड� ि�ज ६८९३०

१०८।२०७७।९।२६ �लास डोर टेवल कुश� नेपो िफिन�संग इ�ड� ि�ज १६२७२०

१४३।२०७७।१०।२७ �लास डोर क टेवल �रभ��वङ कुश� �लानेट इ�टरनेशनल १४८५९५

१६।२०७७।६।६ सोफा �लानेट इ�टरनेशनल ९०९६५

१६।२०७७।६।६ �संगल सोफा िट टेवल ए वान इ�टरनेशनल ८०७९५

ज�मा ४२८७७२४

२७ ठे�का �यव�थापनः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । उपल�ध िववरण नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत गरी आ.ब.

०७७।७८ मा लागत अनुमान �. २४,८४,७१ हजारका ३७ नयाँ ठे�कामा लागत अनुमान भ�दा औशतमा २८ �ितशत घटी ह�नेगरी �. १७,६६,४२ हजारको स�झौता
गरेको िववरणबाट दे�ख�छ । समयमा ठे�का �यव�थापन गरी शु� �याद िभ� काय� स�प� नह�दा स�झौता पिछका वष�को बजेटमा समेत भार पन� गरी िनमा�ण काय�को दािय�व
सद� जाने गरेको दे�खयो । यसबाट चालु वष�मा काय� स�प� नभई पिछ�ा वष�मा �ोत �यव�थापनको भार थिपद ैगएको छ । नमुनाका लािग २० ठे�काको लागत अनुमान
तथा �वीकृत अंकको त�या� हेदा� वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा ४ �ितशत दे�ख ३९ �ितशत स�म घिटमा काम गन� गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ ।
उदाहरणका लािग केही ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ । लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी स�झौता भएको काय�मा सामा�ीको िनधा��रत
गुण�तर र परीमाणमा काय� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । नगरपा�लकामा उपभो�ा सिमित, दरभाउप� तथा वोलप�को मा�यमबाट समेत धेरै सं�यामा िनमा�ण
काय� ह�ने र अनुगमन, िन�र�ण र गुण�तर िनधा�ण गन� �ािव�धकको सं�या �सिमत भएको दे�ख�छ । यसबाट िनमा�ण काय� िनधा��रत गुण�तर र प�रमाणमा भएको यिकन गन�
सिकने दे�खएन ।

SN Project CID Estimated Tendered घिट �ितशत

1 Building Construction (ward no - 10) 001/Works/NCB/KM/077/078 12628 7905 37

2 Building Construction (ward no - 8) 002/Works/NCB/KM/077/078 9064 5526 39

3 Gairibari Chowk to Blacktopped Road 003/Works/NCB/KM/077/078 19987 13306 33
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4 Kholesimal Bazar to Blacktopped Road 004/Works/NCB/KM/077/078 19999 13123 34

5 Kalopatre Kalika 2, 4 5 005/Works/NCB/KM/077/078 19936 12664 36

6 Srijana Chowk Dekhi Kalopatre 006/Works/NCB/KM/077/078 2996 2262 24

7 Baato Kalopatre, Kalika 007/Works/NCB/KM/077/078 3427 2579 25

8 Dharampure Chowk to Kalopatre 008/Works/NCB/KM/077/078 3356 2656 21

9 Padampur Chowk Dekhi Kalopatr 009/Works/NCB/KM/077/078 2996 1982 34

10 Kalika Samudiyak Ban Dekhi Bato Pitch 010/Works/NCB/KM/077/078 4298 3759 13

11 Sita thapako ghar dekhi sadak 011/Works/NCB/KM/077/078 4783 3155 34

12 Thang Khola View Tower Nirman 012/Works/NCB/KM/077/078 4070 2478 39

13 Padampur Khanepaani Maa Saabhaa hall 013/Works/NCB/KM/077/078 3259 3128 4

14 Hari Prasad Pathak dekhi Kalopatre 014/Works/NCB/KM/077/078 6750 4254 37

15 Woda Karalaya Jane Sadak 015/Works/NCB/KM/077/078 3001 2724 9

16 Prem Bahadur Tamangko Ghar Dekhi Sadak 016/Works/NCB/KM/077/078 4387 3945 10

17 Woda no 5 Tankinira Kalopatre 017/Works/NCB/KM/077/078 3516 3127 11

18 Majhwang Ma. Vi. Vidhyalaya Bhawan 018/Works/NCB/KM/077/078 12921 7921 39

19 Chaturmukhi Mavi maa Sawa Hall 019/Works/NCB/KM/077/078 3479 2731 21

20 Chepang Vidhyaalaya Chhaatraabas 020/Works/NCB/KM/077/078 6264 4422 29

नगरपा�लकामा �थापना काल दे�खनै ठे�का �यव�थापन ह�द ैआएकोमा ठे�काको लगत राखेको छैन । यसवाट पा�लकाले िविभ� वष�मा लगाएका ठे�का के कित सं�यामा
स�प� भए कित बाँक� छ साथै कित काय� नभई सम�या��त रहेका छन् भ�े स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । ठे�का अिभलेख अ�ाव�धक नह�दा िनमा�ण काय�को
अ�ाव�धक ��थितका स�व�धमा िव�लेषण गन� स�ने अव�था रहेन । साथै काम नभई िविवध कारणबाट सम�या��त िनमा�ण काय�को पिहचान ह�न स�ने अव�था छैन ।
पा�लकाले िनमा�ण काय�को िववरण अ�ाव�धक गरी ठे�काको वा�तिवक अव�था पिहचान गरी स�झौता अनुसारका िनमा�णकाय� स�प� गराउनु पद�छ ।
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२८ �ोिभजनल समः 
पा�लकालेिनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम गनु� पद�छ । देहाय बमो�जमका ठे�काको भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसायीले �ोिभजनल सम बापत् पेश
गरेको मू�य अिभवृ��द कर समेतको िबललाई पुनः ठे�का िबलमा चढाई थप १३ �ितशत मू�य अिभवृ��द कर भु�ानी गरेको ह� ँदा दोहोरो मू�यवृ��द कर भु�ानी गरी बढी
भु�ानी गरेको �. २०,१८३.०० असुल ह�नुपन� �.

भौ नं। िमित ठे�का नंबर िनमा�ण �यावसायी िववरण िवल रकम
(मु. अ. कर समेत)

पुन: मु. अ. कर

१०९।०७७।९।२७ ४४।२०७६।७७ आर एन िव�डस� वीमा २११०३.८८ २७४३

१९२।२०७७।१२।९ ४७।२०७६।७७ िड ए�ड जी क��ट��सन वीमा २२६४४ २९४४

२०१।२०७७।१२।१० ४०।२०७६।७७ �स�दाथ� िनमा�ण सेवा वीमा ३८११९.५८ ४९५६

२०१।२०७७।१२।१० ४०।२०७६।७७ �स�दाथ� िनमा�ण सेवा �याव टे� २२६०० २९३८

२९८।२०७८।२।२६ ३८।२०७६।७७ िडभाइन ई��जिनय�रङ् क�स�टे��स
ए�ड क��ट��सन �ा �ल

�याव टे� २०९०५. २७१८

४६९।२०७८।३।२४ ३९।२०७६।७७ िडभाइन ई��जिनय�रङ् क�स�टे��स
ए�ड क��ट��सन �ा �ल

वीमा २९८७४ ३८८४

ज�मा २०१८३

२०,१८३

२९ सामा�जक सुर�ाः
सामा�जक सुर�ाको स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।
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२९.१ िन�कृय लाभ�ाहीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३(५) मा खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले
यस �कारका खाता म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ� स�ब��धत �थानीय तहका साथै िवभागलाई िदनु पन�
उ�ेख छ। लेखापरी�णको �ममा िन�कृय लाभ�हीको खाता माग गदा� वडा नं. १, ६ र ७ मा सेवा �दान गन� ब�कले उपल�ध गराएको
िववरण िन�न अनुसार छ । बाँक� वडाको स�ब�धमा यथािश� िववरण माग गरी ती लाभ�हीको िनधन भएको, दोहोरो भएको वा बँसाई
सरेको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी संघीय संिचत कोष िफता� गनु पद�छ । �...............

वडा नं. सेवा �दायक ब�क िन�कृय लाभ�ाहीको सं. खातामा रहेको रकम

७ से�चुरी ब�क �ल. ९ १८४००.३९

१ कुमारी ब�क �ल. २ ७८५४७.५३

२ र ३ मुि�नाथ िबकास ब�क �ल. नभएको ०

ज�मा ९६९४७.९२

९८,९४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.२ सामा�जक सुर�ाः 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�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी
लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन�, िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अधाव��क गन� ज�ता �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।
लेखापरी�ण योजना अनुसा २ वडाको िवतरण अव�थाको त�या� परी�ण गदा� पा�लकाले अनलाईन �स�टममा लगत अ�ाव�धक गरेको
दे�खएन । िन��चत समय अ�तरमा लगत अ�ाव�धक नभएकोले मृ�यू, बसाँईसराई, दोहोरो परेको लाभ�ाहीको स�ब�धमा यिकन ह�न
सकेन । लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी सोही आधारमा िनकासा �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ ।

वडा नं. लाभ�ही सं. िनकासा िवतरण

६ ६३१ १७८२३२०० १७८२३२००

५ ३७७ १००४५६०० १००४५६००

ज�मा १००८ २७८६८८०० २७८६८८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० कोरोना िनय��ण : 

पा�लकाले सँघ तथा �देश सरकारबाट �ा� आ�दानी समेत �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरी सामा�ी ख�रद, आइसोलेशन स�ालन, जी�खम भ�ा िवतरण,

�वारे�टाइन स�ालन ज�ता काय�मा देहाय अनुसार �. ७३,३८,६१७.०० खच� गरेको छ । कोषबाट सामा�ी तथा सेवा ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा
८ (२) को पालना नगरी टु�े ख�रद गरेको छ । माग आव�यकता अनुमान गन� नसिकने साथै फरक फरक समयमा स सानो परीमाणमा खच� गनु�परेकोले टु�े ख�रद गनु�परेको
काया�लयको �ितकृया छ । कानुनी �यव�थाको पालना ह�नेगरी ख�रद गनु�पद�छ ।
यसैगरी कोरो िनय��ण तथा �कोप �यव�थापन तफ� को बजेटबाट बाटो िनमा�ण, �ाभेल, तारजाली तथा कुलो िनमा�ण ज�ता िनमा�ण काय�मा �. १०,४२,०५२.०० खच�
गरेकोमा बजेट अनुशासनको पालना भएको दे�खएन । बजेटले �यव�था गरेको भ�दा फरक �योजनमा खच� लेखेको िनयिमत दे�खएन । �.............

िववरण भु�ानी �.

बाटो िनमा�ण �ाभेल तारजाली तथा कुलो िनमा�ण १०४२०५२

मा�क सेिनटाइजर �लो�स औष�ध लगायतका सामा�ी ३३६९९९९

�वारे�टाइन �यव�थापन खच� १४१५३८३

अ�य १५१११८३

ज�मा ७३३८६१७

१,०४२,०५२

३१ दमकल साझेदारी : 
खैरहनी नगरपा�लका सिहत पुिव� िचतवनका रा�ी, र�ननगर, का�लकानगरपा�लकाले संय�ु �पमा बा�णय�� संचालनमा �याएको पाइयो । बा�णय�� स�ालन तथा
�यव�थापन िनद�िशका, २०७६ बमो�जम गिठत सिमित माफ� त स�ालन भएकोमा आ�दानी खच� तथा िवल भरपाइको �यव��थत अिभलेख लेखपरी�ण अव�धमा पेश भएन ।
िवल भरपाइ पेश नभएकोले आय �ययको वा�तिवक अव�था यिकन ह�न सकेन । वा�णय�� स�ालन खच� �. ३०००००.००का स�व�धमा खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन�
�…………….

३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ भूिम स�ब�धीः 
का�लका नगरपा�लकका िभ�का भुिमहीन द�लत, भुिमिहन सुकु�बासी तथा अ�यव��थत बसोबासीको पिहचान लगत संकलन �माणीकरण तथा नाप न�सा गन� काय� गन�
भिन िमत २०७७।१०।१६ �थापना भुिम इकाई �थापना भई काय� गरेको पाइयो । जस अ�तग�त नगरपा�लकाका ११ वटै वडाबाट लगत संकलन गरेको पाइयो । संक�लत
लगत ४९९२ रहेको भएपिन भुिमिहन सुकु�बासीको अव�था यिकन भएको पाइएन। लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।११।२४ स�ममा लाभ�ाहीको त�याँक डाटा
�णालीमा �िव� सु� गरेकोमा स�प� भएको छैन ।बाक� रहेका त�याँकह� �िव� ग�र िववरण अ�याव�धक गनु�पन� दे�ख�छ ।

३३ आ�थ�क सहायता तथा िववधः
आ�थ�क सहायता तथा िववध स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

३३.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ� काय� गन� आव�यक पन� ऐन िनयम
िनद�िशका काय�िव�ध बनाई �थानीय राजप�मा �कािशत गनु� पन� �य�था छ । तर नगरपा�लकाले आ�थ�क सहायता सहायता स�ब��ध कुनै
काय�िव�ध नबनाई िबल भरपाइको आधारमा �थानीय उ�ार राहत तथा पुनः �थापना िबप� वग�लाई  औष�ध अपचार लगायतका काय�मा
आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । यसरी खच�को िबल भरपाई रा�ख िबिभ� िमितको िनण�य अनुसार �. २३,९९,९९९.९९ आ�थ�क
सहायता िवतरण गरेको छ । �प� �योजन खुलेका काय�म आ�थ�क सहायता िवतरण गन� गरी िवतरण काय� �यव��थत र िनयम अनु�पको
बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

३३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �यको अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही  औिच�यको आधारमा
िविवध खच� गनु� पन� �य�था छ। तर यस नगर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िबिवध खच� तफ�  �. २३,९९,९९९.९९ खच� गरेको छ
नगरपा�लकाले खच�को �समा िनधा�रण ग�र खच�को िमत�यियतामा �यान पुया�उनु पद�छ ।

३४ धरौटी : 
नगरपा�लकाको गो�वरा धरौटी खाता अनुसार िबिभ� �यि�, सं�था तथा िनमा�ण �यवसायी समेत गरी गत वष� स�मको धरौटी �. ९७,४७,३४२.०७, आ.ब. ०७७।७८ मा
�. १,९०,७१,६५७.७६ थप भई ज�मा �. २,८८,१८,९९९.८३ भएकोमा यस अव�धमा िनयमानुसार �. ३५,८१,४९०.०० िफता� भै बाँक� �. २,५२,३७,५०९.८३
धरौटी खातामा दे�ख�छ । यस रकम म�ये िवगत दे�खको �ज�मेवारी सद� आएको �. २,७७,६३६.०० कुन �यि� फम� तथा सं�थाको भिन यिकन नह�ने ह� ँदा �च�लत कानुन
बमो�जम काय�िव�ध बनाई िनयमानुसार धरौटी िफता� तथा सदर�याहा ह�नुपन� दे�खएको �     ..........

२७७,६३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ �मु पाइप : 

भौ नं ५२१।२०७८।३।३० पा�लकाले वडाभरी िविभ� सडकमा �मु पाइपकाय��म अ�तग�त �य ुिचतवनउ�ोग �ा. �ल. बाट �. ४,८८,१२६.०० को िविभ� साइजकाका
६२ थान �मु पाइप ख�रद गरी ह�ता�तरण फारमबाट वडा नं ३ काया�लयलाई बुझाएको छ । उ� �मु पाइपह� वडाका कुन कुन �थानमा �योग ग�रए सोको �ािव�धक
नापजाँच, मू�या�न एवम् काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको ह� ँदा काय� स�प� गरी �माण पेश ह�नुपन� �. …..

४८८,१२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ टु�े ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा साज�िनक ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�नेगरी टु�ा-टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले देहाय
बमो�जमको ख�रद काय� गदा� �. पाँच लाख भ�दा घटीको लागत अनुमान तयार गरी खुला कोटेशनबाट लागत अनुमानकै हाराहारीमा सोझै गराएको दे�खयो । य�तो ख�रद
काय� गदा� ख�रद �याकेज बनाई �ित�पधा��मक िव�धबाट गराउनु पद�छ।

भौ नं । िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत
अनुमान

संझौता
रकम

भु�ानी �

५१।२०७७।८।५ खोले�समल �हरी िवट ट�स िनमा�ण िप के िनमा�ण सेवा ४९९८०७ ४८९८१३ ४८९१७०

२०७।२०७७।१२।
११

खोले�समल चोक दे�ख ६ नं वाड� अिफस स�म फुटपाथ
िनमा�ण

धौलािगरी िनमा�ण सेवा ४९९८३८ ४८४३५८ ४८२५५८

२६१।२०७८।२।४ खोले�समल चोक दे�ख ६ नं वाड� अिफस स�म सडक
िनमा�ण

लता क��ट��सन ३१२११० ३०२३२६ २९८९०५

२३१।२०७७।१२।
३०

वड नं ६ �ाथिमक �वा��य चौिकमा �याव र ए�सरे �म
मम�त

से�टर क�स�टे�ट ए�ड
डेभोलपस� 
�ा �ल

४९९६२९ ४८२७०१ ४८१२०७

५१९।२०७८।३।
२७

वड नं ३ काया�लय क�पाउ�ड वाल नवयू िनमा�ण सेवा ४९९९६५ ४९५३०८ ४७२२९३

ज�मा २३११३४९ २२५४५०६ २२२४१३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ रा�� पित शैि�क सुधारः 
रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठिमले िमत २०७७।१२।३० च. नं ३५६ बाट का�लका नगरपा�लका अ�तग�त रहेका िविभ�
िव�ालयह�लाई तोिकएका बमो�जमका भौितक िनमा�ण काय� गन� िमित २०७८।३।२० मा िदएको अनुदान रकमको भौितक �गित भए नभएको एिकन ह�न सकेन। िन�न
िव�ालयको अनुदान िनकाशा नभई िवपद कोषमा रा�खएको पाइयो । क�ा कोठा िनमा�ण तथा खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�णको रकम भौ नं २४६ िमित २०७८।०३।
३० बाट िवपद कोषमा ट� �सफर गरी राखेको छ । िनमाण� स�प� अव�थाका आधारमा नापचाजगरी भु�ानी िदने अ�यथा िफता� ग�नु� प�न� �…………

� सं िव�ालयको नाम / काय��मको नाम रकम

१ रामा िव मझवाड क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

२ आधारभुत िव�ालय छेपेढाप/ क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

३ आधारभुत िव�ालय �यरुेनी / क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

४ पृ�वी मा िव /क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

५ आधारभुत िव�ालय गैरीवारी / क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

६ आधारभुत िव�ालयबनक�ा / क�ा कोठा िनमा�ण १८०००००.

७ आधारभुत िव�ालय जुटपानी / खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००.

ज�मा ११५०००००.

११,५००,०००

३८ 194 २०७८-३-२३ बैकलेिपक िश�ण �सकाईः 
कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन गन� CUG सेवामा आब� गन� ३५ वटै िवधालयका िव�ाथ�लाइ
सामुदायीक िव�ालयह�मा वकैि�पक �सकाइ तथा िव�ालय �वा��य सुर�ा स�ब��ध साम�ी �यव�थापन बापत �. १८४४२५०।००िनकाशा गरेको पाइयो ।ससत�
अनुदानबाट भएको खच�को स�व�धमा िवलभरपाई पेश भएको छैन । क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िवधाथ�ह�को सं�याका आधारमा उपल�ध गराएको अनुदानको भरपाई पेश
गनु�पन� अ�यथा बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन� �.………

१,८४४,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ िदवा खाजाः 
संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�तको िदव खाजा काय��म स�ालन गन� ३५ िव�ालयलाई �. ३१,४४,८२५.००िनकासा िदएको दे�खयो । काय��मा
काया��वयन पु��तका अनुसार िवतरण अव�थाको िवल भरपाई अ�ाव�धक गराई रा�नुपन� �यव�था भएकोमा माघ, फागुन, चै� मिहनाको िदवा खाजा उपल�ध गराउन
िवधालयगत त�याँक �लई िनकासा रकम संग िभडान गरेको दे�खएन । िवधलय संचालन भएको िदनलाई आधार मानी िव�थ�को दिैनक हा�जर पु��तका समेत समावेश गरी
खाजा िवतरण गरेको सुिन��चत ह�ने �माणह� संल� िवधालयलाई �दान गरेको ४५ िदनको �ित िव�ाथ� १५ का दरले �. ३१,४४,८२५.००िनयम स�मत खच� भएको
स�व�धमा आ�व�त ह�न सकेन । िनयमानुसार खच� भएको �माण पेश ह�नुपन� �………..

३,१४४,८२५

४० �वा��य सेवाः
�वा��य सेवामा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

४०.१ �थािनय तहमा िविनयो�जत सशत� अनुदानको वािष�क काय��म काया��वयन माग�दश�न, २०७७।७८ मा जनशि� �यव�थापन अ�तरगत
�याव टे��न�सयन १ जना तथा काया�लय सहयोगी २ जना िनयू� गन� स�ने उ�ेख छ । पा�लकाले �देश सरकारवाट ह�तानत�रत सशत�
काय��म पुवा�धार भएको �वा��य सं�थामा १५ शैया अ�पताल संचालन िनर�तरता जुटपानी �ा��मक �वा��य के��को लागी
िविनयोजन भएकोमा काय��म काया��वयन माग�दश�न, २०७७।७८ जनशि� िनयूि� गनु� पन�मा सो नगरी �याव टे��न�सयनमा १ र
काया�लय सहयोगीको पदमा २ जना गरी ३ जना बढी कम�चारी िनयूि� गरी तलब खच� लेखेको छ । पा�लकाले काय��म काया��वयन
माग�दश�न, २०७७।७८ बमो�जम जनशि� �यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।

४०.२ आ�थक काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �यसतो खच� पुि� गन�
िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले शि�खोर �वा��य चौक�लाई काया�लय संचालन खच� भिन �.

१,००,०००.०० भु�ानी िदएकोमा उ� खच� �मािणत ह�ने िवल भरपाई पेश गरेको छैन । अतः उ� खच� �माणीत ह�ने िवल भरपाई पेश
ह�नु पद�छ । �.........

१००,०००

४१ पकेट �े�ः
पकेट �े� स�ब��ध दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

४१.१ �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.५ मा काय��म संचालन अव�ध तथा पकेट सं�या अ�तरगत �थािनय तहको ��येक
वडामा क��तमा २ वटा पकेट छनैट गरी प�रयोजनाको आ�थ�क सहयोगमा काय��म संचालन ग�रने उ�ेख छ ।यसैगरी प�रयोजना
काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा पकेट िनधा�रणकोलागी ता�लका नं. १ मा उ�ेख भए बमो�जमको आधार पुरा भएको
पकेटमा उ�पादन र उ�पादक�व बृि�का काय��मह� �थिम�ाका साथ संचालन गनु�पन� र (ग) मा �थािनय तहको �वीकृत लाभा�वीत
वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र
�िव�धक �ि�कोणले उपयू� ि�याकलापह�को छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु� पन�
उ�ेख छ । पा�लकाले �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तरगत अनुदानमा िन�न अनुसारको पकेट संचालन गरी
� . ३५,५५,१८५.०० अनुदान वापत भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोरा िन�न अनुसार छन् :

भौ.नं. िमित पकेटको िक�सम अनुदान �ा� गन� कृषक अनुदान रकम

१७१।०७८।३।१५ तरकारी पकेट �ी सृजनिशल सामा�जक उ�िम मिहला सहकारी सं�था �ल. ८९३२३५

१८६।०७८।३।१८ तरकारी पकेट �ी शुभ ल�य कृिष समूह का�लका- १ १२०००००

२२५।०७८।३।२८ बा�ाको पकेट �ी ितन दोभान सामा�जक उ�िम मिहला सहकारी सं�था �ल. ९५३०००

ज�मा ३०४६२३५

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट
लाभा�वीत वग�को आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले उपयू� ि�याकलाप छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत
अनुमान तथा काय�योजना तयार तथा सो बमो�जमको काय� स�प� �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।
कृषक समूहले पकेट काय��ममा �योगह�ने िवउ तथा उपकरण ख�रद गदा� �ित�प�ध� िव�ध �योग नगरी एउटै आपूित�कता� संग पटक
पटक र ५ लाख भ�दा बढीको ख�रद काय� गरेको दे�खयो । �कृया पुराह�ने गरी �ित�प�ध� ख�रद गनु�पद�छ ।
िनद�िशकाको �यव�था अनुसार अनुगमन �ितवेदन तथा िवषयगत �गित तयार गरी प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत
कृिष �े� हन� काया�लयमा पठाउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.२ �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को प�र�छेद ७ मा कृिष उ�पादन सामा�ीमा ५० �ितशत र
साना �संचाई पुवा�धारमा ८५ �ितशत अनुदान िदने उ�ेख छ । पा�लकाले �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म
अ�तरगत तरकारीको पकेट संचालनको लागी शुभ ल�य कृिष समूह का�लका-१ संग स�झौता गरेको छ । ५० �ितशतका दरले कृिष
उ�पादन सामा�ीमा �. ८,७६,०००.०० र साना �संचाईमा �.१,०७,१००.०० गरी �. ९,८३,१००.०० अनुदान िदने भिन स�झौतामा
उ�े छ । सहकारीले उ� काय�को भु�ानीको लागी िवल पेश गदा� पा�लकाले �. १०,४४,८४३.०० भु�ानी गरेकोले �. ६१,७४३।००
बढी भु�ानी भएको छ । स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम िनयम स�मत दे�खएन । �............

६१,७४३

४१.३ कृिष उ�पादन सामा�ीमा (बोयर बोका तथा प�र�जवी िनय��णको औष�ध) ५० �ितशत अनुदान िदने उ�ेख छ । बा�ाको पकेट
काय��मका संचालनको लागी पा�लकाले ितन दोभान सामा�जक उ�मी मिहला संहकारी सं�था �ल. का�लका-१० संग स�झौता भएको छ
। पा�लकाले शत�ितशत अनुदानमा बोयर बोकाको लागी �. १,७०,४५०.०० र प�र�जवी िनय��णको औष�धको लागी�. १५,०००.००
गरी �. १,८५,४५०.०० भु�ानी िदएको छ । प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ अनुसार नह�ने गरी भु�ानी गरेको िनयम स�मत
दे�खएन । �...........

९२,७२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ मकै �ब��न काय��मः 
संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत मकै �ब��न काय�म अ�तरगत पा�लकाले िन�न कृिष सहकारी सं�थालाई �ा�टर, हयारो, क�टभेटर, रोटा वेटर लगायतका उपकरणमा
५० �ितशत �. १७,१२,४१०.०० अनुदान िदएको छ । कृषकसंग गरेको स�झौताको बुदा नं. १२ र १३ मा ख�रद भएको �ा�टर लगायतका मे�सन कृिष काय� वाहेक
अ�य काय�मा �योग गन� नपाईने र ठे�का वा भाडामा िदन नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यस स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गरेको छैन । साथै ख�रद भएको मे�सन
औजारको िवमा समेत गरेको दे�खएन ।

भौ.नं. िमित कृिष सहकारी सं�था ख�रद सामा�ी अनुदान रकम

१७२।०७८।३।१५ साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. का�लका-५ �ा�टर मेसी ७२५० ७६६२०५

हयारो, क�टीभेटर र रोटाभेटर

१७३।०७८।३।१५ शि�खोर मिहला साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. का�लका-२ �ा�टर मेसी ७२५० ७६६२०५

हयारो, क�टीभेटर र रोटाभेटर

१७३।०७८।३।१५ जुटपानी ग�रबी िनवारण साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. का�लका-६ पेडी �ेसर १८००००

ज�मा १७१२४१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ बंगुर �ब��न काय��मः 
लागत साझेदारीमा पशुप��छ �व��न काय��म काय�संचालन �कृया, २०७७ को प�र�छेद २ मा काय��म संचालन तथा िव�ध स�ब�धी �यव�था छ । जस अनुसार अनुसूची
७ मा उ�े�खत भएका पशु ख�रद गन� क��तमा ८० �ितशत, ता�लममा १० �ितशत तथा अनुसूची ६ मा समाबेश भएका ि�याकलाप संचालन गन� १० �ितशत, ख�रद
भएको पशुप��छको िवमा गराउनुपन� तथा अनुसूिच ८ बमो�जमको ढाचामा �गित �ितवेदन पेश गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले बंगुर �ब��न काय��म लागी शि�खोर मिहला
साना िकसान कृिष सहकारी सं�थासंग स�झौता गरेको छ । स�झौता गरेको उ� सहकारी सं�थाले बंगुरको पाठो तथा बंगुर पालनमा �योग ह�ने उपकरण लगायतका सामा�ी
ख�रद गरेको िवल पेश गरे प�चात पा�लकाले ५० �ितशत अनुदान वापत �. १४,५३,०००.०० भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान, काय�योजना तयार तथा सो बमो�जमको काय� स�प�
�ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।
ख�रद भएको बंगुरको पाठो िवमा गराएको दे�खएन ।
ख�रद भएको बंगुरको पाठोको �वा��य अव�था रा�ो भए। नभएको स�ब�धमा हे�थ सिट�िफकेट पेश गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ गोठ सुधार काय��मः 
का�लका नगरपा�लकाको पशु सेवा काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ३ मा अनुदान तथा लागत साझेदारीमा ग�रने काय�को स�ब�धमा उ�ेख छ ।
पा�लकाले लागत साझेदारीमा गोठ सुधार काय��मको भु�ानी गदा� कृषकले गोठ सुधारको �ममा खच� गरेका िवल भरपाई तथा पशु �ािव�धकले भु�ानीका लागी �सफा�रष
गरेको आधारमा िन�न बमो�जम �. ३३,३२,९६०.००अनुदान भु�ानी िदएको छ । यस�र सरकारी अनुदानवाट गोठ सुधारमा भएको खच�को उपयोग एवम् पशुपालनको
िनर�तरताको स�ब�धमा पा�लकावाट िनयिमत �पमा अनुगमन ह�नुपद�छ । यसका केही उदाहरण देहायमा उ�ेख छ ।

भौ.नं. िमित गोठको �कार िववरण दर अनुदान रकम

५२८।०७८।३।३० गाई तथा भ�सी गोठ िविभ� १५ वटा फम�(५ भ�दा बढी माउ भएको) १००००० १५०००००

५३६।०७८।३।३० गाई तथा भ�सी गोठ िविभ� २० वटा फम�(३ देखी ५ माउ भएको) ५०००० १००००००

५३०।०७८।३।३० बा�ाको गोठ िविभ� १० वटा फम�लाई ५०००० ५०००००

५३३।०७८।३।३० कुखुराको गोठ िविभ� ६ वटा पो�टी फम�लाई ५०००० ३०००००

५३३।०७८।३।३० कुखुराको गोठ १ पो�टी फम�लाई ३२९६० ३२९६०

ज�मा ३३३२९६०

४५ पदा�धकारी सुिवधाः 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुवधा स�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भए
अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था छ । वागमती �देश
सरकारले �थम संसोधन िमित २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको अनुसुिच १ मा उ�ेख भए अनुसार नगर पा�लकाले
पदा�धकारीको बािष�क सुिवधा �. ९९,८४,०००.०० भु�नी गरेको पाइयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np57 of 60

४६ बढुवा स�ब�धमाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा �थानीय सेवाको गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाको सत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाको २०७७।१२।३० को िवशेष नगरसभाले ४ जना कम�चारीको १ तह बढुवा गरी ३ मिहनाको �.६,२४८।८२
खच� लेखेको पाइयो ।

४७ अनुगमन भ�ाः 
नगरपा�लका पदा�धकारी तथा काय�रत कम�चारीले �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा तोिकएको अव�थामा पाउने दिैनक भ�ा र �मण खच�बाहेक नगरपा�लका �े�िभ�का
ता�लम तथा योजनाह�को अनुगमन गदा� भ�ा सुिवधा पाउने �यव�था िनयमावलीले गरेको दे�खदनै । य�ता सुिवधामा िवतरणमा िमत�ययीता कायम गन� स�व�धमा �प�ता
अपनाउनु पन� दे�ख�छ । 

४८ २०७८-११-२८ प� पि�का छपाईः 
छपाइ,प�पि�का,पु�तक,सुचना �काशन खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �यय अनुमानका आधारमा िमत�यिय खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
प�पि�का पु�तक तथा सुचना छपाई, दशै शुभकामना स�देश छपाइ ज�ता काय�मा �. २०,०५,३५०.५० खच� गरेको छ । य�ता काय�मा मापद�ड अनुसार खच� गरी
िमत��यता कायम गन� सिकने स�व�धमा पा�लकाले �यास गनु�पन� दे�ख�छ ।

४९ ता�लमः 
बालबा�लका, मिहला, द�लत, तथा जनजाितलाई सचेतनामूलक, सीप �सकाउने ज�ता स�टवेयरका काय��म गैर सरकारी सं�थासँग स�झौता गरी स�ालन गन� गरेको छ ।
िवगतका वष�दे�ख नै यस �कारका ता�लम ह�ने छलफलबाट जानकारीमा आएको छ । य�ता ता�लम काय��मको अ�ाव�धक अिभलेख राखे नराखेको, लाभ�ाहीको छनौट
पारदश� नभएको, एउटै �िश�कले दिैनक पूरै क�ा स�ालन गरेको, काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ ले तोकेभ�दा बढी �िश�क भ�ा र खाना तथा खाजा खच� गरेको
ज�ता कारणले ता�लममा नम�श भ�दा फरक िक�समले खच� ह�ने अव�था रहेको छ । �ितफल िदने काय��म छनौट गरी आय आज�न ह�ने र सीपमूलक काय�मा लगानी गद�
नम�श अनुसार काय��म स�ालन भएको ियकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

५० फरक नम�श : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउदा िमत�यियता, गुण�तरीयता तथा िदगोपना अिभबृि� ह�ने कुरामा समेत िवचार गरी तयार
भएको लागत अनुमानका आधारमा काय� गराउने र सोही आधारमा नाप जाँच गरी िनमा�ण काय� फरफारक गराउने �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको
काय�मा भवनको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । यस आधारमा तयार भएको लागत अनुमान सडकको नम�शको आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान
भ�दा बिढ ह�ने दे�ख�छ । बिढ दरको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरी काय� गराएको कारण पा�लकालाई अित�र� �ययभार परेको दे�ख�छ । अित�र� �ययभार

२०४,३९५

�म भौचर
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पन� गरी बिढ दरको नम�श �योग गरेको िनयिमत दे�खएन । �समाना जोिडएका पा�लकासँग एक�पता कायम ह�नेगरी िमत�यिय नम�शको �योग गरी काय� गराउने गरी सुधार
गन� नगरपा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।

भौ नं िमित आयोजना तथा कामको िववरण प�रमाण
(घ. मी.)

�वीकृत दर
(सडक नम�स)

भु�ानी दर
बढी भु�ानी

१६९।०७७।११।२० खहरे खोला क�भट� िनमा�ण

Pcc for Rcc 1:1.5:3(M20) १०।५८ १०३४९।८३ १२७३१।६० २५१९९

stone masonry w0rk 1:6 ३७।९५ ८१३३।२० ८८४९।७० २७१९१

२०२।०७७।१२।१० वडा नं ७ र ३ को क�भट� िनमा�ण

Pcc for Rcc 1:1.5:: 3(M20) ९।९० १०३४९।८३ १२४०५।७० २०३५३

stone masonry w0rk 1:4 ४५।६० ८१३३।२० ९२४२।९१ २७१२८

३१९।२०७७।३।२ ९ नं सडक दे�ख गणेश म��दर स�म
�ाभेल तथा क�भट�

Pcc for Rcc 1:1.5:: 3(M20) ६।७५ १०३४९।८३ १२४०५।७० १३८७७

२२५।२०७७।१२।२५ लटौरी मोटरबाटो �तरो�ती

pcc 1:2: 4(M15) १६।५० ९२४९।१२ १११०१।०० ३०५५६

२९१।२०७८।२।२४ वडा नं १ र ६ �समाना क�भट� िनमा�ण

Pcc for Rcc 1:1.5:3(M20) १५।७७ १०३४९।८३ १२४०५।७० ३२४२१

�म भौचर
न�बर
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stone masonry w0rk 1:6 ६८।३१ ८१३३।२० ८५३८।२७ २७६७०

ज�मा २०४३९५

५१ अनुगमन तथा स�परी�ण :

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

�.हजारमा

गत वष�को स�मको बे�ज ू�. यो वष� फ��ट बाँक� बे�जू

पा�लकाले अशुल भएको ब�क भौचर तथा िनमा�ण �यवसयीलाई �दान गरेको पे�क� फ�य�ट �माणका आधारमा �ज�मेवार �यि�बाट बे�जु फ�य�ट गरी पेश गरेको प� तथा
�माण कागजातका आधारमा देहाय अनुसार स�परी�ण भएको छ ।

�स.नं आ.ब. दफा वे�जु �यहोरा फछ�ट �यहोरा स�परी�ण
रकम

१ ०७५/०७६ ७१ भ�ा भु. असुलगन� असुल भएको भरत
कडेल

६८००

२ ०७६/०७७ ६१.६ असुलगन� असुल दाखीला
भौचर

७६७२०

३ ०७६/०७७ ७५ अ�ना िनमा�ण सेवा पे�क� ५४९०००

३ ०७६/०७७ ७५ िड.ए�ड �ज.क�सट��सन पे�क� ५६००००

३ ०७६/०७७ ७५ िडभाइन इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड
क��ट��सन �ा.�ल

पे�क� १८६७०००

�म भौचर
न�बर
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३ ०७६/०७७ ७५ �य ुभुटनदेबी क��ट��सन पे�क� ४६९०००

३ ०७६/०७७ ७५ नवयू िनमा�ण सेवा पे�क� ९८७०००

३ ०७६/०७७ ७५ िनहा�रका िनमा�ण सेवा पे�क� ४०००००

३ ०७६/०७७ ७५ िप.के. िनमा�ण सेवा पे�क� १७४००००

३ ०७६/०७७ ७५ बालाजी िनमाण� सेवा पे�क� १०५००००

३ ०७६/०७७ ७५ महेश क��ट��सन पे�क� ११४६०००

३ ०७६/०७७ ७५ रिवना क��ट��सन �ा. ली. पे�क� ५३०००००

३ ०७६/०७७ ७५ वाइ.एस.एस - �साद जे.भी. पे�क� १६१४०००

३ ०७६/०७७ ७५ िहम सगरमाथा-ओम स�य साई जे .िभ. पे�क� ४६४१०००

ज�मा २०४०६५२०

५२ अ�ाव�धक बेे�जु ��थित :
नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�ज ूि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

(�. 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)

�म भौचर
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