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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. ६४४                                                                                           तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

रत्ननगर 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.6 करोड 32 लाख 80 हजार बेरुजू देचखएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. 56 लाख 27 हजार फस्र्ौट भई  रू. 5 
करोड 76 लाख 53 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्रे् असलु गनुापने रू.41 लाख 61 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.3 करोड 
10 लाख 35 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.1 करोड 5 लाख 49 हजार र पेश्की रू.1 करोड 19 लाख 8 हजार रहेको छ ।पातलकाको गि 
वषासम्मको रु. १६ करोड १ लाख २५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु. ८ करोड ४५ लाख १८ हजार फर्छ्यौट एवं र्ो 
वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १३ करोड ३२ लाख ६० 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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रत्ननगर 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
 

सैर्द्ाचन्ि
क

 

लगिी
 

68 56 63280 
0 3 5627 

68 53 57653 4161 10549 31035 ० ० 41584 11908 

                                      
 

 

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 १६०१२५ ० ८४५१८ ७५६०७ ० ५७६५३ १३३२६० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : र�ननगर नगरपा�लका, िचतवन , भरतपुर महानगरपा�लका , िचतवन

काया�लय �मुख िभम बहादरु कँुवर २०७७-७-१७

काया�लय �मुख टुवराज पो�ेल २०७७-४-१

काया�लय �मुख िशिशर पौडेल २०७७-१०-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख कृ�ण �साद सुवेदी २०७७-४-१

बे�जु रकम ६३,२७९,६७२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,३१,०८२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५,८९,६९३ चालु खच� ५,१९,१७८

�देश सरकारबाट अनुदान ९४,२५७ पँूजीगत खच� ३,३६,८३६

राज�व बाँडफाँट २,४७,५६३ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २७,२२१

अ�य आय ५०,१२०

कुल आय १०,०८,८५४ कुल खच� ८,५६,०१४

बाँक� मौ�दात ४,८३,९२२
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१
र�नगर नगरपा�लका
लेखापर��ण ��तवेदन

२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती स�ि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 ६८.६७ वग� िकलोिमटर रहेको नगरपा�लकामा १६ वडा तथा ८४ सभा सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या
क�रव ८३ 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

र�ननगर नगरपा�लका

लेखापरी�ण �ितवेदन

२०७७।७८

आय �यय िववरण (�. हजारमा)

�
सं

आय रकम �
सं

�यय रकम

1 गत वष�को �ज��वारी : 1 चालु खच� ५१९१७८

संिचत कोष ३१०१६० 2 पँु�जगत खच� ३५३७३८

धरौटी खाता ८०२५ 3 अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण २४२४८५

कम�चारी क�याण कोष ३२९५ 4 अ�य खच� १९८८

मम�त स�भार कोष खाता ८३० 5 अ�य कोष तफ� को खच� १८९५०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नगरपा�लका िवकास कोष खाता ३१० 6 िफता� तफ� ६९७३०

�कोप �यव�थापन कोष खाता ६२५ ७ अ��तम मौ�दात :

कोरोना �कोप �यव�थापन कोष खाता ७८३७ संिचत कोष ४५७७२४

धरौटी खाता १३१५७

कम�चारी क�याणकोष ४७७८

2 राज�व ३५००५५ मम�त स�भार कोष खाता ८३०

३ िब��य ह�ता�तरण सघ ५८९६९३ नगरपा�लका िवकास कोष खाता ३१०

4 �देश सरकार ९४२५७ �कोप �यव�थापन कोष खाता ६२५

5 अ�तर �थानीय तह वाट ५०७८ कोरोना �कोप �यव�थापन कोष खाता ४४३६

6 िविभ� �ाि� ५०१२० ग-2-7 खातामा मौ�दात १३८२

7 अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण २४२४८५ ग-5-1 िविवध खातामा मौ�दात ६८०

8 अ�य अनुदान ४४१५

9 िविभ� न कोष तफ� को आय २१९८५

10 क�ी दा�खला तथा चेक सा�न बाँक� ८२१

ज�मा १६८९९९१ ज�मा १६८९९९१

�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 िववरणह�, �ल�खत

�ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन समेतलाई 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 �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गर� कायम भएका �यहोराह�
�न�नानसुार रहेका छन ्।

४ सेवा �वाह :

पा�लकाको नाग�रक वडाप� काया��वयन तथा गुनासो �यव�थापनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

४.१ नाग�रक वडाप� : 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 :

�.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 अ�य
थप

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

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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�
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 ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ गुनासो �यव�थापन : 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 ।

५ ख�रद �यव�थापन :

नगरपा�लकाको ख�रदका स�व�धमा ख�रद योजना, मौजुदा सूिच, स�प�� ह�ता�तरण, परामश� सेवा लगायतका �े�का उपल�ध िववरण िव�लेषण गदा� दे�खएका �यहोरा
देहायमा उ�ेख छ ।

५.१ ख�रद योजनाः 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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मौजुदा सूची तयारः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा (६) दफा
४१ को उपदफा (१) को ख�ड (क) र दफा ४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी,
परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको दफा १०(२) बमो�जमको यो�यताको आधारमा छु�ा छु�ै सूची तयार गनु� पन�
�यव�था रहेको छ । काया�लयले �यसरी मौजुदा सूची तयार गरेको छैन । यसले गदा� यो�यता र �मता नपु�ेबाट गुण�तरीय सेवा �वाह नह�ने
ह�दा कानूनको पालनामा �यान िदनु पद�छ ।

ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख �यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले
ह�ता�तरण ह�ने स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� तयार गरी �ितबेदन गनु�पन� �यव�था गरेकोमा
स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको दे�खएन । क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल, फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता
मू�यवान समान अिभले�खकरण गरी �ज�मेवारी सान� गरेको पाईएन । �ज�सी मालसामानको लगत अ�ाव�धक नगदा� हराउने
तथािहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा मालसामानको �कृित अनुसार �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई अ�ाव�धक गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा गत
वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।

स�प�� लेखांकन : 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 । कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा
रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकनलाई 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 ।
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परामश� सेवा : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने भएमा र
विढ द�ता आव�यक पन� भएमा लागत अनुगमान तयार गरी �ित�पधा�कव मा�यमबाट परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नमुनाका
आधारमा छनौट भएका देहाय अनुसारका काय�मा पा�लकाले �ित�पधा� नगराई सोझै परामश� सेवा ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ ।
पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीघ�का�लन पँूजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत
यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�का लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।

५.२ ख�रद स�झौता काया��वयन : 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 खुलाइएको छ ।

काय� �वीकार �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको
मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�थाको काया��वयन अव�था िव�लेषण गदा�
कितपय िनमा�ण काय� फरफारक भएपिन �ितवेदन तयार भएको पाइएन । तयार भएका �ितवेदन समेत अिभले�खकरण तथा सँ�थागत
स�झना (Institutional Memory) का लािग �योग गन� भ�दा िव�ध पुरा गन� उदे�यले तयार भएको दे�ख�छ । यसले िनमा�ण काय�को
गुण�तर र स�ालन अव�धको ��याभुती गन� भएपिन उदे�य अनु�पको काय�मा �योग भएको पाइएन । िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य
अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको परी�ण गरी �मािणत भएपिछ मा� काय� �वीकार गनु�पन�मा यो
�यव�थाको समेत काया��वनय ह�न सकेको दे�खएन । काय� �वीकार �ितवेदन वा�तिवक ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।
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�ुिट स�याउने : सोही िनयमावलीको िनयम १२५ मा �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ै कुनै �ुिट दे�खएमा साव�जिनक
िनकायले सोको एक�न गरी समयमा नै दाबी गरी मम�त गराई स�झौताको �भावकारी काया��वयन गराउने साथै �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार भएको यिकन गरी बोलप� �वीकृत गन� अ�धकारी सम� पेश भएपिछ िनमा�ण काय� �वीकृत
ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भएमा िनमा�ण काय� �वीकृत गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन�मा पा�लकामा �कृयागत
�पमा यो �यव�था अनुसरण नह�दा यसको िव�तृत परी�ण गन� सिकएको छैन । अशल अ�यास अनुसरण गद� िनयमावलीको भावना
अनू�प ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।

ठे�का लगत : 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 ।
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५.३ गुण�तर परी�ण : 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 ।

५.४ साव�जिनक सुनुवाई : 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 ।

गुनासो �यव�थापन : 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
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गुनासोकता�लाई जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाका पदा�धकारीसँग छलफल गरी जानकारी �लदा पा�लकाले 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 पेिटकामा उजुरी परे नपरेको हेन� िन��चत समयाव�धमा
खो�नुपन�मा खो�ने गरेको पाइएन । यस स�व�धमा �ज�मेवार अ�धकारीलाई��न गदा� खो�ने गरेको तर अिभले�खकरण गन� नगरेकोले
�मािणत गन� नसकेकोजानकारी �ा� भएको छ । साथै पा�लकामा इमेल र एस एम एस माफ� त उजुरी �लने संय�� िनमा�ण भएको छैन भने
�ल�खत उजुरी दता� गन� 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 �यून �ा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�लका सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा अनिव�
ह�ने अव�था छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प गुनासो सु� ने नोडल अ�धकृत तो�ने, गुनासो गन� उजुरी पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस,

इमेल, �ल�खत उजुरी दता�, मौ�खक उजुरीको अिभले�खकरण गन� �यव�था िमलाउने, तोिकएको समय िभ� गुनासो समाधान गन�
स�व�धमा जाग�क ह�ने र गुनासो उपरको कारवािहका स�व�धमा गुनासोकता�लाई िछटो मा�यमबाट जानकारी िदने संय�� िनमा�ण गरी
शुसासन �व��न �ितको जवाफदेिहता वृि� गनु�पद�छ ।

६ स�प�� उपयोग र संर�ण :

�ज�सी रेखदेख, संर�ण, अिभले�खकरण लगायतका �े�मा स�प�� उपयोग तथा संर�णका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

६.१ स�प�� संर�ण : गरपा�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 ।

६.२ स�प�� रेखदेख : �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
गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।
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६.३ �ज�सी अिभले�खकरण : नीय 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 ।

६.४ 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 ।

७ िव��य िववरण :

पा�लकाले तयार गरेको िव��य िववरणमा समावेश भएका र िव��य िववरका त�या�मा �भाव पान� अवयवह�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

७.१ आयोजना बैक : 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 । 
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७.२ क�याण कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा
काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी
ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । कोषमा गत आ.व. स�ममा �. ३२,९५,०५१.३८ मौ�दात रहेकोमा यस वष� िव��य समानीकरणबाट कम�चारी
क�याण कोषमा �. ५०,००,०००.०० ट� ा�सफर गरी � . ८४,६८,८७६.०० मौ�दात कायम म�येबाट �. ३६,८०,३९४.०० खच� भई
�. ४७,८८,४८२.०० बाँक� रहेको छ । गरेको छ । उ� 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 ।

७.३ कोलेिनका बाट ह�ने भु�ानी : �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 दे�खयो । यसरी स�ालन ह�ने योजनामा �ोत सुिन��चतता ह�ने आधार दे�खएन । �ोत सुिन��चताको आधार तयार गन�
गरी योजना �यव�थापन गनु� पद�छ ।

� सं अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण ज�मा

१ सामा�जक सुर�ा १९८२४१

२ �थािनय पुवा�धार साझेदारी काय��म १२३२०

३ �देश पूवा�धार िवकास काय��म २१४२६

४ सामा�जक िवकास म��ालय बकुलहर अ�पताल १००००

५ राि�� य सूचना �यव�थापन तथा अनुगमन आय ४९९

ज�मा २४२४८५
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७.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को
अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी स��त कोषमा ज�मा भएको रकमबाट ��वकृत भए
अनुसारका काय�मा खच� गरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� भएको बजेट �वीकृत योजनामा खच� गन� नसकेमा आ�थ�क वष�को अ�तमा
िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थम चौमािशकमा ठे�का �यव�थापन गन� नसकेका कारण िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा
सिमितलाई िनमा�ण काय� स�प� गन� पया�� समय �ा� नह�ने अव�था रहेको दे�खयो । समयमा ठे�का �यव�थापन तथा काया��वयन ह�न
नसकेका कारण िनकाशा भई आएको बजेट िफता� भएको अव�था दे�खयो । िनमा�ण काय� पुरा गन� पया�� समय ह�नेगरी ठे�का तथा
स�झौता �यव�थापन गन� पा�लकाले �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

� सं िफता� िववरण काय��म सं�या िफता� �.

१ �देश शसत� अनुदान चालु पू�जगत ११ २३५३५४३६

२ संिघय सरकार िवशेष पू�जगत १ ७७९४०००

३ संिघय सरकार शसत� चालु पू�जगत १२ ३८३९९३१८

४ समपुरक अनुदान १ १०८

ज�मा ६९७२८८६२
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७.५ �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�मा पा�लकाको िविभ� खाता तथा ब�क मौ�दातमा देहाय अनुसार फरक दे�ख�छ । स��त कोष तफ�
गत िवगत दे�खको मौ�दात फरक �. ३०,६०,७५,०००.०० का स�व�धमा िहसाव िमलान गरेको दे�खएन । मौ�दात फरक पना�को
कारण यिकन गरी िहसाव फरफारक गनु� पद�छ ।

�स न िववरण �े�ता अनुसार मौ�दात ब�क अनुसार मौ�दात फरक

1 आ�त�रक राज�व खाता ९६९१३ ९९००१ -२०८८

2 चालु खच� खाता ४३५१८ ७०६६ ३६४५२

3 पू�जगत खच� खाता १४००८४ ३५८७८ १०४२०६

4 िविवध खच� खाता ३४९४ ६७९ २८१५

5 धरौटी खाता -१६२६ 13156 -१४७८२

6 स��त कोष खाता २९७५२० ११७९५८ १७९५६२

7 क�याण कोष खाता ४७८८ ४७७८ १०

8 �कोप �यव�थापन शाखा ४३३६ ४४३६ -१००

ज�मा ५८९०२७ २८२९५२ ३०६०७५

८ आ�त�रक िनय��ण :

सूचना �िव�ध प�ती, �मण काय� �यव�थापन, बे�जु लगत लगायतका आ�त�रक िनय��णका �े�मा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

८.१ आ�त�रक िनय��ण : सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा आ�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 ।
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�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
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

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np18 of 79

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 ।
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८.२ सूचना �िवधी प�ितः 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�व 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�नेगरी 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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८.३ सवारी साधन मम�त : 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 मम�तमा �. ३१,०२,९९९.०० तथा मेिशनरी मम�तमा �. ७,७८,५३८.०० 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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८.४ बे�जु लगत : 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 ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.५ �मणकाय� �यव�थापन : �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 कम�चारी तफ�  �. २४,६८,४००.०० र पदा�धकारी तफ�  �. ३,२८,२००.०० 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 ।

८.६ धरोटी अिभलेख : 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 ।

९ कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन :

नगरपा�लकाले िनमा�ण गरेका कानुन तथा �याय स�पादनका स�व�धमा उपल�ध िववरण परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



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

९.१ �याय स�पादन : �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 यस वष� दता� भएका १५४ िनवेदन म�ये
४५ िमलाप� भएको, ४४ मा िनण�य भई आदेश भएको, ३५ �कृयामा रहेको, ११ अदालतमा गएको, २ �हरीमा गएको र १७ �थम प�
स�पक� मा नआएकोले कारवाही टु�ो लागेको दे�खएन । �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�ो लगाउनुपद�छ ।

�स.नं. िववरण ज�मा

१ िमलाप� ४५

२ िनण�य तथा आदेश ४४

३ �कृयामा रहेको ३५

४ अदालतमा गएको ११

५ �हरीमा गएको २

६ �थम प� स�पक� मा नआएको १७

ज�मा १५४

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 79

९.२ कानुन िनमा�ण : �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 देहाय अनुसारको सं�या कानुन बनाई काया��वयनमा �याएको िववरण उपल�ध गराएको छ ।

�. स. िववरण सं�या

१ ऐन १२

२ िनयमावली ३

३ िनद�िशका ११

४ काय�िव�ध २९

ज�मा ५५

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० अनुदान िफता� : 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा
�थाना�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी स��त कोषमा ज�मा भएको रकमबाट ��वकृत भए अनुसारका काय�मा खच� गरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� भएको बजेट
�वीकृत योजनामा खच� गन� नसकेमा आ�थ�क वष�को अ�तमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थम चौमािशकमा ठे�का �यव�थापन गन� नसकेका कारण िनमा�ण
�यवसायी तथा उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय� स�प� गन� पया�� समय �ा� नह�ने अव�था रहेको दे�खयो । समयमा ठे�का �यव�थापन तथा काया��वयन ह�न नसकेका
कारण िनकाशा भई आएको बजेट िफता� भएको अव�था दे�खयो । िनमा�ण काय� पुरा गन� पया�� समय ह�नेगरी ठे�का तथा स�झौता �यव�थापन गन� पा�लकाले �यान पुया�उनु
पन� दे�ख�छ ।

� सं िफता� िववरण काय��म सं�या िफता� �.

१ �देश शसत� अनुदान चालु पू�जगत ११ २३५३५४३६

२ संिघय सरकार िवशेष पू�जगत १ ७७९४०००

३ संिघय सरकार शसत� चालु पू�जगत १२ ३८३९९३१८

४ समपुरक अनुदान १ १०८

ज�मा ६९७२८८६२

११ बजेट तथा काय��म :

अ��तयारी, अव�डा बजेट, �े�गत काय��म, �ोत लेखा�न लगायतका �े�मा उपल�ध िववरण परी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.१ 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� 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 सात� नगर सभाको बैठकबाट �.

१,१३,८८,६५,२५८.०० 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 ।

११.२ अव�डा बजेट : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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 । पा�लकाको २०७७ आषाढ १० को नगर सभाको बैठकबाट �वीकृत भएको काय��म िव�लेषण गदा� देहाय
अनुसार ५ िशष�कमा �. २,७३,४०,०००.०० अव�डा बजेट राखेको दे�खयो । काय��ममा समावेश नगरी िविवध िशष�कमा अव�डा
राखेको िनयिमत दे�खन आएन । अव�डा रकमबाट पटक पटक गरी सुिवधाका आधारमा छनौट भएका योजनामा खच� गरेको छ । शू�
योजनामा समावेश नगरी सुिवधाका आधारमा योजना थप गन� प�रपाटीमा सुधार गनु� पद�छ ।

�.सं. काय��म �.सं. िववरण बजेट �. हजारमा

१ २७४ िविवध ४४०

२ ४७४ पूवा�धार िवकास ४४२६

३ ६६० िविभ� सडक कालोप�े २३६६

४ ७४४ िविवध पू�जगत १०८

५ ११३२ िविवध साव�जिनक िनमा�ण २००००

ज�मा २७३४०
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अव�डा बजेट कायम गरी पा�लकाले देहाय अनुसारको योजना सुिवधाका आधारमा छनौट गरी काया��वयन गरेको िववरणबाट दे�ख�छ ।
शु� बजेटमा �प� �पमा समावेश नगरी सुिवधाका आधारमा योजना छनौट गरी काया��वयन गदा� योजना िनमा�णका �ममा पुरा गनु�पन�
चरणह� पुरा नभई माग आव�यकताका आधारमा भ�दा �विववेकका आधारमा योजना छनौट तथा काया��वयन भएको अव�था छ ।
य�तो अव�थाम सुधार गरी योजना छनौट तथा काय��म पारदिश� तथा �रकृयामुलक बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

�.सं. वडा नं. काय��म सं�या िववरण

१ १२ ७ सडक, ि�ल लगायतका सामा�ी िनमा�ण तथा ख�रद ।

२ १० २० कालोप�े, �ाभेल लगायतका काय� ।

३ ६ १६ बाटो िनमा�ण तथा िनमा�ण सामा�ी ख�रद लगायतका काय� ।

४ १ ४ िविवध काय�

५ २ ६२ सडक, पाक� , भवन मम�त तथा िनमा�ण आिद ।

१०९ ज�मा

११.३ �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 ।
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११.४ �े�गत काय��म :�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 । पालकाले आ�थ�क िवकासमा ६ �ितशत, सुशासन तथा अ�तस��व��धत �े�मा
४ �ितशत खच� रहेको छ भने सामा�जक िवकास तथा पूवा�धारका �े�मा ६५ �ितशत स�म िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । ��येक वष�
�थीर �पले �ाथिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी काय��म र वजेट �यव�थापन गरेको छैन। यसवाट सामा�जक िवकासका �े�
�ाथिमकतामा नपरेको अव�था 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 । बजेट �यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ७६४१७ ६

२ सामा�जक िवकास ४६०९०८ ३५

३ पूवा�धार िवकास ४५७४१३ ३५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ४९१६८ ४

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २६२५६८ २०

कुल ज�मा १३०६४७४ १००

११.५ �ोत न�सा�न : �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 ।
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१२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन :

संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१२.१ अ�ाव�धक िववरण : �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 ।

१२.२ दरव�दी तथा पदपूित� : �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 १६८ कम�चारी काय�रत रहेको अप�र�कृत िववरण �ा� भएकोमा दरव�दी यिकन
गरी िववरण अ�ाव�धक गरेको छैन । करार कम�चारीको �ावण मिहनाको तलव �. १३,०८,१८०.०० को आधार �लंदा १२ मिहनामा �.

१५६९८१६०.०० खच� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा दरव�दी िववरण माग गरेकोमा यथाथ� दरव�दी पेश नभएकोले थप
िव�लेषण गन� सिकएन । साथै िववरणको अभावमा आ�त�रक कय� िवभाजन तथा बढुवा �यव�थापन स�व�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

१२.३ तलबी �ितवेदन : ि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 �. २५,२२,९५,६३३.०० 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।
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१२.४ २०७८-१०-२८ भ�ा िवतरण : �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 । �प� कानुनी �यव�था
नभई भ�ा िवतरण गरेको उपय�ु दे�खएन । य�तो प�ितमा सुधार गनु� पद�छ ।

१३ 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 �. २२,४९,०००.०० 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 ।

िववरण सं�थाको नाम भु�ानी �.

आइशोलेशन िनमा�ण तथा स�ालन बकुलहर अ�पताल, िपठुवा �वा��य चौक� ४५०००

होम आइशोलेशनमा बसेका िवरामीलाई औष�ध िवतरण १६ वटै वडा ५०००००

होम आइशोलेशनमा बसेका िवरामीलाई औष�ध िवतरण ४ �वा��य सं�था १९१०००

आइशोलेशनमा खिटने िचिक�शक तथा �वा��यकम� �ो�शाहन बकुलहर अ�पताल, िपठुवा �वा��य चौक� ५०००००

कोिभड सामा�ी मा�स सेिनटाइजर �लो�स थम�िमटर आिद सबै �वा��य सं�थामा ८८५०००

अ��सजन �स�ल�डर धरौटी आइशोलेशन िपठुवा १२८०००

ज�मा २२४९०००
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१४ आ�त�रक आय :

पा�लकाको आ�त�रक आय �यव�थापन तथा आय लेखा�नका स�व�धमा उपल�ध िववरण िव�लेषण गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१४.१ आ�त�रक आय: 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 ९१० �ितशत भ�दा बिढ र केहीमा ९६ �ितशत भ�दा कम संकलन भएकोमा आय
अनुमान वा�तिवक दे�खएन । आय अनुमान त�या�परक तथा वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।

�स.नं. �ाि�को �ोत वािष�क अनुमािनत
आय

आ�दानी मौ�दात फरक
�ितशत

१ १३४११ -अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान २५००० १२७२८ -१२२७२ -४९

२ १३४११ - अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान १२००० १४१३१ २१३१ १८

३ १३४१२ - अ�य �यि�गत आ�त�रक अनुदान २००० ८५ -१९१५ -९६

४ ११३१३ - एक�कृत स�पती कर ३०००० २५३०५ -४६९५ -१६

५ ११३१४ - भुिमकर/मालपोत ९०० १७०५ ८०५ ८९

६ ११३२१ - घरवहाल कर ७००० १११४६ ४१४६ ५९

७ ११४७९ - अ�य मनोर�न कर १० ० -१० -१००

८ ११६९१ - अ�य कर ५ १० ५ १००

९ १४१५१ - सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा�
आय

२० २०२ १८२ ९१०

१० १४१५९ - अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी १० ० -१० -१००

११ १४२१२ - सरकारी स�पतीको िब��बाट �ा�
रकम

१०० ५३८ ४३८ ४३८
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१२ १४२१९ - अ�य सेवा शु�क तथा िब�� २२०० ७९७ -१४०३ -६४

१३ १४२२१ - �याियक द�तूर १०० २४ -७६ -७६

१४ १४२२३ - िश�ा �े�को आ�दानी १० ० -१० -१००

१५ १४२२९ - अ�य �शासिनक सेवा शु�क १००० १६८९ ६८९ ६९

१६ १४२४१ - पािक� � शु�क ५० ० -५० -१००

१७ १४२४२ - न�सापास द�तुर १०००० १२९३२ २९३२ २९

१८ १४२४३ - �सफा�रश द�तुर १३००० ११८६९ -११३१ -९

१९ १४२४४ - �यि�गत घटना दता� द�तुर २०० ११२ -८८ -४४

२० १४२४५ - नाता �मािणत द�तुर २०० २९३ ९३ ४७

२१ १४२४९ - अ�य द�तुर ५०० ५४८७ ४९८७ ९९७

२२ १४२५३ - �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर १०००० २४१५७ १४१५७ १४२

२३ १४२६५ - अ�य �े�को आय १० ९९ ८९ ८९०

२४ १४३११ - �याियक द�ड, ज�रवाना र जफत १०० ० -१०० -१००

२५ १४३१२ - �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ४०० १३१४ ९१४ २२९

२६ १४३१३ - धरौटी सदर�याहा १०० २०८ १०८ १०८

२७ १४५२९ - अ�य राज�व ३०० ४०९ १०९ ३६

२८ १५१११ - बे�जू १०० ३७७ २७७ २७७
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२९ ३२१२१ - नगद ३१६००० ० -३१६००० -१००

३० १३४११ - अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान १०००० १८५९५ ८५९५ ८६

ज�मा ४४१३१५ १४४२१२ २९७१०३ ६७

१४.२ आय लेखा�न : नगरपा�लकाले राखेको आ�दानीको व�क नगदी िकताव अनुसार िविभ� वडाले संकलन गरी ज�मा गरेको राज�व देहाय
अनुसार रहेको दे�ख�छ । वडा काया�लयबाट नगदी र�सद ि��ट गरी व�क दा�खला गरेको भौचर नगरपा�लका काया�लयमा पेश भएपिछ
सोही आधारमा आ�दानी लेखा�न गन� गरेको दे�खयो । के���य लेखाको लेखा�न �णाली र स�टवेयरको आ�दानी िववरण दिैनक,

सा�ािहक, मा�सक र वािष�क �पमा समेत �रक�साइल गन� गरेको दे�खएन । यसबाट कुल आयको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने, व�क
स�टवेयर र खातामा देखाएको आ�दानीमा फरक पन� ज�ता अव�था भई आय लेखा�न वा�तिवक नह�ने दे�ख�छ । िन��चत अव�ध िभ�
अिनवाय� �रक�साइल गरी आय चुहावट भए नभएको प�ा लगाई यिकन गरी लेखा�न गन� �णाली िवकास गनु�पद�छ । लेखापरी�णको
�ममा आय खाताको मौ�दात र वकै भौचरका आधारमा आयको व�क नगदी िकतावमा भएको �िवि� वाहेक सव ैर�सद, भौचर, आ�दानी
लेखा�न आिदको परी�ण ग�रएको छैन ।नगरपा�लकाले आ�त�रक िनरय��ण �णाली सु�ढ गरी राज�व संकलन र दा�खला �भावकारी
भरपद� र पारदश� वनाउनु पद�छ ।

�.स. वडा नं. राज�व आ�दानी लेखांकन (�.हजारमा)

१ के�� २३११०

२ १ ७०१५

३ २ ६१४१

४ ३ २६१६

५ ४ २७४७

६ ५ १७६३

७ ६ ६८४०
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८ ७ ३०४६

९ ८ ३३३९

१० ९ २९४०

११ १० ४०७२

१२ ११ २२१७

१३ १२ २८३६

१४ १३ ४२२७

१५ १४ ५७९७

१६ १५ २८६९

१७ १६ ३४४६

ज�मा ८५०२२

१४.३ नगरपा�लकाको िविनयोजन ऐन, २०७७ मा समावेश गरी मालपोल, घरज�गा र�ज�� ेशन लगायत ३० ि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 ।
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१४.४ 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 ।

१४.५ 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 समेत १७ स ंकलन के��बाट संकलन
ह�द ै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 ।

१५ 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 ।

िमित भौ. न. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम �याद ननाघेको

२०७७/०४/०१ १ असोक भुसाल ५५,०००

२०७७/०४/०१ १६ कौिशला मली २०,०००

२०७७/०४/०१ १६ राजन मली २०,०००

११,९०८,२६२
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२०७७/०४/०१ १६ राजन मली ६०,०००

२०७७/०४/०१ १६ राम कुमार �स�ताङ् ५०,०००

२०७७/०४/०१ १६ राम कुमार �स�ताङ् ६,०००

२०७७/०४/०१ १६ राम कुमार �स�ताङ् २०,०००

२०७७/०४/०१ १६ िहमाल ख�का १०,०००

२०७७/०४/०१ १६ िहमाल ख�का १५००००

२०७७/१२/०६ ६७७ िहमाल ख�का २०००००

२०७७/०४/०१ १ जे.के.क��ट��सन ४१८२१२

२०७७/०४/०१ १ िप.के. िनमा�ण सेवा ४५००००

२०७७/०४/०१ १ मनकामना क�ट�या�टस� ए�ड िब�डस� �ा.�ल ७६४०००

२०७७/०४/०१ ४ सुसन क��ट��शन ४७००००

२०७७/०४/०१ १ नेपाल िवधुत �ा�धकरण टा डी शाखा ४२९३०००

२०७७/०४/०१ १ मेड - नेपाल २२००

२०७७/०४/०१ १ �ी आधारभुत िव�ादय माधवपुर ३५००००

२०७७/०४/०१ ४ अनामनगर टा डी तथा आदस� टोल नाला ५०००००

२०७७/०४/०१ ४ िचतवन सामुदाियक संचार सहकारी सं�था �ल. ३०००००

२०७८/०१/२८ २१२ ज�पाल कालोप�े सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १७००००
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२०७७/०४/०१ ४ िदप नारायण महतो ११२०००

२०७७/०४/०१ ४ मालपुर टोल कालोप�े मम�त िनमा�ण सिमित २७५०००

२०७७/०४/०१ ४ रायमाझी टोल िवकास संथा ९०००००

२०७७/०४/०१ ४ लालपसा� चोक देखी द�ीण कालोप�े उपभो�ा सिमित १२५०००

२०७७/०४/०१ ४ हा��चोक- लौखानी टे�लफोन टावर कालोप�े ५७५०००

२०७७/०८/२३ ५६ �ा�भात टोल िनपनी चोक दे�ख कैलाश टोल �वेश गन� उपभो�ा सिमित २३००००

२०७७/११/१९ १०९ प�क� कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित १०९०००

२०७८/०२/१० २२९ अनामनगर कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित २२३३५०

२०७८/०३/११ २८६ िचतवन एफ एम देखी पुव� नेपाल मा.िव स�म ढल िनकास उपभो�ा सिमित ३०००००

२०७८/०३/१३ २९० बकुलर टोल शा��तनगर टोल ढल तथा कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमित २५००००

२०७८/०३/१४ २९८ िनकु� माग� टोल सुधार सिमित ३६७०००

२०७८/०३/०७ ५१ सु�दर व�नेत १३३५००

११९०८२६२

१६ ठे�का �यव�था : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला �पमा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत गरी २९ नयाँ
ठे�का स�झौता गरेको िववरणबाट दे�ख�छ । यस म�येका अ�धका�स ठे�कामा मोिवलाईजेशन पे�क� भु�ानी बाहेक थप �गित भएको दे�खएन । 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 १५ ठे�काको लागत अनुमान तथा �वीकृत अंकको त�या� हेदा�
वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा १० �ितशत दे�ख ४५ �ितशत स�म घिटमा काम गन� गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ । ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np38 of 79

लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी गराएको 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, िनरी�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� सव ैिनमा�ण �थलमा �ािवधक उप��थत ह�न समयाभाव ह�ने अव�था
दे�खयो । य�तो अव�थामा सुधार ह�ने गरी ठे�का �यव�था गनु�पद�छ ।

आयोजनाको नाम ठे�का सुचना नं क�टे.बाहेकको ल.ई स�झौता रकम घटेको �ितशत

बकुलहर अ�पताल भवन NCB/01/2077/078 १२९९१ ८०८६ ३८

नेपाल मा.िव.नमुना िव�ालय NCB/02/2077/078 १४४४९ ८९६३ ३८

डु�ीचोकबाट आदश�चोक कालोप�े NCB/03/2077/078 १९३१८ १३१६५ ३२

सडकको दायाँबायाँ फुटपाथ िनमा�ण NCB/04/2077/078 १९३१५ १०५८९ ४५

आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं ३, ४, ७ र ९ NCB/05/2077/078 १५०४९ ९२५१ ३९

आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं १०, १२, र १५ NCB/06/2077/078 १०९९५ ६८७९ ३७

जनजागृती मा.िव.भवन िनमा�ण NCB/07/2077/078 १९३२७ १२००९ ३८

वडा नं ६ का सडक कालोप�े NCB/08/2077/078 २०९९ १५५७ २६

िदपचोक दे�ख सडक कालोप�े िनमा�ण NCB/09/2077/078 ४८४४ ३६२४ २८

सहकारी बजार िनमा�ण NCB/10/2077/078 १५७९३ ९५७६ ३९

वडा नं ११ का िविभ� सडक कालोप�े NCB/11/2077/078 ३८७५ ३३५७ १३

वडा नं १४ को पा�रजात चोकबाट �कुलचोक स�म सडक कालोप�े NCB/12/2077/078 २४१७ २१७२ १०

बकुलहर र� ननगर अ�पताल मातृिशशु भवन िनमा�ण NCB/13/2077/078 १४४६२ ८९८९ ३८
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िनशान �मृती �ित�ान भवन िनमा�ण NCB/14/2077/078 २८९१ १९६१ ३२

�ि�िविहन छा�ावास भवन िनमा�ण NCB/15/2077/078 २७२९ १७८८ ३४

१७ परामश� ख�रद :

१७.१ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िववरणमा समावेश
भएको मेकािनकल परामश� उपल�ध गराए वापतको भु�ानी गदा� िनयमानुसारले ह�ने �. १२,०००.०० करक�ी गरेको दे�खएन ।
िनयमानुसार कर रकम अशुल गरी दा�खला गनु� पद�छ ।

१२,०००

१७.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा उपल�ध जनशि�बाट काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ
। पा�लकाले गत आ.ब. को मौ�दातबाट खच� गन� ग�र देहाय अनुसारको १० काय�मा िविभ� परामश�दाताबाट काय� गराई �.

२४,७७,३०१.०० भु�ानी गरेको दे�खयो । वे�ट वाटर �ला�ट, औ�ोिगक �ाम पूवा�धार लगायतको प�रयोजना �ितवेदन वापत भु�ानी
िदएकोमा ती �ितवेदन अनुसार काय��म तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । �योगमा नआउने �े�मा परामश� ख�रद गरी खच� लेखेको
उपय�ु दे�खएन । योजना तथा काय��म िनमा�ण तथा काया��वयनमा सहयोग पुया�उने योजनामा परामश� सेवा ख�रद गनु� पद�छ ।

�.सं. गो.भौ.नं. िववरण परामश�दाता भु�ानी करकि�
बांक�

१ २४।०७७।७।३ तलवी स�टवेयर शांि�ला इ�फरमेिट�स �ा.�ल. २७८६५८

२ २१३।२०७८।१।
३०

वातावरिणय �भाव
मु�या�न

िप �ज क�स�टे�सी २९९०००

३ २९९।२०७८।३।
१४

मेकािनकल परामश� �ेम �साद सापकोटा ४०००० ६०००

४ ३३२।२०७८।३।
२२

बृ�िच� िनमा�ण ि�ज लाइन मेिडया �ा �ल २३८३०३
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५ ३५०।२०७८।३।
२५

योजान परामश� िड�लोमा इ��जिनयश� एशो�सएशन २८०००

६ ३८८।२०७८।३।
२९

मेकािनकल परामश� �ेम �साद सापकोटा ३६००० ६०००

७ ४२३।२०७८।३।
३०

�याव सामान मु�या�न तुलसी खनाल ४००००

८ ३५०।०७८।३।२५ ता�लम खच� िड�लोमा इ��जिनयश� एशो�सएशन २८०००

९ ३५२।०७८।३।२५ वे�ट वाटर िट� टमे�ट �ला�ट िड�लोमा इ��जिनयश� एशो�सएशन ४९४९४०

१० ३५३।०७८।३।२५ औ�ोिगक �ाम िड िप आर नारायणी ट� े िड� ए�ड
इ��जिनय�र�

९९४४००

ज�मा २४७७३०१ १२०००

१८ 39 २०७८-३-२९ नमुन िव�ालय : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ११ दे�ख २८ स�म बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� स�ब��ध �यव�था छ । ख�रद गदा� स�झौताका सत� समावेश गरी दफा ३८
अनुसारको ख�रद स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । नमुना िव�ालय िवकास काय��म अ�तग�त नेपाल सरकार िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय, िश�ा तथा मानव �ोत
िवकास के��, सानोिठमी, भ�पुरबाट नेपाल मा�यिमक िव�ालयको तीन तले नौ कोठे भवन िनमा�ण गन� �. १,००,००,००.०० िनकासा भई आएको दे�खयो । उ�े�खत
काय� गन� �. १,००,००,००.०० को लागत अनुमान तयार गरी आ�ान गरेको बोलप�मा ३९ �ितशत घिट �. ६१,५६,७५४.३६ कबोल गन� एल. ए�ड �ज. क��ट��सनको
��ताव �वीकृत भई ३ मिहना (२०७८।३।२५) िभ� काय�स�प� न गन� गरी २०७८।१।९ मा स�झौता भएको दे�खयो । �ािव�धक समेतको छलफलबाट ��तािवत काय� ३
मिहनाको छोटो अव�धमा स�प� न ह�ने दे�खएन । समपुरक तथा िवशेष अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध, २०७५ को �स.नं. ९ को �यव�था अनुसार स�प� न नभएको काय�का
लािग िनकासा िदन निम�नेमा स�झौताको शु� �याद िभ� स�प� न ह�न नसकेको काय�का लािग मोिवलाइजेशन पे�क� �. १२,३१,३५०.०० सिहत स�झौता अनुसारले ह�ने
सबै रकम िव�ालयको खातामा ज�मा ह�ने गरी पठाइएको छ । िनमा�ण शु� नै नभएको र नगरपा�लकाले ठे� का स�झौता गरी गराएको काय�का लािग िव�ालयको नाममा सबै
रकम िनकासा पठाएको िनयिमत दे�खएन ।

१०,०००,०००
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१९ �वा��य के�� भवन : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा ख�रद स�झौता उ�ेख गनु�पन� सत�का स�ब�धमा �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं. ३, ४, ७ र ९ २ को वडा काया�लय भवन
िनमा�ण गन� एस.एस.िप. क��ट��सन, धािद�सँग लागत अनुमान �. १,५५,१५,१३५.०० भ�दा �ितशत घिट �. ९२,५०,७६३.०० को स�झौता गरी काय� गराएको
दे�खयो । छोटो िनमा�ण अव�ध िनधा�रण गरी २०७७।१२।२६ मा स�झौता गरी काया�र�भ आदेश िदएकोमा शु� �याद २०७८।३।२५ स�म �. ४५,४४,९०२.०० को काय�
भई भु�ानी भएको छ । संघीय सरकार ह�ता�त�रत काय��ममा तीन मिहना िभ� िनमा�ण स�प� न ह�ने गरी गरेको स�झौताको ४९ �ितशत मा� �गित भएकोमा आगामी
आ.व.मा िनमा�ण स�प� न गन� गरी �ोत सुिन�� चतता गरेको दे�खएन र छोटो िनमा�ण अव�ध कायम गरी ठे� का स�झौता गन� र शु� स�झौता अव�धिभ� �गित �तर �यून ह�ने
अव�थामा सुधार ह�ने गरी िनमा�ण काय� �यव�थापन गनु�पद�छ ।

२० 28 २०७८-३-२९ बकुलहर मा िव : 

काया�लयको �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार लागत अनुसार �. १६,१८,८४९.०० को बकुलहर मा.िव. भवन २०७८।२।१५ िभ� िनमा�ण गन� गरी मा.िव. भवन िनमा�ण
उपभो�ा सिमितसँग २०७७।११।१३ मा िनमा�ण स�झौता भएको दे�खयो । तीन मिहनािभ� स�प� न गन� गरी भएको स�झौतामा २०७८।३।२९ मा स�झौता अनुसारको
४३ �ितशत काय� गन� बाँक� ह� ँदा समेत िनमा�ण काय� फरफारक गरी गो.भ.नं. २८।०७८।३।२९ बाट �. ८,६१,९९३.०० भु�ानी गरेको दे�खयो । िव�ालय भवन पूण� �पमा
िनमा�ण स�प� न नभई भु�ानी फरफारक गदा� भवन िनमा�ण अधुरो रही उ�े� य अनु�प उपल��ध नभएको दे�खयो । िनमा�णकाय� अधुरो रहने गरी िनमा�णकाय� फरफारक गरेको
उपय�ु दे�खएन । िनमा�ण स�प� नभई िनमा�णकाय� फरफारक गरेको उपय�ु दे�खएन । िनमा�ण स�प� भएको यिकन गरी िनमा�णकाय� फरफारक गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।
िनमा�ण काय� पुरा नभएका आइटमको केही उदाहरण देहायमा उ�ेख छ ।

आइटम नं. िववरण दर स�झौता अनुसारको परीमाण िनमा�ण भएको प�रमाण

१ अ�ाख काठको �ेम १२२७३ ५८ ३८

३ फ�स �स�ल� ८३ २७३८ १८०३

६ िड�टे�पर पे�ट १७० १३६३ ०
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२१ �देश समपुरक : 

�देश समपुरक अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३३ अनुसार �थानीय तहले समपुरक अनुदान को लािग आयोजना काय��म ��ताव गदा� �य�तो आयोजनाको
कुल लागत अनुमान नगरपा�लकाको हकमा � २ करोड �पैयाँ दे�ख ३ करोड �पैयाँ स�म ह�नुपन� उ�ेख छ ।यसवष� पा�लकाले �देश समपुरक अ�तग�त काया��वयनमा
�याएका आयोजनाको लागत अनुमान �. २ करोड भ�दा घटी रहेको दे�खयो । ठे�का �ि�या �ारा काय��वयनमा �याएका ती योजनाको ठे�का लगाउँदा बोलकबोल घिट
भई बचेको रकमबाट सोही ठाउँमा थप काय�का लािग पुन: ठे�का लगाएको छ । यसरी काय�िव�धमा उ�ेख भएको भ�दा कम लागतका आयोजना पिन छनोट भएको दे�खँदा
काय�िवधीको पालना भएको दे�खएन । यसरी काया��वयन ग�रएका ठे�का का उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

ठे�का नं. योजना लागत अनुमान स�झौता रकम

४।०७७।७८ बकुलहर दे�ख जय मंगला सडक फुटपाथ १९९१३ १०५८९

२२।०७७।७८ �या�डिफलसाईट कालोप�े १४४५७ ९८४४

३।०७७।७८ डुि�चोक उ�र आदश� चोक स�म कालोप�े १९९५८ १३१६४

२६।०७७।७८ डुि�चोक उ�र आदश� चोक स�म कालोप�े थप ६३११ ४४२४

२७।०७७।७८ �या�डिफलसाईट कालोप�े ४३१२ ३१८१

२५।०७७।७८ बकुलहर दे�ख जय मंगला सडक फुटपाथ थप ९०२४ ५१७८

२२ ि�केट रंगशाला : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१ मा बोलप�को मा�यक�ारा ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । नगरपा�लका िविनयोजन ऐन, २०७७ मा समावेश गरी
गौतम बु� अ�तराि�� य ि�केट रंगशाला िनमा�ण गन� धुमु�स सु�त�ल फाउ�डेशनलाई �. १०,००,०००.०० भु�ानी गरेको दे�खयो । 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 �ोत अभाव भएको िमित २०७७।५।२८ को िनवेदनका आधारमा भु�ानी िदएको पाइयो । खच� गदा� ख�रद ऐनको �यव�था
अनुसारको िव�ध पालना भए नभएको स�व�धमा यिकन ह�ने �माण संल� गरेको छैन । फउ�डेशनको आ�दानी खच� िववरणमा नगद अनुदान �ा� िशष�कमा रकम समावेश
गरेकोमा हालस�मा नगरपा�लकाबाट िनकाशा गएको रकमको एिककृत अिभलेख दे�खने लेखा िट�पणी समावेश गन� गरेको दे�खएन । �थानीय �ोतबाट �ा� ह�ने रकमबाट
िनमा�णकाय� लगायतमा खच� गदा� �च�लत ख�रद कानुनको पालना ह�नेगरी �णाली �यव�थापन गनु� पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np43 of 79

२३ 15 २०७८-३-१५ कर दा�खला : 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ अनुसार ठे�का वा करार वापत भु�ानी गदा� भु�ानी रकममा १.५% का दरले अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ | पा�लकाले भौ नं
१५।२०७८।३।१५ (भौ नं ३०१।२०७८।३।१५न.पा पु�जगत) बाट डु�ीचोक उ�र आदेश�दचोक स�म कालोप�े बाटो िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी एच. आर. डी.
क��ट��सन �ा. ली. लाई �. ८६,४५,०३७.०० (िप. एस. र मु. अ. कर समेत) भु�ानी गदा� �. १,१०,७३९.०० अि�म कर क�ा गनु�पन�मा �. १,१०,७४.०० मा� क�ी
गरेकोले घटी क�ी गरेको �. ९९,६६६.०० असुल ह�नुपन� �.....

९९,६६६

२४ �ोिभजनल सम : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको खच� ले�नुअघी�य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । देहाय
बमो�जमका िनमा�ण काय�को �ोिभजनल सम वापत भु�ानी गरेको रकमको िवल िवजक पेश नभएको ह� ँदा िवल िवजक पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �........

भौ नं िमित ठे�का नंबर िप एस आइटम �याव टे� गन� क�पनी भु�ानी �

३९७।२०७८।३।३० न पा पु�जगत २६।२०७७।७८ �याव टे� से�ट�ल मेटे�रयल �यावोरोटरी ४००००

३९७।२०७८।३।३० न पा पु�जगत ३।२०७७।७८ �याव टे� से�ट�ल मेटे�रयल �यावोरोटरी ४००००

२६।२०७८।३।२१ �देश पुवा�धार उपभो�ा सिमित �याव टे� से�ट�ल मेटे�रयल �यावोरोटरी १८०००

५९।२०७७।८।१६ �मागत योजना उपभो�ा सिमित �याव टे� से�ट�ल मेटे�रयल �यावोरोटरी १३५००

७२।२०७७।९।८ �मागत योजना उपभो�ा सिमित �याव टे� से�ट�ल मेटे�रयल �यावोरोटरी १०५००

ज�मा १२२०००

१२२,०००

२५ सेनेटरी �याड ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को प�र�छेद ३ मा बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । सामुदायीक िव�ालयका छा�ालाई िनशु�क �यानीटरी �याड
िवतरण गन� शिनदेव स�लायस� संग स�झौता गरी �ित �याड �. ५०.८४ का दरले ३७,००० पाकेट ख�रद गरी भौ.नं. २६५। २०७८।३।२३ बाट �. २१,२५,६२०.००
भु�ानी गरेको छ । वषा��तमा ख�रद भएको समा�ी लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।१०।२५ स�म पिन िवतरण गरेको छैन । लागत अनुमान तयार गदा� कायम गरेको
िव�ालयगत िव�ाथ� सं�याका आधारमा स�व��धत िव�ालयमा िवतरण गरी उदे�य अनु�प �योग भएको स�व�धमा �माण पेश गनु� पद�छ । �…..

२,१२५,६२०
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२६ भवन िनमा�ण : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ मा बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गदा� ख�रद स�झौता गरी स�झौताको शत� को अ�धनमा रही काय� गराउने स�ब�धी �यव�था छ
। पा�लकाले लागत अनुमान �. ५७,७१,३२४.०० को वडा न�बर ९ को काया�लय भवन िनमा�ण गन� ३६ �ितशत घटी �. ३७,०७,३२५.०० कवोल गन� िनहा�रका
िव�डश�, हेटौडा सँग स�झौता गरी काय� गराएको दे�खयो । लागत अनुमानभ�दा धेरै �ितशत कटौती कबोल गरेको काय�मा िनमा�ण �यवसायीले �थम रिन� िवल स�म कुल
स�झौताको ५२ �ितशतले ह�ने �. १९,४१,९६६.०० को काय� गरी गो.भौ.नं. १०६।०७७।११।२३ बाट भु�ानी �लएपिछ थप काम गरेको छैन । िनमा�ण स�झौता
अनुसारको सव ैदाइ�व पूरा गनु�पन� साथै िनमा�ण स�प� पिछ �ुिट स�याउने अव�धस�म पिन िनमा�ण �यवसायीको संल�ता रहने गरी गराएको काय�मा नगर काय�पा�लकाको
२०७८ वशैाख १२ को बैठकले िनमा�ण �यवसायीले सबै काम स�प� नगरी छाडेकाले स�पािदत कामको मू�यांकन गरी भु�ानी िदने िनण�य गरी सोही आधारमा गो.भौ.नं.

१०६।०७७।११।२३ बाट उ�े�खत रकम भु�ानी गरेको छ । अधुरो िनमा�ण काय�को भु�ानी गरे पिन िनमा�ण नगरी छाडेको काय� स�प� गन� स�झौताका सत� आकिष�त गरी
सचेत गराउने तफ�  िनण�य तथा �यास भएको दे�खएन । शत� अनुसार काय� नगरी िनमा�ण काय� अधुरो छा�ने िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौताको शत� अनुसार �ज�मेवार
बनाउनुपद�छ ।

२७ आकाशे पुल : 

भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालयले साव�जिनक गरेको राि�� य यातायात नीित, २०५८ को �म सं�या ६ मा के��ीय सडक �णालीको मे�द�डको �पमा राि�� य राजमाग�
रहने र पूव�प��चम राजमाग�मा पुल तथा सडक ख�ड िनमा�णमा �थानीय सरकारको सम�वय रहने उ�ेख छ । पा�लकाले ६ लेन िव�तारको �ममा रहेको राजमाग�को टाँडी
चोकमा �. २,४२,१४,५३३.०० मा आकाशे पुल िनमा�ण गन� िहम सगरमाथा क��ट��शन �ा. �ल. सँग २०७६ फागुन २ मा स�झौता गरी िनमा�ण काय� स�प� भएको
काय�स�पादन �ितवेदन लगायत �ितवेदनका आधारमा गो.भौ.नं ११०।०७७।११।२७ समेतबाट भु�ानी गरेको दे�खयो । राि�� य राजमाग�मा राजमाग� िव�तार गदा� िव�तार
�े�को चौडाई िभ� पन� गरी िनमा�ण भएको आकाशेपुल िनमा�ण गदा� सडक काया�लयसंग सम�वय गरेको दे�खएन । सम�वय नभई िनिम�त संरचनाको िदगो स�ालनको
स�ब�धमा �प� आधार तयार भएको छैन । राजमाग� �े�मा संरचना िनमा�ण गदा� आ�धका�रक िनकायह�बीच सम�वय कायम गरी दीघ�कालस�म स�ालन ह�न स�ने गरी
�यव�थापन गन�तफ�  �यानाकष�ण ह�नुपन� दे�ख�छ ।

२८ सामा�जक सुर�ा भ�ाः
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२८.१ पा�लकाले िन��चत समयमा लगत अ�ाव�धक नगरेको कारण लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा ह�ने तर उ� लाभ�ाहीह�को खाता
िन�कृय रहेको दे�खयो । सामा�जक सुर�ा िवतरण गद� आएको सेवा �दायक ब�कले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िन�न वडामा
िनषकृय लाभ�ाहीको खातामा �. ज�मा रहेको दे�खयो । साथै िन�कृय लाभ�हीको िववरण उपल�ध नगराएको सेवा �दायक ब�कह�संग
यथािश� िववरण माग गरी उ� िन�कृय लाभ�ाही बसाँई सरेको, मू�यू भएको वा दोहोरो परी रकम नबुझेको हो भिन नगरपा�लकैवाट यिकन
गरी संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नु पद�छ।

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

२, ३, ४ र १३ नेपाल ब�क �ल. ११०६ ४१३४१७४.२१

९ र १० मेघा ब�क �ल २४ ६१९२६४.१९

ज�मा ११३० ४७५३४३८.४

४,७५३,४३८.४

२८.२ पा�लकाले िन��चत समयमा लगत अ�ाव�धक नगरेको ले मृ�य ुभएको तथा दोहोरो दता� भएको �यि�को नाममा िनकासा गएको र ब�कले
पठाएको �रभस� फरवाड� िफडमा समेत िफता� गनु� पन� भिन उ�ेख भए ता पिन ब�कले उ� रकम हाल स�म िफता� गरेको दे�खएन । साथै
वडा ९ र १० को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको �ज�मा पाएको मेघा ब�कले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िविभ� १७ जनाको
मृ�य ुभई � ७८९३७.०० िफता� ह�नु पन� जनाएको छ । उ� रकम संघीय संिचत कोष िफता� गरेको �माण पेश ह�नु पद�छ ।

�मश दता� फारम नं. लाभ�हीको नाम वडा नं. रकम िफता�
ह�नुको कारण

िफता� ह�नु पन�
रकम

१ १९९९१२३२३६७५६ धन माया पुरी १ मृ�य ु२०७८।
२।३०

३०९७

२ २००६१२३२६७४८१ साधु महतो १ मृ�य ु२०७७।
९।१४

१२०००

३ 1976060300035 पूण� च��
अ�धकारी

१ लगत क�ा
२०७७।३।३०

२४०००

८६१,४७७.३७
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४ 2006123253887 साधु महतो १ मृ�य ु२०७७।
९।१४

१२०००

५ 2003111504207 ह�त बहादरु घले १ दोहोरो दता� २४०००

६ 1973122100016 स�त ल�मी �े� १ लगत क�ा
२०७७।३।३०

२४०००

७ 1975010100735 पाब�ती उपा�याय १ लगत क�ा
२०७७।३।३०

२४०००

८ 2005031900913 िडल कुमारी
उपा�याय अचाय�

१ दोहोरो दता� २४०००

९ 1993040123775 जीव कुमारी
पौडेल

१ मृ�य ु२०७७।
४।३२

९०००

१० 2004010902138 िव� िमया थ�नी १ मृ�य ु२०७७।
४।२

१८७.५

११ २००८१०१५०३५६४ गंगामाया पौडेल १ दोहोरो दता� १६०००

१२ 2014010701257 कािशका देवी
सापकोटा

१ दोहोरो दता� १६०००

१३ 2008031201297 िब�ण ुल�मी
सापकोटा

१ मृ�य ु२०७७।
७।११

१२६७

१४ 2026051003476 बसुधा �े� १ बढी भु�ानी २०००

१५ 2072072402602 सृजन सुनार १ लगत क�ा
२०७७।७।२४

१५२०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ 2072062702634 ए�जल नेपाली १ लगत क�ा
२०७७।६।२७

११६०

१७ 1991122200321 िमन बहादरु घित�
�े�ी

८ मृ�य ु२०७८।
३।१

२९०३

१८ 2006010204878 शा��त थ�नी ८ मृ�य ु२०७७।
१२।१

११९९९.७७

१९ 2009020402631 सुकुटी थ�नी ८ लगत क�ा
२०७८।३।३१

२४०००

२० 1994020102516 िकचुह थ�नी ८ मृ�य ु२०७४।
९।२८

३६०००

२१ 1979091000137 सोहदर महतो ८ मृ�य ु२०७२।
११।१०

२४०००

२२ 1994010402322 माया भ� जैसी ८ मृ�य ु२०७७।
४।१

९३.७५

२३ 1985121300199 गोर बहादरु लामा ८ मृ�य ु२०७७।
७।४

१२०००

२४ 2010011005755 �दश�नी थ�नी ८ दोहोरो दता� १६०००

२५ 2040051100539 राजकुमारी माझी ८ लगत क�ा
२०७८।३।३१

२४०००

२६ 2073071004225 �समिन िव क ८ लगत क�ा
२०७८।७।१०

४८००
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२७ 2072071005813 �सता िव क ८ लगत क�ा
२०७७।७।१०

१३३३.३३

२८ मेघा ब�क �ल. ले िविभ� १७ जना लाभ�हीको मृ�यु
भई िफता� जनाएको रकम

९ र १० मृ�यु ७८९३७

29 �भु ब�क �ल. ले िविभ� ११ जना लाभ�हीको मृ�य ुर
दोहोरो भई िफता� जनाएको रकम

६ मृ�य ुर दोहोरो १००११७.३७

30 नेपाल ब�क �ल. ले िविभ� लाभ�हीको मृ�य ुभई िफता�
जनाएको रकम

२ ,३ ,४
र १३

मृ�य ुर दोहोरो ११९४२३

31 आइ �स एफ �स फाइना�स �ल. ले लाभ�हीको मृ�यु
भई िफता� जनाएको रकम

११ र
१२

मृ�य ुर दोहोरो १६१३८२

32 एन �स �स बैक �ल. ले िविभ� लाभ�हीको मृ�य ुभई
िफता� जनाएको रकम

१४ मृ�य ुर दोहोरो ५०२५८

ज�मा ८६१४७७.३७
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२८.३
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण गनु�पन�, लगत क�ा तथा 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 अनुसार २ वडाको िवतरण अव�थाको त�या� परी�ण गदा� बै� माफ� त िवतरण गरेको भ�ाको अ�ाव�धक �गित
�ितवेदन �लने गरेको दे�खएन । िन��चत समय अ�तरमा लगत अ�ाव�धक नभएकोले मृ�यू भई लाभ�ाही सूिचवाट लगत क�ा ह�नुपन�
�यि�को नाममा समेत ब�कमा िनकासा जाने गरेको दे�खयो । लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी सोही आधारमा िनकासा �यव�थापन गनु�
पद�छ ।

वडा नं िनकासा रकम िवतरण भएको रकम बाँक� लाभ�ाही सं�या

१ र ८ २३३७५०३७ १९७२०८०९ ३६५४२२८ ७५१

ज�मा २३३७५०३७ १९७२०८०९ ३६५४२२८ ७५१

२८.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १५ (१) मा �थािनय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक
चौमा�सकको अ��य स�ममा भु�ानी ग�र स�नु पन� उ�ेख छ । सोिह दफाको उपदफा (३) मा भ�ा �� गन� लाभ�ािहले सोिह आ�थ�क वष�
िभ� भ�ा वापतको रकम बु�झस�नु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गन� गरेको छ । ब�कले भता िवतरण गदा� ब�कमा
खाता खोलेका लाभ�हीह�को खातामा रकम ज�मा गरेको र कोिभडको कारण खाता खो�न नसकेको हकमा ितनु� पन� बाँक� भिन सोही
ब�कमा नगरपा�लकाको नाममा रहेको सामा�जक सुर�ा खातामा ज�मा गरेको भिन प� पठाएको छ । जुन लाभ�ाहीको नाममा ितनु� पन�
बाँक� जनाएको हो ती लाभ�ाहीको िववरण चालु आ. व. मा निवकरण गराएको दे�खएन । केिह ब�कह�ले डमी खाता खोली रकम ज�मा
गरेको छ । मौ�दात कायम भएको रकम िवतरण भएका वा िन�कृय रही िफता� गनु�पन� स�ब�धमा �प� ह�ने �माण पेश ह�नु पद�छ ।

�मश दता� फरम नं लाभ�हीको नाम वडा नं. हालको ��थित रकम

1 1990060700813 मोहन �साद �समखडा १ निवकरण नभएको ३६०००

2 1989100700288 िभमनर�सं थापा १ निवकरण नभएको ३६०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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3 1983111500456 बिबर�न पा�याय १ निवकरण नभएको ३६०००

4 2006123249323 भुिमलाल पौडेल १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

5 2006123248796 चेतनाथ पौडेल १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

6 1984020400614 पदम बहादरु लामा १ निवकरण नभएको ३६०००

7 2006042700893 टँुग लाल शमा� १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

8 2003012502466 नर बहादर िव� १ निवकरण नभएको ३६०००

9 1995112700463 ईब राज पौडेल १ निवकरण नभएको ३६०००

10 1993050101574 हख� बहादरु तामाङ १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

11 1993041201117 ठगाई महतो १ निवकरण नभएको ३६०००

12 1993031400828 राम �साद शमा� १ निवकरण नभएको ३६०००

13 1997032200731 गुमान �संह लामा १ निवकरण नभएको ३६०००

14 2003122002052 पाब�ती ढकाल १ निवकरण नभएको ३६०००

15 2004121100823 कला देवी ितिम��सना १ निवकरण नभएको ३६०००

16 2002041701792 ल�मी देवी पोखरेल १ निवकरण नभएको ३६०००

17 1999020801421 यम कुमारी िघिमरे १ निवकरण नभएको ३६०००

18 2004031202682 जोखा महतो १ निवकरण नभएको ३६०००

19 2005061002215 फुल कुमारी िव क १ निवकरण नभएको ३६०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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20 1991010202041 म�दरा देवी बा�तोला १ निवकरण नभएको ३६०००

21 1990080800692 झुपा िगरी १ निवकरण नभएको ३६०००

22 2005122100562 माया देवी ितम�सीना १ निवकरण नभएको ३६०००

23 1990042100334 मनीकण� उपा�यानी १ निवकरण नभएको ३६०००

24 1987112800187 �सता देवी पौडेल १ निवकरण नभएको ३६०००

25 2001040131673 सुकुमाया तामाङ १ निवकरण नभएको ३६०००

26 1996081503227 िम�� कला िगरी १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

27 1994021201242 पिव�ा िगरी १ निवकरण नभएको ३६०००

28 1994020900711 िशरनानी लामा १ निवकरण नभएको ३६०००

29 1995051801439 पुण�माया तामाङ १ निवकरण नभएको ३६०००

30 2005092800694 गंगा माया िव क १ निवकरण नभएको ३६०००

31 1994022500907 कलावती पौडेल १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

32 2000050504693 िववा तामाङ १ निवकरण नभएको ३६०००

33 2000042300283 पदम कुमारी तामाङ १ निवकरण नभएको ३६०००

34 1995061601191 गंगा देवी थापा १ निवकरण नभएको ३६०००

35 1985061500949 छल कुमारी खनाल १ निवकरण नभएको ३६०००

36 2006121502772 �कुमा �सलवाल १ निवकरण नभएको ३६०००
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37 2006010402464 कौमित सापकोटा १ निवकरण नभएको ३६०००

38 1996020103782 छ�ल कुमारी िगरी १ निवकरण नभएको ३६०००

39 1989050500605 जय�ता पा�डे १ निवकरण नभएको ३६०००

40 1990101504109 राम बहादरु मगर १ निवकरण नभएको ३६०००

41 1983122700137 �ललाधर पा�या १ निवकरण नभएको ३६०००

42 1984021600139 हरी �साद उपा�याय १ निवकरण नभएको ३६०००

43 1998041202239 िड�ी �साद �सलवाल १ निवकरण नभएको ३६०००

44 2003021301903 धन बहादरु सुनार १ निवकरण नभएको ३६०००

45 2002010510968 दगुा� बहादरु तामाङ १ निवकरण नभएको ३६०००

46 2008101503823 गंगा माया भ�राई १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ८०००

47 2014060100863 सुिम�ा पौडेल १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� २४०००

48 2030020100702 बस�ती �थ� १ निवकरण नभएको २४०००

49 2040012100263 अ�सरा �े� जोषी १ निवकरण नभएको २४०००

50 2038022400202 सािव�ा पौडेल १ निवकरण नभएको २४०००

51 2023030501373 िव�ण ुिगरी १ निवकरण नभएको २४०००

52 2035061501148 शुिशदा भुजेल १ निवकरण नभएको २४०००

53 2032061400473 जमुना गु�ङ १ निवकरण नभएको २४०००
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54 2051061600426 सिवता रे�मी १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� २४०००

55 2016101502973 रोिहत बहादरु सुनार १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ८०००

56 2008101001973 िदल माया कामी १ निवकरण नभएको २४०००

57 2016123092078 गंगा देवी �रमाल १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १६०००

58 2009110700894 असरिमया थ�नी १ निवकरण नभएको २४०००

59 2011060501092 मनमाया ख�क� १ निवकरण नभएको २४०००

60 2011010402548 झुपा देवी सापकोटा १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� २४०००

61 2050040400452 अ�जली पाठक १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १९२००

62 2047102203497 ��स� रसाईली १ निवकरण नभएको ४८००

63 2007072800473 भेषराज अचाय� पा�या १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

64 2076082200989 �भाष प�रयार १ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३२००

65 2004011902343 िपजुल महतो ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

66 2000010407912 सुखट महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

67 1979062300037 उदय नाथ रे�मी ८ निवकरण नभएको ३६०००

68 2000031301656 िड�ी �साद सापकोटा ८ निवकरण नभएको ३६०००

69 2002123243713 िहरान�द िगरी ८ निवकरण नभएको ३६०००

70 1980020200301 द�ुखया महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np54 of 79

71 1996091502607 जय नरायण �े� ८ निवकरण नभएको ३६०००

72 1994121800625 सुधार भ� महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

73 1999123230866 जेठा डुमजन ८ निवकरण नभएको ३६०००

74 1997121800771 �ेम �साद शमा� ८ निवकरण नभएको ३६०००

75 1999051005355 मुसहराई महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

76 2003040402002 िटकाराम महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

77 1994020401926 �जहरी राम महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

78 1990080300768 हठन महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

79 2006101601232 धन बहादरु कुमाल ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

80 2006123219193 िव�ण ु�साद पा�या ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

81 2006123217015 जलु महतो ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

82 2003030103081 मदनी थ�नी ८ निवकरण नभएको ३६०००

83 200610402498 छलाई महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

84 1994121300712 ितथ� कला िगरी ८ निवकरण नभएको ३६०००

85 1991121300643 �जयनी थ�नी ८ निवकरण नभएको ३६०००

86 1987091500808 बुि�माया गु�ङ ८ निवकरण नभएको ३६०००

87 2005010403993 ई�� कुमारी मरा�ा ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००
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88 2004033004177 िवकनी थ�नी ८ निवकरण नभएको ३६०००

89 1994010402314 ितन कुमारी िघिमरे ८ निवकरण नभएको ३६०००

90 2001011517121 मगरी थ�नी ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

91 2002070902223 जसमाया तामाङ ८ निवकरण नभएको ३६०००

92 1999112001427 ठुली माई तामाङ ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

93 1994010402306 सेनी थ�नी ८ निवकरण नभएको ३६०००

94 1995121800734 मगरी था�नी ८ निवकरण नभएको ३६०००

95 2000121901225 िबर माया गु�ङ ८ निवकरण नभएको ३६०००

96 1985101000975 डि�माया गु��भ�े
�स�रमाया लामा

८ निवकरण नभएको ३६०००

97 1999020702009 पिव�ा सुवेदी ८ निवकरण नभएको ३६०००

98 2004040901571 बुि�रािमया चौधरी ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

99 2000010704201 म�् महतो ८ निवकरण नभएको ३६०००

100 1991020401666 ठगाई महतो ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ३६०००

101 2016010403123 एतवरी था�नी िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १६०००

102 2021061501213 नानीमाया लािमछाने निवकरण नभएको २४०००

103 2020041400645 काली महतो निवकरण नभएको २४०००

104 2013123081979 बुटनी देवी मुसहरनी ८ निवकरण नभएको २४०००
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105 2008122100507 सुकु माया सुनार ८ निवकरण नभएको २४०००

106 2026101503053 बुि�माया कुमाल ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ८०००

107 2018102500758 िनर कुमारी ठकुरी ८ निवकरण नभएको २४०००

108 2007123111596 िवफला महतो ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १०६००

109 2069011802728 मैया ितवारी ८ निवकरण नभएको १९२००

110 2048031000836 सुिनता गोले ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ६४००

111 2017012200491 सु�तली ख�ी ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ६४००

112 2027091200502 राजाराम ितवारी ८ निवकरण नभएको १२८००

113 2023010401032 िवयिफ थ�नी ८ निवकरण नभएको १२८००

114 2011123091071 िटका पुरी ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ६४००

115 1997122906403 रती महतो ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १२०००

116 2074051701665 आयूष माझी ८ निवकरण नभएको ४८००

117 2052070102115 �रता पौडेल ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १३८००

118 2040041101027 अ�जु आचाय� ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� १६००

119 2007011803817 च�� ब ग�ङ ८ िनकासा गएको तर भु�ानी िदन बाँक� ९०००

ज�मा ३३४३०००

बाँक� वडाको त�या� िन�न अनुसार छ ।

वडा नं. सेवा �दायक ब�क ितनु� पन� बाँक� रकम डमी खातामा राखेको रकम
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२, ३, ४ र १३ नेपाल ब�क �ल. ० ६२९४००

६ �भु ब�क �ल सैराहा शाखा ६१२४३८.७८ ०

९ र १० मेगा ब�क �ल. र�ननगर शाखा २६६६२२८ ०

११ र १२ आई सी एफ सी फाईना�स �ल. जयमंगला शाखा ० ४७९४८८४

१५ ग�रमा िवकास ब�क �ल. र�न नगर शाखा १२६४६००

१६ �स�ाथ� ब�क �ल. र�न नगर शाखा ० १५२५१६

ज�मा ४५४३२६७ ५५७६८००

२९ 130 २०७८-३-२८ मिहला लि�त काय��म : 

नगर काय�पा�लकाको िमित २०७८।२।२७ मा बसेको बैठकको िनण�य अनुसार िवप� वग�का �यवसाय स�ालन ग�ररहेका वा गन� इ�छुक मिहलालाई बढीमा �ित िवप�
मिहला �. २५,०००.०० रकम उपल�ध गराउने भ�े उ�ेख भएबमो�जम १६ वटै वडाका दईुजना मिहलाका दरले स�व��धत वडा अ�य�को �सफा�रसमा सहयोग गन� भनी
िमित २०७८।३।२५ मा नगर �मुख बाट िट�पणी सदर भएको छ । सोही िनण�यलाई आधार मानी १६ वटा वडाका िविभ� �यवसाय गन� ३३ मिहलाको नाम स�लन गरी
एक जनालाई �.२५,०००.०० तथा ३२ जनालाई �. २०,०००.०० का दरले ज�मा �. ६,६५,०००.०० को िववरण संल� गरेको छ । उ� िववरणमा घटी रकम माग
गन�लाई समेत �. २०,०००.०० नै �वीकृत गरेको दे�ख�छ । वडा अ�य�को �सफा�रसमा रकम उपल�ध गराउने भिनएकोमा िवप� मिहला छनौटको आधार तथा
�सफा�रस संल� छैन । ��येक वडाबाट दईु जना छनौट गन� भिनएकोमा वडा नं १० बाट ३ जना छनोट गरेको छ । संल� िववरण अनुसार �. ६,६५,०००.०० खच� ह�नेमा
�ी जय�ती देवी रानाभाटको नाममा चेक काटी गो.भौ.नं १३०।०७८।३।२८ बाट �. ७,३०,०००.०० खच� लेखेको छ । तसथ� बढी खच� लेखेको �. ६५,०००.०० असुल
गनु�पन� तथा �. ६,५०,०००.०० का स�ब�धमा िनण�यमा उ�ेख भएबमो�जम छनोटको आधार, वडा अ�य�को �सफा�रस एवम् स�व��धतले रकम बुझेको भरपाई पेश
ह�नुपन� �.

७३०,०००
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३० नगर िवकास कोष : 

र�ननगर नगरपा�लका तरकारी िवबास कोष �थापनाका लािग नगर िवकास कोषबाट बाट �लएको ऋणको सांवा �. १,१८,५७,८०७.१४ र �याज �. ४६,१८,६३०.७५
गरी ज�मा �. १,६४,७६,४३७.८९ ितन� बाँक� दे�ख�छ । लेखापरी�णका समयमा स�झौता पेश ह�न नआएकोले स�झौताको सत� अनुसार काय� भएको स�व�धमा िव�लेषण
गन� सिकएन । आ. ब. ०७७।७८ मा नगर िवकास कोषलाई �. ५०,००,०००.०० �याज भु�ानी गरेको छ । खातामा मौ�दात कायम राखी अ�य िनकायबाट ऋण �लएको
स�व�धमा �योजन खु�ने कागजात पेश ह�न आएन । महानगरका िविभ� खातामा उ�े�य मौ�दात रहेकोमा समेत िन�कृय ऋण �लई �याज भु�ानी गरेको उपय�ु दे�खएन ।
अ�य िनकायबाट �लएको िन�कृय ऋण फरफारक गरी लगानी आव�यकताका आधारमा मा� ऋण �� गन� तफ�  महानगरले �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

३१ 30 २०७८-३-२२ सुरि�त नाग�रक आवास : 

भौ नं ३०।२०७८।३।२२ सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध,२०७५को दफा ५(३) मा स�ब��धत �थानीय तहले छनौट भएका लाभ�ाहीसँग अनुदान
स�झौता गरी लाभ�हीको सुिच संब��धत ब�कलाई उपल�ध गराउने �यव�था छ । सोिह �यव�था बमो�जम पा�लकाले यस वष� पा�लका अ�तग�तका िविभ� वडाले िवप�
वग�का िविभ� ५४ जना �यि� छनौट गरी खरको छाना फेन� काय�का लािग स�झौता गरी स�ब��धत �यि�को खातामा �. ५०,०००.०० का दरले ह�ने �.

२७,००,०००.०० रकम ज�मा ग�रिदन िविभ� ब�कलाई खाता नंबर र रकम उपल�ध गराएको छ । यसरी �ा� रकमबाट स�ब��धत लाभ�िहले स�झौता बमो�जम काय�
स�प� गरी �ािव�धक मु�यांकन गराई फरफारक गरेको �माण पेश भएको छैन । .... �. २७,००,०००.००

२,७००,०००

३२ ता�लम स�ालन : 

बालबा�लका, मिहला, द�लत, तथा जनजाितलाई सचेतनामूलक, सीप �सकाउने ज�ता काय��म स�ालन गन� गैर सरकारी सं�थासँग स�झौता ह�ने गरेको पाइयो । िवगतका
वष�दे�ख नै यस �कारका ता�लम वष�िप�छे ह�ने गरेको लेखापरी�ण �ितवेदनका �यहोरा बाट समेत दे�ख�छ । य�ता काय��मको अ�ाव�धक अिभलेख नराखेको,
लाभ�ाहीको छनौटमा पारदश�ता कायम नभएको, एउटै �िश�कले दिैनक सबै 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 �यहोरा दे�खन आएको छ । �ितफलय�ु काय��म छनौट गरी आय आज�न र सीपमूलक �े�मा लगानी गनु�पन� दे�ख�छ ।

३३ अ�ाव�धक त�या� : 

र�ननगर 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�
िमित २०७७।१०।१६ मा सिमित �थापना भई काम गरेको पाइयो । सिमितले नगरपा�लकाका १६ वटै वडाबाट लगत संकलन गरेको छ । संक�लत त�या� अनुसार
पा�लका �े�िभ� २९९८ को सं�यामा उ� समुदायको बसोबास रहेको िववरण �ा� भएको छ । यो त�या�ले समुदायका सवलैाई समे�न नसकेको छलफलको �ममा
जानकारीमा आएको छ । लाभ�ाही त�या� �णालीमा डाटा �िव� सु� भएकोमा लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।११।१ स�म ४२०८ को मा� त�या� �िवि� भएको छ
। बाक� लाभ�ाहीको त�या� संकलन तथा �िव� ग�र अ�याव�धक िववरण तयार गनु� पद�छ ।
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३४ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारको िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । लेखापरी�णको समयमा उपल�ध त�या� अनुसार पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त िन�न योजना संचालन
गरी यस वष� २८९जनालाई ५५६४ िदन रोजगारी उपल�ध गराएको दे�ख�छ । लि�त वग�लाई अ�पका�लन रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा�. २८७६५८८.००
खच�लेखेका छ । काय��मबाट लि�त वग�ले �ा� गरेको लाभ तथा स�तुि�का स�व�धमा सेवा�ाही सव��ण गरेको छैन । यसबाट काय��मको उदे�य �ा� भएको स�व�धमा
यिकन ह�ने दे�खएन । साथै �याला वापतको रकम �िमकको खातामा ब�क माफ� त �सधै भु�ानी िदनु पन�मा सो नगरी उपभो�ा सिमितलाई एकमु� �पमा भु�ानी िदएको
दे�खयो ।

�मश आयोजनाको नाम काम गरेको िदन ज�मा �िमक सं�या खच� रकम �.

1 वडा नं. ९ सामुदायीक माग� बृ�ारोपण काय��म २६७ १८ १३८०३९.

2 वडा नं. ११ सामुदायीक माग� बृ�ारोपण काय��म ७७० ५२ ३९८०९०.

3 वडा नं. १२ सामुदायीक माग� बृ�ारोपण काय��म ३३३ ६६ १७२१६१.

4 वडा नं. १४ िपठुवा �संचाई नहर मम�त तथा सरसफाई ५५९ २९ २८९००३

5 वडा नं. १५ सामुदायीक माग� बृ�ारोपण काय��म ७०३ ४० ३६३४५१

6 वडा नं. १६ सामुदायीक माग� बृ�ारोपण काय��म १२४१ १४ ६४१५९७

7 वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ७ मा सामुदायीक माग�मा बृ�ारोपण तथा सरसफाई १६९१ ७० ८७४२४७

ज�मा ५५६४ २८९ २८७६५८८.
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३५ उ�मिशलता काय��मः 
नगरपा�लका�ारा नगर�मुख संग उ�मिशलता �व��न काय��म माफ� त लघु घरेलु साना तथा मझौला उ�ोगको िवकास र �व��न गरी उ�मिशलता िवकास गन� वािष�क
नीित तथा काय��ममा समावेश गरी �. ९६,००,०००.०० बजेट �यव�था भएको छ । काय��मका लािग २.५ �ितशत �याजमा नगरपा�लकाको �सफा�रसमा िबना�धतो
ऋण �दान गन� समेतका शत�ह� समावेश गरी नेपाल बै� �लिमटेडसँग िमित २०७७।९।१ मा पाँच वष�का लािग स�झौता गरी गो.भौ.नं. ८५।०७८।२।५ बाट बजेट
अनुसारको रकम भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ�मी छनोट तथा पिहचान गरी उ�मिशलता िवकासका लािग नगरपा�लकाको �सफा�रसमा ऋण �दान गन� ल�य रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म यस काय��मबाट ऋण �वाह भएको स�ब�धी �माण पेश भएको छैन । स�झौताको शत� न�बर ८ मा िबना �धतो ऋण लगानी गन� र ऋण चु�ा गन�
नसकेमा ऋणीको सांवा �याज नगरपा�लकाले ज�मा गरेको �यारे�टी रकमबाट ब�कले क�ा गरी ऋण चु�ा गराउने �यव�था समावेश गरी गरेको स�झौताले उ�मीमा
उ�मशीलता �व��न गरी नाफा कमाउने भ�दा सह��लयतपूण� कजा� पा�लकाको कोषबाट चु�ा ह�ने मान�सकता उ�प� भई अपेि�त उपल��ध हा�सल ह�ने काय�मा �यून
गितशीलता कायम ह�ने अव�था दे�खयो । ब�कमा ज�मा भएको रकमबाट ब�कसँगको स�झौता बमो�जमको काय� गराउन उ�मी छनौट गन� आधार र स�झौताका कागजात
तयार गन� ज�ता �ार��भक चरणका काय� समेत भएको दे�खएन । उ�मशीलता �व��न गन� कानुनी, सं�थागत तथा �कृयागत सफलता कायम गराई लि�त समयिभ�
�ितफल �ा� ह�नेगरी काय��म काया��वयन गनु�पन� दे�ख�छ ।

३६ आ�त�रक लेखापरी�ण :

३६.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहको आ�त�रक लेखापरी�ण स�व��ध �यव�था छ
। आ�त�रक िनय��ण �यव�था सु�ढ गन� आ�त�रक लेखापरी�णका सुझाव अनुसार सुधार गनु�पन� अशल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले
आ�त�रक लेखापरी�णका सुझावका �यहोरा अनुसार अ��तम लेखापरी�ण समयस�म सुधार गरेको दे�खएन । देहायमा उ�ेख भए
अनुसारका सुधार काया��वयन गनु�पद�छ ।

आलेप
दफा

ब. उ. िश. नं. िववरण िनयिमत
गनु�पन�

�माण पेश
गनु�पन�

१ ८०३३१४०४५०२ चेक कािटएकोमा ब�कवाट
नसािटएकोले िहसाब िमलान गनु� पन�

१९७०

चेक कािटएकोमा ब�कवाट 

नसािटएकोले िहसाब िमलान गनु� पन�
१००००

३,०१५,७०४
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चेक कािटएकोमा ब�कवाट
नसािटएकोले िहसाब िमलान गनु� पन�

१००००

चेक कािटएकोमा ब�कवाट नसािटएकोले िहसाब िमलान गनु� पन� ७०००

६ न पा पँु�जगत खच� स�झौतामा �ािव�धक सेवा भु�ानी िदने �यव�था नभएकोले उ�
काय� अिनयिमत दे�खएको

२७८६५८

७ काय� स�प� भएको �माण पेश ह�नु पन� १२२७९०

९ काया�देश ई��टमेट लगायतका �माण ३०००००

११ काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� २८९९६७

१२ दा�खला �ितवेदन पेश ह�नु पन� २५५२६१

१५ जनसहभािगता वापतको रकम दा�खलाको �माण । १५००००

१६ काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� १७७४८०

२० �याद नथिपकन भु�ानी िदएको िनयम स�मत दे�खएन । १८७५७८

२२ �याद नथिपकन भु�ानी िदएको िनयम स�मत दे�खएन । ८०००००

२५ संघीय सशत� चालु काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� २२५०००

कोटेशन पेश नगन� अकाश भैरव 

ि��टलाई भु�ानी िदएको िनयिमत दे�खएन ।
२०००००

ज�मा १४९५२०६ १६७०४९८

कुल ज�मा ३०१५७०४
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३६.२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याएका देहाय अनुसरको अशुलउपर ह�ने बे�जु अशुल भएको नदे�खएकोले अशुल गरी दा�खला गनु� पद�छ
। �. ३४१७७

�स. नं. िववरण असुल गनु� पन�

३ पा�र�िमक कर सिचव �ी च��मिण आचाय�वाट असुल ह�नु पन� ३०००

५ बढी भु�ानी असुल गनु�पन� । १००००

८ बढी भु�ानी असुल गनु�पन� । ७२०३.१४

१० क��ट�जे�सी क�ी नगरेको रकम असुल ह�नु पन� ४४९१.६७

१३ राज�व ज�मा गनु�पन� ६६८२.५

१७ अ�ीम आय कर दा�खला गनु� पन� २८००

ज�मा ३४१७७

३४,१७७.३१

३७ सोझै ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम िनयम ८५ मा �. ५ लाख स�मको िनमा�ण काय� तथा मालसामान, �. २० लाख स�मको औष�धज�य मालसामान र �.

१५ लाख स�मको नेपालमा उ�पािदत मालसामान सोझौ ख�रद गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले िनयमावलीको सुिवधा उपयोग गन� मनसायबाट देहाय अनुसारको
फिन�चर, �टेशनरी, ि��टर, क��यटुर ज�ता सामान तथा िनमा�ण काय� स साना टु�ा बनाई सोही ऐनको दफा ८(२) अनुकुल नह�ने गरी टु�ा गरी ख�रद गरेको तथा काय�
गराएको छ । सोझै ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तयार गरेको �कृया तथा िव�ध पालना गरेको दे�खएन । ख�रद �कृया पालना गरी समान िक�समका
काय� एकै �याकेजमा समावेश गरी �ित�प�ध� िव�धबाट ख�रद गनु�पद�छ । यसरी ख�रद गरेका केही उदाहारण देहायमा उ�ेख छ ।

�.सं. भौ.नं. िववरण आपूित�कता� भु�ानी �.

१ ७१।०७७।९।१३ फिन�चर ख�रद जुन गगन होम डेकोर १७६३७४

२ १५८।०७७।१२।२५ क��यूटर िभजन �लस क��यूटर ए�ड मोवाइल ४९२५००
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३ १४९।०७७।१२।१९ फिन�चर िफ��चश्� नारायणी होम डेकोर ४७०३४६

४ १४८।०७७।१२।१९ मे�सनरी औजार �लाक होल क��यूटर स�लायश्� २५९१५०

५ 312।०७८।३।२० फिन�चर ख�रद कृ�ण ट� ेडश� नारायणघाट २२९७०५

६ ३५९।०७८।३।२७ मे�सनरी औजार ए��यो�यूट क��यूटर ए�ड मोवाइल ३९७७९१

७ ३६६।०७८।३।२८ �ूम पाइप ख�रद अ�यूट नेपाल �ा.�ल. २०००००

८ ४२९।०७८।३।३० �ूम पाइप ख�रद अ�यूट नेपाल �ा.�ल. १३८९७०

९ ४३४।०७८।३।३० �ूम पाइप ख�रद पशुपित �मु पाइप उ�ोग १९७५०

१० ४३५।०७८।३।३० �ूम पाइप ख�रद अ�यूट नेपाल �ा.�ल. ३४७२५५

११ १५।०७७।१०।२० औष�ध तथा स�ज�कल सामान �े�ड�ल स�ज�कल हाउस ४९८५५९

१२ २६।०७८।१।२८ औष�ध ख�रद सेवक ट� ेडश� �ा.�ल. ४९४७८१

१३ ४६।०७८।३।२७ फिन�चर ख�रद नारायणी फिन�चर से�टर ९८६००

३८ रा�� पित शैि�क सुधार : 

नेपाल सरकार िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय को िमित २०७७।१२।१९ को िनण�य (माननीय म��ी�तर) अनुसार �वीकृत भएको रा�� पित शैि�क सुधार काय��म
अ�तग�तका कृयाकलापह� काया��वयनको �ममा कोिभड १९ को �भावका कारण �थानीय तहमा सशत� अनुदानका �पमा िवभ� ह�ता�त�रत ि�याकलाप म�ये भौितक
िनमा�ण तफ� का काय��मह� चालु आ�थ�क वष� २०७७।०७८ िभ�ै स�प� गन� �ािव�धक र �यवहा�रक �पमा किठनाई ह�ने दे�खएकोले �वीकृत काया��वयन �ि�या अनु�प
िविनयो�जत वजेट �थानीय तहबाट स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकाशा िदई स�प� ह�न बाँक� काम गन� गराउने �यव�था िमलाउन सम�वय र सह�जकरण
ग�रिदने �यव�थाका लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयले च .नं. स ८३ िमित २०७८।०३।२० को प�बाट संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयलाई
प�ाचार भए बमो�जम सो म��ालयको च नं ५७१ िमित २०७८।३।२१ प�बाट सबै �थानीय तहलाई आबा�यक काया�थ� प�ाचार भएको छ । सोही प�लाई आधार मािन
पा�लकाले देहाय बमो�जमका िव�ालयको खातामा रकम िनकासा गरेकोमा उ� रकमको िव�ालयह�बाट काय� स�प� गरी �ितवेदन पेश भएको छैन।कय�स�प� गरी
�ािव�धक�ारा नापजाँच गराई काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.१,९४,००,०००.००

१९,४००,०००
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�स नं िव�ालयको नाम काय��म िनकाशा रकम

१ जनजागृित मा. िव. शौचालय िनमा�ण ७०००००

२ आधारभुत िव�ालय जमुनापुर शौचालय िनमा�ण ७०००००

३ जनजागृित मा िव िपठुवा िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

४ माधपुर मा. िव. िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

५ प�क�या मा. िव.जयमंगला िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

६ प�क�या मा. िव.�जरौना िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

७ �ीराम विैदक गु�कुलम िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

८ ओमशा��त आ िव िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

९ बछौली मा. िव. िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

१० भ�काली मा. िव. िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

११ मालपुर मा. िव. िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

१२ व�ैरया मा. िव. िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

ज�मा १९४०००००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ फोहरमैला �यव�थापन : 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ञ) मा वातावरण संर�ण तथा वातावरणीय जो�खम �यूनीकरणका स�ब�धमा नगरपा�लकाको काम, कत��य र
अ�धकारको बारेमा उ�ेख छ । बैक��पक उजा� के�� ले सन् २०१७ मा गरेको अ�ययन अनुसार नगरपा�लकामा दिैनक ४० टन फोहर उ�पादन ह�नेमा १६ टन फोहर मा�
�या�डिफल साइट पु�े गरेको उ�ेख छ । नगरले वडा न�बर ११ मा रहेको प�क�या सामुदाियक वनको खगेरी खोला िकनारमा रहेको �या�डिफल साइटमा फोहरमैला
�यव�थापन गद� आएको छ । साइटको �मण गदा� फोहर जनावरको पह� ँचबाट टाढा रहने गरी पुन� तथा वातावरणीय �ित �यूनीकरण ह�ने गरी �यव�थापन गरेको दे�खएन ।
यसवष� �या�डिफ�ड साइट पहँचमाग� िनमा�णमा �. ९,३९,९९२.०० र सेरवाल िनमा�णमा �. १५,३४,९०३.०० खच� भएको दे�ख�छ । गत आ.ब.मा सेरवाल िनमा�ण
गरेकोमा वषा� याममा नदीको कटानका कारण लगाएको पखा�ल भ��कएको र फोहर निदको पानीमा िम�सएको अव�था दे�खयो । नदी िकनारामा रहेको �या�डिफल साइट
बष�मा डुवान ह�ने र कटान भई फोहर नदीमा िम�संदा तटीय �े�मा रहेको राि�� य िनकु� को पा�र��थितक �णालीमा समेत असर पु�े अव�था छ । फोहोरमैला �यव�थापनको
�भावकारी उपायको खोजी गरी वातावरण �ित �यूनीकरण ह�ने गरी फोहरमैला �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ ।

४० तलब भु�ानीः

४०.१ िनजामितसेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) मा काया�लयलमा काय�रत कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास गरेरमा� तलव खच� ले�नुपन�
�यव�था छ । लेखापरी�ण योजना अनुसा २ मिहनाको तलब भ�ा िवतरण अव�थाको त�या� परी�ण गदा� बकुलहर र�न नगर
अ�पतालमा काय�रत कम�चारीको तलव भु�ानी गनु�पूव� तलवी �ितवेदन पा�रत भएको दे�खएन । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी भु�ानी
भएको तलब तथा �ेडको वा�तिवक अव�था यिकन ह�न सकेन। साथै लेलापरी�णको �ममा अ�पताल तफ� को �वीकृत दरब��द सं�या
माग गदा� उपल�ध ह�न नसकेको कारण दरब��द िभडान गन� सिकएन । िनयमानुसार तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलव भु�ानी गन�
गरी �यव�थापन गनु� पद�छ।

तलब भु�ानी भएको मिहना कम�चारी सं. ज�मा तलब भ�ा सा.सु. कर पा�र�िमक कर

�ावण ३५ १५५६७६२.४ १२६२८.७२ ०

असाढ ३५ १५७५२७८ १२६४७.१८ ५५५७३.४४

ज�मा ३१३२०४०.६ २५२७५.९ ५५५७३
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४०.२ १७८ २०७८-२-२३ �थािनय िनकाय अ�तरगतको �थिमक अ�पतालह�को �यूनतम सेवा मापद�ड काय��म संचालन तथा सु�िढकरण अ�तरगत देखा
परेको सम�या पिहचान ग�रसामाधानको लागी आव�यक औजार, उपकरण लगायतका अ�य सामा�ीह� ख�रद गन� सिकने उ�ेख छ ।
उ� काय��मको लागी पा�लकाले बकुलहर अ�पताल र�ननगर लाई �. २५०००००.०० अनुदान भु�ानी िदएको दे�ख�छ । उ�
अनुदान रकमवाट डट पेन, रेकड� फाईल ए सी क��डसनर, �याट� ी, िडटरजे�ट पाउडर, िवधुत िवल भु�ानी वा�स� मे�सन लगायतको
सामा�ी ख�रद गरी खच� लेखेको अ�पतालले जनाएको छ । ख�रद िव�ध �कृया पुरा गरी ख�रद गरेको तथा िनयमानुसार कर क�ी गरेको
छ छैन स�ब�धमा अिडट �रपोट� पेश गरेको छैन । अिडट �रपोट� पेश गनु� पद�छ । �

२,५००,०००

४१ औष�ध खरीदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�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 । पा�लकाले संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म चालु �वा��य तफ�  देहाय अनुसार �.

३८५३६३९.०० को फिन�चर, औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी ख�रद गदा� उ� िव�धको पालना गरेको दे�खएन । आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर
दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको जांच नगरेकोले औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । पा�लकाले िव�ध �कृया पुया�एर ख�रद गन�
तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

भौ नं िमित सा�लाय�स ख�रद िववरण रकम

११९।०७७।१२।१९ मेिड से�स फमा� भरतपुर १२ औष�ध ख�रद ४९९०००

२२६।०७८।३।१५ मेिड से�स फमा� भरतपुर १२ औष�ध ख�रद ८५८३९

२३८।०७८।३।१८ �यू लता रेिडमेड उ�ोग �यानो झोला ख�रद ४९५०००

३०३।०७८।३।२८ िभम देवी मेिड�सन स�लायस� औष�ध ख�रद २७५०००

२१४।०७८।३।१० साझा िट भी से�टर रेि�जेरेटर २१३५००

२१४।०७८।३।१० जोिश फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद ४९५९००

२१४।०७८।३।१० खनाल �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद ४९२०००
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२२५।०७८।३।१५ सुि�म लाईफ साई�सेस मेिडकल सामा�ी ४९५१६६

२४६।०७८।३।२० �े�डली स�ज�कल हाउस मेिडकल सामा�ी ३५६६५.९

२४६।०७८।३।२० िचराग फाम�सी पोखरा ११ मेिडकल सामा�ी ४५६४४४

२६९।०७८।३।२३ सेवाक ट� ेडस� �ा �ल मेिडकल सामा�ी १२९४२४

२७५।०७८।३।२३ �रिदन फाम�सी औष�ध ज�य सामा�ी १०३७००

३००।०७८।३।२७ िशवम फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद ७७०००

ज�मा ३८५३६३९

४२ पशुप�छी काय��म : 

नगरपा�लकाले वािष�क काय��ममा समावेश गरी पशु प�छी तफ� का िविभ�ा काय��म स�ालन गद� आएको छ । आ. ब. ०७७।७८ मा स�ालन भएका काय��मको िववरणमा
समावेश भए अनुसा देहायका १२ काय��ममा �. २,३८,२३ हजार खच� गरेको िववरणबाट दे�ख�छ । माइ�ो�कोप ख�रद, घाँसको िवउ ख�रद, कृितम गवा�धान सामा�ी
ख�रद, साइलेख कारखाना िनमा�ण, �यापाकटर ख�रद तथा िवतरण, ठेला गाडा िवतरण, बँगुर पाकेट काय��म स�ालन, �यवसायीक साना पाकेट माछा काय��म ज�ता
�े�मा ��यक वष� अनुदान िवतरण गद� आएकोमा यसबाट कृिष �े�मा परेको �भाव अ�ययन गरेको छैन । पा�लकाले काय��म स�ालन पिछ कृषी तथा पशुपालन �े�मा
कृषकको �यवहारमा आएको प�रवत�न लेखाजोखा गरी काय��ममा सुधार गद� जानुपन�मा समान िक�समका काय��म स साना �याकेजमा स�ालन गरेकोमा काय��मह�
नितजामु�ख भ�दा िवतरण मुखी भई दीघ�का�लन लाभका लािग थप योगदान गन� सकेको दे�खएन । यस स�व�धमा स�व��धत �ािव�धक तथा काय��म स�ालनकता� संग
�ज�ासा रा�दा स साना काय��म स�ालन गद� आएको र वजेटको अभावमा उपल��ध मापन गन� नसिकएको �ितकृया �ा� भएको छ । दीघ�का�लन लाभका �े�मा
िनर�तरता �� गन� िक�समका काय��म स�ालन गन� काय��म तजु�मा गदा�कै बखत दे�ख �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

�.सं. काय��मको नाम खच�

१ माइ�ो�कोप तथा ि�ज ख�रद १५०

२ घाँसको िवउ कोष �थापना १६०००

३ �समेन तथा तरल नाइट� ोजन ख�रद २५०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ कृितम गभा�धान सामा�ी ख�रद १७३

५ कृितम गभा�धान सामा�ी ख�रद १००

६ गाइ भ��स सु�केरी भ�ा १८००

७ अनुदानमा उ�त बोका िवतरण ५००

८ पशु आहारका लािग साइलेज कारखाना १०००

९ �यापकटर ख�रद ९००

१० ठेला गाडा िवतरण ४५०

११ बंगुर िवतरण १०००

१२ माछा काय��म १५००

ज�मा २३८२३

४३ 23 २०७८-३-२५ िड�जटल �याव : 

नगरपा�लकाको सात� नगर सभा वेठकले नगरपा�लकाको बजेट तथा काय��म पा�रत गरेको छ । �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त िड�जटल मोवाइल माटो
�याव �थापना सामा�ी ख�रद गन� �. ५,००,०००.०० बजेट �यव�था भएको छ । काया�लयले �ो�ेिशभ डेरी ए�ड ए�ो सोलुस�स �ा.�ल. बाट �. ४,९५,०००.०० को
�याव �थापना सामा�ी ख�रद गरी गो.भौ.नं. २३।०७८।३।२५ बाट �. ४,९५,०००.०० भु�ानी भएको दे�ख�छ । ख�रद भएको �याव उपकरण �योगमा आएको छैन ।
उपकरण ख�रद गरी �योग नगरी भ�डारण गरेको उपय�ु दे�खएन । उदे�य अनु�प �योगमा �याउने गरी सुधार गनु� पद�छ ।

४४ पकेट �े� संचालनः 
�धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण 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 । यी पकेटह�मा सघन�पमा सामूिहक खेती, सहकारी खेती, करार खेती र चकलाब��द खेती �ब��न ह�ने गरी बढीमा २
आ�थ�क वष�स�म पकेट काय��म संचालन ह�ने �यव�था छ । पकेट छनौट तथा संचालन गदा� �ज�ामा रहेको जोन तथा सुपरजोन िवकास काय��मलाई सहयोग पु�े गरी गनु�
पन� �यव�था छ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यसैगरी प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा पकेट िनधा�रणको लागी 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 साना �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तरगत
अनुदानमािन�न अनुसारको पकेट संचालन गरी � . ५८४०७३०.०० 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� सं�था ५० �ितशत अनुदान रकम

२५३।०७८।३।२२ माछा पालन सकृय म�सय कृषक समूह ७५००००

२५३।०७८।३।२२ माछा पालन लौरीघोल माछा पालन कृषक समूह ७५००००

२८६।०७८।३।२५ �लिच पकेट �े� �ी िपठुवा �लिच तथा फलपूल कृषक समूह ६९३०००

२९१।०७८।३।२६ तरकारी खेती �ी नागबेली िकसान समूह ११९२०००

२९२।०७८।३।२६ मकै पकेट सुसब एिककृत कृिष फम� १३३३७५०

२९३।०७८।३।२६ मकै पकेट �ी भ�काली द�ुध उ�पादन कृिष सहकारी सं�था ११२१९८०

ज�मा ५८४०७३०

�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 पारेको दे�खएन।
कृषक समूहले पकेट काय��ममा �योग ह�ने िवउ तथा उपकरणह� ख�रद गदा� �ित�प�ध� िव�ध �योग नगरी एउटै आपूित�कता� संग पटक पटक ख�रद गरेको दे�खयो ।
�कृया पुराह�नेगरी �ि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 ।

४५ पारी�िमक �यव�थापन
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४५.१ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभा
सद�यले िनवा�िचत भए अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक
सुिवधा पाउने �यव�था छ । वागमती �देश सरकारले २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको
अनुसुिच १ मा उ�ेख भए अनुसार यस वष� �. २,६०,३८,२१०.०० पदा�धकारी सुिवधा भु�ानी गरेको पाइयो ।

४५.२ नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा नगरपा�लकाको कम�चारी र काया�लय स�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानुन वमो�जम ह�ने तथा
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवा सत� तथा सुिवधा स�ब�धी
आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने गरी �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ। र�ननगर
नगरपा�लकामा २०७८।१।७ को काय�पा�लका बैठकले२० जना कम�चारीको १ तह बढुवा गरी ३ मिहनाको �. १,०५,२२९.२५ खच�
लेखेको पाइयो । आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड�वीकृत नगरी काय� गरेको उपय�ु दे�खन आएन ।

४५.३ पा�लकाका पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण खच�का स�व�धमा �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा �यव�था छ । िनयमावलीमा दिैनक
भ�ा र �मण खच� बाहेक नगरपा�लका �े�िभ�का ता�लम तथा योजनाह�को अनुगमन गदा� पाउने भ�ाका स�व�धमा �यव�था गरेको छैन
। नगरपा�लकाका पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई योजना अनुगमन गरेकोमा भ�ा उपल�ध गराउने गरेको दे�खयो । अनुदान भ�ा िवतरण
िनयमानुसार ह�नेगरी �यव��थत गनु� पन� दे�ख�छ ।
अथ� म��ालय, काय� स�चालन नद�िशका, २०७५ को ७.१.१. मा तोिकएको ६ मापद�ड पालना गरी वठैक भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले पा�लका िभ�मा �यि� तथा पदा�धकारी मा� संल� ह�ने सिमितको वठैकह�मा समेत भ�ा िवतरण गरी खच� लेखेको
पाइयो । यसबाट िनधा��रत मापद�ड पालना भएको दे�खन आएन । मापद�ड पालना ह�नेगरी भ�ा �यव�थापन गनु� पद�छ ।

४६ आ�थ�क सहायता : 
�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 । नगरपा�लकाले आ�थ�क सहायता सहायता स�ब��ध काय�िव�ध नबनाई िबल भरपाइको आधारमा �. १०,८९,९२८.०० भु�ानी
गरेको छ । �थानीय उ�ार राहत तथा पुनः �थापनामा िबप� वग�लाई  औष�ध अपचार लगायतका काय�मा आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । आथ�क सहायता उपल�ध
गराउने स�व��ध काय� काय�िव�धबाट �यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।

४७ �शासिनक खच�ः
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४७.१ 266,271,1102 २०७७-८-९ नगरपा�लकाले १६ वटा वडा काया�लय, नगरपा�लकाको काया�लय र तोिकएको ४ �थानमा वाईफाई जडान गन�को लागी टेकमाई�ड
नेटवक�  �ा. �ल. संग िमित २०७५।४।२८ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । जस अनुसार तोिकएको वडा नं. ५,६,७,१४,१५र १६ मा २०
एम बी पी एस को ई�टरनेट जडान गरे वापत मा�सक �. ४,०००.०० का दरले र बाँक� १० वटा वडामा �. ३,०००.०० (�याट बाहेक)

दरले भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ । स�झौता अनुसार एक वष�को �. ६,४८,०००.००भु�ानी िदनु पन�मा �. ८,१३,६००.०० भु�ानी
िदएको छ । स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको �. १,६५,६००.०० का स�व�धमा यिकन गनु� पद�छ ।

४७.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा राज�व र �यको अनुमान सिहतको बजेट पेश तथा पा�रत गन� स�व��ध �यव�था
छ । नगरपा�लकाले बजेट तथा काय��ममा समावेश गरी िबिवधमा �. १५,८२,९१६.०० खच� गरेको छ। िविवध खच� ��ेपण गदा� वजेट
�समा िनधा�रण गरेको दे�खएन । त�या�मा आधा�रत भई िविवध खच� ��ेपण तथा लेखा�न गनु�पन� दे�ख�छ ।

४८ 1378 २०७८-३-२३ िवतरण भरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको खच� ले�नु अघी �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । कम�चारी
�ो�साहन तथा अित�र� भ�ा भिन िमित २०७८।३।२३ भौ नं 1378 बाट �स. अ. हे.व.अ. नरह�र �याम शमा�ले कोिभड १९ अ�तग�त िविभ� �वा��य सं�थाका
पदा�धकारी र कम�चारी िवतरण गन� भिन �लएको रकम िवतरण गरेको पाइएन िवतरण भरपाइ पेश ह�न पद�छ अ�यथा असुल ह�नु पन� �. १,९१,१००.००

१९१,०००
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४९ ए�शाभेशन काय� : 
पा�लकाले िनमा�ण स�ब�धी काय�को भु�ानी गदा� तोिकएको �वीकृत दर बमो�जम �ािव�धक मु�यांकनका आधारमा गनु� पद�छ । देहाय बमो�जमका आयोजनाको भु�ानी
भौचर परी�ण गदा� भौचरसाथ संल� स�प� काय�को फोटो, िवल भपा�ई लगायतका �माण एवं उ� काय�सँग स�ब��धत �ािव�धक कम�चारीसँग छलफल गदा� उ� ए�शाभेसन
काय�मा मेिशनको �योग भएको दे�खयो । यसरी उपभो�ा सिमितबाट गराइएका काय�मा मेिशनको �योग गरेतापिन मेनुअल दरमा भु�ानी गरी �. ८७,९५६ .०० बढी
भु�ानी भएको छ । अ�य आयोजनाह�को स�ब�धमा समेत पा�लकाबाट एिकन गरी बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

भौ नं िमित योजनाको नाम कामको िबबरण प�रमाण (घ. मी.) मेिशनको दर भु�ानी दर बढी भु�ानी

३।२०७७।१२।८ �देश पूवा�धार सृजनाटोल वु��योती �कुल 

�सिटहल न�जक तटब�ध
जग ख�े काय� ६७।५६ १०२।१७ ६७९।८० ३५१२२

२२।२०७८।३।४
�देश पूवा�धार

प�को कुलो िनमा�ण वडा नं ७ जग ख�े काय� ३८।२५ १०२।१७ ६७९।८० १९८८५

२२।२०७८।३।४
�थानीय पूवा�धार

ग�ौली टोल नाला िनमा�ण वडा नं ९ जग ख�े काय� ६३।३८ १०२।१७ ६७९।८० ३२९४९

ज�मा ८७९५६

८७,९५६

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
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 ।

५४८,६३६
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भौ नं िमित आयोजना।उपभो�ा सिमित प�रमाण �वीकृत दर
(सडक नम�स)

भु�ानी दर उ स अंश कटाई बढी भु�ानी

१।२०७७।१२।११
�थानीय पुवा�धार

बकुलहर कुलो िनमा�ण उ. स. वडा नं १

PCC M15(1:2:4) cum 22.13 Cum ९६५५।५९ ११२०९।२५ ३०९४४

Stone masonry work(1:4)cum 70.20 Cum ७६००।०५ ९७७९।१० १३७६७२

२६।२०७८।३।२९
�थानीय पुवा�धार

ग�ौली टोल नाला िनमा�ण उ. स. वडा नं ९

pcc for Rcc M15(1:2:4) cum 27.83 Cum ९६५५।५९ १३१०९।२५ ८६५०४

२२।२०७८।३।४
�देश पुवा�धार

प�क� कुलो िनमा�ण उ. स. वडा नं ७

pcc for Rcc M20(1:1.5:3) cum 34.48 Cum १०७४५।०० १४२९२।०० ११००७०

८।२०७७।५।२१
�मागत योनजा

नाला िनमा�ण योजना वडा नं ७ �स�वर

Stone masonry work(1:4)cum 60.72 Cum ७७४८।८५ ९९६९।९० १२०५४०

३५।२०७७।६।१५
�मागत योजना

आर �स �स क�भट� िनमा�ण वडा नं ४

PCC M15(1:2:4) cum 5.18 Cum ९८२०।७५ ११४०१।२५ ७३६८

pcc for Rcc M15(1:2:4) cum 17.73 Cum ९८२०।७५ १३३०१।२५ ५५५३८
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ज�मा ५४८६३६

५१ जो�खम भ�ा : 
कोरोना भाइरस (कोिभड १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७ मा जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने
स�ब�धी �यव�था छ । उ� �यव�था अनुसार काय��थल र कामको �कृित अनुसार सु� तलब �केल ५० दे�ख सय �ितशतस�म भ�ा �लन सिकने �यव�था छ ।
नगरपा�लकाको िमित २०७०।३।२५ को िनण�यले लकडाउनको समयमा �वारे�टाइन �यव�थापन एवं राहत िवतरण तथा �वा��य सेवा सुचा� गन� काय� गरेबापत र�ननगर
नगरपा�लकामा काय�रत �वा��य तफ� का कम�चारीलाई एक मिहनाको र नगर �हरीलाई आधा मिहना बराबरको �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराउने िनण�य भएको दे�ख�छ ।
सोही िनण�यलाई आधार मानी यस पालीका अ�तग�तका बकुलहर अ�पताल र गु�मान अ�पताल �याव लाइसोलेशनमा काय�रत िविभ� �वा��यकम�लाई सु� तलब �केल
एक मिहनाको तलबले ह�ने �. १२,८४,५६०.०० उपल�ध गराएको छ । जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेशमा उ�ेख भए बमो�जम काय� �थल र कामको �कृित नछु�ाई
एकमु� �पमा एक मिहनाको सबैलाई शत �ितशत उपल�ध गराएको उपय�ु दे�खएन । �यव�थापन आदेशका �यहोरा पालना ह�नेगरी भ�ा �यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।

५२ 118, 1364 २०७८-३-२७ राहत सामा�ी िवतरण : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको खच� ले�नु अघी �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको
वडा नंबर ४ मा िमित २०७८।३।१७ गते अचानक आएको भीषण बाढीमा �ित पुगेका घर धुरीलाई राहत सामा�ी िवतरण गन� भिन सोना म�सुली चामल १३६ बोरा,
सन�लो तेल १३६ पोका, मुसुर दाल २७२ के जी र आयो नुन १३६ पोका ख�रद गरेको िवल संल� गरी नगरपा�लका िवषयगत शाखाको भौ. नं. ११८ बाट �.

२,०४,२७०.०० तथा नगरपा�लका चालु तफ� को भौ. नं. १३६४ वाट �. ४६,६५० समेत �. २,५०,९२०.०० खच� लेखेको छ । बाढीवाट को को �यि�लाई �ती पुगेको
हो र क-क�ले के कित राहत सामा�ी �ा� गरेको हो, सो खु�ने िवतरण भरपाई लगायतका �माण कागजात पेश नभएको �............. २,५०,९२०.००

२५०,९२०

५३ 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�जू
�.

यो वष� फ��ट बाँक� बे�जू

काया�लयले गत िवगतको बे�जु फछ�यौट गरी पेश गरेकोमा देहाय अनुसार स�परी�ण भएको छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कं
सं

बे�जु
दफा

आ�थ�क वष� बे�जु �यहोरा स�परीणको �यहोरा स�परी�ण रकम

१ २४.४
२४.६

२०७६।
०७६

िवल�ब शु�क असल गनु� पन� दा�खलाको �माण पेश ६१९८०

२ ३१ ,, सडक व�� कागजप�को �माण काय� स�प� �माण
पेश

२१४८२५६

३ ५८ २०७६।
०७६

�ज�सी दा�खला नभएको �ितवेदको �माण पेश ५९२३५०

४ ७१ २०७६।
०७७

भरपाईमा केरमेट भएको भापाईको �माण पेश १०००००

५ ७२.१ २०७६।७७ �ज�सी खातामा आ�दानी
नदे�खएको

�ितवेदनको �माण
पेश

७५०००

६ ७४ २०७६।७७ अि�म कर असुल गनु� पन� दा�खलाको �माण पेश १८२००

७ ८० २०७६।
०७७

भौितक पुवा�धार काय��म
अनुदान रकम

�माण पेश ८६५००००

८ ८३ २०७६।
०७७

िनयिु� वेगर भु�ानी असुल गनु�
पन�

दा�खलाको �माण पेश ४६०००

९ ३९ २०७६।
०७७

नापजाचको अिभलेख नभएको �माण पेश १२३९५१५

१० २७ २०७५।
०७४

प�चक�या मा.िव. छा�वृित बढी
िनकासा

दा�खलाको �माण पेश ४६४००
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११ ३०.४ २०७५।
०७६

अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� अनुगमनको �माण
देश

६५४६४३७

१२ ६१ २०७५।
०७६

ज�गा भाडाडा दा�खला दा�खलाको �माण पेश १८१५००

१३ ६.३ २०७४।
२०७५

अनाथ बालबा�लकाको लािग
सानो घर

कागजप� तथा ले.प.

�ितवेदन
३०००००

१४ २६.१.१ २०७४।
२०७५

बढी तलब असुल गन� पन� दा�खलाको �माण पेश २९१६५

१५ २६.३
२६.६
२६.५

२०७४।
२०७५

नेपाल मा.िव. असुल गनु�पन� दा�खलाको �माण पेश २८४३४१

१६ २६.१
२६.६.१

२०७४।
०७५

कपरफोरी मा.िव. असुल उपर
गनु� पन�

दा�खलाको �माण पेश १३९२२२

१७ २६.९ २०७४।
२०७५

प�क�या मा. िव. असुल उपर
गनु� पन�

दा�खलाको �माण पेश ५२२३१

१८ २६.१ २०७४।
०७५

राजे�� ढकालको �माण पेश गनु�
पन�

�माण पेश ग�रएको ९७०००

१९ २६.११ २०७४।७५ बै�रया मा.िव. असुल उपर गनु�
पन�

दा�खलाको �माण पेश १८४९४

२० ३१ २०७३।७४ सामा�जक सुर�ा बाँक� दा�खला दा�खलाको �माण पेश ४००००
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२१ १० २०७३।७४ मलेप फा नं १८ मा भ�दा बढी
भु�ानी

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

२२९०६४४

२२ १२.३ ,, आ�त�रक आयको �समा बढी
�शासिनक खच�

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

२३५२८१६७

२३ १५ ,, चालु बाट पँुजीगत खच� लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

९६५६८९

२४ ६.१ २०७४।७५ आयवु�द िचिक�सा र बकु�हर
अ�पताल तलब भ�ा

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

६१६८११

२५ ६.७ ,, �ज�सी िनर�ण बैठक भ�ा लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१५०००

२६ १३ ,, नगरपा�लकाको ते�ो नगर सभा लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

६५५६७४

२७ २७.२ ,, चालुबाट पंुजीगत खच� लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

११५०५७३

२८ ३४ ,, ए�डोड८ मोवाइल ए��लकेशन
१ जडान

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

४९७२००

२९ ३६.२ ,, दरब�दी बाहेकका तलब खच� लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

४२४६४१५

३० ४७ ,, पुजीगत तफ�  खाना खच� वडा नं
१२

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

९३०५८
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३१ ४८ ,, िविवध तथा भैपरी खच� लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

६४८६३

३२ ४९ ,, �ज�ा �शासन काया�लय लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

११३४७

३३ ५२ ,, लागत अनुमान तयार नगरेको लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

२१९५७६

३४ २२ २०७५।
०७६

ख�रद योजना नबनाई सोझै
ख�रद

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

४८८२६८१

३५ ३४ ,, थप औष�ध ख�रद लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

५७१७४०

३६ ४० ,, ख�रद योजना नवनाऐ साझै
ख�रद

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१३४९६१२

३७ ४१ ,, संचार जन�ितिन�धह�लाई
भु�ानी

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

६०६०००

३८ ४२ ,, जन �ितिन�ध अ�य भ�ा लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

४२६६०००

३९ ४३ ,, खाना तथा खाजा खच� लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१९१६५०

४० ५१ ,, सानो �याकेज बना� योजना लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१९०८९८५
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४१ ५४ ,, बैठक भ�ा तथा अनुगमन लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१००७१००

४२ ३४ २०७६।७७ ख�रद योजना नबाइ टु�ेख�रद लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

१००४८१७३

४३ ६१ ,, वडा काया�लय न. पा. बाट सोझै
ख�रद

लेखा सिमित तथा
नगरसभाको िनण�य

४७३५१७४

ज�मा ८४५१८२२१

५४ 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 न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


