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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : गोलबजार नगरपा�लका, �सराहा , गोलबजार नगरपा�लका , �सरहा

काया�लय �मुख रामनारायण महतो २०७८-६-११

काया�लय �मुख अन�त कुमार पौ�ाल २०७८-८-११ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख स��चदान�द �साद न�द २०७७-१०-२५

बे�जु रकम ७७,७०८,९६६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २३,७९,३७,३६०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५८,७३,७३,००० चालु खच� ६७,३२,७९,८८३

�देश सरकारबाट अनुदान १,८२,४४,००० पँूजीगत खच� ३८,८४,३७,७९०

राज�व बाँडफाँट ११,६५,६८,६७८ िव�ीय/अ�य �यव�था १,२१,७९,४११

आ�त�रक आय ४,८६,१५,६५१.७

अ�य आय २१,०८,८०,७८३

कुल आय ९८,१६,८२,११२.७ कुल खच� १,०७,३८,९७,०८४

बाँक� मौ�दात १४,५७,२२,३०६
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीयतहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले
यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता,
उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ। यस नगरपा�लका अ�तग�त १३ वडा, ७० सभा सद�य, १११.९४ वग�
िकलोिमटर �े�फल र ५२१३७ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�णका �ममा असुली
लेखापरी�ण को �ममा राज�वा दा�खला गन� बाँक� वडानं १० को �. २८४३९४, वडा नं ४ को � ३३५७२, वडा ११ बाट � ३८२, गरी ज�मा �.३१८३४८ असुली भई
आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला भएको छ ।

३ िव�ीय िववरण
नगरपा�लकाले पेश गरेको २०७८।७९ को एक�कृत �वि�य �ववरण �न�नानसुार रहेको छ ।

आय तफ� �यय तफ�
�स.न. �ववरण रकम �स.न. �ववरण रकम

१ गत वष�कोिज�मेवार� २३७९३७३६० १ चालखुच� ४७३४६७७४९

संिचत कोष खाता २१५०७०००५.२ नगरपा�लकाचाल ु २४६१६९२१२

धरौट� मौ�दात २११६३७८१.४ संघीय सश�त चाल ु २२७२९८५३६

�व�वध खाता ११५०६०० २ प ुँजीगतखच� ३८८४३७७९०

�कोप �यव�थापन कोष खाता ५५२९७३ गोलबजार नगरपा�लका प ुँिजगत २७१९२८५९५

२ आ�त�रक आय ४८६१५६५१.७ संिघय शसत� १११२४१०४७

आ�त�रक राज�व १२७१६०१३.७ �देशसरकारबाट ह�ता�त�रत ५२६८१४८

आ�त�रक राज�व मालपोत २१९४०६३७ ३ �वषयगत�नकासा रकम १९९८१२१३५

�थानीय�वभा�य १३९५९००० सामािजक सरु�ा १९४३१२१३५

३ राज�व वाडफाड ११६५६८६७८ रा��प�तम�हला सशि�करण ०

राज�व बाँडफाँड (संघ ) ११०६७७२०१.८ एक�कृत�वा��य पूवा�धार ५५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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राज�वबाँडफाँड ( �देश) ५८९१४७६ ४ धरौट��फता� १०२६९९१४

४ संघीय�व�ीय ह�ता�तरण ५८७३७३००० ५ �व�वध खाता ६५०९९८

�व�ीय समा�नकरण अनदुान १५५१००००० ६ �कोप�यव�थापन कोष १२५८५७९

समपरुकअनदुान ४१५००००० ७ बाक�मौ�दात १४५७२२३०६

�वशेषअनदुान १८७००००० संिचत कोषखाता ७३२४२०५३

सशत� अनदुान ३७२०७३००० पजुीगत खाता ३४८१०४६४

५ �देशसरकारबाट �ा� अनदुान १८२४४००० चाल ुखाता १९२७६६२०

�व�ीय समा�नकरण अनदुान १०७४४००० आ�तर�क राज�व खाता ०

�वशेषअनदुान ३०००००० राज�व बाँड फाँड खाता ०

समपरुकअनदुान २०००००० �व�वध खच� खाता २३५५२६९

सशत� अनदुान २५००००० �कोप �यव�थापन कोष खाता २९४३९४

५ �वषयगत�नकासा रकम १९९८१२१३५ धरौट� बाक� १५७४३५०६

सामािजक सरु�ा १९४३१२१३४.९

एक�कृत�वा��य पूवा�धार ५५०००००

६ अ�यआ�दानी ५२१३६४०

�व�वध खच� खाता १८५५६६६.६७

सडक वोड� ३३५७९७३

७ धरौट��ा�ी ४८४९६३९

८ �कोप�यव�थापन खाता १००००००

९ चेक साटनबाँक� ४३६९

१० अ�यआ�दानी १०००

ज�मा १२१९६१९४७० ज�मा १२१९६१९४७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ िवितय िववरण परी�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को �ावण एक गते दे�ख आगामी वष�को आषाढ मसा�तस�मको अवधीलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छनः
क. �थािनय तहले िविभ� �ोतबाट आ�दानी भएको रकम तथा संिचतकोषबाट चालु, पँु�जगत लगायत िविभ� खातामा �थाना�तरण गरेको रकम बा�तिवक आ�दानी र
�थाना�तरण बमो�जमकै सु�मा �िव�ी गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन ।
ख. सु�को अनुसूची २४ ब�क तथा नगद बाँक�मा ब�क कारोबारमा िभ�ता राज�व खाता र स��त कोष खाता िभ�ता �.(२१,५०,७०,००५.२४) रहेको उ�ेख छ ।
काया�लयले सु�को आ�तरीक राज�व खातामा �. ७७,४१,५९,३०१.५१ आ�दानी जनाएकोमा संिचतकोषमा �.९८,९२,२९,३०६.७५ आ�दानी जनाएको पाइयो । गत
बष�को मौ�दात रकम २१,५०,७०,००५.२४ आ�तरीक राज�व खातामा �िव�ी नगरी सोझै संिचतकोष खातामा आ�दानी जनाएकोले ब�क कारोबारमा िभ�ता दे�खएको छ
। बा�तिवक आ�दानी र खच� बमो�जमकै सु�मा �िव�ी गनु�पद�छ । तसथ� सु� अनुसार बै� तथा नगद बाँक� िववरणले नगरपा�लकाको आ�थ�क अव�थाको यथा�थ िच�ण गद�न
।
ग. �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा पूण� �पमा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

५ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । गत वष�को यस
नगरपा�लकाको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार वष�को अ��यमा �. २४१२५९२९३.६५ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा सु�मा �.२,११,६३,७८१.४१
�ज�मेवारी सारेको तथा एक�कृत आ�थ�क िववरणमा �.२३७९३७३६० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा
�.३३,२१,९३३.६ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

३,३२१,९३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ब�क िहसाब िमलान 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले
स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण आ�थ�क वष�को अ��यमा िन�नानुसार �. ५४६७४४२ फरक पन� गएको छ ।
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी फरक िहसाव यिकन गनुपद�छ । 

खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

(�ावण ८) (असार ३२)

१ संिचत कोष खाता ७,२९,४२,०५२.७५ ७३२४२०५२.७५ ६३०९४७६८.२२ (९८४७२८४।५३)

२ पुजीगत खाता ३,४८,०९,४६३.६९ ३४८१०४६३.६९ ३७९७२२०१.६९ ३१६२७३८।००

३ चालु खाता १,९५,७२,२५१.३६ १९२७६६२०.३६ ३१७२४२४०.३६ १२१५१९८९।००

४ िविवध खच� खाता २३,५५,२६८.६७ २५५४२६८.६७ २३५५२६८.६७ ०।००

५ �कोप �यव�थापन कोष खाता २,९४,३९४ २,९४,३९४ २,९४,३९४ ०।००

६ धरौटी खाता १,५७,४३,५०६.०५ १,५७,४३,५०६.०५ १,५७,४३,५०६.०५ ०।००

ज�मा ५४६७४४२

७ संिचतकोषमा �थाना�तरण 

एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क बष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचतकोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा आ�थ�क बष� समा� प�चात पिन चालु
खच� खातामा �. १९२७६६२०.३, पँु�जगतमा �. ३४८१०४६३.६९, गरी �. ५४०८७०८३.९ मौ�दात रहेकोमा िमित २०७९।४।३० मा संिचतकोषमा �थाना�तरण
गरेको पाइयो । तोिकएको समयमा सो रकम संिचतकोषमा �थाना�तरण गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ अनुदान िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३० मा महालेखा िनय��क काया�लयले ि�ज नह�ने भनी उ�ेख गरेको बाहेक बजेट शीष�कको
िनकासा रकम खच� नभई बाँक� रहेमा सालतमाम ह�नु भ�दा क��तमा ७ िदन अगािड आ�थ�क कारोवार ब�द गरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा िफता� गनु�पन� �यव�था
छ । नगरपा�लकाले खच� नभइ बाँक� िन�नानुसरको �.९,४१,२५,३७६.२३ िमित २०७९।६।९ मा संिघय र �देश संिचत कोष दा�खला गरेको छ। िनयमावलीले तोकेको
समयमा रकम िफता� गनु�पद�छ।

िशष�क संघीय �ोतको � �देश �ोतको � रकम

शसत� अनुदान चालु २,४४,३९,०३९.५४ ० २,४४,३९,०३९.५४

शसत� अनुदान पँुजीगत १,४४,०७,२६३.६९ १,६७,५२९ १,४५,७४,७९२.६९

िवषेश अनुदान पँुजीगत १,३३,८७,११३ ६४,३२३ १,३४,५१,४३६

समपुरक अनुदान चालु ० १,६०,१०८ १,६०,१०८

समपुरक अनुदान पँु�जगत ४,१५,००,००० ० ४,१५,००,०००

ज�मा ९,३७,३३,४१६.२३ ३,९१,९६० ९,४१,२५,३७६.२३

९ आ�तरीक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन । यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन् ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखा�न र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै नगरपा�लकाबाट यसवष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा नगरपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के���त भई िवतणमुखी रहेको पाईयो ।
• नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । साथै कितपय गो�वारा भौचरमा काया�लय �मुख तथा लेखा �मुखको ह�ता�र बेगर
भु�ानी भएको पाइयो ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले सो �यव�था
बमो�जम िनयमावली वनाएको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तवीक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
पाईएन ।
• काय��मह� संचालन गदा� ख�रद ग�रएको खच� भएर नजाने सामानह� काय��म प�चात �ज�सी दा�खला गरी पुन �योगमा �याई ता�लम काय��म संचालन गनु�पन�मा ��येक
ता�लममा पटक पटक ख�रद गन� गरेको ।
• नगरपा�लकाले कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• 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 नगरपा�लकामा समािहत
भएका सािवकका नगर िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछय�ट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी
अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
तसथ� नगरपा�लकाले आ�तरीक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ मा �थानीय तहले कानुन बमो�जम आ�नो आय �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले
आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी लेखापरी�ण गराउनु पन�मा शाखा गठन गरेको छैन । काया�लयले अ�तर सरकारी अ�तीयारी तफ� को मा� कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट आ�त�रक लेखापरी�ण गराई �ितवेदन पेश गरेको छ । लेखापरी�ण योजना बमो�जम नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण गरेको ह� ँदा �े�ताको जोड ज�मा तफ�
काया�लयको जोड ज�मालाई नै आधार मािनएको छ । िव��य समािनकरण, शसत�, राज�व वाँडफाँड लगायत सबै कारोवारको �ैमा�सक�पमा आ�त�रक लेखापरी�ण
नह�नाले आ�त�रक िनय��ण कमजोर ह�ने र �े�तामा रहेको कमी कमजोरी समयमै सुधार गन� नसिकने ह�नाले आ�त�रक िनय��णलाई �भावकारी बनाउन समेत अ�तरीक
लेखापरी�ण गनु�पद�छ । अतः ऐन िनयमको �यव�था अनुसार �ैमा�सक �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�थ�क कारोवारलाई िनयिमत र पारदश� बनाउनु पद�छ ।

११ आ�थ�क कारोबारको लेखा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा तोिकएको ढाँचामा आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरी नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान NEPSAS अनुसार
�ितवेदन गनु�पद�छ । �वीकृत लेखा ढाँचामा देहायको िबबरण समेत अिभलेखमा आउने गरी म.ले.प.फारामह�को �योग गरी एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र
�या�या, २०७४ अनुसार आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले बैक िहसाब िमलान िबबरण २१२, भु�ानी िदन बाक� चेकको िबबरण-२२०, �ा�
रकमको मा�केवारी-२२२, स�तुलन प�र�ण-२२५, बजेट रकमा�तर, काय��म संसोधनको िबबरण-३०४, ब�तु तथा िनमा�णको ख�रद योजना-३११, परामश� सेवाको ख�रद
योजना-३१२, मम�त स�भार तथा संर�ण अिभलेख खाता-४१५, घर ज�गाको लगत िकताब-४१७, आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता-५०५, ठे�कासँग स�ब��धत
गो�वारा लगत-५०७, बे�जु लगत-८०१, स�परी�ण गो�वारा अिभलेख-८०५, िब�ुितय �णाली �योगकता�को िबबरण, प�रबत�न र �थगन अिभलेख-९०२, सवारी साधन र
मेिशन �योगको लगबुक-९०५, �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख ९०७, तयार गरेको दे�खएन । �वीकृत लेखा ढाँचामा लेखा राखी नेपाल साव�जिनक �े�
लेखामान अनुसार आ�थ�क िववरण तथा �ितवेदन तयार गरीनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१२ �े�गत बजेट तथा खच� 
नीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस नगरपा�लकाको २०७८।७९ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� िबिनयोजन खच� रकम िविनयोजनको तुलनामा खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ४,३८,९०,२९६ ३,०५,८१,७१३ ६९.६८

सामा�जक िवकास २३,३९,५१,२६३ २०,३०,६२,५५२.९६ ८६.८

पूवा�धार िवकास ४४,८४,३२,५८१ ३३,१२,४७,६८७.३१ ७३.८७

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ३२,२४,०२,३८९.०४ २९,७०,१३,५८५.६८ ९२.१३

कुल ज�मा १,०४,८६,७६,५२९.०४ ८६,१९,०५,५३८.९५ ८२.१८

आ�थ�क िवकासको �े�मा िविनयोजनको तुलनामा ६९.३८ �ितशत मा� खच� भएको दे�ख�छ । ल�य अुनसार खच� गरी आ�थ�क िवकास गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

१३ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ वमो�जम �थानीय तहले योजना वनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । नगरसभावाट �वीकृत वािष�क योजना २०७८।७९ अ�ययन गदा� नगरपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून
वजेट भएका आयोजना छनौट गरेको पाइयो । नगरपा�लकाले यस वष� स�चालन गरेका योजना देहाय अनुसार छनः

�.२ लाख स�मका �.२ लाख दे�ख ५ लाख स�मका �.५ लाख दे�ख १० लाख स�मका �.१० लाख भ�दा वढीका ज�मा

१०९ ११० ६८ १०५ ३९२

उपरो� िववरण अनुसार नगरपा�लकाले साना र िवतरणमूखी योजनाह� स�चालन गदा� स�ा�लत योजनावाट �ितफल भ�दा चालु �कृितका काय�मा वढी खच� भै लागत
�भािवत ह�ने र िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत असर पन� ह�नाले नगरपा�लकाले योजना छनौट तथा काया��वयन गदा� िदगो तथा �थायी�व ह�ने योजना छनौट गरी
काया��वयन गन� �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१४ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ को उप िनयम (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण खच�को छु�ै आइटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� गराउदा गुण�तर परी�ण गरेको छैन । िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण नगदा�
िनमा�ण सामा�ी र स�प� काय� गुण�तरय�ु छ भनी आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । िनयममा तोिकए अनुसार सबै िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गनु� पद�छ ।

१५ �ज�सी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४(३) मा �ज�सी मालसामान तथा त�स�ब��ध �े�ता भ�डार शाखा �मुखको �ज�मामा रहने
�यव�था छ । िनयम ९९ मा काया�लय �मुखले लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको मौजुदा अव�थाको स�ब�धमा बष�मा क��तमा एक
पटक आफ�  वा �य�तो मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा सिमित गठन गरी िनरी�ण गरी महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा स�प��
तथा �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन �लनु पन� �यव�था छ । साथै िनयम १०० मा गत आ�थ�क बष�को मौ�दात, चालू आ�थ�क बष�मा ख�रद गरेको तथा ह�ता�तरण भई आएको
कुल स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको प�रमाण र मू�य समेत खुलाई �ज�सी मालसामानको �े�ता माहालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� उ�ेख छ । महालेखा
िनय��क काया�लयले २०७७।८।७ मा २०७७।९।७ िभ� सव ै तहका काया�लयह�लाइ २०७६।७७ स�मको मौ�दात �िबि� र �ज�सी िनरी�ण फारम अिनवाय�
�पमा(PAMS)मा �िव� गन� र चालु बष� दे�ख अिनवाय� �पमा (PAMS) मा सरकारी स�प�ीको लेखा�न गन� प�रप� भएको छ । काया�लयले गत िवगत बष�को मौ�दात
रहेका र यस बष� ख�रद भएका समानह�को Public Asset Management System (PAMS) मा �िव�ी गनु�पन�मा पूण� �पले गरेको पाइएन । यस नगरपा�लका अ�तग�तका
सािवक नगर िवकास सिमितबाट भएका स�प�� ह�ता�तरण स�ब�धमा समेत अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । काया�लयले यो बष�को �ज�सी िनरी�ण गरेको छैन ।
नगरपा�लका तथा वडा काया�लयमा रहेको �ज�सी सामानको अव�था समेत िनरी�ण गरी Public Asset Management System (PAMS) मा �िव�ी गरी �ज�सी
मौ�दातको िववरण तयार गरी �ज�सी िनर�ण गरी सोको �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

१६ अनुगमन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ मा नगरपा�लकाको उप �मुखको संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितले योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा
सुपरीवे�ण गरी �ितवेदन बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट संच�लत काय��म म�ये आ�थ�क काय��म मा� उप �मुखवाट अनुगमन भएको बाँक� अ�य
काय��मको अनुगमन बेगरनै भु�ानी गरेको छ ।अनुगमन बेगर कामको गुण�तर काय� स�पादन लागयतका िवषयमा जानकारी नह�ने ह�दा स�व��धत वडाको �सफा�रश र
अनुगमन सिमितको �तवेदन संल� गरेर मा� भु�ानी गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१७ कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीयतहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीयतह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३०
नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले हालस�म बनाएका ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध लगायतका िववरण पेश गरेको छैन ।

१८ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� सं�या ४८
रहेकोमा यो बष� परेका १०७ उजुरी समेत १५५ उजुरी म�ये यो बष� ४८ गोटा फ�य�ट भई आगामी बष�को लािग १०७ गोटा �ज�मेवारी सरेका िववरण नगरपा�लकाले
उपल�ध गराएको छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१९ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।
नगरपा�लकाले यस वष� उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� िशष�कबाट �.८,७६,७०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

२० बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ�
पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ�
�थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� र उप �मुख �ी रेशम कुमारी
थापा ले िमित २०७८।३।१० गते �.१ अब� ४ करोड ८६ लाख ७६ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय
तहका �मुखले २०७८।४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश
गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
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२१ अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान
तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । साथै �थम नगरसभाबाट नगर �मुख/उप-�मुख/का.पा. सद�य िनद�िशत
कोष मा १ करोड ८८ लाख र ९ वडामा ७ लाखको दरले ६३ लाखको वडा अ�य� िनद�िशत कोष गरी २ करोड ५१ लाख अव�डा बजेट राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट
िविभ� योजना बनाइ तथा रकमा�तर गरी �.२,४४,४०,००० खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२२ �ैमा�सक पँु�जगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७को िनयम ३५ मा �वीकृत भएको काय��ममा �ैमा�सक �गती िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�
ल�य तथा काय��म वमो�जम काय�स�पादन गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँुजीगत तफ�  �थम �ैमा�सकमा
१६.५ �ितशत, दो�ो �ैमा�सकमा ३१.१ �ितशत र ते�ो �ैमा�सकमा १७.९ �ितशत र अ��तम �ैमा�सकमा ३४.३६ �ितशत खच� गरेको र आषाढ मिहनामा मा� कुल
खच�को २२.६ �ितशत खच� गरेको छ । वष�को अ��यमा आएर बढी खच� गरेको दे�खएकोले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । िनमा�ण काय�को गुण�त�रयता
सुिन��चत गन� आषाढमा अ�धक खच� गन� �वृितमा सुधार ग�रनुपद�छ ।

कुल पूजीगत खच� �ैमा�सक खच� अषाढको खच�

�थम दो�ो ते�ो चौथो

३८,८४,३७,७९०.३१ ६,४२,३५,६२० १२१०६२३१५ ६९६५७७९७.३ १३३४८२०५८ ८,७९,३६,३३२

२३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले �थायी �कृितको कामको लािग आव�यक पन� तथा सेवा करारमा �लने कम�चारीको लािग ला�े खच� �यहोन� �ोत
समेतको िव�लेषण गरी �य�तो सुिन��चत ह�नेगरी मा� दरब�दी ��ताव गनु�पन� र यस दफा बमो�जम तयार गरेको संगठन तथा �यव�थापन सव��ण �ितवेदन सभाबाट �वीकृत गराउनुपन� �यव�था
छ । दफा ८५(६) मा �थानीय तहको सेवा स�ालनको लािग अ�थायी दरब�दी �सज�ना गन� नसिकने उ�ेख छ । साथै ८५(८) यस दफा अ�य� जुनसुकै कुरा उ�ेख भए पिन �थानीय तहले
नगर �हरी, सवारी चालक, सयस, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� सीयन, चौक�दार, मा�ल, बग�चा र सरसफाइ पदमा �थायी पदपुत� नगरी �ित�पधा�को आधारमा सेवा करारबाट मा�
�लनुपन� तथा सो बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करार बाट पदपुित� गन� नपाउने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यस वष� कम�चारी �यव�थापनमा गरेको खच�स�ब�धी �यहोरा िन�नानुसार छः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 57

२३.१ नगरसभाको िनण�य न�बर ७ मा नेपाल सरकार संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट �ा� दरब�दी �वीकृत गरी सोही दरब�दी बमो�जम कम�चारी �यव�थापन
गन� िनण�य गरेको पाइयो । उ� दरब�दीमा काया�लयतफ�  ३२ जना र वडा तफ�  २६ जना गरी ५८ जनाको दरब�दी रहेकोमा काया�लयमा ३६ जना पदपुित� भएको छ । सोम�ये
�मुख �शासिकय अ�धकृत, सीडीई, अ�धकृत-�शासन, आ�त�रक लेखा प�र�क ज�ता मह�वपूण� पदह� �र� रहेको छ । दरब�दी बमो�जमको पदपुित� गनु�पद�छ ।

२३.२ नगरसभाको िनण�य न�बर १२ मा नगरपा�लका र अ�तग�तका वडा काया�लयह�को लािग २६ वटा पदमा ११२ वटा अ�थायी आ�त�रक दरब�दी कायम गरी १०३ जनालाई
करारमा राखी पा�र�िमक भु�ानी गरेको छ । ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम अ�थायी दरब�दी सृजना गन� निम�ने मा सो गरेको पाइयो । ऐनको दफा ८५(८) बमो�जम नगर
�हरी लगायतको सात वटा पदमा मा� सेवा कारारमा �लनुपन�मा िन�नानुसारको पदमा अ�थायी आ�त�रक दरब�दी कायम गरी पदपुत� गरेकोमा �.२८२६३२० थप �यवभार
परेको छ । अ�थायी दरबा�दी राखी खच� गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �.

पद अ�थाइ दरब�दी काय�रत मा�सक पारी�मी बािष�क

स. क�पयूटर अपरेटर १४ १० २८६१० ३७१९३००

खेलकुद �िश�क १ १ २८६१० ३७१९३०

अिमन १ १ २८६१० ३७१९३०

सामा�जक प�रचलक ९ ९ २८६१० ३२४७३७०

सुपरभाइजर २ २ २८६१० ७४३८६०

�याब टे�नी�सयन १ १ २८६१० ३७१९३०

ज�मा २८२६३२०

८,८२६,३२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.३ काया�लयले करार सेवा शु�क बाट �. ३,२८,१५,९६७ खच� लेखेकोमा करार स�झौता स�ब��ध फाइल माग गदा� उपल�ध ह�न सकेन । करार कम�चारी बाहेक िविभ�
भौचरबाट �यालादारीमा समेत पा�र�मीक भु�ानी गरेको छ । काया�लयले करार पा�र�मीकमा मा� आ�तरीक आयको तुलनामा ६८.१ �ितशत खच� गरेको छ । करार सेवा
शु�क खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ।

२४ ई�धन खच� 
महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत फारम न�बर ९०५ मा इ�धन खपतको लगबुक रा�नुपन� �यव�था छ | नगरपा�लकाले यो वष� इ�धन काया�लय �योजन बाट
�.४५,००,००० इ�धन-अ�य �योजनमा �. ६१,१६४ र इ�धन पदा�धकारी बाट �.१९,५०,००० गरी �.६५१११६४ खच� गरेको छ । सवारी लगबुकको �योगले सवारी
�योग कता�को ग�त�य �थान, दरुी, समय र इ�धन खपत बीच सामानज�यता एवम् िमत�ययीता कायम ह��छ | नगरपा�लकाले इ�धन भु�ानी गदा� िववरण खु�ने गरी लगबुक
रा�नुपन�मा सो नराखेकोले कसलाई के �योजनमा इ�धन िदएको हो खु�न सकेन | सवारी लगबुक सिहत इ�धन खच�को �माण पेश ह�नुपद�छ । यसका केही उदाहरण
िन�नानुसार छनः

भौचर।िमित भु�ानी पाउने रकम

७२-६।२३ गोपाल ख�रद िवि� के�� ८०८२३९

३५८-१२।२१ गोपाल ख�रद िवि� के�� ५०५९२६

४८०-३।७ गोपाल ख�रद िवि� के�� ४८९९६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवुै
थ�रको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले िन�न कम�चारी तथा सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��यस�म फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । पेश भएको िववरण
अनुसार पे�क� बाँक� �.५६३९६०० म�ये िन�नानुसारको �याद नाघेको �. १,३९,६०० फछय�ट गन� वांक� रहेकोमा पे�क� िनयमानुसार फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

� सं पे�क� िववरण नाम रकम

१ िश�ा-िशसु िवकास काय��म (�याद बाँक� रहेको) सुवोध कुमार लामा १,३९,६००

२ १५ सैया अ�पतालन िनमा�ण मोिबलाइजेशन पे�क� ( �याद बाँक� रहेको) रिबना ॐ गणेश जेभी ५५०००००

१३९,६००

२६ आ�त�रक आय
नगरपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरण अनुसार नगरपा�लकाले यो वष� घर बहाल कर �सफारीस द�तुर निदको ढु�ा िग�ी बालुवा िब�� लगायतबाट � ४८६१५६५१
आ�दानी देखाएको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.१ ढु�ा,िग�ी, बालुवा उ�खनन तथा �यव�थापन स�व�धी मापद�ड २०७७ को दफा १२ मा ठूला �पा�तरणकारी राि�� य मह�वका �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग
नदीज�य पदाथ�को अभाव ह�न निदन नेपाल सरकार,�देश सरकार,�थानीय तह र िवकास साझेदारवाट संचा�लत �य�त आयोजनाह�लाइ आव�यक पन� ढु�ा,िग�ी,
बालुवाको बातावरणीय अ�ययन �ितबेदनको पालना ह�ने गरी स�व��धत गाउँपा�लका र नगरपा�लकाले िनयमानुसारको शु�क द�तुर �लइ आयोजना काया�लयको
�सफा�रसमा तोिकएको �थानवाट िनमा�ण सामा�ी संकलनको �यव�था िमलाउनु पन� उ�ेख छ ।सो बमो�जम �सराहा �ज�ाको िमच�या नगरापा�लका र यस नगरपा�लकाको
�समानामा रहेको घुम� खोलावाट पूव� प��चम राजमाग� अ�तग�त कमला क�चनपुर सडक ख�ड िनमा�णको लािग ८५००० घनिमटर ढु�ा,िग�ी, बालुवा उठाइ योजनामा �योग
गन� पाउने गरी यस नगरपा�लका, िमच�या नगरपा�लका र िनमा�ण �यवसायी चाइना रे�वे नं २ इ��जिनय�रङ �ुप िवच २०७८।६।१ मा ि�प�ीय स�झौता भएको दे�ख�छ ।
स�झौतामा �ा� ह�नुपन� कुल रकमको स�झौताका बखत ४० �ितशत,चै� मसा�तमा ४० �ितशत र बैशाख मसा�तमा २० �ितशत बुझाउने उ�ेख छ ।स�झौता अनुसार
२०७८।६।१ दे�ख २०७९।२।३० स�ममा उ� प�रमाण संकलन गरी �ित घनिमटर � १४१ का दरले ह�न आउने रकम दइु नगरपा�लकाको ��येक बष� आलोपालो गरी
रकम �लने समझदारी अनुसार यो बष� यस नगरपा�लकाले ८५००० घनिमटरको �ितघनिमटर � १४१ का दरले � ११९८५००० र सो मा ला�े मू�यअिभबृि� कर समेत �
१३५४३०५०�ा� गनु�पन�मा हालस�म � ४७९४००० मा� �ा� गरेकोले नपुग मू�यअिभबृि� कर समेत � ८७४९०५० रकम िनजवाट असुल गरी मू�यअिभबृि� कर रकम
� २५५८०५० राज�व दा�खला गनु�पन� समेत �

८,७४९,०५०

२६.२ सोही िनयमावली अनुसार नगरपा�लकाको काय��े� अ�तग�त गागन खोलाको ६५००० घनिमटर �ितघनिमटर � १४१ ले उठाउने गरी सोही िनमा�ण �यवसायीसंग
स�झौतागरेकोमा िनजले सो वापत ह�ने � ९१६५००० र सो मा ला�े मू�य अिभबृि� कर समेत दा�खला गरेको छ ।

२६.३ काय�िवधी अनुसार मा�थ उ�े�खत दवु ैनदीको उ�खनन गन� �े� तोक� स�झौता गनु�पन�मा उ�खनन गन� �े� नतोक� स�झौता गरेको िनयमसंगत दे�खएन ।

२६.४ उ� दवु ैखोलावाट िनमा�ण �यवसायीले तोकेको प�रमाण भ�दा बिढ प�रमाणमा नदीज�य पदाथ� संकलन गरे नगरेको काया�लयले अनुगमन गरी यिकन गरेको छैन ।यसले गदा�
िनमा�ण �यवसायीले स�झौतामा तोक�एको प�रमाण भ�दा बिढ प�रमाणमा नदी ज�य पदाथ�को दोहन गरेको छैन भनी यिकन सक�एन ।यस स�व�धमा नगरपा�लकालेनै थप
छानिवन र अनुगमन गरी यिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.५ पशुहाट बजार
नगरपा�लकाले ठे�का लगाएका पशुहाट बजार वापत गत आ.ब.को ब�यौता � २५००००० मा � ५८०००० मा� असुल गरी दा�खला ग�रएकोले गत वष�को बाँिक समेत
असुल गनु�पद�छ। आ.ब. २०७८/०७९ मा देहायका ठे�का स�झौता अनुसार असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

ठेकेदारको नाम हाटबजार ठे�का वापतको रकम असुल गनु�पन� रकम

िबरे�� कुमार यादव पशु बजार ७६४६६४० ७६४६६४०

बा�ा बजार २८८७६९१.२५ २८८७६९१.२५

गुदरी बजार २७७७०९९.८५ २७७७०९९.८५

ज�मा १३३११४३१.१०

१३,३११,४३१.१

२६.६ पोखरी ठे�का
नगरपा�लका अ�तग�त रहेका ३० वटा पोखरी ठे�का लगाएकोमा देहायका १७ वटा ३ वष� ठे�का वापत आ.ब. २०७८।७९ स�मको को � ११६५१०० असुल गन� बाँक�
दे�खदा स�झौता अनुसार असुल गरी संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �

ठेकेदारको नाम पोखरीको नाम र ठेगाना कबोल
अंक

हाल स�म बुझाएको
रकम

आ.ब. ०७७।७८ स�मको
ब�यौता

आ.ब. ०७८।७९ मा असुल गनु�पन�
रकम

सुिशलकुमार
पासमान

बेतौना-७, गोलबजार-१२ ५०५०५१ १६८५०० १६८५०० १६८०००

बेतौना-८, गोलबजार-१२ ३६५००० १२१७०० १२१७०० १२१६००

इ�ीवालापोखरी गो.न.पा.१२ १३०००० ४३५०० ४३५०० ४३०००

बेतौना ४ग नंगुवा १६५००० ५५००० ५५००० ५५०००

१,१६५,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पोखरीगो.न.पा.३

सुिनलकुमार पुव� भित�वालापोखरी गो.न.पा.१ १९००० ६३५० ६३५० ६३००

कसहाखोला गो.न.पा.१ १९००० ६३५० ६३५० ६३००

राम भरसपोखरी गो.न.पा.१ १३५०० ४५०० ४५०० ४५००

खजनपु�रयापोखरी गो.न.पा.१ २९५०० ९८५० ९८५० ९८००

डावरखाता गो.न.पा.१ ५५०० २००० २००० १५००

महारानी पोखरी गो.न.पा.१ ३०००० १०००० १०००० १००००

�सचाँईबाधँ गो.न.पा.१ २४१००० ८०५०० ८०५०० ८००००

विह�रबाँध गो.न.पा.१ २०१००० ६७००० ६७००० ६७०००

�मोदकुमार महतो �जम�दारपोखरी गो.न.पा.१३ ३५०००० ११७००० ११७००० ११६०००

�ीदेव यादव भाईजीटोल पोखरी गो.न.पा.८ ७३००० २४५०० २४५०० २४०००

ड�डापोखरी गो.न.पा.९ ७०६००० २३५५०० २३५५०० २३५०००

िग�ीवालापोखरी गो.न.पा.८ ४२६००० १४२००० १४२००० १४२०००

�काश च�� �संह दगुा�पुर फ�ीवाला गो.न.पा.१३ १५०३०० २२४९०० ० ७५१००

ज�मा ११६५१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.७ सवारी साधन भाडा
नगरपा�लकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको आ�थ�क िवधेयक २०७८ को अनुसुची ३ मा काया�लयमा रहेको ६ वटा ठूलो सवारी साधनको भाडा दर
तोकेको छ। लेखापरी�णको �ममा काया�लयले उ� सवारी साधनको भाडा वापत यस बष� � ७९४८७५ मा� असुल भएको दे�ख�छ। सो कुन गाडीबाट कित आ�दानी
भएको सोको �प� िववरण तथा लगत पेश गरेको छैन। साथै रोड रोलर, स�सन मे�सन, िट� पर, ट�या�टर, �ेडर, जे.�स.बी.को लगबुक माग गदा� समेत पेश नभएकोले
नगरपा�लकाले देखाएको असुली यथाथ�परक छ भनी यिकन ह�न सकेन ।यस स�व�धमा नगरपा�लकालेनै थप छानिवन गरी यिकन गनु� पद�छ।

सवारीको नाम लगबुक दर �ित घ�टा रकम

दे�ख �ावन १ स�म अषाढ ३१ �योग घ�टा

जे सी बी लोडर ४१४४.२ km ५२४१.३ km १११७.११ ९००

रोड रोलर पेश नभएको पेश नभएको पेश नभएको ८००० १�स�ट

�ेडर पेश नभएको पेश नभएको पेश नभएको १२५०० १�स�ट

स�सन मे�सन पेश नभएको पेश नभएको पेश नभएको १५०० िट� प

िट� पर पेश नभएको पेश नभएको पेश नभएको ५००० १िदन

ट�या�टर पेश नभएको पेश नभएको पेश नभएको १५०० िट� प

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 57

२७ िबभा�य कोष 

�देशको आ�त�रक आय �यव��थत गन� बनेको ऐन २०७५ को दफा १५ तथा मधेश �देशको आ�थ�क ऐन २०७८ को दफा ४,५ र ७ मा ढु�ा,िग�ी,बालुवा,दह�र बह�र
शु�क,िब�ापन कर, मनोर�जन कर लगायतका शु�क तथा करको संकलनवाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशत ह�ने रकम �थानीय संिचतकोषमा राखी चा�लस �ितशतले
ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।यस नगरपा�लकाको िव�ापन र मनोर�जन करको यथाथ� असुलीको अिभलेख नह�दा सो बारेमा
यिकन ह�न सिकएन ।नगरपा�लकाले यो बष� ढु�ा,िग�ी,बालुवा बापत � १३९५९००० असुली भएकोमा सोको चा�लस �ितशतले ह�ने � ५५८३६०० �देश संिचतकोष
दा�खला गनु�पन�मा संिचत कोष दा�खला भएको नदे�खएकोले �देश संिचत कोष दा�खला गरेको �माण पेश हनुपन� �

५,५८३,६००

२८ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउन स�ने �यव�था छ । सु�मा �िवि� भएको िववरण अनुसार यस बष� २२१ वटाउपभो�ा सिमित
माफ� त काम गराइ �.२८०१०६१५५.००भु�ानी भएकोदे�ख�छ । सो म�ये नमुना छनौट गरी लेखाप�र�ण ग�रएका �यहोरा �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ । �थानीय सरकार ऐन, २०७४
ले िनिद�� गरेको �थानीयतहको अ�धकार �े�िभ�को िवकास िनमा�ण काय� गन�का नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छनः-
: 
क. काया�लयले योजना स�ालन एवं काया��वयनमा संल� उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा �यव��थत गनु�पन�मा गरेको छैन ।
ख. हेभी मेशीनरी साधनको �योग ह�ने काय� उपभो�ा सिमित माफ� त नगराउनु पन�मा सो समेत उपभो�ा सिमत माफ� त गराएको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ह�ने सव ैिनमा�ण
काय�को गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । य�ले गदा� उपभो�ा सिमितमाफ� त स�प� काय� गुण�तरीय छ भ�े यिकन गन� सिकएन ।
ग. योजना काया��वयनको लािग उपभो�ा सिमित र काया�लयबीच अनुसूची २ बमो�जमको ढाँचामा स�झौता गरेपिन ढाँचा अनुसारको स�पूण� िववरण उ�ेख नगरी आंिशक र
अपूण� िववरण भरी स�झौता गरेको दे�खयो ।
घ. कुनैपिन उपभो�ा सिमितसँग आयोजना काया��वयनको लािग काय�ता�लका �लएको छैन ।
ङ. उपभो�ा सिमितको गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा न�बर ९ अनुसार काय�लयले आयोजना काय�स�प� अगाव ैउपभो�ा
सिमितका पदा�धकारीह�लाई अिभमुखीकरण गनु�पन�मा सो समेत गरेको छैन् ।
च. काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई िक�तागत �पमा भु�ानी गरेको छैन । साव�जिनक परी�ण भनी अनुसूची ३ बमो�जमको ढाँचा आंिशक�पमा भरी राखेको छ ।
उपभो�ा सिमितले अनुसूची ४ बमो�जमको ढाँचामा साव�जिनक गनु�पन� �यब�था रहे तापिन वा�तिवक �पमा साव�जिनक भएको छ भ�े आधार दे�खएन । अनुगमन
सिमितवाट अनुगमन गरेकोमा अनुगमनबाट दे�खएको �यहोरा �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छैन ।
छ. उपभो�ा सिमितबाट स�झौता बमो�जम समय, लागत र गुण�तरमा काय� स�प� ह�न नसकेमा �य�ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी अ�य उपभो�ा सिमित माफ� त
िनमा�ण गन� काय� भएको छैन ।
ज. उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�प� कुनै पिन आयोजना उपभो�ालाई ह�ता�तरण भएको छैन र उपभो�ा सिमितले उ� आयोजनाको �वािम�व �लई मम�त स�भार
गरेको दे�खएन ।
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झ. उपभो�ा सिमितमा रहेको पदा�धकारी एकाघरका भए नभएको स�ब�धमा एिकन गन� काया�लयले तीन पु�ते खुलाई िववरण अ�याव�धक गनु�पन�मा गरेको छैन । जसले
गदा� एकाघरका �यि� उपभो�ा सिमितमा भए नभएको एिकन ह�नसकेन । रकम �ा� गन�को डोर हा�जर तथा अ�य खच�को भपा�इ गन� एवं ढुवानी गन� �यि�को पिहचान
खुलेको कागजात �प� छैन ।
ञ. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िवल भपा�ई र खच� �माणीत गन� अ�य
�माण कागजात सव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा �ािव�धक मू�या�न र िवल भपा�इ सँल� गरेपिन
�ा� िवलको सामानको प�रमाण र मू�या�नको प�रमाण एक आपसमा फरक पन� गएको छ । लागत अनुमानको तोिकएको प�रमाणमा सामान ख�रद नह� ँदा लागत अनुमानकै
आधारमा मू�या�न गदा� िनमा�ण काय�को गुण�तरमा कमी आउने ह��छ
ट. साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १३(क) मा उपभो�ा सिमितले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायी संल� गराइएको पाइएमा
साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमितलाइ भिव�यमा �य�तो कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन�
िनमा�ण �यवसायीलाइ कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई �सफारीस गनु�पन� �यव�था छ ।तर यस नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने
गरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता भएका देहायका योजना िनमा�ण �यवसायी माफ� त काया��वयन भएको �ा� िवल भपा�ई वाट दे�ख�छ ।उपभो�ा सिमित माफ� त काम गन� गरी
िवना �ित�पधा� काम �लने र आफुले �ज�मा �लएको काम िनमा�ण �यवसायीवाट गराउन िम�ने दे�खदनै । उपभो�ा सिमितले स�झौता गरी िनमा�ण गन� �ज�मा �लई िनमा�ण
�यवसायी माफ� त काय� गराएको केही उदाहरण िन�नानुसार छन ।

गो भौ नं र
िमित

योजनाको नाम उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

उपभो�ा सिमितलाइ
भु�ानी रकम

िनमा�ण
�यवसायीको
िवल

नगरपा�लका पूजीगत

१०।२०७८।
४।२१

वडा नं ३ को सडकमा माटो �ाभेल काय� वडा नं ३ को सडकमा माटो �ाभेल उ स गु�जा
क�सट��सन

२३७५६३२ १८०८०००

५१।२०७८।
४।२५

वडा नं ३ �े�ीय सडक दे�ख
कम�लालको ज�गा स�मको सडक

वडा नं ३ �े�ीय सडक दे�ख कम�लालको
ज�गा स�मको सडक उस

गु�जा
क�सट��सन

२३६३७१५ २२६००००

५२।२०७८।
४।२५

वडा नं ६ वडा नं ६ गु�जा
क�सट��सन

२३९८४४५ २३७३०००
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खानेपानी �ा�ी दे�ख मुसहरीस�मको
सडक िनमा�ण

खानेपानी �ा�ी दे�ख मुसहरीस�मको
सडक िनमा�ण उस

९३।२०७८।
८।९

वडा नं ३ ल�मीरामको घर दे�ख
मैनावती खोलास�म सडक

वडा नं ३ ल�मीरामको घर दे�ख मैनावती
खोलास�म सडक उस

गु�जा
क�सट��सन

२४०५४९४ २६५५०००

११३।
२०७८।८।
१९

वडा नं १ बलडाँडा दे�ख बैरी बाँध�म
सडक

वडा नं १ बलडाँडा दे�ख बैरी बाँध�म सडक
उस

गु�जा
क�सट��सन

२४८५७८२ २३७१०००

११४।
२०७८।८।
१९

वडा नं १ मा अ�धा ह�द ैगागन
खोलास�म सडक

वडा नं १ मा अ�धा ह�द ैगागन खोलास�म
सडक उस

गु�जा
क�सट��सन

२४१६५०० २३७३०००

२०५।
२०७८।१०।
२०

वडा नं १ भु�के ह�द ैचारघरेस�म सडक वडा नं १ भु�के ह�द ैचारघरेस�म सडक उस गु�जा
क�सट��सन

३८६२२३४ ३६१६०००

३०१।
२०७८।१२।
२८

वडा नं ३ तेलीयानी ह�द ैगागन
खोलास�म सडक

वडा नं ३ तेलीयानी ह�द ैगागन खोलास�म
सडक उस

गु�जा
क�सट��सन

४८४०१०४ ५०८५०००

ठ. उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा मू�य अिभवृ�ीकर यो�य सामानमा मू�य अिभवृ�ीकर समेत थप गरी लागत अनुमान तयार तथा मू�या�न गरी भु�ानी गन� गरेको
छ । काया�लयले �ज�ा दररेटको आधारमा मू�य अिभवृ�ीकर थप गरी भु�ानी गन� तर उपभो�ा सिमितले सामान ख�रद गरेको िवल पेश गदा� मू�या�नमा िदइएको मू�य
भ�दा घटी सामान ख�रदको िवल र सोमा मू�य अिभवृ�ीकर थप गरेको �माण पेश गदा� समेत पुरै मू�य अिभवृ�ीकर भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले घटी मू�यको
सामान ख�रद गरी मू�य अिभवृ�ी कर ितरेकोमा काया�लयले �ज�ा दरकै आधारमा मू�या�न गरी भु�ानी गदा� बढी मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी भएको छ । लेखापरी�णमा
�सिमत समयको कारण उपभो�ा सिमितलाई बढी मू�य अिभवृ�ीकर भु�ानी रकम यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा नगरपा�लकालेनै यिकन गनु�पद�छ । यस स�ब�धी
उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवलका केही उदाहरण िन�नानुसार छनः
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सामानको िववरण उपभो�ालाई मू�या�न गदा� िदएको मू.अ.कर सामान ख�रदमा ितरेको मू.अ.कर फरक

इटा �ित गोटा १.९५ १.४३ ०.५२

�समे�ट �ित बोरा ११३.७५ ८४.५ २९.२५

तस�थ काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई �िशि�त समेत गराई यथाथ�परक िवल भपा�इ पेश गन� लगाउनु पद�छ । घटी प�रमाणको सामान ख�रद गरेको अव�थामा बढी
मू�या�न गरी भु�ानी गन� परीपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ

२९ सामुदाियक भवन म��दर तथा अ�य साव�जिनक �ाकृितका भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ बमो�जम नगरपा�लकाले न�सापास गरेर मा� संरचना िनमा�ण गनु�पन� �यव�था छ ।तर नगरपा�लकाले ज�गा साव�जिनक
रहेको �माण संल� नह�द ैर न�सापसा वेगरनै सव�जिनक संरचना िनमा�ण काय� गन� गरेको छ ।िनमा�ण गन� संरचनाको ड� ईङ िडजाइन �वीकृत नगरी �ा� बजेटको आधारमा
लागत अनुमान तयार गन� र �यसैलाई स�प� देखाई, भु�ानी गन� गरेको छ यसले गदा� िनमा�ण आंिशक मा� िनमा�ण गदा� पिछ वेवा�रसे ह�न स�ने एवं आंिशक �पमा िनमा�ण ह�ने
संरचनामा �ित पु� जाने अव�थालाई �याल गरेको पाइएन । भवन िनमा�ण ज�तो जिटल र अनुगमन ग�ररहनु पन� एवं �ािव�धक �कृितको िनमा�ण काय�मा समेत उपभो�ा
सिमित गठन गरी उपभो�ा माफ� त काय� गराएको कारण सामुदाियक भवन म��दर, मदरसा तथा अ�य साव�जिनक �कृितको भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�ण गुण�तर छन् र
�कृयामा पारदिश�ता छ भ� सिकने आधार दे�खएन । तसथ� साव�जिनक संरचना िनमा�ण गदा� साव�जिनक �थान, न�सा ड� इ�, िडजाइन र न�सा पास गरी पूण� संरचना
िनमा�ण ह�ने सुिन�चीतता ग�र एिककृत लागत अनुमान, नापी िकताव, काय�स�प� अव�था र साव�जिनक �योगको सुिन�चीतता गरी िनमा�णको अनुगमन र स�व�धीत �े�कै
उपभो�ाको अथ�पूण� संल�ता ह�ने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ गत िवगत बष� िनमा�ण काय� भइ यो बष� समेत बजेट िविनयोजन भएका योजनामा िवगतमा के कती िनमा�ण काय�
स�प� भएको हो सोको नापी िकताव तथा काय� मू�या�न संल� नह�दा यो बष� दोहोरो भु�ानी भएको छैन भनी लेखापरी�ण वाट यिकन गन� सिकने अव�था दे�खएन तसथ�
अधुरा योजनामा थप संरचना िनमा�ण गदा� अिनवाय� �पमा िवगतको नापी िकताव र �िव�धक मू�या�न समावेश ह�नुपद�छ । िनमा�ण गरीने भवनको न�सा पास नगरी ज�गाको
�वािम�व यिकन नगरी नगरपा�लकाले अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण गरी भु�ानी गरेका केही उदाहरण िन�मानुसार छन्।

गो भौ नं र िमित िबबरण िनमा�ण �यवसायी रकम

संघीय सरकारवाट ह�ता�तरीत काय��म

७७।२०७९।३।२२ वडा नं ७ मा आ�म�ान के�� मम�त उपभो�ा सिमित ४४२४१९

८३।२०७९।३।२३ वडा नं १३ मा अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३०८७९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९५।२०७९।३।२४ वडा नं ७ मा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १२१५३३९

९६।२०७९।३।२४ वडा नं १३ मा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १५४०९१८

नगरपा�लका पूजीगत

४४।२०७८।४।२५ वडा नं ६ मुसहर व�तीमा पाह�ना घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित २८९४६२

१८९।२०७८।१०।७ वडा नं ६ मा अधुरो धम�शाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६९९०४८

१९०।२०७८।१०।७ वडा नं १ मा पाह�ना घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित १९३६९८

१९३।२०७८।१०।९ वडा नं ६ मा अधुरो पाह�ना घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित २२२२९१

२०१।२०७८।१०।२० वडा नं ५ मा पाह�ना घर मम�त उपभो�ा सिमित २४२०२०

२१०।२०७८।१०।२३ वडा नं ९ मा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५८९३४९

२०९।२०७८।१०।२३
३६२।२०७९।२।२९

वडा नं ३ मा प�चु �मृती भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३७२७७३०

२४६।२०७८।११।२५ वडा नं १ मा अधुरो पाह�ना घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४८४५१०

३१३।२०७८।१२।२८ वडा नं १३ मा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५७६८१६

३३७।२०७९।१।२७ वडा नं ८ मा अधुरो पाह�नाघर िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४८४९१७

३९०।२०७९।३।१५ वडा नं १३ मा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५८२४२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० जिटलसंरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले जिटल �कृितको िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण, सडक कालोप�े लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत
उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।
यसका केही उदाहरणह� यस �कार रहेका छन् :

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

३८।४।२२ कृिष िबधुतीकरण उस वडा नं ११ कृिष िबधुतीकरण १७४१४९९

२४४।११।२४ सडक कालोप�े उस वडा नं ३ सामुदाियक भवन ह�द ैधोिवयाको घरस�म सडक कालोप�े २८९७२७५

३६२।२।२९ दानी प�चु �मृित भवन िनमा�ण उस वडा नं ३ दानी प�चु �मृित भवन िनमा�ण ३७२७७३०

४०७।३।२५ वडा नं ४ सिहदपाक�  सडक कालोप�े उस वडा नं ४ सिहदपाक�  ह�द ैआयवु�द अ�पताल स�म सडक कालोप�े ४७५५५४१

३१ िनमा�णा�धन संरचनाको अिभलेख 

नगरपा�लकाले कुनै संरचना तयार गदा� ड� इङ िडजाइन तयार नगन� बजेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गन� स�झौता बमो�जमको काम स�प� नह�द ैकाय� स�प�
�ितवेदन िदने गरेको छ । यसले गदा� िनम�ण काय� स�प� गन� िढलाइ ह�ने समयको अ�तरालमा िनमा�णको लागत ब�ने ह�नाले िनमा�ण �यवसायी वा उपभो�ा सिमितलाइ
स�झौता बमो�जमको काय� स�प� गराउनु पद�छ ।साथै एउटै संरचनामा िवगतमा भएको कामको मू�या�न र नापी िकताव संल� नगरी यो बष�को कामको स�झौता गरी
भु�ानी गदा� एउटैकाममा दोहोरो भु�ानी भए नभएको लेखापरी�णवाट यिकन ह�न सकेन । तसथ� अधुरो संरचनामा पुनः िनमा�ण गराउदा िवगतमा सो योजनमा भएको नापी
तथा मू�या�न संल� गनु�पद�छ ।यस स�व�धी केही उदाहरण िन�नानुसार छन।

गो भौ नं र
िमित

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी वा
उपभो�ा सिमित

यो बष�को
भु�ानी

कैिफयत

संघीय सरकारवाट ह�ता�तरीत काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३।२०७९।
३।२२३

सामुदाियक भवन
िनमा�ण वडा नं १३

उपभो�ा सिमित ३०८७९० िवगतको खच�का अिभलेख नरहेको

९५।२०७९।
३।२४

सामुदाियक भवन
िनमा�ण वडा नं ७

उपभो�ा सिमित १२१५३३९ लागत अनुमान � २२८६५४६ भएकोमा � १३८१०६७ मा� को काम ह�दमैा
काय� स�प� नह�द ैकाय� स�प� �ितवेदन िदएको

९६।२०७९।
३।२४

सामुदाियक भवन
िनमा�ण वडा नं ६

उपभो�ा सिमित १२६९७९२ लागत अनुमान � २२८५६९२ भएकोमा � १४४०१७१ मा� को काम ह�दमैा
काय� स�प� नह�द ैकाय� स�प� �ितवेदन िदएको

९७।२०७९।
३।२४

सामुदाियक भवन
िनमा�ण वडा नं १३

उपभो�ा सिमित १५४०९१८ लागत अनुमान � २२८७४५० भएकोमा � १७४९४३२ मा� को काम ह�दमैा
काय� स�प� नह�द ैकाय� स�प� �ितवेदन िदएको

९७।२०७९।
३।२४

सामुदाियक भवन
िनमा�ण वडा नं २

उपभो�ा सिमित १०८६८३१ लागत अनुमान � २२५८५२१ भएकोमा � १२१७९१० मा� को काम ह�दमैा
काय� स�प� नह�द ैकाय� स�प� �ितवेदन िदएको

नगरपा�लका पूजीगत

१३५।
२०७८।९।८

अधुरो पाह�ना घर
िनमा�ण वडा नं ५

उपभो�ा सिमित २२२१९३ िवगतको खच�का अिभलेख नरहेको

१८९।
२०७८।१०।
७

अधुरो धम�शाला
िनमा�ण वडा नं ६

उपभो�ा सिमित 699048 िवगतको खच�का अिभलेख नरहेको

२४६।
२०७८।११।
२४

अधुरो पाह�नाघर
िनमा�ण

उपभो�ा सिमित ४८४५१० िवगतको खच�का अिभलेख नरहेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ ७६ २०७९-३-२२ सुर�ीत नागरीक आबास काय��म 

नेपालको संिवधान �द� नाग�रकको मौ�लक हक अ�तग�तको आवासको अ�धकार स�ब�धी ऐन, २०७५ वमो�जम ग�रवीको रेखामुनी रहेका, �कोपको कारण घरवार िविहन
रहेका घर प�रवारह�ले सुरि�त आवास िनमा�ण आफ� ले गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत दरको काठ लगायत सामा�ी ख�रदको लागी यो वष� यस नगरपा�लकाको �े� िभ�
पन� ९४ जनालाइ � २८३४७ का दरले � २६६४६२० र २०४ जनालाई � २५३६९ का दरले � ५१७५२७६ समेत ज�मा � ७८३९८९६ लाभ�ाहीको खातामा पठाइ
िनजह�को बँैक खाता रो�का गरेको छ ।लाभ�ाहीले ज�तापाता तथा काठ ख�रद गरी िनमा�ण काय� गरेको दे�खने अनुगमन �ितवेदन सिहतको काय� स�प� �ितवेदन पेश पेश
ह�नुपन� पद�छ ।

३३ मू�य अिभबृ�ी कर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �च�लत �ज�ा दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था
छ ।काया�लयले सडक िनमा�णमा माटो �ाभेल गन� काय�को लािग डोजरवाट माटो ख�े काय� �ज�ा दररेटमा �ित घनिमटर � १६५ रहेकोमा उपभो�ा सिमित माफ� त सडक
िनमा�ण गराउदा डोजर �योग ह�ने �थानमा उ� दरमा मू�य अिभबृि� कर समेत थप गरी �ितघनिमटर � १८६.४५ ले मू�या�न गरी भु�ानी गरेको छ । �े�तासाथ डोजर
�योगको कर िवजक संल� नभएकोले िवजक बेगर भु�ानी भएको मू�य अिभवृि� कर असुल गनु�पन� �

गो भौ नं र िमित योजना तथा उपभो�ा सिमित प�रमाण �ितघनिमटर मु अ कर भु�ानी मु अ कर

४९।४।२५ वडा नं ३ मा नयांसडकमा माटो तथा �ाभेल १९४ घनिमटर २१.४५ ४१८२

५२।४।२५ वडा नं ६ खानेपानी �ा�ीदे�ख मुसहरीस�मको सडक १४२५ घनिमटर २१.४५ ३०५६६

१०८।८।१६ वडा नं ६ मैनावती नदी िनय��ण काय� ७४६ घनिमटर २१.४५ १६००१

१९१।१०।९ वडा नं ३ ज�वा चारपाने सडक १०२२३ घनिमटर २१.४५ २१९२८३

२०५।१०।२० वडा नं १ भु�के ह�द ैचारघरे सडक ६४१ घनिमटर २१.४५ १३७४९

२१५।१०।२५ वडा नं ६ मा मैनावती नदी िनय��ण ३३९६ घनिमटर २१.४५ ७२८४४

ज�मा ३५६६२५

३५६,६२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ नेपाल शहरी शासिकय पूवा�धार आयोजना
शहरी िवकास म��ालय शासिकय तथा पूवा�धार आयोजना अ�तग�त यो बष� � ७७१४०९०७ लागत भएका ५२ वटा योजना छनौट भइ ४९ योजनामा � ६४५६३८६७
भु�ानी भएको छ ।यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

३४.१ उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन र �यव�थापन स�व�धी काय�िव�ध २०७५ मा आयोजनाको �कृित हेरी काया�लयले लागत सहभािगताको ढाँचा तो�नुपन� �यव�था छ ।
यसरी लागत सहभािगताको अंश तो�दा माटो तथा �ाभेल काय�मा १० �ितशत ढलान,प�क� काय�,कम �ममूलक काय� र सामा�ी ख�रदमा ५�ितशत जनसहभािगताको
अंश ह�नुपन� �यव�था छ ।तर काया�लयले संचालन गरेका ५२ बटै योजना उपभो�ा माफ� त संचालन भएकोमा उपभो�ाको लागत सहभािगता सु�य रहेको छ ।यसले गदा�
उपभो�ा सिमित माफ� त गरीएका िनमा�ण काय�मा काय�िव�धको पालना भएको दे�खएन ।काय�िव�धको पालना ह�नेगरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराउनु
पद�छ । 

३४.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ासिमित माफ� त काय� गराउदा उपभो�ा सिमितले खच� साव�जिनक�करण गनु�पन�,स�प� योजना उपभो�ा
सिमितले मम�त संभार गन� गरी ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको छैन ।�च�लत िनयमावलीको पालना ह�नेगरी काय� गराउनु पद�छ ।

३५ बढी भु�ानी 
सडक िवभागको ��ा�डड� �पे�सिफकेसन अफ रोड ए�ड ि�ज २०७५ मा एउटै चेनेजमा कटीङ र िफलीङ गनु�परेमा कटीङ वापतको रकम नपाउने उ�ेख छ ।काया�लयले
वडा नं ६ मा मैनावती नदी िनय��ण काय�को रकम भौ नं २१५ िमित २०७८।१०।२५ वाट भु�ानी गदा� ३३९६ घनिमटर माटो डोजरवाट खिनएको भनी �ितघनिमटर �
१८६.४५ ले � ६३३२९० भु�ानी भएकोमा सोही �थानमा ३३९६ घनिमटरनै �यकिफलीङ गरेको भनी �ितघनिमटर � ३२० ले � १०८६८०० मू�या�न गरी भु�ानी
गरेकोले �पे�सिफकेसन अनुसार कटीङको भु�ानी िदन निम�ने रकम उपभो�ा सिमितवाट असुल गनु�पन��

६३३,२३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ �ािव�धक मू�यांकन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३० मा काया�लयले िविनयोजन ऐनले ि�ज नह�ने भनी तोिकएका िशष�कको रकम वाहेक भु�ानी
िदनु पन� अ�य रकम आ�थ�क वष� समा� ह�नु भ�दा क�तीमा ७ िदन अगाव ैभु�ानी िदई िनकासा र खच�को लेखा अ�याव�धक गरी भु�ानी िनकासा व�द गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यमा वजेट ि�ज नगराउन देहायका िवधालयलाइ िनकासा िदइ िनजह�को व�क खाता रो�का गरेको पाइयो । लेखापरी�ण अवधीस�ममा पिन
उ� रकमवाट िनमा�ण काय� स�प� भएको �माण पेश भएको छैन ।नगरपा�लकाले िव�ालय भवन िनमा�ण काय� नह� ंद ैपे�क� समेत नजनाइ पुरै रकम िनकाशा िदनु िनयमस�मत
नदे�खएकोले िनकासाबाट भएको िव�ालय भवन िनमा�णको िवल भपा�इ, �ािव�धक मू�या�न सिहत काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.न. िमित िव�ालयको नाम काय��म िनकासा रकम

संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म

६३।२०७९।३।१५ जनता मा िब गोलवजार भवन िनमा�ण १८०००००.००

६३।२०७९।३।१५ जनता आ िब बलडाँडा भवन िनमा�ण १८०००००.००

६३।२०७९।३।१५ �ी आ िब जयनगर धो�े भवन िनमा�ण १८०००००.००

६३।२०७९।३।१५ अजु�न आ िब डंगराहा भवन िनमा�ण १८०००००.००

ज�मा ७२०००००.००

७,२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ �शासिकय भवन िनमा�ण 

नगरपा�लकाको पाँच त�े �शासिकय भवन िनमा�णको लािग िनमा�ण �यवसायी �ेरा-साह इ��जिनयरीङ जे भीसंग २०७६।५।२९ मा ३६ मिहना िभ�स�प� गन� गरी
१५७६४१६०९ मू�य अिभबृि� कर सिहतको स�झौता भएको �थयो ।िनमा�ण �यवसायीलाइ २०७८।२।१२ को िबलस�ममा � ६७०९७६३३ मु अ कर सिहत भु�ानी
भएको छ ।त�प�चात िनमा�ण �यवसायीलाइ कुनै भु�ानी भएको दे�खएन । िनमा�ण स�व�धी फाईलको अ�ययन गदा� भवनको ��याव र िबम ढलान M25 को Ratio मा गनु�पन�
उ�ेख छ ।िनमा�ण �यवसायीले ते�ो त�ाको ��याव र िवम ढलानको ४१ िदनको नमुना परी�ण सडक िडिभजन लहानबाट गराउदा M25 को Avrage strength नपुगेको
�ितबेदन �ा� भएको छ । त�प�चात नगरपा�लकाले २०७८।६।२८ मा इ��जिनयरीङ अ�ययन सं�थान पु�चोक �या�पसलाइ कोर कटर नमूना �लइ परी�ण गरी दीन
प�ाचार गरेको छ । पु�चोक �या�पसको टोलीले काया�लय र िनमा�ण �यवसायीको �ितिनधी समेतको उप��थितमा २०७८।७।१५, १६ र १७ गते भवनको ते�ो त�ाको
��याव २५ �थानको कोर कटर नरी नमूना लािग परी�ण गरी २०७८।८।६ मा �रपोट� िदएको छ ।�ा� �रपोट�मा २५ Sample म�ये ५ वटाको मा� strength पुगेको र २०
�थानको M25 को strength नपुगेको उ�ेख छ । त�प�चात काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाइ �ुटी स�याउन २०७८।९।११ र २०७८।९।२९ मा प�ाचार गरेको दे�ख�छ ।
िनमा�ण �यवसायीले २०७८।१०।६ मा एक मिहना िभ� cememt grouting प�ितवाट �ुटी स�याउने उ�ेख गरी िनवेदन िदएको छ ।िनमा�ण �यवसायीको िनबेदन प�चात
काया�लयले २०७८।१०।१७ मा �ट��चर इ��जिनयरको परामश�मा work shedule,working methodology र Quality assurance plan सिहत पेश गन� प�ाचार गरेकोमा
िनमा�ण �यवसायीले कुनै �ितब�ता पेश गरेको छैन ।लेखापरी�णको �ममा �थलगत िनरी�ण गदा� िनमा�ण काय� रोक�एको अव�थामा छ ।िनमा�ण �यवसायीलाइ �च�लत ऐन
िनयम र स�झौता बमो�जम तोिकएको गुण�तरीय काम तोिकएको समयमा गराउनु पद�छ ।

३८ �पे�सिफकेसन भ�दा बिढ �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेटको अधारमा तयार गनु� पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाको िनमा�ण काय�को आ�नो छु�ै न�स� नभएको अव�थामा काया�लयले गन� िनमा�ण �कृतीसंग िम�ने नेपाल सरकारवाट �वीकृत न�स�को �योग गनु� पद�छ । सडक
कालोप�े गन� काय� सडक िवभागको �वीकृत न�स� अनुसार गनु� पद�छ । ��ा�डर �पे�सिफकेसन अफ रोड ए�ड ि�ज २०७३ को दफा १३०२ मा कालोप�े गदा� ��े गनु� पन�
िबटुिमन को दर तोक�एको छ ।जस अनुसार �ाईम कोटगदा� १ बग� िमटरको लािग अ�धकतम १ �लटर र �ाक कोट १ बग� िमटरको लािग अ�धकतम ०.६ लीटर ला�े
उ�ेख छ ।तर यस काया�लयले सडक कालोप�े गन� काय� गदा� �पे�सिफकेसनले तोकेको दर भ�दा बिढ दर राखी लागत अनुमान तयार गरी सोही बमो�जम ठे�का स�झौता
गरी देहाय बमो�जम िनमा�ण �यवसायीर उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेको छ । �पे�सिफकेसनले तोकेको दर भ�दा बिढ दर राखी भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पन� �

भौ नं र िमित योजनाको नाम िनमा�ण
�यवसायीको नाम

�पे�सिफ�सन अनुसार रा�नु
पन� प�रमाण

राखेको
प�रमाण

दर बिढ भु�ानी

१८।२०७८।४। वडा नं ९ धम�पुर सडक मु�ा क�सट��सन ८४२ लीटर १०३६ १०० १९४००

१,२२६,४४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ लीटर

२१।२०७८।४।
२१

वडा नं ८ च��लालपुर दे�ख द�ीण सडक कृ�ण क�सट��सन ८०४ लीटर १३४०
लीटर

३१५ १६८८४०

२३।२०७८।४।
२१

वडा नं ७ र ८ जो�ने सडक कृ�ण क�सट��सन १००८ लीटर १६८०
लीटर

३६० २४१९२०

२५।२०७८।४।
२१

वडा नं ९ मा िडहवार थान दे�ख वडा
काया�लयस�मको सडक

कृ�ण क�सट��सन 1660 लीटर ९९६ लीटर ३६० २३९०४०

२७।२०७८।४।
२१

वडा नं ६ थाना दे�ख उ�र सडक कृ�ण क�सट��सन १९२० लीटर ३२०१
लीटर

२२५ २८८२२५

१७९।२०७८।९।
२९

वडा नं ६ मा सडक कालोप�े गु�जा क��ट��सन १२३७ लीटर १४८५
लीटर

१२७ ३१४९६

२४४।२०७८।
११।२६

वडा नं ३ मा सामुदाियक भवन ह�द ैधोिवयको
घरस�म सडक

उपभो�ा सिमित ११९९ लीटर १५४४
लीटर

१२७ ४३८१५

२५७।२०७८।
१२।१

वडा नं ६ फूलवारी ह�द ैज�दह सडक उपभो�ा सिमित १६११ लीटर १९३४
लीटर

१२७ ४१०२१

२९९।२०७८।
१२।२८

वडा नं ४ लगदीगढीयानी सडक िनमा�ण कृ�ण क�सट��सन ३६७९ लीटर ४४१५
लीटर

७२ ५२९९२

२८२।२०७८।
१२।२१

वडा नं ४ भूिमजा ह�पीटल दे�ख
�या�पसस�मको सडक

३१३२ लीटर ३७५८
लीटर

८५ ५३२१०

४०७।२०७८।३। वडा नं ४ सिहद पाक�  ह�द ैआयवु�द अ�पताल उपभो�ा सिमित १८३१ लीटर २१९७ १२७ ४६४८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ स�म लीटर

ज�मा १२२६४४१

३९ िबल भपा�इ 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच� पुि� ह�ने कागजात संल� गरी खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले आ�थ�क बष�को अ��यमा देहायका िबधालयलाइ आई �स िट उपकरण ख�रद बापत िनकासा गरेको छ ।उ� िनकासावाट िवधालयले उपकरण ख�रद गरेको
पुि� ह�ने कागजात तथा िबल भपा�इ पेश गरेको छैन ।साथै काया�लयवाट समेत िनकासा रकमको सही सदपुयोग भए नभएको अनुगमन भएको छैन ।सामान ख�रदको िवल
भपा�इ सिहत अनुगमनको �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

गो भौ नं र िमित िबधालयको नाम िनकासा रकम

६३।२०७९।३।१५ जनता मा िब च��ोदयपुर ६५००००

६३।२०७९।३।१५ जनता मा िब महानौर ६५००००

६३।२०७९।३।१५ �िमक आ िब गोलवजार ६५००००

ज�मा १९५००००

४० लाभ�ाही छनौट 

नगरपा�लकाले देहायका भौचरवाट िविभ� वाडामा खानेपानी काय��म अ�तग�त �ा�डप�प वो�रङ जडान र ख�रदको रकम भु�ानी ग�रएको छ । खानेपानी तथा �संचाइका
�ा�डप�प र वोरीङ पाउने उपभो�ा सिमित र लाभ�ािह जनताको छनौटको आधार �प� छैन ।�प� मापद�ड वेगर लाभ�ाही छनौट गदा� नगरपा�लकाले �दान गन� सेवामा
सवकैो समान पह�च पुगेको यिकन ह�न सक�एन ।तसथ� िवतरणमुखी काय��म गदा� �प� मापद�ड तयार ह�नु पद�छ ।मापद�ड वेगर काय��म िवतरण भएका केिह उदाहरण
िन�नानुसार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो भौ नं र िमित िबवरण सं�या रकम

संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म

८१।२०७९।३।२३ वडा नं ७ मा �संचाइ वो�रङ जडान १६ थान १६३४४२०

८२।२०७९।३।२३ वडा नं ७ मा �संचाइ वो�रङ जडान १६ थान १३२५७१३

नगरपा�लका पू�जगत

७१।२०७८।६।३१ वडा नं ७ मा कृिष बो�रङ जडान ७ थान २७५६१८०

१७७।२०७८।९।२९ खानेपानी �संचाइ वो�रङ वडा नं ९ जडान १४ थान ४१७३६४०

२८८।२०७८।१२।२१ वडा नं ६ मा खानेपानी वो�रङ जडान १५ थान १२९७१२१

३२७।२०७९।१।२५ वडा न् ३ मा खानेपानी वो�रङ जडान ३ थान ५८०३८३

३३२।२०७९।१।५ वडा नं ६ मा खानेपानी वो�रङ जडान २३ थान १४४२६२४

३३४।२०७९।१।२० वडा नं २ मा खानेपानी वो�रङ जडान १४०९३७७

३३८।२०७९।१।२७ साना िकसानका लािग �संचाइ वो�रङ जडान १५ थाना ४७४१४९

३५९।२०७९।२।२० वडा न् ३ मा �संचाइ वो�रङ जडान ३ थान ५८१३७८

३७४।२०७९।३।६ वडा न् १ मा खानेपानी वो�रङ जडान २ थान ४८२४६९

३९३।२०७९।३।२५ वडा नं ६ मा खानेपानी वो�रङ जडान १४ थान १२५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ बिढ दरमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �च�लत �ज�ा दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले नगरपा�लका िभ�का सडकमा माटो �ाभेल गन� काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउदा �भेलमा क��या�सन सिहतको दरवाट भु�ानी गरेको तर उपभो�ा
सिमितले पेश गरेको िवल भपा�इमा रोलर भाडामा �लएको नदे�खएको र �े�ता साथ पेश भएको िनमा�ण काय�को फोटोमा समेत �ेडर मा� �योग भएको दे�खएको तर रोलर
�योग भएको नदे�खएकोले �ाभेल क��या�सन गरेको थप �माण भए पेश गन� अ�यथा उ� रकम असुल गनु�पन� �

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम �ाभेलको प�रमाण �ित घनिमटर रोलरको दर रो�लङ बापतको भु�ानी

४८।४।२५ वडा नं ६ मा नयां सडकमा माटो ताथा �ाभेल १६७४ घमी ११३ १८९१६२

४९।४।२५ वडा नं ३ मा नयां सडकमा माटो तथा �ाभेल १७८६ घमी ११३ २०१८१८

५०।४।२५ वडा नं २ मा नयां सडकमा माटो तथा �ाभेल ८०४ घमी ११३ ९०८५२

५१।४।२४ वडा नं ३ मा �े�ीय सडक दे�ख कम�लालको ज�गास�मको सडक ११४६ घमी ११३ १२९४९८

९३।८।९ वडा नं ३ मा जय गोिव�दको घर ह�द ैमैनावती खोलास�मको सडक १००७ घमी ११३ ११३७९१

९५।८।९ वडा नं ३ ल�मीरामको घर दे�ख मैनावती खोलास�मको सडक ९१७ घमी ११३ १०३६२१

११३।८।९ वडा नं १ मा वलडाँडा दे�ख बैरीवाँधस�मको सडक ९५२ घमी ११३ १०७७५६

११४।८।१९ वडा नं १ मा अ�धा ह�द ैगागन खोला स�म माटो �ाभेल १०६५ घमी ११३ १२०३४५

१६६।९।२२ वडा नं ३ �े�ीय सडक ह�द ैज�वास�मको सडक २४८१ घमी ११३ २८०३५३

१६७।९।२२ वडा नं १ वरैीवाँध दे�ख वडा काया�लयस�मको सडक १५८७ घमी ११३ १७९३३१

१९१।१०।९ वडा नं ३ मा ज�वा ह�द ैचारपानेस�मको सढक १७७८ घमी ११३ २००९१४

२,५७३,९८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०५।१०।२० वडा नं १ चारघरे ह�द ैभु�केस�मको सडक १८१७ घमी ११३ २०५३२१

२२५।११।४ वडा नं ६ सैिनक चोक ह�द ैलालपुरस�मको सडक १३१३ घमी ११३ १४८३६९

२३४।११।१२ वडा नं ३ मा नयाँसडकमा माटो तथा �ाभेल २२१० घमी ११३ २४९७३०

३०१।१२।२८ वडा नं २ तेलीयानी ह�द ैगागन खोला स�म सडक १५१० घमी ११३ १७०६३०

३०६।१२।२८ वडा नं ११ मा माटो तथा �ाभेल ७३० ११३ ८२४९०

ज�मा २५७३९८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ ननफाईलर 
मू�य अिभवृि�कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयबाट देहायका िनमा�ण �यवसायीलाई िन�नानुसार भु�ानी गरेकोमा आ�त�रक राज�व िवभागको
वेभसाइटमा िनजको �यान सच� गरी हेदा� िनज ननफाइलर रहेको दे�खयो । िनजह�लाइ मू.अ.कर समेत भु�ानी िदएकोले िनजह�लाइ भु�ानी भएको ७० �ितशत मू अ कर
� १८४९७७.०० िनजह�ले राज�व खातामा दा�खला गरेको वा कर िववरण पेश गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

भौ नं िनमा�ण �यवसायी रकम ७० �ितशत अव�ध

१५७।९।१९ �योित क�सट��सन
३०१९७३०५४

७८२७१५ ६३०३२ २०७८ पुस दे�ख

१७०।९।२७ �योित क�सट��सन
३०१९७३०५४

७८७९८७ ६३४५७ २०७८ पुस दे�ख

१७७।९।२९ �योित क�सट��सन
३०१९७३०५४

७३८६९८ ५८४८८ २०७८ पुस दे�ख

ज�मा १८४९७७

१८४,९७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ गत बष�को भु�ानी 
काय�पा�लकाको िमित २०७८।४।१४ को िनण�य नं १ मा २०७।७८ को भु�ानी िदन बाँक� ८६ वटा योजना काय��मह�को नाम नामेसी समावेश गरी भु�ानी गरेको छ ।
िन�नानुसारको भु�ानी गदा� गत बष�को भु�ानीको िववरण तथा काय�पा�लकाको िनण�यमा समेत उ�ेख भएको पाइएन । गत बष�को भु�ानी बाँक� िववरणमा उ�ेख नगरी
भु�ानी भएको िनयमसंगत दे�खएन।

भौचर भु�ानी पाउने िववरण रकम

८६-७।४ तुलाराम मो�ान घर धनीलाइ िवजुली िवल २०७७ बैशाख दे�ख अषाढ स�मको भु�ानी २२५३५

२४२-९।२८ पदा�धकारी २०७६ काित�क देखी २०७८ असार स�मको ६७ जना पदा�धकारीह�को छुट सुिवधा िनकासा १२२५५०००

३३८-१२।१ एड से�टर छपाइ वापत भु�ानी १४४५०४

ज�मा १२४२२०३९

४४ १४१ २०७८-८-७ िबल भपा�इ 

िवहान बेलुका अित�र� समयमा सरसफाइमा खिटएको सुपरीवे�कलाई २ मिहनाको खाजा वापतको रकम उपल�ध गराउन सरसफाइ फोकल पश�न सुिनल कुमार
यादवलाइ २२५०० भु�ानी भएकोमा स�ब��धत सरसफाइकम�लाइ रकम बुझाएको तथा खाजा वापतको खच�को िवल भपा�इ पेश नभएकोले असुल ह�नुपन� �.

२२,२७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी ह�ने िबल भपा�इ �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले यस वष� िविवध तफ�  � ३३९७८९० खच� गरेको छ । िविवध खच� गदा� खच�को िवल भरपाई पेश भए भएतापिन
खच�का िवलभरपाई साथ सो कामसँग स�ब��धत िनण�य सिहतका पुि� ह�ने �माण संल� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को �प� उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत ह�ने
�माण समेत खच� साथ राखेर खच� गन� �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ । यसकमा केही उदाहरण िन�नानुसार छनः

भौचर भु�ानी पाउने िववरण रकम

६१-६।२३ ए�लसा फुड कोट� ए�ड
फैमली लँज

�ावण भदौ असोज मिहनाको अित�थ स�कार, िविभ� काय��म र कोिभड अ�पतालको कम�चारी तथा िवरािम
तथा वठैक लगायतको खाना खाजा

७,५६,२०१

२१८-९।
२६

ए�लसा फुड कोट� ए�ड
फैमली लँज

असोज काित�क र मं�सर मिहनाको अित�थ स�कार बैठक तथा िविभ� काय�ह�मा खाना खाजा ६,९९,२८७

३८७-१२।
२९

ए�लसा फुड कोट� ए�ड
फैमली लँज

माघ फा�गुन चै� मिहनाको िविभ� िमितमा भएको िविवध खच� ४,०४,१२३

४६ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम अवकाश कोषको �थापना गरी �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� र �थानीय सेवामा कय�रत कम�चारी अवकाश ह� ँदा कानून
बमो�जम पाउने सुिवधा उ� कोषबाट उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले कम�चारी क�याण कोषको �थापना नगरेको क�याण कोषको छुटै ब�क खाता नराखेको
तथा ऐनमा रहेको �यव�था बमो�जम १० �ितशत क�ा गरेको छैन । काया�लयले नगरपा�लका चालु तफ�  सेवा िनवृतको संिचत िवदा, औष�ध उपचार र उपदान खच� िशष�क
बाट �थानीय सेवाका कम�चारी राम औतार कामतीको �.६९२२४४ र राजकुमार �संह राजपुतको �. ६२८४४६ मृ�य ुप�चात न�जकको हकवालालाई �.१३,२०,८००
उपदान उपल�ध गराएको छ । यसरी कानूनको �यव�था नगरी नगरपा�लका अनुदानबाट सोझै भु�ानी गरेको िनयमसंगत दे�खएन । कानुनी �यव�था गरेर मा� य�ता सुिवधा
भु�ानी गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ खेलकुद �ितयोगीता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी ह�ने िबल भपा�इ �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� िन�नानुसारको खेलुकद �ितयोगीता संचालन गरी खेलकुद �िश�क कसम कुमार लामा लाइ २५ लाख भु�ानी गरेको छ ।
खेलकुद काय��म संचालनमा खेलाडी सं�या, �िश�क, दश�क उप��थित पेश नगरी िवल भपा�इ अनुसारको भु�ानी स�ब�धमा िव�व�त ह�ने आधार रहेन । काय��म संचालन
र खच� पु�ी ह�ने �माण पेश ह�नुपद�छ।

भौ नं िमित खेलकुद भु�ानी रकम

३४३-१२।५ मेयर गो�ड कप कसम कुमार लामा १५०००००

७-६।२ नगर उप�मुख करांते �ितयोगीता कसम कुमार लामा १००००००

४८ घर भाडा 
काया�लयले काया�लय �योजनका लािग भिन वडा नं ६ को �ेम नायकको घर २०७८ माघ देिघ मा�सक � १६५०० का दरले भाडामा �लई यो वष� � ९९०००। भु�ानी
गरेको छ । उ� भाडामा �लएको भवन काया�लय �योजनमा �योग नभइ �वाटरको �पमा �योग भएकाले �वाटरको �पमा �लएको भवनको काया�लयले भाडा भु�ानी िदन
िम�ने नदे�खएको �.

९९,०००

४९ इ�धन पदा�धकारी 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७७ को दफा ४ मा पदा�धकारीलाइ सवारी साधन उपल�ध गराएकोमा �य�तो सवारी साधनलाइ
अनुसुची बमो�जमको अ�य� तथा उपा�य�लाइ मा�सक १२५ �ल. र वडा अ�य� लाइ मा�सक ३० �ल. इ�धन उपल�ध गारइने �यव�था छ । साथै सवारी साधन उपल�ध
नभएका पदा�धकारीलाइ अनुसुची बमो�जमको यातायात खच� पाउने तर इ�धन खच� नपाउने उ�ेख छ । यस नगरपा�लकाले इ�धन पदा�धकारी िशष�कमा १९,५०,०००
बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । नगरपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार अ�य� र उपा�य�लाइ एक गाडी र अ�य पदा�धकारीलाइ मा�सक यातायात खच� उपल�ध
गराएको छ । यसरी अ�य� र उपा�य�ले �योग गन� दइु गाडी को अनुसुची बमो�जम अ�ध�म ३००० �लटरको �ित �ल. औषत �.१६० को ज�मा �.४८०००० को
इ�धनको भु�ानी गन� सिकने दे�ख�छ । तोिकएको इ�धन कोटा भ�दा �.१४७०००० बढी खच� गरेको िनयमसँगत दे�खदनै । इ�धन खच� कानुनले तोिकएको �समा भ�दा
बढी भु�ानी नभएको स�ब�धमा कुनै अिभलेख राखेको छैन । गाँउपा�लकाले काया�लय �योजनको लागी भएको इ�धन खच� इ�धन पदा�धकारी िशष�कबाट भु�ानी गरेको
जनाएको छ । इ�धन खच� बढी भु�ानी नभएको �माण पेश गनु�पन� �.

१,४७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी ह�ने िबल भपा�इ �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ । िन�नानुसारको भु�ानी गदा� िवतरण ह�ता�तरणको �माण पेश नभएकोमा पेश ह�नुपन� �

भौचर भु�ानी पाउने �यहोरा रकम

१५२-८।७ स�ज�को इ�पे�स ent set लगायतको उपकरण ख�रद ४९९९५.७

३०३-११।५ अया�सु स�लायस� िकटनाशक झुल १२०० थान ख�रद ४९५८८९

५४५,८८४

५१ िविवध खच� 
नगर �मुखलाइ अित�थ स�कार वापत मा�सक �.१६५०० र उप�मुखलाइ �.११५०० को दरले बिष�क �.३३६००० भु�ानी गरेको छ । काया�लयले िविवध खच� िशष�क
बाट पुन उ� पदा�धकारीह�को नाम उ�ेख भएको िचया खाजा लगायतको िविवध खच�को िवल समावेश गरी जयसवाल �वीट ए�ड चट� हाउसलाई भु�ानी गरेको छ । उ�
पदा�धकारीह�लाइ िविवध खच�को लागी अित�थ स�कार िशष�कबाट मा�सक भु�ानी गरेकोमा पुन िविभ� होटलको िवल समावेश गरी खच� लेखेको िनयमसंगत नदे�खएको
�.

भौचर िववरण रकम

१२४-८।६ �ावण भदौ असोजको नगर उप�मुखको �. ८४३५५, नगर �मुखको �. १३२२८५ को अित�थ स�कार खाजा खच� िवल २१६६४०

२७०-१०।२० काित�क, मं�सर पौषको नगर उप�मुखको ४३३६०, नगर �मुखको ११६८८५ को अित�थ स�कार खाजा खच� िवल १६०२४५

४५४-२।२७ माघ, फा�गुण, चै� र वशैाखक◌ो नगर उप�मुखको ८५०७०, नगर �मुखको १६१७९० को िवल २४६८६०

ज�मा ६२३७४५

६२३,७४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 57

५२ �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली २०६४ मा �मण खच� स�ब�धी �यव�था गरेको छ। िन�नानुसारको कम�चारीले �मण खच� भु�ानी गरेकोमा सो अव�धमा हा�जरी रहेको पाइयो ।हा�जरी
रहेको अव�थामा �मण खच� भु�ानी गन� निम�ने ह� ँदा िन�नानुसारको कम�चारीह�बाट असुल गनु�पन� �

भौ नं िमित नाम �मण �थल िमित रकम

२३५-२०७९/०३/२४ प�पु ठाकुर राजिवराज २०७८/०४/१५-१९ ५७००

सुिनल कुमार यादव जनकपुर ०६/१२-१८ ८१००

राजिवराज ११/०५-१० ६९००

िदनेश कुमार साहनी राजिवराज ०२/११-१८ ११२००

उ�जवल िव क काठमाडौ ँ ०८/१५-२१ ९९००

भ�पुर १२/०६-१२ ७५००

ज�मा ४९३००

५,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ मा २५ लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने छ तथा िनयम ४ मा एक लाख �पैया भ�दा बढीको सोझै ख�रद गदा� मौजूदा सूचीमा रहेका क�तीमा ३ वटा
आपूित�कता�बाट �ल�खत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ३ वटा फम�सँग औष�धको मू�य सूची सिहतको सुचना �काशन
भएको पि�का सिहतको दरभाउप� मागका आधारमा यो वष� भरी � १७६९९७१ को औष�ध ख�रद गरेको छ । उ� ख�रद स�ब��ध दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छनः
क. औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको, औष�धको खच�
घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको तथा �ज�सी खाता अ�याव�धक नरहेकोले केकित औषधी ह�ता�तरण भएको तथा कित मौ�दात
रहेको भ�े एिकन गन� आधार रहेन ।
ख. आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
ग. ख�रद भएको अ�धकांश औष�धमा िनशु�क िवतरणको लागी रहेको �यहोरा उ�ेख नभएको ।

५४ २०३ २०७९-३-२१ लहटी चुरा बनाउने सीप ता�लम 

बह�आयिमक नमुना �ाम अ�तग�त िवप� ब�तीलाई नमुना व��तको �पमा िवकास गन�का लािग सशत� अनुदानबाट मधेश �देश अ�तग�त गोलबजार न पा को ११ नं वडा का
मुसहर, डोम समुदायका मिहलालाई सीप िवकास �वरोजगार काय��म अ�तग�त १५ िदने लहटी चुरा बनाउने सीप िवकास ता�लम म िव स नानुमैया खपाि� मगरले � ४
लाख पे�क� �लई स�ालन गरेको दे�ख�छ। रा�� पित मिहला उ�थान काय��म सम�वय इकाई अ�तग�त स�ालन पु��तका अनुसार लाभ�ाही क��तमा ४० जना नघ�ने गरी
ह�नुपन�, ४० सं�या नपुगेमा �थानीय तहका अ�य िवप�, द�लतलाई समे�नु पन� र ता�लममा सहभागीह�को �जिवको पाज�न सहयोग पु�े सिन��चत ह�नुपन� उ�ेख छ। २०
जना मा� लाभ�ाही वडा अ�य�को �सफा�रस बमो�जम ता�लममा सहभागी भएको र िनद�िशका अनुसार ४० सं�या यिकन नगरी आधा मा� लाभ�ाही समेटेको, िवप� द�लत
समुदायलाई समेटेको नदे�खएकोले काय�िव�धको उ�े�य अनु�प काय��म संचालन भएको दे�खएन । काय�िव�धले तोकेको �कृया पुरा ह�ने गरी काय��म संचालन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ।
नगरपा�लकाले देहाय अनुसारका कृिष र पशु �े�मा अनुदान बापत � २०९९००० खच� लेखेको छ । तर अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा
सोबाट �ा� उपल��ध मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको छैन। तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी बनाई संघ �देश तथा �थानीय
तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�नेगरी अनुदान िवतरण गनु�पद�छ। लाभ�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको एिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान
िदनु ज�री छ। अनुदान िवतरण स�व�धी केही उदाहरण िन�नानुसार छन ।

गो भौ च नं र िमित िववरण अनुदानको अनुपात फम� /सं�थान रकम

१३९-२०७९/०१/२४ तरकारी बाली िबउ िबतरण १०० �ितशत जय जनरल �टोर गोलबजार २९९०००

२२८-२०७९/०३/२३ कृषी सामा�ी औजार ५० �ितशत जय ह�रया�ल कृिष सहकारी सं�था ६०००००

२४१-२०७९/०३/२४ आपको िवउ तथा कृिष औजार ५० �ितशत कु��भखाडी साना िकसान कृिष सहकारी सं�था ७०००००

२४२-२०७९/०३/२४ आपको िबउ तथा कृिष औजार ५० �ितशत प�सना कृिष सहकारी सं�था ५०००००

ज�मा २०९९०००

५६ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूिचकृत बेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापन सुधार �याउने
�थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन रहेको छ। यस काया��म अ�तग�त नगरपा�लका िभ�का वडाह�मा िनमाण� काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी
वष�भरी १६६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � ५२४९२५८ खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई १० िदन दे�ख ११७ िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला
�शासिनक र काय��म खच� लेखेको छ। उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पका�लन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीध�कालीन रोजगारी सृजना भएको
दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ दोहोरो भ�ा 
एउटै िमितमा दोहोरो बैठक वा गो�ीमा सहभािग भई भ�ा �लन निम�नेमा िन�न कम�चारीह�ले एउटै िमितमा दोहोरो भ�ा �लएकाले असुल उपर ह�पुपन� �

भौ च नं नाम िमित िदन रकम

१३१-१०६, १३१-७३, २०२-१८५, १५७-१५८ सरोज कुमार कण� ११/१८,०९/२१, १०/२०, २/२७, ३/१६ ५ १००००

१३१-१०६, १३१-७३,८३-६० श�ुघन साह १०/०९,०९/२१, १०/२० ३ ५९००

१३१-१०६, १३१-७३ पवन कुमार पं�जयार १०/२०, ०९/२१, १०/१९ ३ ५७००

१३१,१०६ स�यभामाउपा�याय १०/०९ १ १९००

१३१ आन�द पौ�ाल ११/१८ १ १५००

ज�मा २५०००

२५,०००

५८ पाठयपु�तक अनुदान 

काय��म काय��वयन पु��तका, २०७८।७९ मा िनःशु�क पाठयपु�तक अनुदान अ�तग�त ईिमसमा �िवि� त�या�लाई यथाथ� त�या� सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट
�मािणत गरी यक�न सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयलाई अनुदान िदने र यसरी अनुदान िददा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई
मा� अनुदान िदने तथा २०७८ बैशाखमा सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पाठयपु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा यक�न गरी नपुग ह�ने
रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ । नगरपा�लकाले उ� �यव�था िवपरीत अ��तम चौमा�सकमा IEMIS को िव�ाथ� सं�याको आधारमा ह�ने रकमको भौचर १४०-२।
१७ बाट ७५ �ितशत �. ४३२८२२७ र १७६-३।९ बाट थप �. १४१५७७३ गरी �.५७४४००० िनकासा गरेको छ । दो�ो चौमासीकमा ७५ �ितशत िनकासा गनु�पन� र
िव�ालयबाट पाठयपु�तक खरीद बापत पेश भएको िवल भरपाईको तथा िव�ा�थ� सं�या समेत यिकन गरी थप रकम िनकासा गनु�पन�मा स�यापन नगरी IEMIS को आधारमा
ह�ने रकमको अ��तम चौमा�सकमा िनकासा गरेको िनयमसंगत दे�खदनै ।

५९ िश�ा तफ�
यस नगरपा�लका अ�तग�त ३५ वटा सामुदाियक िव�ालयह� सँचालनमा रहेकोमा लेखापरी�ण योजना बमो�जम नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�न छनः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.१ िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तका २०७८/७९ मा �थािनय तहले काय�रत िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी एक�न िववरण िश�ा िवकास
तथा सम�वय इकाईबाट �ा� गरी वा अ�ाव�धक ग�र सोिह अनुसार दरब��द, राहत र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�का लािग
िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान िनकासा गन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले �थायी िश�कह�को तलिव �ितवेदन पा�रत गराइ सो बमो�जम िनकासा
गनु�पन�मा सो नगरेको, िश�क स�वा बढुवा, रा�जनामा, अवकाश लगायतको एिककृत िववरण पेश नगरेको, िव�ालयगत दरब�दी िववरण पेश नगरेको तथा िव�ालयको माग
फारमलाइ मा� आधार �लइ�.७०३४७१४७ तलब िनकासा गरेको पाइयो । यसरी काय��म काया��वयन पु��तकाको �यव�था िवप�रत तलब िनकासा गरेकोमा �ेड िभडान
तथा दरब�दी बमो�जमको िनकासा िभडान गन� सिकएन । तलिव �ितवेदन पा�रत गराइ िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान िनकासा गन� प�ती अवल�वन
गनु�पद�छ ।

५९.२ काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा �ािव�धक धारमा क�ा ९-१२ मा काय�रत �िश�कको �ािव�धक भ�ा �ित मिहना ३ हजारको दरले अ�ध�म १० मिहनाको मा�
िनकासा गन� उ�ेख छ । जनता मा. िव. गोलबजारमा �ािव�धक धार तफ�  काय�रत िन�नानुसार िश�कको चार �ैमा�सकमा मा�सक �.३०००.०० को दरले १२ मिहनाको
िनकासा भएको छ । अ�धकतम १० मिहनाको िनकासा ह�नुपन�मा �.२४००० बढी िनकासा भएको छ। बढी िनकासा भएको असुल ह�नुपन� �.

िश�क रकम

पंकज यादव ६०००

रिव�� यादव ६०००

सूय� नारायण शमा� ६०००

अ�तराम यादव ६०००

२४,०००

५९.३ २०७८-१०-१६ काय��म काया��वयन पु�तीका २०७८ मा िश�क दरब��द तथा िश�क अनुदान �ा� नगरेका सुदाियक िव�ालयह�लाई १० लाख एक मु� अनुदान उपल�ध गराउने उ�ेख
छ । नगरपा�लकाले दरब��द नरहेको िव�ालय दा�लत आधारभूत िव�ालय मुकसार, गोलबजार-१ लाई एकमु� १० लाख िनकासा गरेकोमा �थम चौमा�सकमा काजमा
खिटएको १ िश�कको �.२१६९८२ िनकासा गरेको पाइयो । �थम चौमा�सक प�चात उ� िश�कको काज िफता� भएको काया�लयले जनाएको छ । सो प�चात िनकासा
भएको अनुदान रकममा �थम चौमा�सकमा िनकासा भएको रकम घटाइ पठाउनुपन�मा बढी िनकासा भएको असुल ह�नुपन� �.

२१६,९८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.४ ६२ २०७८-१०-१६ काय��म काया��वयन पु�तीका २०७८ मा िश�क दरब��द र राहत अनुदान �ा� नगरेका िव�ायलह�लाई एकमु� अनुदान १० लाख उपल�ध गराउने उ�ेख छ । सो
बमो�जम �ी आ.िव. ज�वा ज�दह, �ी जनता आ िव गोलबजार ११ बलकवा र �ी द�लत आ िव मुसारलाई १० लाखको दरले ३० लाख िनकासा गरेको पाइयो ।
नगरपा�लकाले उ� िव�ालयलाई िनकासा भएको रकम बमो�जमको िश�क िनय�ु� गरेको नगरेको स�ब�धमा अनुगमन गरेको पाइएन । अनुदान िनकासा बमो�जमको िश�क
िनय�ु�, पा�र�मीक भु�ानी अनुगमन गरी यिकन ह�नुपद�छ ।

५९.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३९(५) मा खच�को िवलभरपाइ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका िव�ालयह�लाइ देहायका
िशष�कमा रकम िनकासा गरेकोमा िव�ालयले ती िशष�कमा रकम खच� गरेको िवल भरपाइ र काया�लायवाट अनुगमन गरेको �ितवेदन पेश भएको छैन । अनुगमन �ितवेदन
सिहतको िवल भरपाइ पेश ह�नुपद�छ।

भौचर िव�ालय िववरण रकम

१३८-१।२४ ज.न.उ.मा.िव.गोलबजार �याब �यव�थापन २०००००

१४०-२।१७ जनता मा िव �ा. गोलबजार ४ पु�तकालय ६५००००

जनता मा िव �ा. गोलबजार ४
ICT ६५००००

जनता मा िव च��ोदयपुर िव�ान �योगशाला ६५००००

जनता नमुना मा िव च��लालपुर ८ नमुना िव�ालयको शैि�क तथा �यव�थापिकय योजना काया��वयन अनुदान काय��म ३०००००

ज�मा २४५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 57

५९.६ १३८ २०७९-१-२४ काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८ मा ईिमसमा �वृि� भएको सं�यालाई स�यापन भरी िव�ाथ� सं�या यिकन गरी मा� छा�वृित अनुदान िनकासा गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले ईिमस मा �िवि� भएको त�यांकको आधारमा �.२६८६०००.०० छा�वृित िनकासा गरेको छ । ईिमसमा �वृि� भएको सं�यालाई स�यापन गरी िव�ाथ�
सं�या यिकन गरी मा� छा�वृित अनुदान िनकासा गनु�पन�मा सो नगरेको िनयमसंगत दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.७ िन�नानुसारको िव�ालयमा छा�वृित र पाठयपु�तक वापत रकम िनकासा भएकोमा िनकासा भ�दा घटीको िवल भपा�इ तथा िवतरणको �माण पेश गरेकोले बिढ िनकासा
गरेको रकम असुल ह�नुपन� �.

�स.नं. िव�ालय िनकासा िनकासा िवतरण बाँक�

छा�वृित

१ कवीर �ा.िव. असनपुर ३ ४२१०० ४०५०० १६००

२ मा.िव. बलकावा ४ ११९३०० १०९४०० ९९००

३ ज.मा.िव. च��लालपुर ८ २०१३०० १३८८०० ६२५००

पाठयपु�तक

४ मदरसा नु�ल इ�लाम बलकाबा बजार ६०१२८ ४४८३१ १५२९७

५ ज।आ।िव।आसोपुर वलकवा ६७१९१ ५८९१८ ८२७३

६ आ। िव। ह�रपुर १०२१८९.४ ९८१४५ ४०४४

७ �ा.िव. व�लराजपुर १, दगुा�पुर १३१२४८.४ १२३५९५ ७६५३

८ रा.सु.ज.�ा.िव. सं�ामपुर १ ६५५५७.१ ५६३०३ ९२५४

ज�मा ११८५२१

११८,५२१

५९.८ नगरपा�लकाको िन�नानुसारको िव�ालयलाइ िदवा खाजा, छा�वृित र पाठयपु�तक वापत िनकासा गरेकोमा सो को िवल भपा�इ पेश गरेको छैन । उ� काय��म संचालन
स�ब��ध िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�य ख�रद तथा िवतरणको िवल भपा�इ, नगरपा�लकाको िनकसा बमो�जमको िव�ा�थ� सं�याको अनुगमन �ितवेदन सिहत

११,५८८,११६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खच�को �माण कागजात पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. िव�ालय छा�वृित िनकासा िदवा खाजा िनकासा छा�वृित िनकासा पाठयपु�तक िनकास ज�मा

१ �िमक �ा.िव. असनपुर ५, िनपाने २६२८९० ५५७०० ६१०५१.६ ३७९६४२

२ आ.िव. आसोपुर बलकावा ९ ३१२५७० ६३७०० ५९९३०.२ ४३६२००

३ ज.�ा.िव. आसोपुर बलकावा १ २४१०० २४१००

४ �ा.िव. ह�रपुर बेतौना ९ ६२१०० ६२१००

५ �ा.िव. जयनगरधो�े २ ८३३०० १७४९६२.६ २५८२६३

६ �ा.िव. किदमाटोल ७ ५४६४८० ७३७०० १०४१५३ ७२४३३३

७ ज.मा.िव. च��ोदयपुर ९ ६१०६५० १३८५०० ४१६६०५ ११६५७५५

८ ज.मा.िव. च��लालपुर ८ ८२८००० ५२५५४७.५ १३५३५४८

९ �ा.िव. धम�पुर ६ ४५९५४० १२२९०० १६८९४० ७५१३८०

१० अजु�न �ा.िव. ड�राहा ७ ५२९०० १०७९३४.९ १६०८३५

११ �ा.िव. व�लराजपुर १, दगुा�पुर १०८१०० १०८१००

१२ स.उ.मा.िव. तेतरीया ज�दह ४ १७०१०० ४२४९८४.९ ५९५०८५

१३ जनसमूह �ा.िव. गु�धाम ५ १६३५३० ८९०० ३१८०३ २०४२३३

१४ रा.सु.ज.�ा.िव. सं�ामपुर १ ४४१०० ४४१००

�म भौचर
न�बर
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१५ िन.मा.िव. गु�धाम ८ ४७६१०० ७२९०० १८१२०४.६ ७३०२०५

१६ �ा.िव. मु�सार ७, चारघरे ३४५६९० ४९३०० ३९४९९०

१७ द�लत �ा.िव. मु�सार ५ ४२९०० ४१७६९.६ ८४६७०

१८ अधारभूत िव�ालय, लगुवा� वेतौना ५ ११७०० ४९७७४४.८ ५०९४४५

१९ राजदेवी आ.िव.िनपिनयाँ ८२१०० १०५२७८.४ १८७३७८

२० जनता आ.िव.भु�के गो.न.पा.१ १२४२०० १३७०० २५९७७.६६ १६३८७८

२१ मदरसा अहले सुनत ताजदारे मिदना १४०७६० ११३०० ३४५९८.४ १८६६५८

२२ मदरसा जामेतुल बनात क�या पाठशाला बलकावा बजार १५९८०० २५४०१७ ४१३८१७

२३ मदरसा रहमिनया अलसलिफया गोिव�दपुर १६५६०० ८९०० ३४३७०.८ २०८८७१

२४ जनता आ।िव। लंगुवा� बेतौना १२ १९०४४० १९०४४०

२५ सर�वती मा।िव। तेत�रया ज�दह ३ ४५५४०० ४५५४००

२६ आ।िव। ब�लराजपुर दगुा�पुर १३ ६६८६१० ६६८६१०

२७ राजदेवी आ।िव। िनपिनया ३ ४९४७३० ४९४७३०

२८ केशव वालिवकास के�� दगुा�पुर ४७६१० ४७६१०

२९ सयप�ी वालिवकास के�� च��लालपुर ४१४०० ४१४००

३० सेवा वालिवकास के�� च��लालपुर ५३८२० ५३८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ िब�ण ुवालिवकास के�� असनपुर ३७२६० ३७२६०

३२ सुय�मु�ख वालिवकास के�� च��ोदयपुर ३३१२० ३३१२०

३३ रामजानक� वालिवकास के�� असनपुर ३९३३० ३९३३०

३४ �ितभा वालिवकास के�� असनपुर ३९३३० ३९३३०

३५ हनुमान वालिवकास के�� च��ोदयपुर ७०३८० ७०३८०

३६ मदरसा जामेतुल बनात कँ�यापाठशाला २६९१०० २६९१००

ज�मा ६८७६५४० १४६०७०० ३२५०८७४ ११५८८११६

५९.९ १४१ २०७९-२-१७ िश�क �सकाई सामा�ी तथा �याब अ�स�टे�ट इ�यपुमे�ट तथा �या�टीकल �यव�थापनका लागी �ित िव�ा�थ� लागत अनुदान क�ा ९-१२ िशष�कमा �ित िव�ा�थ�
१५००० को दरले एकमु� अनुदान उपल�ध गराउने उ�ेख छ । काया�लयले उ� िशष�क अ�तग�त ज.न.उ.म िव गोलबजार ६ लाइ २१,९०,००० िनकासा गरेकोमा
िव�ा�थ�को त�या� तथा िववरण पेश नगरेकोले िनकासा बमो�जमको सं�या यिकन ह�न सकेन । िनकासा बमो�जम स�ब��धत िशष�कमा भएको खच� यिकन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.१० अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान अ�तग�त िश�ण �सकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ तथा दरव�दी िमलानको �ितवेदन अनु�प कुनै
पिन दरव�दी वा राहत अनुदान भएका गिणत, अं�ेजी र िव�ान िवषय िश�क �यव�थापनका लािग शु�य दरव�दी भएका िव�ालय मा. िव. तह (९-१०) लाई �यनुतम २ र
आधारभुत तह िन मा िव तह (६-८) लाई �यनुतम १ िश�कको अनुदान िनकासा िश�क भना� भएपिछ उपल�ध गराउने उ�ेख छ । िन�नानुसारको िव�ालयमा काय�िव�ध
वमो�जम तलव भु�ानीको लािग रकम िनकासा गरेकोमा सो िव�ालय िश�क िनयिु� गरेको �माण पेश नभएको तथा काय�लयले िश�क िनय�ु नगरेको भनी जनाएको छ ।
िश�क िनय�ु बेगर पा�र�िमक वापतको िनकासा भएको रकम असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

भौचर।िमित िव�ालय िश�क रकम

१६९-०७९।३।२६ सर�वती मा.िव. तेतरीया ज�दह १ ४३१८८०

मा िव बलकावा ११ १ ४३१८८०

१४०-२।१७ जनिहत आ िव डोहिटया गो-६ १ ३३८४००

जनता आ िव धम�पुर गो-१० २ ६७६६००

ज�मा १८७८७६०

१,८७८,७६०

५९.११ २२५ २०७९-३-२५ काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८ मा ��येक िव�ालयमा एक िव�ालय सहयोगीको लािग मा�सक � ८०००, बालिबकास सहजकत�को � ८०००, एक िव�ालय
सहायक कम�चारी को लािग �. १३५०० को दरले िनकासा गन� सिकने र नेपाल सरकारले तोकेको �यूनतम पा�र�मीक � १५००० मा घटी ह�ने रकम स�ब��धत �थानीय
तहले थप गन� स�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले ६४ वटा बालिवकास सहजकता�, २७ का.स. र ५ िव�ालय कमा�चारीह�को लागी चौमा�सक �पले पु��तकाले तोकेको दरमा
िनकासा गरेको छ। �यूनत पा�र�मीक � १५००० मा घटी ह�ने रकम नगरपा�लकाको आ�तरीक �ोत बाट भु�ानी गनु�पन�मा सशच� चालु िशष�कबाट �. ५६०९५००
भु�ानी गरेको छ । सशत� बाट थप रकम िनकासा गन� िम�ने नदे�खएकोले खच� रकम िनयिमत नभएको �.

५,६०९,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९.१२ १४० २०७९-२-१७ काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८ मा िनयिमत �पमा संचालनमा रहेका सामुदाियक �सकाइ के��कोलागी २ लाख स�म अनुदान िनकासा गन� सिकने उ�ेख छ । सो
म�ये �यव�थापन सिमितको िनण�य अनुसार प�रचालकको �माणीत हा�जर अिभलेख हेरी पा�र�मीक १ लाख िनकासा गन� र पा�र�मीक भु�ानी प�चात ��तावनाका
आधारमा थप बजेट उपल�ध गराउने उ�ेख छ । उ� काय��म अ�तग�त शंकर सामुदाियक �सकाइ के�� र �सज�निशल सामुदाियक �सकाइ के��लाइ २ लाखको दरले ४
लाख िनकासा गरेको छ । उ� सामुदाियक �सकाइ के��को �यव�थापन सिमितको िनण�य, प�रचा�लकाको िनय�ु�, हा�जर, पा�र�मीक खच�को िववरण, ��तावन,

सामुदाियक �सकाइ के�� िनयिमत �पमा संचालन भएको अनुगमन �ितवेदन लगायतका �माण कागजात संल� नगरेकोले उ� कागजात पेश ह�नुपन� �.

४००,०००

६० िदवा खाजा काय��म
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान काय��म अ�तग�त बालिबकास दे�ख क�ा � स�मका बालबा�लकाह�का लािग �ित िव�ाथ� �.१�.००
का दरले १�० िदनका लािग िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने तथा िव�ालय संचालन भएको िदनलाइ मा� आधार मानेर अनुदान िदने �यव�था छ । साथै
�थािनय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका
अ�य�बाट �माणीत गराइ �थानीय तहमा सँकलन गरी सं�या यिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । नगरपा�लकाले िदवा खाजा संचालनमा गरेको
िनकासा स�ब��ध दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छः

६०.१ नगरपा�लकाले IEMIS मा भएको िव�ाथ� सं�यालाइ आधार �लइ स�यापन तथा िव�ालय अनुगमन बेगर भौचर ३४-८।२६ बाट ६३८१००० र १४०-२।१७ बाट थप
�.८२९५३०० गरी १३८ िदनको �.१४६७६३०० िनकासा गरेको छ । िदवा खाजा वापतको रकम िनकासा गदा� हेड काउ�ट तथा अनुगमन �ितवेदनको आधारमा
िनकासा गनु�पन�मा सो नगरी IEMIS को त�या�न अनुसार िनकासा गरेको पाइयो । काया�लयले िदवा खाजाको संचालनको िनयिमत अनुगमन गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६०.२ िन�नानसारको िव�ालयमा िदवा खाजा िनकासा गरेको रकम भ�दा घटी खच� भएको भपा�इ तथा िववरण पेश गरेकोले िवल भपा�इ भ�दा बढी िनकासा भएको रकम असुल गरी
संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

�स॰नं॰ िव�ालयको नाम
िव�ा�थ� सं�या

िनकासा िदन िनकास रकम खच� रकम बढी िनकासा

१ जनता मा।िव। �ािव�धक गोलबजार ४ ३८१ १३८ ७८८६७० ३४८६९० ४३९९८०

२ मा।िव। बलकावा ११ २६५ १३८ ५४८५५० २४३४८० ३०५०७०

३ आ।िव। आशोपुर बलकावा ११ १२८ १३८ २६४९६० २२२८४० ४२१२०

४ आ।िव। जयनगर धो�े १२ ४३० १३८ ८९०१०० ६९०२२५ १९९८७५

५ जनता मा।िव। बेतौना १२ ३८२ १३८ ७९०७४० ३५२६९५ ४३८०४५

६ जनता आ।िव। च��लालपुर ८ २३५ १३८ ४८६४५० ४३४००० ५२४५०

७ जनता आ।िव। गोिव�दपुर ९ २०६ १३८ ४२६४२० २८२३३५ १४४०८५

८ रामसु�दर जनता आ।िव। सं�ामपुर २ १६८ १३८ ३४७७६० १८७७५५ १६०००५

९ द�लत आ।िव। मु�सार १ १०५ १३८ २१७३५० १९३१३१ २४२१९

१० मदरसा नु�ल इ�लाम बलकावा बजार ८५ १३८ १७५९५० १७२६०५ ३३४५

ज�मा १८०९१९४

१,८०९,१९४

६१ सामा�जक सुर�ा

�म भौचर
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६१.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा २६ बमो�जम सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा आ�थ�क बष�को अ��यमा रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । यो वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा वडा नं.१ दे�ख १३ स�मको लागी िविभ� ८ व�कह�माफ� त भ�ा िवतरण गन�
�.१९४३१२१३४.९ िनकासा भएको छ ।काया�लयले बँैकलाइ िनकासा गरेको आधरमा उ� रकम खच� लेखेको छ ।बैकले उ� रकमवाट कुन कुन लाभ�ाहीको खातामा
कित कित िनकासा भएको छ सो को िबबरण उपल�ध गराएको छैन । साथै काया�लयले समेत लाभ�ाहीको खातामा रकम पठाएको िववरण माग गरेको छैन ।लेखापरी�णको
�ममा बँैकसंग रकम िवतरण गन�बाँक�को िववरण माग ग�रएकोमा २०७८।७९ को �ा� रकम म�ये २०७९।६।७ स�ममा महाल�मी ब�क बाहेक अ� समा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गन� ब�कह�वाट �.१५७६३३१.०० िफता� �लइ संघीय संिचत कोष दा�खला गराईयो । उ� ब�कह�ले �रभस� िफड सिहत िहसाब िमलानको िववरण पेश गरेको छैन ।
नगरपा�लकाले िनकासा बमो�जमको लाभ�ाहीलाइ िवतरण भएको भ�ा रकम स�ब�धमा ��येक ब�क संग �रभस� िफडको िववरण �लइ यिकन गनु�पद�छ ।

६१.२ लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनुपन�मा कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, एकल
मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको उमेर ५ वष� पुगेमा, ब�कबाट िवतरण भएकोमा लगातार १ बष� स�म खाता िन���य भएमा, सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि� बसाई
सरी अ�य� गएमा र अयो�य �यि� भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएमा �थानीय तहको वडा काया�लयमा ३५ िदन िभ� घटना दता� गराएमा वा कुनै लाभ�ाहीले घटना दता�
नगराएको अव�थामा �थानीय तहका वडा अ�य�, वडा सद�य वा वडा सिचव वा काय�रत कम�चारीले घटना भएको जनकारी पाएमा स�य त�य बुझी वडा काया�लयबाट
लगत क�ा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा लाभ�ाहीको लगत क�ा गरेको िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले वा�तिवक
सं�या एिकन गन� सिकएन ।

६१.३ अनुगमन तथा िनरी�णः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ बमो�जम म��ालय, िवभाग, �देश म��ालय तथा नगरपा�लकाका �मुख वा �मुख
�शासक�य अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �कृयाको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । सो बमो�जम नगरपा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने
�या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन ।

६१.४ पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ बमो�जम �थानीय तहले ला�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क,

लाभ�ाहीले पूरा गनु�पन� �कृया स�ब�धी �थानीय सामा�जक संघसं�था तथा गैर सरकारी सं�थाको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र सो स�ब�धी सूचना
�थानीय एफ.एम लगायत संचार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामावली �थानीयतहले आ�नो वेभसाईटमा रा�ने �यव�था रहेको छ
। यसवष� नगरपा�लकाले सो बमो�जम काय� गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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६२ ५ २०७८-९-२० �कोप �यव�थापन 

कोिभड-१९ �यव�थापन काय�का लािग गत आ.ब.को पिहलो र दो�ो चरणको कोिभड-१९ लहरमा खिटएका �वा��यकम�ह�को जो�खम भ�ा वापत � ११७८३७९
भु�ानी गरेको छ ।

६३ बे�जु तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा �४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा �४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य
अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले लेखापरी�णको समपरी�को लागी पेश गरेको छैन । नगरपा�लकाबाट गत िवगत वष�को बे�जू फ�य�टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ��थित
िन�नानुसार दे�खएको छ ।
�. हजारमा
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

२९७१३६ ० ७७७०९ ० ३७४८४५
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