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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा 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) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(मधेश प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४१३                                                                                            तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

हररपरु नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सलााही  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.८ करोड ७२ लाख १ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त वेरुज ुमध्र् ेअसलु गनुापने रू.४ 
लाख ९ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.४ करोड  ७५ लाख ७ हजार र पेश्की वेरज ु
रु.२४ लाख ३३ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा सम्म २५ करोड ९५ लाख २ हजार बेरुज ु बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट नभई र्ो वषा ८ करोड ७२ लाख १ हजार कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु३४ करोड ६७ 
लाख ३ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                      

           (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

हररपरु नगरपातलका 
 

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

(रकम रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८६ ७५ ८७२०१ ० ० ० ८६ ७५ ८७२०१ ४०९ ४७५०७ ३६८५२ ० ० ८४३५९ २४३३ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रकम रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सलााही २५९५०२ ० ० २५९५०२ ० ८७२०१ ३४६७०३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ह�रपुर नगरपा�लका, सला�ही , ह�रपुर नगरपा�लका , सला�ही

काया�लय �मुख Raj Kumar Das २०७८-१-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Udaya Prasad Devkota २०७७-४-१ २०७८-१-१९

लेखा �मुख Rajeev Mahato २०७७-४-१ २०७७-९-५

लेखा �मुख Ranjit Kumar Ray Yadav २०७८-९-६

बे�जु रकम ८७,२००,८५१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,९८,८०,४२६.७३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,७०,६८,३४० चालु खच� २९,३९,५९,८४१.१५

�देश सरकारबाट अनुदान १,३३,०८,१९७.८ पँूजीगत खच� १५,६३,८६,७८६.६३

राज�व बाँडफाँट ८,०४,५५,५४१.८९ िव�ीय/अ�य �यव�था १२,७२,४०,५९८.८३

आ�त�रक आय ३८,२४,८०१.६५

अ�य आय १२,०६,४१,४०३.६६

कुल आय ५४,५२,९८,२८५ कुल खच� ५७,७५,८७,२२६.६१

बाँक� मौ�दात १०,७५,९१,४८५.१२
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१ प�रचय
�थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �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 ९ वडा, ५० सभा सद�य, ६६.८६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ४२७८३ जनसं�या रहेको छ ।

२ संवधैािनक र कानूनी �यव�था
नेपालको संिवधानको धारा २१४ बमो�जम �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार संिवधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रही नगरपा�लकामा िनिहत ह�ने र धारा २२१ मा �यव�थापक�य अ�धकार गाउँ
सभामा रहने �यव�था छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहको शासन �यव�थाको सामा�य िनद�शन, िनय��ण र स�ालन गन� अिभभारा पा�लकाको ह�ने उ�ेख छ ।सोही
अ�धकार बमो�जम नगरपा�लकाले काय� गद� आएको छ ।

३ आ�थ�क कारोवारको ��थती
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत �थानीय स��त कोष �यव�थापन �णालीबाट तयार भएको
आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन देहाय बमो�जम रहेको छ:

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५०,७२,९५,९८४.१० ४५,८७,९४,०५२.७० ४५,८७,९४,०५२.७० ४९,४२,५१,३५३.८२ १६,००,००० ४९,५८,५१,३५३.८२

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४८,७७,६७,३०३.४१ ४३,४९,१८,५९९.५४ ० ४३,४९,१८,५९९.५४ ३८,५२,५२,०५२.०३ १६,००,००० ३८,६८,५२,०५२.०३

११००० कर ११ ९,९९,१६,२७३ ८,०४,५५,५४१.८९ ० ८,०४,५५,५४१.८९ ६,७५,१६,५५२.०३ ० ६,७५,१६,५५२.०३

१३००० ३७,०५,६५,३५० ३४,३६,०५,३४७.३० ० ३४,३६,०५,३४७.३० ३१,२८,९७,४१८ १६,००,००० ३१,४४,९७,४१८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अनुदान

संघीय सरकार १२ ३३,२१,४३,३५० ३२,७०,६८,३४० ० ३२,७०,६८,३४० २९,६१,१३,१४० १६,००,००० २९,७७,१३,१४०

�देश सरकार १२ २,०३,२८,००० १,३३,०८,१९७.८० ० १,३३,०८,१९७.८० १,६७,८४,२७८ ० १,६७,८४,२७८

अ�त�रक
�ोत

१,३०,९४,००० २६,००,८०९.५० ० २६,००,८०९.५० ० ० ०

जनसहभािगता ५०,००,००० ६,२८,००० ० ६,२८,००० ० ० ०

१४०००
अ�य राज�व

१,७२,८५,६८०.४१ १,०८,५७,७१०.३५ ० १,०८,५७,७१०.३५ ४८,३८,०८२ ० ४८,३८,०८२

ख. अ�य �ाि� १,९५,२८,६८०.६९ २,३८,७५,४५३.१६ २,३८,७५,४५३.१६ १०,८९,९९,३०१.७९ १०,८९,९९,३०१.७९

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ८०० ० ८०० ० ० ०

कोषह� १,९५,२८,६८०.६९ १,९३,८३,७१६.१९ ० १,९३,८३,७१६.१९ २,४७,८३,१३७.९९ ० २,४७,८३,१३७.९९

धरौटी ० ४४,९०,९३६.९७ ० ४४,९०,९३६.९७ ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ८,४२,१६,१६३.८० ० ८,४२,१६,१६३.८०

भु�ानी
(ग+घ)

६५,९५,४९,४७६.४३ ४५,६७,६४,७९९.३२ ४५,६७,६४,७९९.३२ ४९,५५,९२,१९८.५१ १५,९९,१९८.६४ ४९,७१,९१,३९७.१५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६४,००,२०,७९५.७४ ४५,०३,४६,६२७.७८ ४५,०३,४६,६२७.७८ ४०,५३,८८,०९८.४१ १५,९९,१९८.६४ ४०,६९,८७,२९७.०५

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १४,८९,००,३५० १३,४५,७६,२४५.७३ ० १३,४५,७६,२४५.७३ १०,३८,६९,३८२.७८ ० १०,३८,६९,३८२.७८

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ८,९६,७९,९५६.७४ ५,९४,०७,३३७.४४ ० ५,९४,०७,३३७.४४ ६,७९,०४,१८१.६३ १५,९९,१९८.६४ ६,९५,०३,३८०.२७

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ५,३५,१९,००० ३,९२,९१,५१५.६६ ० ३,९२,९१,५१५.६६ २,३७,५८,१९५.१५ ० २,३७,५८,१९५.१५

२६०००
अनुदान

१८ १,२६,८९,००० ८१,४१,९३३.६५ ० ८१,४१,९३३.६५ १०,६५,००० ० १०,६५,०००

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,६७,५९,००० १,०८,८८,०४०.५८ ० १,०८,८८,०४०.५८ १,०९,९५,०१३.८३ ० १,०९,९५,०१३.८३

२८०००
अ�य खच�

१८ ४,३६,१३,६६८.०९ ४,१६,५४,७६८.०९ ० ४,१६,५४,७६८.०९ १९,१७,७१० ० १९,१७,७१०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २७,४८,५९,८२०.९१ १५,६३,८६,७८६.६३ ० १५,६३,८६,७८६.६३ १९,५८,७८,६१५.०२ ० १९,५८,७८,६१५.०२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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घ. अ�य
भू�ानी

१,९५,२८,६८०.६९ ६४,१८,१७१.५४ ६४,१८,१७१.५४ ४९,५५,९२,१९८.५१ १५,९९,१९८.६४ ४९,७१,९१,३९७.१५

कोषह� १,९५,२८,६८०.६९ ३०,४९,६६७.६६ ० ३०,४९,६६७.६६ ५९,८७,९३६.३० ० ५९,८७,९३६.३०

धरौटी ० ३३,६८,५०३.८८ ० ३३,६८,५०३.८८ ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ८,४२,१६,१६३.८० ० ८,४२,१६,१६३.८०

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(१५,२२,५३,४९२.३३) २०,२९,२५३.३८ २०,२९,२५३.३८ (१३,४०,८४४.६९) ८०१.३६ (१३,४०,०४३.३३)

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

२८,०४,७६,५७५.५१ २८,०४,७६,५७५.५१ १६,१४,८१,३९३.८० १६,१४,८१,३९३.८०

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(१५,२२,५३,४९२.३३) २८,२५,०५,८२८.८९ २८,२५,०५,८२८.८९ १६,०१,४०,५४९.११ ८०१.३६ १६,०१,४१,३५०.४७

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ २८,२५,०५,८२८.८९ २८,२५,०५,८२८.८९ १७,०९,८०,३२६.४७ १७,०९,८०,३२६.४७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ सबै कारोबार नसमेटेको 
काया�लयले आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� सू�को �योग गरी आ�नो काया�लयबाट संचालन भएको स�पूण� आ�थ�क कारोवार (सामा�जक सुर�ा भ�ा, सडक बोड�, यिुनसेफ आदी) सू�मा �ािवि� गरी
सो अनुसार म.ले.प.फा.नं २७२, र २७२ को सहायक अनूसूची-१ देखी २४ स�म पूण� �पमा तयार गरी िव�ीय िववरण तयार गनु�पन�मा सो अनुसार सबै कारोवार सु�मा समावेश नभएको, �य�तै
अनुसूिच १ देखी २४ स�म बैक अनुसार बाँक� समेत राखी अनुसूची पूण� �पमा तयार नगरेको आदी कारणबाट िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) ले कुल खच� � ५७७५८७२२६.६१ म�ये �
१२०८२२४२७.२९ को कारोबार समेटेको दे�खएन । तसथ� यसमा भएका सबै कमजोरी सुधार गरी सबै आ�थ�क कारोबारको यथाथ� िच�ण गन� स�ने बनाइनुपद�छ ।

५ घटी �ज�मेवारी 
\�थानीय स��त कोष �यव�थापन �णालीबाट तयार भएको आ.ब. २०७६/०७७ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची १० मा स��त कोष � १४१३४६१४८.७८ बाँक� मौ�दात
रहेकोमा यो बष�को सोही �ितवेदनको अनुसूची १० मा गत बष�को �ज�मेवारी � १३३७१५४९२.३३ सारेको पाइयो । यसरी िव�ीय �ितवेदनमा � ७६३०६५६.४५ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो ।
�य�तै गत बष�को अनुसूची १५ मा धरौटी, �कोप र िविवधमा कुल � १८७९५२०१.६९ मौ�दात बाँक� रहेकोमा यो बष� सोही िशष�कमा ७६६४९३४.४० मा� �ज�मेवारी सारेको पाइयो । यसरी दवुै
अनुसूचीमा कुल � १८७६०९२३.७४ घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।
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६ बैकं िहसाक िववरण 

पा�लकाले हरेक आ�थ�क बष�को अ��यमा �े�ताले देखाएको मौ�दात र ब�क िववरणले देखाएको मौ�दात बराबर नभएमा सो को कारण उ�ेख गरी ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले नयाँ आ�थ�क बष� शु� भएको केही िदनपछीको ब�क मौ�दातलाई �लएर �े�तामा �ज�मेवारी सान� र बाँक� मौ�दात देखाउने गरेको पाइयो । काया�लयले तयार गरेको एिककृत आ�थ�क
िववरणमा देखाएको शु� र अ��तम मौ�दात तथा असार मसा�तको ब�क मौ�दातको िववरणमा िन�नानुसारको खातामा देहायअनुसार फरक रहेको पाइयो ।

खाताह� एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार अ��तम मौ�दात ब�क िववरण अनुसारको अ��तम मौ�दात

चालु खच� खाता जोर बष� ३५६५२२२७.३१

पँू�जगत खच� खाता जोर बष� १००३०४११७.६३ एकमु� ७२४९१२२६.३५

िविवध खच� खाता ७३७०४.३

धरौटी खाता ७२८७३६७.६९ ६८८९६०७.१८

स��त कोष खाता १९१५२८२३.१६

�कोप �यव�थापन कोष १७४१४३८४.९४

आ�त�रक राज�व खाता ४९०३४५४.२४

ज�मा १०७५९१४८५.३२ १५६५७७४२७.४८

उपयु�� त�याकं हेदा� पा�लकाले असार मसा�तमा ब�कले देखाएको मौ�दात रकममा नयाँ आ�थ�क बष� शु� भएपछी � ४८९८५९४२.१६ को कारोबार प�चातको मौ�दात रकमलाई आ.ब.०७७/०७८
को अ��तम मौ�दात मानेको दे�ख�छ । पा�लकाले बैक िहसाव समायोजन िववरण र सा�न बाँक� चेकको िववरण लेखापरी�ण सम� पेश गरेको छैन । यसरी नयाँ आ�थ�क बष�मा केही िदनको कारोबार
प�चात िहसाब िमलान गन� �वृ��मा सुधार गद� आ�थ�क बष�को अ��तम िदनको मौ�दात रकमलाई �लएर दे�खने फरक रकम स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

७ सशत� िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ अनुसार संिघय एवं �देश सशत� अनुदानबाट �ा� रकम खच� नभएको अव�थामा संिघय संिचतकोष एवं �देश संिचतकोषमा बाँक� रकम
िफता� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको संघीय सशत� अनुदान �. २९४७९८५८.०५ संघीय संिचत कोष खातामा र �देश सशत� अनुदान �. ४४८२१ �देश
संिचत कोष खातामा िफता� गरेको छ। खच� ह�न नसकेको सशत� अनुदान रकम समयमै िफता� गनु�पद�छ ।
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८ आ�थ�क कारोवारको अव�था 
आ�थ�क कारोवारको अव�था : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीलाई �यव��थत गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मै�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को
एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
• आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा भएको खच�को चेक भु�ानीको लािग आव�यक रकम मूल संिचत कोष खाताबाट काय� संचालन खातामा सोही वष�मा ट� ा�सफर गनु�पन�मा पिछ�ो आ.व. २०७८।७९ मा
समेत मूल संिचत कोष खाताबाट रकम ट� ा�सफर गरेको छ । मूल संिचत खाताबाट आषाढ मसा�त िभ�ै आव�यक रकम ट� ा�सफर गरी खच�को लेखा�न गनु�पद�छ । ऐनको �यव�था अनुसार िव�ीय
िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

९ आ�त�रक िनय��ण, िव�ीय उ�रदािय�व एवम् कानुनको पालना 
आ�त�रक िनय��ण, िव�ीय उ�रदािय�व एवम् कानुनको पालना: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िनयिमत,

िमत�ययी, �भावकारी र द�तापुण� ढंगवाट स�पादन गन� र िव��य �ितवेदन �णालीलाई िव�वसिनय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ–आ�नो कामको �कृती अनुसारको
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । यसैगरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८१ मा कामको �कृित अनुसार
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको लेखापरी�ण गदा� आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा देहायका कमजोरी रही असर पन� दे�खएको छ । अतः आ�त�रक
िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउन िव�ीय उ�रदािय�व स�ब�धी कानूनको काया��वयनमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ । पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन
। यसबाट स�ब��धत काम िमत�ययी एवं �भावकारी ढ�ले काया��वयन भएको छ भनी िव�व�त हनु स�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई िनयमीत, िमत�ययी एवं
�भावकारी बनाउनु पद�छ:-

कितपय आयोजनाह� नगर �मुखको तोकादेश बाट योजना �वीकृत गन� गरेको, नगर सभाबाट �वीकृत गनु�पन�,
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) बमो�जम ��येक िनजामती पदको काय� िववरण बनाई लागु नगरेको ,
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
िवतरणमूखी काय��म संचालन गरेको,
पँू�जगत खच�मा आयोजनाको �ाथिमिककरण नभएको,
स साना योजनालाई �ाथिमकता िदएको,
नापी िकताब (म.ले.प.फा.नं. ५०३) छु�ै अिभलेखको �पमा रा�ने �यव�था नगरेको,
नापी िकताब िनय��ण खाता (म.ले.प.फा.नं. ५१२) नरहेको ।
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भे�रएशन अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०१) नराखेको ।
आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०५) नराखेको ।
ठे�कागत अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०६) तयार नगरेको ।
ठे�का स�ब�धी गो�वारा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) तयार नगरेको ।
जनसहभािगतामा स�पािदत काय�को �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. ५१४) तयार नगरेको ।
कोषह�को काय�िव�ध कानून नवनाएको,
उपभो�ाको योगदान �यून�पले जुटाएको,
कर तथा शु�क अनुमानको ठोस आधार िनमा�ण नगरेको,
काय�िव�ध वेगर आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको,
सं�थागत �मता िवकासमा उ�ेखिनय �गित नगरेको,
आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गरेको,
काय� स�पादन जमानीको मा�य अव�ध निवकरण भएको नदे�खएको,
उपभो�ाबाट ख�रद सामान प�रमाण र नापी तथा उपयोग निभडेको,
चालु �कृितका खच�लाई पँू�जगत खच�मा िविनयोजन गरी खच� गरेको,
राज�वको अनुमान र �ा�ी ��ेपणमूखी र दायरामुखी वनाउन नसकेको,
सव ैकम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नगरेको ·
�ा�ी तथा भू�ानीको खच� साव�जिनक�करण नगरेको,
िव�ाथ� तथा िश�क अनुपात निभडेको मज�रको काय��म अगाडी नवढाएको
अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन नगरेको,
एिककृत स�प�� िववरण र �ज�सीको एक�कृत लगत र िनरी�ण नगरेको,
लि�त समूह खच�लाई िनय��णमा �याउन नसकेको,
िविवध खच�मा िनय��ण नगरेको, कितपय िविवध खच�को िवलमा घरयासी �योजनका खा�ा� सामानको �योजन नखुलाई िवल राखी भु�ानी गरेको,
काया�लयमा टे�लफोन नभएको भनी �योजन नखुलाई िनजी फोनमा �रचाज� खच� ले�ने गरेको,
उपभो�ा सिमितको गठन �ि�या िनयमानुसार नभएको,
अनुगमन संय�� िनमा�ण गरी योजना अनुगमनलाई �भावकारी नबनाएको,
सवं �कारका आयोजनामा िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�त ह�ने �माण संल� गन� नगरेको ,
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उपभो�ा सिमितबाट गराएको काममा िनयमानुसार खच� अनुमोदन, खच�को सूचना साव�जिनक�करण नगरेको, मम�त स�भारको �ज�मा सिहत स�प� योजना उपभो�ालाई योजना ह�ता�तरण र
सो को अिभले�खकरण नगरेको ,
लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन नगरेको
�ज�सी खाता,बैक नगदी िकताव, लेजर खाताह� �मािणत गरी �े�ता अ�ाव�धक नगरेको/एउटा पे�क� बाँक� छँद ैअक� पे�क� िदने गरेको,
आ�दानी तफ� को म.ले.प.फा.नं. १०४ दे�ख १०९ स�म नराखेको,
म.ले.प.फा.नं.४०७ र ४०८ �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरेको ,
समयमा पे�क� फ��यौट नगरेको,
केही उपिशष�कमा ब�क नगदी िकताब र आषाढको खच�को फाटवारी निमलेको,
िनयम बमो�जम खच�को िवल भरपाईको ते�रज, जोडज�मा, �मािणकरण,भु�ानीको छाप र खच�का यथे� �माण नरहेको,
ई�धन खच�को लगबुक नराखेको,

· कितपय िनजी सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी गरेको, िनयम, कानुन र िनद�िशका अनुसार काया��वयन गनु�पन� उपरो� �यहोरा पूण� �पमा काया��वयन नगरेका कारण िव�ीय उ�रदािय�व एवम
जवाफदेिहता र कानूनको पालनामा कमी आएको ह� ँदा �ज�मेवार पदा�धकारीले कामको �कृित अनू�प आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गन� र कानूनको पालना गराउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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१० बजेट अनुमान र यथाथ� �ाि�को ��थित 

२०७७।0३।२४ को नगरसभाको वठैकले बजेट पारीत गरेको र आय �ययको ��ेपण गदा� २०७५।७६ को यथाथ�, २०७६।७७ को संशो�धत अनुमान र २०७७।७८ को अनुमान पेश गनु� पन�मा
२०७५।७६ को यथाथ� र २०७६।७७ को संशो�धत अनुमान उ�ेख नगरी २०७७।७८ को अनुमान मा� उ�ेख गरी काय��म बजेट ��वकृत गरेको छ । यसवाट गत वष�को बजेट संग तुलना गन� स�ने
अव�था दे�खएन । बजेट अनुमान र यथाथ� �ाि�को ��थित यस �कार छ: ( (�.हजारमा)

�.स. िववरण वािष�क अनुमान यथाथ� �ाि�

1 आ�त�रक �ोतको राज�व १५४९६९ १४४५७३

2 राज�व वाँडफाड �ाि� ९८२२६ ८०४५६

3 अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय समानीकरण ११९६०० ११९६००

४ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय सशत� १५७१०० १९३४६८

अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण संघीय िवशेष १४००० १३९९९

५ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश समानीकरण ७३२८ ७३२८

६ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश सशत� ८००० ४०००

७ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश िबशेषा ३००० १९८०

८ अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण �देश समपुरक २००० ०

९ चालु खच� ३६५१६१ २९३९६०

१० पँू�जगत खच� २७४८६० १५६३८७

११ िव�ीय ० ०
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११ �ोत अनुमान तथा वजेट �समा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको
स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा वजेट �समा िनधा�रण, वजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरण, वजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा िवषयगत �े� तथा पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट तथा सोको �ाथिमक�करण
गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा �याएता पिन ठुला पूवा�धार �े�लाई वजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा
काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ । नगरको �ाथिमक आयोजना कून कून ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ

१२ वजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा वजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय �े�गत काय��म र
काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आप�स ताद�यता तथा प�रपुरकता िमलाउने �यव�था छ । एउटै �े� िभ� वडागत योजना, नगरपा�लका योजना र िवषयगत पूवा�धार �े�का काय��मका
लािग रकम िविनयोजन गरेको छ । िवषयगत �े� सँग स�व��धत तथा वडा र नगरपा�लकाको साव�जिनक िनमा�ण सँग योजना दोहोरो पन�स�ने अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा
तेहेरो �पमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन गन� �यव�थाको लािग िवशेष �यानाकष�ण ग�रएको छ ।

१३ अव�डा बजेट 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ९ मा अव�डा वजेट रा�न निम�ने स�व��ध �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा पा�लकाको सम� काय��म बजेट परी�ण गदा�
उपरो� ऐन िनयमको �यव�था अनुसार काय��म वाइज बजेट �वीकृत नगरी �े� वाइज एकमु� (सडक िनमा�ण, भवन िनमा�ण, �संचाई आयोजना िनमा�ण, िविभ� �संचाई, सडक, खानेपानी, नदी
िनय��णको िड.िप.आर. तयारको पारमश� आदी) बजेट �वीकृत गरी पिछ आव�यकता एवं माग अनुसार काय��म एवं बजेट वाडँफाँड गरी पठाउने गरेको दे�खयो । जुन काय��म बजेट �स�ा�त िवप�रत
दे�ख�छ । य�तो �कृयाले िव�ीय अनुशासन कायम नह�ने, पह� ँच ह�ने समुदाय वा �यि�को �े�मा मा� काय��म जाने र आव�यक �थानमा काय��म बजेट नजाने र आ�थ�क वष�को वीच वा अ��यमा मा�
बजेट वाडँफाडँ ह�न गई काय��म काया��वयन नै नह�ने भएपिन हतारमा गुण�तरिहन काम ह�न स�ने संभावना रहेको दे�खयो । यसरी बजेट �वीकृत गन� आव�यकता अनुसार पिछ बजेट बाडँफाडँ गन�
काय� ऐन एंव िनयमावलीको �यव�था अनुसार नदे�खँदा अिवल�ब व�द ह�नु पन� दे�ख�छ ।

�.स. काय��म बजेट

1 भैपरी आउने खच� ५०,००,०००.००

2 �यािच� फ�ड (मागको आधारमा न.पा.ले िनण�य गन� गरी) १,००,००,०००.००

5 मागको आधारमा पशु िबकास काय��म ५०,००,०००.००
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१४ बािष�क आ�थ�क कारोवारको �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा ��येक काया�लयले एक आ�थ�क वष�को अव�धिभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवार (नगदी,�ज�सी आय �यय) को अनुसूची ११
बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको ए�काईस िदनिभ� दईु �ित स�ब��धत �देश लेखा िनय��क काया�लय र एक �ित तालुक काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था
छ । लेखापरी�ण अव�धस�म अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचाको वािष�क आ�थ�क कारोवार, �ितवेदन तयार नगरेकोले िनयमको �यव�था पालना भएको दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको
प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१५ �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार �गित िववरण तयार गरी �यसको भौितक र िव��य प�को सामुिहक सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । यसरी सिम�ा गदा� �गित
कम भएको कारण सो को �ज�मेवार �यि� पिहचान गरी सुधारकालािग चा�नुपन� कदम र �गित �यनु भएको स�व�धमा �ज�मेवार �यि� उपर आब�यक कारवािह समेत गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले
उ� �यव�था अनुसार �गित िववरण तयार नगरेको कारण पा�लकाले िवकासका �े�मा गरेको सम� लगािनको उपल��धको अव�था मु�या�न गन� सिकएन । पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था
अनुसारको �ज�मेवारी पुरा गरेको दे�खएन । वािष�क �गित तयारगन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

१६ आव�धक योजना र आयोजना ब�क 

�थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थानीय �तरको िवकासको लागी आव�धक, बािष�क, रणनीितगत िबषय �े�गत
म�येका�लन तथा िदघ�का�लन िवकास योजना बनाई लागु गनु�पन�, �य�ता योजना संघीय सरकार र �देश सरकारका योजना अनुकुल ह�नुपन� िविभ� अ��तस�ब��धत िवषयलाई �यान िदई योजना तजु�मा
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । योजना बनाउदा आ�थ�क िवकास र ग�रिब िनबारणमा ��य� योगदान पु�े उ�पादन मुलक र िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको �जवन �तरमा आ�दानी र रोजगार
ब�ने, �थानीय �तरका जनताको सहभािगता जु�ने, �वयम् प�रचालन गन� सिकने तथा लागत कम ला�े, �थानीय �ोत साधन र �सपको अ�धकतम �योग ह�ने, िपछिडएको वग� र समुदायलाई ��य�
लाभ ह�ने योजना सं�ालन गनुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले आव�धक योजना बनाई काया��वयनमा �याएको पाइएन । �थानीय आव�धक योजना र आयोजना ब�कको अवधारणा काया��वयन गरी
आयोजना छनौट र आयोजना �यव�थापनमा �भावकारीता �याउनुपद�छ ।

१७ म�यमका�लन खच� संरचना 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार पा�लकाले �य�तो खाका तयार गरेको दे�खदनै । म�यका�लन खच� संरचनामा
योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र सोबाट �ा� ह�ने �ितफल समेत खुलाई योजना तथा काय��मको �ाथिमक�करण गनु�पन�मा ३ आ�थ�क
वष�को आ�दानी र खच� ��ेपण सिहतको काय��मको �ाथिमक�करण लागत र समय खुलाई तयार गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np15 of 60

१८ चौमा�सक तथा आषाढ मिहनाको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार खच� गनु� पद�छ । काया�लय बाट �ा� िववरण अनुसार नगरपा�लका पँू�जगततफ�  चौमा�सक
खच�को अव�था िन�नानुसार रहेको छ । जस अनुसार ते�ो चौमा�सकमा बढी खच� गरेको दे�खयो । यसवाट कामको गुण�तरमा समेत �भाव पारेको दे�ख�छ । ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी खच�
गन� �वृ��ले आ�थ�क कारोवारको पारदिश�ता एवं गुण�तरमा समेत �भाव पान� स�ने दे�ख�छ । यसमा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

कुल खच� पिहलो चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

खच� �ितशत खच� �ितशत खच� �ितशत खच� �ितशत
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१९ आ�त�रक ऋण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम नगरपा�लकाले राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत गरी उ�पादनिशल, रोजगारमुलक,

आ�त�रक आयवृि� तथा पँूजीगत काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।

२० �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।तर लेखापरी�णको �ममा गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� उजुरी र यो बष� थप भएको उजुरी कुल उजुरी
फ��यौट भई बाँक� उजुरीको िववरण माग ग�रएकोमा �ा� ह�न सकेन । त�याकं �ा� ह�न नस�दा यस स�ब�धमा िव�लेषाण गन� सिकएन । त�याकं �यव�थापनमा रहेको कमजोरी समयमै सुधार गनु�पद�छ
।

२१ �ज�सी �यव�थापन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ वमो�जम �ज�सी सामानह� के क�तो अव�थामा छन् काया�लय �मुखले एक वष�मा क�तीमा एक पटक आफ� ले िन�र�ण गरी वा
�य�तो मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी वाहेक अ�य कम�चारी वा �ािव�धक �ारा िन�र�ण गन� लगाई �यसको �ितवेदन �ल�खत �पमा �लई रा�नुपन� �यव�था अनु�प काया�लयले �ज�सी िन�र�ण
�ितवेदन तयार गरेको भएतापिन �य�तो �ितवेदनमा औ�याइएका कैिफयतह� स�बोधन गरेको पाइएन । �ितवेदनमा औ�याइएको मम�त गनु�पन�, मम�त ह�न नस�ने, िम�हा गनु�पन� ज�ता कैिफयतह�
समयमै स�बोधन गरी �ज�सी �यव�थापनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

२२ �ज�सी िनरी�ण 

पा�लकाको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन अनुसार एक थान िहरो सुपर �पेले�डर मोटरसाइकल चोरी भएको कैिफयतमा उ�ेख ग�रएको छ । यस स�ब�धमा उ� मोटरसाइकल बा�तिवक �पमा चोरी भए
नभएको छानिबनबाट एिकन गनु�पद�छ ।
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२३ स�प�� 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 गरी, �यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा
नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन
तयार गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले तयार गरेको �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा सािबक गाउँ िबकास सिमित तथा सा अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर,
मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खातामा �ज�मेवारी सारेको दे�खएन। यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी
मालसामानह� हराउन, िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ । वडा, �वा��य,

िश�ा, सेवा के��, नगरपा�लका लगायतको स�प��लाई एिककृत ग�रनुपद�छ ।

२४ बे�जु अिभलेख 

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 गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट 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 पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले नगरपा�लकाले उ�
�यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । पे�क� तथा बे�जुको एिककृत िववरण तयार गनु�पद�छ ।

२५ �थानीय त�यांक र अिभलेख 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �थानीय
त�यांक स�व�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र
अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । त�यांक वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया�व�यनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले
अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।
�यसैगरी ��येक गाउँपा�लका र नगरपा�लकाले 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�सांकन वा नगरपा�लकाको सम� �ोफाईल तयार गनु�पन�मा सो समेत तयार गरेको दे�खएन । 

२६ बरबुझारथ 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन २०७४ को दफा ५० (१) अनुसार कम�चारी स�वा ह� ँदा आ�नो �ज�मामा रहेको नगदी �ज�सी वा सरकारी कागजात तोिकए बमो�जम बरबुझारथ गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयको �ज�सी िन�र�ण �ितवेदन अनुसार स�वा भएका �मुख �शासिकय अ�धकृत उदय �साद देवकोटाको �ज�मामा रहेको �यामसु� �ाब एक थान मू�य � ३९०२५.०० काया�लयमा िफता�
�याई �ज�सी दा�खला गनु�पन� �.

३९,०२५
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२७ वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु� योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८ ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क ख�रद
योजना बनाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो ख�रद ऐन नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना बनाई ख�रद काय�लाई �यव��थत र �भावकारी
बनाउनु पद�छ ।

२८ अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमो�जम योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन तथा मू�यांकन योजनासमेत तयार गनु�पन� र नगरपा�लकाबाट संचालन भएका योजना तथा काय��मको
अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी सोको �ितवेदन काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले योजनाब� �पमा संचा�लत योजना अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काया��वयन गरेको
दे�खएन । केिह योजनामा नगर �मुख र उप �मुख तथा स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले अनुगमन गरेको भएपिन ,केिह योजनामा नगर �मुख र स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले वाहेक अ�धकांश
योजना वाड� अ�य�, वाड� सद�यले मा� तथा कम�चारी,�ािव�धकले मा� अनुगमन गरेको दे�खएको छ । ��तुत अनुमगन �ितवेदनमा आ�थ�क अव�था र काम स�प� भएको �यहोरा उ�ेख गन� गरेको
छ । काम नभएका र सुधार गनु�पन� �यहोरा कमै मा� उ�ेख गन� गरेको छ । यसरी योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काय� ऐनले िनिद�� गरेबमो�जम �ज�मेवार पदा�धकारीबाट नगराउँदा
र �ािव�धक प�को किम कमजोरी नऔं�याउँदा साधन�ोतको अ�धक�म उपयोग, सेवा �वाह तथा कामको गुण�तर �भावकारी ह�न नस�ने तफ�  �ज�मेवार पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

२९ गुण�तर प�र�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको
िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट ख�रद ग�रएका �यापटप लगायत सवारी साधनको भु�ानी गदा� सामानको गुण�तर परी�ण गरेको छैन । अतः ती सामानह�को गुण�तर
स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

३० सामा�जक परी�ण 

पा�लकाले साव�जिनक परी�ण अ�तग�त योजना संचालन, काया��वयन र काय��ि�यामा पारदिश�ता र जवाफदेिहताको वृि� गन� साव�जिनक परी�ण स�ब�धी उपभो�ा सिमित प�रचालन िनद�िशका बनाई
काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको दे�खएन । साव�जिनक परी�ण स�ब�धी ढाँचा तोक� काया��वयनमा न�याएकोले योजनामा साव�जिनक परी�ण ह�न सकेको पाइएन । पा�लकाले केही ठूला
योजनाह� छनौट गरी सामा�जक परी�णको �यव�था समेत काया��वयन गरेको दे�खएन । पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँुजीगत एवं चालु योजनामा िनद�िशका बनाई तोकेको ढाँचा अनु�प साव�जिनक
परी�ण गराउने काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।

३१ कम�चारी �यव�था 
पा�लकाले आ�नो िनयिमत काय� स�ालन गन� काय�बोझ, काय� �कृित तथा काय� प�रमाण समेतको आधारमा संगठना�मक सव��ण गरी दरब�दी कायम गरेको पाइएन । संिघय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयले पठाएको दरब�दी अनुसारको पदपुित� तथा �र�को ��थित दे�खने गरी िववरण तयार गरेको पाइएन । �र� पदपुित� गन� के क�तो �यास भएको छ सो िववरण समेत लेखापरी�णको
�ममा उपल�ध ह�न सकेन । �र� पद समयमै पदपूित� गरी र दरब�दी भ�दा बढी ह�ने गरी पदपूित� नगरी कम�चारी �यव�थापनलाई चु�त र द�ु�त बनाइनुपद�छ ।
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३२ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा
खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले कम�चारी तलव भ�ामा �. १,६४,८७,१२६.०० खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन । ऐनको �यव�था
पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ ।

३३ िवधालयगत िनकासा खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय िठकसँग भएको छ भ�े कुरामा िव�व�त ह�न कुनै पिन काम अनाव�यक
�पमा दोहोरो ह�ने गरी िविभ� कम�चारी वा िनकायबाट ग�रएको छैन र ितिनह�को पालना ग�रएको छ भ�े कुरामा �यान िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िव�ालयह�लाई तबल भ�ा तथा िविभ�
िशष�कह�मा काय�कम� खच�ह� आव�धक �पमा िनकासा िददा सो को अिभलेख खातामा चढाउने गरेको दे�खएन । जसले गदा� सबै िवधालयको िनकासा एकिकृत �पमा िभडान गन� स�ने ��थित रहेन ।
तसथ� आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई िव�वसनीय एवं भरपद� बनाउन िव�ालयह�को चौमा�सक िनकासाको िव�ालयगत अिभलेख खाता रा�नुपन� दे�खयो ।

३४ िश�क दरब�दी र पदपूित� 
काया�लयले िवधालयगत �पमा िश�कह�को �वीकृत दरब�दी िववरण र काय�रत िश�कह�को िववरण अधाव�धक गरी राखेको पाइएन । काया�लयले िश�कह�को आ�त�रक स�वा तथा काज मा
खटाए नखटाएको भ�े िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश भएन । तसथ� हरेक बष� दरब�दी अनुसार पदपूित� भए नभएको र िश�कह� काय�रत रहे नरहेको एिकन गरी िववरण अधाव��क गन� र सोही
अनुसार तलब भ�ा िनकासा गनु�पन� ह��छ ।य�तो िववरण नह�दा, कुनै िव�ालयमा िश�कह�को चाप ह�ने तथा कुनैमा िश�कह�को अभाव ह�न स�ने ह� ँदा काया�लयले िश�कह�को िव�ालयगत
दरब�दी,काय�रत र �र� अव�थाको ��ट ह�ने गरी अिभलेख तयार गन� र समय समयमा अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

३५ िदवा खाजा 
काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब .२०७७।०७८ अनुसार तोिकएको खास �े� तथा अित �समा�तकृत लोपो�मुख जातजातीका (ल�ीत समुहका) बालबा�लकाह� एबं �ज�ाका िब�ाथ�को लागी
िदवा खाजा उपल�ध गराउन िब�ालयह�लाई अनुदान िशष�कबाट १५ िब�ालयह�को खातामा १०० िदनको लािग � ७१,१४,८००.०० िनकाशा भएकोमा पा�लकाले िव�ालय स�ालन भएको िदन
सं�या, �ा� गन� िब�ाथ�को सँ�या, िब�ाथ� हा�जरी र �गित �ितबेदन समेत िभडान गरी बा�तिवक खच� एिकन गरेको पाइएन । यस स�ब�धमा बा�तिवक खच� एिकन गरी बढी रकम िनकासा भएकोमा
असुल ह�नुपद�छ ।

३६ िनःशु�क पा�पु�तक 

काया�लयले नगरपा�लकामा रहेका १५ वटा िव�ालयका क�ा १ दे�ख १० स�मका ७०६८ िव�ाथ�ह�लाई िनःशु�क पा�पु�तकबापत गो.भौ.नं. २०५, िमित ०७८।३।३ मा पिहलो िक�ता �व�प �
३०,०७,२९६.०० िनकासा गरेको छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ मा क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�याकं संकलन गन�, एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सकमा िव�ाथ�
सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� िनकासा िदने र बाँक� २५ �ितशत रकम २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना� भएको िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको
िववरणको आधारमा नपुग ह�ने रकम मा� थप िनकासा िदने �यव�था छ । तर काया�लयले िमित २०७७ मा आफूसंग भएको त�याकंको आधारमा यो भौचरबाट ७५ �ितशतलाई र सोही त�याकंको

१,१४२,६६८.९५
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आधारमा बाँक� २५ �ितशत सं�यालाई गो.भौ.नं. २८३, िमित २०७८।३।२५ मा १५ वटा िव�ालयलाई िन�नानुसार पा�पु�तक बापत � १००२४३२.२१ र ७ वटा मदरसालाई �
५६०९४७.०० समेत गरी कुल िनकासा � ४५,७०,६७५.८२ िदएको दे�ख�छ ।

िव�ालय+B423:D436 िनकासा भएको िव�ाथ� सं�या िनकासा रकम

ह�रहर जनता मा.वी. ह�रपुर १ २४५ १५५२२८.३

पाँच कुमारी मा.वी. ह�रपुर १ ६३७ ३८६९७९.८८

महािवर जनता मा.िव. ह�रपुर २ १२६१ ७६०४०६.५८

जनता आ िव ह�रपुर २ १७० ९८५३०

जनक�याण �ा.िव. ह�रपुर २ १०१ ५४८३५.२

जनता मा.िव. ह�रपुर ह�रपुर ३ ६३१ ३३७६०२.९४

जनता मा.िव. ह�रपुर ४ ८३४ ४५८२३६.१६

जनता आ.िव. ह�रपुर ५ ४७३ २५७९७७.४

साव�जिनक जनता मा.िव. ह�रपुर ६ ८७३ ५०००००.८६

�वण जनता �ा.िव. ह�रपुर ७ १८१ ९०६३०.९

ल��मनाथ जनता �ा.िव. ह�रपुर ७ २९० १४४५६६.५

इ��पुर जनता �ा.िव. ह�रपुर ८ ७४ ४०५०७.२

जनता �ा.िव. ह�रपुर ८ ११८ ५९६०२.८

रामलगान मा.िव. ह�रपुर ९ ८७९ ५१३५६९.६

जनता �ा.िव ह�रपुर ९ ३०१ १५१०५४.५
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७ वटा मदरसा १०४४ ५६०९४७.

ज�मा ७०६८ ४५,७०,६७५.८२

नयाँ भना� भएका िव�ाथ� एिकन नगरी वा स�ब�धीत िव�ालयबाट पा�पु�तकको िबल भपा�ई सिहत गरेको दािब िबना िनकासा गरेको दे�खएकोले कुल िनकासाको २५ �ितशतले ह�ने रकम �
११४२६६८.९५ को स�ब�धमा कुन कुन िव�ालयमा बढी भु�ानी गएको छ एिकन गरी बढी िनकासा असुल गन� � 

३७ छा�बृ��तफ�  
काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब.२०७७।०७८ को �स.नं ७.२.१.१ सामुदायीक िब�ालयका आधारभुत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत िब�ाथ�ह�का लागी िबप� लि�त ह�नेग�र गैर आबासीय
छा�बृित काय��मको िनकासा भएको रकम � १०२६००० को छा�बृित �ा� ह�ने िब�ाय�को नाम नामे�स सिहतको िबबरण र िनकासा रकम पा�लकाले िभडान गरी एिकन गनु�पद�छ ।

३८ सवारी साधन मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो स�भार गरी वा चालु अव�थामा रा�ने
उ�रदािय�व स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई
खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले मम�त खच� भु�ानी गदा� म.ले.प.फा.नं. ४१५ तयार नगरी �.९७७२५५.०० खच� लेखेको छ । िनयमको पालना तफ�
काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ । 

३९ �मण अिभलेख एवं �ितबेदन 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५ �ितशत
रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख
छ । काया�लयले िविभ� पदा�धकारी तथा कम�चारीले िविभ� �थानमा अनुगमन तथा �मण गरेको भनी अनुगमन तथा मू�याकंनमा � ४,८७,७०० र �मण खच�मा � ४,६५,९०० तथा अ�य �मण
खच�मा �. ३,०७,७०० खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन । एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर
ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको उिचत दे�खएन । िनयमाबलीमा उ�ेख भए बमो�जम �मण अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास
ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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४० अ�य खच� 
पा�लकाले यो बष� कोिभड १९ �यव�थापनको लािग कुल कित खच� गय� भ�े स�ब�धमा िववरण माग गरेकोमा �ा� ह�न सकेन । पा�लकाको िबपद �यव�थापन कोषबाट कुल � २९७७६८७.६६ खच�
भएकोमा केही मु�य िशष�कको खच� िन�नानुसार रहेको पाइयो ।

भौचर न. िमित �योजन खच� रकम कैिफयत

४-०७७/९/२ जनचेतनामुलक स�देश �सारण ४९७२०० सं�था छनौटमा �ित�पधा��मक िब�ध नअपनाएको ।

५-०७७/९/९ रेिडयो काय��म उ�पादन तथा �सारण ४४७४८० सं�था छनौटमा �ित�पधा��मक िब�ध नअपनाएको ।

९-०७७/१०/४ मिहला �वयंसेिवका भ�ा एकमु� १५०० ८७०००

१२-०७८/३/२३ १९ जना �वा�थयकम� तथा काया�लय सहयोगीलाई एक िदनको तलब
बराबर भ�ा

२४३३५५ एक िदन बराबरले भ�ा पाउने िनण�य आधार पेश नभएको

१४-०७८/३/२७ जाडो समयमा दाउरा िबतरण १५००००

१५-०७८/३/२७ औषधी ख�रद ४९९७४२.५ कोिभड १९ को लािग के कती औषधी �ा�ी, उपयोग र िबतरण भयो सो को ��
अिभलेख नराखेको ।

यसरी खच� ले�दा पया�� िबल भपा�ई तथा खच�को पु��ाई संल� नगन� कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

४१ कोिभड १९ भ�ा 
कोरोना भाइरस (कोिभड १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को बँुदा ७ अनुसार ओसारपसारमा संल� तथा आइसोलेशनमा रा�खएका र
सं�मण पुि� भइ उपचाररत िवरामीह�को ओसारपसारमा संल� सवारी साधनमा काय�रत जनशि�लाई दोहोरो नपन� गरी नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलव �केलको पचास �ितशत र �योगशालामा
काय�रत जनशि�म�ये ��य� �पमा परी�ण तथा �मािणकरणमा संल� जनशि�लाई दोहोरो नपन� गरी नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलव �केलको शत�ितशत जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने
�यव�था ग�रएको छ ।पा�लकाले ७१ जना �वा��य कम�चारीलाई िमित २०७६ चै� दे�ख २०७७ असार स�मको लािग न.पा.चालुबाट � ४४,००,०००.०० र यो िशष�कबाट � १,२७,१६०.१६ गरी
कुल � ४५,२७,१६०.१६ कोिभड १९ भ�ाको �पमा भु�ानी गरेको पाइयो । गत बष�को भु�ानी यो बष� गरेकोमा भु�ानी बाँक�को िववरण �मािणत गराई राखेको पाइएन । १०० �ितशत र ५०
�ितशत दइु थ�रले भ�ा गणना गरेकोमा सो को गणना िब�ध (शु� तलब �केल वा खाइपाइ आएको तलब �केल), १०० �ितशत भ�ा पाउने कम�चारी र ५० �ितशत भ�ा पाउने कम�चारीको छु�ाछु�ै
िववरण, सो को िनण�य �ित�लिप समेत माग ग�रएकोमा उपल�ध ह�न सकेन । यसबाट उ� आदेश बमो�जम १०० �ितशत र ५० �ितशत पाउन यो�य कम�चारीको िवववरण तयार गरी सो बमो�जम
भ�ा भु�ानी भए नभएको यिकन समेत गरी बढी भु�ानी भएको भए असुल फ�य�ट समेत गनु�पन� �

४,५२७,१६०.१६
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४२ आ�थ�क सहायता 
कुनै �यि� तथा सं�थालाई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने �यव�था �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा �यव�था भएको दे�खदनै । आ�थ�क सहायता तथा िवतरणमु�ख काय��मले पँू�ज
िनमा�णमा योगदान पुया�उने अंश घ�न गई पू�जगत काय� �गितमा असर गन� अव�था एकाितर दे�ख�छ भने अक� तफ�  य�तो खच�ले �ितफल निदने ह��छ । य�तो िवतरणमु�ख एवं आ�थ�क सहायता
िवतरण �ि�यालाई िनय��ण गनु�पन� भनी गतिवगतमा सुझाव िददं ैआएकोमा यो वष� पिन िविभ� �यि� तथा सं�थालाई अ�य सामा�जक सुर�ामा � ३४,७९,०००.०० र उ�ार राहत पुन�था�पनामा �
२,०६,२५०.०० िवतरण गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�लाई िन��चत िव�ध र मापद�डको िबकास गरी िनय��ण र �ितफलमुखी बनाउनुपद�छ ।

४३ �वा��य स�थाह�लाई सहायता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न अनुसार �
८२४३३६। �वा��य स�थाह�लाई सहायता उ�ेख गरी मा�स,सेिनटाइजर,अ�सोिमटर लगायत सामा�ी ख�रद गरी �ज��समा आ�दानी तथा एकमु� खच� जनाई खच� गरेको छ । एकमु� खच�
जनाईको सामान सिह �योग भएको �माण संल� नगरी खच� लेखेको दे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम। �य��� रकम

४२६-०७८-२-२४ ममता इ�टर�ाइजेज ९९६६६

४१४-०७८-२-२९ ममता इ�टर�ाइजेज ९७७४५

४०९-०७८-२-१८ ममता इ�टर�ाइजेज ९८३१०

४६२-०७८-३-०१ ममता इ�टर�ाइजेज ९६०५०

५३९-०७८-३-२७ नासा मेिडको स�लायस� ४३२५६५

ज�मा ८२४३३६

८२४,३३६
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४४ अनुदान 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल, भरपाई, �माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम ३९(१०)

बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था अनुसार िबल भरपाई नरा�ख िन�नानुसार �.५५००००। एकमु� अनुदान उपल�ध
गराएको छ । अनुदानको सिह सदपुयोग तथा �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित नाम िववरण रकम

११५-०७७-८-१८ �वा��य चौक� ल�मीपुर �वा��य चौक� अनुदान,व�थ�� से�टर संचालन ३५००००

४७९-०७८-३-०७ प� भुवने�वरी वृ� सेवा आ�म म�जु कोइराला सदन लालन पालन तथा औषधी उपचार १०००००

४७७-०७८-३-०७ नवलपुर सप�दसं उपचार के�� काया�लय संचालन १०००००

ज�मा ५५००००

५५०,०००

४५ �वारे�टाइनमा ब�नेलाई खाना तथा खाजा 
कोिभड १९ रोकथाम �यव�थापन तथा िनय��णका लािग गो भौ नं ९।०७७।१०।४ बाट �वारे�टाइनमा ब�ने �यि�ह�लाई �ितिदन खाना तथा खाजा वापत एकमु� � ३०० का दरले १४ िदनको �
५६७००० भु�ानी भएकोमा पया�� आधार नखुलेकोले पया�� आधार खु�ने �मािणत कागजात पेश गनु�पन� �

५६७,०००

४६ ट� े �स� भ�ा 
गो भौ नं ९।०७७।१०।४ बाट ट� े �स� गरेवापत �वा��यकम�ह�लाई भ�ा �ित �वा��यकम� � ५०० का � १३०००० भु�ानी गरेकोमा उ� काय� कित िदन संचालन भए र कित जना �वा��यकम�
उ� काय�मा खिटए भनी �प� िववरण नखुलेकोले उ� काय� संचालन िदन र काय�मा खिटएका �वा��यकम�ह�को िववरण खु�ने �मािणत कागजात पेश गनु�पन� �

१३०,०००

४७ कम�चारी �यव�था 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारी पदपुत� र �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत गरेको सँगठना�मक संरचना अनुसार �मुख �शासिकय अ�धकृत सिहत ८१ को
दरव�दी रहेकोमा सो दरब�दीमा कुन कुन पद कसरी पदपुित� भएको छ र कित �र� छ भ�े कुराको िववरण तयार गरेको पाइएन । �थायी कम�चारी �यव�थापन गरी करारमा रा�ने परीपाटीमा िनय��ण
गनु�पद�छ ।
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४८ करार सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९५ मा काया�लय सुर�ा िच�ीप� ओसार पसार, सरसफाई, टेलीफोन, िव�ुत र धाराको संचालन तथा रेखदेख, पशु�वा��य तथा कृिष �सार काय�,
बगैचाको स�भार र रेखदेख, टाईिपङ वा क��यटुरटाईप, ड� ाईिभङ ज�ता साव�जिनक िनकायको दिैनक काय� स�ाालन गन� आव�यक पन� सेवा करारमा �लनुपरेमा साव�जिनक िनकायको �यि�, फम�,
सं�था वा क�पिन सँग करार गरी सेवा �लन स�ने र �य�तो सेवा करारमा �लदा �य�तो सेवाको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, सेवा संचालन िव�ध, ला�े मोटामोटीखच� र काय��े�गत शत�
तयार गरी साव�जिनक िनकायको �मुखबाट ��वकृत गराउनु पन� �यव�था छ । सेवा �दायकले गरेको सेवाको अनुगमन गनु�पन� �यव�था समेत छ । तर पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गरेको
दे�खएन । �य�तै पा�लकाले काय� प�रमाण तथा काय� बोझ समेतको आधारमा आफैले संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा आव�यक दरब�दी कायम समेत नगरी पा�लकाले यो बष� करार
सेवा शु�कमा � ८५,९९,३६६.०० खच� गरेको छ । यसरी बै�ािनक संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा यथाथ� दरब�दी कायम नगरी नयाँ करार िनय�ु� गन� तथा भैरहेकालाई �याद थ�दै
जाने �वृ��ले नगरपा�लका कोषमा �ययभार ब�द ैजाने दे�ख�छ । इनपुट माफ� त खच� बिढ रहने तर आउटपुट �प�ट नह�ने �णालीको अ�त गरी करार सेवा �णालीलाई �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

४९ इ�धन खच�को मापद�ड 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा
�याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन� ,सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना
नगरी यस वष� इ�धन पदा�धकारी � ४८७८७ र इ�धन काया�लय �योजन � ६२५९३३ समेत �. ६७४७२०.०० इ�धन खच� गरेको छ। इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन
अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

५० काया�लय स�ब��ध खच� 
काया�लयलाई वष�भरमा आव�यक पन� सामानको एकमु� िववरण बनाई साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �ावधान वमो�जम ख�रद योजना बनाई �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गनु�पन�मा पटक
पटक सोझै बजारबाट ख�रद गरी मसल�द तथा काया�लय सामानमा �. ११४०१५२.०० खच� लेखेको छ । सामानको आव�यकता तथा प�रमाण शु�मै िन��चत गरी �ित�पधा��मक �पले ख�रद
कारवाही अवल�बन गन�तफ�  काया�लयले �यान िदन ज�री छ । पटक पटक ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण गरी कानुनको पालना गरी ख�रदलाई िमत�ययी तथा �ित�पध� बनाउनुपद�छ ।

५१ प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा � ५ लाख �प�यास�मको िनमा�ण काय�, मालसमान र परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �य�तै िनयम ८५ अनुसार एक
आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सामान सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले प�पि�का छपाइ तथा सूचना �काशनमा सोझै ख�रद माफ� त �
९,६८,८५१.00 खच� गरेको छ । यसरी खच� गन� �वृ��मा सुधार गद� �सलब�दी बोलप� वा दरभाउप�को मा�यम�ारा �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 60

५२ िविवध खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार खच�को पु��ाई ह�ने �माण, कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यो वष�
िविवध खच� वापत �. ४५८१५७.०० खच� गरेको छ । खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने
गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

५३ वडा काया�लय संचालन खच� 
नगरपा�लकाले ९ वडा काया�लयलाई वािष�क �.६००००। का दरले वडा स�ालन खच� वापत �.५ लाख ४० हजार बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । वडा काया�लयसँग स�ब��धत िनयिमत
खच�ह� नगर काय�पा�लकाबाट भु�ानी भईरहेको अव�थामा वडा काया�लयबाट �ज�सी सामान ख�रद, काया�लय �यव�थापन, संचार ,इ�धनलगायतका काय�मा खच� गदा� �ज�सी लगत अ�ाव�धक नह�ने,

वडा काया�लयको खच�मा एक�पता नदे�खने तथा नगरपा�लका र वडा काया�लयबाट एउटै काममा दोहोरो खच� ह�न स�ने दे�खएकाले दईु िनकायबाट खच� गन� प�रपाटी िनय��ण गरी खच�मा एक�ार
प�ित कायम गन� �यान िदनुपद�छ ।
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५४ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम १२ (२) मा परामश� सेवाको लागत अनुमानको आधार तथा अनुसूची १ (क) मा सो को ढाँचाको �यव�था गरेको छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ। पा�लकाले यो बष� िन�नानुसारका काय�ह�को लािग परामश� सेवा ख�रद गरेको दे�ख�छ ।

भौचर नं. िमित सं�था काय� भु�ानी रकम

५७६-०७८-३-३० सिमका �रसच� ए�ड ट� े िन� से�टर आ�त�रक िनय��ण स�ब�धी काय�िब�ध तयारी ४९४९४०

५७५-०७८-३-३० उपम�य ुपरामश� सेवा �ा.ली राज�व स�भा�यता अ�ययन तथा ��ेपण काय��म ४९२६८०

५७७-०७८-३-३० एस.के. परामश� सामा�जक परी�ण गन� काय��म ४९२६८०

५७१-०७८-३-३० मुनाल सामुदाियक सं�था साव�जिनक सुनुवाई काय��म ४९५५००

ज�मा १९७५८००

उपयु�� िववरण हेदा� पा�लकाले िनयिमत �पमा कम�चारीह�ले नै स�पादन गनु�पन� काम समेत परामश� सेवाको �पमा ख�रद गरेको पाइयो । �य�तै साधारण �कृितको कितपय काय� आइटममा शहरी
िबकास तथा भवन िनमा�ण िवभागले तयार गरेको िव�को दर �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा �य�तो िव�ता खु�ने �माण कागजात माग गरी िव�ता पुगे नपुगेको एिकन नगरेको, अ�य
आईटममा �योग ग�रएको दरमा िनयमावलीको उपयु�� �यव�था बमो�जमको आधार �लएको नदे�खएको र स�ब�धीत सं�थाबाट �ा� �ितवेदनह� काया��वयनमा लैजान यो�य भए नभएको एिकन गरी
यो�य भए काया��वयन गनु�पन�मा नगरेको ज�ता कमजोरीह� दे�खएका छन । उ�े�खत कमजोरीह� सुधार गद� खच� रकम िनयिमत गनु�पन� �

१,९७५,८००

५५ अि�म कर 
आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क भु��ानीमा( मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका) सं�थाह�ले भु�ानी �लएको रकममा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन� �यव�था भएकोमा चेतना
स�देश नेपाललाई गो�वारा भौचर न�बर ५३७-०७८-३-२७ बाट काया�लयले बालगृह संचालन काय��म संचालन गरी �. २५००००। िबजक जा�र नगरेको अव�थामा अि�म कर �. ३७५००। क�ा
गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा सो नगरेकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

३७,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५६ िनशु�क औषधी िवतरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ अनुसार एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस
वष� �. २४९८४४२। मु�यको औषधी तथा �वा��य उपकरण सोझै ख�रदग�र नगरपालीका िभ�का �वा��य चौक� तथा सामुदाियक �वा��य इकाईह�लाई ह�ता�तरण ग�र पठाएको छ । िविभ�
औषधीह� िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको नीितलाई काया��वयन गन�को लािग नगरपा�लकाले समयमै औषधी ख�रद गरेको दे�खदनै । ख�रद भएका औषधीको माग अनुसार उपल�धता, िवतरण,

उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा आव�यक िववरण �ा� ह�न नसकेकोले खच� र यसको उपयोिगताको यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन ।
पा�लकाले ख�रद ग�रएको औष�धमा िन:शु�क िवतरण ग�रने छाप लगाएको पाईएन । पा�लकाले ह�ता�तरण गरेको  औष�ध स�व��धत �वा��य चौिकह�ले आ�नो �ज��स खातामा आ�दानी वा�ध
नाग�रकलाई िनशु�क िवतरण गरेको सुिन��चत ग�र एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट �समा भ�दा बिढ र पटक पटक सोझै ख�रद गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

भौ.नं./िमित नाम रकम

१५५-०७७-९-१३ पल� मेडीटेक �ा.ली ४९६४१२

१५२-०७७-९-०९ काठमा�डौ आयवु�द िडि�� �यटुस� ४३७७३०

४६३-०७८-३-१ पल� मेडीटेक �ा.ली १४००००

४६८-०७८-३-०१ कृषक फाम�सी ४९०५८५

४६७-०७८-३-२५ पल� मेडीटेक �ा.ली ३९५५००

५३६-०७८-३-२५ पा�थभरा मेिड�सन ए�ड स�ज�कल स�लायस� ५६०००

२४८-०७८-३-२३ सजु� आयवु�द स�लायस� ४८२२१५

ज�मा २४९८४४२।

२,४९८,४४२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ कृिष य���करण काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१४) अनुसार �ममुलक �कृितको काम र उपिनयम १० बमो�जम उपभो�ा सिमित आफैले स�पादन गनु�पन� काम मा� उपल�ध गराउनु पन�
�यव�था छ । िनयमावलीमा भएको उ� �यव�थाले मुलतः �ममूलक �कृितको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिक�छ । तर काया�लयले कृिष य���करण सामान ज�तै मोटर,चापकटर,मकै
छोडाउने मेिशन लगायत सामा�ी ख�रद गन� आ.ब २०७६-७७ मा नगर�त�रय कृिष य���करण उपभो�ा सिमित गठन गरी सामान ख�रद काय� गदा� �ममूलक �कृितको काम भएको पाइएन । य�तो
�कृितको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउँन भ�दा �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गनु�पद�छ । उपभो�ा सिमितले जयकाली ट� ेडस� को ९ थान िबल संल� गरी कृिष य���करण सामान ज�तै
मोटर,चापकटर,मकै छोडाउने मेिशन लगायत सामा�ी ख�रद गरी भु��ानी िदन बाक� ँक�चावारी �मािणत बेगर यस बष� काया�लयबाट �. १६५००००। भु��ानी �लएको छ । उपभो�ा सिमितबाट
�ममूलक �कृितको काम नगरी ख�रद काय� मा� भएको तथा भु��ानी िदन बाक� ँक�चावारी �मािणत बेगर खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

१,६५०,०००

५८ �ज�सी आ�दानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गो�वारा भौचर
न�बर २१९-०७७-१०-०९ मा �य ुन�दनी ट� ेडस� बाट �. २५०८९८। को मा�स,साबुन लगायत सामान ख�रद गरी िवधालयलाई उपल�ध गराएकोमा स�व��धत िबधालयको �ज�सी खातामा आ�दानी
भएको �माण खच� साथ संल� नभएको �.

२५०,८९८

५९ औष�ध मौ�दात 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उतरदािय�व िनयमावली , २०७७ को दफा ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� पुि� गन� िवल ,भरपाइ ,�माण र कागजात संलगन गनु�पन� �याव�था छ । काया�लयले भौ.
न. २०२-०७७-९-२९ वाट िवकाउ महतो लाई �सिवर संचालन गरी १५०७१०। भु��ानी गदा� उ� काय��मको लािग �.९४१००। को औष�ध ख�रद गरी सोको �योग तथा मौ�दातको �माण संल�
नगरी खच� गरेको �

९४,१००

६० िबिबध काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको �ाथिमिककरण, योजना
काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा िबिबध
काय��म खच�मा �. १४०३७०००। आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुख तथा काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य गरी �.

१०२००७०९। खच� गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत तथा काय��मगत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी िबिभ�
भौचरबाट खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

१०,२००,७०९

६१ पु�तक ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल, भरपाई, �माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम ३९(१०)

बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गो�वारा भौचर न�बर ५७३-०७८-३-३० मा संजय पु�तक भ�डार बाट १४७ आइटमका िबिभ� पु�तक
ख�रद ग�र �ज�सीमा आ�दानी जनाई �. ४९७४६०। खच� गरेको छ । पु�तकको सिह �योग स�ब�धमा एिकन गरी खच� �भाबकारी बनाउनु पन� �.

४९७,४६०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ िशष�क फरक 

काया�लयले िन�नानुसारको खच� �. ३६०४१८। स�ब��धत िशष�कबाट खच� नगरी िनिम�त साव�जिनक स�पतीको मम�त संभार िशष�कबाट खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

भौ.नं./िमित नाम कामको िववरण रकम

१२५-०७७-९-०२ राम च�� चौधरी ज�गाको मुअ�जा २२५००

१८०-०७७-९-२१ सुिनता देबी चौधरी ज�गाको भाडा १५००

१४९-०७७-९-०८ रामबाबु आयल �टोस� इ�धन ४७०००

२५८-०७७-११-०२ �ाथािमक �वा��य के�� काया�लय सारेको खच� १३९५०४

११२-०७७-८-२७ ईदी मंसुर पानी िनकास गन� १४९९१४

ज�मा ३६०४१८

३६०,४१८

६३ परामश� सेवा 
, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले
ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले िन�नानुसारको िडिपआर तयारी काय� िभ�ािभ�ै �पमा चारवटा ��तावदातासँग दर माग गरी ख�रद गरेकोमा �ा� िडिपआर हालस�म स�ब�धीत पदा�धकारीबाट
�वीकृत भएको पाइएन। साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम १२ (२) को आधार तथा अनुसूची १ (क) को ढाँचामा लागत अनुमान तयार गरेको समेत पाइएन । तसथ� उि��खत
कमजोरीमा सुधार गद� �ा� िडिपआर �वीकृत गरी काया��वयनमा लगेको �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

३१८-०७८-३-३० अ�मय ु�सिभल इ��जिनय�र� ए�ड इ��ाटेक �ा.ली अ�पताल ५ बेड भवनको िड.िप.आर ११२७१७५

३१७-०७८-३-३० �ाम क�स�टे�ट �ा.ली अ�पताल १५ बेड भवनको िड.िप.आर १६८९३५०

३१९-०७८-३-३० इनोभेिटभ इ��जिनय�र� ए�ड क�स�टे�ट �ा.ली भवनको िड.िप.आर ११५२६००

ज�मा ३९६९१२५

३,९६९,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६४ बहाल कर 
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको िव��य अ�धकार �े� िभ� �थािनय तहले संकलन गन� स�ने कर दफा ५५ दे�ख ६२ (ख) तथा
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ दफा ३ को उपदफा (३) सँग स�ब��धत अनुसूची ३ मा �थानीय तहले लगाउन स�ने कर तथा गैरकर उ�ेख भएबमो�जम सवारी बहाल कर �थानीय
तहको अ�धकार �े� िभ� रहेको दे�खँदनै । काया�लयले यस वष� िविभ� उपभो�ा सिमितह�ले िनमा�ण काय� गदा� �योग गरेको डोजर भाडामा क�ी गरेको सवारी वहाल कर पु�जगतमा �.१४५६९७८। र
नगरपा�लका चालुमा �.२२७००१। समेत �.१६८३९७९। क�ी गरी �थानीय संिचतकोषमा ज�मा गरेकोले अ�धकार �े� भ�दा िभ� रहेको कर रकम संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

१,६८३,९७९

६५ आयोजना अनुगमन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 20७७ को िनयम ८१ मा काया�लयले आ�नो कामको �कृित अनुसार खच�लाई िमत�ययी एवं कामलाई गुण�त�रय बनाउन आ�त�रक
िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले नगर �मुख सिहतको अनुगमन सिमितबाट अनुगमन गराई भु�ानीको लािग �सफा�रस गन� गरेको दे�खयो । अनुगमन बाट
यितखच�मा बनेको आयोजना अनुगमन भनी उ�ेख गरेतापिन योजनाका किम कमजोरी उ�ेख गन� गरेको दे�खएन । यसबाट उ� काम स�झौता अनुसार नै स�प� भएको �थयो भ�े बु�झन आउँदछ ।
सव ैजसो कामको अनुगमन प�चात भु�ानी ह�ने गरेको दे�खँदा कुनै आयोजनामा किम कमजोरी वा गुण�तरमा ��न उठेमा �य�को �ज�मेवारी उपभो�ा सिमित, �ािव�धक, अनुगमनकता� एवं भु�ानीको
लािग �सफा�रस गन� पदा�धकारीलाई बनाउनु पन� दे�ख�छ ।साथै अनुगमन गदा� मापिनय सूचक सिहतको फारामह�को �योग गरी आयोजना अनुगमनलाई थप �भावकारी बनाइनुपद�छ

६६ आयोजनाको गुण�तर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ाले आफुले �लएको काम गुण�त�रय बनाउन �य�को �ािव�धक नापजाँच �ािव�धकबाट गराई साव�जिनक िनकायबाट अनुगमन गराउनु
पन� �यव�था छ ।पा�लकाले आयोजना काया��वय गदा� कितपय भवन, खानेपानी, �सचाइ ज�ता संरचनाह�मा िन��चत अशको लािग मा�ै रकम िविनयोजन गरी काम गराउदा �य�ता संरचना लामो
समयस�म पूण� नह�ने, वातावरणीय �भाव लगायतको कारणले गुण�तरमा �ास आउन स�ने स�भावना रह�छ । �य�तै पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट काम भएका सडक िपच ढलान लगायतका केही
आयोजनामा गुण�तर परी�ण गरी �ितवेदन �लने गरेको भएतापिन �य�तो परी�ण सबै �कृितका आयोजनामा अिनवाय� गरेको पाइएन । तसथ� आयोजना एकैपटक पूण� �पमा स�प� ह�ने गरी र सबै
आयोजनाको ��यक चरणमा गुण�तर परी�ण अिनवाय� गन� �यव�था गरी आयोजना �यव�थापनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

६७ �यूनतम दररेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ मा ��येक आ�थ�क बष� शु� ह�नुभ�दा १५ िदन अगाव ैआ�नो �े�िभ�को िनमा�ण काय� तथा अ�य सेवाको �योजनको लािग िनमा�ण सामा�ी, �याला,
भाडा तथा महशुलको �थानीय �यूतम दररेट तो�नुपन� �यव�था छ ।तर पा�लकाले हालस�म �थानीय �यूनतम दररेट िनधा�रण गरेको पाइएन ।कानूनमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 60

६८ एकमु� रकम कृिष तथा पशु िवकास काय��ममा िबिनयोजन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको �ाथिमिककरण, योजना
काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा िन�न अनुसार
काय��ममा �. १ करोड आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य गरी �.८१३७०७१। खच� गरेको छ ।
नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

काय��मको नाम कामको िबवरण बजेट रकम खच� रकम

मागको आधारमा िविभ� पशु िवकास काय��म पटक पटक िनण�य गरी पशु िवकास काय��म संचालन ५०००००० ४६५८३२१

िवउ िवजन िवतरण र कृिष या���क तथा कृषक पाठशाला र
िविभ� कृिष काय��म

पटक पटक िनण�य गरी िवउ िवजन िवतरण र कृिष या���क तथा कृषक पाठशाला र िविभ�
कृिष काय��म संचालन

५०००००० ३४७८७५०

ज�मा ८१३७०७१

८,१३७,०७१

६९ �मुपाइप तथा खानेपानी पाईप ख�रद 

ख�रद भएका िनमा�ण सामा�ी �योग भएको ह�नुपद�छ । काया�लयले िन�न अनुसार ख�रद तथा ढुवानी गरी �.२३१५६४८। खच� लेखेकोमा उ� सामान �योग भएको �ािव�धक िवल खच� साथ संल�
छैन । सही सदपुयोग भएको �ािव�धक िवल पेश गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम िववरण रकम

२५-०७७-६-१३ जय वजर� �मुपाईप उधोग �मु पाईप १०००००

२५५-०७८-३-२५ नारायणी �मुपाईप उधोग �मु पाईप २४६५०९

२५४-०७८-३-२५ बागमती �मुपाईप उधोग �मु पाईप २९९१४४

३०-०७७-६-२६ ल�मीनाथ िनमा�ण सेवा खानेपानी लाईन िव�तार पाईप १६६९९९५

ज�मा २३१५६४८

२,३१५,६४८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७० पूव�िनधा��रत �ितपूत� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यावसायीको िढलाइको कारणले स�झौता बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता
रकमको १० �ितशत नब�ने ग�र साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । िन�न बमो�जम िनमा�ण �यावसायीले स�झौता अनुसार तोिकएको
समयमा काम स�प� नगरी िढला गरेको समयको पूव�िनधा��रत �ितपूित� �. ३२४०१। असुल गनु�पन�मा नगरेकोले असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िववरण स�झौता रकम स�प� गनु�पन� िमित स�प� िमित िढला िदन �ितपूत� रकम

२६०-०७८-३-२७ �जते�� िनमा�ण सेवा �वा��य के�� भवन २४९२४४० १२/३०/२०७७ ०१/२६/२०७८ २६ ३२४०१

३२,४०१

७१ हे�ड पाईप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ वमो�जम �ािब�धक नाप जाच गरी वा�तिबक काय�स�पादनको आधारमा िबल र िवजको भु��ानी िदनुपन� �याब�था छ । काया�लयले उ�े�खत
�याब�थाको पालना नगरी गो.भौ.न. १८४-०७८-२-२४ मा #३ न�बर वडा फरहदवा ��ड पाइप जडान काय� उ.स लाई वडा �त�रय अनुगमन सिमितले २७ थान हे�ड पाईप जडान भएको भिन
�सफा�रश गरेको अव�थामा २८ थान को मु�या�न गरी जन�मदान क�ा गरी �. ३४६४२। बिढ भु��ानी भएको छ । बिढ भु��ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

३४,६४२

७२ गत बष�को दािय�व 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याव�था अनुसार नगर सभाबाट भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी योजनागत िबबरण
राखेता पिन वा�तिवकतामा उ�� आयोजनाह� सोिह वष� स�चालन नभई चालु आ.ब मा स�चालन भएको दे�खयो । योजनाह� स�प� गन� समय तथा बजेट �याल नगरी स�झौता गन� र योजना
�ज�मेवारी सान� काय� िनय��ण गनु�पद�छ । भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी योजनागत िबबरण राखी चालु आ.ब मा संचालन भएका योजनाको केही उदाहरण देहायवमो�जम रहेका छन्

भौचर नं. िमित उपभो��ा सिमितको नाम काय� खुद काम भु�ानी रकम

२८-०७७-६-१८ सडक ढलान उ.स सडक ढलान ७६१९४३ ७०००००

२९-०७७-६-१८ जगतपुर िवकास उ.स �ाभेल ४३८८७५ ३९१३८८

५१-०७७-९-०७ जगतपुर िवकास उ.स म��दर िनमा�ण २२८७५१ २०४६४०

७३ जनता �ा.िव.भवन िनमा�ण काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७३.१ जनता �ा.िव.भवन िनमा�ण काय�ः पा�लकाले जनता �ा.िव. भवन िनमा�ण काय�को लािग िबसिम�ाह तैयव िनमा�ण सेवासँग िमित २०७७/९/२४ मा स�झौता गरी मु.अ.कर सिहत � ८३३१७०८.६१ र
सोही िव�ालयमा अक� भवन िनमा�णको लािग िव�ालयलाई उपभो�ा योगदान ११.०५ �ितशत घटाई ४१,७१,०००.०० भु�ानी िदएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छनः

७३.२ िवशेष अनुदानको �पमा संघीय सरकारबाट र १,४०,००,०००.०० �ा� भएकोमा भवनको लािग ठे�का लगाउँदा िनमा�ण �यवसायीले क�रब ४३ �ितशत �यून कबोल गरेको कारण बचत ह�न गएको
रकम � ४२,९२,२१३.०० संघीय सरकारलाई नै िफता� गनु�पन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गन� गरी िव�ालयलाई भु�ानी िदएको पाइयो ।

७३.३ िव�ालयको �थलगत �पमा अवलोकन गदा� दवु ैभवनको िनमा�ण काय� एउटै िनमा�ण �यवसायीबाट भएको बु�झन आएको तर पा�लकाले एउटा भवन िनमा�ण �यवसायीबाट र अक� भवन िव�ालय माफ� त
उपभो�ा सिमितबाट भएको मानी सोही आधारमा दररेट कायम गरी भु�ानी गरेको पाइयो । िफ�डमा एक �कारले काय� भइरहेको तर कागजातमा अक� �कारले काय� भएको भनी कागजात तयार गन�
स�ब�धीत पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाईनुपद�छ । यसरी भु�ानी िददा �मुख १३ वटा काय� आइटममा िन�नानुसार दर फरक परी उपभो��ाको काय�मा थप � १०,३८,५६२.२४ को
मु�या�न भएको छ । उ�� मु�या�नमा उपभो�ा योगदान ११.०५ �ितशतले ह�ने रकम � १,१४,७६१.११ घटाई ह�न आउने � ९,२३,८०१.१३ नगरपा�लकालाई थप �ययभार परेको छ । थप
�ययभार ह�ने गरी खच� गन�लाई �ज�मेवार बनाउनु पन� �.

काय� आइटम उपभो�ालाई भु�ानी
िददाको दर

िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िददाको दर
(मू.अ.कर सिहत)

फरक दर उपभो�ाबाट काय� गराउदाको
प�रमाण

बढी मु�या�न

E/w in excavation ५७५ १६९.५ ४०५.५ ५३.८९ २१८५२.३९

Brick bat soiling २८९ ४५२ १६३ ६५.३३ -१०६४८.७९

PCC work 1:2:4 १००१५.५९ ६२१५ ३८००.५९ ५.९५ २२६१३.५१

PCC for RCC 1:1.5:3 १२२२६.४६ ९०४० ३१८६.४६ ७९.५२ २५३३८७.२९

Reinforcement work ११२.५४ ९६.०५ १६.४९ ##### १५४४६३.६४

B/W In 1:4 c/s mortar in foundation १२६३१.८ ९०४० ३५९१.८ ७३.७४ २६४८५९.३३

Local Hard Wood Work ७२०२.७९ ४७४६ २४५६.७९ ३६.१७ ८८८६२.०९

Form work ६३६.३८ २८२.५ ३५३.८८ ६२९.२२ २२२६६८.३७

Flooring works- earth filling

९२३,८०१
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३०० १६९.५ १३०.५ ५४.५६ ७१२०

Flooring works-Brick soiling २८९ ४५२ १६३ ११२.१२ -१८२७५.५६

PCC work 1:2:4 in flooring १००१५.५९ ६७८० ३२३५.५९ ८.४१ २७२११.३१

Punning Work २५०.७ ३९५.५ १४४.८ ११४.२ -१६५३६.१६

12.5 mm thick plaster work in 1:4
c/s mortar

३७२.८ २८२.५ ९०.३ २३२.३९ २०९८४.८२

ज�मा १०३८५६२.२४

७३.४ �थलगत अवलोकन गदा� िनमा�ण �यवसायीबाट भएको काय� म�ये पा�लकाले असारमा काय� भएको भनी नापी िकताबमा चढाइ भु�ानी गरेको तर हालस�म काय� भएको नदे�खएको शौचालय �लक
तफ� को िन�न काय� आइटममा समावेश भई भु�ानी भएको रकम नापी िकताब तयार गन� स�ब�धीत �ािव�धकलाई �ज�मेवार बनाई स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

काय� आइटम प�रमाण रकम

Two cat water proof cement paint २४२.२७ बग� िभटर ४८४५३.७

Punning work in 1:1 c/s ७१.९७ बग� िभटर २५१८८.८

Door shutter ७.५६ बग� िमटर ३१७५२.

Enamel paint Door ७.५६ बग� िमटर ११३४.

ज�मा १०६५२८।५

१०६,५२९

७३.५ पा�लकाले उ� भवनको िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िददा िपएस आइटममा रहेका ितनवटा काय� आइटमको कुल � ७९३९८.५४ मा मु.अ.कर � १०३२१.८१ थप गरी भु�ानी गरेको, िबमा िबल
मू.अ.कर सिहतको � २६४१६.१६ मा� भौचरसाथ संल� रहेकोमा � ४४३९८.५४ समावेश गद� � १७९८२.३८ बढी भु�ानी भएको तथा �ोजे�ट बोड� र �याब टे�को � ३५००० को छु�ै िबल
भपा�ई संल� गनु�पन�मा नगरेको कारणले स�ब�धीतबाट कुल असुल गनु�पन� �

६३,३०४
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७३.६ लागत अनुमानः उ� िव�ालयमा िनमा�ण भएका भवन म�ये िनमा�ण �यवसायीबाट बनाइएको भवनको लािग कुल � १६८८०२८७.३६ को लागत अनुमान तयार भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन
लागत अनुमान �वीकृत भएको पाइएन । लागत अनुमान �वीकृत नगन� वा नगरी काय� �ि�या अगाडी बढाउने स�ब�धीतलाई �ज�मेवार बनाई काय� गनु�पद�छ ।

७३.७ �थलगत अवलोकनको �ममा िव�ालयको अिभलेख अनुसार िव�ालयलाई आ.ब.०७७/०७८ मा �ा� भएको तर खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम के कती कारणले बाँक� रहन गएको
एिकन गरी संघीय स��त कोषमा िफता� दा�खला गनु�पन� �

काय��म िनकासा खच� बाँक�

छा�वृ�� ८५२०० ८१२०० ४०००

िप�सएफ िश�ण �सकाइ सामा�ी ४५१५० ० ४५१५०

िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण ९००० ० ९०००

ज�मा ५८१५०.

५८,१५०

७४ त�मा सामुदाियक भवन िनमा�ण काय�

७४.१ त�मा सामुदाियक भवन िनमा�ण काय�ः पा�लकाले गो.भौ.नं. ४-०७८/३/३१ बाट त�मा सामुदाियक भवन िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायी आर.के.क��ट��सन लाई � १९६७७८९.०५ भु�ानी
िदएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छनः

७४.२ �देश सरकारबाट ब�थ�� से�टरको लािग भनी िवशेष अनुदान �ा� भएकोमा नगर सभाको िनण�य बमो�जम सामुदाियक भवनको लािग खच� गरेको पाइयो । काय��म संशोधनको औिच�य पुि� ह�ने
कागजात संल� गरेको पाइएन । िवशेष अनुदान जुन उ�े�यको लािग �ा� भएको हो सोही �योजनमा खच� ग�रनुपद�छ ।

७४.३ उ� ठे�काको �याद कोिभड १९ को कारण देखाउँद ै िमित २०७७/३/२० बाट िमित २०७७ पुष मसा�तस�म थप भएकोमा पुनः सोही कारण देखाउँद ैकाय� पा�लकाको िनण�य अनुसार िमित
२०७८/३/३१ स�म �याद थप गरेको पाइयो । �थमपटक कोिभड १९ को कारणले ६ मिहना �याद थप ह�नु �वभािवक भएतापिन दो�ो पटक पिन पूव� िनधा��रत �ितपुित� न�लई सोही कारणले �याद
थप ह�नु उिचत दे�खएन । य�तो �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ ।
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७४.४ उ� िनमा�ण �यवसायीलाई रकम भु�ानी गदा� PS आइटममा रहेको सूचना बोड� बापतको � ५००० र �याब टे�को � १५००० गरी � २०००० भु�ानी िददा उ� खच� पु�ी ह�ने छु�ै िबल भपा�ई संल�
भएको पाइएन । साथै उ� रकममा मू.अ.कर � २६०० समेत थप ग�र िदएको पाइयो । तसथ� िबल संल� भएको नदे�खएकोले मु.अ.कर सिहत � २२६०० स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

२२,६००

७४.५ पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट मेिशन भाडाबापत कि� गरेको अ�य बहाल कर � १५०४२८.६३ संघीय राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�मा आ�नो आ�त�रक आय खातामा ज�मा गरेको दे�खएकोले
संघीय राज�व खातामा ज�मा गनु�पन� �

१५०,४२९

७५ स�झौता गन� नआएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ६३ मा ��वकृतीको लागी छनौट भएका बोलप�दाता स�झौता गन� नआएमा �य�ता िनमा�ण �यावसायीलाई साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले एक दे�ख
ितन वष� स�म कालोसुिचमा रा�ने �याव�था छ । काया�लयले ठे�का न�बर-८ ल�मीपुर िपच दे�ख रैन संम र मदासा चौक दे�ख दि�ण मजु�वा जाने बाटो संम सडक कालोप�े काय� गन� �.

१७५४३३७४।६२ को लागत अनुमान तयार गरी सुचना �काशन गरी सबैभ�दा कम कवोल गन� ऊँ साई िनमा�ण सेवा �. ८२१४४५६।७४(मू.अ.कर सिहत) को बोलप� िमित २०७६-९-१२ ग�े
�वीकृत गरी स�झौता गन� िमित २०७६-१०-१३ ग�े ७ िदनको �याद िदई प�चार गरेकोमा �याद सिकदा स�म स�झौता गन� नआएको जनाई वोलप� जमानत जफत गरी दो�ो घिटवाला राजदेवी
भ�� क�ट��सन �. ९९४५४५८।४९(मू।अ.कर सिहत) संग स�झौता गरी काय� गदा� �. १७३१००२। बिढ खच� ह�न गएको छ । काया�लयले एकै साथ सुचना �काशन गरी बोलप� मु�यां�न लगायत
स�पुण� काय� संगै गरेको ठे�का न�बर-७ को कालोप�े काय� पनी ऊँ साई िनमा�ण सेवाले सबैभ�दा कम कबोल गरी काय� गरेको अव�था समेत दे�खएको ह�दा िनज बोलप�दाता काम गन� असमथ� भएको र
स�झौता गन� नआएको भ� स�ने अव�था दे�खदनै । एकै साथ २ बोलप� �वीकृती, फम�लाई स�झौता गन� आउन प�ाचार गरेकोमा ठे�का नं. ७ मा स�जौता गन� नआई काय� गन� र ठे�का नं.८ मा
स�झौता गन� नआएको देखाएको ह� ँदा बोलप�दाता र काया�लयका �ज�मेवार पदा�धकारी वीच िमलेमतो नभएको भ� स�ने अव�था समेत दे�खदनै । अत कानुनमा उ�े�खत �यव�था अनुसार
काया�लयले कालोसुचीमा रा�ने कानुनी कारवाही अगाडी नबढाएको र थप �ययभार पान� गरी फम�लाई पुन काय� गन� ताकेता तथा फम�को काम गन� असमथ�को प� न�लई एकै फम�लाई दईु बोलप�
�वीकृत भएकोमा ठे�का नं.७ मा स�झौता गरेको र अक� घटी भएको ठे�का नं.८ मा स�झौता गन� नआएको जनाई दो�ो घटीवाला फम�लाई काय� गन� िदई �.१७३१००२ बढी भु�ानी गरेको
स�ब�धमा वा�तिवकता एिकन गरी असुल फ�य�ट गनु�पन� �.

१,७३१,००२
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७६ अमानतबाट काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९८(१)मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव� �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । िबिभ� वडाको �सफा�रसमा
वडा अ�य�, सिचव एवं अ�य कम�चारी माफ� त अमानतमा गराएको कामको मू�यांकन गरी स�ब��धत वडा अ�य� तथा कम�चारीलाई भु�ानी िदएको दे�ख�छ । अमानतबाट काम गराउनु पूव� �वीकृित
�लएको दे�खदनै । काया�लयमा रहेका िनमा�ण उपकरणह� (�ा�टर, लोडर) �योग गरी िनमा�ण स�व�धी सामा�ी ख�रद गरी �यालामा काम गराउन पन�मा सो नगरी काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई
काय� गन� दर िव�लेषणको दरमा वडा अ�य� तथा कम�चारी माफ� त िविभ� फम�बाट सामान ख�रद गरी सोही िवलको आधार र डोर हा�जरी संल� गरी �ािव�धक िवलको आधारमा �. ५७९४६३।
भु�ानी िदएको िनयिमत नदे�खएको �

भौ नं ।िमित पदा�धकारी । कम�चारी कामको िववरण रकम

१६-०७७-५-२९ महमद हजरत शेष सडक मम�त ८४३७५

१७-०७७-५-२९ �रखे�वर कड�रया सडक मम�त ९९५८८

१८-०७७-५-२९ ह�र बहादरु थापा सडक मम�त १२४५२

१९-०७७-५-२९ �दयनारायण प�जयार सडक मम�त ६३३५९

२३-०७७-५-२९ महेश कुमार दास सडक मम�त ३८०००

२२-०७७-५-२९ राजन कुमार मगर चापकल िनमा�ण ५००००

६३-०७७-९-२१ �दयनारायण प�जयार सडक मम�त ३७०१२

६२-०७७-९-२० ह�र बहादरु थापा सडक मम�त ९६०००

१४९-०७७-१२-२५ कुमार लामा माटो भन� ९८६७७

ज�मा ५७९४६३

५७९,४६३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७७ पशु औषधी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार
�.७८०६९०। पशु औषधी ख�रद गरी �ज�सीमा आ�दानी जनाई एकमु� खच� जनाएकोमा औषधी �योग भएको �माण खच� साथ संल� नभएको �.

भौ नं ।िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

१३३-०७७-१२-१० मैनाली भेट फमा� पशु औषधी ४८२१०८

१८३-०७८-२-२३ शुभ भेट फमा� पशु औषधी २९८५८२

ज�मा ७८०६९०

७८०,६९०

७८ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन�, दफा ८(२) मा ख�रद
गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने �याव�था छ । काया�लयले उ�े�खत कानुनको पालना नगरी िन�नानुसार �.१४६९०००। काय��म �शारण भएको �माण समेत खच�
साथ संल� नगरी खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

भौचर नं. िमित सं�था काय� भु�ानी रकम

८५-०७७-७-२७ सामुदाियक रेिडयो एकता रेिडयो काय��म ४९७२००

४८८-०७८-३-११ सामुदाियक संचार एकता सहकारी सं�था �ल. रेिडयो �यागे�ज� उ�पादन तथा �शारण ४९७२००

४९२-०७८-३-१५ मुनाल सामुदाियक सं�था रेिडयो काय��म ४७४६००

ज�मा १४६९०००।

१,४६९,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७९ उपभो�ाको काम 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा �ा� गदा� िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने
भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुहवाट �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने
उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउदा �म मुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना
अिभवृि� गन� त�रका आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण
गन� स�ने उ�ेख छ ।
यस काया�लयले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको
िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने
खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन । साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत
उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य
जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम �ित�पधा��मक िव�धबाट स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ ।

८० मे�सनको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा िनमा�ण काय�मा ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने र तर लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा
हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भ�े उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने �यव�था
भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काम नखुलाइएको र उपभो�ा सिमितले ए�साभेटर/डोजर �योग गदा� �ािव�धकको �सफा�रस �लई साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लएको
पु��ाई ंनभएको अव�थामा काय�को नापजाँच गरी भु�ानी �लएको दे�खएको छ । साथै लागत अनुमान र काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ािव�धकले स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गन�
काय� र रकम नखुलाई एकमु� �पमा रकम मा� खुलाउने गरेको छ । यसबाट उपभो�ाको योगदान सुिन��चत गन� स�ने आधार भएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८१ उपभो�ा सिमित माफ� त �यास चु�हो ख�रद काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१४) अनुसार �ममुलक �कृितको काम र उपिनयम १० बमो�जम उपभो�ा सिमित आफैले स�पादन गनु�पन� काम मा� उपल�ध गराउनु पन�
�यव�था छ । िनयमावलीमा भएको उ� �यव�थाले मुलतः �ममूलक �कृितको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिक�छ । तर काया�लयले िन�न उपभो�ा सिमितबाट �यास चु�हो ख�रद
तथा जडान काय� गदा� �ममूलक �कृितको काम भएको पाइएन । य�तो �कृितको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउँन भ�दा �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गनु�पद�छ । उपभो�ा सिमितबाट �यास
चु�हो ख�रद तथा जडान �. १२१००००। को काय� गदा� �ममूलक �कृितको काम नगरी ख�रद काय� मा� भएको �.

गो.भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमित भु�ानी रकम

४९०-०७८-३-१३ �यास चु�हो िवतरण उ.स ५८२०००

१५२-०७७-१२-२६(न.पा.पु�जगत) �यास चु�हो िवतरण उ.स ६२८०००

ज�मा १२१००००

१,२१०,०००

८२ ओभरहेड खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को अनुसुची १(क िनयम १२ को उपिनयम (४) संग स�ब��धत) मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गन� ढाँचा �वीकृत भएकोमा ओभरहेड वापतको रकम
उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छैन । काया�लयले िन�न अनुसार काय� गरी �. ९८५३६०। भु�ानी गरेकोमा ओभरहेड वापत �.७९५४०। भु�ानी भएकोले स�ब��धतबाट ओभरहेड वापत भु�ानी
भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िववरण भु�ानी रकम ओभरहेड रकम

५७५-०७८-३-३० उपम�य ुपरामश� सेवा �ा.ली राज�व स�भा�यता अ�ययन तथा ��ेपण काय��म ४९२६८० ३९५५०

५७७-०७८-३-३० एस.के. परामश� सामा�जक परी�ण गन� काय��म ४९२६८० ३९९९०

ज�मा ९८५३६० ७९५४०

७९,५४०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८३ �वा��य सं�थाह�लाई सहायता 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको �ाथिमिककरण, योजना
काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा �वा��य
सं�थाह�लाई सहायता खच�मा �. ६६५००००। आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुख तथा काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य गरी
�. ४०५२२६६। खच� गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत तथा काय��मगत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी �यनतम
�.१६८०० दे�ख �. ११५००००। संम िबिभ� भौचरबाट खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

४,०५२,२६६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८४ �वयंसेवक तथा िनजी िश�क अनुदान 

पा�लकाले १५ वटा सामुदाियक िव�ालयको �वयंसेवक िश�क �यव�थापन गरी २०७७ �ावण दे�ख २०७८ आषाढ मसा�त स�म तलब भ�ा वापत �. ८८९३७८१। �वय सेवक तथा िनजी िश�क
अनुदान भिन राज�व वाँडफाड न.पा.चालु खच� खाताबाट खच� लेखेकोमा सामुदाियक िव�ालयका सव ैिश�कह�को दरब�दी अनुसारको पा�र�िमक खच� सश�त अनुदानमा �यव�था गरी ले�नु पन�मा
�वीकृत दरब�दी बेगर राज�व बाँडफाड िशष�कबाट खच� लेखेको दे�खएकोले उ� खच� िनयिमत नदे�खएको �.

भौचर नं. िमित काय� भु�ानी रकम

२-०७७-५-२५ िश�क तलब २५००००

३-०७७-५-२५ िश�क तलब १५००००

४-०७७-५-२५ िश�क तलब ३०००००

५-०७७-५-२५ िश�क तलब १५००००

६-०७७-५-२५ िश�क तलब २५००००

८५-०७७-७-२७ �वयंसेवक िश�क तलब ४९७२००

२५७-०७७-११-०२ �वयंसेवक िश�क तलब ३४५४४१५

५२३-०७८-३-२४ �वयंसेवक िश�क तलब ८८७१६६

३४९-०७७-१२-२९ िश�क तलब १५५०००

२५०-०७८-३-२५(न.पा.पु�जगत) �वयंसेवक िश�क तलब २८०००००

ज�मा ८८९३७८१

८,८९३,७८१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८५ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको �ाथिमिककरण, योजना
काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा शैि�क
सं�थाह�लाई सहायता खच�मा �. १३६११०००। आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुख तथा काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य
गरी �. ९८४४७०९। खच� गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत तथा काय��मगत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य िबिभ�
भौचरबाट खच� गरेको िनयिमत दे�खएन ।

८६ शैि�क अनुदान 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल, भरपाई, �माण र कागजात सिहत लेखा रा�नुपन�, िनयम ३९(१०)

बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था अनुसार िबल भरपाई नरा�ख िन�नानुसार �.३३६६०००। एकमु� शैि�क अनुदान
उपल�ध गराएको छ । अनुदानको सिह सदपुयोग तथा �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित नाम िववरण रकम

२१५-०७७-१०-०९ महािबर जनता �या�पस अनुदान ६०००००

२७३-०७७-११-१५ िबिभ� १५ िब�यालय िबधाथ�को लागी �यानो कपडा ख�रद २७६६०००

ज�मा ३३६६०००

३,३६६,०००

८७ अ�यास पु��तका 
पा�लकाले यो बष� कोभीड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सहजीकरणका लािग भनी राज�ी �टेशनरी उ�ोगबाट ३७९०.०० थान अ�यास पु��तका ख�रद गरी गो.भौ.नं. ३११ िमित
२०७८/३/२८ बाट � २९९७८९.०० भु�ानी गरेको छ । अ�यास पु��तका कुन िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई के कसरी िबतरण ग�रएको हो खु�ने अिभलेख नराखी खच� गन� �वृ��मा सुधार गद�
अ�यास पु��तका िबतरणको भपा�इ पेश गनु�पन� �

२९९,७८९

८८ िप�सएफ अनुदान 

पा�लकाले क�ा १ दे�ख १२ स�म अ�ययनरत ७४९७ िव�ा�थ�ह�को लािग �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ सामा�ी �यव�थापन अनुदान बापत १५ िव�ालयलाई �
१३१४३००.०० र कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सहजीकरणको लािग शैि�क काय��म अ�तग�त िव�ालयमा �वा��य सुर�ा साम�ी �यव�थापनको लािग १५ िव�ालयका बाल
िबकास दे�ख क�ा १२ स�मका ८१३० िव�ाथ�ह�लाई �ित िव�ाथ� � २०० का दरले � १६२६०००.०० अनुदान िदएको दे�ख�छ । �य�तै १५ वटा बाल िबकास के��का ६६० िव�ाथ�ह�लाई �
५०० का दरले � ३३०००० गरी कुल � ३२,७०,३००.०० िनकासा िदएको पाइयो । उ� अनुदानको सदपुयोग स�ब�धमा अनुगमन गरी खच�लाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।
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८९ सामा�जक प�र�ण 

पा�लकाले यो बष� १५ िव�ालयलाई िव�ालय �यव�थापन सिमित �मता िबकासमा � २५५०००.०० र सामा�जक प�र�ण, त�याकं �यव�थापनमा � १८००००.०० गरी कुल � ४३५०००.००
िनकासा गरेको छ । उ� अनुदान �ा� गरेपछी िव�ालयह�ले �मता िवकासमा �योग गरे नगरेको तथा सामा�जक परी�ण भए नभएको पा�लकाले अनुगमन गरी अनुदानको सदपुयोग नगरेको पाइएमा
स�ब�धीत िव�ालयबाट िनकासा िफता� गनु�पद�छ ।

९० िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय��म 

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय��मः पा�लकाले यो बष� िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकासका लािग अनुदान अ�तग�त िन�न िव�ालयह�मा िनकासा गएकोमा सो
िनकासा अनुसार काम भए नभएको �ािव�धक नाँपजाँच सिहतको काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

िव�ालयको नाम �योजन िनकासा रकम

पाँचकुमार रामऔतार लि�या मा.िव. ह�रपुर १ २ कोठे भवन १८,००,०००.००

महािवर जनता मा.िव. ह�रपुर २ २ कोठे भवन १८,००,०००.००

जनता �ा.िव. ह�रपुर ८ २ कोठे भवन १८,००,०००.००

साव�जिनक मा.िव. ह�रपुर ६ ४ कोठे भवन ३६,००,०००.००

जनक�याण �ा.िव. ह�रपुर २ वास सिहतको शौचालय ७,००,०००.००

ज�मा ९७,००,०००.००

९,७००,०००
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९१ िव�ालय शैि�क गुण�तर तथा �ो�साहन 

पा�लकाले यो बष� िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई िव�ालय शैि�क गुण�तर एवं काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदानको �पमा गो.भौ.नं. १५७/०७८/२/१३ बाट � १९,५०,०००.००
िनकासा गरेको छ ।

िव�ालयको नाम अनुदान िबषय िनकासा रकम

जनता मा.िव. ह�रपुर ३ िव�ान �योगशाला ६५००००.

साव�जिनक मा.िव. ह�रपुर ६ आइ �स िट �याब �यव�थापन ६५००००.

रामलगान मा.िव. ह�रपुर पु�तकालय �यव�थापन ६५००००.

ज�मा १९,५०,०००.००

उपयु��ानुसार स�ब�धीत िव�ालयमा िव�ान �योगशाला, आइ �स िट �याब तथा पु�तकालय �थापना भए नभएको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� � 

१,९५०,०००

९२ सेिनटरी �याड 

सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िनशु�क उपल�ध गराउन सोझै ख�रद गरी सिचन जेनरल �टोरलाई गो.भौ.नं.

३१२-०७८/३/२८ बाट �ित �याड �. ४९.६४ का दरले १००७० �याकेटको �.४९९८८३.७६ (मूअकर समेत) भु�ानी ग�रएको छ । उ� �याडह� िव�ालयह�मा ह�ता�तरण ग�रएको तथा
स�ब�धीत िव�ालयह�ले पिन �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधी िकशोरव�थाका छा�ाह�लाई के कसरी िबतरण ग�रयो भ�े स�ब�धमा अनुगमन गनु�पद�छ ।

९३ फरक त�याक 

पा�लकाले िदवा खाजा लगायत अ�य शैि�क काय��म अ�तग�तका अनुदानह� िबतरण गदा� बाल क�ा दे�ख क�ा ५ स�मका १५ िव�ालयमा िव�ाथ� सं�या ४७९१ रहेको दे�खएकोमा
काय�पा�लकाबाट टोपी र �वीटर िबतरण काय��मको लािग सोही िव�ालयह�मा बाल क�ा दे�ख क�ा ५ स�म ४६१५ मा� िव�ाथ� रहेको िववरण �वीकृत भएको दे�खएकोले िदवा खाजा िनकासा
ह�दाको �ित िव�ाथ� औषत खच� � १४८५ को दरले १७६ िव�ाथ�ह�को लािग बढी िनकासा गए नगएको एिकन गरी असुल गनु�पन� �

२६१,३६०

९४ तलबी �ितवेदन 

िश�ा ऐन तथा िनयमावली २०५९ ले िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को िश�क िकताबखानाबाट तलबी िबवरण पा�रत गराउनुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले हालस�म िव�ालयमा काय�रत
िश�कह�को तलिब िबवरण पा�रत गरेको दे�खएन । तलिब िबवरण पा�रत नह�दा यो बष� िनकासा भएको िश�कह�को तलब तथा �ेडको यथाथ�ता िभडान गन� सिकएन । तलिब िबवरण पा�रत नगरी
तलब िनकासा गन� �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ । 
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९५ अं�ेजी, गिणत र िव�ान िबषय अनुदान 

पा�लकाले गो.भौ.नं. २८५ िमित ०७८/३/२५ बाट अं�ेजी, गिणत र िव�ान िबषय िशष�कमा ितनवटा िव�ालयलाई � २८०१४५.०० िनकासा गरेकोमा पाचकुमारी रामऔतार मा.िव. ले िश�क करार
िनय�ु�, हा�जरी र माग फाराम भौचर साथ संल� गरेको तर अ�य २ िव�ालय जनता मा.िव. ह�रपुर २ र रामलगान मा.िव. ह�रपुर ९ को �मशः � ८४६००.०० र ९११७४.०० को स�ब�धमा कुनै
कागजात संल� गरेको नदे�खएकोले उ� दइु िव�ालयले तोिकएको िबषयमा अनुदान उपयोग गरे नगरेको स�ब�धमा आव�यक �माण कागजात संल� गनु�पन� �

१७५,७७४

९६ फरक त�याक 

पा�लकाले िश�ण �सकाइ सामा�ी �यव�थापन अनुदान बापत १५ िव�ालयलाई रकम िनकासा गदा� बाल क�ा दे�ख क�ा ५ स�मका १५ िव�ालयमा िव�ाथ� सं�या ४७९१ रहेको दे�खएकोमा
काय�पा�लकाबाट टोपी र �वीटर िबतरण काय��मको लािग सोही िव�ालयह�मा बाल क�ा दे�ख क�ा ५ स�म ४६१५ मा� िव�ाथ� रहेको िववरण �वीकृत भएको दे�खएकोले फरक त�याकं १७६ को
�ित िव�ाथ� अनुदान � २०० को दरले बढी िनकासा गए नगएको एिकन गरी असुल गनु�पन� �

३५,२००

९७ छा�वृ��को अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका ०७७/०७८ मा छा�वृ�� िवतरण गन� �ज�ा छा�वृ�� �यव�थापन सिमित गठन गनु�पन�, सिमितले �ज�ामा �ा� कोटा र रकम समेतलाई �यानमा राखी छा�वृ�� िवतरण
स�व�धी नीित तयार गन�, िव�ालय खुलेको िदनमा क��तमा ८० �ितशत हा�जर भएका छा�छा�ालाई दोहोरो नपन� गरी अिभभावकको रोहबरमा िवतरण गरी र िवतरणको नाम नामेसी सिहतको िववरण
काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले छा�वृ�� िवतरण भएका छा�छा�ालाई िनद�िशकाले तोकेबमो�जम िबतरण भए नभएको एिकन िववरण समेत �ा� नगरी छा�वृ�� िवतरण गन�
िव�ालयह�लाई रकम िनकासा िदएको छ । यसरी िनकासा िदएकोम�ये केही छा�वृ��को सं�या र रकम िन�नानुसार छ । तसथ� स�ब�धीत िव�ाथ�ले रकम �ा� गरे नगरेको स�ब�धमा काया�लयबाट
अनुगमन ह�नुपद�छ ।

�स.नं. छा�वृ��को �कार सं�या रकम

१ क�ा १-८ छा�ा ३१६१ १२६४४००

२ द�लत छा� १-८ ५०८ २०३२००

३ मदरसा छा�ा ६३८ २५५२००

४ �ि�िविहन िव�ाथ� १३ ३५६०००

५ सु�त �वण िव�ाथ� २८ ११७६०००

ज�मा ३२,५४,८००.००
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९८ बढी िनकासाः 
पा�लकाले �ी रामलगान मा.िव. ह�रपुर ९ मा काय�रत िश�क रामनाथ �साद िमित २०७८/३/१७ मा अिनवाय� अवकाश भएकोमा पुरै मिहनाको तलब माग िनकासा गरेको पाइयो । िनजको नाममा
िव�ालयलाई १३ िदनको तलब भ�ा � १६२६०.८३ बढी िनकासा भएको दे�खएकोले स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

१६,२६१

९९ तलब िनकासा 
िवदयालयले पेश गरेको भपा�ई अनुसार जनता मा.िव. हरैया मा काय�रत �ा.िव. राहत िश�क �ेमा िम�ले बैशाख दे�ख असार स�मको � ८५८३०.०० रकम बुझेको दे�खएन । िनजले ०७७ बैशाख दे�ख
असार स�मको रकम नबुझेकोमा िव�ालयले यो आ�थ�क बष�को �थम चौमा�सक अ�तग�त �ावण र भदौको � ५७२२० माग गरेको र सोही रकम िनकासा भएको दे�ख�छ । तसथ� िनज िश�कले
बैशाख दे�ख भदौस�म िव�ालयमा हा�जर भएको र तलब बुझेको �माण पेश गनु�पन� �

१४३,०५०

१०० शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (EMIS) 

काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७७।७८ मा EMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान) गराइ िश�ा अ�धकृतबाट
�मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�ा छा�वृ�ी र द�लत छा�वृ�ी (क�ा १-८) �ित िव�ाथ� वािष�क �.४००। का दरले, िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा Book Corner �यव�थापनका
लािग क�ा १-५ �ित िव�ाथ� वािष�क �.१५० का दरले, क�ा ६-१० �ित िव�ाथ� वािष�क �.२००। का दरले, �ित िव�ाथ� इकाइ लागतका आधारमा �ार��भक बाल िवकास क�ाका लािग �ित
िव�ाथ� वािष�क �.५०० का दरले, क�ा ८ को परी�ा स�ालन �ित िव�ाथ� वािष�क �.२०० का दरले, िदवा खाजा बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५ का दरले
िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले EMIS मा �िव� त�या�लाई क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गरेको पाइएन । जसले गदा� वा�तिवक िव�ाथ� सं�याभ�दा
बढी िनकासा गएको छैन भ� स�ने आधार भएन। काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए बमो�जम EMIS डाटालाई िव�ाथ� हा�जरी पु��तका, परी�ामा सहभागी सं�या र
अनुगमनबाट िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरेर मा� अनुदान िनकासा िदनुपद�छ ।

१०१ �यानो झोला ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ मा सोझै ख�रद �ि�या र रकमको �समा स�ब�धी �यव�था छ । �य�तै िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान
�पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको
वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत दरभाउ र मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको
दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले सो अनु�प लागत अनुमान तयार नगरी केही फम�सँग दर माग गरी गो.भौ.नं. ८९-०७७/१०/२९ बाट ५५० सेट �
४९२२५२.८६ मा र गो.भौ.नं. २९७-०७८/३/२५ बाट ५५७ थान � ४९९६२५.६५ मा ख�रद गरेको छ । यसरी ख�रद िनयमावलीले तोकेको �समा भ�दा बढी सोझै ख�रद गरेको र लागत अनुमानको
�ि�या समेत तोके बमो�जम पुरा गरेको नदे�खएकोले खच� रकम िनयम अनु�प नदे�खएको �

९९१,८७९
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१०२ सोलार �याक अप ख�रद 

पा�लकाले नगरपा�लकामा सोलार �याकअप �स�टम जडान काय�को लािग गो.भौ.नं. ३३१-०७८/३/३० बाट � ३४७६२७.०० (संघीय ह�ता�तरण चालु) र गो.भौ.नं. २६ िमित २०७८/३/३० (सघीय
ह�ता�तरण पँू�जगत) दवु ैिशष�क अ�तग�त फरक फरक सं�थाबाट ख�रद गरी कुल � ५९५५८७.०० खच� लेखेको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ ले तोकेको सोझै ख�रदको �समा
भ�दा बढी सोझै ख�रद गरेको र एकै �कृितको काम फरक फरक िशष�कबाट ख�रद गरेकोले खच� रकम िनयिमत गनु�पन� �

५९५,५८७

१०३ िनशु�क औषधी िवतरण 

नगरपा�लकाले यस वष� सश�त अनुदानबाट �.२९६२२९५.०० मु�यको औषधी तथा �वा��य उपकरण ख�रद गरेको छ । िविभ� औषधीह� िनशु�क िवतरण गन� नेपाल सरकारको नीितलाई
काया��वयन गन�को लािग नगरपा�लकाले समयमै औषधी ख�रद गरेको दे�खदनै । ख�रद भएका औषधीको माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद
भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा आव�यक िववरण �ा� ह�न नसकेकोले खच� र यसको उपयोिगताको यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन । पा�लकाले ख�रद ग�रएको सबै औष�धमा िन:शु�क िवतरण
ग�रने छाप लगाएको पाईएन । पा�लकाले ह�ता�तरण गरेको  औष�ध स�व��धत �वा��य चौिकह�ले आ�नो �ज��स खातामा आ�दानी वा�ध नाग�रकलाई िनशु�क िवतरण गरेको सुिन��चत ग�रनुपद�छ
।

१०४ तलवी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट
पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब खुवाउने पदा�धकारीवाट असुल गराउनु पन� �ावधान छ । यस
पा�लका मातहत रहेका आधारभुत �वा�थय के�� सिहत ९ �वा��य सं�थामा काय�रत कम�चारीका लािग तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव भ�ा वापत � ३,८७,६७,७५४.५७ भु�ानी िदएको छ ।
िनयमानुसार �ितवेदन पा�रत नगराई खच� लेखेको दे�खएको ह� ँदा बढी तलब तथा �ेड भु�ानी भएको छैन भ� सिकएन । अतः तलबी �ितवेदन पा�रत गरेरमा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।�वा��य तफ�
कुल ३५ जनाको दरब�दी रहेकोमा ५८ जना काय�रत रहेकोले २३ जना कम�चारी फा�जलमा रहेको �यहोरा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको दे�खएतापिन कुन कुन पदको कम�चारी
फा�जलमा रहेको हो र सो पदमा करारबाट िनय�ु� भए नभएको िववरण सिहत �वा�थय तफ� को कुद दरब�दी तथा पदपुित�को अव�था दे�खने िववरण लेखापरी�णको �ममा माग ग�रएकोमा �ा� ह�न
सकेन । तलबी �ितवेदन पिन पा�रत नगरेको र दरब�दी तथा पदपुित�को िववरण समेत �ा� नभएकोले कम�चारी फा�जलमा रहेको पदमा नै करार िनय�ु� गरी तलब भ�ा िदए निदएको एिकन गन�
सिकएन । �य�तै कम�चारी फा�जलमा राखी तलब भ�ा खच� ले�नु उिचत दे�खएन । कम�चारी अिभलेख तयार नगन� तथा कम�चारी �यव�थापनमा कमजोरी गन�लाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ ।

१०५ बढी भु�ानी 
पा�लकाले गो.भौ.नं. २३८ िमित २०७८/३/२२ मा ठे�का स�झौता अनु�प ५६ �कारका औषधी ख�रद बापत सितदेवी मेिड�सन स�लायस�लाई � २४८०२७०.०० भु�ानी िदएको छ । तर िनज
स�लायस�सँग �यती नै �कारका औषधी ख�रद गन�को लािग � २४६४१५०.०० को स�झौता भएको दे�ख�छ । यसरी स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको � १६१२०.०० स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन�
�

१६,१२०
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१०६ आमा सुर�ा काय��म 

काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार आमा सुर�ा काय��म अ�तग�त नगरपा�लकामा यो बष� सु�केरी भएका ७९६ मिहलाको लािग �ित सु�केरी � १००० को दरले ७९६००० िबतरण गरेको छ । �य�तै
इकाइ मू�य अनुदान बापत सामा�य श�यि�या बापत �ित सु�केरी � १००० का दरले स�ब��धत �वा��य सं�थाह�लाई कुल � ७९६०००.०० रकम उपल�ध गराएकोमा �य�तो रकम स�ब��धत
सं�थाको खातामा राखेको वा स�ब��धत कम�चारीह�लाई �ो�साहन �व�प िबतरण गरेको �माण पेश ह�न आएन । तसथ� िनकासा गरेको अनुदानको तोकेबमो�जम उ� रकम िबतरण गरे नगरेको
स�ब�धमा एिकन गनु�पद�छ ।

१०७ औषधी ख�रद लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय
रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत दरभाउ र
मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले िशलब�दी दरभाउप�
नं. १०/२०७७/०७८ बाट � २४८०२७०.०० को औषधी ख�रद गदा� के कसरी लागत अनुमान तयार भएको हो सो स�ब�धी कागजात लेखापरी�णको लािग पेश नभएकोले िब�लेशण गन� सिकएन ।
ठे�का फाइल �यव�थापनमा सल�लाई �ज�मेवार बनाई उि��खत कमजोरीमा सुधार गनु�पद�छ ।

१०८ पोषण सुधार काय��म 

पा�लकाले पोषण सुधारको लािग िवप� मिहला सहकारी वा समूहमा आय आज�नको लािग सामुदाियक मिहला कृिष सहकारी सं�थालाई � ६२५०००.०० भु�ानी गरेको छ । उ� सं�थासँग ग�रएको
स�झौतामा ३० िदन िभ� आय आज�नको �यवसाय स�ालन नगरेमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । तर हालस�म उ� सहकारी सं�था माफ� त के कती �यि�ले आय आज�नको ि�याकलाप स�ालन गरे
भ�े �यहोरा खु�ने कागजात पेश ह�न सकेन । तसथ� खच� रकम स�झौता अनु�प सदपुयोग भए नभएको अनुगमन गरी सदपुयोग भएको नपाइएमा स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �

६२५,०००

१०९ �सलाई मेिशन 

पा�लकाले गो.भौ.नं. २६० िमित २०७८/३/२४ बाट ८ थान �सलाई मेिशन ख�रद बापत ९९४४०.00 खच� लेखेकोमा कसलाई िबतरण ग�रयो भ�े भपा�ई संल� गरेको पाइएन । तसथ� िबतरण भपा�ई
पेश ह�नुपन� � को

९९,४४०

११० लघु उ�म िबकास ता�लम 

पा�लकाले �ित�पधा�मा छनौट भएका �यवसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त लघु उ�म िवकास मोडलमा नयाँ लघु उ�मी �सज�ना काय��म अ�तग�त कम�चारीलाई पे�क� िदई िविभ� ५
�कारका ता�लम काय��म भएको भनी पे�क� फ�य�ट सिहत गो.भौ.नं. २६१ र २६२ -०७८/३/२४ बाट � १०४७५८० खच� लेखेको दे�ख�छ । काय�कम� काया��वयन गदा� काय��मको उ�े�य अनु�प
सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त काया��वयन गरेको दे�खएन । ता�लममा सहभािग छनौटको आधार तथा �िश�कको यो�यता खु�ने कागजात समेत संल� गरेको पाइएन । उि��खत कमजोरीह�मा
सुधार ह�नुपद�छ । ता�लम काय��ममा संल� १२ जना �िश�क तथा सहायक �िश�कह�लाई � ७०० दे�ख � २५०० स�मको दरले � ३६०३००.०० �िश�क भ�ा �दान गरेकोमा सो भ�ाको दर
स�ब�धमा पा�लकाले कुनै मापद�ड बनाएको नदे�खएकोले यसरी फरक फरक दरमा खच� ले�ने आधार पेश गनु�पन� �

३६०,३००

�म भौचर
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१११ �धानम��ी रोजगार काय��म 

पा�लकाले यो बष� �धानम��ी रोजगार काय��ममा � खच� गरेको दे�ख�छ । काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यो आ�थ�क बष�मा कुल ४६६ जना बेरोजगार सूचीमा आव� भएकोमा १३९ जनालाई
१०० िदन दिैनक � ५१७ का दरले �याला भु�ानी गरेको जनाएको छ । पा�लकाले सूिचकृत बेरोजगारह�लाई सडक मम�त र कृिष कुलो मम�त काय�मा �योग गरेको दे�ख�छ । उ� काय��म स�ालन
िनद�िशकाले तोके बमो�जम साव�न�जक सुनुवाई, त�ो प� मू�याकंन, बेरोजगारह�को �मता िबकास ज�ता काय�कम�ह� गरेको दे�खदनै । �य�तै सुिचकृत सबै बेरोजगारह�ले रोजगारीमा आव� ह�ने
गरी आयोजना छनौट पिन गरेको दे�खदनै । उ�े�खत कमजोरीह�मा सुधार गरी काय��म काया��वयनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११२ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवु ैथ�रको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले
िविभ� िनमा�ण �यवसायी, पदा�धकारी र कम�चारीलाई �योजन समेत नखुलाई आ�थ�क वष�को अ��यमा िदएको पे�क� फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । फछय�ट गन� वाँक� रहेको पे�क� स�ब��धत
काय�मा खच� भएको �माण सिहत िनयमावलीको �यव�था अनुसार पे�क� फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

११२.१ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३९,८६५

११२.२ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ९८,८२७

११२.३ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण २,००,०००

११२.४ आशे�वर साह ५०,०००

११२.५ �ी जनता मा�यिमक िव�ालय हरैया ह�रपुर ३,००,०००

११२.६ �ी जनता मा�यिमक िव�ालय ह�रपुर ३ ३,००,०००

११२.७ �ी पाँच कुमार राम औतार लि�या मा�यिमक िव�ालय हजारिवघा ३,००,०००

११२.८ �ी महािवर जनता मा�यिमक िव�ालय ३,००,०००

११२.९ �ी रामलगन मा�यिमक िव�ालय ३,००,०००

११२.१० �ी साव�जिनक मा�यिमक िव�ालय ३,००,०००

११२.११ �ी महािवर जनता मा�यिमक िव�ालय १,७२,०००

११२.१२ �ी महािवर जनता मा�यिमक िव�ालय ७१,९५०

२,४३२,६४२
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न�बर
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११३ �यि�गत घटना दता� तथा सा.सु. �यव�थापनको लािग समान ख�रद 

पा�लकाले यस काय�को लािग �सिटजन इ�फोटेक �ा.�ल.सँग � ९९७७९०.०० को स�झौता गरी डे�कटप क��यटुर, ि��टर, ��यानर मेिशन ख�रद गरेकोमा सो ख�रद काय�को �पेिशिफकेसन, लागत
अनुमान, ठे�कका �ि�या स�ब�धी कागजात पेश नभएकोले ख�रद �ि�याको िब�लेषण गन� सिकएन । तसथ� ख�रद स�ब�धी उ� कागजात पेश गनु�पन� �

९९७,७९०

११४ बा�ा िबतरण 

पा�लकाले ह�रपुर सामा�जक उ�मी मिहला सहकारी सं�था �लिमटेडलाई बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� िबकास काय��मको लािग गो.भौ.नं. १०२ बाट ७० वटा िबउँ बा�ाको लािग
� ४९००००.०० र गो.भौ.नं. २२४ बाट ११५ वटा पाठी र ६ वटा बोकाको लािग � ९१०००० गरी कुल � १४०००००.०० भु�ानी िदएको पाइयो । सं�थाले बा�ा ख�रद गरी पेश गरेको िबलमा
बा�ाको �कार, तौल, उमेर आदी खुलेको दे�खदनै ।�य�तै उ� बा�ाह� िबतरण गरेको भपा�ई पिन पेश भएको दे�खएन । यसबाट बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� िबकास गन� उ�े�यमा
के कती सहयोग पु�यो वा पुगेन एिकन गन� सिकएन । उ� काय��मको अनुगमन गरी बा�ा िबतरण तथा उपयोग सिह त�रकाले भए नभएको एिकन गरी बा�ा िबतरणको भपा�ई समेत पेश गनु�पन� �

१,४००,०००

११५ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जु फ�य�ट नगरेको 
आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जु फ�य�ट नगरेकोः पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनबाट औ�याइएको बे�जु अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म पिन फ�य�ट नगरेको पाइयो ।
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनबाट कायम भएका िन�नानुसारका कैिफयतहर समयमै फ�य�ट गनु�पन� �

गो भौ नं. र िमित �ितवेदनमा औ�याइएको �यहोराह� रकम

२४-०७७/६/२ काय��म भएको फोटो �यानर संल� नभएको

१५५-०७७/८/१८ सडक कालोप�ेको रकम भु�ानी गदा� क�ा गरेको कर रकम ज�मा नभएको २७९४४.०३

११९-०७७/८/२३ धम� सं�कृितको �पमा अस�ब�धीत खच�

१२९-०७७/९/५ का.स. रा�धका कुमारी अ�धकारीले रा�जनामा िदएपिन तलब भ�ा भु�ानी गरेको � १९४७६

१४६-०७७/९/८ िदप िनमा�ण सेवालाई िबमाको रकम भ�दा बढी भु�ानी � ३९६२.४१

१४९-०७७/९/८ सवारी चालकले पेश गरेको लग बुक भ�दा बढीको िट�पणी उठाइ रकम भु�ानी � १३३५८

१७९-०७७/९/८ खच�को िबल भपा�ई नभएको ४३९००

का.स. रा�धका कुमारी अ�धकारीले रा�जनामा िदएपिन तलब भ�ा भु�ानी गरेको � १९४७८

२१८-०७७/१०/९ गुडिबल जनरल अड�र नन फाइलर रहेको तर �याट रकम भु�ानी ८३१४.८

२४२,७२७.५७

�म भौचर
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२१९-०७७/१०/९ िश�ण सामा�ी ख�रद ग�रएको न�दनी ट� ेडस� नन फाइलर रहेकोमा �याट भु�ानी � ३३४०

२५३-०७७/१०/२९ का.स. रा�धका कुमारी अ�धकारीले रा�जनामा िदएपिन तलब भ�ा भु�ानी गरेको � १९४७६

४५०-०७८/२/२७ पे�क� फ�य�टमा इ सेवाको िबल नरहेको ।

४८८-०७८/३/११ रेिडयो �स िड पेन ड� ाइभ नपाइएको

पँू�जगत तफ�

४०-०७७/७/४ िदप िनमा�ण सेवाले िबमाको िबल नै नरा�ख रकम भु�ानी � १००००

४१-०७७/७/४ स�तोष ए�ड अिभषेक क�पनीलाई भु�ानी िददा िबमाको िबल िबना नै भु�ानी रकम � १००००

४२-०७७/७/६ ओम साइ िनमा�ण सेवालाई िबमाको रकम भ�दा कम रकमको िबल राखी रकम भु�ानी � ९३९०

६५-०७७/९/२२ �जते�द ंिनमा�ण सेवालाई िबमा बढी भु�ानी � ६०९६.३३

६७-०७७/९/२३ एस एन आर िट पी रोड मम�तमा न पा को चेनवाला डोजर �योग ग�रएको सो काय�को मेिशनको भाडा अि�म �पमा � ४८००० िमित
२०७७/३/१ मा भु�ानी उ स को सद�यले काया�लयमा दा�खला गरेको तर भु�ानीको समयमा सो रकम क�ा नग�रएकोले उ स को दािब
अनुसार िफता� गनु�पन� रकम �

४८०००

ज�मा २४२७२७.५७

िन�न अनुसारको करयो�य कारोबारमा कर िबजक जारी नगरी �यान िबल मा� जारी गरेको र सोही िबल संल� गरी रकम भु�ानी िदएकोमा उि��खत कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

२६७-०७७/११/६ मिनरा �याग उ�ोग ३९५२

३८-०७७/७/३ �य ुशि� इ�ा उ�ोग १५०००

३९-०७७/७/३ ि�श�� हाड�वेयर ६५७६४.८

५९-०७७/९/१५ �यू श�� इ�ा उ�ोग २१०००

�म भौचर
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८२, ८३, ८६, ८७, १०७, १०९,

१२७, १५९, २०८ बाट ९ वटा
कारोबार

�यू श�� इ�ा उ�ोगले पान िबल जारी रकम � ५१२४९०.२४

८५-०७७/१०/२२ हरैया चोक दे�ख पूव� मजुवा� बजार स�मको सडक मम�त स�भारमा तेलको िबल २२८५६२

८८-०७७/१०/२५ �सि� िबनायक एि�गेट इ�डि��ज १२००००

१७४-०७८/२/२० मैि� हनुमान िफ�स इ�ा उ�ोग ८७००

१७६-०७८/२/२० रौनक इ�ा उ�ोग ३१२२४

१८१-०७८/२/२३ मैि� हनुमान िफ�स इ�ा उ�ोग ५४०००

२०२-०७८/३/१ बा�मती शै�ड इ�ड�� ीज �ा �ल ४८०००

२६९-०७८/३/२८ गढीमाइ आधुिनक इ�ा उ�ोग ४८०००

२९९ र ३०४-०७८/३/३० ि��स �टोन �सर उ�ोग ३३००००

२१०-०७८/३/६ बा�मती सै�ड �ोसे�स� �ला�ट ९०००

२१७-०७८/३/८ का�लका बौि�क िफ�स इ�ा उ�ोग ३५०००

२२३-०७८/३/१५ ओम बम शंकर इ�ा उ�ोग ३००००

११६ कृषक छनौट 

पा�लकाले गो.भौ.नं. १५६ िमित २०७८/२/१३ बाट उ��त धान िबउँमा कृषकह�लाई अनुदान काय��म अ�तग�त ६४७५ केजी धानको िबउँ लागत साझेदारीमा ख�रद गरी � ३४३१७५ खच� लेखेको
दे�ख�छ । यसरी िबउँ ख�रद गरी िबतरण गदा� काया�लयको �े�िभ� कृिष काय�मा संल� सबै कृषकह� म�येबाट केही कृषक पटक पटक नदोहो�रने गरी तथा सबै कृषकलाई लाभको िबतरण
समानुपाितक तथा औिच�यपूण� तबरले ह�ने गरी कृषक छनौटको भरपद� र बै�ािनक �णाली िबकास गरेको पाइएन । य�तो �णाली नह�दा सूचना र काया�लयमा पह� ँच ह�ने केही कृषकह�ले मा� पटक
पटक लाभ �ा� गन� स�ने दे�खएकोले कृषक छनौटको िब�वसनीय र बै�ािनक आधार िबकास गरी काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

११७ सामा�जक सुर�ा काय��म
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११७.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन तफ�  ११ वटा वडका लािग लाभ�ािहको खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� ितन वटा व�क लाई चौमा�सक िनकासा गरी ितन चौमा�सकको ज�मा �.

८,९३,२६,७२१.०० िनकासा िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

११७.२ सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रशका आधारमा �थािनय तहको सभामा पेश
गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा�
गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा नगरकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धमा
उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता �व��न गनु�पद�छ ।

११७.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रशका आधारमा �थािनय तहको
सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक
सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा नगरकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन ।
काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता �व��न गनु�पद�छ ।

११७.४ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २५ मा ब�कले लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा भएको �प�ट दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, ब�क खाता न�वर र ज�मा भएको रकम
सिहतको िववरण अनुसुिच – १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यमवाट अिनवाय� �पमा पठाउनुपन�छ र यसै िववरणलाई रकम िवतरण भएको भरपाई मािनने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा िशष�कबाट लाभ�ािहको खातामा रकम भु�ानी गन� ब�कलाई चौमा�सक �पमा िनकासा िदएकोमा व�कवाट चौमा�सक �पमा दा�खला भए नभएको िववरण
�ा� ह�न नस�दा ��येक वडागत �पमा भएकव िनकासा र दा�खला िभडान गन� सिकएन । व�कले ��यक वडा वाईज ��यक चौमा�सक�पमा लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा ग�रिदएको िववरण माग
गरी MIS िववरण सँग िभडान गरी लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा भएको सुिन��चत गरेरमा�ै अक� चौमा�सकको िनकासा िदने र ते�ो चौमा�सकको िववरण माग गरी बाँक� रकम िफता� �लनु पद�छ ।

११८ सामा�जक सुर�ा काय��म 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध,२०७५ को अनुसूची ८ मा �थानीय तह र ब�क िबच ह�ने स�झौताप�को दफा ६ मा नगरपा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा ब�कले ज�मा गरी
��येक खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण सिहत बाँक� रकम भए नगरपा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन�, कुनै लाभ�ाहीको लगत क�ा भएमा लगत क�ा भएको िमित र पाउने रकम समेतको
जानकारी नगरपा�लकाले त�काल ब�कलाई उपल�ध गराउनुपन� र सो जानकारी �ा� भएपिछ ब�कले लगत क�ा भएको लाभ�ाहीको उ� िमित पिछको रकम नगरपा�लकामा िफता� पठाउने तथा ब�कले
िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� नगरपा�लकालाई िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट चौमा�सक�पमा सव ैवडाका लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा गन� नेपाल ब�क
�लिमटेलाई �. ८,९३,२६,७२१.०० िनकासा पठाएको रकम म�ये कित रकम लाभ�ािहको खातामा दा�खला भयो र कित रकम दा�खला नभई िन�कृय खातामा रहेको छ सो रकम यिकन गरी संिघय
संिचतकोष खतामा दा�खला गनु�पद�छ ।
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११९ �े�ता तथा अिभलेख 

पा�लकाले आ�त�रक राज�व तफ�  िन�नानुसारको �े�ता तथा अिभलेख तयार गरेको पाइएन । �े�ता तथा अिभलेख पूण� �पमा र �यव��थत नह� ँदा पा�लकाले िनयिमत �पमा उठाउने मालपोत
द�तुर, �सफा�रस द�तुर, एिककृत स�प�ी कर लगायतका िविभ�् िशष�कमा �ा� गरेको आयको यथाथ�ता लेखापरी�णको �ममा एिकन गन� सिकएन । तोिकएका अिभलेख तथा �े�ता तयार नगन�
तथा �यव��थत नगन� कम�चारीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाइ आ�त�रक आयलाई �यव��थत, पारदश�, गणनायो�य तथा तुलनायो�य बनाईनुपद�छ ।
• म.ले.प.फा.नं. १०२- दिैनक राज�व आ�दानी खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०३- गो�वारा भौचर (राज�व)

• म.ले.प.फा.नं. १०४- राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०५- राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०६- राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०७- राज�व आ�दानीको दिैनक ब�क भौचर �ा� गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०८- राज�व आ�दानी ब�क नगदी िकताब

१२० राज�व स�ब�धी स�टवेयर 
पा�लकाले आ�त�रक राज�व संकलन �योजनाथ� सबै वडामा समेत िवधुितय स�टवेयर �योगमा �याएको जनाएको भएतापिन सबै राज�व संकलन स�टवेयरबाट मा� नभई �यानुअल �पमा नगदी
र�सदको पिन �योग ह�ने गरेको जानकारी गराएतापिन कुल संक�लत आ�त�रक राज�व म�ये कित रकम स�टवेयरबाट र कित रकम �यानुअल र�सदबाट संकलन भयो भ�े िववरण लेखापरी�णको
�ममा �ा� ह�न सकेन । आफैले �योगमा �याएको य�तो स�टवेयरको डाटा �टोरेज, डाटा प�रवत�न तथा डाटा सुर�ाको पाटोमा आ�व�त ह�न सिकने गरी भरपद� सुर�ा तथा अनुगमन �यव�था
भएको पाइएन ।पा�लकाले म.ले.प.फा.नं. १०२ दे�ख १०८ स�मको अिभलेख तथा कागजात तयार नगरेको कारण स�टवेयरबाट उ�स�ज�त त�याकं िभडान गन� सिकएन । उि��खत कमजोरीमा
सुधार गद� स�टवेयरलाई सुरि�त, िव�वसिनय, र भरपद� बनाइनुपद�छ ।

१२१ आ�त�रक आयको त�या� 

\�थािनय स��त कोष �यव�थापन �णाली (SUTRA) बाट तयार भएको िव�ीय �ितवेदनको अनुसूची ११ मा कुल गैर कर राज�व � १,०८,५७,७१०.३५ संकलन भएको उ�ेख छ । काया�लयले
तयार गरेको एिककृत आय �यय िववरणमा कुल आ�त�रक आय � ३८,२४,८१०.६५ भएको उ�ेख छ । �य�तै आ�त�रक लेखापरी�कको �ितवेदनमा कुल � ४४,२२,९९०.०० आ�त�रक आय
संकलन भएको उ�ेख छ । यसरी फरक फरक त�याकं उ�ेख भएकोमा पा�लकाको आ�त�रक आय स�ब�धी �े�ता तथा अिभलेख �यव��थत, पूण� र अ�ाव��क नह� ँदा कुन त�याकं सिह हो एिकन
गन� आधार भएन । आ�त�रक राज�व �यव�थापनमा दे�खएका कमजोरीह� तु��तै सुधार ह�नुपद�छ ।
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१२२ र�सद िनय��ण खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ५१ मा ऐन वमो�जम रा�नुपन� ��यक कारोवारको लेखा रा�नुपन� र आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली
२०७७ मा काया�लयको कामलाई �यव��थत एवं िमत�ययी गन� आ�त�रक िनय��ण �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । सो अनुसार नगद आ�दानी गन� काया�लयले राज�व असुल गन� �योग ह�ने मालपोत
र�सद एवं नगदी र�सदको छपाई गरी र�सद िनय��ण खाता �िवि� गरी सो बाट वुझेर लगेको अिभलेख रा�ख र�सद िनय��णलाई �यव��थत गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले सो अनुसार �यव��थत त�रकाले
र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । जसवाट २०७७ आषाढमा कित र�सद वाँक� �थए २०७७।७८ मा कित छपाई ग�रयो र सो अनुसार ज�मा र�सद ठे�लमा कुन कुन वडामा कित र�सद उपल�ध
गराईयो र �ज��समा कित ठेली बाँक� छन सो एिकन गन� स�ने आधार भएन । नगदी र�सद खाता �मािणत गरी नराखेको र सामा�य िटपोटमा यो वष� िविभ� वडालाई र�सद वुझाएको उ�ेख गरेको छ।
राज�व असुलीमा �योग ह�ने नगदी र�सदको िनय��ण खाता रा�ख �मािणत गन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

१२३ र�सद िफता� 
यो वष� िविभ� वडाले मालपोत र अ�य शु�क तथा द�तुर असुलीमा �योग भएका मालपोत र�सद तथा नगदी र�सद र �योग नभई बाँक� रहेका र�सदको िववरण लेखापरी�णको �ममा माग गरेकोमा
�य�तो िववरण उपल�ध नभएकोले सबै वडामा के कित र�सद �योग भए र के कती राज�व असुल भई दा�खला भयो एिकन गन� सिकएन । नगरपा�लकाले पुराना र�सद िफता� �लई नयाँ छपाई गरी
�स�रयल न�वर लगातार भएका र�सद �योग गराउने र �योग नभएका र�सद आषाढ मसा�तमा िफता� �लई खच� भएका र�सद र सो अनुसारको राज�व दा�खला सुिन��चत ग�रनुपद�छ । र�सद र
स�टवेयर �योगबाट भएको आय स�ब�धमा छानिबनबाट यथाथ�ता एिकन गनु�पद�छ ।

१२४ िग�ी, ढंुगा, बालुवा उ�खनन प�रमाण 

पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा लखनदेही खोलामा ३६०००० घन िफट िग�ी, ढंुगा, बालुवाको लािग ठे�का लगाएकोमा सो ठे�का �ा� गन� िनमा�ण �यवसायी आय�न िनमा�ण सेवाले
उ�खनन गरेको प�रमाणको यथाथ�ता स�ब�धमा �ािव�धक �पमा मापन गरेको पाइएन । यसले गदा� उ� िनमा�ण सेवाले स�झौता बमो�जमको प�रमाण नै उ�खनन गय� वा गरेन भ�े स�ब�धमा
लेखापरी�णबाट एिकन गन� सिकएन । आय �ोतको अिभलेख तथा संर�णमा कमजोरी गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाईनुपद�छ ।

१२५ लखनदेही खोला ठे�का 
पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा लखनदेही खोलामा ३,६०,००० घन िफट िग�ी, ढंुगा, बालुवाको लािग �यनुतम मू�य �ित घन िफट � ४.५० को दरले ह�न आउने �
१६,२०,०००.०० मा ठे�का आ�हान गरेकोमा आय�न िनमा�ण सेवाले मु.अ. कर बाहेक � १६,५०,०००.०० मा ठे�का पाएको दे�ख�छ । पा�लकाले ठे�का लगाउँदा आ�नो �े�िभ�को खोलाको
भागमा के कती प�रमाणमा उ�खनन गन� सिक�छ वा वातावरिणय �ि�ले उपयु�� ह��छ भ�े स�ब�धमा कुनै वातावरिणय मू�याकंन �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । सन् २०१५ मा त�का�लन �ज�ा
िवकास सिमितले तयार गरेको EIA report को आधारमा बािष�क प�रमाण एिकन गरेको जनाएतापिन उ� �ितवेदनले ५ बष�को लािग मा� प�रमाण अनुमान गरेकोमा पा�लकाले यस भ�दा अगाडीको
बष�ह�मा के कती उ�खनन गय� भ�े स�ब�धमा कुनै �ािव�धक नापजाँच भएको िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न नस�दा पा�लकाले उ� ठे�कामा कायम गरेको प�रमाणको यथाथ�ता एिकन ह�न
सकेन ।
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१२६ मू�य अिभवृि� कर 
पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा लखनदेही खोलामा ३,६०,००० घन िफट िग�ी, ढंुगा, बालुवाको लािग �यनुतम मू�य �ित घन िफट � ४.५० को दरले ह�न आउने �
१६,२०,०००.०० मा ठे�का आ�हान गरेकोमा आय�न िनमा�ण सेवाले मु.अ. कर बाहेक � १६,४५,०००.०० मा ठे�का पाएको दे�ख�छ ।तर उ� रकममा मू.अ.कर � २१३८५०.०० स�ब�धीत
राज�व खातामा दा�खला भएको �माण पेश नभएकोले स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �

२१३,८५०

१२७ �झम खोला ठे�का 
पा�लकाले िमित २०७७/६/७ गते लखनदेही खोलाको लािग िशलब�दी दरभाउप� आ�हान गदा� �झम खोलाको लािग ठे�का नं.२-०७७/०७८ उ�ेख भएतापिन प�रमाण भने उ�ेख गरेको पाइएन ।
उ� ठे�का स�झौता नभई र� ग�रएको काया�लयले जनाएको भएतापिन र� भएको सूचना तथा कारण लेखापरी�णको �ममा �ा� ह�न सकेन ।उ� खोलाको वातावरणीय �भाव मू�याकंन �ारा
उ�खनन ह�न स�ने बालुवा, िग�ी, ढंुगाको प�रमाण एिकन गरी �ित�पधा��मक िव�धबाट ठे�का लगाईनुपद�छ र आय �ोतको �भावकारी प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१२८ आय उपकरण प�रचालन 

पा�लकामा िन�नानुसार उपकरण रहेको र उपकरणको चालक, इ�धन र मम�त समेत खच� लेखेको अव�थामा ित उपकरण उपयोग आय र प�रचालनको लग�सट लगानी र आय िव�लेषण गरी
साव�जिनक िहतमा �योग गरेको अव�था दे�खएन । उपकरणह� नगरपा�लकाका �मुख, उप�मुख तथा वडा�य�ह�को मौ�खक िनद�शनमा प�रचालन ह�ने जनाएको छ । नगरपा�लकाको उपकरणह�
माफ� त �दान गरीने सेवाको आय र �यय दे�खने गरी �यव��थत अिभलेख रा�नु पद�छ

�स.नं. सामानको िववरण इ�धन लागत जनशि� लागत मम�त लागत आय खच� वचत

१ ए�साभेटर १ नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने

२ जे.�स.िब. १ नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने

३ िट� �पर २ नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने

४ ए�बुले�स १ नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने नखु�ने

१२९ मनोर�न कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन�
�यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७6।७7 मा पा�लकाले कूनैपिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन । यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।
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१३० द�तुर िनधा�रण 

नगरपा�लकाले नाता �मािणत, घरबाटो �सफा�रस, �यि�गत घटना दता� �सफा�रस लगायतको द�तुर नगदी र�सदबाट संकलन गरेकोमा के कित सं�यामा उ� सेवाह� �वाह गय� भ�े खु�ने सेवा
�वाहको िववरण तयार गरी पेश गन� नसकेको कारण सेवा �वाह र संक�लत राज�व िभडान गन� सिकएन । सेवा �वाहको िववरण तयार गन� प�रपाटी तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

१३१ सवारी कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो �े�मा आउने सबै �कारको
सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर उठाउने उ�ेख छ । स�व��धत िनकायसँग सम�वय गरी हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  स�व��धत
िनकायको �यान जानु पद�छ ।

१३२ �यवसाय कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले
�यवसायीह�को लगत राखी राज�व असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत मा� राखेको कर रकम संकलन गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले �यि�गत �वघोषणाका आधारमा मा� �यवसाय दता� र
निवकरण गन� गरेको तथा �यवसाय दता� नभएका �यवसायह�को अनुगमन गरेको पाईएन । पा�लका �े� िभ�का �यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।नगरेको

१३३ धरौटी तफ�

१३३.१ �ोत नखुलेको धरौटीः भौचर नं. ७७-०७८/३/२० बाट �ोत नखुलेको भनी आ�दानी जनाएकोमा उ� �ोत एिकन गनु�पन� दे�खएको � ५८६,३७९

१३३.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ मा स�ब�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण बुझाएको �माण कागजात पेश गरेपछी धरौटी रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । तर
पा�लकाले भौचर नं. ५१-०७७/१०/२३ बाट एम.ए.ड�लु कम�स�यत भेिहक�स �ा.�ललाई कर िववरण िबना धरौटी िफता� िदएकोले उ� िनयमावलीको �यव�था बमो�जम कर िववरण बुझाएको �माण
कागजात पेश गनु�पन� �

१८७,७६५

१३३.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ मा स�ब�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण बुझाएको �माण कागजात पेश गरेपछी धरौटी रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । तर
पा�लकाले भौचर नं. ६७-०७८/३/३ बाट एम.ए.ड�लु मिनषा क��यटुर ए�ड इ�टर�ाइजेज �ा.�ललाई कर िववरण िबना धरौटी िफता� िदएको �

६५,०००

१३३.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ मा स�ब�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण बुझाएको �माण कागजात पेश गरेपछी धरौटी रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले भौचर नं. ४६-०७७/८/१८ बाट �ी ल�मी नारायण महादेव िनमा�ण सेवालाई कर िववरण िबना धरौटी िफता� िदएकोले उ� िनयमावलीको �य�था बमो�जम कर िववरण बुझाएको �माण
कागजात पेश गनु�पन� � 

८००,०००
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१३४ अनुगमन तथा मू�याकंन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गनु� �यव�था गरेकोमा �न�नानसुार देिखएको छः

गत वष�को बे�ज ुरकम � (A) यो वष� फ��ट (B) बाँक�(C=A-B)

२५९५०२ 0 २५९५०२

१३५ अ�ाव�ीक बे�जु ��थित
नगरपाल�काको आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको फ�यौट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

गत वष�स�मको फ��ट गन� बाँक�
� (C)

यो वष�को सं पं बाट कायम वे�जु
(D)

यो वष�को कायम वे�ज ु(E) बाँक� (F=C+D+E)

२५९५०२ 0 ८७२०१ ३४६७०३
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