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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, मधेश प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५०७ तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

हररवन नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सलााही। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले हररवन 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 ढािँामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. 4 करोड 18 लाख  68 हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बेरुजू मध्र्े असलु गनुापने 
रू. 1 करोड 66  लाख 3१ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.1 करोड 93 लाख 26 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.  37 लाख 76 हजार र 
पेश्की रू. 21 लाख 35 हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा रू. 15 करोड 92 लाख 4 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट रु.४ करोड २९ लाख १० हजार फर्छ्यौट भई ११ करोड ६२ लाख ५४ हजार रहेकोमा र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रू. 15 करोड 81 लाख 62 रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

            (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

हररवन नगरपातलका 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 
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अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सलााही 159204 ० 42910 116294 ० 41868 158162 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

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

काया�लय �मुख ख�देव चुडाल २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �ितक काक� २०७७-४-१

बे�जु रकम ४१,८६८,४२५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १८,३९,९७,७४६.९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४५,८०,१६,००० चालु खच� ३४,०६,३२,५६६.१५

�देश सरकारबाट अनुदान २,०३,२८,००० पँूजीगत खच� ३८,१६,००,३१२.५५

राज�व बाँडफाँट १०,३४,५०,३५०.०८ िव�ीय/अ�य �यव�था १८,७८,५०,७३३

आ�त�रक आय १,६७,८७,९८४.२२

अ�य आय २५,७५,३५,२९४.४७

कुल आय ८५,६१,१७,६२८.७७ कुल खच� ९१,००,८३,६११.७

बाँक� मौ�दात १३,००,३१,७१८.९२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१
महालेखापरी�कको बािष�क लेखापरी�ण योजना २०७८ अनुसार �वीकृत भएको इकाइगत लेखापरी�ण योजना बमो�जम काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क िबवरण, �गित �ितवेदन, �ल�खत �ितिन�ध�व प� र अ�य
िबवरण तथा लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�न समेतलाई आधार मानी नगरपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । लेखा तथा �े�ताको
त�य एवं स�यताको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापनको रहेको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापरी�णबाट दे�खएका �मुख �यहोराह� िन�नानुसार छनः-
प�रचय: �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस ह�रवन
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� यस नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस ह�रवन नगरपा�लका अ�तग�त ११ वडा, ५९ सभा सद�य, ८६.०६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५१ हजार ३ सय ३३
जनसं�या रहेको छ ।
संवधैािनक र कानूनी �यव�था: नेपालको संिवधानको धारा २१४ बमो�जम �थानीय तहको काय�कारणी अ�धकार संिवधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रही नगरपा�लकामा िनिहत ह�ने र धारा २२१ मा �यव�थापिकय
अ�धकार नगर 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 हनेु उ�ेख छ । सोही
अ�धकार बमो�जम नगरपा�लकाले काय� गदआैएको छ ।

२ एिककृत आ�थ�क िववरण:

�थानीय संिचतकोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम ह�रवन नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको
आ�थ�क वष� २०७७/७८ को संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छः-

एिककृत आय-�यय िववरण, आ�थ�क वष� २०७७/०७८

आयतफ� �ययतफ�

�स.नं. िववरण रकम ज�मा रकम �स.नं. िववरण रकम ज�मा रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी 183997746.85 १ चालु खच� 154513106.59

ख) बैक (अनुसुची १ अनुसार) 159402052.72 क) संिघय िव��य समािनकरण अनुदान 7721998.04

ग) धरौटी बैक 14059738.69 ख) �देश िव��य समािनकरण अनुदान 309750.00

घ) �कोप �यव�थापन कोष 1017112.49 ग) राज�व बाँडफाँड 76757001.17

ङ) िविवध खच� खाता 9504810.00 घ) आ�त�रक �ोत 69724357.38

च) िविवध कोष खाता - कम�चारी क�याण
कोष खाता

14032.95 २ पँुजीगत खच� 282041056.11

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ संिघय िव��य ह�ता�तरण 458016000.00 क) संिघय िव��य समािनकरण अनुदान 53760398.15

क) िव��य समािनकरण अनुदान 135900000.00 ख) �देश िव��य समािनकरण अनुदान 1006547.00

ख) सशत� अनुदान 311116000.00 ग) राज�व बाँडफाँड 21419464.40

ग) िवशेष अनुदान 11000000.00 घ) आ�त�रक �ोत 149873871.56

३ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 20328000.00 ङ) नगर िवकास कोष नगद ऋण 55980775.00

क) िव��य समािनकरण अनुदान 7328000.00 ३ सशत� अनुदान खच� 285678716.00

ख) सशत� अनुदान 8000000.00 क) संिघय सशत� अनुदान 262737539.93

ग) िवशेष अनुदान 3000000.00 ख) संिघय िवशेष अनुदान 10389719.69

घ) समपूरक अनुदान 2000000.00 घ) �देश सशत� अनुदान 7991013.60

४ िवषयगत िनकासा रकम 158771050.51 ङ) �देश िवशेष अनुदान 2564108.36

क) सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण 140408570.28 च) �देश समपूरक अनुदान 1996334.42

ख) �थानीय पुवा�धार 8362480.23 ४ िवषयगत िनकायको खच� 158771050.51

ग) एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास
काय��म

10000000.00 क) सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण 140408570.28

५ आ�त�रक आय 176257157.30 ख) �थानीय पुवा�धार 8362480.23

क) आ�त�रक राज�व 16787984.22 ग) एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास
काय��म

10000000.00

ख) संिघय राज�व बाँडफाँड 94917671.08 ५ धरौटी िफता� 5531306.00 5531306.00

ग) �देश राज�व बाडफाड 8532679.00 ६ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष 5692526.10 5692526.10

घ) नगर िवकास कोष नगद ऋण 56018823.00 ७ िविवध खच� खाता 17855850.39

६ धरौटी �ा�ी 17309181.96 17309181.96 क) सडक बोड� नेपाल 3745204.74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष 6515365.00 6515365.00 ख) औधोिगक �ामको पुवा�धार िवकास 13468765.65

८ िविवध खच� खाता 18920829.00 ग) िपएल�जएसिप 441880.00

क) सडक बोड� नेपाल 7578949.00 घ) कोिभड िवमा दावी 200000.00

ख)  औधोिगक �ामको पुवा�धार िवकास 9200000.00 ८ बाँक� मौ�दात(�े�ता अनुसार) 130031718.92

ग) िश�क सूचना �िव�ध संचालन कोष 1500000.00 क) �थानीय संिचत कोष 91970331.32

घ) िपएल�जएसिप - िविवध खच� खाता 441880.00 ख) �कोप �यव�थापन कोष 1839951.39

ङ) कोिभड िवमा दावी 200000.00 ग) िविवध खच� खाता 10269788.61

घ) िविवध कोष खाता - कम�चारी
क�याण कोष खाता

114032.95

ङ) धरौटी बाँक� 25837614.65

ज�मा 1040115330.62 ज�मा 1040115330.62

मौ�दातको िववरण: यस ह�रवन नगरपा�लकाको गत वष�को मौ�दात र यस वष� बाँक� रहेको मौ�दातको िववरण िन�नानुसार रहेको छ:-

गत वष�को मौ�दात अ�या अनुसुची-१ यस वष�को मौ�दात बाँक� अनुसुची-२

�स.नं. िशष�क न�बर ब�कको नाम मौ�दात रकम �स.नं. िशष�क न�बर �े�ता अनुसार बाँक� रकम बैक अनुसार बाँक� रकम

१ संिचत कोष नेपाल ब�क �लिमटेड 159,402,052.72 १ संिचत कोष खाता 47,601,387.02 47445900.72

२ कम�चारी क�याण कोष नेपाल ब�क �लिमटेड 14,032.95 २ चालु÷ पँुजीगत खच� खाता 44,368,944.30 44994258.99

३ िविवध खच� खाता नेपाल ब�क �लिमटेड 9,504,810.00 २ िविवध खच� खाता 10,269,788.61 10269788.61

४ िवपद �यव�थापन कोष खाता नेपाल ब�क �लिमटेड 1,017,112.49 ३ �थानीय तह �कोप
�यव�थापन कोष खाता

1,839,951.39 1849951.39

५ धरौटी खाता नेपाल ब�क �लिमटेड 14,059,738.69 ४ �थानीय तह िविवध कोष
खाता

114,032.95 114032.95

ज�मा 183,997,746.85 ५ धरौटी खाता 25,837,614.65 25837614.65

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ आ�त�रक राज�व खाता 95656.44

ज�मा 130,031,718.92 130607203.75

३ लेखापरी�णको �ममा असुली:
लेखापरी�णको �ममा देहाय अनुसार �. ११२८७२३१.८१ असुल भई दा�खला भएको छः

�.सं. िववरण रकम

१ पा�र�िमक कर बापतको रकम गोपाल �े�बाट दा�खला ४१८२.५३

२ पा�र�िमक कर बापतको रकम रामबाबु चौधरीबाट दा�खला १४९९.

३ शशत� अनुदानको बाँक� िफता� ९०८५३६२.२८

४ सामा�जक सुर�ा काय��मको बाँक� रकम िफता� १६२०४१३

५ जनजागृित मा�यिमक िव�ालयबाट �.३,९९,३०० र चतुभु�जे�वर
जनता मा.िव. बाट �. १,७६,४७� िदवा खाजा बापतको रकम िफता�
दा�खला

५७५७७५

ज�मा ११२८७२३१.८१

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन । यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन:

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार
गरेको पाईएन।
काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण मौ�दात स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेको
समयमा नगरी वष�को अ�तमा मा� गरेको र स�पूण� िवषय �िव�ी नगरेकोले शु�बाट �ा� भएको आ�थ�क िववरणले यथाथ� अव�थाको िच�ण गद�न ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
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िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको छैन् ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी
�मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का अिभलेख र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको
पाइएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र
साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
उपभो�ा सिमितबाट भएको काममा लागत सहभािगता नदे�खएको ।
रिन� िवलको भु�ानी गदा� नापी िकताव रा�ने नगरेको ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)(२) वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र खच� लेखेको पाईयो ।
वातावरणको संर�णको एक�कृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाइएन ।
काया�लयको �वीकृत दरब�दीअनुसार जनशि� �यव�थापनका लािग स�ब�धीत िनकायमा सम�वय गनु� पद�छ।
काया�लयको काय� �कृित अनुसार साव�जिनक िनकायको �मुखले माताहतका कम�चारीह�लाई काय�िववरण/काया�देश िदई समयमै काय�स�पादनमा जोड िदनु पद�छ ।
सवारी साधन मम�त स�भार तथा संर�णका लािग म.ले.प. फारम नं. ४१४ को �योग काया��वयन न�याएको।
चालु खच�बाट पँूजीगत खच� ह�ने �कृितका खच� र पँूजीगत खच�बाट चालु खच� ह�ने �कृतका खच� गरेको ।
साव�जिनक िनमा�ण काय�लाई पारदश� तथा िमत�यायी बनाउनको लािग साव�जिनक िनमा�ण स�ब�धी लेखा रा�न म.ले.प. फारम नं. ५०० अ�तरगतका फारमह�को �योग गनु�पन�मा नगरेको।
कुनै पिन योजना तथा काय��मको अ��तम भु�ानी िदनु भ�दा अिघ सो स�ब�धमा साव�जिनक लेखा प�र�ण अिनवाय� �पमा गन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो नगरेको ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३/१२/२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा बे�जुको लगत तयार
गरेको पाइएन ।
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तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ बैक िहसाब िमलान नगरेकोः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख
छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको पाइएन । जसको
कारण िन�नानुसार मौ�दातमा फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� दे�ख�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क बाँक� फरक

१ संिचत कोष खाता ग-४-१ ४७६०१३८७.०२ ४७४४५९००.७२ -१५५४८६.३

२ आ�त�रक राज�व खाता ग-१-१ ० ९५६५६.४४ ९५६५६.४४

३ चालु खच� खाता ग-२-१ जोर २७२२८०९९.४३ २७५५७०७०.४३ ३२८९७१

४ पँूजीगत खच� खाता ग-२-३ जोर १७१४०८४४.८७ १७४३७१८८.५६ २९६३४३.६९

५ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ग-७-२ १८३९९५१.३९ १८४९९५१.३९ १००००

ज�मा १३००३१७१८.९ १३०६०७२०३.८ ५७५४८४.८३
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६ चौमा�सक पँूजीगत खच�: 
पा�लकाले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनुसार तोकेको अव�धमा काय��म काय��वयन गरी काय� स�प� न गनु�पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँूजीगत तफ�  �थम चौमा�सकमा १५.३७ �ितशत,

दो�ो चौमा�सकमा २९.६९ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ५४.९४ �ितशत खच� गरेको र आषाढ मिहनामा मा� कुल खच�को ३५.९४ �ितशत खच� गरेको छ । ते�ो चौमा�सकमा खच�को चाप वढेको दे�खएकोले
स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा पन� असर समेतलाई �यान िदई अ��तम चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ नगरपा�लका पँूजीगत २८२०४१०५६ ५९६१०४५९ ११०७२६७३६ १११७०३८६० ५४५७१८९३

२ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म ९४९९८८१३ ० ४४६८२१२ ९०५३०६०१ ७३९३२७६२

३ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म २५६४१०८ ० ० २५६४१०८ २५६४१०८

४ �थानीय पूवा�धार िवकास काय��म ८३६२४८० ० ० ८३६२४८० ८३६२४८०

ज�मा खच� ३८७९६६४५७ ५९६१०४५९ ११५१९४९४८ २१३१६१०४९ १३९४३१२४३

खच� �ितशत १०० १५.३७ २९.६९ ५४.९४ ३५.९४
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७ �े�गत बजेट र खच�: 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका लािग �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार
रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क बजेट खच� रकम कुल खच� �ितशत �े�गत खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ७५४२०००० २९२८९९४१ ३८.८४ ४.०६

सामा�जक िवकास २४६७९३५०० १९०१५९०८६ ७७.०५ २६.३३

पूवा�धार िवकास ४४८४३०५९४ ३०८१२५१४८ ६८.७ ४२.६६

सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े� ३९०९३००० ९३९१३०८ २४.०२ १.३

काय� स�ालन तथा �शासिनक २१९७०९९७४ १८५२८२३९३ ८४.३३ २५.६५

ज�मा १०२९४४७०६८ ७२२२४७८७८ ७०.१५ १००

पा�लकाले �े�गत वािष�क बजेट अनुसार सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े�मा सबैभ�दा कम २४.०२ �ितशत र काय� स�ालन तथा �शासिनक �े� अ�तग�त सबैभ�दा बढी ८४.३३ �ितशत खच� गरेको छ । �यसै
उि��खत ५ �े�म�ये पूवा�धार िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ४२.६६ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े�मा सबैभ�दा कम १.३० �ितशत खच� भएको पाइयो । काय�संचालन तथा �शासिनक खच�मा
िनय��ण गरी आ�थ�क िवकास, सुशासन लगायतका �े�का गितिव�धमा समेत जोड िदनु पद�छ ।

८ खच� िव�लेशण: 

पा�लकाले यसवष� आ�त�रक आयबाट �.१६७७८५३६.१३, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.५८१७९४३५०.०० समेत �.५९८५७२८८६.१३ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ३४२६४३९००.५७ र पँूजीगत
तफ�  �. ३७९६०३९७८.१३ समेत �. ७२२२४७८७८.७० खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.३२ �ितशत रहेको छ । पदा�धकारी सुिबधामा यस वष� �.१७१४५५००.०० खच� भएको छ
जुन आ�त�रक आयको १०२.१८ �ितशत हो । पा�लकालाई �ा� भएका सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ४७.४४ �ितशत चालु र ५२.५६ �ितशत पँूजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक
खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ । साथै राज�वका �े�ह� पिहचान गन�, पिहचान भएका �े�को राज�व संकलन �भावकारी
बनाई पा�लकाको परिनभ�रता कम गद� लैजानु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ िव��य िववरण: 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन
गनु�पद�छ । पा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (शु�)बाट �ा� ह�ने म.ले.प.फा.नं. २७२ को ढाँचामा िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� �थानीय साझेदारी
िवकास काय��म, सामा�जक सुर�ा, �देश पूवा�धार िवकास लगायतका काय��ममा भएका कारोबार शु� �णालीमा समावेश गरेको पाइएन । पा�लकाले आ�थ�क कारोबार गदा� शु� �णालीलाई पूण��पमा अवल�बन गरी
तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

१० स�प�� उपयोग र संर�ण:

१०.१ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण: �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा
साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

१०.२ �ज�सी अिभलेखः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमाबली, २०७७ को िनयम ९५ मा ख�रद गरी वा नगरी, ह�ता�तरण भई वा ब�तुगत सहायतामा �ा� मालसामान ७ िदन िभ� मू�य र
�पेिशिफकेशन खुलाई �ज�सी दा�खला गरी लगत अधाव�धक गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको सािवक गा.िव.स. र िबषयगत शाखाको स�पूण� चल, अचल स�पित र �ज�सी अिभलेख �ा� गरी नगरपा�लकाको
�ज�सी तथा स�प�� र�ज�रमा अिभलेख नराखेको, यस वष� ख�रद गरेका कितपय ख�ने तथा नख�ने मालसामान �ज�सी दा�खला नगरेको, नगरपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयले ख�रद गरेको मालसामानको
�ज�सी दा�खला नगरेको कारण नगरपा�लका अ�तग�त के कित स�प�� र दािय�व रहेको छ यिकन गन� आधार भएन । नगरपा�लकाको �वािम�वमा रहेको भवन, ज�गा, सवारी साधन, क��यूटर, �यापटप, ि��टर,

मोवाईल सेट, फिन�चर लगायत ख�ने तथा नख�ने मालसामान स�ब�धमा िहनािमना, द�ुपयोग तथा अपचलन ह�नबाट संर�ण गन� �ज�सी अिभलेख अ�ाव�धक गरी �माण पेश गनु� पद�छ ।

१०.३ PAMS को �योग: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ तथा अ�य �च�लत कानून तथा िनयमावलीले तोके अनुसार ��येक काया�लयले आ�नो हक �वािम�वमा रहेको स�प�ीको लेखांकन
�ितवेदन संर�ण तथा उपयोग गन� �ज�मेवारी स�व��धत काया�लय �मुख वा �ज�मेवार िनकायको हो । ��येक काया�लयले स�प�ीको लेखांकन गरी स�व��धत म��ालयमा �ितवेदन गन� र स�व��धत म��ालयले
म��ालयगत िववरण एिककृत गरी महालेखा िनय��क काया�लयमा पेश गरेपछी मा� स�प�ीको एिककृत �ितवेदन तयार गन� सिक�छ । यही �ज�मेवारी पुरा गन� महालेखा िनय��क काया�लयले साव�जिनक स�प�ी
�यव�थापन �णाली तयार गरेको छ । नेपाल सरकार म���प�रष�को िमित २०७७ काित�क २० को िनण�य तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ७८ बमो�जम महालेखा
िनय��कणको काया�लयले २०७७ �ावणबाट अिनवाय� �पमा ितनै तहका सरकारी काया�लयमा लागु गरेको साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णाली (Public Asset Management System-PAMS) को �योग यस
पा�लकाले हालस�म पिन गरेको छैन् । कानूनी �यव�थाको पालना ग�रनु पद�छ ।

११ अवकाश कोष: 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम
बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले हालस�म ऐनको �यव�था बमो�जम अवकाश कोषको �थापना गरेको छैन । पा�लकाले अवकाश कोषको �थापना गरी भावी दािय�व भु�ानी
सहजतालाई सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१२ म.ले.प.फारमको �योग: 

(क) सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application

control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी,
भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको, सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको,
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको, स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद�
वकै��पक �यव�था नभएको पाइयो ।
(ख) �मण तथा �मण खच�को अिभलेखः �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीह�को
लािग �मण अिभलेख नराखेको, म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीह�को �मण अिभलेख नराखेको सथै म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन राखेको पाइएन् ।
(ग) बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फाराममा तोिकए बमो�जमको अिभलेख
राखेको पाइएन् । साथै अव�था अनुसार ती म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक गरेको छैन ।
(घ) सवारी साधन:म.ले.प फारामले तोके बमो�जमका सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन
स�ालन लगबुक नराखेको साथै म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको छैन् । म.ले.प.फारामको �योग गनु� पद�छ ।

१३ िविवध खच�: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� राि�� य
प�रचय प� िवतरणका लािग वडा नं.१ दे�ख ११ स�म खिटएका कम�चारीह�को खाजा खाना वापत �.१३१३९६६ र काया�लय अ�तग�तको खाजा खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.२३१७६३१.३६ गरी कूल
�.३६३१५९७.३६ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यायीता कायम ह�नु पद�छ ।

१४ भ�ा िवतरण: 

मधेस �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १२ मा पदा�धकारी तथा सद�यले ऐन बमो�जम पाउने भ�ा तथा सुिवधा बापतको रकम स�ब��धत
�थानीय तहको काया�लयले स�ब��धत पदा�धकारी तथा सद�यको ब�क खाता माफ� त भु�ानी गनु� पन� �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाले पदा�धकारी बैठक भ�ा वापतको रकम ब�क खाता माफ� त िवतरण नगरी
भरपाई गराई िवतरण गरेको पाइयो । ऐनले गरेको �यव�थाको पालना ग�रनु पद�छ ।

१५ आ�थ�क सहायता: 
नगरपा�लकाले आ�थ�क सहायता िवतरण गदा� आ�थ�क सहायता िवतरण स�ब�धी काय�िव�ध बनाई काया�िव�धले तोकेको मापद�ड अनुसार मा� आ�थ�क सहायता भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले मापद�ड नबनाई अ�य
आ�थ�क सहायता खच� िशष�क नामको िशष�कमा �. २००००००.०० बजेट छु�ाई चालु िशष�कबाट िनवेदनमा तोकादेश गरी �यि�गत �योजनका िविभ� ि�याकलाप समेतलाई आधार �लई �.१९९९२५६.००
आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । यसरी काय�िव�ध नबनाई गरीने िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

१६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
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१६.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत २९ र वडामा २२ गरी ज�मा
५१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३७ जना �थायी पदपूत� भएको दे�ख�छ । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा
�वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर पन� ह�नाले �र� पदह� यथािश� पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१६.२ कम�चारी करार: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको
लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था भएकोमा पा�लकाले िविभ� पदमा ७८ जना कम�चारी करारमा राखी �.१६३८१५८७.९० खच�
लेखेको छ ।

१६.३ तलिब �ितवेदनः काया�लयको कम�चारीको तलब भ�ा खच� ले�दा अिनवाय� �पमा आ�थ�क वष�को सु�मै कोष तथा लेखा िनय��कको काया�लयबाट र �थानीय तहबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� खच�
ले�नुपद�छ । गाउँपालीका िभ� रहेको �थानीय तहका र िनजामती सेवाका कम�चारीह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ को तलबी पा�रत नगराई तलब भ�ा खच� लेखेको दे�खयो । यसरी तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी
तलब भ�ा खच� लेखेकोले �ेड रकम यिकन गन� सिकएन ।

१७ �याियक सिमितः 
�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 । पा�लकाले पेश गरको उजुरीको िववरण अनुसार गतवष�बाट �ज�मेवारी सरी आएका ७ वटा र यस वष� २५७ वटा दता� भएकोमा ज�मा १८९ वटा मा� फ�य�ट भई ७५ वटा
बाँक� रहेको िववरणमा उ�ेख छ । यसरी सिमितमा परेका उजुरीको कानूनले तोकेको समयिभ� फ�य�ट गन� तफ�  स�ब�धी अ�धकारीको �यान जानु पन� दे�ख�छ ।

१८ ख�रद गु�योजना र योजना: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ अनुसार १ बष�भ�दा बढी अव�धस�म स�ालन ह�ने योजना वा आयोजनाको लागी बािष�क १० करोड भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा स�ब�धीत िनकायले
�य�तो योजना वा आयोजना वा ख�रदको अव�ध भरको लािग ख�रद गु�योजना र िनयम ८ अनुसार बािष�क १० लाख �प�या भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा आगामी आ�थ�क बष�को अनुमािनत बािष�क
काय��म तथा बजेट तयार गदा� आगामी आ�थ�क बष�मा गन� बािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । यसरी ख�रद योजना तयार गदा� कुनै योजनाको स�पुण� भाग तथा ख�ड ख�ड गरी कुन काम उपभो�ा
सिमितबाट र कुन काम अ�य �कृयाबाट गराउने हो सो समेत छु�ाई स�ब�धीत िनकायबाट िनण�य गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा स�ा�लत योजनाह�को लागी िनयमावलीले
तोकेअनुसारको ख�रद योजना तयार गरेको छैन । योजनाले तोकेको समयभ�दा िढलो गरी योजनाको काया��वयन भए नभएको ख�रद योजनामा समावेश नगरी काया��वयन गरे नगरेको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।
जसले गदा� खच�मा पारदिश�ता र िमत�यियता हा�सल गन� नसिकने साथै ख�रद �यव�थापन काय�को �भावका�रतामा असर पन� जाने दे�ख�छ । बािष�क ख�रद काय�लाई �भावकारी, िमत�ययी र पारदश� बनाउनुका लागी
िनयमावलीको प�रक�पना गरे बमो�जमको बािष�क ख�रद गु�योजना तयार गन�तफ� काया�लयको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ िनमा�ण काय�: 
साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�ब�धी सेवा �ा� गदा� िमत�ययी, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभबृि� ह�ने भएमा वा
प�रयोजनाको मू�य उदे�य नै रोजगारीको �ृजना गन� भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउन सिकने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले अ�धकाँश योजनाह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको
उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण गरेको काय�को गुण�तर परी�ण भएको पाईएन । ठे�का �कृयाबाट �ित�पधा��मक तरीकाले िनमा�ण काय� गराउँदा िमत�ययी र गुण�तरीय काय� ह�ने र खच�मा पारदश�ता कायम ह�न जाने
तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

२० गुण�तर परी�ण: 

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

२१ साव�जिनक परी�ण: 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक
सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको प� सवल नह�ने गफ�  �यान िदई सामा�जक परी�ण �यव�थाको
काया��वयन गनु� पद�छ ।

२२ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट
छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहका अ�य�ले २०७७/३/१५ गते �.९९ करोड ५३ लाख ९८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७/३/२५ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय
तहका �मुखले २०७७/४/१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

२३ अनुदान िफता�: 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था
रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा िफता� ह�नु पन� रकम �.४९४३०६५२.३६ दे�ख�छ । पा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� गनु� पन� रकम एिकन गरी िफता� दा�खला गनु� पन�मा सो
गरेको पाइएन् । खच� नभई बाँक� रहेको अनुदान रकम म�ये �.४०३४५२९०.०८ यस आ�थ�क वष� २०७८/७९ को सु�वातमा िफता� भई बाँक� रहेको �. ९०८५३६२.२८ लेखाप�र�णको �ममा िमित
२०७८/११/१२ मा िफता� दा�खला भएको छ । खच� नभई बाँक� रहेको रकम कानूनले तोके बमो�जम समय मै िफता� गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ �देश समपुरक अनुदान: 

�थानीय तह र �देश सरकारको ५०।५० �ितशत लागत साझेदारी रहने गरी �थानीय �थािमकता �ा� योजना संचालन गदा� कुल लागत अनुमान भ�दा घटीमा स�झौता भएको ५० �ितशत रकम मा� �देश
सरकारको लगानी ह�ने र �देश सरकारबाट उपल�ध गराइएको रकममा कबोल अंकको ५० �ितशत घटाउँदा बचत ह�ने रकम �देश स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा �देश समपुरक अनुदान तफ�
�. २००००० �ा� भएकोमा �.१९९६३३४.४२ रकम खच� गरेको छ । खच� गदा� स�पूण� रकम समपुरक अनुदानबाट मा� खच� गरेको र पा�लकाको योगदान शु�य दे�खएकोले खच�को ५० �ितशत �.९९८१६७.२१
कटाई बाँक� ह�न आउने रकम �.१००१८३२.७९ िफता� गनु� पन�मा �. ३६६५.५८ मा� िफता� भएको छ । �ा� रकमम�ये पुरै खच�लाई �देशको रकममा मा� मानी खच� लेखेकोले बाँक� ि�ज गरी �देश लेखा
िनय��कको काया�लयमा िफता� दा�खला गनु�पन� �.

९९८,१६७

२५ आ.ले.प. बे�जु स�ब�धमा: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८५ मा काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट िन�केका बे�जु अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगािड नै िनयिमत गराउनुपन�मा िनयिमत
गराई वा �माण पेश गनु�पन�मा �माण पेश गरी वा असुल उपर गनु�पन�मा असुल उपर गरी बे�जु लगत क�ा गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याइएको िन�न बे�जुह� अ��तम
लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन असुल फ�य�ट गरेको पाइएन । अतः उ� बे�जुह� असुल फ�य�ट गनु�पन� �.

आ�त�रक लेखापरी�ण गदा� दे�खएका मु�य भौचर, िमित र �यहोरा बे�जु रकम

गो.भौ. नं. ३ मा नगर सभाको िनण�य बमो�जम शेष त�सम रेजालाई िमना बजार ठे�का कोिभड १९ को करण �ितपुित� �व�प �.९४०६३७ कर िफता� ग�रएकोमा काय�पा�लको बैठकबाट अ�ययन
राय सुझाब तथा �ितवेदन सिमित गठन भएको उ�ेख भएकोमा क�को नेतृ�वमा कित सद�य सिमित गठन भएको सोको नामावली र उ� सिमितको सुझाव तथा �सफा�रस पेश गनु� पन� �.

९४०६३७

होटलमा नपाइने समान ज�तै जनरल �टोस� तथा फलफुल पसलमा पइने न�रवल, फलफुल, कपडा पुजा, धुप अगरवती अ�ली होटलबाट ख�रद ग�रएको िनयम संगत नभएको ।

गो.भौ.नं. ५७ िमित २०७७/०६/१५ मा राजन महत�ारा िचतवनको माढीमा नगर�तरीय ते�वा�दो �ितयोिगतामा भाग �लदा दईु इभे�टमा दो�ो र ते�ो पदक �याउने खेलाडीह�लाई का.पा.को
िनय�ण बमो�जम १८ वटा ट�याक सुट �.१५०० को दरले ख�रद गरी �. २७००० खच� लेखेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको दे�खएन् ।

गो.भौ.नं. ७४ िमित २०७७/०६/२० मा हो�ल�टक डेभेलपमे�टलसँग चरण �े� िवकासका लािग नस�री �थापना र �यव�थापन स�ब�धी स�झौता कुन िमितमा भएको हो �प� आधार नदे�खएको
सथै उ� सं�थाले नस�री �यव�थापन र �थापनामा के कित खच� भएको सो �मािणत गन� कागजात पेश गरेको दे�खएन । सं�थाले नस�री �यव�थापन र �थापन गरी संर�ण, संवध�न र उपयोगको
लािग समुदायमा ह�ता�तरण गरेको नदे�खएकोले समुदायमा ह�तनरण गरेको समेत दे�खएन ।

गो.भौ.नं. १०६ िमित २०८८/०६/२९ मा शुभ ल�मी टे�नोलोजीलाई CCTV मम�त तथा जडान सिभ��स चाज� तथा अ�य CCTV सँग सम��धत समा�ीह� ख�रद गदा� टु�े िवल �योग भएको ह� ँदा
�य�ता काय�लाई न��साहीत गनु� पन� दे�खएको ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा �. १ लाख स�मको िनमा�ण काय� मा� लागत अनुमान वेगर गन� सिकने �यव�था छ । गो.भौ.नं. १२८ िमित २०७७/०७/०४ मा भोलेबाबा
क�सट��सनलाई स�झौता तथा �ािव�धक �टीमेट र मू�यांकन नगरी �या�ड िफड-साइड, पुरानो बजार �यव�थापनर १० नं. वडामा रहेको कबड� हलमा वालुवा स�याउन लगाई िवल र लग बुकको
आधारमा रकम �.१३१३४५.५५ भु�ानी िदएको छ । तोिकएको �समाभ�दा बढीको काय� गदा� लागत अनुमान तयार गरी नापी िकताबको आधारमा भु�ानी िदने �यव�थाको पालना गनु� पद�छ ।

�देश सरकारको खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७५ अनुसार साव�जिनक यातायत नच�ने �थानमा आते जाते गरी दईु िदन स�मको लािग एकमु� �.२०० का दरले यातायात खच� र संयोजक भ�ा १७२००

४,७६२,०२३

�म भौचर
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वापत �ित काय��म �.४०० पाउने उ�ेख भएको तर गो.भौ.नं. १५८ िमित २०७७/०८/०९ मा अ�धकृत छौटौ ँ�स �टा�लन चौलागाईको नाममा रहेको गत िवगतको पे�क� फछ�यौट गदा� िमित
२०७७/०३/२७ र २८ गते संचा�लत अिभमु�खकरण कय��ममा सहभागी भए वापत दईु िदने काय��ममा यातायात खच� रकम �ितिदन �. ५०० को दरले २६ जना सहभागीलाई रकम �.

२६००० भु�ानी भएको र संयोजक वापत �. १२०० को दरले २ िदनको �.२४०० िवतरण गरेको दे�ख�छ । साथै �देश सरकार खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७५ अनुसार स�ब��धत
काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �य�� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम पाउनेछ भनी उ�ेख भएकोमा �िश�क
रकम �लएको बढी भु�ानी असुल गनु� पन� �.

अ�धकृत छौटौ आशा खरेलले एकै अपा�ता लि�त कय��ममा अपा�ता भएको �य��ह�लाई स�मान तथा ब�यङकेट िवतरण गन� काय�मा एकमु� �याट िवल माफ� त ख�रद गनु� पन�मा गो.भौ.नं.

२४६ िमित २०७७/०९/२० मा टु�ा टु�ा गरी पान िवल माफ� त �.१२७१३५ को ब�यङकेट तथा खादा ख�रद ग�रएको अिनयिमत रकम �.

१२७१३५

गो.भौ.नं. २४७ िमित २०७७/०९/२० मा का.स. िहमाल गु�ङलाई सवारी साधन मम�त खच� िशष�कबाट �.१६३९२ काया�लय �योजनको लागी भु�ानी भएको रकम कुन �योजन तथा कुन गाडी
मम�त गदा� खच� भएको साथै मम�त आदेश समेत संल� नरहेकोले �माण पेश गनु� पन� �.

१६३९२

गो.भौ.नं. ४७७ िमित २०७८/०१/१५ मा इ�न� �यानेजमे�ट �ाइभेट �लिमटेडलाई रकम �.२५९५१५।१९ भु�ानी िदएकोमा मम�त आदेश न�लई मम�त गरेको तथा मम�त गदा� लागेका गाडीको
समा�ीह�को �ज�सी दा�खला समेत गरेको नदे�खएकोले �माण पेश गनु� पन� �.

२५९५१५

एउटै काय��ममा एउटै फम�बाट कुनै पिन िक�समको व�तु तथा सेवा ख�रद गदा� एक�कृत �पमा एकमु� भु�ानी गनु� पन�मा गो.भौ.नं. ४८६ िमित २०७८/०१/१७ बाट वडा नं. ८ मा संचा�लत
खेलकुदका समा�ी िवतरण काय��म संचालन गदा� �यू काक� �टेशनरी तथा पु�तक पसलको टु�े िवल माफ� त रकम �.७६३३७ बराबरको सामा�ी ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

७६३३७

रा�� ीय प�रचयप� तथा प��करण िववरण दता� काय��म

चालु आ.व. मा कुनै िक�समको योजना तथा काय��म संचालन गन� भनी बजेट िविनयोजन नभएको अव�थामा काय��म संचालन गन� पन� भए �य�ता काय��मकह� कसरी संचालन गन� भनी काय�
िववरण तयार गरी सो अनु�प नै काय��म संचालन गनु� पन� ह��छ । तर रा�� ीय प�रचयप� तथा प��करण िववरण दता� काय��म संचालन गदा� काय� िववरण नबनाई रकम �.१३,१७,२०६।०० खच�
गरी काय��म संचालन गरेको दे�खयो । यसरी मापद�ड नबनाएको काय��ममा खच� गदा� कितपय वडामा आव�यकता भ�दा बढी खच� भएको दे�ख�छ । ज�तै गो.भौ.नं. ५३१ िमित २०७८/०१/२६
मा रकम �.९०००।०० समरसेल मोटर जडान गरेको भनी भु�ानी �लएको दे�ख�छ । अतः जुन �योजनको लािग काय��म संचालन गरेको हो सोही �योजनमा बजेट खच� गनु� पद�छ । यस
कय��ममा िन��चत मापद�ड नबनाई बजेट खच� गरेको ह� ँदा �यव��थत �पमा बजेट खच� भएको दे�खएन ।

अनुदान काय��मः

कुनै पिन िक�समको अनुदान िदनु परेमा नगरपा�लकाले िन��चत काय�िव�ध बनाई �ित��धा�मक �पमा छनौट गरी तोिकएको मापद�ड पुरा गरेका फाम�/�यि�लाई अनुदान िदनु पद�छ । तर
नगरपा�लकाले काय�िव�ध नबनाई �सधै काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।

योजना संचालन गदा� �यस योजनामा ला�े रकम तथा सामा�ीको �ािव�धक इ�ीमेट तयार गरी पूवा�नुमान गरी योजना संचालन गनु� पन� ह� ँ�छ । तर वडा नं. ९ को वडा काया�लयबाट सोझै ख�रद गरी
गो.भौ.नं. ४६ िमित २०७७/०८/०८ मा बागमित �मु पाइप उ�ोगलाई रकम �.२२६२२६।०० भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

२२६२२६
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सुित� िवकास खेल मैदानमा नेपाल डोरीतान संघ �देश नं. २ ले नगरपा�लकासँग िमित २०७७/११/१० मा स�झौता गरी फा�गुन २२ र २३ गते डोरी तान �ितयोिगता काय��म स�प� गरी
गौ.भौ.नं. १५२ िमित २०७७/१२/११ मा अ�य साव�जिनक िनमा�ण बजेट खच� िशष�कबाट रकम �.२५००००।०० भु�ानी िदएको दे�ख�छ । अतः चालु �कृितको काय��म संचालन गरी पँूजी
तफ� को बजेट िशष�कबाट भु�ानी िदएको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु� पन� दे�खएको ।

सरकारी कोषबाट खच� गरी कुनै पिन िक�समका काय��म संचालन गदा� समुदाय वा ल�ीत वग�लाई फाइदा पु�े काय� ह�नु पद�छ । तर वडा नं.८ मा दईुवटा मोटर ख�रद गरी दईु �ाकृत �य��लाई
िवतरण गरेको खु�न आएको साथै चालु �कृितको खच� पँूजीगत खच� िशष�कबाट गो.भौ.नं. ३१६ िमित २०७८/०३/२४ मा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । अतः एक �ाकृत �य��लाई मा� फाइदा पु�े
गरी साव�जिनक कोषबाट खच� ह�ने गरी काय��म गन� निम�ने दे�खएको।

गो.भौ.नं. ३३३ िमित २०७८/०३/२५ मा वडा नं. ५ को �सफा�रस बमो�जम कर बाहेक समरसेल ख�रद ग�रएको रकम �.१९७००।०० भु�ानी भएको तर यसको �योग कुन ठाउँमा भएको यक�न
गन� नसक�एको ।

गो.भौ.नं. ३७० िमित २०७८/०३/२९ मा कुशवाहा धम�शाला भवन नमा�ण उ.स. लाई धम�शाला भवन िनमा�ण गन�को लािग रकम �.१००००००।०० भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तर �ािव�धक
मू�यांकन गदा� रकम �.९९६३६६.०३ मा� भु�ानी िदनु पन� दे�खएता पिन रकम �.३६३३।९७ बढी भु�ानी िदएको असुल गनु� पन� �.

३६३४

मातृ तथा नविशशु काय��म संचालन गरी काय� स�प� प�चात गो.भौ.नं.१२२ िमित २०७८/०१/१२ मा रकम �. ८५५००।०० भु�ानी �लएको दे�ख�छ । यस सशत� काय��म अ�तरगत �वा��य
सं�था मम�त स�भार, कम�चारी भना� (करार), औचार उपकरण ख�रद,  औष�ध ख�रदका साथै �मता वृि� ता�लम संचालन गनु� पन�मा �मण भ�ा र सहभागी भ�ामा िविनयो�जत बजेत खच�
भएकोले काय��म �भावकारी भएको दे�खएन् । अतः वजेट जुन उ�े�यको लािग िविनयोत भएको हो साही उ�े�यमा खच� गनु� पद�छ ।

गो.भौ.नं. २४२ िमित २०७८/०३/२५ मा जय स�तौषी मा मिहला कृिष समुहसँग �ा�ा�रक खेती �व��न काय��म (�ांगा�रक खेती स�ब�धी संध सं�थाह�को सहकाय�मा) स�प� गन�को लािग रकम
�.७५०००० को काया�देश िदएको दे�ख�छ । तर कृिष समुहले एक लाख भ�दा बढीको समा�ी ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ अनुसार नै ख�रद काय� गनु� पन�मा स�झौता नग�र �सधै
ख�रद गरेको छ । अनुदानबाट ह�ने ख�रदलाई काय�िव�ध स�मत वनाउन पद�छ ।

गो.भौ.नं. ६२ िमित २०७८/०३/३० मा अ�ौली निदको कलभट� दे�ख ितनसुरे सडक �तरो�ती गन� उपभो�ा सिमतीलाई िमित २०७८/०२/२६ मा स�झौता गरी िमित २०७८/०३/२० मा कय�
स�प� गनु� पन� भनी काया�देश िदएको दे�ख�छ । तर भु�ानी माग गदा� एकमु� मो�ान �दस� क��ट��सन �ा.�ल. को िवल िवजकबाट भु�ानी �लएको ह� ँदा समा�ी ख�रद, ढुवानी र लेवर िम�ी
�यालामा के कित खच� भएको एक�न गन� नसिकनुको साथै उपभो�ाले आफुलाई �ा� भएको काय� िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको िनयिमत नदे�खएको �.

२९९४९४७

गो.भौ.नं. २९४ िमित २०७८/०३/३० मा िहरालाल टोल��थत ��ह�थान घेराबेरा उ.स. लाई योजनाको रकम �. १०००००।- भु�ानी िदएको दे�ख�छ । कुनै पिन योजना तथा काय��म संचालन
गदा� तोक�एको योजना तथा काय��ममा नै बजेट खच� गनु� पन� ह��छ । तर योजना स�झौता गदा� ��ह�थान घेराबेर गन� भिनएता पिन सो काय� नगरी ��ह�थान म��दर िनमा�ण काय�मा खच� ग�रएको
अिनयिमत रकम �.

१०००००

झाम ईटा र OPC �समे�ट ख�रदः साव�जिनक योजना स�लन गदा� व�तु तथा सेवाको ख�रद गनु� परेमा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को पालना गनु� पन� ह��छ । तर गो.भौ.नं. ४० िमित
२०७८/०३/२९ मा झाम ईटा ख�रद गदा� �ित ईटा �.७ को दरले ३८४३३ ईटाको �याट बाहेक रकम �.२६९०३१।०० भु�ानी िदनुको साथै OPC �समे�ट ख�रद गदा� �ित बोरा ६८०।०० को
दरले ५५९ बोराको �याट बाहेक रकम �.३८०१२०।०० भु�ानी िदएको दे�ख�छ र गो.भौ.नं. ४१ िमित २०७८/०३/२९ मा ४० झाम ईटा ख�रद गदा� �ित ईटा �. ५।५ को दरले ३५०००।००
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ईटाको �याट बाहेक रकम �.१९२५००।०० भु�ानी िदनुको साथै OPC �समे�ट ख�रद गदा� �ित बोरा ७२०।०० को दरले ६०० बोराको �याट बाहेक रकम �.४३२०००।०० भु�ानी िदएको
दे�ख�छ । अतः एउटै समयमा स�ा�लत एकै �कृितको योजनामा एकै �कृितको समा�ी ख�रद गदा� फरक-फरक मू�यमा ख�रद ग�रनुको साथै साव�जिनक ऐनको पालना समेत भएको पाईएन ।

ज�मा ४७६२०२३

२६ पे�क� बाँक�: 
आ�थ�क काया�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(३) मा काया�लयले स�झौताको शत� अनुसार िदइने पे�क� र �मणको िनिम� िदइने पे�क� बाहेक चालू आ�थ�क वष�को अ�यस�ममा
फ�य�ट ह�न नस�ने गरी कुनै पिन पे�क� िदनु ह� ँदन्ै भनी उ�ेख गरेको छ । साथै िनयम ५१(१) मा तोिकएको �यादिभ� आव�यक कागजात पेश नगरेमा �य�तो पे�क� रकममा �याद नाघेको िमितले वािष�क दश
�ितशतको दरले �याज समेत लगाई असुल गन� र िनयम ५१(२) मा कुनै कम�चारीले �लएको पे�क� फ�य�ट गन� िनधा��रत �यादिभ� आव�यक कागजात नबुझाएमा काया�लय �मुखले �य�तो कम�चारीको तलब, भ�ा
रो�का गन� वा िनजले पाउने मा�सक तलब वा अ�य सुिवधाबाट क�ा गरी �य�तो पे�क� असुल गरी फ�य�ट गन� स�ने �यव�था रहेको छ । कम�चारी, �यि�, सं�थालाई पटक पटक पे�क� मा�थ पे�क� िदएको
िन�नानुसारको पे�क� �. १४७८२५९०.०० आ�थ�क वष�को अ��यस�म फछय�ट नभई बाँक� रहेको दे�खयो । �याद कायम रहेको मोिवलाइजेशन पे�क� बाहेक बाँक� पे�क� िनयमानुसार असुल फ�य�ट गनु� पन�
दे�खएको �.

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

चालु आ. व. गत आ.

व.स�मको
�याद नाघेको
पे�क�

रकम रकम

१ पदा�धकारी

१ ०४/०१/२०७७ ४५ अ�य साव�जिनक िनमा�ण वडा अ�य� दीप मान
लो� चन

० २००००० ०

२ ०४/०१/२०७७ १५१ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� वडा अ�य� नागे�� कुमार
साह

० ५०००० ०

ज�मा ० २५०००० ०

२ कम�चारी

१ ०४/०१/२०७७ ४५ गत िबगत आ.ब. को पे�क� िच� बहादरु िव. क. ० ७८४००० ०

२ ०४/०१/२०७७ १५१ महामारी तथा �कोपज�य रोगह�को �यव�थापन सहायक ह�रकृ�ण मैनाली ० ४०००००

३ ०१/१९/२०७८ ४९१ िवपद �यव�थापन कोरोना रोकथाम तथा िनय��ण काय��म िच� बहादरु िव. क. ५००००० ० ५०००००

२,१३५,१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ५००००० ११८४००० ५०००००

३ ठेकेदार

१ ०४/०१/२०७७ ४५ ह�रवन बजारमा �यापा�रक भवन िनमा�ण िवकोइ। धु�लखेल जे.भी. ० ५३८२१९५.१७ ०

२ ०३/१०/२०७८ २६० ह�रवन नगरपा�लकाको �रङरोड िनमा�ण - समपुरक कोष ए��सस ए�सयन
क��ट��सन क�पनी �ा.�ल.

१४००००० ० ०

३ ०३/१५/२०७८ २० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान ओम साई िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

७००००० ० ०

ज�मा २१००००० ५३८२१९५.१७ ०

४ सं�थागत

१ ०४/०१/२०७७ ४५ अ�य साव�जिनक िनमा�ण खच� नेपाल िवधुत �ा�धकरण ० १२६२४५ ०

२ ०४/०१/२०७७ ४५ वडा नं १ का आव�यक �थानमा िव�यतुीकरण नेपाल िवधुत �ा�धकरण ० ५००००० ०

३ ०४/०१/२०७७ ४५ वडा नं १ का िविभ� �थानह�मा िव�यतुीकरण गन� नेपाल िवधुत �ा�धकरण ० १०००००० ०

५ ०३/१०/२०७८ २५९ ह�रवन नगरपा�लकाको �रङरोड िनमा�ण - समपुरक कोष ए��सस ए�सयन
क��ट��सन क�पनी �ा.�ल.

१४००००० ० ०

ज�मा १४००००० १६२६२४५ ०

५ उपभो�ा सिमित

१ ०४/०१/२०७७ ४५ गत िबगत आ.ब. को पे�क� खानेपानी तथा सरसफाइ
उ.स.

० ३००००० ०

ज�मा ० ३००००० ०

६ �यि�गत

१ ०४/०१/२०७७ ३५ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा ह�रकृ�ण मैनाली ० १५०००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�यव�थापन अनुदान

२ ०४/०१/२०७७ १५१ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� जक� अहमद �सि�क� ० १००००० ०

३ ०४/०१/२०७७ १५१ संचार खच� तारा पोखरेल ० २०००० ०

४ ०४/०१/२०७७ १५१ चालु �कृितका काय��म खच� नागे�� कुमार साह ० १००००० ०

५ ०४/०१/२०७७ १५१ सवारी साधन मम�त खच� शेकराज आचाय� ० ४०००० ०

६ ०४/०१/२०७७ १५१ पशु िवकाश काय��म सर�वित िव�वकमा� ० २४५००० ०

७ ०८/१८/२०७७ ४० राि�� य मिहला �वा��य �वयंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�साहन, यातायात खच�, वािष�क
सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

मोहन पोखरेल १५००० ० १५०००

८ ०९/१०/२०७७ ५४ राि�� य मिहला �वा��य �वयंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�साहन, यातायात खच�, वािष�क
सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

�याम िवनोद कुशवाहा ११०००० ० ११००००

९ ०९/१३/२०७७ ५५ �वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��वयन, सुि�ढीकरण तथा सिम�ा
(�वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��मको सिम�ा )

रामबाबु चौधरी ३५०००० ० ३५००००

१० ०९/२०/२०७७ ५६ यवुा �ितभा पिहचान र �ो�साहन काय��म �स�टालीन चौलागाई ५०००० ० ५००००

११ ०९/२१/२०७७ २५० िव�ालयका िकशोरिकशो�रकको �वा��य प�र�ण रामबाबु चौधरी २५००० ० २५०००

१२ १०/०८/२०७७ ६७ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा, गभ�वती उ��ेरणा सेवा, �यानो झोला र
िनशु�क गभ�पतन काय��म

�याम िवनोद कुशवाहा २००००० ० २०००००

१३ १०/१५/२०७७ ७४ पोषण काय��म सुरेश राय २७६७५० ० २७६७५०

१४ ०१/१९/२०७८ ४९३ पशुपं�ी खोप काय��म सर�वित िव�वकमा� १००००० ० १०००००

१५ ०१/१९/२०७८ ४९३ पशु खोप काय��म सर�वित िव�वकमा� ५०००० ० ५००००

१६ ०१/२६/२०७८ १४१ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा
�यव�थापन अनुदान

�स�टालीन चौलागाई १०८८०० ० १०८८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ ०१/२६/२०७८ १४१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान �स�टालीन चौलागाई ९१२०० ० ९१२००

१८ ०१/२६/२०७८ ५१८ काय��म खच� �स�टालीन चौलागाई २०००० ० २००००

१९ ०३/०७/२०७८ १६८ िव�ालय �वा��य तथा न�स�� सेवा काय��म अनुगमन तथा सिम�ा मोहन बहादरु िघ�सङ २५००० ० २५०००

२० ०३/०७/२०७८ १६८ िव�ालय �वा��य तथा न�स�� सेवा काय��म ता�लम संचालन मोहन बहादरु िघ�सङ ६०००० ० ६००००

२१ ०३/०७/२०७८ १६८ िव�ालय �वा��य तथा न�स�� सेवा काय��म मोहन बहादरु िघ�सङ ७८४०० ० ७८४००

२२ ०३/२०/२०७८ २०६ िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन
अनुदान

�स�टालीन चौलागाई ७५००० ० ७५०००

ज�मा १६३५१५० ६५५००० १६३५१५०

ज�मा ५६३५१५० ९१४७४४०.१७ २१३५१५०

कुल ज�मा बाँक� पे�क� १४७८२५९०

२७ कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��ण खच�:

२७.१ आ�थ�क वष� २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानी �ोत रकम �. खच� िशष�क रकम �.

गत बष�को बाँक� १०१७११२.४९ पा�र�िमक कम�चारी ३८०५८०

संघीय सरकारबाट १४४२२२५ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ४९९९४१.३८

आ�त�रक �ोत ५०७३१४० उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� ४७६२०७४.७२

औषधी ख�रद खच� ४९९३०

बाँक� १८३९९५१.३९

ज�मा ७५३२४७७.४९ ७५३२४७७.४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.२ गत आ�थ�क वष�को भु�ानीः गत आ�थ�क वष�मा भु�ानी ह�न नसक� �मािणत भु�ानी िदन बाँक�को क�चाबारी म.ले.प.फा.नं.२२१(सािवक म.ले.प.फा.नं.१८) मा रहेका रकमह� चालु वष�मा भु�ानी गनु� पन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले भु�ानी बाँक�को क�चावारी िववरण �मािणत नगराई कोिभड रोकथाम तथा िनय��ण काय��म अ�तग�त िन�नानुसार �.१५९०८५.८८ खच� यस वष� भु�ानी गरेको दे�खयो । गत आ�थ�क वष�को
भु�ानी गन� बाँक� यस वष� भु�ानी गदा� खच�को वा�तिव�ा एिकन गन� नसिकने साथै गत आ�थ�क वष�मा सोही काय��मको भु�ानी भए नभएको समेत एिकत गन� नसिकने ह� ँदा य�ता खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

�स.नं. गो.भौ.नं.-िमित िववरण भु�ानी रकम

१. ८-२०७७/६/४ �वाभ कले�सन गन� आएका �वा��यकम�ह�को �मण भ�ा िवजय चौर�सयालाई भु�ानी २५१००

२. ११-२०७७/६/६ िव�म बराईलीलाइ �वारे�टाइन �यव�थापनको दिैनक �यालादारीको रकम भु�ानी ११०९८५.८८

३. ३२-२०७७/१०/८ हक�  बहादरु ख�ीलाई सवारी भाडा वापतको रकम भु�ानी २३०००

ज�मा १५९०८५.८८

२७.३ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५
लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं
एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न आपुित�कता�सँग ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ टु�े िवलको आधारमा िन�नानुसार �.१६०१५६०.०० को
सोझै ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

गौ.भो.न./िमित काय��म िववरण भु�ानी �लने फम� रकम

५७-२०७७/३/२३ कोिभड रोकथाम तथा िनय��ण ५ वटा �यान िवल संल� गरी औषधी ख�रद कुशवाहा मेिड�स�स फमा� ८२९५०

५८-२०७८/३/२३ २ वटा �यान िवल संल� गरी औषधी ख�रद ३२८१८

५१-२०७८/३/२० कोिभड-१९ को रोकथामका लािग िविभ� सामा�ी गणेश ट� ेडस� ४२४३२३

६०-२०७८/३/२५ िडटोल साबुन ४०० थान र फेस मा�क १०० ब�स ३२६८८

५५-२०७८/३/२२ फेस मा�स ५ लेयरको ४० ब�स, िप.िप.ई.सेट २०० सेट र स�ज�कल �लो�स २० �याकेट ख�रद �ज.के. ए�ड ए�ो �ा.ली. ५२८८४०

७-२०७७/१०/४ अ�थायी अ�पताल संचालन औषधी ख�रद अन�व िवजनेश ए�स�लोर �ा.ली. ४९९९४१

ज�मा १६०१५६०

१,६०१,५६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.४ २८ २०७७-९-१६ कोिभड-१९ महामारीका कारण मृ�य ुभएको मृत श�ररको सदगत �यव�थापनको लािग के��बाट सुर�ाकम� आई होटेल कुसुम ए�ड पाट� �यालेसमा शव �यव�थापन प�चात �वारे�टाइन बसे वापतको खच� �.

९२५४७.०० होटेल कुसुम ए�ड पाट� �यालेसलाई �ज�ा �शासन काया�लयको �सफा�रसमा भु�ानी िदएको छ । के��बाट खटाइने सुर�ाकम�लाई के��बाट पिन भु�ानी ह�ने ह� ँदा य�तो �कृितको खच�मा िनय��ण
ह�नु पद�छ ।

२७.५ २२ २०७७-७-४ यस पा�लकामा हे�थ अ�स�टे�ट पदमा काया�रत चेत बहादरु िव�लाई कोिभड-१९ पोजेिटभ भई उपचार गराए वापत अनलाईन हे�थ केयर �ा.ली.लाई �.७००००.०० खच� लेखी �.६८९५० भु�ानी िदएको छ ।
�य�तै गो.भौ.नं.२३-२०७७/७/१८ बाट नगरकाय�पा�लकाको िनण�य बमो�जमको पोषण खच� �.२५०००.०० र ए�बुले�स �योग गरे वापतको �.२८०००.०० गरी ज�मा �.४८०००.०० चेत बहादरु िव�लाई भु�ानी
िदएको छ । नेपाल सरकारले �.एक लाख बराबरको कोरोना िवमा गराउनुका साथै िन:शु�क उपचार गराउने �यव�था गरेको अव�थामा �ाइभेट अ�पतालमा उपचार गराई नगरपा�लकाबाट भु�ानी िदलाएको रकम
स�ब�धीतबाट असुल गनु� पन� �.

६८,९५०

२८ आ�त�रक आय, कर तथा शु�क असुली:

२८.१ कर तथा शु�क असुली: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था
रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आ�दानी शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�पती कर ३०००००० २७७०४६१.६२ ९२.३५

भुिमकर/मालपोत ५०५००० ३३६२१.०३ ६.६६

घरवहाल कर ३०००००० ३२२५२९० १०७.५१

वहाल िवटौरी कर १५०००००० २०४८५० १.३७

सवारी साधन कर (साना सवारी) १००००० ० ०

अ�य �यि�गत आ�त�रक अनुदान १०९४५००० ० ०

सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय १८५००० ३०११०० १६२.७६

�याियक द�तूर २५०००० ११३७० ४.५५

परी�ा शु�क ३५०००० १४०२०० ४०.०६

अ�य �शासिनक सेवा शु�क २५००००० ११४७३५ ४.५९

�म भौचर
न�बर
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न�सापास द�तुर ३०००००० ६७००३६.३३ २२.३३

�सफा�रश द�तुर १२००००० २३१५९३२ १९२.९९

नाता �मािणत द�तुर ११०००० ८३२८५ ७५.७१

अ�य द�तुर १०००००० ४२१३३५०.५७ ४२१.३४

�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५००००० ९७४४० १९.४९

धरौटी सदर�याहा ५००००० ५००००० १००

�दषुण िनय��ण शु�क ३०००००० ० ०

�यवसाय कर २५००००० १७१४३७३.५ ६८.५७

बे�जु ० ३८२४९१.०८ -

ज�मा ४७६४५०००. १६७७८५३६.१३ ३५.२२

माथी उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �. ४७६४५००० असुली ह�ने अनुमान गरेकोमा �.१६७७८५३६.१३ मा� असुली गरेको छ जुन असुली अनुमानको ३५.२२ �ितशत मा� हो
। कितपय आ�दानी िशष�कमा असुली शु�य दे�ख�छ । अनुमान अनुसारको असुली गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.२ राज�व असुली: आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा यस पा�लकाले असुली गरेको राज�वको िववरण िन�नानुसार रहेको छ:-

�स.नं. संकलन गन� असुली राज�व रकम

1. नगर काय�पा�लको काया�लय १०४०१६७८.४९

2. १ नं. वडा काया�लय २९२५१८.५

3. २ नं. वडा काया�लय ४९३२१६.५

4. ३ नं. वडा काया�लय ३४१६०८

5. ४ नं. वडा काया�लय ४२७२०६.८

6. ५ नं. वडा काया�लय ४२४१३६.७५

7. ६ र ७ नं. वडा काया�लय ६३८७९०.७३

8. ८ नं. वडा काया�लय ५९२४९५.६२

9. ९ नं. वडा काया�लय ५२५६१९.५

10. १० नं. वडा काया�लय ४२७१५४.५

11. ११ नं. वडा काया�लय ७५४२७४

ज�मा १५३१८६९९.३९

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । तसथ� आ�नो
�े�िभ�का करदाताह�को अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२८.३ िढला दा�खला: आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७ ले गरेको �यव�था अनुसार �च�लत कानून बमो�जम सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र
सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । यस पा�लका अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले वष�मा २-३ प�ट मा�
दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब�धीत प�को �यान जानु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२८.४ �दषुण िनय��ण शु�क: पा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ को नोटमा ई�द ुशंकर िचनी िमलको उ�पादनको आधारमा �ित �वी�टल ४ �पयाँको दरले र नगरपा�लका �े� िभ�का ईटा उ�ोगह�लाई उ�पादनका
आधारमा �ित ईटा ५ पैसाको दरले पैसाको दरले �दषूण िनय��ण शु�क लगाईने उ�ेख छ ।उ� िचनी िमलबाट गत आ�थ�क वष� र यो वष�समेत कुनै रकम �ा� भएको दे�खएन । िव�� रकम यिकन गरी पा�लकाले कर
असुल गनु� पद�छ ।
पा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ को नोटमा पा�लकाले ह�रवन नगरपा�लका �े�िभ� रहेका ईटा उ�ोगह�बाट उ�पादनको आधारमा �ित ईटाँ ५ पैसाका दरले �दषुण िनय��ण शु�क लगाउने उ�ेख छ ।उपल��
िववरण अनुसार पा�लका �े� िभ� १३ वटा ईटा उ�ोग दता� भएको दे�खए तापिन यो वष� �दषुण शु�क �ा� भएको दे�खएन। असुल ह�न बाँक� �दषुण शु�को लगतसमेत राखेको दे�खएन । �दषुण उ�सज�न गन�
उ�ोगबाट आ�थ�क ऐन बमो�जमका शु�क असुल गनु� पद�छ ।

ईटा उ�ोगको नाम दता� िमित शु�क �ा� अव�ध �ा� रकम उ� दरको आधारमा यो वष� स�मको व�योता

मदन वाब ईटा उ�ोग २०७३।३।२० हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

बमबम शंकर ईटा उ�ोग २०७३।३।२८ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

अमर आधुिनक ईटा उ�ोग २०७३।३।३० २०७५।७६ ३०००० ६००००

गो�ड ईटा उ�ोग २०७३।५।३ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

ओम बम शंकर ईटा उ�ोग २०७३।११।१९ २०७५।७६ ३०००० ६००००

चमेलीमाई आधुिनक ईटा उ�ोग २०७५।३।३१ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

गािवन बाबा ईटा उ�ोग २०७५।३।३२ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

मटन बाबा ईटा उ�ोग २०७५।३।३२ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

�यू नेपाल ईटा उ�ोग २०७५।३।३२ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

बजरंग ईटा उ�ोग २०७५।४।१५ २०७५।७६ ३०००० ६००००

मैनाली िव�स इ�ड� ��ट�ज �ा.�ल. २०७६।६।५ हालस�म �ा� नभएको ० ९००००

�यू माता िद ईटा उ�ोग २०७५।७६ ३०००० ६००००

होम ईटा उ�ोग २०७५।७६ ३०००० ६००००

�म भौचर
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२८.५ वन �े�को कर: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िव�� तथा उपभोग स�ब�धी आ�नो काय�योजना बनाई पा�लकाबाट �वीकृत गराउनु पन�
तथा वन पैदावार िव�� वापत �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत पा�लकाको स��तकोषमा ज�मा गनु� पन� उ�ेख छ । यो वष� सामुदाियक वनबाट पा�लकालाई आ�दानी �ा� भएको दे�खएन । पा�लका �े�
िभ� रहेका सामुदाियक वनको िववरण समेत �ा� ह�न सकेन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका सामुदाियक वन उपभो�ा समूहको िववरण राखी ऐन अनुसारको राज�व असुली गनु� पद�छ ।

२८.६ सरसफाई सेवा शु�क: आ.व. ०७७।७८ को �वीकृत दर बमो�जम सरसफाई शु�क संकलन तथा फोहर मैला �यव�थापन गन� रकम बाने�वरी मिहला समूहसंग �. ६,००,००० को स�झौता भएको दे�ख�छ । उ�
स�थाले यो वष� पा�लकालाई रकम बुझाएको दे�खएन । स�झौता अनुसार पा�लकालाई �ा� ह�ने रकमको अिभलेख राखी असूल गनु� पद�छ ।

२८.७ िव�ापन शु�क: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय िनकायले िव�ापन शु�क लगाई असूल गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िव�ापन शु�क वापत आ�दानी गरेको दे�खएन ।

२९ आय ठे�काः

२९.१ नगरपा�लकाले लेखापरी�णको �ममा उपल�ध गराएको �े�ता अनुसार यस वष� िन�नअनुसार आय ठे�का लागी २०७८ का��क २ मा भएको स�झौता वमो�जम �.२२,८०,०००।- �ा� भइ �. ४३,६७,४९७.०१
उ�न वाँिक रहेको दे�ख�छ। उ�न वाँक� रकम आथ�क काय�िव�ध ऐन अनुसारको कारवाही गरी स�व��धतवाट असुल गनु�पन� �.

ठे�का िववरण (ठे�का ��कता�) स�झौता रकम �ा� रकम बाँक�

ख�स वजार ह�रवन-११का �ी शेख रेहान रेजा ४०८१०००.७७ १३००००० २७८१०००.७७

मीना वजार ह�रवन-७ का �ी रोम वहादरु िघिमरे १९८८१३९.२३ ७८०००० १२०८१३९.२३

ह�रवनवाट वािहर जाने फलफुल तरकारी तथा कवाडी सेवा शु�क ह�रवन-११का �ी इ��वहादरु काक� ५७८३५७.०१ २००००० ३७८३५७.०१

ज�मा ६७४७४९७.०१ २२८०००० ४३६७४९७.०१

४,३६७,४९७

२९.२ नयाँबजार धरहरा (ह�रवन ७ का गणेश �साद �साइ) को �. १०२५००।-र सुखेपोखरी पोखरी ठे�का(का.म.न.पा.७ का सिभ�स फर िपर) �.५१००।- िमित २०७७।६।२३ मा वोलप� �वीकृत भएकोमा
लेखापरी�णको �ममा स�झौता पेश भएन। यस स�व�धमा नगरपा�लकाले ठे�का नलागेको जानकारी गराएको छ ।

३० सडक वोड�ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.१ लागत साझेदारीः सडक वोड� िनयमावली २०६० को िनयम ९ मा कुनै �थािनय िनकायको �े�िभ� पन� सडकको मम�त स�भार काय�को लागी ला�े कुल रकमको क�तीमा नगरपा�लकाले तीस �ितशत �यहोनु�पन�
�यव�था छ। नगरपालकाले सडक वोड�वाट �वीकृत देहायका सडक मम�त गदा� िनयमावली वमो�जम �. ११,२३,५६१/३३ लागत �यहोनु� पन�मा �यहोरेको पाइएन । िनयमावलीले तोकेवमो�जम नगरपा�लकाले लागत
साझेदारी गनु�पद�छ ।

योजनाको नाम अ�तीम मू�यांकन नगरपा�लकाले �यहोनु� पन� रकम �.

रामफल कुटी ह�द ैरामहरी मैनालीको घर ह�द ैजघा�टोल जो�ने सडक १८७४२८९.४४ ५६२२८६.८३

शाही वोिड�ङ दे�ख ित�ीगाडी ह�द ैराना टोल स�मको सडक मम�त १८७०९१५ ५६१२७४.५

ज�मा ११२३५६१.३३

३०.२ सडक वोड�वाट २०७८।३।३ को प� अनुसार सडक मम�त स�भारको लागी (योजनाको नाम �ा� ह�न सकेन) नगरपा�लकामा �.२०,७०,०००।– �ा� भएकोमा उ� योजना काया��वयन नभइ मौ�दात वाँक� रहेको
पाइयो । योजना स�ालन नभइ वाँक� रहेको रकम सो योजनामा आगामी वष�को लागी खच� गन� सडक वोड�बाट �वीकृत �लनुपन� अ�यथा िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

२,०७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 63

३१ ४२० २०७७-१२-२० ज�गा नापी खच�: 
ऐलानी ज�गा तथा न�सानुसार सडक छु�ाउनका लािग अिमन खच� उपभो�ा सिमितसँग २०७७/१०/२७ मा स�झौता भई २०७७/११/२८ मा काम स�प� गरी स�झौता बमो�जमको �.५०००० भु�ानी िदएको
पाइयो । जसमा ६ जनाले अिमनको सहयोगी भई काम गरेको भनी भरपाई गरी िन�नानुसारको रकम बुझेको �े�तासाथ संल� भरपाईबाट दे�ख�छ । टावर होटल ए�ड लजको िवजक नं. २५३ िमित २०७७/११/९ को
६० वटा खाना र ना�ताको ज�मा रकम �. ३१०००.०० उ�ेख भएको िबल समेत �े�ता साथ संल� छ । यसरी ऐलानी ज�गा तथा न�सानुसारको बाटो िनका�नका लािग अिमन खच� िशष�कमा बजेट छु�ाई खाना
ना�ता र अिमनको सहयोगी भई काम गरेको भनी भरपाई गराई बजेट खच� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स.नं. अिमनको
सहयोगी

िदन दर बुझेको
रकम

कैिफयत

१. दल भुजेल १० ४८० ४८०० उपभो�ा सिमितको अ�य� रामजी ख�काले िवतरण गरेको । कुनै पिन �य��को �प� प�रचय खु�ने कागजात �े�ता साथ संल� नदे�खएकोले रकम बु�ने
�य��को प�रचय खु�ने कागजात समेत पेश गनु� पन� ।

२. कृ�ण �साद १० ४८० ४८००

३. च� बहादरु १० ४८० ४८००

४. भुवन १० ४८० ४८००

५. िदनानाथ १० ७०० ७०००

६. धन १० ७०० ७०००

ज�मा २८८००

५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ िववरण पेश गनु� पन�: 
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ भर स�पूण� सूचना �काशन गन� गरी िमित २०७७ भा� २६ मा वािष�क ४८५००० भु�ानी िदने स�झौता गरी उ�यालो अिभयान िमिडया नेटवक� लाई िन�नानुसार �. ४२००००
भु�ानी गरेको पाइयो । सूचना �काशन गरेको कुनै िववरण संल� नगरी िक�ता िक�तामा भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी वािष�क �पमा स�झौता गरी वष� भरी �काशन ग�रने सूचनाको सं�या समेत पूवा�नुमान नगरी
िदएको भु�ानी िनयमस�मत दे�खदन्ै । सेवा �दायकले सेवा �वाह गरेको िववरण पेश गनु� पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं.-िमित भु�ानी रकम

१ १३०-२०७७/७/५ १६००००

2 ३९५-२०७७/१२/८ १६००००

३ ६०५-२०७७/३/८ १०००००

ज�मा ४२००००

४२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ सोझै ख�रद: 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा
मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा
आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न आपुित�कता�सँग ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ टु�े िवलको आधारमा िन�नानुसार �.१२६९६९१.०० को सोझै
ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

गौ.भो.न./िमित बजेट उपिशष� िववरण भु�ानी �लने रकम

१४४-२०७७/७/२३ चालु �स.�स.िट.िभ. �यामेरा जडान �ाड इ��जिनय�र� सोलुस�स �ा.�ल. ३९९९६३

२८५-२०७७/१०/४ वडा नं. ५ मा �लोड ब�ी जडान �ज.िप.आर स�लायस� २९९९५८

३३९-२०७७/१०/२७ औषधी ख�रद राजाबाबु फाम�सी १०००००

५८४-२०७८/३/१ औषधी ख�रद राजाबाबु फाम�सी ५८८६८

५८९-२०७८/३/३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रद �यू न�दनी ट� ेडस� २६२४४२

६४५-२०७८/३/१७ औषधी ख�रद राजाबाबु फाम�सी ५००००

७१६-२०७८/३/२५ औषधी ख�रद शाह मेिड�स�स ९८४६०

ज�मा १२६९६९१

१,२६९,६९१

३४ िड.िप.आर. खच�: 
वजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय�
परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ । परामश� खच� स�ब�धमा िन�न �यहोरा दे�खयो:-

गो.भौ.नं.-िमित ब.उ.िश.नं. िववरण परामश� दाता भु�ानी
रकम

१४०-२०७७/११/१३ ८०२१९४११००१ Preparation of Detailed Project Report(DPR) Of Harion Landfill site at Harion Municipality िनरमा�डु
क��ट� �सन
�ा.�ल.

१५२५५००

Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Harion Industial Village at Harion Municipality

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६२-२०७७/११/०९ मेजर िडजाइन
�ा.�ल.

१६८३७००

१२१-२०७७/११/०२ Feasibility Study, Master Plan, Detailed Engineeriong Survey, Soil Investigation, Detailed A&S Design,
Cost Estimate nad Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Sasapur Hospital at Harion
Municipality Ward No:-4 Sarlahi

नेपाल केवलवेज
क�पनी �ा.�ल.

१७७९६५०

१४२-२०७७/११/१३ Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Harion Children Park at Harion Municipality सुगी क�स�टे�ट
�ा.�ल.

४९९७९९

१४१-२०७७/११/१३ Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Harion Stadium at Harion Municipality िनरमा�डु
क��ट� �सन
�ा.�ल.

१३६४९९४

१७१-२०७७/१२/२३ Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Harion Harion Water Supply Project at Harion
Municipality

�यास
इ�जीिनय�र�
क�स�टे�सी
�ा.�ल.

१३५६०००

ज�मा ८२०९६४३

अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन। डी.पी.आर. तयार गदा� स�भव भएस�म नगरपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग गरी काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका योजनाह�म�ये ह�रवन �या�डिफल साइड,ह�रवन िच�ड� ेन पाक� ,ह�रवन �टेिडयम र ह�रवन खानेपानी योजना काया��वयनमा
गएको समेत नदे�खएकोले ती योजनाको लागी भएको डी.पी.आर. खच�को साथ�कता दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ अ�य िनकायको खच�: 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ मा �वीकृत बजेट रकम �वीकृत िनकायको लािग भएको र सोही वमो�जम अ�य� �योजनमा खच� नगन� �यव�था छ । काया�लयले अ�य काया�लयको लािग गाडी
मम�त तथा �मण खच� वापत �.१५२१३० भु�ानी िदएको छ । संघीय सरकार अ�तग�तका काया�लयको लािग स�ब��धत काया�लयमा नै वजेट �यव�था ह�ने ह� ँदा अ�य काया�लयको लािग खच� गरेको रकम िनयमस�मत
नदे�खएको �.

गौ.भौ.नं.िमित िववरणा खच� रकम

८९-२०७७/६/२६ सश� �हरी बल नेपाल सुर�ा बेश ह�रवनको गाडी मम�त बापत द �वा�लटी मोटर पाट�सलाई भु�ानी ७०९५०

४८३-२०७८/१/१५ सश� �हरी बल नेपाल सुर�ा बेश ह�रवनको बा १ झ ८८६ न�बरको गाडी मम�त बापत हरी मोटर पाट�सलाई भु�ानी ५६८०५

७२६-२०७८/३/२७ संघीय आयोजना इकाइका सव-इ��जिनयर राजेश कुमार िम� र सुपरभाइजर िद�लक कुमार कण�लाई दिैनक �मण भ�ा भु�ानी २४३७५

ज�मा १५२१३०

१५२,१३०

३६ ७६० २०७८-३-२९ पशु �या��सन काय��म: 

नगरपा�लका अ�तग�तको वडा नं. ८ मा पशु �या��सन काय��म स�ालन गरी पशु �या��सन उपभो�ा सिमितलाई स�झौता अनुसार �.५०००० भु�ानी िदएको छ । पा�लकाको पशु सेवा शाखाले गन� काय�मा वडाले
बजेट छु�ाई उपभो�ा सिमित गठन गरी भु�ानी �लएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

५०,०००

३७ �विकय सिचव: 

मधेस �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप-�मुखले �वक�य सिचव तथा स�ाहकार रा�न पाउने
�यव�था गरेको छैन l �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूित� गनु� नह�ने उ�ेख छ l यसरी ऐनमा भएको �यव�था िवपरीत पा�लकाले
िन�नानुसार नगर �मुख र उप-�मुखको �वक�य सिचव िनय�ु गरी पा�र�मीक भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

�स.नं. पदा�धकारी �वक�य सिचव मा�सक पा�र�िमक मिहना ज�मा पा�र�िमक

१ नगर �मुख गणेश �साद �साई यवुराज आचाय� २६६१० १२ ३१९३२०

२ नगर उप-�मुख रेनुका कुमारी पौडेल नानीराम पौडेल २६६१० १२ ३१९३२०

ज�मा ६३८६४०

६३८,६४०

�म भौचर
न�बर
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३८ २९४ २०७७-१०-८ वडा सिमित वठैक भ�ा: 
वडा नं. १ को वडा सिमितको २०७७ �ावण दे�ख पौष मिहनास�मको िविभ� बैठकको बैठक भ�ा �.२४३००० वडा सिचव अिनल कुमार �संहलाई भु�ानी िदएको छ । जसमा िविभ� िमितका ३ वटा बैठकमा
उप��थत नभएको तर आम���त ख�डमा नगर उप-�मुख �ीमती रेणकुा कुमारी पौडेलको उप��थितको नाम मा� उ�ेख गरी �.३८२५ भु�ानी �लएकोले स�ब�धी वडा सिचवबाट असुल गनु� पन� �.

३,८२५

३९ ७०६ २०७८-३-२४ वठैक भ�ा: 
�देश खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७७ को बँुदा नं.१४(६) मा बैठकमा सहायक कम�चारी, सहयोगी कम�चारी र िवशेष� सेवा आव�यक परेको अव�थामा बढीमा तीन जना आम���त सद�यका �पमा रा�न सिकने
�यव�था रहेको छ । यस पा�लकाको वडा नं. ९ को वडा सिमतीको बैठकमा काया�लयका सहायक तथा सहयोगी कम�चारी समेत नरहेका िन�नानुसारका �य��ह�लाई आम��ण गरी बैठक भ�ा िदएको �े�ता साथ
संल� भ�ा बुझेको भरपाईबाट दे�ख�छ । यसरी िवशेष�को �पमा आम��ण ग�रएका सद�यह�लाई बैठकमा कुन िवषयको लािग आव�यक परेको हो र ित सद�यह� कुन िवषयका िवशेष� ह�न भ�े कुनै आधार �माण
बेगर भ�ा िवतरण ग�रएको िनयस�मत दे�खदन्ै । िन�नानुसारका सद�यह�लाई आम��ण गनु� पन� कारण र �यि�को िवशेष�ता खुलाई पेश गनु� पन� अ�यथा भ�ा भु�ानी �लई िवतरण गन�बाट असुल गनु� पन� �.

�स.नं. आम���त सद�य पद बैठक सं�या बैठकको दर ज�मा १५ करक�ी खुद भु�ानी

१. माधव �साद दहाल उ�ेख नभएको २ १५०० ३००० ४५० २५५०

२. �ेमराज ख�का १ १५०० १५०० २२५ १२७५

३. रामजी ख�का २ १५०० ३००० ४५० २५५०

४. ख�ग कु. थापा ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५

५. उषा देवकोटा १ १५०० १५०० २२५ १२७५

६. पिव�ा रे�मी १ १५०० १५०० २२५ १२७५

७. शंकर ब. थापा १ १५०० १५०० २२५ १२७५

ज�मा १६५०० २४७५ १४०२५

१४,०२५

�म भौचर
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४० िवल भरपाई पेश गनु� पन�: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकरी रकम खच� ले�दा खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार िविभ� सामान
ख�रद गरी िवतरण गरेको साथै छा�ावृती िवतरणको लािग िव�ालयलाई िदएको भु�ानी िवतरण गरेको भरपाई संल� राखेको पाइएन् । िवतरणको भरपाई पेश ह�नु पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं.-िमित िववरण खच� रकम कैिफयत

१. ४५१-२०७८/१/६ �स अिनवाय� गिणत १५६ थान सर�वती �टेशनरी �टोस�बाट ख�रद ७००५९

२. ६०२-२०७८/३/७ ि�पाल ख�रद ६ िपस िशव श�भु हाड�वयेरबाट ख�रद १५६९०

३. ६३१-२०७८/३/१४ चतुभु�जे�वर जनता बह�मुखी �या�पसलाई �.७०००० र चतुभु�जे�वर जनता मा�यिमक िव�ालयलाई �.८०००० छा�वृ�ी
िवतरणको लािग भु�ानी

१५००००

४. ६९२-२०७८/३/२२ चतुभु�जे�वर जनता मा�यिमक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�छा�ाका लािग छा�ावृती ५००००

५. ७०९-२०७८/३/२४ �ी आधारभूत िव�ालय पटौनालाई १६५ थान �ा�सुट ख�रद वातको भु�ानी २०००००

६. ७२१-२०७८/३/२५ �ी �ाथिमक िव�ालय पटौनालाई ५० थान �ा�सुट ख�रद बापतको भु�ानी ६०००० िवजक नं. ०२५ िमित
२०७८/३/२३ को स�कल िवल
समेत पेश गनु�पन� ।

७. ७२३-२०७८/३/२६ अित िवप� जेहेनदार साथै फरक �मता भएका छा� तथा छा�ाह�को लाग छा�वृती िवतरणका लािग चतुभु�जे�वर जनता
वह�मुखी �या�पसलाई वडा नं.८ को �सफा�रसमा �.१००००० र वडा नं.११ को �सफा�रसमा �.१५०००००० भु�ानी

२५००००

ज�मा ७९५७४९

७९५,७४९

४१ ३६३ २०७७-११-७ िनयम िवप�रत भु�ानी: 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ११९क(३) मा नेपाल सरकारले तोके बमो�जमको पोशाक भ�ा��येक वष�को चै� मिहनाको तलबसँगै भु�ानी ग�रने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले २०७७ माघ
मिहनामा अिनवाय� अवकाश �ा� स�यनारायण साफ�लाई माघ मिहनाको तलवसँगै �.१०००० पोषाक भ�ा वापतको रकम भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी िनयम िवप�रत िदएको भु�ानी स�ब�धीतबाट असुल गनु� पन�
�.

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा कुनै कम�चारी वा कामदारले रोजगारीबाट �ा� आयको गणना गरी नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� रोजगारदाताले अनुसूची १ बमो�जमको दरले कर क�ी गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कम�चारीलाई तलब भ�ा भु�ानी गदा� बािष�क करयो�य आयमा िनयमानुसार �.२५४९०.०० (सामा�जक सुर�ा करसमेत) करक�ा गरी भु�ानी िदनुपन�मा �.१०५७५.०० मा�
कर क�ा गरेको दे�खएकोले िनयमानुसार ितनु�पन� बाँक� कर रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

�स.नं. िववरण वािष�क करयो�य आय क�ी गनु�पन� कर रकम क�ी गरेको कर रकम क�ी गनु�पन� थप रकम

१ उपसिचव नवराज िनरौला ५५७७१३ १६००४ ५५७७ १०४२७

२ ज.�वा.अ. शिशका�त �संह ४९९८७८ ९४८६ ४९९८ ४४८८

ज�मा २५४९० १०५७५ १४९१५

१४,९१५

४३ पे�क� �यव�थापनः

४३.१ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५२(क) मा ख�रद स�झौता प�चात पे�क� िददा पिहलो पटक �वीकृत पे�क� रकमको आधामा नव�ने गरी र वाँक� रकम काय� �गतीका आधारमा िदन सिकने �यव�था छ ।
साथै �थािनय �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त ठे�का नं.९-२०७७।७८ सासापुर �ाथिमक अ�पताल िनमा�ण काय�को लागी नगरपा�लका र िनमा�ण �यवसायी च�े�वरी �ाइट जे.भी. वीच भएको
स�झौताको िवशेष शत�को ५७.१ मा पिहलो िक�ता पे�क� पाँच �ितशत र वाँक� सात �ितशत दो�ो िक�तामा िदन स�ने उ�ेख छ। नगरपा�लकाले उ� िनमा�ण काय� �.८,३७,०२,२९५।-(मु.अ.कर वाहेक)मा गन�
गरी स�झौता भएकोमा ख�रद ऐन तथा स�झौताको शत� िवप�रत गो.भौ.नं. १-२०७८।३।२९ वाट �.१ करोड पे�क� भु�ानी गरेको पाइयो । ख�रद ऐन तथा स�झौताको शत�को पूण� पालना गन�तफ�  नगरपा�लकाको
�यान जानुपद�छ ।

४३.२ नगरपा�लका र िनमा�ण �यवसायी िवकोइ धु�लखेल जे.भी.वीच ठे�का नं.१७-२०७५।७६ �यवसाियक क��ले�स िनमा�ण गन� काय�को लािग भएको स�झौताको िवशेष शत�को ५७.३ मा स�झौता वमो�जम ३० �ितशत
काय� �गती भएपिछ ८० �ितशत काय� अव�ध िभ� स�पूण� पे�क� फ�य�ट ग�रस�नु पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाइ �.२,२१,००,०००।- मोिवलाइजेशन पे�क� िदएकोमा ३० �ितशत
काय��गती भइ शु� स�झौता अवधी समा� भइस�दा समेत यस वष� ८,२९,९८,५७९/८३ भु�ानी ह�दा �.१,५७,१७,८०४/ ८३ मा� पे�क� क�ा गरी �.५३,८२,१९५/१७ उ� िनमा�ण �यवसायीको नाममा पे�क�
वाँक� रहेको पाइयो । स�झौताको शत�को पूण� पालना गन�तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
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४४ ख�रद गु�योजनाः 
ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले एक वष� भ�दा बढी अव�धस�म स�ालन ह�ने योजना वा आयोजनाका लािग ख�रद गदा� वा वािष�क �.१० करोड
भ�दा बढीको ख�रद काय�को ख�रद गु� योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ ।तर नगरपा�लकाले ह�रवन नगरपा�लका �र�रोड िनमा�ण वह�विष�य आयोजना काय��म अ�तग�त �र�रोड प�रक�पना अनुसारको वृताकार
न�सामा नगर�े�लाइ जो�ने गरी सडकको �ट िडजाइन तथा गु�योजना वेगर िव�तृत सभ� नगरी सडक िवभागवाट �वीकृत न�स� तथा �पेिशिफकेशनलाइ �याल नराखी वडाले �वीकृत गरे अनु�प वडाका िविभ�
�टमा सडक कालोप�े गन� भनी एकमु� ल�वाइ तथा औषत चौडाइ रा�ख लागत अनुमान तयार गन� र टु�याई िविभ� �टमा िनमा�ण काय� गन�, िनयमावलीको उ�े�य अनुसार स�झौताका वखत पूवा�नुमान नै गन�
नसिकएको कुनै िविश� �कृतीको काय� नगरी िफ�डको आव�यकता भनी स�झौतामा रा�खएकै आइटममा स�झौता भ�दा घटवढ प�रमाणमा काय� भएको उ�ेख गरी काय��म,लागत अनुमान, भएको िनमा�ण काय� र
िनयमावलीको म�सद वीचको तालमेल निमलाइ यस वष� उ� काय��ममा �.८,६९,४२,५९०।– खच� गरेको पाइयो । �यव�थीत खच� प�तीलाइ नगरपा�लकाले िवशेष �यान िदनु ज�री दे�ख�छ ।

४५ ननफाइलरः 
मू�य अिभबृि�कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमो�जम असुल गरेको मू�य अिभबृि� कर िववरण अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकासंग
स�झौता कागरेको िनमा�ण �यवसायी यिुन�लोवल क��ट��सनको (�यान नं. ६०३२१३४३६) लेखापरी�णको �ममा आ�त�रक राज�व िवभागको वेभसाइटमा �यान न�वर सच� गदा� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा २०७७ फागुन दे�ख मा�सक कर िववरण समेत नबुझाई ननफाइलर भएको पाइएकोले नगरपा�लकाबाट गो.भौ.नं.१९८-२०७८।१।१९ वाट ५० �ितशत क�ा गरी भु�ानी भएको मु.अ.कर रकम
�.४३५६१९ को कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४३५,६१९

४६ वीमाः 
ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम १२१ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएको वाहेक दशलाख भ�दा वढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी,
�योग ग�रने मेिशन, औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन ह�ने गरी �ुिट स�याउने अवधीस�म �याद कायम ह�ने गरी िवमा गराउनु पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता
गदा� स�झौताको िवशेष शत�मा िनमा�ण काय�को लािग भएको स�झौता रकमको ११५ �ितशतस�मको वीमा गनु�पन� �यव�था छ। वीमा वापत भु�ानी भएको िनमा�ण काय�को मा� वीमा गरेको कागजात लेखाप�र�णको
�ममा पेश भयो । यस वष� स�झौता भएका तथा रिन�ग वील भु�ानी भएका (वीमा वापतको रकम भु�ानी नभएका) िनमा�ण काय�को वीमा गरेको कागजात लेखापरी�णको �ममा पेश भएन । िनमा�ण काय�को जो�खम
�यिुनकरणको लागी िनयमावली तथा स�झौताको शत�मा भएको �यव�था वमो�जम �ुिट स�याउने अव�धस�मको वीमा गराउनु पद�छ ।

४७ गुण�तर आ�व�तता योजनाः 
िनमा�ण काय�को गुण�तर कायम गन� Standard Specification for Road and Bridge अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�तता योजना (Quality Assurance Plan) तयार गरी सोको पालना गनु�पन� �यव�था
छ । नगरपा�लकाले सो �यव�था अनुसार ��येक िनमा�ण काय�को गुण�तर प�र�ण स�व�धमा ख�रद स�झौतामा समावेश गरेको भए तापिन योजनाको Frequency अनुसार गुण�तर परी�ण भएको सुिन��चत ह�ने
अिभलेख रहेको छैन । सो योजना तयारगरी योजनामा तोिकएको Frequency अनुसार िनमा�ण साम�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर अनुगमन गरी गुण�तरीय तवरले सडक मम�त तथा �तरो�ित र संर�ण काय�
स�पादन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ लागत अनुमान तथा िनमा�ण काय�ः 
लागत अनुमानलाई बढी भरपद� र यथाथ�परक वनाउन नगरपा�लकाले सडक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� आव�यकता अनुसार चेनेज खु�ने गरी वनाइ ��वकृत लागत अनुमान अनुसार िनमा�ण काय�
गराउनुपन�मा िनमा�ण �े�को सभ� नगरी एकमु� ल�वाइ तथा औषत चौडाइ रा�ख लागत अनुमान तयार गन� र टु�याइ िविभ� �टमा िनमा�ण काय� गन� गरेको पाइयो। िनमा�ण काय�को �े� र �ट तथा चेनेज यिकन गरी सो
अनुसार लागत अनुमान तयार गरी �यसै �े� र �ट तथा चेनेजमा िनमा�ण काय� गराउनुपद�छ। साथै लागत अनुमान अनुसारकै कूल प�रमाणमा काय� गरेता पिन �ट फरक, चेनेज तथा िविभ� लेयरमा प�रमाण घटवढ
भएमा सोको �ािव�धक कारण खुलाइ पूव� �वीकृित �लइ िनमा�ण काय� गराउने तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

४९ भे�रएशनः

४९.१ ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम १२७ मा ख�रद स�झौताका वखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा सृजना भएमा सोको �प� कारण
खुलाइ भे�रएसन आदेशजारी गन�स�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले भु�ानी िदएको भे�रएसन स�ब�धमा िन�न �यहोरा दे�खयो:

४९.२ नगरपा�लकाले ठे�का नं.१०-२०७६।७७ वडा नं.५ को िविभ� �थानमा सडक कालोप�े गन� काय�को िनमा�ण �यवसायी श�� िनमा�ण क�पनी र नगरपा�लका वीच �. १,३५,०२,५७३।६३ (मु.अ.कर समेत ) मा १५०
िदनिभ� स�प� गन� गरी २०७७।३।३ मा स�झौता भएकोमा �.१,४६,१४,७३९।३७ को काय� स�प� भई यसवष� �.८७०६८०२।९२ भु�ानी गरेको पाइयो।स�झौताका वखत पूवा�नुमान गन� सिकने काय�को
िन�नआइटममा शु� िब.ओ.�यू. भ�दा बढी प�रमाणमा भु�ानी गदा� �ािव�धक पु��ाई सिहतको भे�रयशन आदेश जारी गरेको दे�खएन । एकमु� ल�वाइ तथा औषत चौडाइ रा�ख लागत अनुमान तयार गन� र टु�याइ
िविभ� �टमा िनमा�ण काय� गरी िफ�डको आव�यकता उ�ेख गरी स�झौता भ�दा �. २१,३२,०८३.८६ मा मु.अ.कर २,७७,१७०.९० समेत �.२४,०९,२५४.७६ (१७.८४ �ितशत) विढ भु�ानी भएको पाइयो ।
नगरकाय�पा�लकाको २०७७ �ावण १५ को वठैकले उ� स�झौताको लागी स�झौता भ�दा माथीको भे�रएशन आदेश अनुसारको रकम भु�ानीको लागी �वीकृत गन� िनण�य गरेको छ । िनयमावली वमो�जम भे�रएशन
�कृयालाइ �यव�थीत गन� नगरपा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

४९.३ ठे�का नं.१४-२०७६।७७ वडा नं. २ को िविभ� �थानमा सडक कालोप�े गन� काय�को िनमा�ण �यवसायी महादेव िनमा�ण सेवा र नगरपा�लका वीच �. १,१८,२५,३९२/६६(मु.अ.कर समेत )मा १५० िदनिभ� स�प�
गन� गरी २०७७।३।५ मा स�झौता भएकोमा �.१,२९,९२,३४५/९८को काय� स�प� भई यसवष� �.८३,८०,६१८/२२ भु�ानी गरेको पाइयो।स�झौताका वखत पूवा�नुमान गन� सिकने काय�को शु� िब.ओ.�यू. भ�दा
बढी प�रमाणमा भु�ानी गदा� �ािव�धक पु��ाई सिहतको भे�रयशन आदेश जारी गरेको दे�खएन । अतः िनयमावलीको िनयम १२७(१ख) मा प�� �ितशत स�म भे�रएशन आदेश �मुखले �वीकृत गन� स�ने �यव�था
भएकोमा भे�रयशन आदेश �वीकृित बेगर िफ�डको आव�यकता उ�ेख गरी स�झौता भ�दा �. ११,६६,९५३/३२(९.८७ �ितशत) विढ भु�ानी भएको पाइयो । िनयमावली वमो�जम भे�रएशन �कृयालाइ �यव�थीत
गन� नगरपा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

५० बढी भु�ानीः

५०.१ ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १३२ (१ख) मा ख�रद स�झौता बमो�जम साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । ठे�का नं. ५-२०७६।७७ वडा नं. ११ को िविभ� सडक कालोप�े काय�को लागी िनमा�ण �यवसायी मो�ान
क��ट��सनलाई अ�तीमिबल स�म भु�ानी गदा� आईटम नं. ४.१ अ�तग�त सव वेस काय�को अ�ाव�धक प�रमाण २००९.०३ घनिमटरको भु�ानी गनु�पन�मा २१५६.८८ घनिमटरको भु�ानी गरेको पाईयो । यसरी
अ�ाव�धक भ�दा १४७.८५ घनिमटर बढी प�रमाणको �.१२५८.१८।- �ित घनिमटरको दरले ह�ने �.१,८६,०२२ ।- मा मू.अ.कर �.२४,१८२।- समेत विढ भु�ानी असुल गनु�पन� �.

२१०,२०४

�म भौचर
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५०.२ ठे�का नं. १६-२०७६।७७ वडा नं. १० को िविभ� सडक कालोप�े गन� काय�को लागी िनमा�ण �यवसायी कृ�ण क��ट��सनलाई भु�ानी गदा� रामजानक� म��दर देखी ११ नं. वडा �समा ख�डको चेनेज १+००५ देखी
१+०४५ मा ि�िम�स काप�ट िव�याउने काय�को िन�नअनुसार अ�ाव�धक प�रमाण भ�दा विढ भु�ानी भएको पाइयो। अ�ाव�धक भ�दा विढ भु�ानी �.२,५३,२५०।- मा मू.अ.कर �.३२,९२२।- समेत विढ भु�ानी
असुल गनु�पन� �.

आइटम भु�ानी ह�नुपन� काय� प�रमाण भु�ानी भएको काय� प�रमाण फरक प�रमाण दर रकम �.

सव वेस ५८.५ १०२ ४३.५ ७०० ३०४५०

वेस कोस� ४३.२ ८१.६ ३८.४ १५०० ५७६००

�ाइमकोट ३३० ६८० ३५० १०० ३५०००

�ाककोट १९८ ४०८ २१० ८० १६८००

ि�िम�स सफ� �स� ११.८८ २४.४८ १२.६ ९००० ११३४००

ज�मा २५३२५०

मु.अ.कर ३२९२२

कूल ज�मा २८६१७२

२८६,१७२

५०.३ ठे�का नं. ८-२०७६।७७ वडा नं. ७ को िविभ� सडक कालोप�े गन� काय�को लागी िनमा�ण �यवसायी यिुन�लोवल क��ट��सन �ा.ली.लाई अ�तीमिबल भु�ानी गदा� आईटम नं. ४.५ अ�तग�त ि�िम�स काप�ट
िव�याउने काय�को अ�ाव�धक प�रमाण ४०१.५७ घनिमटरको भु�ानी गनु�पन�मा ४२०.८७ घनिमटरको भु�ानी गरेको पाईयो । यसरी अ�ाव�धक प�रमाण भ�दा १९.३ घनिमटर बढी प�रमाणको �.८३५०।- �ित
घनिमटरको दरले ह�ने �.१,६१,१५५ ।- मा मू.अ.कर �.२०९५०।- समेत बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

१८२,१०५

५०.४ ठे�का नं. १४-२०७६।७७ वडा नं. २ को िविभ� सडक कालोप�े गन� काय�को लागी िनमा�ण �यवसायी महादेव िनमा�ण सेवालाई अ�तीमिबल भु�ानी गदा� आईटम नं. ४.५ अ�तग�त ि�िम�स काप�ट िव�याउने काय�को
अ�ाव�धक नापी प�रमाण ४९५.२८ घनिमटर रहेकोमा िवलमा ५२०.०४ घनिमटर उ�ेख गरी २४.७६ घनिमटर बढी प�रमाण समावेश गरी भु�ानी गरेको पाईयो । यसरी अ�ाव�धक भ�दा २४.७६ घनिमटर बढी
प�रमाणको �.८५००।- �ित घनिमटरको दरले ह�ने �.२,१०,४६०।- मा मू.अ.कर �.२७३५९।- समेत विढ भु�ानी असुल गनु�पन� �.

२३७,८१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०.५ नगरपा�लकाले ठे�का नं.१७-२०७५।७६ �यवसाियक क��ले�स िनमा�ण गन� काय�को िनमा�ण �यवसायी िवकोइ धु�लखेल जे.भी.लाइ रिनङ िवल भु�ानी गदा� आईटम नं.१ अ�तग�त साइड ��लयरे�स काय�को
अ�ाव�धक प�रमाण १८२९.८० वग�िमटर मा� रहेकोमा िवलमा ६४१२६.५० वग�िमटर उ�ेख गरी �. ६४१२६५ भु�ानी गरेको पाईयो । यसरी अ�ाव�धक भ�दा ६२२९७.७ वग�िमटर बढी प�रमाणको �.१० ।-
�ित वग�िमटर�.६,२२,९६७।- मा मू.अ.कर �.८०९८५।- समेत विढ भु�ानी असुल गनु�पन� �.

७०३,९५२

५१ ठे�का नं. ११-२०७६।७७: 

नगरपा�लकाले वडा नं.३ को िविभ� �थानमा सडक कालोप�े गन� काय�को िनमा�ण �यवसायी ज�के�वर क��ट��सन रठे�का नं.११-२०७६।७७: नगरपा�लकाले वडा नं.३ को िविभ� �थानमा सडक कालोप�े गन�
काय�को िनमा�ण �यवसायी ज�के�वर क��ट��सन र नगरपा�लका वीच �. १,०७,७४,०१६/६२ (मु.अ.कर समेत) मा १५० िदनिभ� स�प� गन� गरी २०७७।२।७ मा स�झौता भएकोमा �.८३,८६,२८१।- को काय�
स�प� भई यसवष� �.८३,८६,२८१।- भु�ानी गरेको पाइयो । उ� स�झौताको २०७७।४।१५ काय�पा�लकाको िनण�यले ६ मिहना �याद थप भएकोमा २०७८ आषाढ मसा�तस�म काय�स�प� भएको पाइएन साथै
उ� िनमा�ण काय�का स�व�धमा िन�न �यहोरा रहेका छन्ः
(क) िवशेष शत�को १९.१ मा �ुिट स�याउने अव�धस�म िनमा�ण काय�,�ला�ट तथा िनमा�ण सामा�ीको स�झौता मु�यको �यनुतम ११५ �ितशत वरावरले ह�ने रकम वीमा गराउनुपन� �यव�था भएकोमा २०७७ असोज
३० वाट १२ मिहना वीमाको �याद भएको वीमालेख पेश भएकोले िनमा�ण �यवसायीले उ� िनमा�ण काय�,�ला�ट तथा िनमा�ण सामा�ीको वीमाको �याद थप गराउनु पद�छ।
(ख) ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १३२ (१ख) मा ख�रद स�झौता बमो�जम साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी
नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस िनमा�ण काय�को �थम तथा दो�ो रिनङ वीलको भु�ानी िददा चेनेज खु�ने िव�तृत नापी िकताव
वेगर �मश गो.भौ.नं. ४३-२०७७।७।२३ वाट �.३८,९९,७८८.२० र ५१-२०७७।८।१९ वाट �. ४४,८६,४९२.८० भु�ानी गरेको पाइयो। अतः �ािव�धक नापजाँच गरी �प� �पमा चेनेज खु�ने िव�तृत नापी
िकतावको आधारमा नगरपा�लकाले रिन� िबल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गनु�पद�छ।
(ग) सडक िवभागवाट �वीकृत ��ा�डड� �पे�सिफकेशन २०७३(संसोधन २०७५) को section १३०० मा premix �िव�धको िपचमा ०.४ दे�ख ०.६ के.जी ले १ वग�मीटर tack coat गन� सिकने उ�ेख छ । तर
नगरपा�लकाले यस िनमा�ण काय�को �थम तथा दो�ो रिनङ वीलको भु�ानी िददा चेनेज खु�ने िव�तृत नापी िकताव संल� नगरी bituminous coats for surface dressing (tack coat)को ६८००�लटर
bituminous coats �योग भएको भनी भु�ानी भएकोमा िव�तृत नापी िकताव संल� नभएको कारण surface area यिकन नभइ ��ा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार bituminous �योग गनु�पन� अ�धकतम वा�तिवक
प�रमाण यिकन भएन ।यस स�व�धमा नगरपा�लकाले ��ा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार tack coat वापत भु�ानी ह�नुपन� रकम यिकन गनु�पद�छ।
(घ) सडक िवभागवाट �वीकृत ��ा�डड� �पे�सिफकेशन २०७३(संसोधन २०७५) को section १३११ मा premix �िव�धको िपचमा 20mm thickness भएको premix surfacing (कालोप�े)गन� सिकने उ�ेख छ
।अ�यमा ज�तै यस ठे�कामा पिन नगरपा�लकाले 40mm thickness भएको premix surfacing को लागत अनुमान तयार गरी स�झौतामा राखी ३५५ घ.मी.को भु�ानी गरेको पाइयो । िव�तृत नापी िकताव संल�
नभएको कारण surface area यिकन नभइ premix surfacing वापतको थप �ययभार यिकन भएन ।नगरपा�लकाले रिनङ वीलको भु�ानी गदा� चेनेज खु�ने िव�तृत नापी िकताव संल� गनु�का साथै सडक िवभागवाट
�वीकृत न�स� तथा ��ा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार सडक िनमा�ण काय� गनु�पद�छ।
(ङ) यसका साथै नगरपा�लकाले अ�य ठे�का रिनङ वील भु�ानी गदा� ��येक रिनडवीलको चेनेज वाइज िव��त नािप िकताव तयार गन� गरेको पाइएन । िनयमावलीमा भएको �यव�था वमो�जम ��येक रिनडवीलको
िव�तृत नापी िकताव तयार गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ ��ा�डड� �पेिशिफकेशनको पालना नभएकोः 
सडक िवभागवाट �वीकृत ��ा�डड� �पे�सिफकेशन २०७३ को section १३११ मा premix �िव�धको िपचमा 20mm thickness भएको premix surfacing (कालोप�े)गन� सिकने उ�ेख छ । प�र�ण ग�रएका
देहायका ठे�कामा नगरपा�लकाले 40mm thickness भएको premix surfacing को लागत अनुमान तयार गरी सो अनुसार स�झौतामा राखी भु�ानी भएको पाइयो ।यस स�व�धमा छलफल ह�दा पा�लकाले २
लेयरमा ०.०३७ दे�ख ०.०३९ mm thickness ि�िम�स काप�ट लेियङ गरी भु�ानी गरेको जनाएको छ। प�र�ण ग�रएका देहायका ठे�कामा Standard specification ले तोकेभ�दा देहाय अनुसार वढी नापी गरी
भु�ानी भएकोले देहाय अनुसार �.८३,३३,३२२।-मा मु.अ.कर समेत �.९४,६८,६५३।– नगरपा�लकालाइ थप �ययभार परेको छ । िनमा�ण काय� गराउँदा �वीकृत न�स� तथा �पे�सिफकेशन बमो�जम गराउनु पद�छ ।

ठे�का नं. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी surface
area

20mm thickness रा�दा ह�ने
प�रमाण

भु�ानी
प�रमाण

फरक
प�रमाण

दर थप �ययभार रकम
�.

१६-२०७६।
७७

वडा नं.१० मा सडक
कालोप�े

कृ�ण क��ट��सन १२२५८.४९ २४५.१७ ४५०.७३ २०५.५६ ९००० १८५००४०

५-२०७६।७७ वडा नं.११मा सडक
कालोप�े

मो�ान क��ट��सन ११६२२ २३२.४४ ४४९.३९ २१६.९५ १३०३१.१५ २८२७१०८

८-२०७६।७७ वडा नं.७ मा सडक
कालोप�े

यिुन�लोवल क��ट��सन
�ा.ली.

१०२९६.५९ २०५.९३ ४२०.८७ २१४.९४ ८३५० १७९४७४९

१४-२०७६।
७७

वडा नं.२मा सडक कालोप�े महादेव िनमा�ण सेवा १२६९९.५ २५३.९९ ५२०.०४ २६६.०५ ८५०० २२६१४२५

ज�मा ८३३३३२२

मु.अ.कर ११३५३३१

कूल ज�मा ९४६८६५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ ��ा�डड� �पेिशिफकेशनको तोकेभ�दा विढ भु�ानीः 
Standard specification ले तोकेभ�दा वढी प�रमाण भु�ानीः सडक िवभागवाट �वीकृत ��ा�डड� �पे�सिफकेशन २०७३(संसोधन २०७५) को section १३०० मा premix �िव�धको िपचमा ०.४ दे�ख ०.६
के.जी ले १ वग�मीटर tack coat गन� सिकने उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले देहायको ठे�कामा लागत अनुमान गदा� specification ले तोकेभ�दा विढ tack coat को प�रमाण रा�ख भु�ानी भएको पाईयो । यस
स�व�धमा छलफल ह�दा पा�लकाले २ लेयरमा ि�िम�स काप�ट लेइङ गरेकोले �ाककोट २ पटक गनु� परेको कारण प�रमाण वढेको जनाएको छ। २ पटक �ाककोट गदा� समेत भु�ानी भएको प�रमाण न�स� भ�दा
विढ दे�खयो। प�र�ण ग�रएका देहायका ठे�कामा Standard specification ले तोकेभ�दा देहाय अनुसार वढी नापी गरी भु�ानी भएकोले देहाय अनुसार �.१२,९८,४२०।-मा मु.अ.कर समेत �.१४,६७,२१४।–
असुल गनु�पन� दे�खएको �.

ठे�का नं. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी surface
area

Track coat रा�नुपन� अ�धकतम प�रमाण
(०.६*२ �ल.।वग�िमटर)

भु�ानी
प�रमाण

फरक
प�रमाण

दर वढी रकम

१६-२०७६।
७७

वडा नं.१० मा सडक
कालोप�े

कृ�ण क��ट��सन १२२५८.४९ १४७१०.१८ १७०९०.३ २३८०.१२ ८० १९०४०९

७-२०७६।
७७

वडा नं. ८ मा सडक
कालोप�े

आर.के.क��ट��सन १२१५२.३ १४५८२.७६ १६८१४.६ २२३१.८४ ४९ १०९३६०

९-२०७६।
७७

वडा नं.६ मा सडक
कालोप�े

अमृता क��ट��सन ११४०७.५३ १३६८९ १६३३६ २६४७ ८० २११७६०

५-२०७६।
७७

वडा नं.११मा सडक
कालोप�े

मो�ान क��ट��सन ११६२२ १३९४६.४ १६२८८.९३ २३४२.५३ ११६.८३ २७३६७७

८-२०७६।
७७

वडा नं.७ मा सडक
कालोप�े

यिुन�लोवल क��ट��सन �ा.ली. १०२९६.५९ १२३५५.९ १५७४४.४६ ३३८८.५६ ६६.८ २२६३५५

१५-२०७६।
७७

वडा नं.४ मा सडक
कालोप�े

महतो क��ट��सन ए�ड इ��जिनय�रङ
क�स�टे�सी

११२८५.१ १३५४२.१२ १६९१६.९४ ३३७४.८२ ८५ २८६८५९

ज�मा १२९८४२०

मु.अ.कर १६८७९४

कूल ज�मा १४६७२१४

१,४६७,२१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ कोर किट� टे� �रपोट�ः 
िनमा�ण काय�को गुण�तर कायम भएको िवषयमा आ�व�त ह�न �पे�सिफकेशन बमो�जमको नमूना परी�ण गराई �ितवेदन �लनु पद�छ । नगरपा�लका�ारा िनमा�ण भएका सडकको गुण�तर प�र�ण गन� कोर किटङ् टे�
भएको पाइएन । सडकको लािग तोिकएको मापद�ड अनुसार गुण�तरीय काम भएको सुिन��चत गन� गुण�तर परी�ण गराउनु पद�छ ।

५५ न�स�को पालना: 
नगरपा�लकाले यस वष� सडक िनमा�णका लािग लगाएको ठे�काको लागतअनुमान तयार गदा� सडक िवभागवाट �वीकृत न�स� तथा �पे�सिफकेशन अनुसार लागत अनुमान तयार गरी स�झौता गनु�पन�मा उ� न�स� तथा
�पे�सिफकेशनको पालना गरेको पाइएन ।नगरपा�लकाले सडक तथा पुल िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� सडक िवभागवाट �वीकृत ��ा�डड� �पे�सिफकेशन २०७३(संसोधन २०७५) तथा न�स� २०७५ को
पालना तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

५६ औ�ोिगक �ामः

५६.१ औ�ोिगक �ाम िवकासको लागी क�पाउ�ड वाल िनमा�ण गन� �. ९२,१३,३५७।३० लागत अनुमान तयार गरी नगरपा�लकावाट �.९२,००,०००।– �यहोन� गरी २०७७।३।२५ मा स�प� गन� गरी औ�ोिगक �ाम
िवकासको लागी क�पाउ�ड वाल िनमा�ण उपभो�ा सिमितसँग २०७७।३।४ मा स�झौता भएकोमा उ� काय� स�झौता अवधीमा स�प� नभइ यस वष� �.८७,४४,८४८।– भु�ानी भएको छ। हेभी कोटेड हे�जागोनल
�यािवन व�समा ढु�गा भन� काम सिहत �ित जाली �.६१६७.५७ का दरले लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार ६७२ थानको �.४१,४४,६०७।-भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णको �ममा �थलगत िन�र�ण गदा�
मेिशनवाट िनिम�त squire जालीमा ढु�गा भन� काम गरेको पाइयो । �यािवन जालीको �पे�सिफकेशन तथा लागत अनुमान हे�जा गोनल रहेकोमा मे�सनबाट बनेको squire जालीमा ढु�गा भरेको दे�खएकोले जालीको
वा�तिवक प�रमाण यिकन भएन । साथै ७ थान �यािवयन जाली भ�केको अव�थामा पाइयो । उ� काय� उपभो�ा सिमितवाट मम�त गराई फरक �पे�सिफकेशनबाट भएको काय� अनुसार वा�तिवक भु�ानी गनु� पन�
रकम स�व�धमा नगरपा�लकाले यिकन गरी उपभो�ा सिमितबाट असुल उपर गनु� पन� �.

४,३५७,२१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.२ तटव�ध �ामको लागी मेिशन�ारा माटो ख�े (�काभेटर भाडा भु�ानी तथा फोटो पेश भएकोले) कामको दर िव�लेषण अनुसार �ित घनिमटर �.५१.५ का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �ित घनिमटर �.१००।-का दरले
४३८३.६८ घनिमटरको भु�ानी गदा� विढ भु�ानी भएको �.२,१२,६०८।-असुल गनु�पन� �.

२१२,६०८

५७ योजना ह�ता�तरणः 
ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम १०७(१३) मा उपभो�ा माफ� त भएको िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ नगरपा�लकाले सोको रेखदेख,मम�तस�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक�
आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाइ ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार पा�लकाले यस वष� काय�स�प� भएका योजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायलाइ ह�ता�तरण गरेको पाइएन ।

५८ बढी भु�ानीः

५८.१ (क) िन�न उपभो�ा सिमितलाइ इनार िनमा�णको लागी माटो ख�े काममा देहायअनुसार विढ परीमाणको भु�ानी भएको रकम �.१,८९,८०५।-असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं. उ.स. भु�ानी ह�नुपन� प�रमाण भु�ानी भएको प�रमाण बढी प�रमाण दर रकम �.

२९१-२०७८।३।२० खडग वहादरु काक�को घर न�जक इनार िनमा�ण उ.स. १८.०७ २४.८१ ६.७४ ४४८९.५ ३०२५९.२३

३४८-२०७८।३।२८ व�चु ितवारीको घर न�जक इनार िनमा�ण उ.स. २०.५४ २८.०७ ७.५३ ४४८९.५ ३३८०५.९३

३५१-२०७८।३।२८ रामे�वर साह तेलीको घर अगाडी इनार िनमा�ण उ.स. १८.०७ २४.८१ ६.७४ ४२२८.९२ २८५०२.९२

३५२-२०७८।३।२८ मनोज चौधरीको घडेरीमा इनार िनमा�ण उ.स. १८.०७ २४.८१ ६.७४ ४२२८.९२ २८५०२.९२

३५६-२०७८।३।२८ वाग�सह मो�ानको घर न�जक इनार िनमा�ण उ.स. २०.९३ २८.६७ ७.७४ ४४८९.५ ३४७४८.७३

३५७-२०७८।३।२८ देवनारायण चौधरीको घर न�जक इनार िनमा�ण उ.स. २०.६७ २८.२४ ७.५७ ४४८९.५ ३३९८५.५१

ज�मा १८९८०५

(ख) नगरपा�लकाले ३५२-२०७८।३।२८ वाट मनोज चौधरीको घडेरीमा इनार िनमा�ण गरी उपभो�ा सिमितलाई �.२,००,०००।-भु�ानी िदएको पाइयो । साव�जिनक उपयोगको इनार �य��गत ज�गामा िनमा�णको
लािग नगरपा�लकावाट भएको भु�ानी उपय�ु दे�खएन ।लाभ�ाही सवलेै उपयोग गन� वाधा नपन� गरी साव�जिनक �थलमा य�ता साव�जिनक उपयोगको िनमा�ण काय� गनु�पद�छ ।

१८९,८०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८.२ बढी भु�ानी: िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� अनुसार तयार गनु� पद�छ । पा�लकाले देहायका सडक ढलान गदा� सडक िवभाग�ारा जारी ग�रएको न�स�भ�दा फरक त�रकाले लागत अनुमान
तयार गरी सोही दरमा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी रकम भु�ानी िदएकोले परी�ण ग�रएका देहायका उपभो�ा सिमितलाई देहाय अनुसार �.३८२५११.०० बढी भु�ानी िदइएकाे दे�खएको छ । बढी भु�ानी
िदएको रकम स�ब�धीत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

उपभो�ा सिमित कामको िववरण प�रमाण ह�नु पन� दर भु�ानी दर बढी भु�ानी

केरावारी जाने सडक क�भट� िनमा�ण उ.स. िप�स�स फर आर�स�स २६.४६ १००७५ १३१८४.९ ८२२८८

गोपाल उ�ेितको घर दे�ख का�लका म�दीर जाने वाटो ढलान उ.स. िप�स�स फर आर�स�स १२०.०६ १००७५ ११४१३.३७ १६०६८४

नुरी जाने म��जद दे�ख वालगंगा आधारभुत िव�ालय स�मको जाने बाटो िनमा�ण उ.स. िप�स�स फर आर�स�स १०४.२६ १००७५ ११४१३.३७ १३९५३८

ज�मा ३८२५११

३८२,५११

५९ जिटल संरचना िनमा�णः 
ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम १०७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको
छ । गाउँपा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो
। य�ता काय� �यावसायीक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायीक फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।
(क) ह�रवन नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७५ को िनयम १०७(११) मा उपभव�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदयले आफुले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन�छ। कुनै िनमा�ण �यवसायी वा
सवक�ट�या�टरवाट गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख भएकोमा उपभो�ा सिमितले �लएको काम िनमा�ण �यवसायीवाट गराएको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 63

६० पा�पु�तक अनुदान: 

िश�ा िव�ान तथा �िव�ध िवकास म��ालयवाट िमित २०७७।४।२७ मा �वीकृत भएको काय��म काया��वयन पु��तकाको माग�दश�नको ि�याकलाप नं. ३.१ मा IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�व��धत िव�ालयबाट
क�ागत िव�ा�थ�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पिहलो पटक िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशतलाई अनुदान िदने, २०७७ वशैाखमा शु�ह�ने
शैि�क श�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा यिकन ह�ने रकममा� थप अनुदान िदने उ�ेख छ । यो वष� पा�लकाले ५ िव�ालयलाई ७५ �ितशतले ह�ने अनुदान �.

४१८८८ पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराएकोमा शैि�क श�को सु�वातमै पुरा सेटमा पु�तक उपल�ध भए नभएको अनुगमन गरी उपल�धताको सुिन��चत गरेको दे�खएन। साथै देहायका िव�ालयलाई िदएको
अनुदानबाट पा�पु�तक िकनेको िवल तथा िवतरण गरेको भरपाई पेश भएकोसमेत नदे�खएको �.

१ आधारभुत िव�ालय पटौना २६९६१

२ जनजागृती �ािव ४०९३

३ जनता �ािव ��ह�थान ह�रवन २ २७३५

४ िशवे�वर �ािव २८६६

५ सव�दय जनता �ािव ५२३३

ज�मा ४१,८८८

४१,८८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ छा�वृ�ी: 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका आ.व २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ मा साब��जनक िब�ालयमा अ�ययनरत िब�ाथ�ह�का लािग EMIS �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट
क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सो का आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृ�� रकम अनुदान िदने �यव�था रहेको छ ।सो अनुसार पा�लकाले िविभ� २२
िव�ालयका छा�ा तथा द�लत छा�ह�लाई िदएको छा� वृ��को िवतरण अव�था परी�ण गदा� देहायका िव�ालयले पेश गरेको छा�वृ�� पाउने िव�ाथ� सं�या तथा िवतरण भरपाई भ�दा वढी िनकासा ह�न गई वचत
रहेको रकम िफता� गरेको नदे�खएकोले असुल गरी संघीय स��त कोष दा�खला गनु� पद�छ �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ आधारभुत िव�ालय पटौना ३८००

२ चतुभु�जे�वर जनता मािव ४१२००

३ जनजागृती मािव वेताली १२८००

४ जनता �ािव दनुवारी ह�रवन ९ ८००

५ जनता �ािव ��ह�थान ह�रवन २ ६४००

६ जनसेवा मािव २४००

७ �ािव पटौना १६००

८ �ािव बालगंगा ह�रवन ७ ३२००

९ �ािव भो�टेनी ४००

१० बाढीिपिडत सुकमु�बारी �ािव ४००

११ सव�दय जनता �ािव १२००

ज�मा ७४२००

७४,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ िव�ालय भौितक पूवा�धार िवकास अनुदान : 

नगर पा�लकाले संघीय सशत� अनुदानबाट िनद�िशका बमो�जम देहायका िव�ालयलाई िव�ालय भवन तथा पु�तकालय भवन िनमा�णको लािग ठे�का �यव�था गरी रिनङ िवल भु�ानी िदएको र बाँक� रकम िव�ालय
खातामा िनकासा िदएको छ । उ� काय� समयमा पुरा गराई काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

िव�ालको नाम िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम पे�क� पे�क� समेत िव�ालय खातामा िनकासा रिनङ िवल �ा�त रकम

महादेव जनाता मा.िव. नारायण क��ट��शन ८३९८६९१.१ ० १०००००००।०० ४२७४४१२।८१

जनजागृित मा.िव ओमसाई क��ट��सन ५२४१३२८.१६ ७००००० ५२४१३२८।१६ २०२८८९४।८०

ज�मा १३६४००१९.२६ ७००००० १५२४१३२८।२० ६३०३३०७।६०

६३ �िव�ध ह�ता�तरणः 
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ को बँुदा नं ४१ (२) मा उपल�ध गराइने �िव�धको कुल लागतको क�तीमा बीस �ितशत रकम उ�मी �वयंले �यहोनु�पन� र बँुदा नं ४१
(३)मा उ�मीलाई �दान ग�रने �िव�धको कुल रकममा काया�लयले �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट आपूित�कता�ले कबोल गरेको कुल अ�को क�तीमा बीस �ितशत रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा असी �ितशत रकम मा�
काया�लयले आपूित�कता�लाई भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले �िव�ध ह�ता�तरण तफ�  �. ४,१०,००० खच� लेखेकोमा �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट नगद ज�मा नगराई २० �ितशत रकम घटाई ग�रबी
िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ िवपरीत ह�ने गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले िनद�िशका अनुकुल दे�खएन । �ित�पधा��मक त�रकाले मु�य िनधा�रण गरी योगदान रकम
पा�लकाको खातामा ज�मा गराउने र आपुित�कता�लाई पा�लकाले खातामा बैक माफ� त भु�ानी िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

भौचर न�वर।िमित पाउने स�था रकम

२८७।०७८।३।३० सगरमाथा वा�ापालन लघु उ�मी समूह ३१९४१

लाली गुराँस लघु उ�मी समूह १५०२२९

होस�ा बंगुर पालन समूह ९२२३०

ज�मा २७४४००

२७६।०७८।३।२९ िशव�योती जु�ा च�पल लघुउ�म ५४२४०

आयषु जु�ा च�पल लघुउ�म ८१३६०

ज�मा १३५६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजना :
शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजना अ�तरगतका १२ पा�लकाम�ये �ममूलक साव�जिनक िनमा�णको लािग यस पा�लकामा �.४,००,००,००० िविनयोजन भएकोमा �.३,९६,१०,६३४ खच� भएको छ । शहरी शासक�य तथा पूवा�धार
आयोजनाको �ममूलक आयोजना स�ालन िनद�िशकाले उप–आयोजनाको बजेट सीमा बढीमा २० लाख स�मको ह�ने उ�ेख गरे अनुसार पा�लकाले िनकासा �ा� रकमबाटमा� स�ालन गन� गरी वढीमा २० लाखस�म लागत अनुमान
भएका ३४ उप आयोजना छनौट गरी स�ालन गरेको छ । आयोजना स�ालनमा नगरपा�लकाको आ�थ�क सहभािगता रहेको छैन । काय��मको लेखापरी�णबाट दे�खएका �मुख �यहोरा िन�नानुसार छन्:

६४.१ ७८ २०७८-३-३० बढी भु�ानी : श�भु राईको घर दे�ख रामबावु राईको घरस�म ढु�ा सो�लङ गन� � २०१६०४४ को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितसँग �. २०,००,००० को स�झौता भएको �थयो । शहरी शासक�य तथा
पूवा�धार आयोजनाको �ममूलक आयोजना स�ालन िनद�िशका अनुसार हाते औजारको लािग २.५ �ितशत, सुर�ा साम�ीको लािग २ �ितशत र अ�य िविवधमा १.५ �ितशतसमेत ज�मा ६ �ितशतले ह�ने �.

१२०००० क�ा गरी बाँक� रकम भु�ानी िदनु पन�मा पा�लकाले �. ६०,००० मा� क�ा गरी भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु� पन� �.

६०,०००

६४.२ साव�जिनक परी�ण : शहरी पूवा�धार तथा साशक�य सुधार आयोजना �ारा जारी �ममुलक साव�जिनक िनमा�ण आयोजना स�ालन िनद�िशकाको �स.नं. ४.३ मा हरेक उपआयोजनाको अ��तम िहसाव िमलान ह�नु अगावै
नगरपा�लकाले साव�जिनक परी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। सो अनुसार कुनै पिन उपआयोजनाको साव�जिनक परी�ण गराएको �माण पेश ह�न आएन ।िनद�िशकाको पालना गरी खच� ले�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.३ बढी �ययभार : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अधीनमा रही �वीकृत नम�स र �ज�ा दरको आधारमा गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले
बाटो ढलान गन� नेपाल सरकारबाट २०७५ मा �वीकृत सडक िवभागबाट जारी भएको नम�स �योग नगरी डोलीडारको सुपर�ट� �चर छत, ��याव, वीममा गन� ढलान (पीसीसी १:२:४) को न�स� �योग गरी लागत
अनुमान तयारी गरी सोही दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएको दे�खयो । पा�लकाले उ� नम�स अनुसार पीसीसी काय�को �ित घन िमटर �.१२,८८३।३७ दर कायम गरेकोमा नेपाल सरकार�ार �वीकृत सडक
तथा पुलको दर िव�लेषण स�व�धी नम�स अनुसार पा�लकाले �योग गरेको साम�ी र शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजनाको �ममूलक आयोजना स�ालन िनद�िशकाले द� कामदारको �याला दर �.९५० �ितिदन
र अद� कामदारको दिैनक �यालादर ह�ने गरी िनधा�रण गरेको �याला दर �योग गदा� �ित घनिमटर �. ८९०६।२५ मा� ह�ने दे�ख�छ । यसरी फरक नम�सका आधारमा �ित घनिमटर ३९५७।१२ बढी दर कायम
गरेकोले लेखापरी�ण ग�रएका सडक ढलानको काय�मा मा� देहाय अनुसार �.२१,१६,९००/– बढी भु�ानी िदएको दे�खयो । वढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु� पद�छ �.

भौचर नं. र िमित उप–आयोजना सिमित प�रमाण वढी दर वढी भु�ानी रकम

४०।०७८।३।२९ उदय बहादरु मगरको घरदे�ख राजकुमार ठाकुरको घरस�म सडक ढलान १०६.२२ ३९५७।१२ ४२०३२५

४१।०७८।३।२९ पेट� ोलप�प पछाडीको टोलमा बाटो ढलान उ.स. ७४.३४ ३९५७।१२ २९४१७२

४३।०७८।३।२९ ब�चु धामीको घर दे�ख बुनुवा दनुवारको घरस�म बाटो ढलान २७.९६ ३९५७।१२ ११०६४१

४९।०७८।३।२९ चािपनी तमाङ टोलमा सढक ढलान १०६.०६ ३९५७।१२ ४१९६९२

५४।०७८।३।२९ त�ुटोल ह� ँद ै�वा��य चौक� जाने बाटो ११४ ३९५७।१२ ४५१११२

७१।०७८।३।३० मेगा बैकको उ�र पूव� कृ�ण म��दर तल पूव�बाट जाने सडक िनमा�ण उ.स. १०६.३८ ३९५७।१२ ४२०९५८

ज�मा २११६९००

२,११६,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.४ टु�स तथा �ला�ट खच� : शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजनाको �ममूलक आयोजना स�ालन िनद�िशका अनुसार हाते औजारको लािग २.५ �ितशत, सुर�ा साम�ीको लािग २ �ितशत र अ�य िविवधमा १.५
�ितशतसमेत ज�मा ६ �ितशतस�म क�टे�सीज रा�न पाउने �यव�था अनुसार सो रकम छु�ाई औजार तथा उपकरण र सुर�ा साम�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ । औजारको लािग रकम छु�ाई ख�रद गरी उपल�ध
गराएको अव�थामा माटो ख�े काय�को लागत अनुमानमा टु�स ए�ड �ला�ट वापत पुन रकम जोडी लागत अनुमान तयार गरेकोले �ित घनमीटर � १४.०७ वढी दर कायम गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएको
दे�खयो ।वढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु� पद�छ �.

भौचर नं. र िमित उप–आयोजना सिमित प�रमाण वढी दर वढी भु�ानी रकम

४०।०७८।३।२९ उदय बहादरु मगरको घरदे�ख राजकुमार ठाकुरको घरस�म सडक ढलान ६५.०३ १४.०७ ९१५

४१।०७८।३।२९ पेट� ोलप�प पछाडीको टोलमा बाटो ढलान उ.स. ४७.०३ १४.०७ ६६२

४९।०७८।३।२९ चािपनी तमाङ टोलमा सढक ढलान ६३.६४ १४.०७ ८९५

५४।०७८।३।२९ त�ुटोल ह� ँद ै�वा��य चौक� जाने बाटो ६६.८९ १४.०७ ९४१

७१।०७८।३।३० मेगा बैकको उ�र पूव� कृ�ण म��दर तल पूव�बाट जाने सडक िनमा�ण उ.स. ६३.८७ १४.०७ ८९९

७८।०७८।३।३० श�भु राईको घर दे�ख रामबावु राईको घरस�म बाटोमा ढु�ा सो�लङ १२५५.३९ १४.०७ १७६६३

ज�मा २१९७५

२१,९७५

६४.५ वढी �ययभार : शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजनाको �ममूलक आयोजना स�ालन िनद�िशकाले द� कामदारको �याला दर �.९५० �ितिदन र अद� कामदारको दिैनक �यालादर �. ६७० �योग गन� िनद�शन
गरे अनुसार पा�लकाले सोही दरमा लागत अनुमान तयार गरेको दे�खयो । यस �ज�ाको लािग तयार गरेको �ज�ा दररेट अनुसार द� कामदारको दिैनक �याला दर �. ८८० र अद� कामदारको �. ५७५ रहेको छ।
�ज�ाको लािग िनधा��रत �याला दर �योग नगरी िनद�िशका अनुसारको �याला दर �योग गरेको कारण लागत अनुमान परी�ण ग�रएका देहायका िनमा�ण काय�मा मा� देहाय अनुसार �. ३,६८,७९९ लागत बढेको
दे�खयो । िनद�िशकामा उ�ेख गरेको �याला दर �थानीय �याला दर भ�दा वढी भएको अव�थामा �थानीय िनकायले गन� िनमा�णकाय�मा वढी लागत पन� जाने, �थानीय िनयकाले स�ालन गन� अ�य िवकास िनमा�ण
काय�ह� पिन �भािवत ह�ने र �थानीय दर भ�दा घटी �याला दर भएको �ज�ा तथा �थानीय िनकायह�मा कम दरमा िनमा�ण काय� गन� गराउन किठनाई पन� भएकोले िनद�िशका तयार गदा� स�व��धत िनकायले य�ता
प�ह�मा �यान िदनु पद�छ ।

उप–आयोजनाको िववरण प�रमाण िनद�िशका वमो�जमको ह�ने रेट �थानीय �याला दरले ह�ने रेट वढी रकम

१. झोलु�े पुल पूव� दि�ण नदी िकनारमा तटव�ध िनमा�ण

जाली वनाउने १३२ थान ५६४.५ ५०९.९५ ७२००.६

ढँुगा भन� १२९ घ.मी ७४० ६५१.२५ ११४४८.७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२. ब�चु धामीको घर दे�ख बुनुवा दनुवारको घरस�म बाटो ढलान

ख�े काय� २७.९६ ४६९ ४०२.५ १८५९.३४

ढलान (पीसीसी) २२.९६ १२८६३.३७ १२१४२.३७ १६५५४.१६

३. उदय बहादरु मगरको घरदे�ख राजकुमार ठाकुरको घरस�म सडक ढलान

ख�े काय� ६५.०३ ४६९ ४०२.५ ४३२४.५

ढलान (पीसीसी) १०६.२२ १२८६३.३७ १२१४२.३७ ७६५८४.६२

४. त�ुटोल ह� ँद ै�वा��य चौक� जाने बाटो

ख�े काय� ६६.८९ ४६९ ४०२.५ ४४४८.१८

ढलान (पीसीसी) ११४ १२८६३.३७ १२१४२.३७ ८२१९४

५. चािपनी तमाङ टोलमा सढक ढलान

ख�े काय� ६३.६४ ४६९ ४०२.५ ४२३२।०६

ढलान (पीसीसी) १०६.०६ १२८६३.३७ १२१४२.३७ ७६४६९.२६

६. श�भु राईको घर दे�ख रामबावु राईको घरस�म बाटोमा ढु�ा सो�लङ १२५५.३९ ४६९ ४०२.५ ८३४८३.४३

ज�मा ३६८७९८.९

६४.६ लेखा �यव�था : िनद�िशकाको �स.नं. ४.२.२ मा नगरपा�लकाले उप–आयोजना काया��वयन सिमितबाट साव�न�जक िनमा�णको लाभ�ाही सूचीमा नपरेको कामदारलाई �याला भु�ानी नभएको, बजेट सीमा भ�दा बढी
खच� वा अ�य काय��ममा खच� नभएको ते�ो प�लाई उपठे�का वापत खच� नभएको सुिन��चत गनु� पन� उ�ेख छ।�य�तै िनद�िशकाको �स.नं. २.२ (क) मा आयोजना काया��वयन सिमितले ते�ो प�लाई ठे�का िदन
नपाउने उ�ेख छ । सो अनुसार उप–आयोजना काया��वयन सिमितबाट सुिन��चत गराई भु�ानीको लािग ��तुत भएको दे�खएन ।

�म भौचर
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६४.७ आ�त�रक लेखा परी�ण : शहरी पूवा�धार तथा साशक�य सुधार आयोजना �ारा जारी �ममुलक साव�जिनक िनमा�ण आयोजना स�ालन िनद�िशकाको �स.नं. ४.३ मा नगर पा�लकाह�ले आ�त�रक लेखापरी�णको
�यव�था आफै गरेको भए तापिन �ममुलक साव�जिनक िनमा�ण खच�को लेखापरी�णको लािग भने नगर पा�लकाले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयसँग सम�वय गरी हरेक चौमा�सक अव�ध समा�
भएको ३० िदन िभ� आयोजना सम�वय काया�लयमा पठाउनु पन� उ�ेख छ ।यस योजनाको लेखापरी�ण कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट नभएकोमा समेत आयोजना सम�वय काया�लयले ग��भरता पूव�क
�लएको दे�खएन । िनद�िशकामा राखेको �यव�था काया��वयन गराउनु पद�छ ।

६४.८ घटी ल�वाईमा काय� : घटी ल�बाइमा काय� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न��स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� साथै िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक
नाप जाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितह�सँग स�झौता गरी िनमा�ण गराएका कितपय सडक िनमा�ण
योजनाह�मा लागत अनुमान तथा स�झौतामा उ�ेख भएको ल�बाइभ�दा घटी ल�बाइमा ढलान भएको पाइयो । ल�बाइ घटे तापिन उ� आइटमको काय� प�रमाण भने पुरै वा सोभ�दा बढी प�रमाणको भु�ानी गरेको
पाइयो । कितपय योजनामा नापी िकताबमा चौडाइ वा उचाइ बढाएको कारणबाट पुरा ल�बाइमा सडक ढलान काय� नभएको अव�थामा पिन स�झौता अनुसारको पुरै रकम भु�ानी भएको अव�था छ । यसरी घटी
ल�बाइमा िनमा�ण काय� भएको अव�थामा पिन नमूना छनौट गरी परी�ण ग�रएका िन�न�ल�खत ३ योजनाह�मा पुरै काय� प�रमाण वा काम भएको अनुपातमा बढी काय� प�रमाणको भु�ानी िदएको स�ब�धमा �स
से�शन ड� इ� सिहतको �ािव�धक पु��ाइँ पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

भौचर नं. र
िमित

उप–आयोजना सिमित लागत
अनुमानप�रमाण

नापी िकताव
अनुसार

काम भएको ल�वाई अनुपातमा ह�ने
प�रमाण घ िम

वढी प�रमाण
घ िम

दर रकम

ल�वाई प�रमाण घ
िम

ल�वाई प�रमाण घ
िम

५४।०७८।
३।२९

त�ुटोल ह� ँद ै�वा��य चौक� जाने बाटो २०० १०५ १८० ११४ ९४.५४ १९.५ १२८६३.३५ २५०८३५

७१।०७८।
३।३०

मेगा बैकको उ�र पूव� कृ�ण म��दर तल पूव�बाट जाने
सडक िनमा�ण उ.स.

२७५ १०२.९३ २६० १०६.३८ ९७.३१ ९.०७ १२८६३.३५ ११६६७१

ज�मा ३६७५०६

३६७,५०६

६५ नाला िनमा�ण :

शा�ी टोलमा नाला िनमा�ण काय� गराई शा�ी टोल नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.२९,९६,३८७ भु�ानी िदएको छ ।उ� भु�ानी स�व�धमा दे�खएका �मुख �यहोरा िन�नानसार छन् :

�म भौचर
न�बर
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६५.१ १७ २०७८-२-२७ िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� पा�लकाले सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को लािग नेपाल सरकारबाट २०७५ मा �वीकृत गरेको नम�स अनुसार तयार गनु� पद�छ । उ� नम�स अनुसार पा�लकाले �योग गरेको
िनमा�ण �थलस�म पुया�उदाको िनमा�ण साम�ीको दर र �याला अनुसार पीसीसी १:१.५:३ को �ित घनमीटर लागत �.१००७५।९० मा� ह�नेमा पा�लकाले �. १३१५१।२१ �योग गरेकोले �ित घनिमटर �. ३०७५।
३१ वढी दर कायम गरेको दे�खयो । नाला िनमा�णको नापी िकताव अनुसार ज�मा ८२.०६८ घनिमटर पीसीसी काय�को भु�ानी िददा �. २,५२,३८५ वढी भु�ानी िदएको दे�ख�छ । �य�तै वार से�ुल नवनाई
६६४३.९४ केजी �टीलको �. ११८ को दरले �. ७८३९८४।९२ भु�ानी िदएकोमा स�व��धत �ािव�धकलाईनै वार से�ुल तयार गरी प�रमाण गणना गन� लगाउँदा ज�मा ६५५३.०४ केजी (ओभर �यािपङ र
वे�टेज १० �ितशतसमेत) मा� �योग भएको दे�खएकोले ९०.९० केजी बढी �टील बारको �.११८ �ित केजी का दरले �. १०७२६ वढी भु�ानी िदएको दे�खएकोले सोसमेत ज�मा बढी भु�ानी िदएको रकम
स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु� पद�छ �.

१०,७२६

६५.२ उपभो�ा सिमितले मु.अ.कर समेत ९६.०५ �ितकेजी का दरले १०,००० केजी �टील वार ख�रद गरेको िवल स�ल� गरी �. ९६०५०० भु�ानी �लएको दे�खयो । नाली िनमा�णमा उपयु�� बमो�जम वार से�ुल
अनुसार ज�मा ६५५३.०४ केजी �टील बार �योग भएको दे�खएकोले मौ�दात दे�खएको ३४४६.९६ केजीको �ित केजी ९६ को दरले ह�ने �. ३,३०,९०८ पा�लकाले िफता� �लई �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �.

३३०,९०८

६६ ३६ २०७८-३-२५ मेिशनले खनेकोमा मािनसको दर बाट भु�ानी : 
कैलासपुरी धािम�क तथा पय�टक�य �े� िवकास सिमितलाई वाटो �तर उ�तीको लािग �. ५,००,००० भु�ानी िदएको छ । सो �े�मा रोड साईड कटीङको ८९७ घनिमटरको लािग मािनस लगाई माटो ख�े दर �ित
घनिमटर ३४६.०८ को दरले �. ३,१०,४३३।७६ भु�ानी िदएको दे�खयो । उपभो�ा सिमितले भु�ानीको लािग पेश गरेको फाईल परी�ण गदा� अनवेश क�सट��सनलाई १० घ�टाको डोजर भाडा �. २२,६००
भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले तयार गरेको दर िव�लेषण अनुसार मेशीनले खनेको दर �ित घनमीटर �. ५१.५० रहेकोले सो अनुसार ८९७ घनमीटर माटो ख�े काय�को लािग �. ४६,१९६ मा� भु�ानी िदनु
पन�मा �. ३,१०,४३३।७० भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी िदएको �. २,६४,२३७ असुल गनु� पन� दे�खयो �.

२६४,२३७

६७ ४१ २०७८-३-२९ दोहोरो भु�ानी: 
पा�लकाले पेट� ोल प�प पछाडीको टोलमा सडक ढलान काय�का लािग उपभो�ा सिमितलाई कूल �. १४१००००.०० खच� लेखी �.१३९१२३५.०० भु�ानी िदएको दे�खयो । �े�ता साथ संंल� ढलान काय�का लािग
�याला भु�ानी िदइएको भरपाईमा सुपरभाईजर जयदेव महतोले �याला बुझेको भरपाई दे�खएन । महतोलाई सो समयमा पा�लकाले दिैनक �यालादारीमा िनय�ु गरी पा�र�िमक भु�ानी िदएको दे�खएकोले उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी भएको �.४५६००.०० असुल गरी संघीय स��तकोष दा�खला ह�नु पन� �.

४५,६००

६८ ३ २०७७-९-१० झोलु�े पुल िनमा�ण : 

गणेश �थान झोलु�े पुल िनमा�ण काय�को अ��तम िवल � ४२,७७,८१२।४४ झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएको छ ।झोलु�े पुल िनमा�ण स�व�धमा दे�खएका �मुख �यहोरा िन�नानुसार छ:

(क) पा�लका र उपभो�ा सिमित वीच भएको स�झौताको �स.नं.१८ मा �. ५ लाख भ�दा वढी लागत अनुमान भएका आयोजनाको सामा�जक परी�ण गराउनु पन� र �स.नं. २० मा योजना स�प� भएपिछ फरफरखको
�माण प� �लनु पन� र आयोजना ह�ता�तरण �लई मम�त स�भारको �यव�थासमेत उपभो�ाले िमलाउनु पन� उ�ेख छ । स�झौता अनुसार उ� पुलको सामा�जक परी�ण, फरफारख तथा ह�ता�तरण गरेको दे�खएन ।
(ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (४) मा उपभो�ा सिमितलाई क��ट�जे�सी रकम क�ा गरी भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ। पुल िनमा�ण काय�को अ��तम िवल �. ४२,७७,८१२ मा� रहेको र सो
रकममा उपभो�ाको योगदान �. ८७१७९ क�ा गरी �. ४१,९०,६२३ मा� भु�ानी िदनु पन�मा सशत� पँूजीगतबाट �. ३५,००,००० र पा�लका पँूजीगतबाट �. ७,७२,३०३ समेत ज�मा �. ४२,७२,३०३ भु�ानी
िदएकोले �. ८१,६८० वढी भु�ानी िदएको दे�खयो । क�टे�जे�सी वापतको रकमसमेत उपभो�ालाई भु�ानी ह�न गई वढी भु�ानी भएको दे�खएको उ� रकम असुल गनु� पद�छ �.

८१,६८०
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६९ उपभो�ा सिमितलाई िदएको काय� ठे�काबाट गराएको :
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट� या�टबाट गराउन न�सिकने उ�ेख छ।सोही िनयमको िनयम १३(क) मा उपभो�ा
सिमितले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई स�ल� गराएको पाईएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमितसँग भएको स��ौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमितलाई भिव�यमा कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो
काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सुचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रश गनु� पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यो वष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने गरी स��ौता गरेका फाईल तथा भु�ानी परी�ण गदा�
देहायका उपभो�ाले देहाय अनुसार िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराएको दे�खयो:

६९.१ ४२ २०७८-३-२९ �देश सरकार सशत� अनुदानबाट अ�ौली कृ�ण म��दर दे�ख बमबहादरु रखालटोल जाने सडक ढलान गन� रखालटोल जाने सडक ढलान उपभो�ा सिमतसँग भएको स�झौता अनुसार �. २९,९८,३३८।८२ भु�ानी
िदएको छ ।रखालटोल जाने सडक ढलान उपभो�ा सिमितले पान नं. ६०३७६७९६२ रहेको कृ�णा क�सट��सन, गोकण��वर काठमा�डौबाट ढलान काय� स�प� गराई िबजक नं.४५ िमित २०७८।३।२८ बाट �.

३०,१९,९९९।९९ भु�ानी िदएकोले भु�ानी िनयिमत दे�खएन । अत: िनयमको �यव�था अनुसार उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायीलाई कारवाही गरी �माण पेश गनु� पन� �.

२,९९८,३३९

६९.२ ६२ २०७८-३-३० पा�लकाले अ�ौली नदीको क�भट� दे�ख तीनसुरे सडक �तरो�ती गन� अ�ौली नदीको क�भट� दे�ख तीनसुरे सडक �तरो�ती उपभो�ा सिमितसँग २०७८।३।२४ स�म स�प� गन� गरी स�झौता गरेको दे�ख�छ ।
उपभो�ा सिमितले उ� काय� मु�ान �दस� क�सट��शन बाट गराई उ� िनमा�ण �यवसायीको वीजकका आधारमा �.१९,९७,७२७।०९ भु�ानी िदएकोले भु�ानी िनयिमत दे�खएन । अत: िनयमको �यव�था अनुसार
उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायीलाई कारवाही गरी �माण पेश गनु� पन� �.

१,९९७,७२७

६९.३ सडक ढलान काय�को लागत अनुमान तयार गदा� पा�लकाले सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को लािग नेपाल सरकारबाट २०७५ मा �वीकृत गरेको नम�स अनुसार तयार गनु� पद�छ । उ� नम�स अनुसार पा�लकाले �योग
गरेको िनमा�ण �थलस�म पुया�उदाको िनमा�ण साम�ीको दर र �ज�ाको �याला दर अनुसार पीसीसी १:१.५:३ को �ित घनमीटर लागत �.१००७५।९० मा� ह�नेमा पा�लकाले �. १३०८१।३९ �योग गरेकोले �ित
घनिमटर �. ३००५।४९ वढी दर कायम गरेको दे�खयो ।सडक िनमा�णको नापी िकताव अनुसार ज�मा १८९.५० घनिमटर पीसीसी काय�को भु�ानी िददा �. ५,६९,५४० वढी भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।बढी भु�ानी
िदएको रकम असुल गनु� पद�छ �.

५६९,५५०

७० सुरि�त आ�वासन काय��मः 
सुरि�त आ�वासन प�रयोजना सािम को लािग �थानीय िनकायमा काय� स�ालन गन� �थानीय सेवा �दायक सं�था बागमती वेलफेयर सोसाईटी नेपालसँग २०७६।१०।१२ मा परामश� सेवा �लने गरी स�झौता गरेको
छ । यो वष� उ� सेवा �दायकलाई �. १७,९१,९११ भु�ानी िदएको छ । सो स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खयो:
(क) स�झौताको एससीसी ४२.२ मा भु�ानी िदने रकमको �स�लङ मु.अ.कर समेत �. १३,८१,९४० ह�ने उ�ेख छ । स�झौताको जीसीसी ४२.३ मा उ� �स�लङ भ�दा वढी ह�ने गरी भु�ानी िदनु पन� अव�थामा यसै
स�झौताको �यव�था उ�ेख गरी स�झौता संशोधन गरी दवु ैप�ले ह�ता�र गनु� पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यो वष� २०७६।१०।१२ को स�झौतालाई िनर�तरता िदने गरी २०७७।३।२० मा जानकारी िदएको भए
तापिन यो वष� उ� स�थालाई कामको �े� तथा काय���गत शत� खुलाई उि��खत �कृया अनुसार स�झौता सशोधन नभएको र पुरानै शत� तथा स�झौता रकम कायम भएको अव�थामा मु�य अिभवृ�कर समेत �.

१७,९१,९११ भु�ानी िदएको दे�खयो । स�झौतामा उ�ेख भए भ�दा वढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु� पद�छ �.

(ख) �थानीय सेवा �दायक बागमती वेलफेयर सोसाईटी नेपालसँग भएको स�झौताको एससीसी ४६ को मोड अफ िव�लङ र पेमे�ट ख�डमा ��येक ई�भोईस िवलमा पा�र�िमक र शोधभना� ह�ने खच� छु�ा छु�ै उ�ेख
गनु� पन� �यव�था छ। सेवा �दायकले ि�याकलाप पु�ी ह�ने अिभलेख वेगर छु�ाछुटै िबलबाट पा�र�िमक तथा शोधभना� ह�ने रकम दावी गरेकोमा सोही अनुसार भु�ानी भएको दे�खयो । सेवा �दायकले स�झौताको शत�
अनुसार पा�र�िमक र शोधभना� ह�ने खच� छु�ा छु�ै उ�ेख गरी भु�ानीको लािग एक�कृत िवल पेश गरेको छैन । उ� स�थाले कर िवजक र स�झौताको �स. नं. ११ वमो�जम �गित �ितवेदनसमेत पेश गरेको दे�खएन
। भु�ानी िददा स�झौता अनुसारका �ितवेदन समेत �ा� गरी सुरि�त आ�वासन प�रयोजना काया��वयन िनद�िशका बमो�जम अिभलेख तथा �ितवेदन समेत गनु� पद�छ ।

४०९,९७१

�म भौचर
न�बर
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७१ २७२ २०७८-३-२८ नस�री �थापना अनुदान : 

काय��म स�ालन िनद�िशकामा �थािपत नस�रीको �मता अिभबृि� काय��ममा दता� भएको फलफूल नस�रीलाई मा� काय��ममा सहभागी गराउन सिकने �यव�था छ । पा�लकाले धीरगोमा एि�क�चर ए�ड �रसच�
से�टर र ख�का नस�रीलाई अनुदानको लािग छनौट गरी नस�री �थापना काय��मबाट � ५,००,००० को दरले �.१०,००,००० अनुदान िदएको छ । िनद�िशकामा नया �थािपत वा �मता वृि� ग�रएको नस�रीले
वािष�क १० हजार तथा १५ हजार िव�वा उ�पादन �मता भएको ह�नु पन� उ�ेख छ ।उ� �मता अनुसार िव�वा उ�पादन गरे नगरेको र नस�रीको हालको अव�थाको स�व�धमा अनुगमन गरेको नदे�खएकोले उ�
नस�रीको अनुगमन गरी अनुदान उपयोगको सुिन��चतता गनु� पद�छ ।

७२ पकेट िवकास अनुदान : 

पा�लकाले देहायबमो�जमका २ कृिष सहकारी सं�थालाई साना �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म स�ालन गन� �. ११,००,००० अनुदान िदएको छ।अनुदान स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खयो:

अनुदान पाउने सं�था रकम

छार �हे�दो कृिष सहकारी स�था ८५००००

अंिकत वह�उ�े�यीय कृिष तथा पशु पालन फम� २५००००

ज�मा ११०००००

(क) �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल २०७७ को �स.नं. ४.१.४ मा खा�या� बाली स�व�धी पकेट िवकासको लािग �यनुतम �े�फल २० हे�टर ह�नु पन�, �स.नं. ४.१.९.१ मा
�थानीय तह वा अ�य सरकारी िनकायमा दता� भएका कृषक समूह, कृिष काय� गन� उ�े�य सिहत दता� भएका सहकारीह�, कानून बमो�जम दता� भएका कृिष फम�ह� लाई लि�त वग� मानी �य�ता फम�ह� माफ� त
काय��म स�ालन गनु� पन� �ावधान रहेको छ । पा�लकाले अनुदान िदएका फम�को भु�ानी परी�ण गदा� लेखापरी�ण भएको �माण स�ल� रहेको दे�खएन । काय��म काया��वयन �यानुअलको �ावधान पूरा नगरेका
फम�लाई मा� काय��म स�ालनको लािग रकम उपल�ध गराउनु पद�छ ।
(ख) �यानुअलको �स.नं. ४.१.५ मा पकेटमा सघन �पमा सामूिहक खेती, सहकारी खेती र च�लाव�दी खेती �व��न ह�ने गरी बढीमा २ आ�थ�क वष�स�म पकेट काय��म स�ालन ह�ने, �स.नं. ४.१.१३ (क) मा �थानीय
तहले पकेट िवकास काय��म अ�तग�त स�ा�लत कृयाकलापको एकल बा पकेट �े�का लाभ�ाही तथा सरोकारवालाह�को सहभािगतामा संय�ु अनुगमन गन� उ�ेख छ ।पा�लकाले अनुगमन गरी अनुदान उपयोगको
अव�थाको अनुगमन गरेको छैन ।�यानुअल अनुसार अनुगमन गरी अनुदान उपयोगको सुिन��चतता गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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७३ गाई पकेट िवकास काय��म : 

�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजनाको काया��वयन �यानुअलको �स.नं. ४.१.४ मा गाई पकेटमा तराई �े�मा उ�त गाईको सँ�या १०० र वण�शंकर गाई ३०० ह�नु पन� उ�ेख छ ।यो वष� गाई पकेट िवकास
काय��म अ�तरगत ४ स�थालाई देहायअनुसार � १८५००० अनुदान िदएको मा िन�न �यहोरा दे�खयो:

�स.नं. समूहको नाम भु�ानी भएको अनुदान

१ सुरिभ गाईपालन कृषक समूह ४५००००

२ �यू कुशवाह पशुपालन फम� १५००००

३ पता�टोल �गितिशल पशुपालन समूह ४५००००

४ सुनौलो िवहानी कृषक समूह ८०००००

ज�मा १८५००००

(क) पा�लकाले उ� सँ�या पुरा भए नभएको यिकन नगरी कृषक समूह छनौट गरेको दे�खने �माण पेश गरेको छैन। साथै कृषक समूहले ख�रद गरेको गाई वीमा गरेको तथा िनधा��रत सं�यामा पालन गरी �यवसायलाई
िनर�तरतथा िदएको एिकन गन� अनुगमन गरेको दे�खएन ।
(ख) सुनौलो िवहानी कृषक समूहले ५० वटा वा�छी ३०००० को दरले ख�रद गन� ��ताव पेश गरेको आधारमा स�था छनौट गरेको भए तापिन उ� स�थाले ७५ �ितशत �श दधुालु गाई �ित एकको �. ७५०००
को दरले १९ बटा मा� गाई �.१४,२५,००० र पता�टोल �गितिशल पशुपालन समूहले ६२.५ �ितशत �स उ�ेख गरी ५७५०० को दरले १२ गाई ख�रद गरी �. ६९०००० समेत ज�मा ३१ गाई खरीद गरेको
जनाई िभजन वह�उ�े�यी कृिष फम�लाई �. २१,१५,००० भु�ानी िदई ५० �ितशतले ह�ने �. १०,५७,५०० भु�ानी िदएको दे�खयो । उ� फम�संग माग गरेको कोटेशनमा ६२.५ �ितशत �सको दर पेश गरेको
नदे�खएको, ३१ गाई िव�� गन� �मता रहे नरहेको र िव�� ग�रएका गाई उि��खत �ितशत �श रहे नरहेको यिकन ह�ने �माण सँल� नरहेकोले उ� �माण पेश गनु� पद�छ �.

१,०५७,५००

७४ पटौना खोला तटव�ध िनमा�ण काय� :
जलवायू नमुना काय��मबाट पटौना खोला तटव�ध िनमा�ण काय�को लािग �. ३०,००,००० को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराई पटौना खोला तटव�ध िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई
�. २९,८८,९०३।५० भु�ानी िदएको छ । उ� िनमा�ण काय�को लेखापरी�णबाट िन�नानुसारका �यहोरा दे�खयो:

�म भौचर
न�बर
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७४.१ २३७ २०७८-३-२५ पा�लकाले लागत अनुमात तयार गदा� िडजाईन अनुसार ला�े प�रमाण यिकन गरी आव�यक प�रमाण मा� रा�नु पद�छ । पा�लकाले ३*१*०.५ साईजको ६३ थान �यािवयन ब�सको ढँुगा भन� काय�समेतको �ित
घनिमटरको दर िहसाव गरी एकाई मु�य कायम गरेको र २*१*१ को २०० थान �यािवयन ब�स ला�े गरी प�रमाण अनुमान गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले २*१*१ को २०० थान �यािवयन ब�समा �ित व�स २
घनिमटरको िहसावले ४०० घनिमटर ढु�ाको प�रमाण गणना गनु� पन�मा ६०० घनिमटर प�रमाण गणना गरेको कारण पा�लकाको दर िव�लेषण अनुसार �ित घनिमटर (वे�टेज र �यािकङ समेत) २६६९.२५ का दरले
२०० घनिमटर वढी प�रमाण राखी �. ५,३३,८५० वढी र माटो ख�े प�रमाण जाली सँ�या अनुसार २७३ घनिमटर ह�न आउनेमा ३३६ िमटर गणना गरेकोले ६३ घनिमटर वढी प�रमाण गणना गरी �ित घनिमटर
३४६.०८ को दरले ह�ने �.२१,८०३ समेत ज�मा �. ५,५५,६५३ वढीको लागतमा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको दे�खयो । उपभो�ा िवल तयार गदा� २*१*१जा�लको प�रमाण बृि� गरी २३० थान र माटोको
प�रमाणमा समेत ६१८.७५ (१८४.१५ �ितशत) घनिमटर थप गरी ९५४.७५ घनिमटर उ�ेख गरी शु� लागत वरावरकै रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । उ�क काय�को िफ�ड अवलोकन गदा� हे�जागोनल मेश भएको
जाली र सँगै वगा�कार जाली समेत िमलाएको दे�ख�छ । हेभी कोटेड १० गेजको जालीको �पेसीिफकेशन उ�ेख गरी प�रमाण र दर कायम गरेको छ । तारको टे� �रपोट� पेश नभएकोले र फरक फरक िक�समका जाली
�योग गरेको दे�खएकोले गुण�तर र प�रमाण समेत एिकन ह�न नसकेकोले �ािव�धक पु��ाई सिहत पा�लकाले छानिवन गरी यिकन गनु� पन� �.

२,९८८,९०३

७४.२ पा�लकाले मािनस लगाएर माटो ख�े गरी दर िव�लेषण गरेको दे�खयो । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भरपाई साथ रहेको फोटोमा ए�जाभेटर लगाई काय� गरेको दे�ख�छ । मेिशनबाट काम गराएकोमा पा�लकाले
गरेको दर िव�लेषण अनुसार �ित घनिमटर �. ५१.५० मा� ह�न आउनेमा �.३४६।०८ को दरले भु�ानी िदएकोले ९५४.७५ घन िमटर ख�दा वढी भु�ानी िदएको �. २,८१,२६९ असुल गनु� पद�छ �.

२८१,२६९

७५ मकै उ�पादन �व��न: 

काय��म स�ालन िनद�िशकामा �थानीय तहबाट स�ालन ह�ने वाली िवकास काय��म अ�तग�त मकै उ�पादन �व�नको लािग तराईमा ५०० हे�टर भ�दा कम नह�ने गरी �ल�टर छा�ु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले
उपयु�� वमो�जम सहकारी तथा समूहले तोिकए बमो�जक �ल�टर तयार ह�ने गरी �े� यिकन ह�ने जिमन भाडामा �लएको वा सो वरावरको �े� पु�े �मािणत ह�ने लालपूजा� पेश गरेको दे�खएन । पा�लकाले उ� समूहको
काम कावा�ही अनुगमन गरी ज�गा च�लाव�दी गरी मकै उ�पादन गरेको नगरेको स�व�धमा यिकन गरी �ितवेदन समेत गरेको दे�खएन ।अनुगमन गरी िनद�िशका बमो�जमको �े� र त�रकाबाट काय��म स�ालन गरेको
सुिन��चत ह�ने गरी अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ ।

�स.नं. समूहको नाम भु�ानी भएको अनुदान

१ शुभल�मी वह�उ�े�यीय कृषक समूह ११४५६५६

२ नयाँटोल �गितिशल कृषक समूह २२११९९

३ लालिभ�ी सृजनशील कृिष जागरण समूह ६६६८८५

४ िशकारी टोल् कृषक समूह ३१८६२५

५ तीनसुरे कृषक समूह ५९०१६८

ज�मा २९४२५३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np58 of 63

७६ सामा�जक सुर�ा:

७६.१ िनकासा: यस गाउँप�लकामा सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन तफ�  ११ वटा वडाका लाभ�ािहको खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� ब�क माफ� त �थम चौमा�सकमा �.४६३३५०११, दो�ो चैमा�सकमा
�.४७५३४१२५ र ते�ो चैमा�सकमा �.४८३२७५६८ गरी ितन चौमा�सकको ज�मा �.१४२१९६७०४ िवतरण गन�को लािग ब�क पठाएको िन�नानुसार पठाएको छ:-

�स.नं. ब�कको नाम चामा�सक िनकासा ज�मा िनकासा

�थम दो�ो ते�ो

१. एनआईसी ए�सया ब�क ११३७७८५३ ११५८५९८१ ११३२९६२६ ३४२९३४६०

२. कुमारी ब�क २५४११८० २६२६१४९ २७५६७७४ ७९२४१०३

३. �भु ब�क ५८२२९७५ ५९७५८८९ ५४६५६४३ १७२६४५०७

४. मेगा ब�क ८९३९५११ ९२१५९६४ १०३१४४८० २८४६९९५५

५. �लोबल आईएमई ब�क ६६०१००० ६७७३७८३ ७७६२६९३ २११३७४७६

६. नेपाल ब�क ११०५२४९२ ११३५६३५९ १०६९८३५२ ३३१०७२०३

ज�मा ४६३३५०११ ४७५३४१२५ ४८३२७५६८ १४२१९६७०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६.२ िफता�: िनकासा रकम �.१४२१९६७०४.०० िवतरणका लािग ब�कमा पठाइएकोमा ब�कले लाभ�ाहीको खातामा �.१२६३६४४८०.०० िवतरण गरी िवतरण ह�न नसकेको बाँक� रकम �.१५८३२२२४.००
िन�नानुसारको िमितमा को.ले.िन.का. िफता� भएको छ । पा�लकाले ब�कलाई िवतरणको लािग पठाएको रकम ब�कलाई अक� चौमा�सकको रकम �दान गनु�भ�दा पिहले नै िफता� �लई िवतरण ह�न नसकेको रकमको
कारण प�ा लगाई िवतरण गनु� नपन� लाभ�ाही भए सो को लगतक�ा गरी अक� चौमा�सकको िनकासा िदनु पन�मा पा�लकाले सो गरेको पाइएन् । िफता� ह�नु पन� रकम एिकन गरी समय मै िफता� �लई समय मै दा�खला
गनु� पद�छ ।

�स.नं. ब�कको नाम ज�मा िनकासा ज�मा िवतरण िफता� रकम िफता� िमित

१ NIC ASIA
ब�क

३४२९३४६० ३००८१११७ ४२१२३४३ ०८/०८/२०७८

२ कुमारी ब�क ७९२४१०३ ७८४४५२२ ७९५८१.३८ �. ४१५५०.७२ िमित २०७७/९/२८ र �. ३८०३०.६६ िमित २०७८/७/२८ मा िफता� भएको ।

३ �भु ब�क १७२६४५०७ १५४०७१८५ १८५७३२२ �. ८९११५४ िमित २०७७/१०/२३ र �. ९६६१६८ िमित २०७८/८/१२ मा िफता� भएको ।

४ मेगा ब�क २८४६९९५५ २५७९५६३२ २६७४३२३ �. ८५५४२९ िमित २०७८/३/२०, �. ८८९४६७ िमित २०७८/९/११ र �. ९२९४२७ िमित २०७८/९/१२ मा िफता�
भएको ।

५ �लोबल ब�क २११३७४७६ १८४४९८२१ २६८७६५५ �. ११६७२४२ िमित २०७८/१०/२६र �. १५२०४१३ लेखापरी�णको �ममा िमित २०७८/११/१६ मा िफता� भएको ।

६ नेपाल ब�क ३३१०७२०३ २८७८६२०३ ४३२१००० �. ४२२१००० िमित २०७८/१०/२६ र �. १००००० लेखापरी�णको �ममा िमित २०७८/११/१६ मा िफता� भएको ।

ज�मा १४२१९६७०४ १२६३६४४८० १५८३२२२४

७६.३ लगत क�ाको अिभलेख: सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ मा कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, एकल मिहला लाभ�ाहीले िववाह गरेमा वा ऐन, िनयमावली तथा काय�िव�ध बमो�जम
लगत क�ा ह�नुपन� लाभ�ाहीको हकवाला वा �च�लत कानून बमो�जमका सूचकले स�ब��धत �थानीय तहको वडा काया�लयमा �य�तो घटना भएको ३५ िदनिभ� घटना दता� गराई स�ब��धत �थानीय तहको
अिभलेखबाट नाम हटाउनु पन� लाभ�ाहीको नाम काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई �णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा
लगत क�ा गरेको िववरण र मृ�य ुदता�को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । जसले गदा� लगत क�ा गनु�पन� लाभ�ाहीले पिन भ�ा पाइराको हो या होइन भनी एक�न गन� सिकएन । पा�लकाले काय�िव�ध अनुसार
लगत क�ा गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६.४ पारदिश�ता: सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ मा �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पुरा गनु�पन�
�कृया ज�ता भ�ा स�ब�धी जानकारी �थानीय सामा�जक संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�था समेतको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको
नाम नामावली स�ब�धीत �थानीय तहको वेभसाइटमा रा� ने �यव�था गरेकोमा नगरपा�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 ।

७७

७७.१ नवीकरण: सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध २०७७ को दफा ४ मा पा�लकाले ��येक आ�थ�क वष�मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गरीरहेका लाभ�ाहीह�को निवकरण िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम
��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�तिभ� अिनवाय� �पमा �ाणालीमा अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले केही लाभ�ाहीको निवकरण गरेको पाइएन । निवकरण नभएको लाभ�ाहीह�को निवकरण गनु�
तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

७७.२ अनुगमन तथा िनरी�ण: सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७७ को दफा २७ (३) अनुसार गाउँ काय�पा�लका अ�य� वा नगर काय�पा�लकाका �मुखले वा �थानीय तहका �मुख �शासिकय अ�धकृतले
भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस पा�लकाले सो काय� गरेको पाइएन । यस तफ�  पा�लकाले ि�या�सल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

७८ धरौटी:

७८.१ धरौटी आयतफ�  गत आ�थ�क वष� स�मको �ज�मेवारी सारेको �.१४०५९७३८.६९ र चालु आ�थ�क वष�को ज�मा �. १७३०९१८१.९६ समेत ज�मा �.३१३६८९२०.६५ आ�दानी दे�खएकोमा यो वष�
�.५५३१३०६ िफता� भई �.२५८३७६१४.६५ मौ�दात बाँक� देखाएको छ । धरौटीको आ�थ�क वष� अनुसार �योजन रहे नरहेको खुलाई विग�करण नगरेको, धरौटी रा�नेको पुरा िववरण �यि�गत धरौटी खाता
तयार नगरेको दे�ख�छ । धरौटीको यथाथ� िववरण तयार गरी िदनुपन� दािय�व िहसावको अ�ाव�धक गरीनु पद�छ ।

७८.२ धरौटी िफता�: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ मा धरौटी िफता� गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश गरेपिछ भु�ानी िदनु पन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले गो.भौ.नं. १७ िमित २०७७/१०/२६ बाट �रितक इ�टर�ाइजेज �ा.�ल. लाई आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा ८ थान मोटरसाइकल ख�रद बापतको धरौटी िफता� गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण
पेश गरेको �माण कागजात वेगर धरौटी िफता� िदएकोले िववरण पेश गनु� पन� �.

५२,०००

७८.३ २४ २०७७-१०-२७ धरौटी सदर�याहा गनु� पन�: पा�लकाले बोलप� ख�रद बापतको राज�व रकम आ�त�रक राज�व खातामा ज�मा गनु� पन�मा �.१००००.०० धरौटी खातामा ज�मा गरेको �े�ताबाट दे�ख�छ । यसरी पा�लकाको धरौटी
खातामा ज�मा भएको आ�त�रक राज�वको रकम सदर�याहा गरी राज�व दा�खला ह�नु पन� �.

१०,०००

�म भौचर
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७९ अनुगमन:

गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, �े�ता पेस नभएको, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, अधुरो िनमा�ण, नभएको कामको भु�ानी, कर वीजक, सवारी साधन ख�रद, ठे�का �वीकृित र
ओभरहेड लगायतका �यहोरा औं�याइएकोमा यो वष� पिन सुधार गरेको पाइएन । बे�जू �यहोरा पुनरावृ�ी नह�ने गरी काय�स�पादन गनु�पन� दे�ख�छ ।

८० अनुगमन तथा स�परी�ण:

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

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण गरीएको बे�जू (B) गत वष�स�मको बाँक� बे�जू(C=A-B)

१�९२०४ ४२९१० ११६२९४

यो वष�को लेखापरी�णको �ममा काया�लयले िनयिमत, असुली तथा पे�क� फछ�यौट गरेको �माण समेतको आधारमा स�परी�णको लािग अनुरोध गरेको देहायअनुसारका बे�जू स�परी�ण ग�रएको छ:-

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार (�.हजारमा) संप�र�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क� फ�य�ट

१ २०७६।७७ ७� पे�क�(श�भु�साद मैनाली) - - - १३१६०००. १३१६०००.

२ २०७६।७७ १११ पे�क�(िच�वहादरु िव.क.) - - - १६६००००. १६६००००.

३ २०७६।७७ १११ पे�क�(स�यनारायण साफ�) - - - ३०००००. ३०००००.

४ २०७६।७७ १११ पे�क�(तारा �याङतान) - - - ६००००. ६००००.

� २०७६।७७ १११ पे�क� (स�यनारायण साफ�) - - - २०००००. २०००००.

६ २०७६।७७ १११ पे�क�(रामवावु चौधरी) - - - �३७४�०. �३७४�०.

७ २०७�।७६ २९.६ विढ भु�ानी ४०००. - - - ४०००.

� २०७�।७६ ३२.� कर क�ी दा�खला नगरेको ६०००. - - - ६०००.

९ २०७�।७६ १०१.३ पूव�िनधा��रत �ितपूत� असुल नगरेको �९६००. - - - �९६००.

१० २०७�।७६ १२३ पे�क� (जग�ाथ लामा) - - - ४�००००. ४�००००.

- - -
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११ २०७�।७६ १२३ पे�क� (नागे��कुमार साह) ७�००००. ७�००००.

१२ २०७�।७६ १२३ पे�क� (िच�वहादरु िव.क. - - - २०००००. २०००००.

१३ २०७�।७६ २९.� दोहोरो भु�ानी असुल नगरेको ३९०००. - - - ३९०००.

१४ २०७�।७६ २९.१ पूव� िनधा�रण नह�द ैपदा�धकारी पारी�िमक भु�ानी - - ९६७�०००. ९६७�०००.

१� २०७�।७६ २९.३ भु�ािन िदन वाँक�को अिभलेख वेगर पदा�धकारी
पारी�िमक भु�ानी

- - ७२१३०००. ७२१३०००.

१४ २०७�।७६ ३१ काय�िववरण परामश�दातावाट - - ४९६�०�. ४९६�०�.

१� २०७�।७६ ३३ िव�ुत महसुल िढला भु�ानी - - १०३७११.४ १०३७११.४

१६ २०७�।७६ ४६ सो�ै ख�रद - - ६३७२२१. ६३७२२१.

१६ २०७�।७६ ४७ िव�ालयलाइ िदघ�का�लन दािय�व पन� गरी
स��ौता भु�ानी

- - �००००. �००००.

१७ २०७�।७६ �१ �व��य िशिवर काय��म परामश�दातावाट - - २०००००. २०००००.

१� २०७�।७६ �२ प�रमाण मौ�दात रहने गरी खच� - - २७१२०. २७१२०.

१९ २०७�।७६ �३ िशष�क फरक पारी खच� - - �००००. �००००.

२० २०७�।७६ �� �गती िववरण वेगर मम�त पारी�िमक भु�ानी - - ६६०००. ६६०००.

२१ २०७�।७६ ६३ टु�ा ख�रद - - १४११७२६३. १४११७२६३.

२२ २०७�।७६ ९४ टु�ा ख�रद - - १�३�९४१. १�३�९४१.

२३ २०७�।७६ ७० िशष�क फरक पारी खच� - - ६�६४४४.७� ६�६४४४.७�

२४ २०७�।७६ ७१ गै� सरकारी सं�थाको भवन िनमा�ण - - ४१३४३�. ४१३४३�.

२� २०७�।७६ ७४.२ अव�था यिकन नगरी भे�रएसन - - �९४४४१.९४ �९४४४१.९४
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२६ २०७�।७६ �७ िनमा�ण �थल यिकन नभएको - - २०००००. २०००००.

२७ २०७�।७६ ९१ िशष�क फरक पारी खच� - - ७४०२३. ७४०२३.

२� २०७�।७६ १०� खच�को आधार नदे�खएको - - ३१००००. ३१००००.

२९ २०७�।७६ ११� टु�ा गरी ख�रद - - �७�०००. �७�०००.

ज�मा १०८६००. ३७३२�४०९.०९ १६४२०४४०. ४२९१०४८९.०९

��� �यः मा�थ उ�े�खत पे�क� फ�य�ट भएका म�ये �स.नं.११- नागे��कुमार साहको �.७,�०,०००।- पे�क� फ�य�ट ह�दा �.४,�०,०००।-, �स.नं.१२- िच�वहादरु िव.क.को �.२,००,०००।- पे�क�
फ�य�ट ह�दा र.��,०००।-, �स.नं.२- िच�वहादरु िव.क.को �.१६,६०,०००।- पे�क� फ�य�ट ह�दा �.�९,०००।-, गरी कूल �. �,९४,०००।-असुल गरी संिचतकोष दा�खला गरेको �माण पेश ।

८१ स�परी�णबाट कायम �यहोरा:
स�परी�णबाट देहायका �यहोरा कायम भएको छ:

आ.व.२०७५।७६,दफा २९.१ मा पदा�धकारीलाई कानुनी आधार िवना वजेटमा रा�ख पा�र�िमक भु�ानी भएको �.९६,७८,०००।– तथा २९.२ मा भु�ानी वाक�को अिभलेख वेगर गत आ.व.(२०७४।७५) पा�र�िमक भु�ानी भएको
�.७२,१३,०००।-वे�जुको स�व�धमा �थािनय तहका पदा�धकारीह�को पा�र�िमक तथा सुिवधा स�व�धी कानुन वनी नस�द ैकाय�पा�लकाको िनण�यवाट पा�र�िमक भु�ानी िदएको र पिछ�ो कानुनलाई आधार मानी िवगतको पारी�िमक
पाउने सुिवधाभ�दा विढ नभएको जनाई नगरसभाको िमित २०७८।३।२५ को िनण�यवाट िनयिमत भई आएको छ। भूत �भािवत कानुन िनमा�ण गरी सुिवधा �दान गन� काय�मा पा�लकाले िनय��ण गनु�पद�छ ।
आ.व.२०७५।७६, दफा ६३,९४ र ११८ मा �मशः�.१,४१,१७,२६३।-,१८,३८,९४१ र ५,७५,०००।-टु�ा गरी ख�रद स�व�धी �यहोराका स�व�धमा नगरसभाको िमित २०७८।३।२५ को िनण�यवाट िनयिमत भई आएको छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गन� काय� आगामी िदनमा िनय��ण गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।
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