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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 कानूनी व्र्वस्था एवं 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 परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको 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 बाँडफाँडको 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 बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म 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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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

थाहा नगरपातलका, मकवानपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स 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.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.6 करोड 25 लाख 25 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सो मध्रे् असलु गनुापने रू.3 करोड 23 लाख 9 हजार, प्रमाण कागजाि 
पेस गनुापने रू.65 लाख 22 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.28 लाख 4 हजार र पेश्की रू.2 करोड 8 लाख 90 हजार रहेको छ ।पातलकाको गि 
वषासम्मको 90 लाख 6 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट रु. १ लाख 62 हजार एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू 
समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. 7 करोड 13 लाख 69 हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 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 ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगर 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 सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  

 

 

  

         
(तरलोिन आिार्ा) 

  नार्ब महालेखापरीक्षक
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थाहा नगरपातलका, मकवानपरु 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

40 40 62525 
0 0 0 

40 40 62525 32309 2804 6522 ० ० 9326 20890 

                                      
 

 

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 

मकवानपरु 9006 0 162 8844 0 62525 71369 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : थाहा नगरपा�लका, मकवानपुर , थाहा नगरपा�लका , मकवानपुर

काया�लय �मुख ह�रलाल पुरी २०७४-६-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Bishnu Bhusal २०७६-४-१६

बे�जु रकम ६२,५२४,९६१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २१,६०,०४,०४४.६५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४३,०८,१७,०८० चालु खच� ४४,२८,९२,८९८.४४

�देश सरकारबाट अनुदान ६,८२,५३,००० पँूजीगत खच� ३६,१२,८२,७३१

राज�व बाँडफाँट ० िव�ीय/अ�य �यव�था २,४९,००,३२६

आ�त�रक आय २१,२७,५५,८९५.६३

अ�य आय ३,६१,७७,४६९

कुल आय ७४,८०,०३,४४४.६३ कुल खच� ८२,९०,७५,९५५.४४

बाँक� मौ�दात १३,४९,३१,५३३.८४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ परीचय
प�रचयः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक� काय�का�रणी र �याियक अ�यास सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले नेपालको
संिवधान २०७२ अनुसार यस नगरपालीकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चतता गद� गुण�त�रय सेवा �दान गद� जनतालाई ��य� लाभ पु�े सामा�जक,आ�थ�क एवं भौितक ि�याकलाप स�ालन गनु� �थानीय तहको मु�य उ�े�य
रहेको छ । वागमती �देशमा अव��थत ४७६७१ जनसं�या रहेको यो नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडा वाट ।६५ नगरसभा रहेका छन् । नगरपा�लकाले थाहा नगरको आधार कृिष, पय�टन र पूवा�धार भ�े ल�य
तह गरेको छ ।

२ �थानीय संिचतकोष
�थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय
िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।

िववरण यस वष� � गत पष� �

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७४१७२३७६७.� ७४�००३४४४.६३ ७४�००३४४४.६३ �९०६१३०�७.�९ �९०६१३०�७.�९

क. �ाि� (सिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

७१३०�९७७६.� ७११�२�९७�.६३ ७११�२�९७�.६३ ६४७४७६९७४.२६ ६४७४७६९७४.२६

११००० कर १६६०००�४० १��६७�४४९.९� १��६७�४४९.९� ११�६�९७९१.�७ ११�६�९७९१.�७

१३००० अनुदान ४९९६४४०�० ४९९०७००�० ४९९०७००�० ४१७०२�७�० ४१७०२�७�०

सघीय सरकार ४३१३९१०�० ४३०�१७०�० ४३०�१७०�० ३६४१९१७�० ३६४१९१७�०

�देश सरकार ६�२�३००० ६�२�३००० ६�२�३००० �२�३४००० �२�३४०००

१४००० अ�य राज�व ४७४४�१�६.� २७०�०४४�.६� २७०�०४४�.६� १००४७२११�.१४ १००४७२११�.१४

ख. अ�य �ाि� २�६३३९९१ ३६१७७४६९ ३६१७७४६९ २४३१३६०�३.३३ २४३१३६०�३.३३

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� २�६३३९९१ २७�७०७७� २७�७०७७� २०९७�६७�.३३ २०९७�६७�.३३

धरौटी ० �३०६६९१ �३०६६९१ ४१३�४३१ ४१३�४३१

सघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० २१�०२१९७४ २१�०२१९७४

भु�ानी (ग+घ) ९�१०�३४�७.४� �२९०७�९��.४४ �२९०७�९��.४४ ९२३६००६६४.९४ ९२३६००६६४.९४

ग. भु�ानी स��त कोषबाट ९२२४१९४६६.४� �०४१७�६२९.४४ �०४१७�६२९.४४ ६��६२४�११.९४ ६��६२४�११.९४

२१००० पा�र�िमक/सुिवधा २३९२७�०�० २१�७३६९६१.२३ २१�७३६९६१.२३ २०�१४६९३�.६७ २०�१४६९३�.६७

२२००० मालसामान तथा सेवा
उपयोग

१४२६६६०४० ११३७१�०४२.२१ ११३७१�०४२.२१ ७२१�४४१७.� ७२१�४४१७.�

२�००० सहायता(Subsidy) �३६६७००० ७३��२७०० ७३��२७०० ३०१�२७३� ३०१�२७३�

२६००० अनुदान ७७३००० ६�०४३३ ६�०४३३ �२६६०७० �२६६०७०

२७००० सामा�जक सुर�ा ३��०००० ३३१६६०० ३३१६६०० ७�०�३०१ ७�०�३०१

२�००० अ�य खच� ३३०६४२१६.४� ३२���१६२ ३२���१६२ �३�२१�४ �३�२१�४

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी/
पँूजीगत खच�

४१९३२११३० ३६१२�२७६१ ३६१२�२७६१ ३�४०४४१९२.७७ ३�४०४४१९२.७७

३३००० दािय�व १००००० ० ० ० ०

घ. अ�य भू�ानी २�६३३९९१ २४९००३२६ २४९००३२६ ९२३६००६६� ९२३६००६६�

कोषह� २�६३३९९१ २४०��४�४ २४०��४�४ १�४०६६�४ १�४०६६�४

धरौटी ० २४०७��० २४०७��० १�४७१९� १�४७१९�

सघीय �देश सरकार वा अ�य ० ० ० २१�०२१९७४ २१�०२१९७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काय��म

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

-१५६५७०८ -१५६५७०८

ङ. यो वष�को बचत(�यनु) -२०९३२९६८९.६५ -८१०७२५१०.८१ -८१०७२५१०.८१ -३२९८७६०७.३५ -३२९८७६०७.३५

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

२१६००४०४४.६� २१६००४०४४.६� १६९३७४�६७.७� १६९३७४�६७.७�

वषा��तको बाक� रकम(ङ+च) -२०९३२९६८९.६५ १३४९३१�३३.�४ १३४९३१�३३.�४ १३६३�६९६०.४ १३६३�६९६०.४

उ� आ�थ�क कारोवारमा अ�तर सरकारी िब�ीय ह�ता�तरणको CGAS बाट संघ तथा �देश सरकारवाट भएको देहाय अनुसारको कारोवार समावेश भएको छैन । यस पा�लकाले सम� आ�थ�क कारोवार
समेटीने गरी एिककृत िब�ीय िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�स नं बजेट उपशीष�क अ��तम बजेट िनकाशा तथा खच� बजेट बाक�

१ �थानीय पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म ५९४६००० ३८५०००७ २०९५९९३

2 एिककृत �वा��य िबकास काय��म १००००००० ९९०१२२३ ९८७७७

3 राि�� य सूचना �यव�थापन तथा अनुगमन
आयोजना

६८०००० ० ६८००००

4 सामा�जक सुर�ा तथ संर�ण १२३९४८००० १२३९४८००० ०

१४०५७४००० १३७६९९२३० २८७४७७०

1 �देश पूवा�धार िबकास साझेदारी काय��म ८५००००० ८४४१९२४ ५८०७६

१४९०७४००० १४६१४११५४ २९३२८४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स� चालन 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� चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
· नगरपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� स� चा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन 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 िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�य कालीन खच� संरचना तयार गनु� पन�मा नगरपा�लकाले सो बमो�जम म�य कालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज� व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने
�यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन।
नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� न 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 िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� न मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क मा ठे� का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा
इ टीिडएस गरेको दे�खएन ।
नगरपा�लकाले उ�े�य �ा�� तमा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको दे�खएन।
कुनै रकम 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 पाईएन।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य
महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
ठे� काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे� का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। साथै ठे� का फाइल समेत अ�ाब�धक दे�खएन ।
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� न भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
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सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� न योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� त ह�ने गरी दता�
गरेको पाइएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
नगरपा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
सुशासन �यव�थापन तथा स� चालन ि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 ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित को नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
तसथ� नगरपा�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 ।

४ कानूनको िनमा�ण एवं काया��वयनको ��थित 

कानून र स� चालन ��थित– �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�
िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ।जस अनुसार �थानीय तह स� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ४२ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध
गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ११ वटा ऐन, ३८ वटा काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ।साथै पा�लकाले ४५ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेता पिन उ�
कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन्।तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ। 
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५ सेवा �वाहः 
नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन� नानुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� त भएको छ ।

�.स िववरण सं� या

१ नाग�रकता �सफ�रस १११४

२ घरबाटो �सफा�रस ९८९

३ नाता �मािणत ७४८

४ ज�म दता� ९७६

५ मृ�य ुदता� ४७२

६ घरन�सा पासको िनवेदन ८८

७ अ�य ११३४४

६ िब�ीय िबवरणा

६.१ २४० २०७८-३-१८ �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 अवकाश कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले तदनुसार क�ी र दा�खला नगरी नगरपा�लका चालु शीष�कवाट � १००००००। दशलाख कम�चारी
क�याण कोषमा दा�खला गरेको छ । उ� �यव�था िबपरीत कम�चारीकोषमा रकम दा�खला गरेको अिनयिमत दे�खएको �

१,०००,०००
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६.२ िववरण- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउपालीका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन १ गते दे�ख आगामी वष�को आषाढ मसा�त स�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम
गरी आय र �ययको िहसाव रा�नु पद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु� पद�छ । यस पा�लकाले सव ैब�क मौ�दात रकम आ�थ�क
वष�को अ�तको िदनको �लने गरेको छैन र आ�थ�क काय� �णाली �यव�थापन गन� नगरपा�लकाले आ�थ�क िनयमावली बनाई नसकेकोले संघीय कानूनलाई नै आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापनको आधार
�लएको छ ।
�वीकृत ढाँचा – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�ण गरे वमो�जमको आय र �ययको विग�करण तथा खच� िशष�क स�व��ध �यव�था अवल�वन गनु� पन� तथा
िनयम ७६ (२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए वमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नु पन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन
तथा लेखाकंन गरेको छ । तर अनुसूची तथा खुलासा (Disclosure) ह� पूण� �पमा लेखािकंत र ��तुतीकरण भएको छैन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा दफागत �पमा यस
�ितवेदनमा ��तुत ग�रएको छ ।

राज�व बांडफांड- पा�लकाले �रपोट� २ मा देखाएको �देश सरकारवाट राज�व बांडफांडवाट �ा� � ४४१०४३१९।५२ र के��ीय सरकारवाट राज�व बांडफांडवाट �ा� � ९६६४५५७४।३६ समेत �
१४०७४९८९३।८८ लाइ िब�ीय �ितवेदन म ले प फा न २७२ को �ा�ी तफ�  देखाएको छैन । सो रकमले पा�लकाको सम� बचतमा समेत असर पन� ह� ंदा सो रकम कुन शीष�कमा समावेश भएको छ , �प�
गनु�पन� दे�ख�छ ।
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६.३ �ज�मेवारी फरक – �थानीय तहको संिचत कोषमा गत िवगतको वांक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाव रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु� पद�छ । गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन
अनुसार गत वष�को अ��यमा �.१३६३८६३९१।४० मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.२१६००४०४४।६५ �ज�मेवारी सारी �.७९६१७६५३।२५ बढी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । गत वष�
य�तो �ज�मेवारी फरक �.३९१९३०००।– िहसाव िमलान गनु� पन�मा नगरी यस वष� य�तो रकममा वृि� भई �.७९६१७६५३।२५ पुगेको छ । यसले फरक रकमको वा�तिवकता पिहचान गरी �ज�मेवारी
यथाथ�परक वनाइनु पद�छ ।
मौ�दात फरक – ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचा अ�तग�त �ितवेदनको म.ले.प.फा.नं.२७२ िव�ीय �ितवेदनमा यस वष�को आय �.७४८००३४४४।६३ मा गत वष�को मौ�दात
काया�लयका अनुसार �.२१६००४०४४।१५ समेत ज�मा �.९६४००७४८९।२८ मा कूल भु�ानी �.८२९०७५९५५।४४ घटाउदा वचत �.१३४९३१५३३।८४ दे�ख�छ भने �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली ढाँचाको �थानीय तहह�को एक�कृत िव�ीय िववरणले (�रपोट�-१) र संिचत कोषको अव�था अनुसूची-१० वमो�जम अ��तम मौ�दात �.१०८०२१०००।– देखाएको छ । यसरी संिचत
कोष �यव�थापन �णालीको दईु वटा उप �णालीको �ितवेदनको मौ�दात �.२६९१०५३३।८४ फरक दे�खएको कारण काया�लयबाट �प� ह�न सकेन । य�तो फरक रकम प�ा लगाई िव�ीय िववरण
अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ ।
व�क िहसाव िमलान – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) वमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको िशफा�रसमा महालेखा परी�कको
काया�लयबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नु पन� र मा�सक �पमा �े�ता र व�क खाताको िहसाव िमलान िववरण तयार गनु�पन� �यव�था अनुसार व�क िहसाव िमलान िववरण अनुसूची-२४ तयार गरेको छैन ।
अनुसूची-२४ व�क तथा नगद बाँक� अनुसूचीमा खाता अनुसार बाँक� तफ�  िवभा�य कोष खाता र राज�व खातामा िभ�ता �.१३९०२४१४।-, राज�व खाता र संिचत कोष खातामा िभ�ता �.८९५९०००।–
र संिचत कोष खाता र खच� खातामा िभ�ता �यून ( ४११८०५२१।०३), केही उ�ेख नगरी �यून (५९६००।- ) र ४ व�क खाताको मौ�दात समेत समावेस गरी कुल खाता अनुसार व�क मौ�दात
�.१४८६७०६१५।८४ देखाएको छ । जुन मूल िव�ीय �ितवेदन (२७२) को �.१३४९३१५३३।८४ भ�दा �.१३७३९०८२।– वढी छ । ग.४.१ �थानीय तह संिचत कोष खाता (कृ.िव.ब�क
०५०८४०११५५७३८०४९) मा खाता अनुसार व�क मौ�दात �.१४४८३८२८९।८४ दे�ख�छ भने व�क अनुसार �.७५०८७३९६।५० मा� ब�क मौ�दात दे�खई घटी मौ�दात दे�खएको �.

६९१५०८९३।३४ स�व�धमा समेत व�क समायोजन िववरण तयार गरी फरक परेको पु��ाई पेश गरेको छैन । यसले वा�तिवक खाता अनुसारको ब�क मौ�दात नदेखाउने ह� ंदा पा�लकाको िव�ीय
�ितवेदनले सम�मा पा�लकाको व�क मौ�दातको िच�ण भएको छैन । पा�लकाले स�पूण� व�क खाता स�व�धमा िवशेष िनरी�ण गरी यथाथ� ब�क मौ�दात सुिन��चत गनु� पद�छ ।

७ बजेट तथा काय��म

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी –�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज� व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ�
पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�त िभ� सभा बाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदन िभ� �थानीयतहका �मुखले �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकामा उप नगर �मुख �ी खड् ग बहादरु गोपालीले िमित २०७७।०३।१० मा नीित तथा काय��म र वजेट पेश
भई � ८९ करोड ३१ लाख २८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।०३।२५। मा पा�रत भएको छ।यसै गरी �थानीयतहका �मुखले िमित २०७७।०४।०१मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.२ अब�डा बजेट– �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा
िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ ।यस �थानीयतहले यो बष� � ४३ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िमित २०७७।०३।१०
को िनण�यबाट चालुतफ�  � ३ लाख र पँुजीगत तफ�  � ४० लाख बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ ।बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु� पद�छ।

७.३ बजेट तथा काय��म तजु�माः �थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण,

िवषय�े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने �यव�था छ । योजना छनौट एवं स� चालन गदा� संघीय सरकार, �देश सरकार अ�तग�तका
िनकायबाट स� चा�लत योजना र नगरपा�लकाबाट स� चा�लत योजनाबीच दोहोरोपना ह�न निदन आव�यक सम�वय सहयोगको �णाली �थािपत गरी काय� गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । यस वष�
नगरसभाबाट �वीकृत भई बजेट िविनयोजन भएका कितपय योजनामा �देश तथा के��ीय वजेटवाट र कितपय काय��ममा नगरपा�लकावाट समेत थप बजेट छु�ाएको दे�खएबाट योजनामा बजेट दोहोरो
परेको अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहोरो �पमा स� चालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट स� चालन गन� �यव�थाको लािग िवगतको समेत अिभलेख अ�ाव�धक ह�न ज�री दे�खएको छ
।

७.४ सू�य �गितः नगरसभा�ारा २०७७।७८ का लािग �वीकृत काय��म म�ये देहायका काय��म स�ालन भएको पाइएन । यसरी �वीकृत काय��म काया��वयन नह� ंदा सडक मम�त संभार, मठम��दर संर�ण,

राहत काय��म र सूचना ब�क स�ालन ज�ता काय��मबाट �थानीय लाभ�ाहीले पाउने सेवा सुिवधा �भािवत भएको छ । अतः काय��म छनौट गदा� काया��वयनयो�य नभएका काय��म छनौट नगन� वा छनौट
गरी �वीकृत ग�रएका काय��म काया��वयन ह�नु पद�छ ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच�
शीष�क

�ोत िविनयोजन खच� िबवरण

१ महादेव�थान ७ बािहनी सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

९०० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१०

२ टौखेल �ह�लगाउँ ब�ती अधुरो सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

९०० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१०

३ लािमडाँडा सडक ��याब ढलान ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

९०० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१०

४ बाँझो जिमन �यव�थापन काय��म ३११५९ आ�त�रक �ोत ७०० ० थाहा नपा

५ भ�डारखक�  कृिष सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

७०० ० थाहा नगरपा�लकावडा नं.९

�म भौचर
न�बर
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६ �लित शहरी �वा��य के�� पुरानो भवन मम�त संभार ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

५६ ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१२

७ ह�रत पाक�  िनमा�ण थाहा १ ३११५९ आ�त�रक �ोत ५४ ० �मागत आयोजनाह�

८ ब�बाराहीबृहत खानेपानी सडक ३११५९ आ�त�रक �ोत ५० ० �मागत आयोजनाह�

९ से�रगेशन हाउस ३११५९ राज�व बाँडफाँड - संघीय सरकार ५०० ० थाहा नपा

१० िव�वकमा� नयाँगाउा सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा नं.४

११ काममा आधा�रत राहत ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा नं.६

१२ गैरीगाउँ �ािमण सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१२

१३ दोभान ब�पोडाँडा घलेगाउँ �ािमण सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१२

१४ पा�चाेक िशखरखेल सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

४००० ० थाहा नगरपा�लकावडा नं.६

१५ कलाँटु सडक ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

४००० ० थाहा नगरपा�लकावडा
नं.१०

१६ दामन �यू टावर मम�त ३११५९ आ�त�रक �ोत ४०० ० थाहा नपा

१७ �थानीय पय�टन पिहचान �त�भ िनमा�ण ३११५९ वा�मती �देश - समािनकरण अनुदान ४०० ० थाहा नपा

१८ ढोकचा तसर वडा काया�लय क�याण �ा.िव. भ�ीडाँडा न�लवन दामन सडक
�तरीकरण

३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण
अनुदान

३५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा नं.५

१९ �लती ता�का जगडाँडा सडम ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण ३५०० ० थाहा नगरपा�लकावडा

�म भौचर
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अनुदान नं.१२

२० धारापानी बारबारे सडक ३११५९ आ�त�रक �ोत ३९९ ० �मागत आयोजनाह�

२१ उ�म�े�वर महादेव म�दीर मम�त ३११५९ आ�त�रक �ोत ३०० ० थाहा नपा

२२ �थानीय सरकार सूचना ब�क �थापना (�यव��थत या�क दराज) ३११५९ वा�मती �देश - समािनकरण अनुदान १५० ० थाहा नपा

ज�मा २३४०९

८ �ोतको सुिन��चतता 
�े�गत बजेटः नगरपा�लकाको �े�गत �पमा कुल बजेट ९२ करोड २४ लाख १९ हजार र खच� ८० करोड ४१लाख ७६ हजारको आधारमा सम� �पमा ८७.१८ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच�
�गित िन�नानुसार रहेको छ ।

� स �े�गत बजेट बजेट खच� रकम खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास १४२९८७५३० १३२४७५६१८ ९२.६५

२ सामा�जम िवकास ३४८२६३९३० ३०६२९४६८०.४२ ८७.९५

३ पूवा�धार िवकास २६२६५०९५० २१२४१६३९८ ८०.४८

४ सुशासन िवकास ७२८६८५५६.४५ ६२८६६५०१ ८६.२७

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ९५६४८५०० ९११२२४३२.०२ ९५.२७

ज�मा ९२२४१९४६६.४५ ८०४१७५६२९.४४ ८७.१८

�ोत सुिन�चतता – आयोजनाको वह�विष�य ठे�का स�व��ध मापद�ड २०७६ को दफा ३ मा वह�विष�य ठे�का �यव�थापन गनु� अिघ स�व��धत म��लयले राि�� य योजना आयोगको पूव� �वीकृित �लनुपन� र पूव�
�वीकृित प�चात् �ोत �यव�थापनको स�व�धमा अथ� म��ालयको सहमित �लई �च�लत कानून वमो�जम ठे�का �कृया अगाडी वढाउनु पन� उ�ेख छ । यस नगरपालीकाको आयोजनाको वह�विष�य ठे�का र
�ोत सुिन��चतता स�व�धमा मापद�ड तयार भएको ठे�का फाईल परी�णको �ममा दे�खएन । यसै गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १२ मा अथ� म��ालयको पूव�
�वीकृती वेगर कुनै पिन काया�लयले वह�विष�य दािय�व �सज�ना ह�ने गरी खच�को �ितव�ता जनाउन नह�ने उ�ेख छ । �ा� िववरण अनुसार यस पा�लकाको चालु तफ�  २४ ठे�काको �.६५३७१६६०।– र
�मागत तफ� को ५ ठे�काको �.१०७८४३५४।– वषा��तमा भू�ानी गन� बाँक� दािय�व रहेको दे�ख�छ । यसरी साल वसाली ठे�कामा समेत भू�ानी गन� बाँक� दे�खएकोले �ोतको सुिन��चतता गरी मा�
ठे�का �यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
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९ शसत� अनुदान िफता� 
सःशत� अनुदान –संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.०७४।७५च.नं. १०६४ िमित २०७५।३।३ को सःशत� अनुदान रकम िफता� स�ब�धी िवषयको प� अनुसार िविभ� न तीन िक�तामा
�थानीयतहमा ह�ता�तरण भएको र सःशत� अनुदानको रकम आषाढ मसा�त स�म खच� ह�न नसकेमा संघीय स�� चत कोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था भएको छ।यस नगरपा�लकालाई संघीय सरकारबाट �
२७ करोड १२ लाख ५८ हजार र �देश सरकारबाट � २ करोड २९ लाख ७० हजार गरी ज� मा � २९ करोड ४२ लाख २८ हजार �ा� त भएकोमा संघीय सरकारको � २५ करोड १७ लाख १५ हजार
खच� भई बाँक� � १ करोड ९५ लाख ४३ हजार र �देश सरकारको � २ करोड १६ लाख ९२ हजार खच� भई बाँक� � १२ लाख ७७ हजार रहेकोमा िमित मा संघीय संिचत कोषमा िफता� भएको दे�ख�छ ।

१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन– �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीयतहको 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 ।नगरपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत
१०१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ४१ जना र करार तफ�  ३३ पदपूत� भएको दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� त िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका ��� टकोणले मह�वपूण� मािनएका �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत २७ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म
स� चालन, सेवा �वाह तथा नगरपा�लकाको सम� काय�स�पादनमा असर परेको ��थित छ।तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.२ कम�चारी करार– �थानीय सरकार स� चालन 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 सेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजनागन� नसिकने �यव�था छ। तर नगरपा�लकाले िविभ� न पदमा ३३ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �
१ करोड ३२ लाख ६४ हजार खच�ले खेको छ।

११ पदा�धकारी सुिवधाः 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार वागमती �देशको �देश सभाले �थानीय तहका पदा�धकारी
तथा सद�यको सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ को पिहलो संसोधनको अनुसूची १ (ख) वमो�जम उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार नगरपा�लकाले ६४ पदा�धकारीह�लाई �.१२९९००००।- सुिबधा बापत
भु�ानी गरेको छ ।

�स नं िववरण अ�य� उपा�य� वडा�य� १२ जना काय�पा�लका सद�य ८ जना वडा सद�य ४१ जना रा.स�ाहकार ज�मा ६४

१ बैठक भ�ा - - ४३२००० २८८००० १४७६००० - २१९६०००

२ टे�लफोन भ�ा ४८००० ४८००० ३६०००० १४४००० ७३८००० २४०००० १५७८०००

३ मा�सक खाजा ६६००० ६६००० ५०४००० १४४००० ७३८००० - १५१८०००

४ पु�तक, पि�का, इ�टरनेट २४००० २४००० २८८००० ९६००० ४९२००० - ९२४०००

५ अनुगमन �मण - - - - - - -

६ सम�वय खच� १३२००० १३२००० १०८०००० १९२००० - - १५३६०००

७ खानेपानी िवजुली महसूल ४२००० ३०००० १४४००० ९६००० ४९२००० - ८०४०००

८ सरसफाई तथा मम�त ३६००० ३६००० १४४००० ९६००० - - ३१२०००

९ अित�थ स�कार १२०००० ७२००० ७२०००० २४०००० १२३०००० - १७३४०००

१० यातायात खच� - - २७०००० २४०००० १२३०००० - १७४००००

११ चाडवाड खच� - - - - - -

ज�मा ४६८००० ४०८००० ३९४२००० १५३६००० ६३९६००० २४०००० १२९९००००

�म भौचर
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१२

कोिभडको आय र �याय 

गाउँपा�लकाको �ा� त िववरण अनुसार संिघय सरकारबाट � 20 लाख र नगरपा�लकाको कोषबाट � १ करोड २० लाख समेत ज�मा � १ करोड ४० लाखमा �. १ करोड २० लाख ३० हजार खच� भई �
१९ लाख ७० हजार बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

आय िशष�क रकम �याय िशष�क रकम

संिघय संिचत कोष २०००००० औषधी उपकरण �वा��य सामा�ी २६५५१४३

नगरपा�लकाकोष १२०००००० �वारे�टीन तथा आसोलेस �यव�थापन २९३६८५०

जनशि� करार तलव ४८१७७५

�चार �सार तथा जनचेतना ३२९३०

गाडी भाडा ढुवानी तथा क�ट� ा�याट टे�स� ३१६१४०

संचार ७५३००

इ�धन ३०५४२१

कम�चारी �ो�साहन तथा जो�खम भ�ा २४९५३४१

ए�बुले�स मम�त ६१५७७२

िबिबध ११२००

ए��टजेन खरीद ४७७७६४

शव �यव�थापन १७९५०

�य��सन संचालन १६३८९५

खा�ाय� न ४२१३५३

तरकारी १४७७१६

ए�बुले�सन चालक जो�खम भ�ा २५०५००

�म भौचर
न�बर
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�हरी �ो�साहन ६००००

आइसोलेशन नेट तथा �स�स �यमरा ६४६९०

कोिभडबाट मृ�य ुभएको प�रवारलाई सहयोग ५०००००

मौ�दात १९७०२६०

ज�मा � १४०००००० ज�मा � १४००००००

१३ राज�वको आ�तरीक िनय��ण 

१ �यवसाय कर –�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� न �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनू पन� �यव�था रहेको छ ।यस वष�
नगरपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत १४ लाख २९ हजार कर संकलन गरेको दे�ख�छ । पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन।जसबाट
पा�लकाले कर संकलन गरेको यथाथ� मा� न स�ने अव�था नै छैन।तसथ� पा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।
२ मनोर�जन करः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा ५ �ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन
पाउने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । पा�लकाको �े�िभ� रहेका य�ता िक�समका मनोर�जन �थलको अिभलेख रा� ने गरेको छैन । छैन।
तसथ� पा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� मनोर�जन �थलको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।
३ घर ज�गा बहाल करः नगरपा�लकाले जारी गरेको आ�थ�क ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार नगरपा�लका �े�िभ� कुनै पिन �यि� वा सं�था वा िनकायले घर पसल �यारेज गोदाम टहरा सेड कारखाना ज�गा
वा पोखरी पूरै वा आिशंक �पमा बहालमा िदएमा बहाल लागेको रकममा घर ज�गा बहाल कर लगाइने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले उ� बहाल कर को �े�गत लगत नराखेकाले कुन �े�बाट कित बहाल
कर उ�छ भ� ने कुराको एिकन गन� सिकएन ।अत िनयमानुसार अिभलेख राखी कर उठाउने �कृयालाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
४ िव�ापनकर-बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईनबोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लोबोड�, �टल, िड�जटलबोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा
लागाउने, ले� ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लागाइ असूल गरीने उ�ेख छ।तर यस पा�लकाले यस वष� � ५२२० मा� कर असूल
गरेको छ। पा�लकाको �े�िभ� रहेका य�ता िक�समका िव�ापनको अिभलेख रा� ने गरेको छैन।जसबाट पा�लकाले कर संकलन गरेको यथाथ� मा� न स�ने अव�था नै छैन।तसथ� पा�लकाले आ� नो �े�िभ�
स� चालनमा रहेका स�पूण� िव�ापनको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।िव�ापनकर-बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�,
साईनबोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लोबोड�, �टल, िड�जटलबोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले� ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने
िव�ापनमा कर लागाइ असूल गरीने उ�ेख छ।तर यस पा�लकाले यस वष� � ५२२० मा� कर असूल गरेको छ। पा�लकाको �े�िभ� रहेका य�ता िक�समका िव�ापनको अिभलेख रा� ने गरेको छैन।जसबाट
पा�लकाले कर संकलन गरेको यथाथ� मा� न स�ने अव�था नै छैन।तसथ� पा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� िव�ापनको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।

१४ िव�ालयको लेखापरी�णः 
नगरपा�लकाले मातहतका िव�ालयह�को तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गराउनु पद�छ । नगरपालीकाले िव�ालयको लेखापरी�ण खच� वापत आ.व. २०७७।७८ का लािग ५३ वटा िव�ालयह�लाई
�.५८५०००। िनकासा िदएको छ । नगरपा�लकाले आ.व.२०७७।७८ को अ��तममा पिन िव�ालयह�को लेखापरी�ण गराएको दे�खएन । अतः समयमै लेखापरी�ण गराई दे�खएका �यहोरा उपर आव�यक
कारवाही गरी सुधार गनु� पद�छ ।

�म भौचर
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१५ ICT �याबः 
यस थाहा नगरपा�लका िभ� रहेका िविभ� ७ िव�ालयह�मा �याब िनमा�ण गन�का लािग िमित २०७८।०३।०३ मा सं�झौता गरी �ित िव�ालय � ६५०००० का दरले अनुदान िदएको दे�खयो। स�झौतामा
उ�ेख भए अनुसार २०७८ असार मशा�त स�ममा �याव िनमा�ण ग�रस�नु पन� अ�यथा िव�ालयलाई िविनयोजन भएको रकम असूल गरी नगरपा�लकालाई िफता� गनु� पन� स�झौता छ।तर हालस�म पिन
िवधालयह�मा ICT �याब िनमा�णको काम स�प� नभएको तथा �याद थप समेत गरेको पाईएन। अतः �याद थप भएको �माण पेश गनु� पन� अ�यथा असूल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम अनुदान रकम स�झौता िमित स�प� गनु� पन� िमित अव�था

१ �ी जनक�याण उ�च मा.िव. पालु� ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

२ �ी सर�वती मा.िव. देउखेल अ�ा ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

३ �ी इ��ायणी मा.िव. अ�ा ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

४ �ी सुनौला मा.िव. कु�छाल,ब�बराही ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

५ �ी दगुा�देवी �ा.िव.तसर ब�बराही ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

६ �ी ब�वराही उ.मा.िव थहचोक ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

७ �ी �वच�द भैरव उ.मा.िव. िच�लाङ ६५०००० २०७८।०३।०३ २०७८।०३।३० स�प� नभएको

ज�मा ४५५००००

४,५५०,०००

१६ �यानीटरी �याड िवतरणः 
�यािनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�व��धत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहले �ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा
बढीमा �ित िव�ाथ� १६ वटा �यािनटरी �याड िवतरण गन� गरी स�व��धत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी सो को भरपाई तयार गरी अक�
मिहनाको ७ गते सूचना पािट�मा िववरण टाँ�नुपन� �यव�था उ�ेख गरेको छ। गाउँपालीकाले उ� �कृया पुरा नगरी यस वष� उ� िशष�कमा गो.भौ.नं. ४९।२०७७।९।२४ मा आरभ ए�ड िव�ण ुस�लायस� �ा.�ल.

िवरग�बाट �. ११,८५,०८७। र गो.भौ.नं. ५८।२०७७।९।२२ मा पुनः �. ११,८५,०८७।– गरी ज�मा �, २३७०१७४। को �यानीटरी �याड खरीद गरी िव�ालयह�लाई िवतरण गरेको दे�खयो ।
�यािनटरी �याड तोिकएका िवधाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश नगरेको तथा उ� काय��मवाट िव�ाथ�को �वा��य र शैि�क कृयाकलापमा परेको �भाव अनुगमन मू�या�न �ितवेदन �लने गरेको
छैन। अतः �यािनटरी �याड िववरणको अव�था र �भावकारीता खु�ने गरी अनुगमन तथा �ितवेदन तयार गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ अनुगमन भ�ाः 
यस नगरपा�लकामा स�चालन भएका िविभ� प�रयोजनाह�को अनुगमन गन� नगर उप �मुखको संयोजक�वमा गिठत सिमितले िविभ� समयमा अनुगमन गरे बापत िन�न अनुसार भ�ा बुझेको दे�खयो।

�स.नं. पद नाम पद अनुगमण गरेको िदन दर ज�मा

(वािष�क)

१ नगर उप �मुख- ख�क ब. गोपाली संयोजक ५७ १००० ५७०००

२ काय�पा�लका सद�य- जानुका ढकाल सद�य ५७ १००० ५७०००

३ योजना महाशाखा �मुख- िववेक िवडारी सद�य ५७ १००० ५७०००

४ �ािव�धक शाख- रामच�� �थङ सद�य ५७ १००० ५७०००

५ योजना शाखा- �कास कुमार लामा सद�य सिचब ५७ १००० ५७०००

ज�मा २८५०००

१८ �ज�सी िनरी�णः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १०० मा ��येक वष� काया�लयले गत आ�थ�क बष�को मौ�दात, चालु आ�थ�क बष�मा ख�रद गरेको तथा ह�ता�तरण भई आएको
मालसामान तथा व�तुगत सहायताको �पमा �ा� भएको मालसामानको प�रमाण र मू�य, चालु आ�थ�क वष�मा �ललाम, िमनाहा वा ह�ता�तरण भई खच�को प�रमाण र मू�य तथा बाँक� �ज�सी मालसामानको
प�रमाण र मू�य समेत र खुलाई �ज�सी मालसामानको �े�ता महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� �यव�था छ।यस काया�लयले गत बष�को मौ�दात चालु बष�मा अ.�या. गदा� मौ�दात िभडान
नभएको तथा वा�तिवक मू�य समेत िभडान नभएको साथै �ज�सी सामानह� मम�त गन�पन� तथा �ललाम िब�� गनु� पन� अव�था समेत �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा खुलेको पाईएन।अतः काया�लयले �ज�सी
सामानह�को अ�याव�धक िववरण �प� �पमा खुलाई �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु� पद�छ।

१९ छा�वृ�ी िवतरणः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को (५) सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी ह�ने िबल, भरपाई, �माण र कागजात सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ। यस
नगरपा�लकाले आ�ना मातहतका ५३ वटा िव�ालयह�मा छा�ावृ�ीको रकम �. १४३७०००। IEMIS िव�ाथ� सं�याको आधारमा स�व��धत िव�ालयको खातामा ज�मा ग�रएकोमा उ� छा�वृती
तोिकएका िवधाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गरेको पाईएन। छा�वृित रकम िव�ाथ�ले वुझेको सुिन�� चत गन� वुझेको भपा�ई सिहतको िववरण पेश ह�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० क��टजे��स खच�ः 
यस नगरपा�लकामा स�ा�लत िविभ� योजनाह�वाट �. ७५०००००। क��टजे�सी क�ी गरी ज�मा गरेकोमा �. ७३३३३२०। खच� भएको दे�खयो। लेखापरी�ण गदा� �मण भ�ा, िफ�ड भ�ा, काया�लय
सामान, ई�धन, अ�थित स�कार, घरभाडा, पानी तथा िवजुली ज�ता चालु �कृितका खच� र मोटरसाईकल, �कुटर, फिन�चर तथा �यापटप ज�ता पुजीगँत �कृतीका खच�ह� क��टजे�सी रकमवाट भु�ानी
िदएको पाईयो। य�ता �कारका खच�ह�लाई िविनयो�जत बजेटमा समावेश गरी खच� ग�रनु उपय�ु ह��छ। साथै क��टजे�सी खच�लाई िनयिमत, �यव��थत र एक�पता कायम गन� काय�िव�ध बनाई सो अनु�प
खच� गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ बढी भु�ानीः 
िश�ा तथा मावन �ोत िवकास के��बाट �का�सत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार िश�कको तलव सुिवधा सेवा सुिवधा िववरण अ�तग�त �ािव�धक धारका क�ा ९ दखी १२ स�मका
िश�कह�ले �ािव�धक भ�ा वापत �ित मिहना ३००० का दरले १० मिहना को लािग मा� भ�ा पाउने �यव�था रहेकोमा १२ मिहना नै भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो। वढी भएको २ मिहनाको भ�ा असूल
ह�नुपन� �

0 िश�कको नाम िव�ालयको नाम �ािव�धक भ�ा � पाउने मिहना पाएको मिहना वढी भएको ज�मा �

१ �सा�त िगरी मा.िव.ि�. जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

२ सुिदप अ�धकारी मा.िव.तृ. जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

३ िन�चल शा�य मा.िव.तृ जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

४ िव�ण ुितवारी मा.िव.तृ जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

५ जयलाल �या�तन जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

िन.मा.िव.तृ

६ सपना पराजुली िन.मा.िव.तृ जनक�याण मा.िव. थाहा ३ घ�चौर ३००० १० १२ २ ६०००

७ िवमल थापा मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

८ च��िदप यादव मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

९ नरज कुमार यादव मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

१० च�� �कास तामाङ मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

११ �कास ब च�� िन.मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

१२ नविनत यादव िन.मा.िव.तृ सु�दरादेवी मा िव थाहा ७ डाँडावास ३००० १० १२ २ ६०००

ज�मा ७२०००।

७२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 48

२२ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा साव�जिनक उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ अनुसार आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा मलेपफानं २०७ अनुसार देहाय अनुसार �याद नाघेको
पे�क� �. १२९९०००० फ�यौट गन� बाँक� रहेको छ । िनयमानुसार समयमै पे�क� फछ�यौट गनु�पन� �याद नाघेको पे�क� �

�स.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद ननाघेको फ�य�टको अ��तम �याद �याद नाघेको

रकम

१ वडा काया�लय भवन-८ िटका राम ��बा ०२/०५/२०७७ २७५०००

२ िवकोइ।�संह ए�ड �दश�।िकराते� वर जेभी ७४०००००

३ िच�ला� �वा��य चौक� ९०००००

४ स�म िनमा�ण सेवा ४४१५०००

ज�मा � १२९९००००

१२,९९०,०००

२३ कर द�तुर एवं आ�त�रक आयः 
१ बडा अनुसार राज� व संकलनको �यव�थाः नगरपा�लकापा�लको िबिभ� न वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत
ल�य तो�ने र सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।

� स वडा नं ज�मा

१ १ ७५०८१६

२ २ ५४९४१९।८

३ ३ र ४ १८०८०८६।३

४ ५ ४९६६०४।५

५ ६ १६०१३७२।५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ७ ४४०८५३।७५

७ ८ २०७४६८।४

८ ९ १७१८९७५

९ १० ९९९६५६।५

10 ११ ४७६७७६।५

११ १२ ६४७१६०।५

ज�मा� ९६९७१८९।८

२ आ�त�रक आयः �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार
नगरपा�लकाले यस वष� िविभ� न िशष�कमा � २१ करोड २७ लाख ५५ हजार आ�दानी गरेको दे�ख�छ ।

राज�व उपशीष�क ��तािवत आय �ा� रकम �. (हजारमा)

आ�तरीक �ोत २७९०५५ २८१३३७

एक�कृत स�पती कर ५००० ९३३१

�सफा�रस द�तुर ३००० ५६१३

न�सापास द�तुर १००० ३०७

घर बहाल कर १५० २७६

�यवसाय कर ११२० १४२९

भूिमकर। मालपोत १००२० १६७८५

कृिष तथा पशुज�य ब�तुको �यवसायी कारोबारमा ला�े कर ६००० ७७२८

अ�य कर १०५० १०२७३

अ�य आय २११६५ १४४०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बहाल िवरौटी कर १० ५३२

अ�य �ोतबाट �ा� त कर २१००० ५२७९

अ�य द�तुर १०० ४३

ज�मा आ�त�रक राज�व ३४८६७० ३५३३४२

२४ �ािव�धक �ितवेदन 

�ािव�धक �ितवेदन- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ को उपिनयम १, (१क) मा ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� सकेपिछ स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय�को �ुटी
स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� नह�द ैकुनै �ुटी दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सो को यिकन गरी समयमा नै दावी गनु�पन� �यव�था छ । य�तै िनमा�ण �यवसायीह� सँगको स�झौताको दफा GCC 42 मा
समेत त�स�व�धमा �यव�था गरेको छ । काया�लयले िन�न िनमा�ण �यवसायीह�को िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�चाउने अव�ध िभ� िनमा�ण काय�मा दे�खएका �ुटी स�याउन २०७८।२।२७ मा िनद�शन
िदएको छ । तर िनमा�ण काय�मा भएको �ुटी �प� नखुलाएको र िनमा�ण �यवसायीले हालस�म �ुटी स�चायको �ािव�धक �ितवेदन समेत प�र�णको लािग पेश भएको छैन । अतः िनमा�ण काय�मा भएको �ुटी
तोिकएको समयमा स�चाईएको �ािव�धक �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी कूल भू�ानी रकम स�प� िमित DLP सिकने िमित

८।२०७६।७७ इ��ायणी �ाउ�ड नेचरल ��टिडयममा नदी िनय��ण काय� ए.के.िव�डस� �ा.�ल. १४,८९,९१६।- २०७७।३।२४ २०७८।३।२४

१२।२०७६।७७ गोरखनाथ रोडको �तरो�ती तथा ढलान काय� ए.के.िव�डस� �ा.�ल. २०,४४,३३९।- २०७७।६।१० २०७८।६।१०

१४।२०७६।७७ कलातु रोडको �तरो�ती काय� ए.के.िव�डस� �ा.�ल. ९२,१२,६९५।- २०७७।१२।९ २०७८।१२।९

११।२०७६।७७ चौक� िकटेनी ��से सडक �तरो�ती काय� ए.के.िव�डस� �ा.�ल. १०१,१४,०२४।- २०७७।१२।१२ २०७८।१२।१२

४।२०७७।७८ को�ड �टोरमा नदी िनय��ण काय� स�म िनमा�ण सेवा १,१४,९२,६५९। २०७८।३।१४ २०७९।३।१४

२५ लागत अनुमान र काया��वयन 

लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४ मा िनयम १०, ११ र १३ वमो�जम तयार भएको लागत अनुमान म�ये पाँच करोड �प�या स�मको लागत अनुमान राजप�ािकंत ि�तीय
�ेणीको काया�लय �मुखबाट �वीकृत ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� २२ िनमा�ण काय�को लािग तयार गरेको �.५ करोड स�मको लागत अनुमानमा उ� िनयम १०, ११ र १३ को �कृया पुरा
नभएको र अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट िनण�य गरी �वीकृत गरेको दे�खएन । अतः िनमा�ण काय�को लागत अनुमान उ� �कृया अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट िनण�य गरी �वीकृत गरीनु पद�छ । यसका
केही उदाहरण िन�नानुसार छन् ।

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� कायम लागत अनुमान रकम

�म भौचर
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६।२०७७।७८ सर�वती वजार भ�वाल पा�चोक सडकको �तरो�ती १९४८२६५७।

१०।२०७७।७८ सर�वती वजार भ�वाल पा�चोक सडकको �तरो�ती दो�ो चरण ८६४६६१०।

५।२०७७।७८ डो�छा तोसार सडकको �तरो�ती १९४८२६४१।

३३।२०७६।७७ भोल� खानेपानी आपूित� ७३०६०१५।

१३।२०७७।७८ चौवास खानेपानी आपूित� ४८६९४६८।

१७।२०७७।७८ �थानीय र गैर �थानीय सामा�ी ख�रद ५०७७८८३।

१२।२०७७।७८ औ�ोिगक �े� िनमा�ण ८९६२००५।

वोलप�को �वीकृित- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३ वमो�जम साव�जिनक िनकायले दफा २२ वमो�जम खोलेको वोलप� मू�याकंन सिमितमा पेश गनु�पन� र सिमितको मू�याकंन एवं िशफा�रशको
आधारमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६७ वमो�जम तोिकएको काया�लय �मुखले सो वोलप� �वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा यस वष� २२ िनमा�ण काय�को वोलप� �वीकृत गदा�
तदनुसार नभई �मुख काय�कारी अ�धकृत संयोजक रहेको ४ सद�यीय मू�याकंन सिमितले वोलप� मू�याकंन गरी िनण�यका लािग िशफा�रस गरेको तर अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट वोलप� �वीकृत भएको
पाइएन । अतः मू�याकंन सिमितको िशफा�रस प�चात तोिकएको �ेणीको काया�लय �मुखवाट वोलप� �वीकृतको िनण�य ग�रनु पद�छ । यसका केही उदाहरण िन�नानुसार छन् ।

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� स�झौता रकम स�झौता िमित

६।२०७७।७८ सर�वती वजार भ�वाल पा�चोक सडकको �तरो�ती १०७९८७५८।- २०७७।७।५

१०।२०७७।७८ सर�वती वजार भ�वाल पा�चोक सडकको �तरो�ती दो�ो चरण ५५७४५५४।६० २०७७।१२।२

५।२०७७।७८ डो�छा तोसार सडकको �तरो�ती १०१४१५२२।- २०७७।१०।७

३३।२०७६।७७ भोल� खानेपानी आपूित� ७११६७०१।- २०७७।२।३०

१३।२०७७।७८ चौवास खानेपानी आपूित� ४८६९४६८। २०७८।२।३

१७।२०७७।७८ �थानीय र गैर �थानीय सामा�ी ख�रद ५०७७८८३। २०७८।२।२४

१२।२०७७।७८ औ�ोिगक �े� िनमा�ण ८९६२००५। २०७८।२।३

�देश समपूरक �मागत �ोत अ�तग�त ठे.नं. ५।२०७७।७८ को डो�छा तोसार सडकको �तरनो�ती काय�को १६० िदन (२०७८।३।१५) मा स�प� गन�गरी २०७७।१०।७ मा स�म िनमा�ण सेवा संग
कवोल अंक �.१०१४१५२२।– मा स�झौता भएकोमा सो को अव�ध २०७८।९।१४ स�म थप भएको छ । यस वष� मोिवलाईजेशन पे��क �.१००००००।– भू�ानी भएको छ । उ� िनमा�ण �यवसायी
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२०७८।९।११ मा िनमा�ण काय� स�प� भएकोले नाप जाँच गरी अ��तम िवजक भू�ानीको लािग काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा लेखा परी�ण अव�ध २०७८।१२।१८ स�ममा पिन �ािव�धक नाप जाँच गरी
ठे�का फर फारक गरेको छैन । स�प� भएको िनमा�ण काय�को �ािव�धक नाप जाँच गरी ठे�का फर फारक ग�रनु पद�छ ।
नौख�डे खानेपानी आयोजनाका लािग थाहा न.पा. �वाइस �यूमेनीटे�रयन नेपाल र खानेपानी उपभो�ा सिमित वीच २०७८।२।२४ मा भएको स�झौता अनुसार आयोजना िनमा�णको लािग आव�यक पाइप र
िफिट�स सामाि� ख�रद गन� �.५०७७८८३।९६ को लागत अनुमान र ५०४९५६९।९० को स�झौता �ममा िब.ए�ड िप. िनमा�ण सेवा संग २०७८।४।२३ (६० िदन ) स�ममा आपूित� गन� गरी स�झौता
भएकोमा सो को २०७८।१२।३० स�म �याद थप भएको छ । आपूित�को लागत अनुमान परी�णको लािग पेश भएको छैन । लागत अनुमानको अभावमा ख�रद ग�रने िनमा�ण सामा�ीको प�रमाण, गुण�तर
आिद स�व�धमा सुिन��चत ह�ने आधार रहेन ।
नौख�डे खानेपानी आयोजनाका लािग ६० िदन िभ� िनमा�ण सामा�ी आपूित� गन� गरी �.५०४९५६९।९० मा िब ए�ड िप. िनमा�ण सेवा संग २०७८।२।२४ मा स�झौता ह� ंदा स�झौताको िवशेष शत�को GCC

१४.२ मा िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता� लाई मू�य समायोजन िदने गरी स�झौता भएको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक १२
मिहना भ�दा वढी अव�धको ख�रद स�झौता काया��वयन गन� �ममा मू�य समायोजन गन� आव�यक दे�खएमा अ�धकार �ा� अ�धकारीले मू�य समायोजन गन� स�ने �यव�था रहेकोमा नगरपालीकालाई थप
�ययभार पन�गरी ६० िदनको ख�रद स�झौतामा समेत मू�य समायोजन िदन �ावधान राखेको दे�खयो । स�झौतामा मू�य समायोजन िदने �ावधान भएको कारण ६० िदनको ठे�काको �याद रहेकोमा २०७८।
१२।३० स�म �याद थप भई लेखापरी�ण अव�ध २०७८।१२।१८ स�म पिन काय� स�प� भएको छैन । यसमा कानून िवपरीत नगरपालीकालाई वढी �ययभार पन� गरी स�झौता गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार
वनाइनु पद�छ ।
गुण�तर आ�व�त योजना (QAP) यस पालीकाले सडक िनमा�ण तथा �तरो�ित काय�को गुण�तर कायम गन� Standard Specification for Rood & Bridge अनुसार गुण�तर आ�व�तता योजना तयार
गरी सो को पालना गनु�पन� �यव�था छ । यस पालीकाले गत वष�का १९ र यस वष�का २२ िनमा�ण काय�को तदनुसार गुण�तर आ�व�तता योजना तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । अतः सो योजना तयार
गरी योजना तोिकएको Frequency अनुसार िनमा�ण सामा�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर कायम ग�रनु पद�छ ।
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२६ शीत भ�डार

२६.१ ३०,५००,०००

२६.२ पूव�िनधा��रत �ितपूित� - थाहा नगरपालीकामा िशत भ�डार िनमा�ण काय�का लािग २०७७।३।२५ िभ� स�प� गन�गरी २०७५।६।१ मा कवोल अंक ११,४७,६२,७९४।६९ (मु.अ.कर सिहत) मा
BKoI/Singha & Brothers/ Kiranteshwor J.v. संग स�झौता भएकोमा २०७७।५।२ को वोड�को व�ठकको िनण�यानुसार २०७८।२।३० स�म �याद थप भएकोमा नगर �मुखको २०७८।३।२५ को
िनण�यानुसार २०७८।११।३० स�म �याद थप भएको छ । तर त�प�चात् लेखापरी�ण अवधीस�म ३० �ितशत भौितक �गित भएकोमा पुनः �याद थप नभएकोले उ� िनमा�ण काय� स�झौताको िवशेष
शत�को वंुदा GCC ५५.१ बमो�जम �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत ले ह�ने रकम (अ�धकतम स�झौताको १० �ितशत स�म हजा�ना (पूव�िनधा��रत �ितपूित�) लगाई िनमा�ण काय� स�प� ग�रनु पद�छ
।

२६.३ �थलगत अवलोकन- काया�लयको �ािव�धक सिहत लेखापरी�ण टो�लले शीत भ�डारको �थलगत अवलोकन गदा� िशत भ�डार घित� निद िकनासमा अव��थत क�रव ८८’x ८८’ को ६ तले �टील �ेम
�ट� �चरमा िनमा�णाधीन अव�थामा रहेको तर यस स�झौताको BOQ मा मेकािनकल सामा�ी नरहेको कारण ती जडान गन� चालु वष� ठे�का �यव�थापन गरेको जानकारी �ा� भएको छ । हाल लाई िविभ�
�याकेज गरी सो �थानमा नदी िनय��ण काय�का लािग �रटेनी�वाल िनमा�ण भैरहेको दे�खयो ।

२७ शीत भ�डार पे�क� 
थाहा नगरपा�लकामा िशत भ�डार िनमा�ण काय�का लािग BKoI/Singha & Brothers/ Kiranteshwor J.v. संग २०७५।६।१ मा भएको स�झौताको िवशेष शत�को वंुदा ५७.३ अनुसार �वीकृत स�झौता
अव�धको ८० �ितशत समयाव�ध िभ� िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� पुरै फ�य�ट ग�रस�नुपन� �यव�था छ । सो िनमा�ण काय�को २ पटक थप भएको अव�ध समेत २०७८।११।३० पुरै समा� भएको छ
। यसरी िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता अनुसार िदएको २० �ितशत पे��क पुरै फ�य�ट भएको अव�थामा ९४।२०७७।१२।११ मा पुनः �.८५,०००००।– पे��क िदई १३०।२०७८।३।२५ मा
�.११,०००००।– फ�य�ट गरी वषा��तमा �.७४,०००००।– बाँक� रहेकोले सो पे��क रकम स�झौताको �ावधान अनुसार नभएकोले असूल गनु�पन� �

७,४००,०००

२८ बीमा 
बीमा- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक �. दश लाख भ�दा वढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण
काय�को जो�खम वापत �ित�थापन खच�को १५ �ितशत रकम समेटीने गरी वीमा गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�को कुनैमा १५ �ितशत रकम थप नगरी र कुनैमा वीमा नै नगरेको
दे�ख�छ । यसरी उ� िनयमावलीको �यव�था अनुसारको रकम समेटीने गरी वीमा गरेको �माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम गरेको वीमाकँ रकम घटी वीमाकं रकम

�म भौचर
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१५।२०७५।७६ थाहा पाक�  िनमा�ण �ो�े�सभ क�ट��सन �ा.�ल. १४४३६५७४।- ० १६६०२०६०।-

१०।२०७६।७७ शिहद �मारक पाक� �यू �योती क�ट��सन �ा.�ल. १३९१४३१६। १५३०५७४८।- ६९५७१५।-

११।२०७६।७७ चौक� िकटेनी �पसे सडक �तरो�ती ए.के.िव�डस� �ा.�ल. १०३५८७२८।- १०३९४९८२।- १५१७५५५।-

काय�स�पादन जमानत – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा
उ�े�खत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना वढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले ३६५ िदन �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध रहेको िन�न िनमा�ण काय�को
काय� स�पादन जमानतको अव�ध तदअ्नुसार समेटीने गरी नभएकोले िनयमावलीको उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको अव�ध कायम गनु� पद�छ ।

१५।२०७५।७६ �ो�े�सभ क�ट��सन �ा.�ल. २०७७।११।३० २०७८।११।१ १७८३७१४।-

१०।२०७६।७७ �यू �योती क�ट��सन �ा.�ल. २०७७।११।१५ २०७८।१०।१६ २३०००००।-

६।२०७७।७८ स�म िनमा�ण सेवा २०७८।१२।३० २०७९।१०।३० २४२०६८१।-

५।२०७७।७८ स�म िनमा�ण सेवा २०७८।६।३० २०७८।१०।१५ ३५५८४०।

वीमा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (क) मा �.१० लाख भ�दा वढीको िनमा�ण काय�को जो�खम िव�� वीमा िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण �थल सु��पएको िमित दे�ख ह�ता�तरण
�माणप� जारी ग�रने िमित स�म िनमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा अंशमा उप िनयम २ को असाधारण प�र��थितमा वाहेक अ�य जुनसुकै कारणबाट ह�ने सव ैहानी नो�सानी िव�� िनमा�ण काय�को वीमा गराउनु
पन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष�का िन�न िनमा�ण काय�को वीमा गरेको छैन । िनमा�ण काय�को कुनै पिन जो�खम िव�� वीमा ग�रनु पद�छ ।

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम

५।२०७७।७८ डो�छा तुसार सडकको �तरो�ती स�म िनमा�ण सेवा १०१४१५२२।-

२३।२०७६।७७ भोल� खानेपानी आयोजना सुजन िनमा�ण सेवा ७११६७०१।-

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) (घ) मा िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण�थल सु��पएको िमित दे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमित स�म िनमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा
अंशमा उप िनयम २ को असाधारण प�र��थतीमा वाहेक अ�य जुनसुकै कारणवाट ह�ने सव ैहानी नो�सानी समेटीने गरी िनमा�ण काय�को िवमा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�को तदनुसार
वीमा गरेको दे�खएन । अतः ती काय�को उ� �यव�था अनुसार वीमा गरीनु पद�छ । 
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२९ काय� �वीकार �ितवेदन र एज िब�ट ड� इगं 

काय� �वीकार �ितवेदन- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� र
िनयम १२५ (२) कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ, िडजाइन वा �पेिशिफकेशन वमो�जम भए
नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीवाट जाँच वुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस वष� स�प� भएका १९ िनमा�ण काय� स�प� भएकोमा �ुटी स�याउने अव�ध अगाव ैकाय�
�वीकार �ितवेदन तयार नगरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खयो । काय� स�प� �ितवेदन प�चात् िनमा�ण �यवसायीको दािय�व सिकने ह�दा उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण स�प� प�चात काय�
�वीकार �ितवेदन जारी गरी �ुटी स�याउने अव�ध प�चात मा� िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गरी काय� स�प� �ितवेदन जारी ग�रनु पद�छ।
काय� स�प� िमित- काया�लयले जारी गन� काय� �वीकार �ितवेदनमा काय� स�प� िमितको आधारमा िनमा�ण �यवसायीको �ुटी स�याउने अव�ध शु� ह�नेमा काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन जारी नगरी काय�
स�प� �ितवेदन जारी गदा� काय� स�प� भएको िमित उ�ेख गरेको छैन । काय� स�प� �माणप� लगायत ठे�का िवजक, नापी िकताव समेतमा िवजक उ�ेख नगरेकोले िनमा�ण �यवसायीको भू�ानी माग दावी
गरेको प�को िमितलाई काय� स�प� िमित मानी �ुटी स�याउने अव�ध गणना गरेको छ । जसबाट िनमा�ण �यवसायीले िवल�व गरी काय� स�प� गदा� समेत स�झौता अनुसार पूव�िनधा��रत �ितपूित� नला�े
अव�था रहेको दे�खयो ।यस स�व�धी केही उदाहरण िन�नानुसार छन् –

ठे�का न�वर िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम कायम भएको काय� स�प� िमित

४।२०७७।७८ को�ड �टोरमा नदी िनय��ण काय� स�म िनमा�ण सेवा १,१४,९२,८७४।- २०७८।३।१४

११।२०७६।७७ चौक� िकटेनी �पसे सडक सुधार ए.के. िव�डस� �ा.�ल. १,०३,५८,७२८।- २०७७।१२।१२

१५।२०७५।७६ थाहा पाक�  िनमा�ण �ो�े�सभ क��ट��सन �ा.�ल. १,४४,३६,५०४।- २०७७।१२।९

एज िव�ट ड� इ�- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ वमो�जम ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए वमो�जमको
(एज िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सोको लािग िनमा�ण �यवसायी संगको स�झौताको िवल अफ �वा��टटीमा �यव�था नगरेको कारण यस वष� स�प� भएका १९
िनमा�ण काय�को कुनै पिन िनमा�ण �यवसायीले एजिव�ट न�सा पेश गरेको छैन ।य�तै यस वष�का चालु ठे�कामा समेत तदनुसारको एज िव�ट ड� इ�को �यव�था गरेको छैन । यसबाट �ुटी स�याउने अव�ध
प�चातको िनमा�ण संरचनाको मम�त तथा �यव�थापनमा सम�या आइपन� ह�दा स�प� भएका िनमा�ण काय�को उ� �यव�था अनुसार एजिव�ट न�सा �लनुपन� दे�ख�छ ।
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िव.ओ.�यू. को दर- काया�लयले यस वष� स�प� भएका १९ िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� काय� स�प� �ितवेदन फारमको लागत अनुमान दरमा िवभागीय लागत अनुमान दर नरा�ख
स�झौताको िव.ओ.�यू. को दर राखेबाट काय� स�प� प�चात लागत अनुमान रकम र स�झौता अनुसारको भू�ानी रकम तुलनायो�य दे�खएन । अतः तोिकएको फारममा तोिकएको सूचना तथा िववरण नै
उ�ेख गन� गराउने तफ�  �यान जानुपन� दे�ख�छ ।
िनमा�ण तफ� का म.ले.प.फारम-काया�लयले महालेखा िनय��क काया�लयले २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�नेगरी जारी गरेको िनमा�ण तफ� का म.ले.प.फारम म�ये ठे�का िवल �योग गरेको दे�खएन । काया�लयले
सािवक �चलनमा रहेको ठे�का िवल समेत �योग नगरी यस िवलको कामको प�रमाण र रकमको महलनै नराखी, उ�ेख नगरी, गत िवलको र हालस�मको अ�ाव�धक प�रमाण र रकम मा� उ�ेख गरेको
पाइयो । यसबाट तोिकएको म.ले.प.फारामको �योग नह�नुका साथै यस िवजकको कामको आइटम वाइज प�रमाण र भू�ानी गनु�पन� रकम �सधै नदे�खने ��थित रहेको छ । अतः िनमा�ण लेखा तफ�  तोिकएका
फारामह� अिनवाय� �पमा �योग ग�रनु पद�छ । 

३० 9 २०७७-११-१० जमानत जफत र पे�क� असुली 
५।२०७७।७८ को डो�छा लेसार सडकको �तरो�ित काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी स�म िनमा�ण सेवा संग २०७७।१०।७ मा भएको स�झौताको वंुदा GCC ५७.३ मा ठे�काको भू�ानी ३० �ितशत
प�चात् मोिवलाईजेशन पे��क क�ी गद� जाने र ठे�काको अव�ध ८० �ितशत कटेपिछ सो पे��क पुरै क�ी गरी फ�य�ट ग�प�न� �यव�था भएकोमा भौ.नं.९।२०७७।११।१० बाट िनजलाई िदएको
मोिवलाईजेशन पे��क म�ये भौ.नं.३५।२०७८।९।१ मा फ�य�ट भएको �.५०००००।– कटाई वांक� पे��क व�क जमानत जफत गरी असूल गनु�पन�

५००,०००
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३१ ठे�काको अ��य 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा साव�जिनक िनकायसंग ख�रद स�झौता गन�ले स�झौता वमो�जम काम शु� नगरेमा, काम शु� गरी िवचैमा छोडेमा वा स�झौता वमो�जम कामको �गित
नगरेमा साव�जिनक िनकायले �य�तो स�झौता जुनसुकै वखत अ��य गन� स�ने र दफा ५९(८) मा �य�तो िनमा�ण �यवसायीको सो काम वापत राखेको जमानत पुरै जफत ह�ने �यव�था छ । �ा� िववरण
अनुसार िन�न िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण स�झौता वमो�जम २०७८।१२।३० मा स�प� गनु�पन� िनमा�ण काय� केहीले काम शु� नै नगरेको र केिहले ५ �ितशत मा� भौितक �गित गरेको दे�खएकोले उ�
�यव�था अनुसार िनजह�को ठे�का अ��य गरी जमानत जफत गरी बाँक� काम गन� ला�े रकम समेत सरकारी बाँक� सरह असूल गनु� पन� दे�खएको �.

ठे�का नं. काय� िववरण/ िनमा�ण �यवसायी स�झौता िमित स�झौता रकम भौितक �गित व�क जमानत

१।२०७७।७८ इ��ायणी चौरमा नदी िनय��ण काय� (�संधे क�ट��सन) २०७७।७।१६ ९९५५४४।६९ ० �ितशत ४०४८६१।-

२०।२०७७।७८ बारबारे मुल खोलाको सडक �तरो�ती काय� (िब.ए�ड िप.िनमा�ण सेवा) २०७८।२।२४ ७२३०३८। ५ �ितशत ८४९२०।-

१६।२०७७।७८ ता�का िहरी जगद�डा रोड �तरो�ती काय� २०७८।२।३ ३३३६६२२। ५ �ितशत ६१८२७७।-

१३।२०७७।७८ चौवास खानेपानी आयोजना २०७८।२।३ ३६८८६३६। ५ �ितशत ४०९६३८।-

ज�मा ८७४३८४०।६९ १५१७६९६।-

१,५१७,६९६

�म भौचर
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३२ बढी भु�ानी र �ितपुित� 
�ाइमकोट- सडक िनमा�ण काय� गदा� �थम चरणमा �ाइम कोटको काय� सकेपिछ मा� �ाक कोट ग�रने र सो सकेपिछ �या�ड �स�ड काय� ग�रने �कृया यस नगरपालीकाले समेत अवल�वन गरेको
अव�थामा �ाइमकोटको प�रमाण भ�दा �ाककोट र �या�ड �स�डको प�रमाण वरावर वा कम ह�नुपन�मा ठे.नं.१३।०७६।७७ िनमा�ण �यवसायी �सज�ना क�ट��सन �ा.�ल.लाई चेनेज नं.०+००० दे�ख
०+४६० िक.िम.स�मको सडक िनमा�ण काय�को िठक उ�टो �ाइम कोटको प�रमाण भ�दा िन�नानुसार �ाककोट र �या�ड�स�डको प�रमाण वढी देखाई वढी भू�ानी भएको �. ३९२९६।८८ असूल गनु�पन�

िववरण प�रमाण वग�मीटर �ाइमकोट प�रमाण वग� िमटर बढी प�रमाण दर वढी भू�ानी मु.अ.कर समेत

�ाक कोट (Mc30/MC70) २४८४.०८ २२३५.६८ २४८.४ १००।- २८०६९।२०

�या�ड �स�ड २४८४.०८ २२३५.६८ २४८.४ ४०।- ११२२७।६८

ज�मा ३९२९६।८८

पूव�िनधा��रत �ितपूित� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले स�झौता वमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा
िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नव�ने गरी ०.०५ �ितशत �ितिदनका दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले ठे.नं. १३।२०७६।७७ अ�तग�त
सर�वती वजार बुढीचौर सडक �तरो�ती काय�को िनमा�ण �यवसायी �सज�ना क�ट��सन �ा.�ल.ले स�झौता मुतािवक सो िनमा�ण काय� २०७८।३।१५ मा स�प� गनु�पन�मा २०७७।३।२० मा स�प� भएको
काय� स�प� �ितवेदनमा दे�खएकोले िवल�व गरी काय� स�प� गरेको िदन ५ को उ� �यव�था अनुसारको ह�ने पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.२६८८६।२० िनजबाट असूल गनु�पन� �

६६,१८२

३३ अिनयिमत भु�ानी 
कु�ल� �स�टम – िशत भ�डार िनमा�ण काय�का लािग २०७५।२।२१ को ड� इङ िडजाइन र लागत अनुमान तयार गदा� समावेस गनु�पन� कु�ल� �स�टम त�काल समावेस नगरेको पु��ाई वेगर भौ.नं. १२८।
२०७८।३।२३ मा समावेस गन� APL Consaltancy & MEP Solution लाई २०७७।११।२२ मा स�झौता गरी DPR तयार गरे वापत �.८,५३,७१५।– भू�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको
�..............

फरक िशष�क – िशत भ�डार िनमा�ण काय�का लािग भौ.नं. १३०।२०७८।३।२५ वाट छैठौ रिन� िवलको �.६२,५६,९२४।– भू�ानी गदा� थाहा शीत भ�डारबाट �.५४,३०,२६८।– र थाहा वसपाक�  शीष�क
बाट �.८,२६,६५६।– खच� लेखेको छ । यसरी आधार बेगर िशत भ�डार िनमा�ण काय�मा थाहा वसपाक� को िविनयो�जत बजेटबाट खच� लेखेको �. ८,२६,६५६।– अिनयिमत दे�खएको �. .......................

१,६८०,३७१

३४ बीमा 
वीमा- ठे.नं. १३।२०७६।७७ अ�तग�त सर�वती वजार बुढीचौर सडक �तरो�ती काय�को िनमा�ण �यवसायी �सज�ना क��ट��सन �ा.�ल. लाई िनमा�ण काय�को वीमा वापत �ोभो�जनल सममा रकम �यव�था
गरी वा�तिवक िवल स�मको रकम भू�ानी गनु� पन�मा लमसम (१ जव ) मा राखी भू�ानी गदा� वीमा िवजक अनुसार �.३७८७०।– दािय�व ह�नेमा �.७०,०००।– भू�ानी गरी बढी �यभार परेको
�.३२१३०।– असूल गनु�पन� �

३२,१३०

�म भौचर
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३५ स�झौता अनुसारको रकम 

िशत भ�डार िनमा�ण- थाहा नगर िशत भ�डार िनमा�ण गन� ड� इङ िडजाईन तथा लागत अनुमान �.१५,६६,७१,११५।– को ४० �ितशतले ह�ने �.६,२६,६८,४४६।– म�ये �.४,५०,००,०००।– थाहा नगर
िशत भ�डार िविशि�कृत सहकारी संघले �यहोन� गरी सो सहकारी संघ संग २०७५।२।२१ मा स�झौता भएको र सो को लािग �वीकृत कवोल अंक ११,४७,६२,७९४।६९ को ७० �ितशत भूिम �यव�था
कृिष तथा सहकारी म��ालयले �यहोन� र बाँक� ३० �ितशत यस नगरपालीकाले �यहोन� गरी पालुङ वह�उदे��यय सहकारी सं�था �लिमटेड संग यस थाहा नगरपालीका र उ� म��ालय वीच २०७५ चै� २४
मा ि�प�ीय स�झौता भएको छ । उ� स�झौतामा सहकारी सं�था फरक फरक उ�ेख भएको र िनमा�ण काय�को २०७७।१२।१० स�म चौथो िवल स�म �.६,८७,२२,५७७।–) यस िवलको
�.१,९३,१२,१३१।– समेत) भू�ानी भएको छ । उ� िनमा�ण काय�को ९० �ितशत भौितक �गित भैसकेको अव�थामा िशतभ�डार िविशि�कृत सहकारी सं�था, पालुङ वह�उदे��यय सहकारी सं�था �ल.

संग २०७५।१२।२१ को स�झौता अनुसार �लनुपन� �.४,५०,००,०००।– म�ये �.३,०५,००,०००।– िमित २०७८।११।१ स�म दा�खला नभएको रकम दा�खला गन� काया�लयले २०७८।११।१ मा
ताकेता गरेको भएतापिन लेखापरी�ण अव�ध २०७८।१२।१७ स�म पिन दा�खला नभएकोले सो रकम पुनः ताकेता गरी दा�खला ह�नुपन�

३०,५००,०००

३६ सामा�जक सुर�ाः

: 
सामा�जक सुर�ा ऐन, २०७५ दफा ३ बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि�ले यस ऐन वमो�जमको सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउनको लािग स�व��धत �थानीय तहमा िनवेदन िदनुपन� र उपदफा (१) वा
(२) वमो�जम िनवेदन �ा� भएमा �थानीय तहले सात िदन िभ� आव�यक कारवाही गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने नदे�खएमा कारण खुलाई सोको �ल�खत जानाकारी िनवेदकलाई िदनुपन� छ भनी उ�ेख
छ । नगरपालीकाबाट िवतरण भएको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा ना.�.प.न�बर एउटै भएका �यि�ह�लाई उ� भ�ा िवतरण ग�रएको दे�खयो । सो स�व�धमा स�व��धत िनकायबाट ना.�.प. न�बर
�माणीकरण ग�र यिकन ह�नु पद�छ ।

३७ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम २६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा अनुसुिच ३ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा कय��म
बमो�जम काय� स�पादन स�प� न गरी कय��म काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।वषा��तमा हतारमा काम
गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ।

बजेट कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�े चौमा�सक

४१९३२१ ३६१२८३ ५५६५८ ६३९८८ २४१६३६ १२३६८५

खच� �ितशत ८६.१५ १५.४१ १७.७१ ६६.८८ ३४.२३

�म भौचर
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३८ योजना छनौट र संचालनः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� त योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै
योजना बनाउँदा म�यम तथा िदघ�कालीन �कृतीका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको िविनयोजन ऐन बमो�जम �वीकृत भएका कुल १८८
योजनाह�म�ये ११२ वटा योजनामा� �. 5 लाख भ�दा कम बजेटको संचालन भएको दे�खयो ।

३९ ल�य �गितः 
नगरपा�लकाले यसवष� १८८ र �मागत ८२ गरी ज�मा २७० योजना संचालन गरेको �गित पेश गरेको छ सो म�ये यस वष� को २५ वटा र १७ वटा �मागत गरी ज�मा ४२ योजना ठे� का�ारा र बाँक� यस
वष�को १६३ र �मागत ६५ गरी ज�मा २२८ योजना उपभो�ा सिमित माफ� त भएको दे�ख�छ। नगरपा�लकाले स� चालन गरेका योजनाको िक�सम, योजना सं�या, उ� योजनाह�को लागत अनुमान आ�थ�क
वष�िभ� स�प� न कामको मू�या�न ��थित एवं स�प� न अव�था र चालु अव�था स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले योजनागत �गित स�ब�धी िव� लेषण गन� सिकएन । अत: छनौट भएका योजनाको िक�सम,

सं�या, लागत अनुमान, स� चा�लत योजना सं�या, स�झौता रकम, स�प� न सं�या, स�प� न रकम, स� चालन ह�न नसकेका योजना र स� चालन ह�न नसकेका योजनाको बजेट रकम स�ब�धी िववरण
अ�ाव�धक गरी योजना स� चालन �ि�या �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

४० आ�त�रक लेखापरी�णः 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� त भएको एक मिहना
िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। तर यस नगरपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण चौमा�सक�पमा गराएको छैन।तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनु पद�छ। आ�तरीक लेखापरी�णको बे�जु िन� न �कारका छन् ।

�स.नं. गो.भौ.नं. िमित बे�जुको �यहोरा िनयिमत
गनु� पन�

असुल गनु�
पन�

पे�क�
बाँक�

१ ११ ०५/२४/२०७७ �देश म��ालयको कम�चारीह�को स�कारमा � २८९०० खच� ले�खएकोमा � १६६०० को मा� िबल संल� भएको र �
१२३०० बढी भु�ानी भएको पाइयो ।

१२३००

२ ६१ ६/३०/२०७७ �ुव �याङतान � ३२००० सानु �े� � ७१७२४ उमेश थोकर � ४१०१३ कृ�णमान अमा�य � ९८७६ च� बहादरु
ठगु�ा � १३५१८ भु�ानी भएकोमा िनण�यमा हेदा� सेवा सुिवधा पाउनेमा िन�न नामह� ( उमेश थोकर � ४१०१३,

कृ�णमान अमा�य � ९८७६ र च� बहादरु ठगु�ा � १३५१८) पाइएन अतः िनजह�लाई भु�ानी भएको रकम असुल
गन� ।

६४४०७

३ १०५ ९/२०/२०७७ प�पि�का तथा सूचना �काशन खच�बाट � १०७००० खच� भएको तर तोक आदेश र िवल रकम �१०४५०० मा�
भएको ह�नाले बढी भु�ानी रकम � २५००असुल गनु�पन� दे�खयो ।

२५००

४ २१२ २/१०/२०७८ सूचना �काशन खच�बाट � ७९१० खच� भएकोमा जागरण िमिडया नन फाइलार रहेको २०७७/M/४ ह�नाले यथािश� ७९१०

१,१६८,१७०.९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कर दा�खला गनु�पन� ।

५ २२१ ३/४/२०७८ राघवे�� िम�लाई िदइएको पे�क� फछ�ट ह� ँदा अि�म आयकर क�ी नभएको � ९०६७ बहाल कर क�ी नभएको �
५००० क�ी गरी दा�खला गनु�पन� दे�खयो ।

१४०६७

६ २४३ ३/१९/२०७८ �लित शहरी �वा��य के��बाट भएको खच�मा दया का�लका से�ड वा�सङ �ा. �ल. को िबल नं. १९३ बाट कर सिहत �
२२६०० भु�ानी भएकोमा नन फाइलार रहेको २०७५/M/११ ह�नाले यथािश� कर दा�खला गनु�पन� ।

२२६००

७ २५५ ३/२१/२०७८ अि�म आयकर क�ी � ७९७.३ कम भएको र बहाल कर � 900 कम क�ी भएको ज�मा रकम � १६९७.३० कर बै�
दा�खला ग�र भौचर पेश गन� ।

१६९७.३

८ २५९ ३/२२/२०७८ पा�र�िमक कर � ७५० कि� नभएको ह�नाले क�ी ग�र बै� दा�खला भएको भौचर पेश गनु�पन� । ७५०

९ २९६ ३/२७/२०७८ िनण�यका आधारमा ह�ने िविवध चालु खच�बाट � १५०००० खच� भएको तर तोक आदेशमा १००००० को मा� खच� गनु�
भिन तोक लगाइएको छ । � ५०००० बिढ भु�ानी भएको ।सा. सू. कर � ६०७ कम क�ी भएको छ । कर बै� दा�खला
गरी भौचर पेश गन� ।

५०००० ६०७

१० ३१२ ३/३०/२०७८ अि�म आयकर क�ी कम भएको � ३७१.६८ क�ी गरी बै� दाखीला भौचर पेश गनु� पन� । ३७१.६८

११ १८ १/५/२०७८ अि�म आयकर क�ी कम भएको � १३४ १३४

१२ २७ ३/२६/२०७८ अि�म आयकर क�ी नभएको रकम � ६६० क�ी गरी बै� दा�खला भौचर पेश गन� । ६६०

१३ ३६ ८/२३/२०७७ मं�सर मिहनाको तलब एम आइ एस अपरेटरह�को र �. म. रोजगार संयोजकको � १३९७६० भु�ानी ह� ँदा सामा�जक
सुर�ा कर क�ी नभएको पाइयो � ७७३.७० । कर बै� दा�खला ग�र भौचर पेश गनु�पन� ।

७७३.७

१४ ८१ ११/१२/२०७७ थाहा-१२ को आधारभुत �वा��य के�� भवन िनमा�ण लाई � ११७१८६९ भु�ानी भएको छ जबक� � १००३०३९
ह�नुपन� बढी भु�ानी � ११२९०३.७० असुल गरी स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� ।

११२९०३.७

१५ १४३ ३/१०/२०७८ कृिष शाखाको िविभ� काय��मको संल� कागजातह�को आधारमा � ६६८७०० भु�ानी भएकोमा भरपाइको
रकमह�बाट � २२४०० बहाल कर क�ी नभएको पाइयो । बहाल कर � २२४०० बै� दा�खला गरी भौचर पेश गन� ।

२२४००

१६ १४६ ३/१४/२०७८ िश�ाको तलब िविवध िव�ालय अनुदान बापत िनकासा भएकोमा � ३८४१३८ बिढ िनकासा भएको पाइयो । कागजात
संल� गनु�पन� ।

३८४१३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ १५२ ३/१९/२०७८ पेश ह�न आएको ज�मा िवल रकममा अि�म आयकर क�ी नभएको � २९३२ कर क�ी गरी बै� दा�खला गरी भौचर पेश
गन� ।

२९३२

१८ ५८ ९/१८/२०७७ पा�थभरा स�लायस�को िवल नं. १०२ बाट भएको कारोबारको � १०६६.८० अि�म आयकर कि� नभएको पाइयो । कर
क�ी गरी दा�खला भौचर पेश गन� ।

१०६६.८०

१९ ९१ ११/१२/२०७७ थाहा नगरपा�लकाको पूण� काय� िववरण �िवि� �णालीको इ��टलेसन बाट � ३९८००० खच� भएकोमा माकुरा
क��ट� �सन को िबल नं. ०४( को िबल रकम � ३९८००० को फोटोकिप मा� रहेको पाइयो ।

३९८०००

२० १८६ ३/१०/२०७८ ठाडे �ल�खु सडक िनमा�ण उ. स. लाई भएको भु�ानीमा भरपाइ रकममा क�ी गनु�पन� १०% रकम � ५००० क�ी
नभएको ह�नाले क�ी गरी बै� दा�खला भौचर पेश गन� ।

५०००

२१ २०० ३/१३/२०७८ वडा ११ ��याब ढलान उपभो�ा सिमित लाई भु�ानी भएकोमा भरपाइ रकममा क�ी गनु�पन� १०% रकम � २८००
क�ी नभएको ह�नाले क�ी गरी बै� दा�खला भौचर पेश गन� ।

२८००

२२ २१४ ३/२०/२०७८ बस�त घलेगाँउ झा�े सडक िड िप आर को लािग � ६००००० खच� भएकोमा स�झौता रकम �५९४२३३.१० �याट
सिहत रहेको छ तर � ६००००० भु�ानी भएको छ । � ५७६६.६ बढी भु�ानी भएको रकम स��त कोषमा ज�मा गरी
भौचर पेश गन� ।

५७६६.६

२३ २४७ ३/२४/२०७८ डाँडाबास शिहद पाक�  बाट � ८६९८३१ खच� भएकोमा अि�म आयकर � ८३४.६२ कमक�ी भएको ह�नाले क�ी गरी
बै� दा�खला ग�र भौचर पेश गन� ।

८३४.६२

२४ २५४ ३/२५/२०७८ देउराली िचसापानी देउखेल च�ती सडक बाट � २०८७१३९ खच� भएकोमा अि�म आयकर � ६३४५.३५ कम क�ी
भएको ह�नाले क�ी गरी बै� दा�खला भौचर पेश गनु�पन� ।

६३४५.३५

२५ २७१ ३/२७/२०७८ खोला खक�  दगुा� �ा. िव. सु�तलाघारी शेरा सडक बाट � ४३५००० भु�ानी भएकोमा अि�म आयकर � ३५९ क�ी
भएको छैन तसथ� क�ी गरी बै� दा�खला गरी भौचर पेश गन� ।

३५९

२६ ४८ ७/१/२०७७ भाङखो�रया खानेपानी बाट � २१७८२९ भु�ानी भएकोमा अि�म आयकर � ३२८७.४० कम क�ी भएको ह�नाले कर
दा�खला गरी भौचर पेश गनु�पन� ।कर बाहेक � ९३५९.५० बढी भु�ानी भएको पाइयो । स��त कोषमा ज�मा गरी भौचर
पेश गन� ।

१२६४६.९

२७ ५० ७/२/२०७७ मझुवा खानेपानी आयोजना बाट � ७९२८८२ बाट मझुवा �ल�टीङ खानेपानीको भु�ानी भएकोमा करक�ीपिछ �
७२३३३४०.९० ह�नुपन�मा � ७९२८८२ भु�ानी भएको ह�नाले बिढ भु�ानी रकम � ५९०३७ स��त कोषमा ज�मा गरी

५९०३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौचर पेश गन� ।

२८ ८० ११/२१/२०७७ पय�टन पूवा�धारबाट � ९३५८७३ पय�टन पूवा�धार िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएकोमा करक�ी पिछ �
८६७६०८.८० भु�ानी ह�नुपद�छ । तसथ� � ३११९५.०७ बढी भु�ानी भएको रकम स��तकोषमा ज�मा गरी भौचर पेश
गन� ।

३११९५.०७

२९ १३२ ३/२७/२०७८ अि�म आयकर � २७७.२० कम क�ी भएको र बहाल कर � २५०० कम क�ी भएको पाइयो । उ� कर रकमह� बै�
दा�खला गरी भौचर पेश गन� ।

२७७७.२

३० ३७ १२/५/२०७७ अि�म आयकर � ११४ बहाल कर � ११०० क�ी गरी दा�खला भौचर पेश गन� । १२१४

३२ ६२ अि�म आयकर � १०४७ कम क�ी भएको ह�नाले क�ी गरी दा�खला भौचर पेश गन� । १०४७

४१ िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही िमत�ययी त�रकाले िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िविवध िशष�कमा
� ३५५००००।०० खच� गरेको छ ।

४२ िबल भरपाईः 
नगरपा�लका चालू
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�� ट गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था
छ । यसनगरपा�लकाले िन�न फम�लाई फोटोकिप िवल पेश गरी � भु�ानी गरेको छ ।फोटोकिपिबललाई बा��तिवक िवल मा� न स�ने आधार नदे�खएकोले स� ल िबल भरपाई पेश गनु� पन� अ�यथा िवलभरपाई
िबना खच� लेखेको रकम असूल ह�नु पन� �

नगरपा�लका चालू

गो भौनं र िमित फम�को नाम भू�ानी रकम

२६८।०७८।३।२३ ओम नमो नमः ट� ेडस� ५७६८००

२३६।०७८।३।१४ ओ एस एस केवल नेट २२७४६२

८०४२६२

८०४,२६२

�म भौचर
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४३ स�झौता बेगरको भु�ानीः 
करार ऐन २०५६ अनुसार करार स�झौतामा उ�ेख भएको शत� बमो�जम आ�थ�क लेनदेन गन�का लािग दवु ैप�को समान दािय�व ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले दईु मेिडकल डा�टर राखी िन�न
काय�रत डा�टरलाई करार स�झौतामा उ�ेख गरेको भ�दा बाहेकको को �थािनय भ�ा र महंगी भ�ा खच� उपल�ध गराएको छ । स�झौता बेगर उपल�ध गराएको रकम अिनयिमत भएको �

नाम �थािनय भ�ा मिहना महंगी भ�ा मिहना ज�मा

मे.अ. �ी �रकेश काक� ५३७५ १२ २००० १२ ८८५००

मे.अ. �ी उदय रो� का ५३७५ ५ २००० ४ ३४८७५

ज�मा � १२३३७५

१२३,३७५

४४ औषधी ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पँैया स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले रा�� ट� य�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब��
मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। तर यस नगरपा�लकाले उ� �ि�या वेगर � २५२६१७५ का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ ।यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसर छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सो को मू�य रा�� ट� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट फाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच न�बर �याद समा� त िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा� ने नगरेको तथा उ� औष�ध
िब��को लािग हो होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन,

औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा� ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� त भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद
ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा� ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ।

४५ िव�ाथ� अनुपातः 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२ (क) मा सामुदाियक िव�ालयह� एक आपसमा गािभन स�ने �यव�था छ । सोही िनयमावलीको िनयम ७७ मा सामुदाियक िव�ालयले ��येक क�ामा िव�ाथ� सं�या
सामा�यतया उप�यका तथा तराई, पहाड, र िहमाली �े�मा पचास, पैता�लस र चा�लस जना �ित क�ा िव�ाथ� नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । थाहा नगरपा�लका मातहतमा
रहेका ५३ वटा सामुदाियक िव�ालका िव�ाथ� र िश�क को अनुपात िन�न अनुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गाभी िश�ाको गुण�तरमा वृि� गराउनु पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम संचा�लत क�ा ज�मा कूल िव�ाथ� िश�कको दरव�दी िश�क र िव�ाथ�को अनुपात

१ गणेश �ा.िव.सर�पुर िट�टुङ ३ स�म २३ १ २३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ जनक�याण उ�च मा.िव पालुङ १२ स�म ९०६ २१ ४३.१

३ सु�दरीदेवी मा.िव. डाडावास आ�ा १२ स�म ३३७ १२ २८.१

४ सर�वती मा.िव.देउखेल अ�ा १० स�म ३०२ ९ ३३.६

५ इ��ायणी मा.िव. आ�ा १० स�म २६६ १२ २२.२

६ जा�पादेवी �ा.िव. कखुिवता� िच�लाङ ५ स�म ४५ ३ १५

७ नाटे�वर मा.िव. टौखेल िचतलाङ १२ स�म २७७ १३ २१.३

८ च�पे�वर िन.मा.िव. िव�ीङखेल िचतलाङ १० स�म ११८ ८ १४.८

९ जनक �ा.िव. कुले�वर िचतलाङ ५ स�म ७० ३ २३.३

१० सुनौला मा.िव. कु�छाल ब�बाराही १० स�म २७८ ९ ३०.९

११ वस�त �ा.िव. फुक� वस�त ब�बराही ७ स�म ९५ ४ २३.८

१२ दगुा�देवी �ा.िव.तसर ब�वराही ८ स�म १४७ ४ ३६.८

१३ िहमालय �ा.िव. लािमडांडा ब�बाराही ५ स�म ७९ ३ २६.३

१४ झ�के�वरी मा.िव. ओखरबजार पालुङ १० स�म २७२ १३ २०.९

१५ सर�वती िन.मा.िव. अ�ारे पालुङ ८ स�म ११७ ८ १४.६

१६ म��यनारायण मा.िव. सो�टु पालुङ १० स�म २२३ १२ १८.६

१७ घाटदेवी आधारभूत िव�ालय फेदीगाउ ८ स�म १३३ ९ १४.८

१८ वागे�वरी मा.िव. नौख�डे िट�टुङ १२ स�म ६७३ १३ ५१.८

१९ �भात �ा.िव.नाग�झाल िट�टु� ५ स�म ५७ ३ १९

२० सेतीगणेश िन.मा.िव. िशखरकोट दामन ८ स�म १२५ ८ १५.६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ �रषे�वर �ा.िव. दामन ५ स�म ६१ ४ १५.३

२२ ब�बराही उ�च मा.िव. थहचोक १२ स�म ४५९ १८ २५.५

२३ �व�छ�द भैरव उ.मा.िव.िचतलाङ १२ स�म ३२३ १६ २०.२

२४ उदय �ा.िव.बुढीचौर ब�बराही ५ स�म ७६ २ ३८

२५ माहाँकाल �ा.िव.का�ेछाप आ�ा ५ स�म ८८ ३ २९.३

२६ कालागणेश �ा.िव. वाह�नगाउ आ�ा ५ स�म ५६ ३ १८.७

२७ प�क�या �ा.िव पोडेगाउ पालुङ ३ स�म २४ २ १२

२८ महाँकाल �ा.िव.िट��ङ ८ स�म १८२ ४ ४५.५

२९ िट�टुङ देउराली �ा.िव दोभान खोला ५ स�म ४९ ३ १६.३

३० सातक�या �ा.िव.जगडाँडा िट��ङ ५ स�म ७५ ३ २५

३१ वालकुमारी �ा.िव.ठलोमाखु� दामन ५स�म ४६ २ २३

३२ महाँल�मी �ा.िव.िच�लाङ ५ स�म ३४ ३ ११.३

३३ सूय�वाराही �ा.िव. आ�ा ५ स�म ६९ ३ २३

३४ नागदह �ा.िव.�लती िट��ङ ५ स�म ८७ ३ २९

३५ कालीदेवी देउराली �ा.िव. देउराली ३ स�म ३९ २ १९.५

३६ ठाडे �ा.िव. ठाडे िट�टुङ ५ स�म ७४ २ ३७

३७ बागे�वरी �ा.िव.सानो फाखेल दामन ५ स�म ६४ २ ३२

३८ जनता �ा.िव.नागछेडा िट��ङ ३ स�म ४० २ २०

३९ माहाँकाल �ा.िव.��से दामन ३ स�म १० २ ५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० मंगले�वर �ा.िव. भा�खो�रया पालुङ ३ स�म १९ २ ९.५

४१ का�लदेवी �ा.िव खानीगाउ पालुङ ५ स�म ५९ ३ १९.७

४२ जनता �ा.िव.द�क�चौर दामन ५ स�म ५४ ३ १८

४३ गणेश �ा.िव.झा�े पने�डाँडा िट��ङ ५ स�म ३४ ३ ११.३

४४ प�क�या �ा.िव ऐसेलुखक�  आ�ा ५ स�म ६२ ३ २०.७

४५ जनता �ा.िव झा�े पने�डाँडा िट��ङ ५ स�म १२९ ३ ४३

४६ िट�टुङ देउराली चे�बर �ा.िव. ५ स�म ५५ ३ १८.३

४७ मनकामना �ा.िव. िट�टुङ ५ स�म ७३ ३ २४.३

४८ बु� िन.मा.िव. का�ेछाप आ�ा ८ स�म १९८ ५ ३९.६

४९ कुटे�वरी �ा.िव. आ�ा ५ स�म ७९ ३ २६.३

५० च��डका �ा.िव. आ�ा ५ स�म ७० ३ २३.३

५१ बाल�योती �ा.िव. कुटी ५ स�म ३१ १ ३१

५२ कालीदेवी �ा.िव िच�लाङ ५ स�म ४० १ ४०

५३ क�याण �ा.िव. ठुलोफाखेल दामन ५ स�म ५४ ३ १८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ दोहोरो �मण भ�ाः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ (१) अनुसार सरकारी कामको �सल�सलामा मुलुक िभ� आ�नो काया�लय भ�दा बािहर �मणमा वा काजमा खिटएका पदा�धकारी वा कम�चारीले अनुसूची २
वमो�जमको दरमा दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ । साथै िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी कम�चारीले अनुसूची ६ वमो�जम �मण अिभलेख रा�नु पन� छ । नगरपालीकामा काय�रत िन�न
कम�चारीको �मण अिभलेख नभएको तथा दोहोरो �मण भ�ा �लएको दे�खयो । उ� दोहोरो वु�झ�लएको �मण भ�ा रकम असूल ह�नुपन� �.

�स.नं. कम�चारीको नाम दोहोरो दे�खएको िमित �थान िदन दर ज�मा �

१ राघवे�� िम� २०७७।६।२८ – ७।४ र २०७७।७।२ -७।६ महा�चुली गढी र थाहा १२, धािदङ ३ १६००। ४८००।

२ राघवे�� िम� २०७७।९।२२ -९।२८ र २०७७।९।२० -९।२६ धािदङ, तनह� ँ र हेटौडा, िचतवन ७ १६००। ११२००।

३ राघवे�� िम� २०७८।३।५ -३।८ र २०७८।३।३ -३।६ थाहा १२ र हेटौडा मकवानपुर २ १६००।- ३२००।-

ज�मा १९२००।-

१९,२००

४७ व ैठक भ�ाः 

गो.भौ.नं. २९३ िमित २०७८।०३।२७ अथ� म��ालयको काय� स� चालन िनद�िशका,२०७७ को दफा ७.१.१ (बै�क भ�ाको मापद�ड) मा �प� िवषयव�तु र काय�योजना बेगर बैठक ब�न नपाईने, बैठक
काया�लय समय बािहर ह�नपन�, एउटै िनकाय वा अ�तग�त िनकायका �यि� मा� ब�ने बैठकमा भ�ा नपाईने, कानून अनुसार गठन ह�ने सिमितह�को बैठकमा मा� भ�ा �दान गन�, म��ालयको सिचव िवभागीय
�मुखको अ�य�तामा गठन भएका सिमितमा भ�ा निदने र िवशेष� सेवा आव�यक परेमा वढीमा ३ जना मा� आम���त सद�य रा� न पाउने गरी ६ वटा मापद�ड तोिकएको छ। यस नगरपा�लकाको
काया�लयमा िविभ� िमितमा कोिभड �याव�थापन तथा ख�रद �याव�थापन लगायतका िविभ� ३८ वटा वठैक वसेको दे�खएता पिन बैठक को माई�यटुमा समय खुलाएको छैन। उ� बैठकह� काया�लय समय
भ�दा बािहर हो भिन िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन।

�स.नं. भु�ानी पाउनेको नाम पद वठैक स��या बैठक भ�ा दर जमा १५ �ितशत कर खुद भु�ानी कैिफयत

१ ह�रलाल पुरी �मुख �शासिकय अ�धकृत ३५ १५०० ५२५०० ७८७५ ४४६२५

२ अ�जत िघिमरे अ�धकृत आठौ ँ १ १५०० १५०० २२५ १२७५

३ िव�ण ुभुसाल लेखा अ�धकृत सातौ ३४ १५०० ५१००० ७६५० ४३३५०

४ िववेक िवडारी अ�धकृत सातौ ँ ३१ १५०० ४६५०० ६९७५ ३९५२५

५ मेघराज वलामी अ�धकृत छैटौ ३८ १५०० ५७००० ८५५० ४८४५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सुदश�न पहेली सहायक पाचौ ँ ३८ १५०० ५७००० ८५५० ४८४५०

७ स�तोष के.सी. अ.हे.ब. ३८ १५०० ५७००० ८५५० ४८४५०

८. . अिनल लािमछाने सहायक पाचौ ँ ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५

९ सुरज कुमार भुजेल क��यटुर अपरेटर ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५

१० नमुना कला कौिशक सहायक लेखापाल ३२ १५०० ४८००० ७२०० ४०८००

११ मेनुका रायमाझी का.स. २ १५०० ३००० ४५० २५५०

१२ अमृता ख�ी का.स. २ १५०० ३००० ४५० २५५०

३८५५०० ५७८२५ ३२७६७५
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४८ वढी �ेड भु�ानीः 
िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख (२) म��ालय, सिचवालय, आयोग र िवभाग तथा उप�यका िभ� रहेका काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीलाई िनजामित िकतावखाना र �ज�ा ��थत
काया�लयका िनजामित कम�चारीको हकमा स�व��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव �ेड भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । सोही �यव�था अनुसार यस काया�लयले
तलवी �ितवेदन अनुसार तलव भ�ा खच� ले�नुपन�मा आ.व.२०७७।७८ मा देहायका कम�चारीह�लाई तलवी �ितवेदनमा पा�रत भएको �ेड भ�दा वढी �ेड भु�ानी भएको �ेड रकम, �यसको १० �ितशतले
ह�ने संचय कोष थप तथा वढी �ेड रकम वरावरको दशै खच� समेत असुल गरी राज�व खातामा दा�खला गनु� पन� �.

�स.न. पद र नाम पाउने
दर

�वीकृत
�ेड

वृि� पिछ पाउने
�ेड

भु�ानी भएको
�ेड

वढी �ेड
रकम

भु�ानी भएको
मिहना

ज�मा सं�य कोप थप
रकम

चाडपव�
खच�

ज�मा
भु�ानी

�ेड थप ह�ने
मिहना

१ �.अ.ह�रलाल
पुरी

१४५३ ५३५९ ५८१२ ५८१२ १४५३ १२ १७४३६ १७४३ १४५३ २०६३२ फागुन

२ राजकुमार �े� ९४० २८२० ३७६० ५६४० १८८० २ ३७६० ३७६ १८८० ६०१६ चै�

३ �कास कुमार
लामा

९४० १८८० १८८० ३७६० १६८० १२ २६८८० २६८८ १६८० ३१२४८ माघ

४ िव�ण ुभुसाल १२०० ६००० ७२०० ६३१० ३१० १२ ३७२० ३७२ ३१० ४४०२ काित�क

५ सुदश�न पहेली ९४० १८८० १८८० ३७६० १८८० १२ २२५६० २२५६ १८८० २६६९६ �ावण

६ का.स. �कास
��ान

८८६ २६५८ ३५४४ ३५४४ ८८६ १२ १०६३२ १०६३ ८८६ १२५८१ चै�

ज�मा १०१५७५।

१०१,५७५

४९ उपभो�ा सिमितः 
नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका १०९ काम म�ये २७ काम लेखापरी�णको �ममा छनौट गरी परी�ण गदा� साब�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उ�ेख भएका िवषय �प� ट नगरेको,
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ िवप�रत जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� ग�रएका अ�धकांश िवल
भरपाई �मािणत नगरेको, िववरण पूण� �पमा नभ�रएको, सिह छाप नभएको अव�था दे�खएको छ ।�य�तै िनयमावलीको िनयम १२५.2 अनुसार काय�स�प� न �ितवेदन तयार गन�, िनयम ११५.१ अनुसार
गुण�तर परी�ण गन� गराउने, सिमितले गरेका खच�को अनुमोदन गरी साव�जिनक गन�, सामा�जक परी�ण गन� एवम् िनमा�ण काय�को �थान पिहचान ह�ने गरी �प� ट िववरण रा� ने काय�मा उपभो�ा सिमित गठन
प�रचालन र संचालन काय�िव�ध २०७५ अनुसार थप सुधार गनु�पन� दे�खएको छ ।
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५० लागत अनुमानः 
साव�जिनक ख�रद ऐन को दफा ५ मा ख�रद काय� गदा� तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमवली 2064 को िनयम 10 को उपिनयम 4 मा साव�जिनक
िनकायले लागत अनुमान तयार गन� �सल�सलामा इ�ा ��ा माटो को दर िनधा�रण गदा� �ज�ा दर रेट सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले लागत अनुमान तयार
गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दरमा �ाकृितक �ोत को कर वापत �ित घन िमटर �. 321.42 थप गरी लागत अनुमान तयार गरेको कारण लागत अनुमानमा बृ�ी भएको छ ।उपभो�ा सिमित सँग
लागत अनुमान कै रकममा स�झौता ह�ने ह� ँदा लागत अनुमान बृि� भएका कारण आयोजना स�प� न गन� ला�े खच�मा समेत बृि� ह�नेहँदा िनयममा तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ ।२०७७ चै�
दे�ख सो कय� रोिकएको नगरपा�लकाको भनाई रहेको छ ।

५१ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता
हेभीमेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ।सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभीमेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने
स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित�लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ।पा�लका अ�तग�त स� चा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो� नित सँग स�ब��धत
योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभीमेिशन �योग गन� गरेको पाइएता पिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरकाय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन:

काम मेिशन स�झौता रकम मेिशन भु�ानी रकम

मयल भ��या� �समडाँडा सडक िनमा�ण ��याटभेर र जेसीवी ११५२६०८ ९८१५७५

गोलमोड बालुवा फापरबारी सडक जेसीवी र �ेकर ३४५०७०६ १२०१९४६

ला�े कृिष सडक जेसीवी ५७५४२६ ५०००००

बस�त खेल मैदान जेसीवी ५७७२४० ५००५४०

देउराली िचयापानी देउखेल च�ती सडक ��याटभेर ३४५०१७१ ९३४१९८
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५२ अस�व��धत खच� भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा साव�जिनक उ�रदािय�व िनयमावलीमा स�व��धत काय�बाहेक अ�य काय�को िवल भरपाई भु�ानी गन� नह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस वष� िन�न उपभो�ा सिमती माफ� त गरेको
काममा काममा �योग ह�ने िवल भरपाई बाहेकको रकम � ११४११७३ भु�ानी गरेको छ । उपभो�ा सिमितले मेिशन �योग नगरी इ�धनको िवलभरपाई रा�ख भु�ानी �लएको दे�खयो । �े� तामा उपभो�ा
सिमितको माइ�यूट नराखी लेखापरी�णको समयमा नदे�खएको माइ�यूट पिछ पेश गरी सो इ�धन अ�य समान बो�न इ�धन बाहेको भाडा भु�ानी गन� र इ�धन उपभो�ा सिमितले िदने िनण�य गरेको माइ�यूट
पेश भएकोमा सो माइ�यट बा�तिवक हो वा होइन यिकन गन� सिकएन । तसथ� य�तो काय�लाई नगरपा�लकाबाट िबल भरपाई भु�ानी ह� ँदा रोिकनु पद�छ ।

उपभो�ा सिमित ई�धनको परीमाण भू�ानी रकम

दामगाडे महादेव बेसी सडक १३८७९ �ल १२६२९७३

ठूली बेसीफाँट मोटरबाटो �तर बृि� १८०० �ल १७८२००

ज�मा � १४४११७३

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

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपरी�ण बाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

९००६ �२४२ ३२०२५ ० ३२७८९

यस वष� फ�य�ट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार छ

�स.नं आ.व दफा बे�जुको संि�� �यहोरा रकम फ�य�टको आधार संपरी�ण भएको
रकम

१ ०७६।७७ २� िवराट हाड�वयरको कर समायोजन पेश गनु�पन� ४�१२।- कर समायोजन भएको �माण पेश ह�न आएको ४�१२।-

२ ०७६।७७ २� सा�ट� ा क�सट��सन �ा.�ल.को कर समायोजन पेश
गनु�पन�

१२९९६।- कर समायोजन भएको �माण पेश ह�न आएको १२९९६।-
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३ ०७६।७७ २� वडा सिचव िदनेश महज�नले �रचाज� काड� ख�रद
वापतको खच� िनयिमत गनु�पन�

१००००।- खच� समथ�न ग�रएको �माण पेश ह�न आएको १००००।-

४ ०७६।७७ २९ िप�ट� रसपको मू.अ.क समायोजन पेश गनु�पन� �४६�२।- मं.अ.कर समायोजनको �माण पेश ह�न आएको �४६�२।-

� ०७६।७७ २९ �योित फिन�चर कर समायोजन पेश गनु�पन� �४२९२।- कर समायोजनको �माण पेश ह�न आएको �४२९२।-

६ ०७६।७७ ३९ फाम�र �वाइस कर समायोजन पेश गनु�पन� ७६२७४।- कर समायोजन भएको �माण पेश ह�न आएको ७६२७४।-

७ ०७६।७७ ४१ काया�लय सामान टु�ा गरी ख�रद ग�रएको १४९९�००।- खच� समथ�न ग�रएको �माण पेश ह�न आएको १४९९�००।-

� ०७६।७७ ४१ छपाई सामा�ी टु�ा ख�रद ग�रएको १४९९�००।- खच� समथ�न ग�रएको �माण पेश ह�न आएको १४९९�००।-

९ ०७६।७७ �४ ए.के.िव�डस�को चौक� िकटेनी सडक पे�क� फ�य�ट
ह�नुपन�

९१�०००।- आ.व.०७७।०७� को गो.भा.नं.४६, िमित
२०७७।७१ र गो.भा.नं.१०३, िमित २०७७।१२।
बाट �माण पेश ह�न आएको

९१�०००।-

१० ०७६।७७ �४ ए.के.िव�डस�को कलाँटु सडक पे�क� फ�य�ट ह�नुपन� ���०००।- आ.व.०७७।७� को गो भा.नं.७०,िमित २०७७।
९।२४ र गो.भा.नं.११४, िमित २०७�।२।९ बाट
पे.फ.भई आएको �माण पेह ह�न आएको

���०००।-

११ ०७६।७७ �४ ए.के.िव�डस�को गोरकनाथ सडक पे�क� फ�य�ट
ह�नुपन�

१�००००।- आ.व.०७७।७� को गो.भा.नं.२�,िमित २०७७।
६।१४ वाट पे.फ.भई आएको

१�००००।-

१२ ०७६।७७ �४ गोले क��ट��सन (थाहा न.पा.त�ा थप) पे�क� फ�य�ट
ह�नुपन�

२६�०००।- आ.व.०७७।७� को गो.भा.नं.१०६, िमित
२०७�।१।१४ वाट पे.फ.भई आएको

२६�०००।-

१३ ०७६।७७ �४ सृजना क��ट��सनको सर�वती बजार बुढीचौर सडक
पे�क� फ�य�ट ह�नुपन�

९�००००।- आ.व.०७७।७� गो.भा.नं.�१,िमित २०७७।७।२,

गो.भा.नं.६९, िमित २०७७।९।२४,

गो.भा.नं.९१,िमित २०७७।१२।१० र
गो.भा.नं.१�१, िमित २०७�।३।३१ बाट पे.फ.

भई आएको

९�००००।-

१४ ०७६।७७ �४ सृजना क�ट��सनको सर�वती बजार बुढीचौर सडक ९�००००।- आ.व.०७७।७� गो.भा.नं.�१, िमित २०७७।७। ९�००००।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पे�क� फ�य�ट ह�नुपन� २, गो.भा.नं.६९ िमित २०७७।९।२४,

गो.भा.नं.९१ िमित २०७७।१२।१० र
गो.भा.नं.१�१ र २०७�।३।३१ वाट पे.फ.भई
आएको

१� ०७�।७६ ७७ सेित गणेश िनमा�ण सेवा कर समायोजन पेश नभएको १३७९�३।- कर समायोजन पेश भएको �माण पेश ह�न आएको १३७९�३।-

१६ ०७�।७६ ७७ िव�वास िनमा�ण सेवा कर समायोजन पेश नभएको ३७९�९२।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको ३७९�९२।-

१७ ०७�।७६ ७७ िब.ए�ड िप. िनमा�ण सेवा कर समायोजन पेश नभएको २३०३४�। कर समायोजन �माण पेश भई आएको २३०३४�।

१� ०७६।७७ २� सुजन िनमा�ण सेवाको कर समायोजन पेश गनु�पन� �०�०।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको �०�०।-

१९ ०७६।७७ २९ सुजन िनमा�ण सेवाको कर समायोजन पेश गनु�पन� २७६६४।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको २७६६४।-

२० ०७६।७७ २९ ऐ.के.िव�डस�को कर समायोजन पेश गनु�पन� १४३१�।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको १४३१�।-

२१ ०७६।७७ २९ ऐ.के.िव�डस�को कर समायोजन पेश गनु�पन� २�७६१।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको २�७६१।-

२२ ०७६।७७ ४� ऐ.के.िव�डस�को कर समायोजन पेश गनु�पन� २७९७६।- कर समायोजन �माण पेश भई आएको २७९७६।-

ज�मा �२४१७१२।- �२४१७१२।-

स�परी�ण ह�न नसकेकोः

�स.नं आ.व दफा बे�जुको संि�� �यहोरा रकम फ�य�टको आधार संपरी�ण भएको
रकम

६ ०७६।०७७ ३� किवता ए�ो कर असुल गनु�पन� १३०�०।- स�परी�ण ह�न �माण
नपुग

१३०�०।

७ ०७६।७७ ३९ हेटौडा �स�स ए�ड ए�ो
इ�टर�ाइजेज कर समायोजन पेश
गनु�पन�

१४९३�०।- स�परी�ण ह�न �माण
नपुग

१४९३�०।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १६२४००।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


