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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 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 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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(बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६३८                                                                                      तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

टोखा नगरपातलका, काठमाडौँ । 

 

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.4 करोड 5 लाख 25 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सो मध्रे् असलु गनुापने रू.4 लाख 9 हजार,  प्रमाण कागजाि पेस गनुापने 
रू.2 करोड 10 लाख 41 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.1 करोड 70 लाख 57 हजार र पेश्की रू.20 लाख 18 हजार रहेको छ ।पातलकाको 
गिवषासम्मको बेरुजू बाँकी रु.१७ करोड ६१ लाख ४९ हजार रहेकोमा र्स वषा सम्परीक्षणबाट रु. ६ करोड ९४ लाख १० हजार फर्छ्यौट भई 
िथा र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १४ करोड ७२ लाख ६४ हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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



  

 

 

टोखा नगरपातलका, काठमाडौँ 
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
 

61 53 40525 
0 0 0 

61 53 40525 409 17057 21041 ० ० 38098 2018 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बरेुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

काठमाण्डौं १६७१४९ ० ६९४१० १०६७३९ ० ४०५२५ १४७२६४ 
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�याम �साद भ�डारी
िनद�शक

महालेखापरी�कको काया�लय
Office of the Auditor General
बागमती �देश लेखापरी�ण िनद�शनालय

काठमाड�

प.सं.:२०७८/७९
च.न :

िमित : २०७८-१०-५

िवषयः लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन ।

�ी काया�लय �मुख �य ु,

टोखा नगरपा�लका, काठमाडौ ँ,
टोखा नगरपा�लका , काठमाडौ ँ

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ अनुसार �यस काया�लयको िविनयोजन÷राज�व÷धरौटी÷अ�य कारोबारको आ�थ�क िववरण तथा सोसँग स�ब��धत कागजप� र िववरण परी�ण गरी लेखापरी�ण बिहग�मन
बैठकमा छलफल प�चात् तयार ग�रएको �ार��भक �ितवेदन यसैसाथ छ ।
काया�लयबाट पेस भएको आ�थ�क िववरण�ितको उ�रदािय�व �च�लत कानुन बमो�जम �ज�मेवार �यि�को हो । लेखापरी�कको उ�रदािय�व नेपाल सरकारी लेखापरी�णमान बमो�जम आ�थ�क
िववरण परी�ण गरी �ितवेदन गनु� हो । �ितवेदनमा उि��खत �यहोराका स�ब�धमा देहायको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून बमो�जम ३५ िदनिभ� फ��यौट गरी स�परी�ण
गराउनु ह�नेछ । उ� समयिभ� फ��यौट गरी स�परी�ण नगराएमा सोही कानूनमा �यव�था भए बमो�जम कारबाहीका लािग लेखाउ�रदायी अ�धकृतलाई जानकारी गराइने �यहोरा िनद�शानुसार
अनुरोध गद�छु ।
आ�थ�क वष�:
बिहग�मन बैठक िमितः
सा�दिभ�क आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानूनः <<आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३७>>

बोधाथ� तथा काया�थ�ः
, 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : टोखा नगरपा�लका, काठमाडौ ँ, टोखा नगरपा�लका , काठमाडौ ँ

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख Prakash     Acharya २०७७-८-२७ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Pradip     Poudel २०७७-४-१

लेखा �मुख Gyan   Bahadur   Adhikari २०७७-४-१

बे�जु रकम ४०,५२४,६७८
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ६४,८९,००,२६०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४६,५८,२२,००० चालु खच� ५,८५,५१,२००

�देश सरकारबाट अनुदान ५,५२,९०,००० पँूजीगत खच� १,७२,४९,१५,९४८

राज�व बाँडफाँट ५९,७१,१२,००० िव�ीय/अ�य �यव�था ५,८५,५१,२००

आ�त�रक आय ४८,०८,५६,५४०

अ�य आय ६,३७,२०,०००

कुल आय १,६६,२८,००,५४० कुल खच� १,८४,२०,१८,३४८

बाँक� मौ�दात -६४,१३,७८,६०८
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
टोखा नगरपा�लका

लेखापर��ण ��तवेदन
२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती स�िढकरण माफ� त िवधावयक�, कायाकारीणी र �याियक अ�यास सं�थागत गरी �थानीय सरकारको
स�ालन गन� नगरपा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारको स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वय �वध�न गद� �थानीय
सरकारका काममा जनसहभािगता तथा उ�रदािय�व �वध�न गरी पारदिश�ता सुिन��चत गनु� नगरपा�लकाको उदे�य रहेको छ ।  कुल �े�फल  १७.११ वग�
िकलोिमटर रहेको नगरपा�लकामा ११ वडा तथा ६० सभा सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या  १ लाख ५३ हजार १५८ रहेको छ ।

२ �थानीय स��त कोष :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पा�लकामा �थानीय स��त कोष रहने तथा दफा ७२ मा आय �ययको लेखा�न स�व��ध �यव�था
रहे अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः 

टोखा  नगरपा�लका

आ.व. : २०७७/७८

 अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट �ाि�/भु�ानी �ाि�/भु�ानी

�ा�ी (क+ख) १,१४,२०,८८,५४
०

१,१६,८८,४३,८२३.०२ १,१२,४७,९१,५५६.९४
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) १,०८,३५,३७,३४
०

१,०९,८२,५८,३७६.३१ ९३,९१,७६,५७९.७०

११००० कर ४२,२३,०५,३४० ५५,२३,५९,५४८.६४ ४५,६६६,८८,७६६.०७

१३००० अनुदान ५९,७१,१२,००० ५०,४७,४६,४८०.४८ ४०,४२,५८,३०५.६६

संघीय सरकार ४६,५८,२२,००० ४२,७५,७०,१९६.३६ ३८,७०,१६,९२०.६६

�देश सरकार ५,५२,९०,००० ३,९५,१६,५८७.०२ १,७२,४१,३८५

१४००० अ�य राज�व ६,३७,२०,००० ४,१०,८५,९४९.१९ ७,५५,००,६७७.६४

ख. अ�य �ाि� ५,८५,५१,२०० ७,०५,८५,४४९.७१ १८,५६,१४,९७७.२४

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ०

कोषह� ५,८५,५१,२०० ५,२२,६०,५५७ ५,९०,२४,६५८

धरौटी ० १,८३,२४,८९२।७१ ४,८९,८००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म    

भु�ानी (ग+घ) १,७८,३४,६७,१४
८.५४

१,०८,४९,६१,१३५.६८ ८६,४१,८७,५८३.४०

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) १,७२,४९,१५,९४
८.५४

 
१,०४,४४,१९,१४३.१४

७०,९५,२७,११०.१६

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १६,८६,४५,००० १५,६१,११,१८४.२२ १५,१६,४८,५५९.१७
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग २९,८९,९१,६०८.

५४
१७,२३,४७,०४०.११ १०,७७,३३,१४२.२६

   २५००० सहायता (Subsidy) २,९८,००,००० २,६७,२६,०६१.५० ५०,०१,९३८

   २६००० अनुदान २०,५७,००० १३,५७,००० १,०९,७९,८१७

   २७००० सामा�जक सुर�ा १,५१,००,००० १,२२,४०,१०७ २,६१,१०,०४२

   २८००० अ�य खच� ५२,८०,००० ३२,९३,१७२ १९,९८,१०५

   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १,२०,५०,४२,३४
०

६७,२३,४४,५७८.३१ ४०,६०,५५,५०६.७३

घ. अ�य भू�ानी ५,८५,५१,२०० ४,०५,४१,९९२.५४ ८६,४१,८७,५८३.४०

कोषह� ५,८५,५१,२०० ३,८५,८१,६९६.५३ २,६९,४४,०८२

धरौटी ० २०,२८,८३३ १६,१५,८७२

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० १२,६१,००,५१९.२४

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (६४,१३,७८,६०८.

५४)

८,३८,८२,६९०.३४ २६,०६,०३,९७३.५४

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)  ६४,८९,००,२६०.३४ ४२,३१,०५,६९३.०३

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (६४,१३,७८,६०८.

५४)

७३,२७,८२,९५०.५८ ६८,३७,०९,६६६.५७
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकमब�क तथा नगद बाक�  ७३,०९,२०,३३०.०८ ६८,३७,४१,९३६.६६

यस वष� गरेको बजेट �यव�था भ�दा गत वष�का योजनामा भु�ाी बाँक� भएकोले बिढ खच� भई यस वष�को बजेट �यून देखाएको स�व�धमा पा�लकाले िहसाव
िमलान गनु� पन� दे�ख�छ । 

३
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । 
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने
आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । 
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गर� कायम भएका
�यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन ्।

४ िव��य िववरण :

पा�लकाको लेखापरी�णका समयमा आयोजना ब�क, क�याण कोष, कोलेिनका बाट ह�ने भु�ानी, िनकशा िफता� ताथ नम�श स�व��ध उपल�ध िववरण परी�ण
गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

४.१ आयोजना बैक : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�वा िनयमावली, २०७७ को िनयम २५ मा के���य िनकायले वािष�क बजेट तथा काय��म तथा
म�यका�लन खच� स�चनाको िववरण तथा पाँच वष�स�म काया��वयन गन� आयोजनाको िववरण आयोजना बैकमा समावेश गन� गरी राि�� य योजना आयोगमा
ले�ख पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले चौमािशक तथा वािष�क ल� तथा �गित सिहत दीध�का�लन तथा बह�बिष�य योजनाको िववरण पठाउने गरेको छैन ।
यसवाट पा�लकाले काय��ममा समावेश गरी स�ालनमा �याएको तथा स�ालनमा �याउने तयारी गरेको आयोजनाह� आयोजना ब�कमा समावेश नभई
राि�� य योजनासँग आव� ह�न नसकेको अव�था छ । िनयमावली अनुसारको �यव�था काया��वयन ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।
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४.२ क�याण कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । कोषमा गत
आ.व. स�ममा �. ७४,५७,०३८.०० मौ�दात रहेकोमा यस वष� िव��य समानीकरणबाट कम�चारी  क�याण कोषमा �. ३५,००,०००.०० ट� ा�सफर गरी
� . १,०९,५७,०३८.०० मौ�दात कायम गरेको छ । उ� कोष संचालन स�व�धमा कानूनी �यव�था भएको दे�खएन । ऐनले दफा ९१(५) ले कोष स�ालन
स�व��ध अ�य �यव�था तोिकए बमो�जम ह�ने उ�ेख गरेको भएपिन कोष स�ालन सहजताका लािग िविनयमाव�ल तथा िनद�िशका तयार गरेको दे�खएन ।
कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले िनयमानुसार ह�नेगरी �यव�थापन गनु�
पद�छ । 

३,५००,०००

४.३ कोलेिनका बाट ह�ने भु�ानी : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा पा�लकााले कारीवार, आय �ययको लेखा �णाली तथा राज�व तथा
खच� िशष�कको बिग�करण गरी तोिकए बमो�जम लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले सँघ तथा �देश तफ� बाट िनकासा भई कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट सोझौ भु�ानी ह�ने योजनह�को �माण कागजात काया�लयमा रा�ख भु�ानीका लािग िशफा�रस गरेकोमा उ� रकम पा�लकाको वािष�क आय
�यय िववरणमा देखाएको छैन । यसवाट आय �यय िववरणमा सबै िशष�कको कारोवार समावेश भएको दे�खएन । पा�लकाको िशफा�रसमा कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट भु�ानी भई आय �यय िववरणमा सामावेश नगरेको िववरण देहाय बमो�जम छ । सवै आय �यय लेखा�न गन� गरी िव��य िववरण
तयारीमा सुधार गनु� पद�छ ।

�स न िववरण खच� कैिफयत

१ ग�रबसंग गरीव स ग िवशे�वर
काय��म

७१०००० संिघय 

२ सामा�जक िवकास काय��म ४३८५०६ संिघय 

३ �थानीय  पूवाधार िवकास
साझेदारी काय��म 

१६४११११
६

संिघय 

४ सामा�जक सुर�ा संर�ण ८४४४१४०
०

संिघय 
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५ सामा�जक िवकास मं�ालय (तलब
)

३५१८०६ �देश 

६ सामा�जक िवकास मं�ालय
(मेिशनरी  )

२८४६४७० �देश 

७ �देश पूवा�धार िवकास काय��म १५६०२३१
७

�देश 

 ज�मा १२०८०१६
१५

 

४.४ िनकाशा िफता� : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ मा आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको आ�त�रक �ोत तफ� को रकम �थानीय
तहको संिचत कोष र संघ तथा �देश तफ� को समानुपाितक तथा समपुरक अनुदान म�येको बाँक� रकम स�व��धत खातामा िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले �देश तथा सँघको बजेटबाट खच� गरी बाँक� रहेको देहाय अनुसारको �. ५,४०,०५,१४७.०० स�व��धत खातामा िफता� पठाएको दे�खयो ।
पूवा�धार िनमा�ण तथा सामा�जक सेवा �े�को िवकासमा काय� गन� �ा� भएको रकम स�व��धत �योजनमा उपयोग नगरी िफता� गरेको उपयु� दे�खएन ।
समयमा ठे�का �यव�था तथा काय��म काया��वयन योजना तयार गरी िनकासा उपयोग गन� गरी सुधार गनु�पद�छ ।

गो.भौ.न िववरण ब�क.भौ.न िफता� रकम िफता� गरेको
िमित 

संिघय 

३० 

लैनचौर कोलनीकामा
िनकासा िफता� 

६९३५२
७८

२९०९५४० ०३/३०/२०७८

संिघय 

३० 

लैनचौर कोलनीकामा
िनकासा िफता� 

६९३५२
७९

३५३२२२६
३

०३/३०/२०७८
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�देश 

२७ 

�देश कोलनीकामा िनकासा
िफता� 

६९९३५
८६

११७८७२८
७

०३/३०/२०७८

�देश 

२५
�देश कोलनीकामा िनकासा
िफता� 

६९९३५
८५

४५८४५७ ०३/३०/२०७८

�देश  ५ �देश कोलनीकामा िनकासा
िफता� 

६९९३५
८७

३५२७६०० ०३/३०/२०७८

 ज�मा  ५४००५१४
७

 

४.५ फरक नम�श : पा�लकाले स�ालन गन� ता�लम, काय�शाला तथा गोि�का िनिम� छु�ै नम�श �योगमा �याएको दे�खयो । सो नम�श अथ� म��ालयले जारी गरेको
ता�लम खच� र मापद�ड स�व��ध नम�श भ�दा फरक रहेको दे�खयो । एकै िक�समको काय�को िनिम� समान नम�श �योग ह�नुपन�मा फरक ह�ने गरी
काया��वयनमा �याएको उपयु� दे�खएन । दोहोरोपना नआउने गरी सुधार गनु� पद�छ । केही उदाहरण देहायवमो�जम छन् ।

ता�लम तथा काय��म अथ�म��ालयको नम�श टोखा न पा को नम�श

बा� �िश�क २००० २ २५००

बा� �िश�क यतायत खच�  १०००

आ�त�रक �िश�क १६०० २०००

�ितवेदक पा�र�िमक १००० २०००

ता�लम संयोजक ४०० १०००
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खाना खच� ३५० ३५० �च�लत बजार भाउ
अनुसार

सहभागी यातायत खच� ० ५००

सहभागी भ�ा ० ७००

काय��म सहयोगी ० ५०० �ितिदन

�िश�क सहायक ० १५०० �ितक�ा

ता�लम अनुगमन ० १५००

�यव�थापन सहयोगी ० ७००

काय��म सहजकता� ० १५००

५ बजेट तथा काय��म :

बजेट तथा काय��म �यव�थापन,  अव�डा,  �े�गत काय��म लगातका िवषयमा दे�खएका �यहोरा देहायमा समावेश छ । 

५.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था
बमो�जम पा�लकाले आषाढ २४ को सात� नगर सभाको बैठकबाट �. १,५८,४१,७७,०००.०० राज�व र �यय अनुमान सिहतको िविनयोजन िवधेयक,

२०७७ पा�रत गरेको छ । वजेट खच� गन� अ��तयारी �दान भएकोमा चौमािशक �पमा भएको खच�को आवृ�� (Trend) एकनासको र अनुमानयो�य दे�खएन
। चौमािशक खच�को भार अ��तम चौमािशक र आषाढ मिहनामा बिढ दे�ख�छ भने अ�य खच�को ट� े�ड समेत मिहनागत �पमा समान र अनुमान यो�य दे�खएन
। ऐनको भावना अनुसार पू�जगत खच� �यव�थापन ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।
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५.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७७ आषाढ २६
को नगर सभाको बैठकबाट �वीकृत भएको काय��मको पू�जगत तफ�  िविवध नगर �मुखको �सफा�रसमा संचालन ह�ने योजनामा
�. २,३०,००,००,०००.०० र नगर उप �मुखको �सफा�रसमा स�ालन ह�ने योजनामा �. ५०,००,०००.०० अव�डा बजेट राखेको दे�खयो । काय��ममा
समावेश नगरी िविवध  िशष�कमा अव�डा राखेको िनयिमत दे�खन आएन । अव�डा रकमबाट पटक पटक गरी देहायका ४१ योजनामा �.

२,१०,१४,०४२.००खच� गरेको छ । शू� योजानमा समावेश नगरी सुिवधाका आधारमा योजना थप गन� प�रपाटीमा सुधार गनु� पद�छ ।

�स.नं. िमित भौ. नं. िववरण भु�ानी �.

   नगर �मुखको तोक आदेश िविवध  

१ २०७७/०६/०८ २५ KUKL अनुदान २६११०००

२ २०७७/०७/०२ ७४ मालुंग सं�ले खोला मोटरबाटो िनमा�ण सिमित २६१९०००

३ २०७७/०७/०५ ९६ फैमालचुली समाज सेवा सिमित २००००

४ २०७७/०७/०६ १०३ अिभनासी �गित पथ राि�� य सेवा समाज ८०९७२४

५ २०७७/०७/१७ १०५ हल �या�स िमिडया ए�ड क�यूिनकेशनलाई भु�ानी ग�रएको ८०६८२

६ २०७७/०७/२५ ११४ ित�ल�ाटार मा.िव. ४९९९९३

७ २०७७/०७/२६ ११९ kukl र नेपाल िबधुत �ा�धकरण २०४८४४३

८ २०७७/०७/२६ १२३ KUKL लाई भु�ानी १२७७२६२

९ २०७७/०७/२७ १२७ नेट केयर नेपाल �ा.�ल. ३८४१७१
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१० २०७७/०७/२७ १२८ जन एकता युवा �लब १००००

११ २०७७/०८/१९ १६२ वडा न १० मा गु�वा जाने वाटाेमा ढु गा िव�याउने ४५७१५७

१२ २०७७/०८/१९ १६३ डाभकन नेपाल लाइ भु�ानी ४५००००

१३ २०७७/०८/२५ १९२ मनाेहर ितथ�घाट पुल िनमा�णकाे Final Bill १०२६८४

१४ २०७७/०८/२५ १९३ वडा न १० काे ताेरण वहादरु थापाकाे घर तफ�  सडक ढलान १७८२१५

१५ २०७७/१०/०२ २७३ थापा कुवा सडक तथा ढल िनमा�ण उ.स. २६४८४८

१६ २०७७/१०/०२ २७४ वडा नं. ३ लाउखा टोल सुधार सिमित ५०००००

१७ २०७७/१०/०९ २८७ िव�ापन TVC िनमा�ण �ि� िफ�मस �ा ली ४९७०७०

१८ २०७७/१०/११ २८९ सूचना �काशन साइन इन िमिडया �ा.�ल २४०००

१९ २०७७/१०/१४ ३०१ सूचना �काशन ओरल एडभरटाई�ज� �ा. �ल ७८०९१

२० २०७७/१०/२० ३०८ िविभ� सामान ख�रद वेलकम �लो�र� ए�ड फिन��स� ९४९२०

२१ २०७७/१०/२८ ३३३ उप�यका खानेपानी �लिमटेड अनुदान  ११२६७५९

२२ २०७७/१०/२८ ३३४ अ�थाई �शासिनक टहरा िनमा�ण िबहानी िनमा�ण सेवा २१७००२

२३ २०७७/११/०५ ३४१ नयाँ िडप वो�र� गरे बापत कंडेल लु��बनी िनमा�ण तथा
स�लायस�

२१५२३४

२४ २०७७/११/०५ ३४२ �वा��य �वामसेिवका को अवलोकन भमण  धापासी �वा��य १०००००
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शाखा 

२५ २०७७/११/०५ ३४४ �वा��य �वामसेिवका को अवलोकन भमण धापासी �वा��य
शाखा 

१०००००

२६ २०७७/११/०६ ३४७ नेपाल िव�ुत �ाधीकरण ४६५९५

२७ २०७७/११/१० ३५३ नगरपा�लका अनुदान अनुदान परीचालन काय�िवधी 2077

अनुसार अनुदान 

५०४९५१

२८ २०७७/११/११ ३६८ वडा नं. ७  बाटोमा �लक तथा ढलान काय� २६००००

२९ २०७७/११/१७ ३८५ फा�ट ए�ड फाइन �ेस ९००००

३० २०७७/११/१९ ३८७ नेपाल िब�ुत �ा�धकरण ३४७७४६

३१ २०७७/११/२३ ३९४ टाेखा मुल सडककाे िनमा�णकाे रकम �यु ककनी िनमा�ण सेवा ९८११९२

३२ २०७७/११/२५ ३९७ मिहला �वा��य �वयम सेिवका लाई अ�ययन अवोलोकन
भमण पे�क� 

१०००००

३३ २०७७/१२/०६ ४१८ धापासी मा िव भवन  िशला�यास काय��म मा भएको खच� ७५०००

३४ २०७८/०३/२९ ८७३ वडा नं.६ ह�रयाली व�तीको सडक ढलान ॐ िनमा�ण सेवा २६४५०९

   नगर उप �मुखको तोक आदेश िविवध  

१ ०९/०९/२०७७ २२२ क��युटर ता�लम सोधभना� िबजय डंगोल २३७३९

२ १२/२७/२०७७ ४७०  काय��म  सोधभना�  िनम�ला रे�मी ८२०९०
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३ २०७८/०२/०५ ५३८ सेतुव�ध रामे�वर टोल िवकास स�था  ९७००००

४ २०७८/०२/१८ ५८७ क��युटर ता�लम सोधभना� िबजय डंगोल २९८७५०

५ २०७८/०३/२३ ७७५ �ी स�य साई टोल सुधार सिमित १३३६२९१

६ २०७८/०३/२८ ८४३ ढल िनमा�ण गरे बापत झुडोल �वेश नगर टोल िवकास सं�था ७७१८८८

७ २०७८/०३/३० ९१० ला�पा स�लायस� ए�ड ि���टङ �ेस ९५०१६

   ज�मा खच� २१०१४०४२

५.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म र
बजेट तजु�मा गनु�पन� �यव�था छ । नगर प�रषदले �वोकृत गरेको योजना तोिकए अनुसार काया��वयन गनु� पद�छ । पा�लकाले देहाय अनुसारका योजना �वीकृत
गरेकोमा आ�थ�क वष�को अ�त स�म पिन काया��वयनमा आएको छैन । यसवाट पा�लकामा �वीकृत योजना काया��वयन गन� बाँक� रहने तर िविवध तथा अव�डा
िशष�कबाट थिपएका योजना काय��वयनले �ाथिमकता पाउने अव�था छ । वािष�क काय��ममा समावेश योजना काया��वयन �णाली सु�ढ गरी योजना
�यव�थापन �भावकारी बनाउनु पद�छ।

�स .न नाम रकम 

१ �स�सिटिभ जडान १५००००००

२ न�शा  िडजीटलाइजेसन १५०००००

३ सडक सुर�ा १२०००००

४ जालपा पाक�  ६००००००
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५ सामाखुशी सडक कालोप� २००००००

६ काया�लय को लािग ज�गा ख�रद ७५०००००

७ एक वडा एक �यामशाला ९७५००००

८ ला�पाखा पाक�  ४५०००००

९ ६ न वडा काया�लय भवन ३००००००

१० मंगल टोलमा ढल र वाटो प�क� ३७०००००

११ झुडोल ढल तथा सडक�तर उ�ित २५०००००

 ज�मा ५६६५००००

५.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र
अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित
गठनको �यव�था छ । पा�लकाले �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन गरी काय� ग�ररहेको �वेश बैठक तथा छलफलको �ममा
जानकारी िदएको छ । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा�
बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५
गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था रहेको भएपिन समय �समामा काय� स�प� ह�न नसक� फरक र थप
समय लगाई काय� गरेको पाइयो । िनयमावलीको समय �समा िभ� काय� स�प� गराई थप �यव��थत गनु�पद�छ ।

५.५ �े�गत काय��म :�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�नको ५.१ मा सामा�जक िवकासका िश�ा, �वा��य, खानेपानी तथा सरसफाई,
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सं�कृित �व��न, ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ज�ता सामा�जक िवकास तथा पूवा�धार �े�मा समानुपाितक �पमा वजेट �यव�थापन
गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले कृिष, उ�ोग, पशु, पय�टान, �वा��य, सरसफाई  ज�ता �े�मा ३  �ितशत भ�दा कम बजेट �यव�था ग�र पूवा�धारका �े�लाई
मा� िवशेष �ाथिमकता िदई ४३ �ितशत स�म िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । ��येक वष� �थीर �पले �ाथिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी काय��म र वजेट
�यव�थापन गरेको छैन। यसवाट सामा�जक िवकासका �े� �ाथिमकतामा नपरेको अव�था छ । मानव िवकास सूचका�मा सकारा�मक �भाव पान� �े�मा
िद�दश�नले िनद�श गरे अनुसार बजेट िविनयोजन गरी खच� �यव�थापन गनु� पद�छ । बजेट �यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ ।

�स.नं �े�/उप �े� िविनयोजन �ितशत 

१ आ�थ�क िवकास ८८७६० २.७

२ कृिष २१२३१ ०.७

३ उ�ोग ३१०० ०.१

४ पय�टन ४९०२५ १.५

५ सहकारी ४४०० ०.१

६ िव�ीय �े� १०४ ०.०

७ जल�ोत तथा �संचाई ८०० ०.०

८ पशुप�छी िवकास ५००० ०.२

९ भूिम �यव�था ४६०० ०.१

१० वािण�य ५०० ०.०

११ सामा�जक िवकास ४१९३०८ १२.८
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१२ िश�ा १७०७७३ ५.२

१३ �वा��य ५५६४१ १.७

१४ खानेपानी तथा सरसफाई ९२६४६ २.८

१५ भाषा तथा सं�कृित २१०७५ ०.६

१६ ल�िगक समानता तथा सामा�जक
समावेशीकरण

३१७६६ १.०

१७ युवा तथा खेलकुद १६५०७ ०.५

१८ जनसं�या तथा बसाईसराई २०० ०.०

१९ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ३०७०० ०.९

२० पूवा�धार िवकास ९६१०३७ २९.४

२१ यातयात पूवा�धार ६४४५२३ १९.७

२२ भवन, आवास तथा सहरी िवकास १८६६२२ ५.७

२३ उजा� ३९१५० १.२

२४ संचार तथा सूचना �िब�ध १७१०० ०.५

२५ स�पदा पूवा�धार ६२३१९ १.९

२६ िब�ान तथा �िब�ध २८०० ०.१
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२८ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ७२१५१ २.२

२९ वातावरण तथा जलवायु १२३५० ०.४

३० िवपद �यव�थापन ११६०० ०.४

३१ मानब संशाधन िवकास १२०० ०.०

३२ शा��त तथा सु�यव�था ६६५० ०.२

३३ कानुन तथा �याय २३५० ०.१

३४ शासन �णाली २५५० ०.१

३५ त�यांक �णाली २०० ०.०

३६ ग�रबी िनवारण ५३४६ ०.२

३७ अनुगमन तथा मू�यांकन २१००० ०.६

३८ �शासक�य सुशासन ७८२५ ०.२

३९ िव�ीय सुशासन १०८० ०.०

४० काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १८३६५९ ५.६

कुल ज�मा ३२६६१७१ १००.०
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५.६ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ोफाइल तयार गरी राखेको भएपिन वेभ
साइटमा रा�ने ज�ता िव�ध अपनाइ सेवा�ाहीको पह�चयो�य बनाएको दे�खएन । �ोफाइलका त�या� तथा �यहोरामा लाभ�ाहीको पह� ँच पु�े गरी पारदिश�ताका
उपयु� िव�ध अवल�वन गनु�पद�छ ।

६ स�प�� संर�ण :

पा�लकामा ह�ता�तरण भई आएका स�प�� उपयोग संर�ण तथा �यव�थापनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् । 

६.१ नगरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान लगायतका स�प��को मू�यांकन समेत दे�खने
गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।सािवक गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट ह�ता�तरण भई आएको स�प��को अिभलेख अ�ाव�धक
गरेको दे�खएन । कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकन सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ । यस
स�ब�धमा गत वष�को  लेखापरी�ण �ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।

६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ मा िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लय
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन�  �यव�था छ । साथै ह�ता�तरण भई आएका स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता अ�ाव�धक
गरी २०७५ असार मसा�त िभ� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खएन । अिभलेखको अभावमा ह�ता�तरण भई आएको स�प�� तथा सामाि�को यथाथ�
अव�था यिकन ह�ने दे�खएन । अिभलेख �णा�लमा सुधार गरी स�प�� लेखा�न अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

६.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाको �े� िभ�को स�प�� रेखदेख तथा मम�त संभारको �व�ध गनु�पन� �यव�था छ । साथै
साव�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा हक ह�ता�तरण गन� वा �लजमा िदन नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले य�ता स�प��को रेखदेख तथा
मम�त संभारको उिचत �व�ध गरेको दे�खएन । स�प�� संर�णको पया�� �व�ध गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।  
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७ कानुन िनमा�ण :

पा�लकाले िनमा�ण गरेका कानुन तथा �यायीक सिमित माफ� त स�पािदत काय�का स�व�धमा पेश भएको िववरण परी�ण गदा� कायम भएका �यहोरा देहायमा
उ�ेख छ । 

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था पा�लकाले �देश सरकारबाट �ा� कानुन म�यौदा
अनुसार २१ र नगरपा�लका आफौले १४ गरी ४५ कानुन बनाई काया��वयनमा �याएको दे�ख�छ । कानुनका �यव�था काया��वयन गरी सेवा �वाह थप
�यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।



22 of 116

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

७.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको बारेमा �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ ।आ.व. ०७७/७८ को नीित, वजेट तथा
काय��म पु��तकामा उ�ेख भए अनुसार गत बष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� मु�ा नरहेको र यो बष� ३६ िववाद दता� भएकोमा ६
वटा मा िमलाप� भएको, ११ वटा तामे�लमा रहेको, १ वटा अदालत गएको र १२ वटामा फैसला स�व��ध काम भइरहेको दे�ख�छ । �यायीक सिमितको काय�
स�व��ध िववरण देहायमा उ��ख छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

आ.व. उजुरी
सं�या

फैसला मु�तबी मेलिमला
प

उजुरी
ब�द

कारबाही
�ि�या

अदालत
पठाएको

०७४/०
७५

३१ १३ ४ ६ ७ १ ३

०७५/०
७६

३६ ७ ६ २ ८ १३ १

०७६/०
७७

३९ ७ ८ ९ २ १३ १

०७७/०
७८

३६ ७ ११ ६  १२ १

०७८/०
७९

३२ ५ २ २ २ २० १

ज�मा १७४ ३९ ३१ २५ १९ ५९ ७
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८ कम�चारी �यव�था :
पा�लका अ�तग�त काय�रत कम�चारीको दरव��द तथा पदपूित�, तलिव �ितवेदन तथा भ�ा �यव�थापनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

८.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहलेआ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �य�थापन सव��णका
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था
छ ।  पा�लकाले िविभ� पदमा गरी २३० �वीकृत दरव��दको ४३ �ितशतले ह�ने ९८ जना कम�चारी करारमा भना� गरी  तलव भ�ा �सश�कमा
�. ३,६२,०८,०५५.०० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय
सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, म�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करार सेवाबाट कम�चारी �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले
मा�थ उ�े�खत पद सिहतको िविभ� पदमा ४३ जना करार िनयु� गरी भु�ािन गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।

�वीकृत
दरव��द

दरव��द अनुसार काय�रत �र� 

�थायी अ�थाई करार ज�मा
पदपूत�

२३० १०० २ ९८ २०० ३०

�ितशत ४३ १ ४३ ८७ १३

८.२ तलबी �ितवेदन : िनजमती सेवा ऐन, २०४९ मा तलब र �ेड भु�ानी िदँदा पारीत �ेडलाई िनजामती िकताबखाना, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय वा
आ.ले.प.शाखाबाट �ेड िभडान गरेर तलबी �ितवेदन पारीत गरी तलब भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । यस आ.व.मा चालुतफ� बाट तलब भु�ानीमा
�. ३,६२,०८,०५५.००  खच� भएकोमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव खच� लेखेको िनयिमत दे�खएन ।
समयमा तलवी �ितवेदन पा�रत गन� तफ�  काया�लयको �यान पु�ुपन� दे�ख�छ।
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८.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) मा अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । पा�लकले यस
वष� �ो�शाहन भ�ा, जो�खम भ�ा, सिमत बैठक भ�ा, पदा�धकारी तथा कम�चारी भ�ामा खच� गरी िव��य िववरणमा खच� लेखा�न गरेको छ । भ�ा �दान
गदा� अव�यकता तथा  औिच�यता पुि� ह�नेगरी कानुन �ारानै �यव��थत गनु�पन�मा पा�लकाले अ�धका�स भ�ा िवतरण गदा� कानुन ताथ िनद�िशकामा उ�ेख
गरेको पाइएन । �प� कानुनी �यव�था नभई भ�ा िवतरण गरेको उपयु� दे�खएन । य�तो प�ितमा सुधार गनु� पद�छ ।

९ आ�त�रक िनय��ण :

पा�लकाको आ�त�रक िनय��णका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ माआ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेको छ । आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय
उ�रदािय�व कानूनमा समेत उ� �यव�था उ�ेख छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय�का स�व�धमा स�पमदनग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी
�भावकारी र द�तापुण� �पमा स�पादन गनु�पन� �णालीको नगर �मुख, �ज�ा सम�वय सिमित �मुख वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गन�
�यव�था रहेकोमा पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीको �भावकारी �यव�थापन गन� सकेको दे�खएन ।
�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�
�वव�था रहेकोमा पा�लकाले िवगतमा त�या� तयार गरेको भएपिन अव�ध यिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको सु� स�टवयरले जेनेरेट गरे अनुसारकोवािष�क �ितवेदन �देश लेखा इकाई काया�लयमा
पठाउने गरेपिन सो स�व�धमा भएका थप �गितका स�व�धमा लेखा�न गरेको पाइएन ।
पा�लकाले भु�ानी अिभलेखका आधारमा सु� स�टवेयरमा काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको जनाएपिनबह�बिष�य योजना �वीकृत गरी
अिभले�खकरण गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको
दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यसको उपयु�
�यव�थापन गरेको दे�खएन ।
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पा�लकाले �ज�सी सामानकोिववरण तयार गरी सहायक �ज�सी खाता राखेको जानएपिन वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समानको अिभलेखमूल
�ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन� उ�ेख गरेकोमा सुझाव काया��वयन गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको दे�खएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन ।
योजना �यव�थापनमा सकारा�मक �भाव कायम गन� गरी वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन
भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ� यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका
िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल गन� �णाली �यव�थापन गरेपिन थप सुधार गरेको दे�खएन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ागरी उपल��ध मापन गरेको दे�खएन । यसबाटअधुरा आयोजनाको काया��वयनमा िदशािनद�श ह�न सकेको दे�खएन ।
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९.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना
�िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । 

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� ह�नुपन�मा पा�लकाले
राज�वा उठाउन �योग गरेको राव�व सूचना �यव�थापन �णालीको �यव�थापन र िनय��णमा काया�लयको पह� ँच दे�खएन । सेवा �दायक सँ�थाले
िनय��ण तथा �यव�थापन गन� ग�र स�झैता गरेको दे�खयो । यसबाट नगरपालीकाको आ�त�रक आय लेखा�नका स�व�धमा भरपद� अनुगमन
�णाली तयार गरेको दे�खन आएन । पा�लकाले सँकलन के�� बाट �ा� िववरणको आधारमा मा� आय लेखा�न गन� गरेको छ । �णाली
�यव�थापनमा समेत नगरपा�लकाको पह� ँच ह��गरी सुधार गनु� पद�छ ।

 सूचना �िवधी प�ितमा युजर ए�सेस �यव�थापन गदा� स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार गरी  म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम
�योगककता�, िनय��णकता� लगायतको अिभलेख कायम ह�नेगरी काया��वयन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

 
स�टवेयर�यानुअलमा तोिकए अनुसार से�युरी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा रा�नुपन�मा
लेखापरी�ण अव�धमा उ�े�खत �यहोराको �माण पेश ह�न आएन । यसबाट से�यु�रटी �ोटोकल र सुर�ण िवधीका स�व�धमा जो�खम भई अिभलेख
भएकोआ�दानी रकम हराउने तथा अिभलेखमै नदे�खई आय लेखा�नमा समेत नआउने अव�था रह�छ। यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।
फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वैक��पक �यव�था ह�नुपन� अशल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले यस स�व�धमा छु�ै गरी भरपद�
�यव�था गरेको �माण पेश गरेको छैन । �सगास वा सु� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा �योग ह�ने स�टवेयरका स�ब�धमा सेवा
स�ालक िनकयलेनै िनय��ण गन� र पा�लकले स�ालन मा� गन� गरेको नकारी िदएको छ । भरपद� वैक��पक �यव�था सुिन��चत गनु�पद�छ ।
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९.३ म   .ले.प फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ित अवल�बन गनु�पन�मा ती प�ितह�मा सुधार गनु�पन� �यहोराह� दे�खएका छन् ।

पा�लकाले सवारी साधन मम�त, ई�धन खपतको अव�था ज�त �यहोरा खु�नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक
रा�नुपद�छ । लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� लगबुक राखेको दे�खएपिन समय �म अनुसारको अिभलेक द�ु�त ह�नेगरी अ�याव�धक गरेको
पाइएन । सवारी साधनको वा�तिवक अव�था खु�ने गरी म. ले. प. फाराम ९०५ अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
 
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�त गदा� म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जमको मम�त अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले पा�लकले
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�तमा यस वष�  पूजीगत स�प�� िशष�को �. ............... म�ये बाट खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ
। सवै िक�समको मम�तको अव�था दे�खनेगरी मम�त अिभलेख राखेको छैन । यसवाट य�ता साधन िव�थािपत तथा �ललाम गदा� साथै िव��य
िववरणमा वा�तिवक मु�य लेखा�न गन� सम�या ह�ने दे�ख�छ । य�तो अशर उ�प� नह�ने गरी सुधार गनु�पद�छ ।
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९.४ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा कम�चारी �मणको अिभलेख अ�याव�धक गरी
रा�नुपन� �यव�था छ । यस काय�को आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको छ ।

�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा काय�लायबाट �मण आदेश �लई �मण गन� कम�चारीका स�व�धमा म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका
सबै कम�चारीका लािगम. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमन तथा �मण काय�मा �.

११,३६,४८०।०० खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा�मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार
खच� लेखेपिन �मण अिभलेख राखेको छैन। साथै ते�रज तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा
ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ। यसबाट अनुगमन तथा मु�याँकन काय��म �भाबकारी भयो भ�े
आधार भएन । उ� खच� गदा� �मण गन� �यि�को �प� �यहोरा दे�खने ग�र अिभलेख राखेको छैन । यसबाट आ�थ�क वष�को अ�तमा कम�चारी �मण
अव�थाको मु�या�न गन� स�ने दे�खएन । साथै �मणबाट िनधा��रत उदे�य �ा� भए नभएको साथै खच� �भावकारी भए नभएको परी�ण गन� सिकएन
। पा�लकाले �मण अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
 
सोही िनयमलीमा �मण पे�क� �लने कम�चारीले �मणबाट फक� आएपिछ म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� र �ितवेदन
�ा� भएपिछ �मणको उपल��ध मापन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीले पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस अनुसारको  �मण �ितवेदन
�लई अिभले�खकृत गरेको छैन । यसले आ�त�रक िनय��ण �यव�था कमजोर देखाएको छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु�पद�छ ।
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९.५ बे�जु लगत : आ�दानी खच� लेखा�न तथा िव��य िववरण तयारी लगायत काया�लयको ��यक तहमा �योग ह�ने काय� अिभले�खकरण गन� महालेखापरी�कको
काया�लयले �वीकृत गरे अनुसारका म. ले. प. फारामह� �योग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णबाट उठेका बे�जुको अिभले�खकरण गरी बे�जु
लगत रा�नुपद�छ । पा�लकाले केही म ले प फारमह� राखेपिन अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत तयार गरेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।

म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक नह�दा वे�जुको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने ह� ँदा िनयमानुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।

९.६ पा�लकाले िनमा�ण काय� स�झौता गदा� र रिन� िवल अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार धरौटी रा�ने र
धरौटी क�ी गरी भु�ानी गन� गरेको छ । यसरी क�ी गरी राखेको धरौटीको अिभलेख काय� स�प� भएपिछ िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले िवगत दईु वष�दे�ख
सु� �णालीबाट लेखा राखेकोमा सो वष� दे�खको धरोटीको अिभलेख अ�ाव�धक भएिपन सु� स�टवेयर लागु ह�नुभ�दा अ�ध�ा वष�ह�को अिभलेख
�णालीमा �िवि� गरेको छैन । यसवाट धरौटी वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने दे�ख�छ । साथै िव��य िववरणमा ��तुत धराैटी समेत एिककृत अिभलेखको
अभावमा वा�तिवक भए नभएको यिकन ह�न सकेन ।

१० गुण�तर परी�ण : 

ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� स�झौता अनुसारको सामान आपूित� तथा िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण गरी �ा� सामान तथा भएको िनमा�ण काय�को
गुण�तर यिकन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा आपूित� ह�ने मालसामान तथा भएका िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरेको दे�खएन । केहीमा गुण�तर
परी�णको �माण सँल� गरेपिन नम�श अनुसार गुण�त�रय काय� भएको आ�व�त ह�ने आधार दे�खएन । यसवाट पा�लकाले गरेको िनरमाण काय� िनमा�ण
नम�शले उ�ेख गरे अनुसारको गुण�तरमा भएको र गुण�त�रय मालसामान �ा� भएको आ�व�त ह�न सकेन  । �त�रय िनमा�ण काय� र मालसामन ख�रद गरेको
आ�व�त ह�नेगरी गुण�तर प�र�ण प�ित �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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११ आ�त�रक आय :

पा�लकाको आ�त�रक आय, कर संकलन �यव�था तथा आय लेखा�नका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

११.१ आ�त�रक आय: नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको आय �यय िववरण अनुसार नगरपा�लकाले देहायका िशष�कमा आ�त�रक आय आज�न गरेको दे�ख�छ ।

�.सं. िववरण वािष�क
अनुमान 

आ�दानी फरक फरक �ितशत

१ स�प�� कर ५५००० ६११३८ ६१३८ ११

२ भूिमकर
(मालपोत)

२५०० ३१०० ६०० २४

३ घर वहाल कर ३२५०० ४०६३४ ८१३४ २५

 ४ �यवसाय कर १५००० १४१४४ -८५६ -६

 ५ िव�ापन कर ७०८ ४२५ -२८३ -४०

६ वहाल िवरौटो कर ४०० ३५५ -४५ -११

७ न�सा पास द�तुर ३५००० ४४०५५ ९०५५ २६

८ �शासिनक सेवा
शु�क

२०० १६०३ १४०३ ७०२

९ अ�य द�तुर १५०० ४६४ -१०३६ -६९

१० द�ड ज�रवाना ५०० ११७९ ६७९ १३६
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 ज�मा १४३३०८ १६७०९
७

  

नगरपा�लकाले आ�थ�क ऐन, २०७७ सातौ ँनगरसभाबाट पा�रत गरी काया��वयनमा �याएको छ । िवधेयककोअनुसूचीमा �यव�था गरी मालपोत तथा भूिमकर,

स�प�� कर, वहाल कर, �यवसाय कर, जिडबुटी, कवाडी तथा जीवज�तु कर, सवारी साधन कर, िव�ापन कर, मनोर�न कर, वहाल िवरौटी कर, सवारी
साधन पािक� ङ शु�क, पय�टन शु�क, ट� े िकङ र् या��टङ शु�क, सेवा शु�क, द�तुर, पटके कर, साव�जिनक सुिवधा उपयोग सेवा शु�क, ज�रवाना लगायतका
कर तथा द�तुर संकलन गद� आएको छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

अनुमािनत आय : पा�लकाले मा�थ उ�ेख भए अनुसार १० िशष�कमा गरेको आय अनुमान म�ये ��ेिपत अनुमान भ�दा ७०२ �ितशत स�म बिढ र ६९ 

�ितशत स�म घिट आ�दानी गरेको छ । िवषयगत �पमा िव�लेषण गदा� �शासिनक सेवा शु�कमा ७०२ �ितशत र अ�य द�तुरमा ६९ �ितशत स�मा घिट
बिढ गरी आय संकलन भएको छ ।    यसबाट पा�लकाको आय अनुमान गन� आधार यथाथ� र िव�वनसिनय रहेको दे�खएन । गत िवगतको यथाथ� त�या�
तथा चालु आ�थ�क वष�मा स�ालन ह�ने काय�को िव�लेषण ग�र अनुमान ��ेपण गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

कर संकलन �णाली: नगरपा�लकाले के�� र ११ वटै वडाबाट दिैनक �पमा कर तथा द�तुर संकलन गद� आएको छ । आ�थ�क ऐनले तोकेको दरमा कर
िनधा�रण गरी अशुल गन� सेवा �दायक श�टेक  �ा.�ल.संग स�झौता गरी कर संकलन �णाली स�टवेयर �योगमा �याएको छ ।सेवा�ाहीको िववरण
स�टवेयरमा पो��ट� गरी क��युटर िवलका आधारमा रकम संकलन गन� र नगरपा�लका तथा वडाका कम�चारीले िनयमानुसार व�कमा दा�खला गन� गरेको
वताएपिन संक�लत रकम एक ह�ा दे�ख केही िदन थप स�म िढलो गरी दा�खला ह�ने गरेको छ ।  स�टवेयरको संचालन, प�रमाज�न तथा �यव�थापन सेवा
�दायक क�पिनले मा� गन�, नगरपा�लकाको �णालीमा िनय��ण नह�ने, सेवा �दायकले रकम कलममा हेरफेर गरेमा प�ा लगाउने िनय��ण �यव�था कायम
नह�ने ज�ता काय�ले आ�त�रक आय संकलन र लेखा�नमा आ�त�रक िनय��ण �णाली िव�व�त र भप�द� दे�खएन । िवल न�वर सिहतको ि��टेड िवल
�योगमा �याउनुपन�मा फरक फरक िबल ए ४ पेपरमा ि��ट गन� गरेमो दे�खयो । यसवाट राज�व आ�दानीको िव�ल� �णालीको िनय��ण �यव�था
कमजोर रहेको दे�ख�छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु� पद�छ ।
साथै स�टवेयरबाट दिैनक भएको आ�दानीको ज�मा कता� सेवा�ाही, काय�, ज�मा रकम समेत दे�खने दिैनक िववरण तयार गरी सोही आधारमा सा�ािहक,

मा�सक र वािष�क िववरण तयार गनु�पन�मा व�क दा�खला भौचर मा� संकलन गरी आ�थ�क �शासन शाखाले आ�दानी वाँधी संकलन भए आ�दानी लेखा�न भए
नभएको िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन । आय संकलन, लेखा�न तथा �ितवेदन �णालीलाई थप पारदिश� तथा सु�ढ गरी आय �यव�थापन �भावकारी
वनाउनु पद�छ ।
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम११.२ आय लेखा�न : नगरपा�लकाले राखेको आ�दानीको व�क नगदी िकताव अनुसार िविभ� वडाले संकलन गरी ज�मा गरेको राज�व देहाय अनुसार रहेको
दे�ख�छ । वडा काया�लयबाट नगदी र�सद ि��ट गरी व�क दा�खला गरेको भौचर नगरपा�लका काया�लयमा पेश भएपिछ सोही आधारमा आ�दानी लेखा�न गन�
गरेको दे�खयो । के���य लेखाको लेखा�न �णाली र स�टवेयरको आ�दानी िववरण दिैनक, सा�ािहक, मा�सक र वािष�क �पमा समेत �रक�साइल गन� गरेको
दे�खएन ।यसबाट कुल आयको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने, व�क स�टवेयर र खातामा देखाएको आ�दानीमा फरक पन� ज�ता अव�था भई आय लेखा�न
वा�तिवक नह�ने दे�ख�छ । िन��चत अव�ध िभ� अिनवाय� �रक�साइल गरी आय चुहावट भए नभएको प�ा लगाई यिकन गरी लेखा�न गन� �णाली िवकास
गनु�पद�छ । लेखापरी�णको �ममा आय खाताको मौ�दात र वैक भौचरका आधारमा आयको व�क नगदी िकतावमा भएको �िवि� वाहेक सवै र�सद, भौचर,

आ�दानी लेखा�न आिदको परी�ण ग�रएको छैन । नगरपा�लकाले आ�त�रक िनरय��ण �णाली सु�ढ गरी राज�व संकलन र दा�खला �भावकारी भरपद� र
पारदश� वनाउनु पद�छ ।

वडा वािष�क

१ ५०३३

२ ६५७६

३ १७४८३

४ ५८३७

५ १३५०७

६ ९७५५

७ १६०६३

८ ११७११

९ २०३४७

१० १७३९९

११ १०७५३



33 of 116

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

पा�लका ५१७२२

ज�मा १८६१८
६

नगरपा�लकाले क��यूटर िव�लङ �णाली लागु गरेकोमा गत िवगतमा धेरै वष�को कर, राज�व तथा द�तुर व�यौता भएका सेवा�ाहीको कर गणना फाइल
नगरपा�लकासंग नभएको, स�व��धत �यि�संग पिन अिभलेख नभएको अव�थामा पिछ�ो एक वष�को राज�व मा� दा�खला गदा� �णा�लमा र�ज�र ह�ने र
पिछ�ा धेरै वष�को कर चुहावट ह�न स�ने अव�था दे�खएकोले यस स�व�धमा नगरपा�लकाले स�पूण� कर संकलन युिनटलाई सजग गराई िनय��ण �णाली
समेत सु�ढ गनु�पद�छ ।

१२ कोिभड िनय��ण :

कोरोना िनय��ण तथा �यव�थापनका स�व�धमा उपल�ध िववरण परी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 
: 
पा�लकाले सँघ तथा �देश सरकारबाट �ा� आ�दानी समेत �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरी सामा�ी ख�रद, आइसोलेशन स�ालन, जी�खम भ�ा
िवतरण, �वारे�टाइन स�ालन ज�ता काय�मा देहाय अनुसार �. ३,१०,५५,४५२.०० खच� गरेको छ । कोषबाट सामा�ी तथा सेवा ख�रद
गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) को पालना नगरी टु�े ख�रद गरेको छ । माग आव�यकता अनुमान गन� नसिकने साथै फरक फरक
समयमा स सानो परीमाणमा खच� गनु�परेकोले टु�े ख�रद गनु�परेको काया�लयको �ितकृया छ । कानुनी �यव�थाको पालना ह�नेगरी ख�रद गनु�पद�छ ।

� स खच� िविवरण खच� �.

१ स�ार खच� १३५०
०

२ क��ाक ट� े िश�मा भएका
खच�

१२४६
४००

३ �वारे��टन र आइसोलेशन
काय�मा खाना �यव�था 

३०३५
१७७
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७२

५ िबमा खच� ३०१७
६०

६ सँ�थागत तथा होम
आइसोलेशन खच� 

९७७३
०७१

७ कोरोना �यव�थापनका
लािग सामाि� ख�रद

८०५८
४३०

८ काय�लय स�ालन खच� ११८५
२७०

९ िप�सआर परी�ण सु�क ११०६
८००

१० �वा�र�टाइन स�ालन खच� ५९६१
६६

११ खिटएका कम�चारी
�वा��यकिम� तथा अ�यको
पा�र�िमक

४३७२
१७२

१२ अ�य िविवध ८७८५
३४

 ज�मा ३१०५
५४५२
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१३ ख�रदकाय� �यव�थापन :

पा�लकामा स�प�� लेखा�न, ख�रद काय� �यव�थापन. परामश� सेवा ख�रद, साव�जिनक सुनुवाई, गुनाशो �यव�थापन ज�ता �े�का आ�त�रक िनय��णका
स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

१३.१ ख�रद योजनाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको खरीद गदा� तोिकए बमो�जम
ख�रदको गु�योजना र वािष�क खरीद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा काया�लयका लािग एक
ख�रद ईकाई गठन गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको नदे�खएकोले बष�भरी कुन कुन सामान कित प�रमाणमा आव�यक
पन�, कित सामान किहले खरीद गन� र �यसको उपयु� खरीद �कृया िव�ध के ह�ने ज�ता ख�रद �यव�थापनका मह�वपूण� प�ह� सिहतको  योजना नह� ँदा
आव�यकता बमो�जम खरीद गद� गएको एवं साव�जिनक खरीद ऐन र िनयमावलीको तोिकएको सीमा ना�न गई खरीद िनयम तथा ख�रद �ि�यामा सवैलाई
सहभागी ह�ने समान अवसर सुिन��चतता भएको नदे�खएकोले काया�लयले ख�रद �यव�थानमा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ । ख�रद इकाई गठन नह� ँदा ख�रद
काय�को किमकमजोरी हटाई मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा र अ�य सेवाको ख�रदको गुण�तर अिभवृि� गरी सोस�व�धी  �ज�मेवारी बहन गराउन
किठन ह��छ । ख�रद इकाई गठन गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ।
मौजुदा सूची तयारः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा (६) दफा ४१ को उपदफा
(१) को ख�ड (क) र दफा ४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा
सेवा �दायकको दफा १०(२) बमो�जमको यो�यताको आधारमा छु�ा छु�ै सूची तयार गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �यसरी मौजुदा सूची तयार
गरेको छैन । यसले गदा� यो�यता र �मता नभएकाबाट गुण�तरीय सेवा �वाह नह�ने ह�दा कानूनको पालनामा  �यान िदनु पद�छ ।
ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख
�यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले ह�ता�तरण ह�ने स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी
लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� तयार गरी �ितबेदन गनु�पन� �यव�था गरेकोमा  स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको दे�खएन ।
क��युटर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल, फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समान अिभले�खकरण गरी �ज�मेवारी सान� गरेको पाईएन । �ज�सी
मालसामानको लगत अ�ाव�धक नगदा� हराउने तथािहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा मालसामानको �कृित अनुसार �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई अ�ाव�धक
गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को  लेखापरी�ण �ितवेदनमा �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।
स�प�� लेखांकन : नगरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान लगायतका स�प��को
मू�यांकन समेत दे�खने गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन । कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार
गरी स�प�� लेखांकनलाई सु�ढ गनु�पन�दे�ख�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।
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परामश� सेवा : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने भएमा र विढ द�ता आव�यक
पन� भएमा लागत अनुगमान तयार गरी �ित�पधा�कव मा�यमबाट परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नमुनाका आधारमा छनौट भएका देहाय अनुसारका
काय�मा पा�लकाले �ित�पधा� नगराई सोझै परामश� सेवा ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीघ�का�लन पँूजी िनमा�ण
ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�का लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश�
सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।

१३.२ ख�रद स�झौता काया��वयन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा साव�जिनक िनकालये ख�रद गदा� बोलप�, दरभाउप�, सोझै ख�रद, अमानतबाट
ख�रद, परामश� ख�रद, अमानतबाट ख�रद ज�ता िविभ� िव�ध अपनाई ख�रद गन� िनधा��रत �कृया पुरा भएपिछ ख�रद स�झौता गरी स�झैता अनुसार िनमा�ण
काय�, मालसामान, परामश�, सेवा तथा रासन �खरद गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता गरी गरेको ख�रदमा स�झौताका सत� पालना भए नभएको स�व�धमा
लेखापरी�ण योजना अनुसारका नमुना छनौट गरी परी�ण गरेका �यहोरा अ�य दफाह�मा खुलाइएको छ ।
काय� �वीकार �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान
ग�रएको सेवा �वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�थाको काया��वयन अव�था िव�लेषण गदा� कितपय िनमा�ण काय� फरफारक
भएपिन �ितवेदन तयार भएको पाइएन । तयार भएका �ितवेदन समेत अिभले�खकरण तथा सँ�थागत स�झना (Institutional Memory) का लािग �योग
गन� भ�दा िव�ध पुरा गन� उदे�यले तयार भएको दे�ख�छ । यसले िनमा�ण काय�को गुण�तर र स�ालन अव�धको ��याभुती गन� भएपिन उदे�य अनु�पको
काय�मा �योग भएको पाइएन । िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपयु� छ भ�े कुरा संरचनाको उपयु�ताको परी�ण गरी
�मािणत भएपिछ मा� काय� �वीकार गनु�पन�मा यो �यव�थाको समेत काया��वनय ह�न सकेको दे�खएन । काय� �वीकार �ितवेदन वा�तिवक ह�नेगरी सुधार गनु�
पद�छ ।
एज िब�ट न�शा : स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा पेश
गनु�पन� र काया�लयले भिव�यको �योगका लािग अिभले�खकरण गनु�पन�मा अ�धका�स योजनाको एज िव�ट न�शा पेश भएको छैन । पेश भएका न�शा समेत
अिभलेिनकरण नगरी भौचरमा मा� समावेश गरेको छ । यसवाट िनयमको भावना अनुसार अशल अ�यासको �ितिन�ध�व भएको छैन । न�शा बनाउने तथा
पेश गन� काय�लाई भु�ानीको कागजको �पमा मा� �लने प�रपाटीमा सुधार गरी िनयमावलीको भावना अनु�प ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।
�ुिट स�याउने : सोही िनयमावलीको िनयम १२५ मा �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुिट दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सोको एक�न
गरी समयमा नै दाबी गरी मम�त गराई स�झौताको �भावकारी काया��वयन गराउने साथै �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय�
�वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार भएको यिकन गरी
बोलप� �वीकृत गन� अ�धकारी सम� पेश भएपिछ िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भएमा िनमा�ण काय� �वीकृत गरी काय�
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�वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन�मा पा�लकामा �कृयागत �पमा यो �यव�था अनुसरण नह�दा यसको िव�तृत परी�ण गन� सिकएको छैन । अशल अ�यास
अनुसरण गद� िनयमावलीको भावना अनू�प ह�नेगरी सुधार गनु�पद�छ ।
ठे�का लगत : पा�लकाले गत िवगत वष�दे�ख स�ालन ग�ररहेका �मागत ठे�का तथा चालु आथ�क वष�मा स�ालनमा आई िनमा�णको चरणमा रहेका साथै
स�प� भएको कुनैपिन ठे�काको िववरण अ�ाव�धक गरी म.ले.प.फा.नं १९० अनुसारको ठे�का लगत अ�ाव�धक गरी राखेको छैन । यसवाट पा�लकामा के
कित ठे�का स�ालनमा छन्, के कित काय�  स�प� ह�न नसिक अधुरो रहेको छ, सम�या��त ठे�का छन् छैनन् यिकन गन� सिकएन ।
पा�लकाले ठे�का फाइल तथा लेजर समेत राखेको छैन । िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� स�नाप� भएको िनमा�ण काय�को िववरण नािप  िकतावमा �िवि� गरी
नापीका आधारमा तयार भएको ठे�का िवल अनुसार भु�ािन गरी ठे�का फाइलमा समेत अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा राखेको छैन । रिन�
िवल भु�ानी भौचरका साथै संल� गन� तर नापी िकताव अ�ाव�धक नह�ने अव�थाले काय�को प�रमाण दोहोरो ह�नेगरी भु�ानी ह�ने साथै िनमा�णकाय� स�प�नै
नभई फरफारक गराउने अव�था रहेकोले पा�लकाले ठे�का �यव�थापनको आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ गनु�पद�छ ।

१३.३ पूव� िनधा��रत �ितपूित� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काय� स�झौता अव�धिभ� स�प� गन�
नसकेमा �याद समा�  भएपिछको ��येक िदनका लािग स�झौता रकमको ०.०५% वा कुल स�झौता रकमको १०% म�ये जुन बिढ ह��छ सो बराबर
पूव� िनधा��रत �ितपूित� अशुल गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले स�झौता अनुसारको िनमा�ण काय� शु� �याद िभ� स�प� गन� नसकेका ठे�कामा पूव� िनधा��रत
�ितपूित� अशुल नगन� गरी �यद थप गरेको भएपिन िनमा�णकाय� स�प� भएको छैन । साथै पा�लकाले गरेका िनमा�ण काय� स�झौतामा िनमा�णकाय� स�प� गन�
स�व�धमा िविभ� काय�को माइल�टोन सिहतको अव�ध कायम गन� गरेको दे�खएन । काबु बािहरको प�र��थित उ�ेख गरी �याद थप भएपिन यसको पया��
आधार पेश ह�न आएन । स�झौता अनुसारको शु� �याद िभ� िनमा�णकाय� स�प� गन� �ो�शािह ह�ने गरी पूव� िनधा��रत �ितपूित�को �ावधान काया��वयनमा
�याउनु पद�छ ।

१३.४ साव�जिनक सुनुवाई : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� काया�लय �मुखले काया�लयको
काम कारवाही �व�छ, पारदिश� र व�तुिन� वनाउन िवषयसंग स�व��धत िवशेष�, सरोकारवाला, नाग�रक समाजका �ितिन�ध तथा �थानीय िनकायका
पदा�धकारी समेत समावेश गरी सव�साधारण र सरोकारवालाको कानुनस�मत सरोकारलाई स�वोधन गन� साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) मा �थानीय तहले सेवा�वाह पारदिश�, उ�रदायी र जवाफदेही वनाउन साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले आ.व. ०७६/७७ मा वािष�क काय��म अनुसार िविभ� योजनामा खच� गरेको भएपिन योजनाव� �पले योजना स�ालन �यव�थापन
र काया��वयनको �भाव अव�थाका स�व�धमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको छैन ।
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लेखापरी�णको �ममा जानकारी �लदा खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक िनमा�ण, भु�य, कृिष �यवसाय �व��न आिदको िवषयमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको
जनाएपिन पा�लकामा साव�जिनक सुनुवाइ स�व��ध फाइल, माइ�यूट, उठेका िवषय, समाधानका लािग �ितव�ता �य� गरेको समय, �ितव�ता पुरा गरे
नगरेको िवषय आिदका स�व�धमा भएका काय�को अिभलेख छैन । यसबाट पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरेपिन आव�यक अनुगमन एवं िनद�शनको कमीका
कारण अिभले�खकरण गरी संक�लत सुझाव काया��वयन गन� गरेको छैन । िनयमावलीको �ावधान पुरा गन� मा� साव�जिनक सुनुवाई गन� तर अिभले�खकरण
नगरी गुनासो समेत �यव�थापन नह�ने अव�थाले साव�जिनक सुनुवाई �भावकारी दे�खएन । साव�जिनक सुनुवाईको वारेमा सेवा�ाहीलाई सुशुिचत गरी, सवै
वग�, �े�, तथा समुदायका �यि�को उप��थित ह�ने गरी साव�जिनक सुनुवाईको �यव�था गरी उठेका सम�याह�को अिभलेखीकरण र समाधानका
�ितव�तालाई तोिकएको समयाव�धिभ� काया��वनको अनुगमन गनु�पद�छ ।
गुनासो �यव�थापन : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम २० मा गुनासो �यव�थापनका लािग काया�लयमा गुनासो सु� ने
अ�धकारी (नोडल अ�धकृत) तो�नुपन�, गुनासो �लन िनशु�क टे�लफोन, अनलाइन सेवा ज�ता उपयु� मा�यमको �यव�था गनु�पन�, गुनासो �ा� भएको २४
घ�टािभ� नोडल अ�धकृतले �यव�थापनका लािग सुझाव सिहत काया�लय �मुख सम� पेश गनु�पन�, गुनासो �यव�थापनका लािग काय�लय �मुखले त�काल
आदेश िदनुपन� र आदेश भएकोमा गुनासो �यव�थापन गरी गुनासोकता�लाई जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाका पदा�धकारीसँग छलफल गरी
जानकारी �लदा पा�लकाले गुनासो सु� न नोडल अ�धकृत तोकेको पाइएन ।गुनासो �लन उजुरी पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी,
मौ�खक उजुरी म�ये कुनै एक वा सवै िव�ध �योग गन� सिकने भएकोमा उजुरी पेटीका राखेको भएपिन उजुरी पेिटकामा उजुरी परे नपरेको हेन� िन��चत
समयाव�धमा खो�नुपन�मा खो�ने गरेको पाइएन । यस स�व�धमा �ज�मेवार अ�धकारीलाई��न गदा� खो�ने गरेको तर अिभले�खकरण गन� नगरेकोले �मािणत
गन� नसकेकोजानकारी �ा� भएको छ । साथै पा�लकामा इमेल र एस एम एस माफ� त उजुरी �लने संय�� िनमा�ण भएको छैन भने �ल�खत उजुरी दता� गन�
गरेको दे�खएन । पदा�धकारी तथा कम�चारीसँग �ज�ासा रा�दा मौ�खक उजुरी सु� ने गरेको र मौ�खकै �पमा समाधान गन� गरेको भ� ने जवाफ �ा� भएको छ
। �ज�मेवार पदा�धकारी र कम�चारीले गुनासो अिभले�खकरण गरी सामाधान गन� र समाधानको जानकारी िदई सो को समेत लगत रा� ने काय�लाई �यून
�ाथिमकतामा राखेको कारण पा�लकाले गत िवगतमा कित गुनासो �ा� गर् यो र कितको समाधान भयो भ� ने अिभलेख तयार गन� गरेको छैन । पा�लकाले
गुनासो �यव�थापन संय�� तयार गन� र �लिपव� गन� नसकेको अव�था छ । पा�लका गुनासो र पृ�पोषण �लने स�य�� कमजोर रहेको पाइयो। यसबाट
पा�लका सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा अनिव� ह�ने अव�था छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प गुनासो सु� ने नोडल अ�धकृत तो�ने, गुनासो गन� उजुरी
पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी दता�, मौ�खक उजुरीको अिभले�खकरण गन� �यव�था िमलाउने, तोिकएको समय िभ� गुनासो
समाधान गन� स�व�धमा जाग�क ह�ने र गुनासो उपरको कारवािहका स�व�धमा गुनासोकता�लाई िछटो मा�यमबाट जानकारी िदने संय�� िनमा�ण गरी शुसासन
�व��न �ितको जवाफदेिहता वृि� गनु�पद�छ ।
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१४ िश�ा तफ� का �यहोरा :
बैक��पक िश�ण �सकाई काय��म, िश�ण सहयोग अनुदान, रा�� पित शैि�क सुधार काय��म तथा िदवा खाजा काय��मका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा
देहायमा उ�ेख छ । 

१४.१ २०३ २०७८-३-२५ बैक��पक िश�ण �सकाइ काय��मःपा�लकालेबैक��पक िश�ण �सकाइ काय��म अ�तग�तकोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरणका
लािग शैि�क काय��म काया��वयनका लािग िव�ालयलाई CUG सेवामा आब� गन� गो. भौ. नं २०३ िमित २०७८।३।२५ बाट १९ सामुदायीक
िव�ालयलाई �. १५,२८,१२५.००िनकाशा िदएको छ । वैकि�पक �सकाइ तथा िव�ालय �वा��य सुर�ा स�ब��ध साम�ी �यव�थापन गन� सशत� अनुदान
उपल�ध गराएकोमा खच�को िवल भरपाई पेश भएको छैन । क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िवधाथ� सं�याका आधारमा उपल�ध गराएको अनुदान उपयोगको
स�व�धमा िवल भरपाई पेश गनु�पद�छ ।

�स न िव�ालयको नाम     रकम 

१ �ी चेतना मिहला मा�यिमक िव�ालय १२०००।००

२ �ी जनचेतना पु�तकालय १२०००।००

३ �ी जालपा पु�तकालय १२०००।००

४ �ी जालुपा मा. िव. १७७७५०।००

५ �ी झोर महाँकाल सामुदायीक �सकाई के�� नेपाल १२०००।००

६ �ी ित�लंगटार मा. िव. ४२९३७५।००

७ �ी धापासी मा. िव. ८५५००।००

८ �ी �हःजः प�तकालय १२०००।००

९ �ी मनोहर मा. िव. २७३०००।००

१,५२८,१२५
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�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम१० �ी बु� नमुना बैकि�पक िव�ालय १२०००।००

११ �ी शुभ�ी वैक��पक मिहला िव�ालय १२०००।००

१२ �ी च�डे�वरी मा. िव. ३५६२५।००

१३ �ी झोर महाँकाल मा. िव. ५९२५०।००

१४ �ी वाडे�वर मा. िव. १४६२५०।००

१५ �ी सर�वती मा. िव. २३७३७५।००

ज�मा १५२८१२५।००



41 of 116

�म भौचर
न�बर
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१४.२ २०७७-३-२५ िश�ण सहयोग अनुदान : िमित २०७७।६।२५  िश�ण सहयोग अनुदान अ�तग�त िन�न िव�ालयलाइ िदएको अनुदान �. २०,००,०००।०० बाट भएको
खच�को अव�था स�व��ध �माण कागजात लेखापरी�ण अव�ध िमित २०७८।९।२५ स�म पेश गरेको छैन। िनयमानुसार खच� गरेको आ�व�त ह�ने �माण पेश
गनु� पद�छ ।  
म�यौदा छलफलको समयमा �माण पेश गरेको छ भने गुण�तरका स�व�धमा अनुगमन ग�रने �ितकृया िदएको छ ।

कं सं   िव�ालय रकम 

१ �ी जालुपा मा. िव. ४०००००.००

२ �ी धापासी मा. िव. ४०००००.००

३ �ी च�डे�वरी मा. िव. ४०००००.००

४ �ी झोर महाँकाल मा.
िव.

४०००००.००

५ �ी सर�वती मा. िव. ४०००००.००

 ज�मा २००००००.००
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१४.३ २५ २०७८-३-२५ रा�� पितशैि�कसुधारकाय��म -  पा�लकाले वािष�क काय��ममा समावेश गरी रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत िव�ालको भौितक संरचना िनमा�ण गन�
देहाय अनुसारका ७ िव�ालयलाई गो.भौन. २५।२०७८।३।२५बाट �. ७५,५०,००,०००।००िनकाशा िदएको छ । काय��म िनद�िशका अनुसार िनकाशा
रकमबाट भएको काय�का स�व�धमा िनयिमत अनुगमन गन�पन� तथा उदे�य अनुसार खच� भए नभएको यिकन गरी फरफारक गनु�पन�मा गरेको छैन । पुवा�धार
िवकास काय��म अनुदान रकमको लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।९।७ स�म खच�को फाटबारी, िव��य तथा भौितक �गित र लेखापरी�ण �ितवेदन
लगायतका खच� पु�ी ह�ने �माणा कागजातपेश भएको छैन । िनकाशा भई गएको रकम काय��म काया��वयन िनद�िशकाको शत� अनु�प खच� भएको आ�व�त
ह�ने �माण पेश गनु�पद�छ ।  

क.स. िवधालय नाम रकम �.

१ �ी जालुपा मा.िव. ६५००००.००

२ �ी ित�लंगटार मा.िव. २५०००००.००

३ �ी धापा�स मा.िव. १८०००००.००

४ �ी मनोहर मा.िव. ६५००००.००

५ �ी च�डे�वरी मा.िव. ६५००००.००

६ �ी वौडे�वर मा.िव. ६५००००.००

७ �ी सर�वती  मा.िव. ६५००००.००

 ज�मा ७५५००००.००

७,५५०,०००
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१४.४ १०६ २०७८-३-१६ िदवा खाजा काय��म : �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��मबाट बालिबकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बालबा�लकाका लािग िदवा खाजा
उपल�ध गराउन िनकासा �ा� भएको दे�खयो । िव�ाथ� त�याँकको आधारमा माघ, फागुन, चै� मिहनामा िदवा खाजा उपल�ध गराउन गो.भौ. नं १०६।
२०७८।३।१६ बाट देहायका ८ िव�ालयलाई ४५ िदनका लािग �ित िदन १५ का दरले �. १२,०१,३१८.००अनुदान िनकसा िदएको छ । पा�लकाले
िव�ालय संचालन भएको िदनका लािग िवधथ�को दिैनक हा�जर पु��तका समेतको आधार �लई अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था िमलाउनु पन�मा �माण
सल� नगरी िनकासा  िदएको िनयम स�मत दे�खन आएन । िनद�िशकाले गरेको �यव�था पालना भई िनकासा तथा खच� भएको �माण पेश गनु�पद�छ ।

�स नं िव�ालयको नाम रकम 

१ �ी धापासी मा. िव. ७०८५१.७५

२ �ी मनोहर मा. िव. १७२८००.००

३ �ी जालुपा मा. िव. १७८७८०.५०

४ �ी ित�लङटार मा. िव. ४०८६६३.५०

५ �ी च�डे�वरी मा. िव. २२०४४.४५

६ �ी झोरमहाँकाल मा. िव. ६१५८२.६०

७ �ी बौडे�वर मा. िव. १०४२०५.८०

८ �ी सर�वती मा. िव. १८२३८८.८०

 ज�मा १२०१३१८.००

१,२०१,३१८

१५ पे�क� बाँक� : २,०१७,६४१



44 of 116

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

पा�लकाले कम�चारी तथा िनमा�ण �यवसयीलाई काय��म स�ान तथा मोिवलाईजेशन पे�क� उपल�ध गराएकोमा फ�य�ट नभई बाँक� रहेको पे�क� स�व��ध
�यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 
: 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� फ�य�ट स�ब��ध �यव�था छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िन�न �यि� तथा सं�थाले �लएको  पे�क� �. १ २०,१७,६४१.०० आ�थ�क वष�को अ�तस�ममा पिन
फ�य�ट नभई बाँक� रहेको छ । यो बष� िविभ� िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�लाई उपल�ध गराएको पे�क� म�ये देहाय अनुसारका सां�था तथा िनमा�ण
�यवसायी तथा आपूित�कता�को �. २०,१७,६४१.०० पे�क�को �याद नाघेको दे�खएकोले उ� पे�क�  िनयमानुसार असूल फछ�ट ह�नु पद�छ ।

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

�याद
ननाघेको

�याद
नाघेको

ज�मा

१ क�क� म��दर पाक�  ५ नं. देव �संह -अिमत - िबजयी जे.
भी.

० ५००००
०

५०००
००

२ समपुरक कोष साई बाबf ए�ड तारा
क��ट� �सन सेवा

० ४००००
०

४०००
००

३  सडक कालाेप�े एबं
Overlay

साई बाबा ए�ड तारा
क��ट� �सन सेवा

० ८६०००
०

८६००
००

४  काया�लयको �मुख
�शासिनक भवन 

गौरा–�ृखला जे.भी. ८३००००
०

० ८३००
०००

६  वडाकाया�लय भवन ११ आ�ेय  िनमा�ण सेवा �ा.�ल. १०००००
०

० १०००
०००

७  काया�लयको �मुख
�शासिनक भवन 

गौरा–�ृखला जे.भी. १८००००
०

० १८००
०००
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८   सडक �तराे�ित इ�थकल इ��जिनय�र�
इ�टर�ाजेज �ा. �ल.

२०००००
०

० २०००
०००

९ ढल एवं सडक �तरउ�ती जालपा िनमा�ण सेवा ए�ड
स�लायस�

६३१००० ० ६३१०
००

१०  ढल तथा साईड ड� ेन
िनमा�ण

कसरा क��ट� �सन �ा.�ल. ३२७००० ० ३२७०
००

१४ शहरी �वा��य के�� भवन
िनमा�ण टाेखा ११

सारथी िव�डस� �ा.�ल २००००० ० २०००
००

१५ सडक �तरउ�ती रानी वन क��ट� �सन १२९००० ० १२९०
००

१६  बाटो �तर उन�ती तथा
ढल 

रानी वन क��ट� �सन ३८३००० ० ३८३०
००

१७ �समचौर भानेघाट सडक
�तरउन��

बालाजु िनमा�ण सेवा ४८४०००  ४८४०
००

१८ महाल�मी �युल से�टर महाल�मी �युल से�टर  २५७६४
१

२५७६
४१

ज�मा  १५२५४०
००

२०१७६
४१

१७२७
१६४१
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१६ सामा�जक सुर�ा :
पा�लकाले लाभ�ािहलाई ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गराएको स�व�धमा परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

१६.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा, प�रचयप� नवीकरण, सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण , ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन, ब�क माफ� त भ�ा िवतरण , सामा�जक सुर�ा काय��म �भावकारी �पमा स�लान,

िनयिमत अनुगमनका साथै के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र लगत अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले बै� माफ� त भ�ा िवतरण गद� आएकोमा ब�कलाई उपल�ध गराएको पे�क� समयमा फ�य�ट गरेको छैन
। साथै मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा गरी अ�ाव�धक गरेको छैन । लगत अ�ाव�धक नगरेको कारण ब�कमा बिढ रकम िनकासा जने र िन�कृय
लाभ�ाहीको खातामा ज�मा भई ठुलो रकम िन�कृय रहने गरेको दे�खयो । ब�कले उपल�ध गराएको िववरण अनुसारका िन�न िन�कृय लाभ�ाहीको
�. १६८११७०.०० का स�व�धमा वा�तिवक अव�था यिकन गरी संिघय संिचत कोष िफता� ह�नु पद�छ। �य�तै िन�कृय लाभ�ाहीह�को िववरण उपल�ध ह�न
नसकेको वडाको स�ब�धमा िववरण �ा� गरी अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

� सं वडा नं िन�कृय
लाभ�ािह
सं. 

रकम

१ १ २ ४२५९०

२ ७ २६

३ ८ १ १३८५१
९

४ ९ १ १३१०२
५

५ १० ३ ४२४२९
६

१,६८६,१७०
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ज�मा १६८६१
७०

१६.२ पा�लकाले यस वष�  ते�ो चौमा�सक स�ममा २६९५ जना लाभ�ाहीलाई  �. ८,४१,३६,०००.०० सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको छ । िवतरण गरेर
बाँक� रहेको �. ३,१९,४००.०० म�ये �. ३,०७,४००.०० मा� संिघय संिचत कोषमा दा�खला गरेको दे�खयो । दा�खला गन� नपुग रहेको रकम �.

१२,०००.०० संिघय संिचतकोष िफता� ह�नु पद�छ।

१२,०००

१७ अ�तर सरकारी अ��तयारी :
पा�लकाले संघ तथा �देश सरकारबाट अ��तयारी �� गरी खच� गरेका काय� स�व��ध िववरण परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१७.१ संघीय सरकार वा �देश सरकारबाट अ��तयारी सिहत �ा� वा पा�लकाका आ�नै काय��म स�ालन गदा� ती काय��म र अ��तयारीमा तोिकएको शत�
तरीका बमो�जमको �कृया पुरा गरी खच� गनु� पद�छ । पा�लकाले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट भु�ानी ह�नेगरी गराई खच�का लािग िशफा�रस गरेका
काय�को अ��तयारी िववरण पेश गरेको छैन । अ��तयारी िववरणको अभावमा तोिकएको शत� अनुसार खच� भएको स�व�धमा परी�ण गरी यिकन गन� सिकएन
। य�तो अव�था दोहो�रन निदनअिभलेख समेत कायम गरी सुधार गनु� पद�छ ।

१७.२ पा�लकाले संध तथा �देश सरकार तथा आ�त�रक �ोत प�रचालन गरी खच� गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को िव�ध �योग गरी खच� गनु� पद�छ ।
पा�लकाले साव�जिनक ख�रद गदा� तथा खच� गदा� ख�रद कानुनको पालना नभएको स�व��ध �यहोरा �ितवेदनका िविभ� दफामा खुलाइएको छ । नमुना
िव�धका आधारमा ग�रएको लेखापरी�णबाट दे�खएका र स�व��धत दफामा खुलाएको �यहोरा अनुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।

१८ आय संकलन तथा दा�खला :
पा�लकाले िविभ� �ोतबाट  कर तथा द�तुर संकलन र दा�खला गरी लेखापरी�णको �ममा उपल�ध गराएको िववरण प�र�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा
उ�ेख छ । 
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१८.१ स�प�ी कर नगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा २मा नगरपा�लका �े�िभ� अनुसुिच (१) बमो�जम स�प�ी कर लगाइने र असुल उपर ग�रने
�यब�था रहेको छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका करदाताह�बाट उ�न बाँक� स�प�ी करको �यव��थत अिभलेख राखेको पाइएन । नगरपा�लका
�े�िभ� रहेका देहाय बमो�जमका केही करदाताले स�प�ी कर ितरेको नदे�खएकोले कानून बमो�जम कर असुल गनु�पन� दे�ख�छ। पा�लकाले करको दायरामा
नआएका य�ता अ�य थप करदाताह�को समेत खोजी गरी करको दायरामा �याई कर असुल तथा राज�व वृ�ी गन�तफ�  थप �यास गनु�पन� दे�ख�छ ।वडा नंबर
८ काया�लयले �ा�डी अ�तरा�ि�� य अ�पतललाई च.नं. २९७२ िमित २०७८।३।३ तथा च.नं. १७६९ िमित २०७८।९।१८ मा स�प�ी कर बुझाउन प�ाचार
गरेको दे�ख�छ । उ� सं�थाले �थापनाकाल दे�ख हालस�म स�प�ी कर नबुझाएको काया�लयले जनाएको छ । स�भा�य करदाता पिहचान गरी करको
दायरामा �याउनु पद�छ । केही उदाहारण िन�न छन् ।

करदाताको नाम ठेगाना

�ा�डी अ�तरा�ि�� य अ�पतल टोखा न पा ८

ि�न�सटी ह��पटल �ा ली टोखा न पा ७

ि�योग बोिड�� �कुल टोखा न पा ६

साथै पा�लकाले उठाउनुपन� राज�वको लगत रा�ने नगरेकाले राज�वका आधारह� अनुमानयो�य बनाउन सकेको दे�खएन । मालपोत लगायतका कर तथा
द�तुरको राज�व लगत कायम गरी अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले
ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ । पेश भएको
अिभलेख अनुसार पा�लकको राज�व संकलत तथा दा�खलाको वािष�क अव�था देहाय अनुसार रहेको पाइयो ।

वडा उठेको (०००) दा�खला (०००)

१ ५०३१ ५०३३
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२ ६५७१ ६५७६

३ १७४८२ १७४८३

४ ५७६७ ५८३७

५ १३५०६ १३५०७

६ ९७९८ ९७५५

७ १६०६० १६०६३

८ ११७०९ ११७११

९ १९५४६ २०३४७

१० १७३९४ १७३९९

११ १०७४० १०७५३

पा�लका ५१७२३ ५१७२२

ज�मा १८५३२७ १८६१८६

वडागत राज�व संकलन तथा दा�खला अव�थाको िव�लेषण गदा� केही वडामा समयमै राज�व दा�खला नगरी आ�थ�क वष� भरी केही हजार दे�ख �. ८ लाख
स�म शु� मिहना दे�खनै हो�ड गन� सु� गरी आ�थ�क बष�को अ�तमा मा� दा�खला गरी िहसाव िमलान गरेको दे�खयो । य�तो अव�था आउन निदन पा�लकाले
शु� मिहना दे�खने दा�खला अव�थाको मु�या�न गद� समयमै दा�खला नगराउने प�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ । धेरै रकम हो�ड भएको उदाहारणको
�पमा वडा ७ को राज�व संकलन तथा दा�खला अव�था देहायमा उ�ेख छ ।

�.सं
.

मिहना उठेको दा�खला फरक
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१ �ावण १८०२ १६२७ १७५

२ भदौ १ ८० -७९

३ अशोज २४३३ १९२४ ५०९

४ काित�क ६२६ ४७० १५६

५ मं�सर ३००४ २९८४ २०

६ पुष २०९६ २४३२ -३३६

७ माघ ९८३ ८९३ ९०

८ फागुण १४६६ १४४४ २२

९ चै� ८६५ ९४५ -८०

१० बैशाख ३३७ २७८ ५९

११ जेठ १० १५० -१४०

१२ आसार २४३७ २८३६ -३९९

 ज�मा १६०६० १६०६३  

१८.३ बालुवा �ललाम िब�� :�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा पा�लकाले �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकए अनुसा बालुवा एवं
माटोज�य ब�तुको िव�� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लका अ�तग�त वडा नंबर १ देखी ३ �े�िभ�का खोला तथा �थानमा अबैध �पमा थुपा�रएका बालुवा
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�ललाम बढाबढगरी िब�� गन� िमित २०७७।६।२८ मा देहाय बमो�जम बालुवा �ललाम िब�� स�ब�धी सुचना �काशन गरेको पाइयो ।

ठे�का नंबर      िबबरण प�रमाण (घ.

मी.)
�यूनतम मु�य (�.)

१२।२०७७।
७८

बालुवा �ललाम
िब��

६२९६.१५ २०,०१,१३७।
९४

उपरो� ठे�काका स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन ।

पा�लकाले वडा नंबर १ देखी ३ अ�तग�त पन� िविभ� खोला तथा �थानह�मा अबैध �पमा थुपा�रएको ६२९६.१५ घनिमटर बालुवा �ललाम
बढाबढमा िब�� गन�का लिग बोलप�को सुचना �काशन गरेको छ। �ार��भक वातावरणीय परी�ण �ितवेदन (IEE) नगरी य�ता व�तुह�को उ�खनन,

संकलन तथा िब�� िवतरण गन� नीितगत �प�ता नदे�खएकोमा िनयमानुसार �यव��थत गन� �यानाकष�ण ह�नुपन� दे�ख�छ ।
उपरो� सूचना अनुसार पन� आएका ३ वटा बोलप� म�ये एक वटा सारभुत �पमा �भाव�ही नभएको र बाँक� २ म�ये सबै भ�दा बिढ कबोल गन�
अघोरी म�टी �पोज िब�जनेश �ा. ली. को कबोल अंक �. २०,२०,०००.०० �वीकृत भई िमित २०७७।७।२७ मा संझौता भएको छ ।
मु�य अिभवृ�ी कर ऐन, २०५२ अनुसार ढुंगा, िग�ी, बालुवा ज�ता व�तु मु�य अिभवृ�ी कर ला�े व�तु ह�न ।उपरो� �ललाम िब�� ठे�कामा
प�रमाण िनधा�रण तथा लागत अनुमान तयारगदा� र सुचना �काशन गदा� समेत मु�य अिभवृ�ी कर उ�ेख नगरी �युनतम कबोल अंक कायम गरेको छ
। यसरी सुचना �काशन गदा� �युनतम कबोल अंक �. २०,०१,१३७.९४ मा मु�य अिभवृ�ी कर समावेश नगरेका कारण ठे�का �� गन� अघोरी
म�टी �पोज िब�जनेश �ा ली को कबोल अंक �. २०,२०,०००.०० मा १३ �ितशतले नेपाल सरकारलाई �� ह�ने मु�य अिभवृ�ी कर समावेश
नभई �. २,६२,६००.०० दा�खला नह�ने अव�था सृजना भएको पाइयो ।
ठे�का �ा� गन� अघोरी म�टी �पोज िब�जनेश �ा ली र पा�लकािबच भएको संझौतामा दो�ो प�ले बालुवा थुपा�रएको �थान बाहेक अ�य �थानबाट
बालुवा उ�खनन् गन� तथा उठाउन नपाइने, थुपा�रएको ठाँउको जिमनको सतह भ�दा तलको बालुवा �झ�न नपाइने, संझौता िमितले २०७८ बैशाख
मसा�त िभ�मा बालुवा उठाइ स�नु पन� लगायतका �ाबधान रहेकोमा सो बमो�जम दो�ो प�ले तोिकएकै प�रमाण, �थान र समयमा बालुवा उठाए
नउठाएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन गरेको पाइएन । जसले गदा� संझौताको पूण� पालना भएको छ भ�े कुरामा आ�व�त ह�न सिकएन ।
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१९ 192 २०७७-८-२५ �ोत सुन��चत नगरी फरक िशष�कबाट खच� : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को प�र�छेद ३ मा बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । काया�लयले ठे�का नं १०।०७५।७६ को
मनोहरघाट आर �स �स पुल िनमा�णका लािग एन एश/के एम /जेिवएन एस जे.िभ को भे�रएशन सिहत �. ३,२६,५६,२८४.५० को बोलप� ��वकृत गरी छैठ�
तथा अ��तम रिन� िवलस�म �. ३३८५४३७४।०४ भु�ानी गरी ठे�का फरफारक गरेको छ । िमित २०७७।४।२९ स�म िनमा�णकाय� स�प� गन� गरी
२०७६।२।३० मा  स�झौता गरेको छ । बह�बिष�य ठे�का �वीकृत गरी गराएको काय�मा लगानीको �ोत सुिन��चत गरेको दे�खएन । यस काय�का लािग आ.ब.

०७७।७८ मा �. १५,००,०००.०० मा� बजेट िविनयोजन भएको छ । पाँचौै रिन� िवलको �. २३,०९,१८८.४० म�ये �ोत सुिन��चतता नभएको
�. ८,०९,१८८.४० मम�त िशष�कबाट �यहोन� िनण�य गरी खच� लेखेको छ । �ोत सुिन��चत नगरी फरक िशष�कबाट खच� गरेको िनयिमत दे�खएन । �ो�ोत
सुिन��चतता तथा गुण�त�रय काय� भएको यिकन गरी बह�बिष�य योजना �यव�थापन गनु� पद�छ ।

८०९,१८८.४

२० बैडे�वर वालमैि� पाक�  :
वाल मैि� पाक�  िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसयी तथा दईु फरक फरक उपभो�ा सिमित माफ� त संघ, �देश तथा �थानीय �ोत समेतबाट काय� गराएकोमा एकै
�थानमा गरेको काय� ओभर�यािप� भए नभएको स�व�धमा आ�व�त ह�न नसकेको स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

२०.१ २११ २०७८-३-११ यसै �थानमा संिघय सरकार ह�ता�त�रक काय��मबाट लागत अनुमान �. १६,६९,५३९.०० को गुयािवयन लगाउने काय�का लािग बाल मैि� पाक�  िनमा�ण
उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराएको कागजात संल� गरी गो.भौ.नं २११।०७८।३।११ बाट �. १४,७४,४१०.०० भु�ानी गरेको छ । एकै
�थानमा फरक फरक �ोतबाट फरक फरक उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसयी समेतबाट काय� गराउदा काममा दोहोरोपना नभएको स�व�धमा आ�व�त
ह�नेगरी �माण पेश गनु� पद�छ ।

२०.२ 710 २०७८-३-११ ठे�का माफ� त काय� भएको वौडे�वर बाल मैि� पाक�  िनमा�ण �थलमानै बाल मैि� पाक�  �थल संर�णका लािग ड� ेन िनमा�ण काय�का िनिम� सेनुव�ध रामे�वर
टोल िवकास सं�थासँग �. ७०६४४१।०० को स�झौता गरी गो भौ नं ७१०।०७८।३।१० बाट िनमा�ण काय� फरफारक गरी भु�ानी िदएको छ । भे�रएशन
गरी फरफारक गरेको सोही �थानको ठे�काको कामको आइटम नं ९ मा �ित इकाई दर �. १४०००.०० को ४० घन िमटर काय� घटाई उपभो�ा सिमित
माफ� त �ित इकाई दर �. १३१२०.०० को ७ घनिमटर काय� गराएको दे�ख�छ । एकै �थानमा दईु फरक फरक सँ�थामाफ� त फरक िक�समले काय� गराउदा
िनमा�ण �थल तथा िनमा�ण काय�मा समेत दोहोरोपना ह�ने अव�था आउन निदने गरी सुधार गनु�पद�छ ।
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२०.३ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३
मा  रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं १ मा वौडे�वर बाल मैि�
पाक�  िनमा�ण गन� िमित २०७६।३।१८ मा लागत अनुमान �. ४,३४,७३,७०९.१७ भ�दा २८.०६ �ितशत घिट �. ३,१२,७३,८७२.०९ कबो ल गन�
��खला िनमा�ण सेवा �ा.�ल. सँग ख�रद स�झौता गरेको दे�खयो । उ� ठे�कामा २०७७।३।१४ मा बाउ�डरी वाल तथा सरफेस ड� ेन िनमा�णको नयाँ
आइटम थप गरी १५ �ितशत भे�रएशन गरी भु�ानी िदएको दे�खयो । साव�जिनक ख�रद ऐन, ०६३ को दफा ५४ अनुसार नगर काय�पा�लकाको बैठकबाट
भे�रएशन ��वकृत गरी भु�ानी गन� िनण�य गरेकोमा नगर काय�पा�लकाले उ� िनमा�ण काय� स�व�धमा थप िनण�य गरेको �माण पेश भएको छैन । िनमा�ण
काय�को लागत ब�ने गरी भे�रएशन गरेकोमा योजनागत �पमा �ोत सुिन��चतता नगरी उ� िशष�कमा नपुग �. ११,१५,३७७।५५ नगर �मुखको तोक
आदेशबाट स�ा�लत योजना शष�कबाट खच� लेखेको छ । पया�� बजेट �यव�थापन नभएको काय�मा आइटम भे�रएशन गरी नयाँ आइटम थप गरी काय� गराउने
र थप काय�का स�व�धमा शुिव�ता यु� अव�डा िशष�कबाट खच� गरेको िनयिमत दे�खएन । योजनाका लािग �ोत सुिन��चतता गरी बजेट तथा काय��मको
प�र�धिभ� रिह खच� गन�गरी सुधार गनु� पद�छ ।
िनमा�ण काय�को अ��तम िवलमा उ�ेख भई आएको आइटम नं १७ को ढु�ा सो�ल� काय� स�प� नगरी भु�ानी माग गरेकोमा �. ८,३२,३८८.०० क�ा गरी
भु�ानी फरफारक गरेको दे�खयो । शु�मा िनमा�ण गनु�पन� काय�मा लागत अनुमानको तुलनामा धेरै दर तथा िनमा�णको अ��तम चरणमा गनु�पन� काय�मा कम दर
��ताव गरे अनुसार स�झौता भएको काय�मा  �. १७००.०० कबोल गरेको काय� बाँक�नै रहेकोले उ� काय� िनधा��रत गुण�तरमा स�प� नगरी भु�ानी माग
गरेको दे�खयो । काया�लयले िनमा�ण काय� गुण�त�रय भएको यिकन नभई भु�ानी फरफारक गरेको िनयिमत दे�खएन । �ुटी स�याउने अव�ध िभ� उ�े�खत
काय� गुण�त�रय �पमा स�प� भएको आ�व�त भएपिछ मा� ठे�का फरफारक गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

१,११५,३७७.५५

२१ अ�य सँ�थालाई भु�ानी : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ ले ब�तु, सेवा तथा िनमा�णकाय� ख�रद गदा� अपनाउनुपन� िव�धको �यव�था गरेको छ । पा�लकाले पा�लका अ�तरगतको
िबिभ� �थानमा रहेको  िव�ुत पोल सान� देहाय अनुसार १२ पटक गरी नेपाल िव�ुत �ा�धकरण र केयूकेएल समेतलाई पेश गरेको लागत अनुमानका
�. ३,६८,८२,३२४.०० का आधारमा भु�ानी िदएको छ । भु�ानी पिछ िनमा�ण काय�को अव�था तथा �गितका स�व�धमा अनुगमन गरेको तथा �ितवेदन
�लने गरेको दे�खएन । जडानको �माण �लई भु�ानी गरेको काय�मा तोके अनुसार �गित भए नभएको तथा काय�स�प� भए नभएको अनुगमन गरी काय�को
वा�तिवक अव�था यिकन गन� �णाली िवकास गनु� पद�छ ।

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

१ २५ २०७७/०६/०८  के यु के एल  २४४४८०००
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२ ११९ २०७७/०७/२६ के यु के एल र नेपाल िबधुत �ा�धकरण १५९२७८६

३ १२३ २०७७/०७/२६ के यु के एल वडा नं. ४ खानेपानी पाईपलाईन िब�तारका ३३७७२६२

४ १७५ २०७७/०८/२२ के यु के एलवडा न ५ ि�नवेलड ओिशस �याफे खानेपानी
पाइप िव�याउन

१९१०५२

५ ३३३ २०७७/१०/२८ काठमाड� उप�यका खानेपानी �लिमटेड ११२६७५९

६ ३५६ २०७७/११/१० काठमाड� उप�यका खानेपानी �लिमटेड २१०४९५१

७ ४२१ २०७७/१२/०८ काठमाड� उप�यका खानेपानी �लिमटेड १२९४००६

८ ७९५ २०७८/०३/२४ काठमाड� उप�यका खानेपानी �लिमटेड १४६५६९१

९ १७ २०७७/०६/०४ पोल सान� नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ६५५००९

१० ११९ २०७७/०७/२६ खानेपानी लाइन र पोल सान� केयूकेएल र नेपाल िबधुत
�ा�धकरण

४५५६५७

११ २१७ २०७७/०९/०७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरणलाइ �ी फेज लाइन िव�तार ९८६१८

१२ ३७६ २०७७/११/१४ वडा ११ मा पोल सान� नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ७२५३३

   ज�मा ३६८८२३२४

२२ 628 २०७८-२-३१ िनमा�ण काय� स�प� नह� ँद ैठे�का फरफारक गरेको : ६,३३०,२२८
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को प�र�छेद ३ मा बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� र दफा ३८ मा ख�रद स�झौता गरी स�झौताको शत� अनुसार िनमा�ण
काय� स�प� गन� स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले लागत अनुमान �. १,००,७४,८६६।७१ को ओम�लाजा दे�ख िनम�लबािटका चोक ह� ँद ैरमणब��त
पुलबाट िशव �धानको घर चोकस�म र रमण ब��त गै�रगाउँ जाने पुलस�म कालोप�े गन� काय�मा लागत अनुमान भ�दा ३२.२६ �ितशत घिट कबोल गन�
युवराज कसरा जे.िभ. को बोलप� ��वकृत गरी काय� गराएको पाइयो । िनमा�ण काय�को दो�ो तथा अ��तम रिन� िवल स�म �. ६३,३०,२२८.३४ भु�ािन
भएको छ । कुल स�झौताको ६३ �ितशत मा� काय� स�प� भएपिन ठेे�का फरफारक गरी भु�ानी िदएको छ । स�झौता अनुसारको िनमा�ण काय� स�प�
नगरी ठे�का फरफारक गरेको िनयिमत दे�खएन । िनमा�ण स�झौताको िवल अफ �वाइ��टिटमा समावेश गरेको म�येबाट तोिकएको प�रमाणमा
काय� नगरी ठे�का फरफारक गरेको केिह उदाहारण देहायमा उ�ेख छ ।

item no Description Estimate Worked Estimate Worked Estimate (0
00)

Worked(000
)

Qtt Qtt Rate Rate Amount Amount

1 preparation of sub grade 3612 1904 188 80 679 152

5 Form work including
support 

280 61 476 300 133 18

6 preparing sub base 548 286 3433 2200 1881 628

7 carrying out construction 548 286 4641 2400 2543 686

8 bitumin immulsion iso 217 3658 1904 150 80 548 152

11 50 mm asphalt 183 112 21054 17500 3851 1961

16 dry brick soling 51 35 1107 600 56 20

17 9 inch brick massonary 47 29 18142 9000 847 261

 Total     10540 3882

२३ ननफाइलर : ९३२,४५१
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मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय बमो�जका िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यावसायीलाई मू.अ.कर 

�.९३२४५१ समेत �.१५४२०७७४ भु�ानी िदएकोमा उ� िनमा�ण �यावसायी  207७ असारदे�ख लेखापरी�ण अव�धस�म पिन कर िववरण नबुझाई
ननफाईलर रहेको पाइयो ।  कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

भौ.नं. र िमित ठे�का नंबर िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

�थायी
लेखा नं.

कूल
भु�ानी

मू.अ.कर 

भु�ानी
वीजक न�बर र
िमित

१३२।२०७७।
७।२८

३१।०७६।७७ मेनका। जल जे
भी

६१२८२८
७७३

१४८३
९३४

८४४९६ ३।२०७७।७।
२७

२६३।२०७७।
९।२७

३१।०७६।७७ मेनका। जल जे
भी

६१२८२८
७७३

४२९६
५८१

२३५७५९ ६।२०७७।९।
२७

२६४।२०७७।
९।२७

३२।०७६।७७ मेनका। जल जे
भी

६१२८२८
७७३

२३३२
७३५

१३४१८४ ५।२०७७।९।
२७

४८६।२०७८।
१।५

३२।०७६।७७ मेनका। जल जे
भी

६१२८२८
७७३

४९१८
१६६

२८३१४७ ८।२०७८।१।
३

९१६।२०७८।
३।३०

३२।०७६।७७ मेनका। जल जे
भी

६१२८२८
७७३

२३८९
३५८

१९४८६५  

ज�मा: १५४२
०७७४

९३२४५१  
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२४ सडक ब�� :

पा�लकाले सडक ब�� जडानका लािग बोलप�को मा�यम�ारा काय� गराई पुन: थप काय� सोझौ गराई भु�ानी फरफारक गरेको स�व�धमा दे�खएका �यहोरा
देहायमा उ�ेख छ । 

२४.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा ४ तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५ मा मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवा ख�रद गनु� अिघ
�यस स�ब�धी �पे�सिफकेशन, योजना, न�शा, िडजाइन, िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार गरे नगरेको तयार गनु�पन� तथा �याके�ज� वा
�लाइ�स� गनु�पन� भएमा को �प� आधार िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले एकै �िकृतको सडक ब�� जडान गन� काय�को फरक फरक
�याकैजमा काय��म तयार गरेको दे�ख�छ । यसबाट बोलप� �कृयामा जाने काय� �लाइ�स� गरी स साना टु�ामा गराएको अव�था दे�ख�छ । �लाइ�स� गरी
दरभाउप� माफ� त गराएको काय�को दरभाउप�को िव�लेषण गदा� ��यक �यकेजमा लागत अनुमान भ�दा ३१ दे�ख ४६ �ितशत स�म घिटमा स�झौता भएको
भएपिन स�झौता अनुसारको काय� सू� �याद िभ� स�प� भएको दे�खएन ।  कुल लागत अनुमा �. १ करोड ६६ लाख ३१ हजार रहेको ९ काय� म�ये ६
काय� गन� एउटै र ३ काय� गन� अक� गरी ज�मा दईु आपूित�कता� मा� छनौट भएको छ । �यून कबोल गरी स�झौता गन� र समयमा काय� स�प� गन�
नस�ने आपूित�कता�लाई सजग गराई स�झौता अनुसारको हजा�नाको �यव�था आकिष�त ह�ने गरी सु� �याद िभ�ै काय� स�प� गराउनु पद�छ । धेरै �ितशत
घिट कबोल गरी स�झौता गरेकोमा लागत अनुमान तयार गदा� �लएको �पेिशिफकेशन अनुसारको गुण�त�रय सामान आपूित� गरेको सुिन��चत गरेर मा� ठे�का
फरफारक गनु� पद�छ ।

�स.

नं
सडक ब�� लागत अनुमान बोलप� दाता कवोल रकम घटी

�ितशत 

१ सामाखुसी चोक दे�ख �ांडी अ�पताल
ह� ँद ैटोखा गेट

१९२३ सूय�दय उजा� �ा.�ल. ११४३ -४१

२ टोखा मूल गेट दे�ख गणेश म��दरस�म र
झोरको मालुंग दे�ख �समाचौर भानेघाट

१९२३ सूय�दय उजा� �ा.�ल. १३१६ -३१

३ सह�सा चोकबाट दाहालग�डा ह� ँदै
�ीन�या�ड चोक

१९२३ सूय�दय उजा� �ा.�ल. ११८८ -३८
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धने�वर म��दर

१९२३ टो�सन इन�ज� �ा.�ल. १३२७ -३१

5 नेचर चोकबाट भगवती म��दर ह� ँदै
आसपास

९६१ सूय�दय उजा� �ा.�ल. ५४५ -४३

५ बसपाक� दे�ख िव�णुमित को�रडोर ह� ँदै
भ�केको पुल

१४४२ टो�सन इन�ज� �ा.�ल. ७८१ -४६

६ जालपा चोकदे�ख बािनयाटार ह�दै
सुय�दश�न हाइट भुतखेल चौर

१९२३ सूय�दय उजा� �ा.�ल. १३०२ -३२

७ बसु�धरा चोक-सामाखुसी खोला ह� ँदै
देउराली जनाचोक भेटघाट चोक 

१९२३ सूय�दय उजा� �ा.�ल. १२२७ -३६

८ बसु�धारा बजार �े� र �ीमाग�
आसपास 

९६१ सूय�दय उजा� �ा.�ल. ५४५ -४३

९ सामाखुशी चोकबाट भ�डारी चोक
ओमशा��त सामुदाियक भवन

१७३१ टो�सन इन�ज� �ा.�ल. १०२३ -४१

Total Amount १६६३१ १०३९६ -३८

२४.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा �ित�पधा� िशिमत ह�नेगरी टु�े ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले ठे�का �यव�थाको मा�यमबाट ९
�याकेजमा सडक ब�� स�व��ध काय� गराउन स�झौता ग�रसकेपछी पुन �. २८,८५,०००.०० को काय� स साना टु�ा माफ� त गराई भु�ािन गरेको छ ।
�ित�प�ध� िव�ध �योग नगरी टु�े ख�रद गरेको िनयिमत दे�खएन । �ित�प�ध� ठे�का �याकेजमा समावेश गरी ख�रद गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

� स िमित भौ न िववरण भु�ानी � हजारमा

१ २०७७/०८/१ १४५ वडा २ र ३ आमा आइटी सोलुसनस् �ा ली ३२३
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५

२ २०७७/०८/२
६

२०४ वडा न १०  िप.एस.एस.क��ट� �सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. ४७६

३ २०७७/०८/२
६

२०५ �स �स �यामेरा तथा लाईट  ओ�टागन �ा.�ल १२५

४ २०७७/०९/०
९

२२१ वडा नं. ९  सडकब�ी �यु िडजी ट� ेडस� ४७९

५ २०७७/१०/२
३

३१७ �लोबल इ�टरनेशनल ट� ेड �लंक �ा.�ल. २९८

६ २०७७/११/१
४

३७९ वडा नं. ८ ब�ी जडान शु�ीत इ�टर�ाइजेज ७२

७ २०७७/१२/२
६

४६४ म�टी सेवा क�पनी �ा.�ल  १२८

८ २०७८/०१/०
७

४९४ वडा नं. १  सडकव�ी िद�य�ा क�सट� �सन ए�ड स�लायस�
�ा.�ल 

४८०

९ २०७८/०३/०
२

६३९ जेयाकेट ख�रद ग गा सागरनाथ इ�टर�ाइजेज ४८

१० २०७७।६।२९ ६२ सडकब�� सुिदप इ�ट�ा�इजेज ४५६

   ज�मा २८८५
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२५ 145 २०७७-८-१५ जडानको �माण : 

पा�लकाका वडा काया�लय २ र ३ को माग बमो�जम सडक व�ी जडान गरे बापत आमा आइटी सोलुसन �ा �ल लाई � ३,२३,२९३.०० भु�ानी गरेको छ ।
आमा आइटी सोलुसन �ा �ल बाट ५० वाट से�सर �ट� ीट लाइट ३० िपस लगायत िविभ� ६ �कारका सामा�ी ख�रद गरी म.ले.प.फा.नं ५२ मा दा�खला
गरेको �ितवेदन संल� गरेको छ । तर उ� सडक ब�ीह� वडाको कुन कुन �थानमा जडान ग�रएको हो सोको �ािव�धक लागत अनुमान मु�यांकन नापी
िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छैन ।सामा�ी जडान आ�वसुतता ह�ने �माण पेश गनु� पद�छ ।  

३२३,२९३

२६ 12 २०७७-१२-२० भे�रएशन ; 

सव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को प�र�छेद ३ मा बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । �य�तै गरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा ९ को
काया�लय भवन िनमा�ण गन� नव �ीजनिशल क��ट� �शन सँग स�झौता गरी काय� गराएको दे�खयो । लागत अनुमान तयार गरी ठे�का �यव�था माफ� त गराएको
काय�को शु� अव�थामा गरेका काममा समेत शु� चरणमनै ५ नयाँ आइटम थप गरी � . भे�रएशन  सिहत �. ३९,५०,८०६.०० भु�ानी गरेको दे�खयो ।
 यसवाट लागत अनुमान तयार गदा� पया�� अ�ययन तथा िव�लेषण गन� नसकेको दे�खयो । यसले पिछ�ा काय�ह�मा समेत भे�रएशनको चाप पन� अव�था
रहने ह�दा लागत अनुमान तयार गदा�कै बखत दे�खनै सतक� ता अपनाइ सु� चरणमा गरेका काय� समेत भे�रएशन माफ� त थ�द ैजाने प�ितमा सुधार गनु� पद�छ ।

२७ ठे�का �यव�था :
साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खलुा �पमा वोलप� आ�वान गर� ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले
वोलप�को सूचना �कािशत गर� �वीकृत भएको ठे�ामा वोलप�दाताले लागत अनमुानको तलुनामा १ ��तशत देिख ५6 ��तशत स�म घ�टमा
काम गन� गर� ठे�ा कवलु गरेको देिख�छ ।उदाहरणका ला�ग केह� ठे�ाका �ववरण देहायमा उ�लेख छ ।लागत अनमुानको तलुनामा धेरै
��तशत घ�टमा काम गन� गर� गराएको काय�मा सामा�ीको �नधा��रत गणु�तर र पर�माणमा काय� भएको स�व�धमा य�कन हनेु देिखएन ।
नगरपा�लकामा उपभो�ा स�म�त, दरभाउप� तथा वोलप�को मा�यमबाट समेत धेरै सं�यामा �नमा�ण काय� हनेु र अनगुमन, �न�र�ण र गणु�तर
�नधा�ण गन� �ा�व�धकको सं�या �स�मत भएको देिख�छ ।यसबाट �नमा�ण काय� �नधा��रत गणु�तर र प�रमाणमा भएको य�कन गन� स�ने
देिखएन।य�तो �यवहारमा सधुार गन� गर� ठे�ा �यव�था गनु�पद�छ ।लेखापर��ण समय �समाका कारण ठे�ाको �व�ततृ पर��ण ग�रएको छैन
।आ�त�रका �नय��ण �भावकार� गन� गर� पा�लकाले स�ुढ �णा�ल �वकास गनु�पन� देिख�छ । �ववरण माग गर� �व�लेषण गर� ��तवेदन
गरेकोमा देिखएका �यहोरा तलका दफामा उ�लेख छ । 

�स. नं ठे�का नं योजनाको नाम लागत
अनुमान

कबोल रकम घटी �ितशत 

1 1/SQ/TM/W/2077-
78

अ�थायी �शासक�य टहरा िनमा�ण 1495 882 -43

10 10/NCB/TM/W/20 4831 2564 -48

५२८,५३८
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77-78 �ुम पाइप तथा मेिशनरी वाल 

11 11/NCB/TM/W/207
7-78

शाइवावा दे�ख िव�णुमित ढल िनमा�ण 6720 4167 -38

13 13/NCB/TM/W/20
77-78

नव�योित माग� कालोप�े र ढलान 3272 2077 -37

14 14/NCB/TM/W/20
77-78

�ी समाज भवन तला थप 4324 2521 -42

15 15/NCB/TM/W/20
77-78

ख�रको बोट दे�ख सडक �तरो�ती 7342 4417 -40

16 16/NCB/TM/W/20
77-78

भ�डारी चोक दे�ख सडक �तरो�ित 10766 5523 -49

17 17/NCB/TM/W/20
77-78

बालुवापाटी दे�ख सडक अप�ेड 19216 11652 -40

18 18/SQ/TM/G/
2077-78

सामाखुसी चोक दे�ख टोखा गेटस�म सडक
ब�� 

1923 1143 -41

19 19/SQ/TM/G/
2077-79

टोखा मूल गेट दे�ख भानेघाटस�म सडक
ब��

1923 1316 -32

20 20/SQ/TM/G/
2077-80

सह�सा चोकबाट �ीन�या�ड चोकस�म
सडक ब��

1923 1188 -38

21 21/SQ/TM/G/
2077-81

ग�गबु चोकदे�ख धने�वर म��दर स�म सडक
ब��

1923 1327 -31

22 22/SQ/TM/G/
2077-81

नेचर चोकबाट आसपासस�म सडक ब�� 961 545 -43
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23 23/SQ/TM/G/
2077-81

बसपाक� दे�ख भ�केको पुलस�म सडक ब�� 1442 781 -46

24 24/SQ/TM/G/
2077-81

जालपा चोकदे�ख भुतखेल चौरस�म सडक
ब�� 

1923 1302 -32

25 25/SQ/TM/G/
2077-81

बसु�धरा चोक-भेटघाट चोक सडक ब�� 1923 1227 -36

26 26/SQ/TM/G/
2077-81

बसु�धारा बजार �े� र �ीमाग� आसपास
सडक ब�ी 

961 545 -43

27 27/SQ/TM/G/
2077-81

सामाखुशी चोकबाट सामुदाियक भवनस�म
सडक ब��

1731 1023 -41

28 28/SQ/TM/W/2077
-78

सुय� डाँडाँ जो�ने सडक �तरो�ती   ६ 1920 1258 -35

29 29/SQ/TM/G/2077-
78

नयाँ ब�ी जडान तथा मम�त वाड� ०९ 1442 1440 0

30 30/SQ/TM/W/2077
-78

िद�य दश�न टोल सडक कालोप�े, वडा नं. ३ 1653 1117 -33

31 31/SQ/TM/W/2077
-78

सडक ब�� �यब�थापन वाड� १० 957 949 -1

32 32/NCB/TM/W/20
77-78

�स आर एस दे�ख ढल र सडक िनमा�ण ११ 5438 3672 -33

33 33/NCB/TM/W/20
77-78

मा�थ�ो िमलन टोलको बाटो ८ 2592 1653 -37

34 34/NCB/TM/W/20
77-78

�या�दी चोक दे�ख सडक ९ 8119 4910 -40

36 36/NCB/TM/W/20 8777 4893 -45
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77-78 सहरी �वा��य के�� भवन ११

37 37/NCB/TM/W/20
77-78

झुडोल बृहत सडक ३ 10112 5751 -44

38 38/NCB/TM/W/20
77-78

मनहोर ितथ� दे�ख सडक ८ 2403 1485 -39

39 39/NCB/TM/W/20
77-78

िव�णुमित निदमा �रटेिन� वाल 13757 6035 -56

40 40/SQ/TM/W/2077
-78

 �ीन�या�ड सु�दरब�ती सडक मम�त स�भार 1634 1627 0

41 41/NCB/TM/W/20
77-78

�समचौर भनेघाट सडक १ 9615 6006 -39

42 42/NCB/TM/W/20
77-78

वडा काया�लय नैनडोल कालोप�े ६ 6441 3736 -42

43 43/NCB/TM/W/20
77-78

गै�रगाउ पुल दे�ख कालोप�े तथा ढलान ८ 10578 6248 -41

44 44/NCB/TM/W/20
77-78

ख�रवोट मह���वर सडक कालोप�े १० 8462 5169 -39

45 45/NCB/TM/W/20
77-78

बैकु�ठपुरी आवास सडक �तरो�ती ११ 9491 5814 -39

46 46/NCB/TM/W/20
77-78

वडा ६ भवन िनमा�ण 41141 26140 -37

48 48/NCB/TM/W/20
77-78

�लो�रसे�ट �कुल आसपास सडक मम�त ११ 7114 4587 -37

54 54/NCB/TM/W/20
77-78

बह�उदे��यय भवन िनमा�ण ४ 8468 4436 -48

�स. नं ठे�का नं योजनाको नाम लागत कबोल रकम घटी �ितशत 
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अनुमान

1 1/SQ/TM/W/2077-
78

अ�थायी �शासक�य टहरा िनमा�ण 1495 882 -43

10 10/NCB/TM/W/20
77-78

�ुम पाइप तथा मेिशनरी वाल 4831 2564 -48

11 11/NCB/TM/W/207
7-78

शाइवावा दे�ख िव�णुमित ढल िनमा�ण 6720 4167 -38

13 13/NCB/TM/W/20
77-78

नव�योित माग� कालोप�े र ढलान 3272 2077 -37

14 14/NCB/TM/W/20
77-78

�ी समाज भवन तला थप 4324 2521 -42

15 15/NCB/TM/W/20
77-78

ख�रको बोट दे�ख सडक �तरो�ती 7342 4417 -40

16 16/NCB/TM/W/20
77-78

भ�डारी चोक दे�ख सडक �तरो�ित 10766 5523 -49

17 17/NCB/TM/W/20
77-78

बालुवापाटी दे�ख सडक अप�ेड 19216 11652 -40

18 18/SQ/TM/G/
2077-78

सामाखुसी चोक दे�ख टोखा गेटस�म सडक
ब�� 

1923 1143 -41

19 19/SQ/TM/G/
2077-79

टोखा मूल गेट दे�ख भानेघाटस�म सडक
ब��

1923 1316 -32

20 20/SQ/TM/G/
2077-80

सह�सा चोकबाट �ीन�या�ड चोकस�म
सडक ब��

1923 1188 -38

21 21/SQ/TM/G/ ग�गबु चोकदे�ख धने�वर म��दर स�म सडक 1923 1327 -31
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2077-81 ब��

22 22/SQ/TM/G/
2077-81

नेचर चोकबाट आसपासस�म सडक ब�� 961 545 -43

23 23/SQ/TM/G/
2077-81

बसपाक� दे�ख भ�केको पुलस�म सडक ब�� 1442 781 -46

24 24/SQ/TM/G/
2077-81

जालपा चोकदे�ख भुतखेल चौरस�म सडक
ब�� 

1923 1302 -32

25 25/SQ/TM/G/
2077-81

बसु�धरा चोक-भेटघाट चोक सडक ब�� 1923 1227 -36

26 26/SQ/TM/G/
2077-81

बसु�धारा बजार �े� र �ीमाग� आसपास
सडक ब�ी 

961 545 -43

27 27/SQ/TM/G/
2077-81

सामाखुशी चोकबाट सामुदाियक भवनस�म
सडक ब��

1731 1023 -41

28 28/SQ/TM/W/2077
-78

सुय� डाँडाँ जो�ने सडक �तरो�ती   ६ 1920 1258 -35

29 29/SQ/TM/G/2077-
78

नयाँ ब�ी जडान तथा मम�त वाड� ०९ 1442 1440 0

30 30/SQ/TM/W/2077
-78

िद�य दश�न टोल सडक कालोप�े, वडा नं. ३ 1653 1117 -33

31 31/SQ/TM/W/2077
-78

सडक ब�� �यब�थापन वाड� १० 957 949 -1

32 32/NCB/TM/W/20
77-78

�स आर एस दे�ख ढल र सडक िनमा�ण ११ 5438 3672 -33

33 33/NCB/TM/W/20 मा�थ�ो िमलन टोलको बाटो ८ 2592 1653 -37
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77-78

34 34/NCB/TM/W/20
77-78

�या�दी चोक दे�ख सडक ९ 8119 4910 -40

36 36/NCB/TM/W/20
77-78

सहरी �वा��य के�� भवन ११ 8777 4893 -45

37 37/NCB/TM/W/20
77-78

झुडोल बृहत सडक ३ 10112 5751 -44

38 38/NCB/TM/W/20
77-78

मनहोर ितथ� दे�ख सडक ८ 2403 1485 -39

39 39/NCB/TM/W/20
77-78

िव�णुमित निदमा �रटेिन� वाल 13757 6035 -56

40 40/SQ/TM/W/2077
-78

 �ीन�या�ड सु�दरब�ती सडक मम�त स�भार 1634 1627 0

41 41/NCB/TM/W/20
77-78

�समचौर भनेघाट सडक १ 9615 6006 -39

42 42/NCB/TM/W/20
77-78

वडा काया�लय नैनडोल कालोप�े ६ 6441 3736 -42

43 43/NCB/TM/W/20
77-78

गै�रगाउ पुल दे�ख कालोप�े तथा ढलान ८ 10578 6248 -41

44 44/NCB/TM/W/20
77-78

ख�रवोट मह���वर सडक कालोप�े १० 8462 5169 -39

45 45/NCB/TM/W/20
77-78

बैकु�ठपुरी आवास सडक �तरो�ती ११ 9491 5814 -39

46 46/NCB/TM/W/20
77-78

वडा ६ भवन िनमा�ण 41141 26140 -37

48 48/NCB/TM/W/20
77-78

�लो�रसे�ट �कुल आसपास सडक मम�त ११ 7114 4587 -37
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54 54/NCB/TM/W/20
77-78

बह�उदे��यय भवन िनमा�ण ४ 8468 4436 -48

: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य��ीले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ । देहाय बमो�जमका िनमा�ण काय�को �ोिभजनल सम बापत भु�ानी ग�रएको रकमको िवल िवजक संल� गरेको दे�खएन । खच� पुि� ह�ने
िवल िवजक पेश गरी भिव�यमा ह�ने यस क�समको भु�ानी समेत �यव��थत गन� गरी सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

भौ नं। िमित ठे�का नंबर p s आइटमको
िववरण

रकम रिनङ्
िवल

भु�ानी
रकम

३०७।२०७७।
१०।२०

४८।२०७६।
७७

वीमा १२५००
०

�थम ८१७६३

  �याब टे�ट १५०००
०

�थम ७६२७५

  इ�फरमेसन
वोड�

२५५०० �थम २५५००

३०४।२०७७।
१०।१६

२९।२०७६।
७७

इ�फरमेसन
वोड�

५००० फाइनल ५०००

  �याब टे�ट १०००० फाइनल १००००

४८६।२०७८।
१।५

३२।२०७६।
७७

िव�तु पोल
सान�

१८०००
०

फाइनल १८०००
०

२२८।२०७७। ३४।२०७६। �याब टे�ट ३०००० �थम १५०००
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९।२२ ७७ ० ०

    ज�मा ५२८५३
८

२८ �सलव��द रभाउप� : 

सात�वजिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा िशलव��द दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रद गन� स�व��ध �यव�था छ । ख�रद गनु� पूव� मालसामान,

िनमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �पे�सिफकेशन, गुण�तर, प�रमाण, आपूित�का शत�ह� र समय तथा अ�य आव�यक कुराह�को िववरण �प��पमा उ�ेख गरी
�सलब�दी दरभाउप�को फाराम तयार गरी ख�रद गनु� पद�छ । देहायमा उ�ेख भएका नमुनाको परी�ण गदा� पा�लकाले िशलव��द दरभाउप� माफ� त ख�रद गन�
काय�को लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएपिन �ित�प�ध� ख�रद गरेको दे�खएन । लागत अनुमानको १ दे�ख ५ �ितशत स�म घिटका ��ताव संल� गरी
भु�ानी गरेको दे�खयो । िनयमावलीले िनधा�रण गरे अनुसारको िव�ध �योग नगरी अ�ित�प�ध� कोटेशन �लई गरेको ख�रद काय� िनयमको भावना अनुसार
भएको दे�खएन । दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रद गदा� िनधा��रत िव�ध अवल�वन गरी �ित�पधा� कायम गनु� पद�छ । उदाहारण देहायमा उ�ेख छ ।

� स           कामको िववरण     िनमा�ण �यावसायी   लागत
अनुमान

        
संझौता रकम

स�प�
काम

१८३।
२०७७।८।
२५

सामाखुसी दे�ख वखु�डोल बाटो
�ाभेल वडा ३

गो�डेन क��ट� �सन ४७८००८ ४७२९०५ ४६६२१
८

१९३।
२०७७।८।
२५

तोरण थापाको घरतफ�  जाने बाटो
ढलान वडा १०

�योती िनमा�ण सेवा ४८०५०४ ४७९२०५ ४७८२१
५

९९।२०७७।
७।५

खानेपानी पाइप मम�त वडा २ जालपा िनमा�ण सेवा ४९२७९३ ४९२७९३ ४९२७९
३

१००। कोठा पाट�शन वडा ९ बो� टप इ�टे�रयर � ली ४१९४५६ ४१९४५६ ४१९४५
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२०७७।७।५ ६

३१०।
२०७८।१०।
२२

ि�यापु�ी भवन वडा ६ सुहाना क��ट� �सन ४७९२७७ ४७८३०६ ४७५२४
२

२७८।
२०७७।१०।
४

बाटो ढलान तथा ढल �यव�थापन
वडा १०

क�तुरी  क��ट� �सन ४८०२०३ ४७५८१२ ४१०३०
४

४२८।
२०७७।१२।
११

खानेपानी र ढल �यव�थापन वडा
९

�काश िनमा�ण सेवा ४७९३१९ ४७६७९९ ४५७२५
८

४४२।
२०७७।१२।
१२

ढल मम�त वडा ९ महाल�मी क��ट� �सन ४७८८८३ ४७६८३६ ४५६८७
२

४४४।
२०७७।१२।
१६

िव�णुमती खोलामा ढुंगाको गा�ो
वडा ९

भैरबकु�ड क��ट� �सन ३५९८५९ ३५८७२१ ३४९५२
२

४४५।
२०७७।१२।
१७

िशव म��दर आसवास बाटो
िनमा�ण वडा १०

साब�जिनक िनमा�ण सेवा २८७४८६ २८६५४७ २७०४०
७

४४६।
२०७७।१२।

जालुपा हाइट बाटो ढलान �स�दीजनक क��ट� �सन
ए�ड स�लायस�

४७९५२६ ४७७८४० ४७५२२
६
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१८

४७१।
२०७७।१२।
२७

िद�लप पौडेल घरस�म ढल
�यब�थापन वडा ११

आर िड आर िनमा�ण सेवा ४७९८५६ ४२८८५५ ४२३७१
१

४७२।
२०७७।१२।
२७

स�तोषी चोक ढल �यब�थापन कामधेनु िव�डस� �ा ली ४८०६१३ ४७४७२७ ४७२९७
७

७१२।०७८।
३।१३

िशखरव��त सडक �तरो�ती रोमा िनमा�ण सेवा ४८२०४० ४७५५६० ४७५५६
०

७२२।०७८।
३।१५

बडा ९ को काय� कािमडाँडा िनमा�ण सेवा ४७९२६४ ४७५६६८ ४७५६६
८

७१६।०७८।
३।१४

वडा ८ को काय� �मृित ए�ड क�पनी �ा �ल ४७८२०० ४७८२०० ४७८२०
०

७४५।०७८।
३।२०

प�क� बाटो किपले�वर िनमा�ण सेवा ४६९६५० ४६७०९७ ४६७०९
७

७५१।०७८।
३।२१

बानीयाटार हाइटमा ओभर�याप िड� मव�ड� िनमा�ण सेवा ३६९७२९ ३६९७२९ ३६९७२
९

७६४।०७८।
३।२२

वडा ३ ढल ढलान सोिवत िनमा�ण सेवा ४८२३६५ ४७९९०० ४७९९०
०
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ज�मा ८६३७०३
१

८५४४९५६ ८३९४३
५५

२९ २०७८-९-२९ सोझै ख�रद :

पा�लकाले सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेका कारोवारका स�व�धमा बैक नगदी िकताव िव�लेषण गदा� दे�खन आएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 
: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम िनयम ८५ मा �. ५ लाख स�मको िनमा�ण काय� तथा मालसामान,  �. २० लाख स�मको औष�धज�य
मालसामान र �. १५ लाख स�मको नेपालमा उ�पािदत मालसामान सोझौ ख�रद गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले िनयमावलीको सुिवधा उपयोग गन�
मनसायबाट देहाय अनुसारको फिन�चर, �टेशनरी, ि��टर, क��युटर ज�ता सामान तथा िनमा�ण काय� स साना टु�ा बनाई सोही ऐनको दफा ८(२) अनुकुल
नह�ने गरी टु�ा गरी ख�रद गरेको तथा काय� गराएको छ । सुिवधाका आधारमा ऐनको �योग ह�नेगरी काय� गरेको उपयु� दे�खन आएन । समान िक�समका
काय� एकै �याकेजमा समावेश गरी �ित�प�ध� िव�धबाट ख�रद गनु�पद�छ ।

भौ.नं िववरण स�लायश�को नाम भु�ानी �. 

३८।०७७।६।२० फिन�चर िफ��चस� िब ए�ड िब ट� ेडश� ३६०५८३

५३।०७७।६।२६ फिन�चर िफ��चस� म�यपुर ट� ेडश� ३१४६८२

५७।०७७।६।२७ मे�सन ओजार इ आइटी क��यूटर �स�टम १७८४८३

६७८।०७७।३।७ �स�स �यामारा जडान आइटी टे�नोलोजी स�लायश� ४७५८५४

८०६।०७७।३।२५ �स�स �यामारा जडान सुया���स ट� ेड ए�ड क�सन� ४२८०८९

८१२।०७८।३।२५ �स�स �यामारा जडान ि�न वल�ड सोलार �ा �ल ४६६५७७

८२६।०७८।३।२६ सडक ब�� आइिडय ि�ड आइिट सोलुसन ४८२०२४

८३२।०७८।३।२७ �याटिम�टन कोट� र िब�ाम �थल ना��वरी िनमा�ण सेवा ४७०९३४
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम८७।२०७७।७।५ क��युटर , ि��टर �यू ि�यसन  टे�नोलोजी ४८८२१६

९४।२०७७।७।५ �यापटप , ि��टर म�डली िवजनेश �लंक ४८६४६५

१४६।२०७७।८।१५ क��युटर , ि��टर इिपक क��युटस� �ा ली १३६७३०

१४७।२०७७।८।१५ इ�भटर �याट� ी आमा आइटी सोलुसन १६९५००

१८१।२०७७।८।२३ क��युटर , ि��टर आइटी अिफस �लंक ४५९९१०

१८५।२०७८।८।२५ �यापटप , क��युटर नाशा जनरल स�लायस� ३७७९८५

१८६।२०७८।८।२५ क��युटर , ि��टर सेतो हाती ट� ेडस� १५७०७०

२००।२०७७।८।२६ �यापटप , ि��टर �ज िव ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ४९७७६५

२०२।२०७७।८।२६ ि��टर नाशा जनरल स�लायस� ६१०२०

२०३।२०७७।८।२६ �यापटप एस आर िवजनेश �लंक ९९४४०

४७६।२०७७।१२।३० क��युटर , ि��टर ��यानर आर िप एस ट� ेड स�लायस� २३३९१०

४७७।२०७७।१२।३१ �यापटप इशा इ�टरनेशनल ४७००८०

१८५।२०७७।८।२५ �रभ��भङ िचयर नाशा जनरल स�लायस� ५८७६०

१८६।२०७७।८।२५ �रभ��भङ िचयर ��टल दराज सेतो हाती ट� ेडस� ४०११५

२०१।२०७७।८।२६ कुश� दराज सोफा ए िभ स�लायस� ३७१७७०

२४०।२०७७।९।१९ �रभ��भङ िचयर �रया जनरल �टोर ९४५८१
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ज�मा ७३८०५४३

३० अनुदान �यव�थान :

पा�लकाले िवप� वग�लाई उपल�ध गराएको अनुदान तथा िव�ालयलाई उपल�ध गराएको सवारी साधन ख�रद अनुदानका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा
देहायमा उ�ेख छ । 

३०.१ 252 २०७७-६-२७ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा खच�को लेखा रा�दा िवल भरपाई तथा �माण संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय अनुसारका सं�थालाई
िवप� तथा अपा� अनुदान काय��म अ�तग�त िनयमानुसार खच� तथा लेखापरी�ण गरी खच�का स�व�धमा आ�व�त ह�ने �माण पेश गनु�पन� गरी भौ.नं. २५२
िमित २०७७।६।२७ बाट �. २०,००,०००.०० िनकाशा िदएको पाइयो । उ� रकमबाट िनयमानुसार खच� भएको स�व�धमा आ�व�त ह�ने �माण पेश
भएको छैन । अनुदान रकम स�व��धत सं�थाको नाममा आ�दानी देखाएको साथै िनयमानुसार खच� गरी लेखापरी�ण गरेको �माण पेश गनु�पद�छ । 
यस स�व�धमा लेखापरी�ण म�यौदा छलफलको समयमा �माण पेश भएको छ ।

क सं सं�थाको नाम रकम 

१ �ी �कोलाि�क ने�नल एकेडेमी १००००००।००

२ �ी िनतेन मोमो�रल �कुल १००००००।००

 ज�मा २००००००।००

३०.२ ४८७ २०७७-१२-३१ पा�लकाले िव�ालयको �मता िवकासका लािग अनुदान उपल�ध गराउद ैआएको छ ।यतायात पूवा�धारमा सहयोग पुया�उने उदे�य अनु�प  ित�लङटार
मा�यािमक िव�ालय टोखा ७ लाई गौ. भौ नं ४७८ िमित २०७७।१२।३१ बाट बस ख�रदका लािग �. २६,००,०००.००िनकाशा गरेको दे�खयो ।
िनकाशा रकमबाट भएको खच� तथा �गितका स�व�धमा लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।९।२५ स�म िवल भरपाई पेश भएको छैन । सावरी साधनको
�पेिशिफकेशन सिहत �च�लत िनयमको पालना गरी सवारी साधन ख�रद गरेको स�व�धमा  �माण पेश गनु� पद�छ ।  
म�यौदा छलफलको समयमा पा�लकाले बस ख�रदको स�व�धमा �माण कागजात �ा� भइसकेको जनाएको छ ।
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३१ �वा��य सेवा :
पा�लकाले �वा��य सेवामा काय�रत कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास नगरेको,  �वा��य सामा�ी ख�रद काय� पारदिश� नभएको, सेसन भ�ा तथा �यानो
झोला ख�रद काय�मा  िनद�िशकाको पूण� पालना नभएको ज�ता �े�मा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।  

३१.१ 175 २०७८-३-१६ �यानो झोला ख�रद : मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तरगत आमा तथा िशशु सुर�ा एवं उ��ेरणाका लागी पा�लकाले  असम �सलाइ से�टर ए�ड कले�सन
वाट �ित इकाई �. ८९६ का दरले ज�मा �. ४,४७,९९९.८० को ५०० थान �यानो झोला ख�रद गरेको दे�ख�छ। �यानो झोला िवतरणको अिभलेख कायम
गरेको छैा । अिभलेख अ�ाव�धक गरी िवतरणको �माण पेश गनु� पद�छ ।

४४७,९९९.८
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३१.२ तलवी �ितवेदन:-िनजामित सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा काया�लयलमा काय�रत कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास गरेरमा� तलव खच� ले�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकामा काय�रत कम�चारीको तलव भु�ानी गनु� पूव� तलवी �ितवेदन पा�रत भएको दे�खएन । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी भु�ानी भएको
तलब तथा �ेडको वा�तिवक अव�था यिकन ह�न सकेन । िनयमानुसार तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलव भु�ानी गन� गरी �यव�थापन गनु� पद�छ ।साथै
लेखापरी�णको �ममा �वा�थय तफ� का कम�चारीह�को �वीकृत दरब�दी सं�या माग गदा� उपल�ध ह�न नसकेकोले दरब�दी, पदपूित� तथा �र� अव�थाको
स�व�धमा िभडान तथा िव�लेषण गन� सिकएन । पा�लका िभ� कार�त करमचारीको त�या� अ�ाव�धक गरी तुलनायो�य तथा िव�लेषणयो�य बनाउनु पद�छ ।

तलब
भु�ानीमिह
ना

कम�चा
री सं.

तलब
भ�ा
रकम

पा�र�िम
क कर

सा सु कर सा सु
कर
क�ा गन�
बाँक�

�ावण ४० १७६७४
८६

११५६६ १४११९

असोज ४३ १९१६२
७५

१२८७४ १५४१६

चाड� पव�
खच�

४३ १६५३९
९३

१६५४
०

असाढ ४५ २०३५५
५३

१२७९० १६२८१

१६,५४०
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३१.३ यातायाता खच� : �वा��य िनद�िशकामा भएको �यव�था अनुसार �वा��य �वयंसेिवकाह�लाई वािष�क तथा मा�सक सिम�ा बैठकमा यातायात खच� वापत �.

४०० को दरले भ�ा िदने �यव�था छ । यस पा�लकाले िन�न भौचर र िमितबाट यातायात खच� वापत �वयं सेिवकाह�लाई �. १००० को दरले  भ�ा
भु�ानी गरेकोले न�स� भ�दा बिढ �. ४,२४,८००.०० भु�ानी भएको दे�खयो । नम�शको आधारमा मा� भु�ानी गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

गो भौ नं र िमित �वयंसेिवकाको
सं�या

मिहना ह�नुपन� दर भु�ानी भएको दर बढी भु�ानी
�

७०७/०७७।१०।११ ९१ ४ ४०० १००० २१८४००

१२७९/ ०७७।१२।
१७

८६ ४ ४०० १००० २०६४००

    ज�मा ४२४८००

३१.४ औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले �वा��य तफ�  �.

८,००,०००.०० को औष�ध ख�रद गदा� पारदिश� िवि� मु�यमा ख�रद गरेको दे�खएन । ओष�धज�य सामा�ी सोझौ ख�रद गदा� तोिकएको �कृया पुरा गरेर
ख�रद गनु� पद�छ ।

गो�वरा
भौचर

आपुित�क
ता�को
नाम

ख�रद
िववरण

रकम

१०२।
२०७७।१।
३१

हलेसी
मेिड�सन
स�लायस�

औष�धज
�य
सामान

२६८५३

८००,०००
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१४७।
०७७।३।
३।

गोसाईकु
�ड
मेिडिशन
स�लायस�

औष�ध
ख�रद

७७३१४
७

ज�मा ८००००
०

ख�रद स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न अनुसार छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खएन ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश भएको दे�खएन 

आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �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 गरेको
दे�खएन ।
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको छ ।

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 �ा� 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 सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३१.५ सेसन भ� : अथ� म��ालयको काय� संचालन नद�िशका, २०७५ को प�र�छेद ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम गो�ी सेिमनार काय�शाला स�ालन तथा
यातायात स�ब��ध खच�को मापद�ड स�ब��ध �यव�था छ । जस अनुसार स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लको �ोत �यि�
भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय� प� वापतको रकम पाउने �यव�था छ। पा�लकाले संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत
कय��म अ�तग�त स�ालन ह�ने िन�न ता�लम तथा काय��ममा �िश�क भई भाग �लएका नगरपा�लका बािहरका कम�चारीलाई सेसन भ�ा भु�ानी गदा� संघीय

१६६,४००
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सरकारको न�स� अनुसा भु�गतानी गनु� पन�मा नगरी नगर सभावाट �वीकृत न�स�  �योग गरेको छ । फरक नम�श �योग गरेका कारण पा�ललाई िन�न बमो�जम
�. १,६६,४००.०० थप �ययभार परेको पाइयो । फरक नम�श �योग गरी भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन । स�व��धत तहको काय��ममा सोही तहको नम�श
�योगमा �याई काय��म स�ालन �यव��थत गराउनु पद�छ ।

भौ नं िमित काय��म कम�चारीको नाम थर �ोत।सेसन
सं�या

अथ�
म��ालयको
नम�स

नगरपा�ल
कालेको
नम�श 

बढी रकम

३३।०७७।
८।२

राि�� य �यरोग
सिम�ा काय��म

डा. रिवन पो�ेल बािहरी �. २ १६०० २५०० १८००

�ी �िदप पौडेल आ. �. २ १५०० ३०००

�ी �ान बहादरु
अ�धकारी

आ. �. २ १५०० ३००००

५७।०७७।
१०।५

�यूनतम सेवा
मापद�द काय��म

�ी रनलाल कुलाल आ. �. ४ १५०० ६०००

�ी झुमा मैनाली आ. �. ८ २००० १६०००

�ी कोष िवलास
बगाले

आ. �. ८ २००० १६०००

�ी बस�त गैरे आ. �. २ १५०० ३०००

�ी संतोष कंुवर आ. �. २ १५०० ३०००

�ी �काश आचाय� आ. �. ३ १५०० ४५००
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अ�धकारी

आ. �. २ २००० ४०००

६५।०७७।
१०।२८

पशुवाट सन� स�वा
रोगको रोकथाम

�ी सुमन आचाय� बािहरी �. १ १५०० २००० ५००

डा. सु��मता गौतम आ. �. १ २००० २०००

�ी रनलाल कुलाल आ. �. १ १५०० १५००

�ी कोष िवलास
बगाले

आ. �. १ १५०० १५००

�ी �काश आचाय� आ. �. १ १५०० १५००

१२२।०७८।
२।१०

कोिभड १९ तथा
अ�य महामारी ज�य
रोगह�को रोकथाम

�ी कोष िवलास
बगाले को पे�क�
फछ� यौट

�िश�क भ�ा ११०००

१२४।०७८।
२।१०

मा�सक सुचना
संकलन तथा
भेरीिफकेसन

�ी कोष िवलास
बगाले को पे�क�
फछ� यौट

�िश�क भ�ा १६५००

१७९।०७८।
३।३१

लघु उ�म िवकास
काय��म

�ी देवक� िघिमरे बािहरी �. ५ १६०० २५०० ४५००

�ी रो�नी तामाङ आ. �. ६ २००० १२०००

�ी रामहरी �यौपाने बािहरी �. ३ १५०० २००० १५००

१६४।०७८। मा�सक सुचना �ी रनलाल कुलाल आ. �. २ १५०० ३०००
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३।११ संकलन तथा
भेरीिफकेसन

�ी झुमा मैनाली आ. �. १ १५०० १५००

�ी कोष िवलास
बगाले

आ. �. १ १५०० १५००

�ी बस�त गैरे आ. �. १ १५०० १५००

�ी संतोष कंुवर आ. �. १ १५०० १५००

१६५।०७८।
३।११

गाईको पकेट �े� �ी अ��बका भ�डारी िट�पणी कता�
२

९०० २००० ११००

�ी �हलाद वािनयाँ िट�पणी कता�
२

९०० २००० ११००

�ी सु��मता गौतम �ितवेदक २ १५०० २००० २५००

�ी सु��मता गौतम आ. �. ४ २००० ८०००

�ी ितथ� बहादरु
काक�

आ. �. १ २००० २०००

�ी सुिवका राई आ. �. २ १५०० ३०००

डा धम�राज िगरी बािहरी �. १ १६०० ३००० १९००
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डा उमेश �साद
म�डल

बािहरी �. २ १६०० ७००० ३८००

232.078.3.
29

फलफूलको िव�वा
रोपण स�ब��ध
काय��म

�ी मान बहादरु �े�ी
बािहरी �. ४ १५०० २५००

१००० ६०००

�ी रिम�� सुवाल बािहरी �. २ १५०० २५००
१०००

४०००

�ी सुिम�ा पाठक आ. � 2 ४०००

�ी �ान
ब. अ�धकारी

काय��म
सहजकता�

३०००

�ी कुबेर ढुङगाना िट�पणी कता�
२

९०० २००० २२००

�ी ल�मी गु�ङ �ितवेदक२ १००० २००० २०००

ज�मा १६६४०
०

३२ फलफूल िव�वा : 
फलफूल दशक अ�तरगत �थािनय तहमा िहउदे फलफूलका िव�वा रोपण अिभयान (५० �ितशत अनुदान काय��म) मा पा�लकाले फलफूलको िव�वा
ख�रद तथा िवतरण गरेकोमा कृिष तथा पशुप�छी डायरी २०७८७ मा तोिकएको दर अनुसार ख�रद नगरी बजारवाट िन�न बमो�जम बढी दरमा ख�रद गरेको

३४९,५६५
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छ। जुन तोिकएको दररेट भ�दा १० गुणा बढी दरमा ख�रद गरेको छ। यसरी तोिकएको दरमा फलफूलको िव�वा ख�रद नगरी बजारको दररेटमा �सधै ख�रद
गदा� पा�लकामाथी िन�न बमो�जम �. ३,४९,५६५.०० थप �ययभार परेको छ। तोिकएको दर रेटमा ख�रद गन� गरी �यव��थत गनु� पद�छ ।

भौ नं
िमती

स�लायस� ख�रद िववरण प�रमाण तोिकएको
दर

ख�रद
गरेको दर

बढी रकम पा�लकाले
बेहोन�

७१।
०७७।
११।१९

ख�का
नस�री

दाँते ओखर ३५० ४० २५० ७३५०० ३६७५०

जापिनज
हलुवावेद
कलमी

३५० ६० ३५० १०१५०० ५०७५०

जापिनज
ना�पाती
कलमी

४०० ७० २५० ७२००० ३६०००

 आ� कलमी ३०० ५० १९० ४२००० २१०००

आ� बखडा
कलमी

३०० ५० १९५ ४३५०० २१७५०

२३२।
०७८।३।
२९

�ितक ए�ो
फरे�टी
पोड�सन
उ��योग

कागती
ब�मासे

४०० ४५ ४७० १७०००० ८५०००



83 of 116

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

जुनार कलमी १०० ४५ ४४० ३९५०० १९७५०

मु�तुला
कलमी

१५० ७५ ३८० ४५७५० २२८७५

िविमरो
कलमी

२० ४५ ३६९ ६४८० ३२४०

सु�तुला
कलमी

१५० ४५ ४२० ५६२५० २८१२५

िकवी कलमी १० १०० ४३० ३३०० १६५०

एभोकाडो
िवजु

१०० ५० ३७० ३२००० १६०००

अंगुर १४ १०० २५० २१०० १०५०

�लची ३० ७५ ४५० ११२५० ५६२५

ज�मा ६९९१३० ३४९५६
५



84 of 116

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

३३ १४३ २०७८-२-३१ गाई पाकेट �े� : 

�धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको  �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना
काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.५ मा काय��म संचालन अव�ध तथा पकेट सं�या अ�तरगत �थािनय तहको ��येक वडामा क��तमा २ वटा पकेट
छनैट गरी प�रयोजनाको आ�थ�क सहयोगमा काय��म संचालन ग�रने उ�ेख छ । यी पकेटमा सघन�पमा सामूिहक खेती, सहकारी खेती, करार खेती र
चकलाब��द खेती �ब��न ह�ने गरी बढीमा २ आ�थ�क वष�स�म पकेट काय��म संचालन ह�ने �यव�था छ । पकेट छनौट तथा संचालन गदा� �ज�ामा रहेको जोन
तथा सुपरजोन िवकास काय��ममा सहयोग पु�े गरी स�ालन गनु� पद�छ ।
प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा सोही �तायानुअलको ता�लका नं १ मा उ�ेख भए बमो�जमको आधार पुरा भएको पकेटमा
उ�पादन र उ�पादक�व बृि�का काय��मह� �थिम�ाका साथ संचालन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले गाईको साना �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट
िवकास काय��म अ�तरगत ५० �ितशत अनुदानमा  गाई पालन काय��म संचालन गरी कृषक समूहले काय��मा उपयोग ह�ने  िविभ� उपकरणह� ख�रद गरी
पेश गरेको �. ४६,६१,५४८.०० को  ५० �ितशतले ह�ने �. २३,३०,७७४.०० एकमू� भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�न
अनुसार छन् :

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को
आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले उपयू� ि�याकलाप छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु�पन�मा
गरेको दे�खएन ।
कृषक समूहले पकेट काय��ममा �योग ह�ने िवउ तथा उपकरण ख�रद गदा� एउटै आपूित�कता� संग पटक पटक ख�रद गरेको दे�खयो । िनयमानुसार
ह�नेगरी �त�प�ध� ख�रद गन� गरी सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
िनयिमत अनुगमन, �ितबेदन तथा िवषयगत �गित तयार गरी प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत कृिष �े� हन� काया�लयमा ��सत गनु�
पन�मा सो गरेको दे�खएन। िनद�िशकाको पालना ह�नेगरी काय��म �यव�थापन गनु� पद�छ ।

३४ �धानम��� कृिष :

�धानम��� कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना अ�तरगतका पकेट �े� काय�� तथा यस काय�को अनुगमनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

३४.१ १९८ २०७८-३-२४  �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको  �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना
काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.५ मा काय��म संचालन अव�ध तथा पकेट सं�या अ�तरगत �थािनय तहको ��येक वडामा क��तमा २ वटा पकेट
छनैट गरी प�रयोजनाको आ�थ�क सहयोगमा काय��म संचालन ग�रने उ�ेख छ । यी पकेटह�मा सघन�पमा सामूिहक खेती, सहकारी खेती, करार खेती र
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चकलाब��द खेती �ब��न ह�ने गरी बढीमा २ आ�थ�क वष�स�म पकेट काय��म संचालन ह�ने �यव�था छ । पकेट छनौट तथा संचालन गदा� �ज�ामा रहेको जोन
तथा सुपरजोन िवकास काय��मलाई सहयोग पु�े गरी गनु� पन� �यव�था छ।
यसैगरी प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा पकेट िनधा�रणको लागी ता�लका नं. १ मा उ�ेख भए बमो�जमको आधार पुरा
भएको पकेटमा उ�पादन र उ�पादक�व बृि�का काय��मह� �थिम�ाका साथ संचालन गनु�पन� र (ग) मा �थािनय तहको �वीकृत लाभा�वीत वग�को
सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले
उपयू� ि�याकलापह�को छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले साना �यवसायीक
कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तरगत ५० �ितशत अनुदानमा �याउ खेती काय��म संचालन गरी कृषक समूहले काय��मा उपयोग ह�ने िवउ
तथा िविभ� उपकरणह� ख�रद गरेको कागजात संल� गरी कुल लागत � . २२,२९,०००.०० को ५० �ितशतले ह�ने �. ११,१४,५००.०० अनुदान वापत
भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोरा िन�न अनुसार छन् :

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को
आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले उपयू� ि�याकलापह�को छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार
पारेको दे�खएन।
कृषक समूहले पकेट काय��ममा �योग ह�ने िवउ तथा उपकरणह� ख�रद गदा� �ित�प�ध� िव�ध �योग नगरी एउटै आपूित�कता� संग पटक पटक ख�रद
गरेको दे�खयो । �कृया पुरा ह�नेगरी �ित�प�ध� ख�रद गनु�पद�छ ।
िनद�िशकाको �यव�था अनुसार अनुगमन  �ितवेदन तथा िवषयगत �गित तयार गरी प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत कृिष �े� हन�
काया�लयमा पठाउनु पन� दे�ख�छ ।
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३४.२ १८९ २०७८-३-२३ अथ� म��ालयले �काशन गरेको काय� संचालन िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद ७.१.५ मा कामसंग ��य� स�ब��धत कम�चारीमा� अनुगमन �मणमा
खटाउन स�ने �यव�था छ। �यसरी खटाउँदा बढीमा ३ जनाको टोली खटाउनु पन� उ�ेख छ। पा�लकाले अ�तरगतका काय�को अनुगमनमा खटाउने स�व��ध
छु�ै नम�श तथा िनद�िशका तयार गरेको दे�खएन । छु�ै नम�श तयार नभएको अव�थामा िन�न ता�लम तथा काय��म अनुगमन गरी िनद�िशकामा उ�े�खत न�स�
भ�दा बढी सं�यामा सहभागी गराई थप �यि�ह�लाई अनुगमन खच� भु�ानी गदा� पा�लकालाई अित�र� �ययभार पारेको दे�ख�छ। नम�श भ�दा बढी ह�नेगरी
काय� गराएको िनयिमत दे�खएन । स�व��धत वेशेष�, पदा�धकारी तथा कम�चारीको सहभािगता ह�नेगरी अनुगमन संय�� �यव��थत गनु� पद�छ ।

भौ नं िमित काय��म खटाउन स�ने
सं�या

खटाएको सं�या भ�ाको दर अित�र�
भु�ानी

१४८।
२०७८।३६

गाई पकेट �े� ३ २० १५०० ८५५००

१८९।
०७८।३।
२३

�याउ खेतीको
पकेट �े�

३ २० १५०० ८५५००

१७९।
०७८।३।
१३

लघु उ�म
िवकास
काय��म 

३ २३ १००० १७०००

ज�मा १८८०००

१८८,०००
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३५ 20 २०७८-३-२३ �वायल टे� �याव सामा�ी : 
नगरपा�लकाले कृिष तफ� को वाष�क काय��ममा समावेश भएको Digital Soil Testing Mini Lab 14  Parameter Set with Digital soil Testing Meter

pen drive Electrode meter PH Electrode Met ख�रद गरी गौ. भौ.नं २०।२०७८।३।२३ बाटगणपित एि�क�चर �ा. �ल.  धुिनवेशी, धािदङलाई �.

४,९५,०००.०० भु�ानी िदएको छ । सामि� ख�रद भएपिन लेखापरी�ण अव�धस�म �याव �थापना भएको छैन । ख�रद भएका सामान हालस�म पिन
�योगमा आएको छैन । उदे�य अनु�पको �याव �थापना नगरी सामा�ी मा� ख�रद गरी मौ�दात राखेको िनयिमत दे�खएन । यस स�व�धमा पा�लकाको
�यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

४९५,०००

३६ पा�र�िमक तथा िविवध खच� :
पदा�धकारी तथा कम�चारीको पा�र�िमक, िविवध ताथ कानुनी स�ाहकार खच�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

३६.१ १,४६४,०००

३६.२ �थानीय तहका पदा�धकारीको सेवा सुिवधा स�ब�धी ऐन (पिहलो संशोधन), २०७६ को अनुसुची (१ख) मा नगरपा�लकाका �मुख, उप�मुख, वडा अ�य�,

काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यले पाउने मा�सक सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था छ । सोही वमो�जम पा�लकाका पदा�धकारीलाई मा�सक सुिवधा
भु�ानी गद� आएको छ । मा�सक सुिवधाका अलावा नगर�मुख तथा उप�मुखका �वक�य सिचवह�का नाममा िविवध खच� शीष�कबाट खाजा, खाना तथा
अित�थ स�कारका �ममा भएको िविभ� खच� भनी भु�ानी भएको दे�खयो। फरक माग�बाट िविवध खच� भु�ानी भएको उपयु� दे�खएन । य�तो अव�थामा
सुधार गरी एउटै िव�धबाट िविवध खच� भु�ानी गन� गरी सुधार गनु� पद�छ । कही उदाहरण देहायमा उ�ेख छ ।

िमित गो भौ नं रकम � भु�ानी �लने �यि�

०७७।६।२ ७२ ३८९५३  

०७७।८।२३ ४७० ५२५७०  

०७७।१०।९ ६९६ ७१३५८  

०७७।१०।२० ७४६ २८०५४ नगर�मुख �काश अ�धकारीका �वक�य
सिचव जगदीश अ�धकारी
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम०७७।११।६ ८३४ ४९६९०  

०७७।१२।१२ १०४९ १३०००  

०७७।१२।१२ ११०० ६९५१६  

०७८।१।३१ १२१६ ४९७८५  

०७८।३।३० १६९३ ४९४५५  

०७८।१।०९ ११७६ ५५८९३ नगर उप�मुख �ानमाया डंगोलका �वक�य
सिचव िवजय डंगोल

 ज�मा ४७८२७४  
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३६.३ साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व स�व��ध ऐनले तोकेको िव�ध �योग
गरी खच� गनु� पद�छ । पालेकाले गरेको देहायको खच�को �योजन खु�ने �माण संल� गरेको दे�खएन । �योजन नखुलाई खच� गन� प�ित िनय��ण गनु� पद�छ ।
केही उदाहारण देहायमा उ�ेख छ ।

भौ नं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �योजन रकम

८१७ ७७।११।०६ सुनीता �टोर नखुलेको २७५३४

८४८ ७७।११।११ सुनीता �टोर नखुलेको १२०३५

९६८ ७७।१२।४ मायाज िकचेन खाजा खच� नखुलेको १०७०५

१०२१ ७७।१२।९ टोखा िफटनेश ए�ड �रि�यशन से�टर
�ा �ल

नखुलेको १६५३१९

१००८।०७७।१२।८ गाउँलेको सेकुवा नखुलेको ९६७०

 ज�मा  २२५२६३
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३६.४ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन,२०७५ मा अ�य� वा अ�य कुनै पदा�धकारीले �विकय सिचव वा स�ाहकार रा�ख
सुिवधा �लने �यव�था गरेको दे�खदनै। नगरपा�लकाको नगर�मुख तथा उप�मुखले िन�न अनुसार �य�ता पदा�धकारी राखी सो वापत खच� लेखेको छ। उ�
सुिवधा खच� गन� आधार पया�� नभएकोले आव�यक काय�िव�ध तयारगरी मा� खच� ले�नु पन�मा काय�िव�ध तयार गरेको पाइएन । िनयमानुसार ह�नेगरी
�यव�थापन गनु� पद�छ ।

िववरण मा�सक सुिवधा चाडपव� खच� कुल भु�ानी रकम � 

कानुिन स�ाहाकार २५०००×१२ २५००० ३२५०००

कानुिन स�ाहाकार  २५०००×१२ २५००० ३२५०००

�मुखको �वक�य सिचव  २५०००×१२ २५००० ३२५०००

उप �मुखको �वक�य सिचव २५०००×१२ २५००० ३२५०००

 ज�मा  १३,००,०००
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३७ भ�ा �यव�थापन : 

अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ मा बैठक भ�ा स�व��ध मापद�डको बारेमा उ�ेख गरेको छ । िनद�िशका अनुसार तोिकएका ६ वटा मापद�ड
पालना गरेर मा� बैठक भ�ा िदन िम�ने �यव�था रहेको छ । उदाहारणका लािग िनद�िशकामा बैठक काया�लय समय भ�दा अिघ वा पिछ ह�नुपन� साथै एउटै
िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी तथा कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले देहायका गो�वारा भौचर र िमितबाट िविभ�
सिमितको बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ । पदा�धकारी तथा कम�चारी मा� बसेको बैठकमा समेत बैठक भ�ा भु�ानी गरेको उपयु� दे�खन आएन । आ�त�रक
बैठकमा िनद�िशका अनुसार नह�ने गरी भ�ा िवतरण गन� काय� िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो�वारा भौचर नं बैठक भ�ाको िवतरण िववरण रकम �

१९४, २०६, २०९ बोलप�ह�को मु�याकंन गरी �ितवेदन पेश गन� गिठत सिमित ९८५५००

३३१ कासमु मु�याकंनका लािग पुनरावलोकन सिमितको बैठक
भ�ा

१२६०००

४२३ िनशु�क औषधी उपचार �सफा�रस सिमित १०५०००

५४६ मल �यव�थापन तथा उपभो�ा िहत संर�ण सिमित २४०००

१३३ ख�रद ईकाई २५२०००

११७३ योजना अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित २१६०००

११९० ज�गा संर�ण सिमित ५४७९३

 ज�मा १७६३२९३
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३८ आ�त�रक लेखापरी�णका �यहोराह� :

पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन िढलो गरी उपल�ध गराएको तथा सो उपर पुन: पा�लकामा गई परी�ण गन� समय अभाव भएका कारण
�ितवेदनमा उ�े�खत देहाय अनुसाका �यहोराह� सुधार गद� सुझावको काया��वयन गरी आ�त�रक िनय��ण �णा�ल सु�ढ गरी िव��य �यव�थापन पारदिश�
बनाउनु पद�छ । यस स�व��ध संि�� �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । सथै पुण� �यहोराका लािग पा�लकाले सोही �ितवेदन �ा� गरी सुझाव अनुसार सुधार गनु�
पद�छ । 

३८.१ यसका सथै आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा १ दे�ख २६ स�ममा िदएका सुझावह� काया��वयन गरी आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ गनु� पद�छ ।

३८.२ २०७८-१०-३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९(४) मा उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको काय�मा काय� स�प� �ितवेदन, रिन� िबल र मु�या�न �ितवेदन
�ा� भएपिछ मु�या�न �ितवेदन अनुसार कम काम भएमा सोही अनुपातमा कम भु�ानी िदनुपन� �यब�था छ। उपभो�ा सिमती माफ� त गराएको देहायको
िनमा�ण काय�को भु�ानीमा क�टी�जे�सी र अनुपातीक क�ी नगरी बढी भु�ानी भएकोले असुल उपर गरी दखीला गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं/ िमती उ स को नाम काय� भु�ानी
रकम

भु�ानी ह�नुपन� बढी भु�ानी �

५२३/o77।०१।३१ सेतुव�धु गाँउ खानेपानी
उ स 

खानेपानी पाइपलाइन
िव�तार

४७८९३५ ४६३९५ १५०००

६८२/ 078।०३।२४ थलाङ टोल ढु�ा छपाइ
उ स

ढु�ा छपाइ १६००००
०

१५२२३३१ ७७६६९

  ज�मा   ९२६६९

९२,६६९
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३८.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७४ मा सरकारी स�पितको िहनािमना नह�नेगरी लागत �े�ता सिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो
स�पती �ज�मा �लने कम�चारी र काया�लय �मुखको ह�ने सथै काया�लयमा �ज�सी मालसामान स�ब�धी अिनयिमत दे�खएमा स�ब��धत िवभागीय �मुखले
आव�यक कारवाही गरी �ज�सी मालसामानको लगत रा�न, मम�त स�भार तथा संर�ण गन� लगाउनुपन� �यव�था छ। यस वष� नगरपा�लकाले �ज�सी िनरी�ण
गरी �ितवेदन पेश गरेको छैन । यसवाट पा�लकाको �ज�सीको िव�मान अव�थाका स�व�धमा यिकन ह�न सकेन । तोिकए अनुसार समयमा �ज�सी िनरी�ण
तथा �ितवेदन गरी स�प��को संर�ण तथा �यव�थापनको उिचत �व�ध गनु� पद�छ ।

३८.४ �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ अनुसार �यायीक सिमतीको बैठकमा उप��थत सद�यले अनुसूची १ ग बमो�जम
बैठक भ�ा पाउने उ�ेख छ । उ� अनुसूची १ ग मा तोिकएको बैठक भ�ा �यायीक सिमितको सयोजक सिहत ३ जना बाहेक अ� कम�चारीले पाउने
�यव�था कानुनले गरेको छैन । काया�लयले यो वष� िविभ� िमतीका बैठकमा काम गरेको भनी कम�चारीलाई समेत भ�ा भु�ानी गरेको छ । कम�चारीले
�यायीक सिमतीको बैठक भ�ा पाउने �यव�था दे�खएन । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

३९ िवतरण �यव�था :
पा�लकाले ख�रद गरेका सामाि�को िवतरण �यव�था तथा भाडा भु�ानीमा घरबहाल करकि�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 
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३९.१ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४को िनयम ३६(३) मा खच� ले�दा िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं. ७ को
�सफा�रसमा वडा नं. १ अ�तग�तको �कुलमा �कुल �याग िवतरण गन� �. ७३३ का दरले ६०० थान ख�रद गरी �. ४,३९,८००.०० भु�ानी भएको छ । सो
म�ये ३०० �याग �कुलले वुझेको भरपाई �ा� भएकोमा बाँक� ३०० �याग िवतरण गरेको भरपाई पेश भएको छैन । िवतरणको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा
स�ब��धत �यि�बाट ३०० प�रमाणको �यागको मु�य अनुसार ह�ने �. २,१९,९००.०० को िवतरण �माण पेश गनु�पद�छ । िवतरणको भरपाई देहायमा उ�ेख
छ ।

िमित गो भौ नं िववरण/�योजन भु�ानी रकम भु�ानी �ा� �यि� वा सं�था 

०७७।६।३० २८२ �याकेट ख�रद २६८३७५ वडा न १० ले ख�रद गरेको 

०७७।८।८ ४०४ मा�क र �यािनटाईजर २००००० वडा नं १० ख�रद गरेको 

०७७।८।२५ ४७९ खेलकुद साम�ी युवा�लब लाई
िवतरण

२९४३६५ �ेसा स�लायस�लाई भु�ानी िदएको

१२।१२ १०४७ अनुदानमा िमिनिटलर ख�रद २२०००० महे�वरी �ा�टर स�लायस�लाई भु�ानी
भएको 

  ज�मा ९८२७४०  

२१९,९००

३९.२ आयकर ऐन, २०५८ को दफा  मा घर बहाल करको दर १० �ितशत ह�ने �यव�था रहको छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा �थानीय िनकायले
कानून बनाउँदा संघीय कानूनसंग नबा�झने गरी बनाउनुपन� र बा�झएमा बा�झएको हदस�म अमा�य ह�ने �यव�था छ ।पा�लकाको नगर िवकास योजना ०७७।
७८ को दफा ४ मा कुनै �यापा�रक �े� र �यापा�रक घरह�मा स�झौता तथा �वघोषणामा उ�ेख भएअनुसार ७ �ितशत घर बहाल कर लगाईने छ भ�े
उ�ेख छ ।यस �यव�था अनुसार देहायको भु�ानीमा मा� पिन �. 59,893.०० घर बहाल कर नपुग भएको दे�ख�छ । �च�लत कर कानून अनुसार नह�ने गरी
नगर सभाबाट िनण�य गराई िविभ� घरधनीलाई घर बहाल करमा छूट िदएको काय� िनयमको भावना अनु�प भएको दे�खएन । उ� रकम अशुल गरी उपरो�ा
िनण�यमा पुनिव�चार गरी सुधार गनु� पद�छ ।

५९,८९३
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िमित गो भौ नं घरधनीको नाम भु�ानी रकम
�

करक�ी भएको
(७%)

वा�तवमा
ह�नुपन� क�ी
(१०%)

नपुग घर बहाल
कर रकम �

०७७।५।
२८

२३ िव�लव पा�डे ८८७०९ ७२०९ ८८७१ १६६२

६।२५ २२१ सनराईज अटो ए�ड भेकल
सिभ�स �ा�ल

७५००० ५२५० ७५०० २२५०

७।५ ३१७ रोजी शाह ८८००० ६१६० ८८०० २६४०

७।१९  भीम �शाद थापा १०२००० ७१४० १०२०० ३०६०

७।१३ ३३४ िव�लव पा�डे ८२५०० ५७७५ ८२५० २४७५

७।१७ ३३७ वडा नं९ १३००००  ९१०० १३००० ३९००

८।२४ ४७१ ढाल बहादरु केसी २५१८०० १७६२६ २५१८० ७५५४

९।१३ ५७७ सनराईज अटो ए�ड भेकल
सिभ�स �ा�ल

७५००० ५२५० ७५०० २२५०

९।१५ ५८३ तारा खनाल १६७७४१ ११७४१ १६७७४ ५०३३

९।२२ ६०५ रोजी शाह ५२८०० ३६९६ ५२८० १५८४

१०।५ ६७३ कृ�ण �शाद उपा�याय १२९००० ९०३० १२९०० ३८७०
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१०।९ ७०२ िव�लव पा�डे ८२५०० ५७७५ ८२५० २४७५

११।२० ९२१ ढाल बहादरु केसी १९०८०० १३३५६ १९०८० ५७२४

१२।०४ ९७६ पदम कुमारी छ��याल १३४००० ९१०० १३४०० ४३००

१२।५ ९८५ रोजी शाह ५२८०० ३६९६ ५२८० १५८४

१२।६ ९९२ कृ�ण �शाद उपा�याय १२९००० ९०३० १२९०० ३८७०

१२।०६ १००२ �टोर ५०००० ३५०० ५००० १५००

१।०६ ११४६ िव�लव पा�डे ८८७०९ ६२०९ ८८७१ २६६२

१।०६ ११४८ उिम�ला िवक ५०००० ३५०० ५००० १५००

  ज�मा    ५९८९३

३९.३

४० िविवध खच� :
पा�लका अ�तग�त काय��म स�ालन तथा िविवध खच� �यव�थापनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

४०.१ २०७८-९-३० अथ� म��ालय काय�स�ालन िनद�िशका, २०७५ मा भएको �यव�था अनुसार कुनै पिन ता�लम, गो�ी वा काय��ममा ता�लम संयोजक र �ितवेदक एकै �यि�
भएमा अित�र� पा�र�िमक र खाजा/ खाना खच� दोहोरो सुिवधा पाईने छैन भनी �यव�था गरेको छ । टोखा नगरपा�लकाले खच�को मापद�ड बनाए पिन
कैिफयतमा यस स�ब�धी �यहोरा उ�ेख गरेको दे�खएन ।�यहोरा �प� नगरी एकै �यि�ले �ितवेदक र संयोजकको �पमा काय� गरी अित�र� सुिवधा िनयिमत
दे�खएन । दोहोरो सुिवधा भु�ानी नह�ने �णाली �यव�थापन गनु� पद�छ ।

भौचर नं िमित नाम ता�लम बढी भु�ानी

२२,०००
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(�ितवेदक) �

२८२ ०७७।६।३० म��दरा अया�ल �याकेट िवतरण काय��म २०००

९४५,९३६ ७७।११।२५/११।
२६

कमला काक� सहकारी ता�लम ४०००

१०६८ ०७७।१२।१८ िनम�ला रे�मी मिहला शाखा अ�ति�� या काय��म २०००

११३४ ०७७।१२।३१ तारानाथ रे�मी द�लत अ�धकार स�ब�धी अिभमुखीकरण
ता�लम

२०००

११३७ ०७८।१।२ िवमला वा�ले १.बालगृह स�ालक स�ब�धी अ�ति�� या १२०००

२.नगर�तरीय ता�लम

३.मिहला बालबा�लका तथा ल�िगक िहंसा

४. ल�िगक िहंसा िनवारण

५. नगर�तरीय ता�लम

६. बाल�लब र संजालका पदा�धकारीबीच
अ�ति�� या

 

   ज�मा २२०००
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४०.२ पा�लकाले आ�थ�क सहायता िवतरणका स�व�धमा मापद�ड तयार गरेको छैन । मापद�ड �ारा �यव��थत नगरी पा�लकाले यस वष� देहाय अनुसार �.

२,०२,०००.०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको  पाइयो । आ�थ�क सहायता तथा िविवध खच� मापद�ड माफ� त �यव��थत गनु� पद�छ । केही उदाहारण
देहायमा उ�ेख छ ।

िमित गो. भौ. नं. िववरण भु�ानी रकम

७७/०५/३१ ५४ स�रता �े� २५०००

७७/०८/११ ४१७ स�ािन गु�� १५०००

७७/०८/०८ ४०६ वनदेिव गुिठ सिमित २५०००

७७/०८/०८ ४०५ िमनमाया गु�� १५०००

७७/०८/२६ ५२१ िदपकुमारी मैना�ल १४०००

७७/९/२८ ६४७ कृि�ना के सी २००००

७७/१२/२ ९५९ देश बहादरु िव�वकमा� २००००

७८।२।२३ १३२३ मधुसुधन पा�डे ३८०००

७८।३।३० १६९७ िगता ब�याल ३००००

  ज�मा २०२०००
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४१ 415 २०७७-१२-५ ढल िव�तार काय� : 
वडा नंबर ३ को धमलटार चोकदे�ख �यामलालको घरस�म ढल तथा खानेपानी िब�तार काय�का लािग �. ५०,०३,३००.०० लागत अनुमान तयार गरी
पा�लकाबाट �. ४५,००,०००.०० तथा उपभो�ा सिमितबाट �. ५,०३,३००.०० �यहोन� गरी संझौता भएकोमा संझौता बमो�जम काम स�प� गरी
क��टजे�सी एवं उपभो�ा अंश र नपुग �याट रकम घटाई �. ४३,२४,९५०.०० भु�ानी गरेको छ । �ािब�धक मु�यांकन एवं काय� स�प� �ितवेदन अनुसार
आइटम नंबर ४ मा रहेको 900 mm NP3 RCC Hume pipe काय� १९५ रिन� िमटर स�प� भएको उ�ेख छ । जस अनुसार �ित गोटा २.५िमटरका दरले
७८ गोटा �ुमपाइप �योग ह�ने दे�ख�छ । उपभो�ाले पेश गरेको िवल परी�ण गदा� उ� साइजको पाइप च�पक िवनायक �ुमपाइप �ा.ली. बाट िमित २०७७।
११।२ मा  िवल नं १२८ दे�ख १३१ स�मका ४ वटा िवलबाट ७३ थान अथा�त १८२.५ िमटर मा� ख�रद गरेको छ। मु�यांकन एवं काय�स�प� �ितवेदमा
उ�े�खत भ�दा १२.५ िमटर घटी ख�रद गरेको दे�खँदा सो स�ब�धमा यिकन गरी बिढ मु�यांकन भएको १२.५ िमटरको �.१२,४३४।५० का दरले ह�ने �.

१,५५,४३१.०० मा उपभो�ा अंश १०.२७ �ितशतले ह�ने �.१५,९६३.०० घटाई ह�ने �. १,३९,४६८.०० असुल ह�नुपद�छ । 

१३९,४६८

४२ 158 २०७७-८-१७ िनमा�ण सामा�ी दर :

लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण सामाि�को फरक दर कायम भएकोमा दे�खएको �यहोरा देहाय अनुसार छ । 
: 
फरक दरमा भु�ानी  साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ अनुसार गरेको काय�मा लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा काय� गराउनुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले भौ.नं. १५८।२०७७।८।१७ बाट िम�लजुली टोलमा बाटो ढलान कय�का लागी �योग भएको १३३८.७४ के.जी ड�डीको �ित के.जी �वीकृत दर
�. ९६.४० दरले �. १,२९,०५४.५४ भु�ानी ह�नुपन�मा � ११०.८६ का दरले �. १,४८,४१२.७२ भु�ानी भएको ह� ँदा उपभो�ा �सिमतलाई बढी
भु�ानी भएको �. १,९३५८.०० असुल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

१९,३५८

४३ फरक �समे�ट �योग : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ अनुसार ख�रद भएको काय�को लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा काय� स�प� भएको आ�व�त ह�ने नापी तथा काय�
स�प� �ितवेदन तयार गरी भु�ानी गनु�पन� िव�ध रहेको छ । पा�लकाबाट उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण गदा� ओिप�स �समे�ट
�योग गन�गरी दर िनधा�रण गरेको छ । लेखापरी�णका लािग छािनएका म�ये उपभो�ा सिमितबाट देहाय बमो�जमका िनमा�ण काय� स�प� गरी भु�ानीका
निम� िवल भरपाई पेश गदा� िपिप�स �समे�ट िकनेको िवल पेश गरेको छ । ओिप�स �समे�ट �योग गरी गनु�पन� िनमा�ण काय�मा िपिप�स �समे�ट �योग गदा�
िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत �भाव पन� ह� ँदा यस स�ब�धमा पा�लकाले सजगता उपनाउनुपन� दे�ख�छ । उ� िनमा�ण काय�को भु�ानी ओिप�स �समे�ट
�योगको आधारमा मू�यांकन एवं काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी भएको तर उपभो�ा सिमितले िपिप�स �समे�ट ख�रद गरी �योग गरेकोमा �यून दरको
साम�ी �योग गदा� फरक परेको रकम �. ८१,१२५.०० स�व��धतबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।  

८१,१२५
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भौ.नं. िमित �समे�ट प�रमाण
(बोरा)

दर िव�लेषण
अनुसार �

उपभो�ा
सिमित ख�रद
� 

फरक � (नपा ६०
�ितशत मा�)

४५६।२०७७।१२।२० िवडारी गाँउबाट
दलुाल गाँउ जाने
मोटरबाटो वाल
िनमा�ण (�टोन
म�सनरी वक�  १:६)

   

 ३२७.३६ ८३५.७ ६०१.७७ ४५९४८

५०४।२०७८।१।९ ब�योिगनी �संढी
िनमा�ण वडा नं २
(�टोन म�सनरी वक�
१:६)

   

 १२३.७२ ८३५.७ ६०१.७७ ३५१७७

 ज�मा   ८११२५

४४ फरक नम�शको �योग : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउदा िमत�यियता, गुण�तरीयता तथा िदगोपना अिभबृि� ह�ने कुरामा समेत
िवचार गरी तयार भएको लागत अनुमानका आधारमा काय� गराउने र सोही आधारमा नाप जाँच गरी िनमा�ण काय� फरफारक गराउने �यव�था छ । पा�लकाले
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको काय�मा डोलीडारको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । यस आधारमा तयार भएको लागत अनुमान
सडकको नम�शको आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान भ�दा बिढ ह�ने दे�ख�छ । बिढ दरको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरी काय� गराएको

५,५६३,७७९
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कारण पा�लकालाई अित�र� �ययभार परेको दे�ख�छ । अित�र� �ययभार पन� गरी बिढ दरको नम�श �योग गरेको िनयिमत दे�खएन । �समाना जोिडएका
पा�लकासँग एक�पता कायम ह�नेगरी िमत�यिय नम�शको �योग गरी काय� गराउने गरी सुधार गन� नगरपा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।

Ite
m
no

Item भौ न काय� �योग
भएको
प�रमाण 

डोलीडार
नम�श

सडक
नम�श

�ययभार 

31 Cement concrete work M15 grade (1:2:4) mix डोलीडार नम�श अनुसार दर
13120 सडक नम�श दर 11385

   

  ६५७।
२०७८।३।
४

टोखाचापाचा दे�ख
वाइपास सडक
�तरो�ित 

1.03 13514 11727 1787

  ६५९।
२०७८।३।
४

वडा २ किप�डोल ढल
तथा सडक िनमा�ण

1.26 16531 14345 2186

 झोर महा�ाल टोल िवकास
सं�था 

६७४।
२०७८।३।
२७

वडा १ जाने
मोटरबाटो �तरो�ती 

11.04 144845 125690 19154

 सूय�दय टोल सुधार सिमित ६७७।
२०७८।३।
७

वडा ३ खुपाचा दे�ख
नयाँ पुल स�मा बाटो
ढलान 

39.19 514173 446178 67995

 ढलमल �गित टोल िवकास
सं�था 

६८७।
२०७८।३।

ढलमल �गित टोल
िवकास सडक 

83.18 1091322 947004 144317
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२७

 जालुपाटोल सुधार सिमित १२९।
०७७।७।
२७

बाटो ढलान 35.2 461824 400752 61072

 कोहीटी पा�लखे टोल उ स १४१।
०७७।८।
१०

ढल एवं सडक
�तरो�ित 

45.45 596304 517448 78856

 टोल िवकास सं�था धने�वर ८३।०७७।
७।४

सरक �तरो�ती 48.23 632778 549099 83679

 मालु� दे�ख सा�लाखोला
बाटो िनमा�ण सिमित 

७४।०७७।
७।२

मालु� दे�ख
सा�लाखोला सडक 

102.19 1340733 1163433 177300

 ओम नगर सडक तथा
खानेपानी उ स 

७८।०७७।
७।४

ओमा �लाजा अगािड
बाटो ढलान 

72.25 947920 822566 125354

 धापािश देिव टोल िवकास
सं�था

१५१।
०७७।८।
१६

धापासी देिव माग�
सडक प��क

82.46 1081875 938807 143068

 शा��तपथ टोल िवकास
सं�था 

७१५।
२०७८।३।
१५

का�ेडेरी दे�ख पूव�तफ�
जाने बाटो 

37.54 492525 427393 65132

 वािनयाटार नयाँ ब��त संगम १५५। सडक �तरो�ती ४१ 537920 466785 71135
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टोल िवकास सिमित ०७७।८।
१७

 िम�लजुली टोल सडक तथा
ढल िनमा�ण सिमित

१५८।
०७७।८।
१७

बाटो ढलान 20.34 266861 231571 35290

 उरा� टोल िवकास सं�था १६५।
०७७।८।
२१

बाटो ढलान २७ 354240 307395 46845

 लाखेडाँडा सडक मम�त उ स १७६।
०७७।८।
२२

ढल तथा बाटो िव�तार 39.8 522176 453123 69053

 नियनडोल टोल सुधार तथा
�यव�थापन सिमित

१७७।
०७७।८।
२२

ढल तथा बाटो
�तरो�ती 

40.92 536870 465874 70996

 सु�दर व��त उ स १९९।
०७७।८।
२६

महेलाबोट मोटरबाटो 20.07 263318 228497 34821

 ढाडखोला िवडारी गाउँ िभि�
मोटरबाटो उ स 

२१९।
०७७।९।९

िबडारीगाउँ िभि�
बाटो 

24.38 319866 277566 42299

 भुिम�थान जनक�याण ओम
शा��त टोल िवकास सँ�था 

७४६।
२०७८।३।

भुमे�वर पाक�  पूवा�धार
िनमा�ण 

34.31 450147 390619 59528
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२०

 नमुना टोल िवकास सं�था २४२।
०७७।९।
२१

सडक �तरो�ती 45.38 595386 516651 78734

 सु�दर समाज टोल िवकास
सं�था

२५७।
०७७।९।
२२

सडक �तरो�ती तथा
ढलान 

55.65 730128 633575 96553

 मेलिमलाप टोल िवकास
सं�था

२७५।
०७७।१०।
४

सडक ढलान 30.59 401341 348267 53074

 क��कनारायण टोल िवकास
सं�था

३००।
०७७।१०।
१४

ढल तथा सडक
ढलान 

85.15 1117168 969433 147735

 कुमेनानी िनमा�ण उ स ४०८।
०७७।१२।
३

�सडी ढलान 17.74 232749 201970 30779

 गणेशथान िनमा�ण सिमित ४११।
०७७।१२।
३

गणेशचोक बाटो
ढलान 

40.67 533590 463028 70562

 जनि�य टोल िवकास सं�था ४१४।
०७७।१२।

बाटो ढलान 84.28 1105754 959528 146226
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४

 �स�सको टोल िवकास सं�था ४१५।
०७७।१२।
५

ढल तथा खानेपानी
िव�तार

25.68 336922 292367 44555

 लाउखाटोल सुधार सिमित २७४।
०७७।१०।
२

ढल तथा सडक
ढलान 

29.62 388614 337224 51391

 साइराम सामुदाियक सहयोिग
सं�था

४०१।
०७७।१२।
१

बाटो ढलान र ढल 70.52 925222 802870 122352

 ख�रवोट बाटो िनमा�ण उ स ४२४।
०७७।१२।
११

बाटो ढलान 45.39 595517 516765 78752

 झुडोल �वेश नगर टोल
िवकास सं�था

४२९।
०७७।१२।
११

झुडोल पाक�  पुवा�धार
िनमा�ण 

9.5 124640 108158 16483

 नवजागरण उ स ४४८।
०७७।१२।
१८

सडक ढलान एवं
�रटेिन� वाल 

31.66 415379 360449 54930

 तु�थलाग चोक �टोन सो�ल�
िनमा�ण उ स

४८८।
०७८।१।७

बाटो �तरो�ित 28.51 374051 324586 49465
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 ब�योिगिन �सँिड िनमा�ण
सिमित

५०४।
०७८।१।९

�सडी िनमा�ण 34.02 446342 387318 59025

 सु�दर आवासटोल उ स ४३९।
०७७।१२।
१२

बाटो ढलान तथा
�तरो�ती 

41.78 548154 475665 72488

 टोखा िवकास संर�ण सिमित ४८५।
०७८।१।२

सडक ढलान 52.74 691949 600445 91504

 नइनडोल टोल सुधार तथा
�यव�थापन सिमित

५१६।
०७८।१।
३०

सडक ढलान 126.11 1654563 1435762 218801

 मु�कान टोल सुधार सिमित ५४०।
०७८।२।५

सडक ढलान 52.88 693786 602039 91747

 किप�डोल नयाँब��त सडक
तथा ढल िनमा�ण उ स 

५४७।
०७८।२।६

सडक ढलान 90.48 1187098 1030115 156983

 �ीनले�ड चोक टोल सुधार
सिमित

५५४।
०७८।२।९

ढल तथा खानेपानी
तथा ढलान 

50.9 667808 579497 88312

 धमलटार पुरानी व�ती टोल
िवकास सँ�था 

५५६।
०७८।२।९

खानेपानी पाइपलाइन
तथा ढल

67.26 882451 765755 116696

 काकु ढल िनमा�ण टोल िवकास
सँ�था

५६०।
०७७।२।९

ढल िनमा�ण तथा मंगल
�यव�थापन 

47.5 623200 540788 82413
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 चाहाना टोल ढल िनमा�ण उ स ५९२।
०७७।२।
१९

ढल तथा सडक
ढलान 

69.37 910134 789777 120357

 धमलटार टोल िवकास सँ�था ६०७।
०७८।२।
२४

सडक ढलान 119.76 1571251 1363468 207784

 �टार टाउन टोल िवकास
सं�था

५।०७८।
२।१८

सडक ढलान 156.28 2050394 1779248 271146

 �सि� गणेश टोल िवकास
सं�था

६।०७८।
२।१९

सडक ढलान 88.29 1158365 1005182 153183

 थागल टोल ढँुगा छपाइ उ स १।०७७।
१२।१९

ढुंगा छा�ने 40.3 528736 458816 69921

34 Brick masonry work in 1:4 c/s mortar डोलीडार नम�श अनुसार दर 15776 सडक
नम�श  13640

0 0 0

 सूय�दय टोल सुधार सिमित ६७७।
२०७८।३।
७

वडा ३ खुपाचा दे�ख
नयाँ पुल स�मा बाटो
ढलान 

2.1 33130 28644 4486

 शा��तपथ टोल िवकास
सं�था 

७१५।
२०७८।३।
१५

का�ेडेरी दे�ख पूव�तफ�
जाने बाटो 

2.7 42595 36828 5767
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 क�क� नारायण टोल िवकास
सं�था

३००।
०७७।१०।
१४

ढल तथा सडक
ढलान 

32.72 516191 446301 69890

 �स�सको टोल िवकास सं�था ४१५।
०७७।१२।
५

ढल तथा खानेपानी
िव�तार

40.17 633722 547919 85803

 साइराम सामुदाियक सहयोगी
सं�था 

४०१।
०७७।१२।
१

बाटो ढलान र ढल 13.79 217551 188096 29455

 उ�च सुय�दश�न धमल टोल
िवकास सं�था

३।०७७।
२।२४

सडक �तरो�ती तथा
ढलान 

24.51 386670 334316 52353

 प�ेटार िभ� ढल तथा सडक
उ स 

५।०७८।
२।१०

सडक �तरो�ती तथा
ढल

28.18 444568 384375 60192

35 Brick massonry work 1:6 c/s mortar  डोलीडार नम�श अनुसार दर 15392 सडक
नम�श 13269

0 0 0

  ६५७।
२०७८।३।
४

टोखाचापाचा दे�ख
वाइपास सडक
�तरो�ित 

12.39 190707 164403 26304

  ६५९।
२०७८।३।
४

वडा २ किप�डोल ढल
तथा सडक िनमा�ण

12.42 191169 164801 26368
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 बखु�डोल हाइट टोल िवकास
सं�था 

२०७८।३।
७

सडक �तरो�ित र
ढलान 

26.99 415430 358130 57300

 तो�थलाग चोक िनमा�ण उ स २५०।
०७७।९।
२१

ढु�ा छपाई तथा
रे�ल�

13.36 205637 177274 28363

 झुडोल �वेशनगर टोल िवकास
सं�था 

४२९।
०७८।१२।
११

झुडोल पाक�  पूवा�धार
िनमा�ण 

40.71 626608 540181 86427

 डुगबु सूय�टोल िवकास सं�था ४३१।१२।
११

ढल िनमा�ण 8.3 127754 110133 17621

42(
b)

Stone massonry work 1:6 c/s mortar डोलीडार नम�श अनुसार दर 9893 सडक
नम�श 9247

0 0 0

  ७९।
२०७७।७।
४

बडा काया�लय
महा�काल मोटरबाटो
उ स  

16.89 167093 156182 10911

 सामावेिश टोल िवकास सं�था १३०।
२०७७।७।
२७

वडा ८ मे�रगो�ड
अगािड �रटेिन� वाल 

238.53 2359777 2205687 154090

 मालु� दे�ख सा�लाखोला
बाटो िनमा�ण सिमित 

७४।०७७।
७।२

मालु� दे�ख
सा�लाखोला सडक 

14.14 139887 130753 9134
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 सा�ले खोला वाल िनमा�ण उ
स

१५३।
०७७।८।
१७

सा�ले खोला पुल
संर�ण 

85.4 844862 789694 55168

 भुिम�थान जनक�याण ओम
शा��त टोल िवकास सँ�था 

७४६।
२०७८।३।
२०

भुमे�वर पाक�  पूवा�धार
िनमा�ण 

83.2 823098 769350 53747

 गणेशखोला कोलापाखो
मोटरबाटो िनमा�ण उ स 

२४६।
०७७।९।
२१

मोटरबाटो �तरो�ित 202.16 1999969 1869374 130595

 आफ�त टोल िवकास सिमित २४४।
०७७।९।
२१

पुरानो बाटो �तरो�ती 56.76 561527 524860 36667

 सु�दर समाज टोल िवकास
सं�था

२५७।
०७७।९।
२२

सडक �तो�ित तथा
ढलान 

68.4 676681 632495 44186

 िकसनडोल सडक उ स २७६।
०७७।१०।
४

मालु� िकसनडोल
सडक �तरे�ित

62.63 619599 579140 40459

 कुमेनानी िनमा�ण उ स ४०८।
०७७।१२।
३

�सपथली दोभान
�संडी ढलान 

24.7 244357 228401 15956
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 ब�योिगिन �संिड िनमा�ण
सिमित 

५०४।
०७८।१।९

ब�योिगिन �संिड
िनमा�ण काय�

67.24 665205 621768 43437

 �सि� गणेश टोल िवकास
सं�था

६।०७८।
२।१९

सडक �तो�ित तथा
ढलान 

56.77 561626 524952 36673

 मुल सडक वडा काया�लय
सडक �तरो�ती उ स 

९।०७८।
३।२२

सडक �तो�ित 217.66 2153310 2012702 140608

 ज�मा    4792515
3

4236137
4

5563779

४५ 714 २०७८-३-१४ दर कायम नभएको काय� : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा िमत�यियता, गुण�तरीयता तथा िदगोपना अिभबृि� ह�ने साथै �ािव�धक द�ता आव�यक नपन� िनमा�ण काय�
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय बाट गराउने स�व��ध �यव�था छ ।  य�तो काय� गराउदा ��वकृत दररेट सिहतको लागत अनुमान तयार गरी काय�
स�प� भएपिछ �ािव�धकको नापजाँचका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले टोखा गेट अगािड �संहको मुित� रा�ने काय� स�प� भएको
नापीका आधारमा मु:�वाखा: टोल िवकास सं�थालाई गो.भौ.नं ७१४।२०७८।३।१४ बाट �. ८,५७,३६१.०० भु�ानी गरेको छ । �ज�ा दररेट कायम
नभएको पुराता��वक कला शैलीको मुित� �थापना काय�को दर बजार दरका आधारमा िनधा�रण गरेको दे�खयो । िन��चत सं�यामा आपूित�कता� उपल�ध ह�ने
पुराता��वक ब�तुको दररेट िनधा�रण पारदिश� बनाउन यसै िक�समको काय� गन� पुरात�व िवभाग ज�ता सं�थासँग दर िनधा�रणमा सम�वय गरेको दे�खएन । दर
िनधा�रण �कृया �यव��थत गरी िमत�यिय ख�रद गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

४६ ए�काभेशन काय� : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने काय�को ��वकृत दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी ��वकृत लागत अनुमानका
आधारमा काय� भएको नाप जाँच गरी भु�ानी गन� स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा ड� ेन तथा सडक �तरो�ी स�ब�धी काय�का
लागी ग�रने ए�शाभेसन स�ब�धी काय�को दर िब�लेषण गदा� मेनुअल दरमा� तयार गरको पाइयो । नमुना छनोटका आधारमा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई
भु�ानी गरेका देहाय बमो�जमका आयोजनाको भु�ानी भौचर परी�ण गदा� भौचरसाथ संल� स�प� काय�को फोटो लगायतका �माण एवं उ� काय�सँग
स�ब��धत �ािव�धक कम�चारीसँग छलफल गदा� समेत ए�शाभेसन काय�मा मेिशनको �योग भएको दे�खयो । उपभो�ा सिमितबाट गराइएका काय�मा मेिशनको

१,२१७,२९२
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�योग गरी मेनुअल दरमा भु�ानी भएको उपयु� दे�खएन । उ�े�खत दफा िनयिमत गरी लागत अनुमान तयार गदा�कै बखत दे�खनै य�तो अव�था नआउने
गरी सुधार गनु� पद�छ ।

भौ नं िमित योजनाको नाम आइटम नं प�रमाण 

(घ.िम)

मेनुअल दर
  (डो�लडार
न�स�)

मेिशन दर
(सडक
न�स�)

बढी
भु�ानो

१५२।
२०७७।८।
१७

िभ�ी ब�ती िभ� ढलतथा बाटो
�तरो�ती वडा नं २

१ ८६।६४ ३८६।२५ ८३।२२ २३६२९

१५१।
२०७७।८।
१६

धापासी देवी माग� सडक प�क� वडा
नं ५

A1 २६५।८१ ४६३।५ ८३।२२ १०९८१

२४६।
२०७७।९।
२१

गणेश खोलादेखी कोलापाखा जाने
मोटर
बाटो �तरो�ती वडा नं ८

B1 १६८।७९ ३८६।२५ ८३।२२ ४६०३४

२४८।
२०७७।९।
२१

�याग�ल दे�ख इकोस�म ढल
�यब�थापन वडा नं २

A1 ३६४।०४ ३८६।२५ ८३।२२ ९९२८४

३१९।
२०७७।१०।
२५

िमलन डंगोलको घरदे�ख रातो
घरस�म
 ढल िव�तार वडक नं २

A1 ३८५।७८ ३८६।२५ ८३।२२ १०६०१२

३००। क�क� नारायण म��दर गेटदे�ख ईशान B1 ,C1 ५४३।६२ ४६३।५ ८३।२२ १८६०५५
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२०७७।१०।
१४

 अ�पताल स�म ढल िनमा�ण 

४०८।
२०७७।१२।
३

िशपथली दोभान �संढी ढलान 2 १६२।७० ३८६।२५ ८३।२२ ४४३७३

४३१।
२०७७।१२।
११

संकटा ओटुली ढल िनमा�ण A1 २२२।०० ३८६।२५ ८३।२२ ६०५४५

५०४।
२०७८।१।९

ब�योिगनी �संढी िनमा�ण वडा २ A1 ४३३।४८ ३८६।२५ ८३।२२ ११८२२२

 काकु ढल िनमा�ण मंगाल �यब�थापन
सडक �तरो�ती वडा ३

B1 ७०३।४१ ३८६।२५ ८३।२२ १९१८३८

 गणेश �थानबाट लाछीतफ�  ढु�ा
छा�ने काय�

B1 १०६।८१ ३८६।२५ ८३।२२ २९१३०

 सुय�दश�न हाइट सडक �तरो�ती
ढलान

1 ४६१।३४ ३८६।२५ ८३।२२ १२५८२०

 पंचेटार िभ� सडक �तरो�ती तथा
ढल

2 ६४३।०२ ३८६।२५ ८३।२२ १७५३६९

 ज�मा     १२१७२९
२
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४७ 90.. २०७८-३-३ गुण�तर अनुगमन : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो� सिमित तथा लाभ�ाही समुदाय माफ� त काय� गराउने स�व��ध �यव�था छ ।
लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ाको योगदान समेत समावेश गरी गराएको काय�को िनमा�ण स�प� भएपिछ नापी िकताव अ�ाव�धक गरी उपभो�ा
सिमितको िवलका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले बाल उ�ान पाका� िनमा�णका लािग �. ३९४९९३२।४० को लागत अनुमान तयार
गरी िमित २०७८।२।१९ मा सिहद �मृित बाल उ�ान िवकास समाजसँग िनमा�णकाय� स�झौता गरी काय� गराई उपभो�ाको अँश कि� गरी �.

३१,११,३६०.०० भु�ानी गरेको छ । अनुगमन �रपोट� अ�ययन गरी भु�ानी फरफारक गन� गरी तोक आदेश भएको काय�मा अनुगमन गरेको दे�खएपिन
गुण�तर आ�व�तता तथा िनमा�ण स�प� सुिन��चतता स�व�धमा �माण संल� नगरी भु�ानी गरेको दे�खयो । िनधा��रत गुण�तर, परीमाण तथा िव�ध �योग
गरी िनमा�ण काय� फरफारक गरेको तथा िनयमानुसार भु�ानी गरेको स�व�धमा �माण पेश गनु�पद�छ ।

३,१११,३६०

४८ कोिभड �यव�थापन : 

TOC मा �यहोरा प�रसकेको छ । 

४९ अनुगमन तथा स�परी�ण :

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

  �.हजारमा

गत वष�को स�मको बे�ज ू �. यो वष� फ��ट बाँक� बे�जू
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५० अ�ाव�धक बे�जु ��थित :
नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�ज ूि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

(�. हजारमा)
गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू 

(E=A-B+C+D)
0.00
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५१ स�परी�ण 

नगरपा�लकाले लेखापरी�णका समयमा फ�य�ट गरी पेश गरे अनुसार गत िवगतका देहाय अनुसारको बे�ज पेश भएको �माण समेतका आधारमा स�परी�ण
ग�रएको छ । 

� सं. आ.ब. दफा �यहोरा स�परी�ण रकम
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