
 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 
काठभाडौँ, नेऩार

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक प्रततवेदन 

२०७९ 

नेऩारगञ्ज उऩहभानगयऩातरका 
 फाॉके 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी 
कामाारमको रेखा कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्ित्म 
सभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, 

२०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको 
207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ 
कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको 
अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य 
प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि 
प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक 
आम स्रोत व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता 
असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खिा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी 
अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खिा गयेको, खरयद काननु र्वऩयीत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खिा गयेको, फित अनदुान 
र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिाको फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, रागत अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय 
यहेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, जनसहबातगता नजटेुको, ददगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य 
कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभािायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैङ्क र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा 
सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। 

स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको 
देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩातरका 
 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

७२ २१२ ५६९२३ ० ० ० ७२ २१२ ५६९२३ ९१५५ १८४११ २४३८८ ० ० ४२७९९ ४९६९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

फाॉके ५४४४६० ० ० ५४४४६० ० ५६९२३ ६०१३८३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नेपालगँज उप महानगरपा�लका, बाँके , नेपालग�ज उपमहानगरपा�लका , बाँके

काया�लय �मुख जगत बहादरु ब�नेत २०७८-१०-२३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Ombahadur Khadka २०७६-११-१४ २०७८-१-२

काया�लय �मुख Hiralal Regmi २०७८-१-२ २०७८-६-१८

काया�लय �मुख Gurudatta Subedi २०७८-७-८ २०७८-१०-२३

लेखा �मुख Lokendra Rawat २०७५-१२-५

बे�जु रकम ५६,९२३,१२७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३७,५०,३७,४६७.३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ८९,३१,३८,८५४ चालु खच� ७७,५९,४५,५३६.०५

�देश सरकारबाट अनुदान ८,९२,२४,००० पँूजीगत खच� ६३,७६,४१,८६४.४४

राज�व बाँडफाँट ३३,८०,०१,५९५.१८ िव�ीय/अ�य �यव�था ८३,८२,१२,९८९.२१

आ�त�रक आय १४,०१,५०,५०७.५८

अ�य आय ८५,१२,१५,१२८.७७

कुल आय २,३१,१७,३०,०८५.५३ कुल खच� २,२५,१८,००,३८९.७

बाँक� मौ�दात ४३,४९,६७,१६३.१३



https://nams.oag.gov.np3 of 98

१ प�रचय
नेपालग� उपमहानगरपा�लकाको प�रचय
नेपालग� शहर िब.सं. २०१७ सालमा नेपालगंज नगरप�ायतका नाम बाट �थापना भई िब.सं. २०१९ सालमा नेपालगंज नगरपा�लकाको �पमा �थािपत भएको हो । नेपाल सरकार
म��ीप�रष�को िमित २०७१ मं�सर १६ गतेको िनण�यबाट सािवक १७ वडा रहेको नगरपा�लकाको �समाना जोिडएका वरीप�रका १० गािबसह� �मशः उदयपुर, भवानीयापुर, िप�हवा,
जयसपुर, ई��पुर, खासकारकाँदो, वासुदेवपुर, मिनकापुर र पुरैना लाई गाभेर २७ वटा वडा कायम गरी नेपालग� उपमहानगरपा�लकाको �पमा �थािपत भयो । िमित २०७२।०६।१
को नेपाल सरकारको िनण�यबाट सािवक पुरैनी गा.िव.स.को �े� गाभेर २८ औं वडाको �पमा कायम भएको �थयो । त�प�चात् सरकारको िमित २०७३।११।९ को िनण�य अनुसार
सािवकको वडा नं. २३ ई��पुरलाई जानक� गाऊपा�लकामा समायोजन ग�रएको र बाँक� केही साना वडाह�को �े� एक अका�मा िमलाई, केहीको �े� यथावत राखी २२ वटा वडा र
सािवकको िहरिमिनया गा.िव.स.को वडा नं. ७ लाई उप–महानगर �े�मा गािभ उ� वडालाई २३ औं वडाको �पमा कायम ग�र वडाको ज�मा सं�या २३ रहेको छ ।

२ संिचत कोष �ाि� र भु�ािन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस उपमहानगरपा�लकाले िव��य ह�ता�तरण ,�ा� अनुदान तथा सहायता,आ�त�रक आ�दािन र �थािनय
सरकारवाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय �यय िहसावकोआ�थ�क वष� २०७७।७८को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।
एिककृत आय �यय िबवरण :

�स.नं. आयतफ� �स.नं. �ययतफ�

िववरण रकम �. ज�मा रकम �. िववरण रकम �. ज�मा रकम �.

1 गत वष�को
�ज�मेवारी

375,037,467.30 1 चालु खच� 775,945,536.05 775,945,536.05

क) नगद - 2 पँूजीगत खच� 637,641,864.44 637,641,864.44

ख) ब�क 375,037,467.30 3 िव�ीय �यव�था
भु�ानी

30,958,868.79

2 राज�व 478,152,102.76 क) ऋण भु�ानी 13,958,868.79

क) आ�त�रक
राज�व

140,150,507.58 ख) �याज भु�ानी 17,000,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) राज�व
बाँडफाँड
(संघ)

154,741,919.50 ग) अ�य भु�ानी -

ग) राज�व
बाँडफाँड
(�देश)

183,259,675.68 4 लगानी

घ) अ�य आय - क) ऋण लगानी -

3 िव�ीय
ह�ता�तरण
संघ

893,138,854.00 ख) शेयर लगानी -

क) िव�ीय
समानीकरण
अनुदान

304,595,314.00 ग) अ�य लगानी -

ख) सशत�
अनुदान

553,172,540.00 � धरौटी िफता� 14,668,758.07 14,668,758.07

ग) समपूरक
अनुदान

35,371,000.00 ६ अ�य खाताह�को
खच�

- -

घ) िवशेष
अनुदान

- ७ कोष खच� 168,716,562.80 168,716,562.80

4 िव�ीय
ह�ता�तरण
�देश

89,224,000.00 � एकल खाता
कोषबाट खच�

320,617,098.97 320,617,098.97

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क) िव�ीय
समानीकरण
अनुदान

7,533,000.00 ९ एिककृत/�े�ीय
शहरी िवकास
योजना 199,756,073.61

199,756,073.61

ख) सशत�
अनुदान

36,950,000.00 १० मौ�दात 434,967,163.13

ग) समपूरक
अनुदान

30,741,000.00 क) नगद मौ�दात -

घ) िवशेष
अनुदान

14,000,000.00 ख) ब�क मौ�दात 246,160,625.60

5 अ�तर
�थानीय
तहबाट �ा�

- - ग) ब�क मौ�दात
(IUDP/RUDP)

34,302,452.00

6 अ�य 373,485,590.38 घ) धरौटी मौ�दात 113,013,089.34

क) एिककृत/

�े�ीय शहरी
िवकास
योजना

373,485,590.38 ङ) ब�क मौ�दात
(कोष)

33,798,936.84

ख) सडक
बोड� नेपाल

- च) ब�क मौ�दात
(अ�य खाता)

7,692,059.35

ग) पय�टन बोड�
नेपाल

- छ) जन�मदान
मौ�दात

-

घ) �ज�ा
सम�वय

- 11 अनुदान िफता� 103,495,626.97

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सिमती

७ िविभ�
कोषतफ� को
आय

132,900,494.42 132,900,494.42 क) संघीय सशत� 89,210,269.18

� अ�य
खाताह�को
आय

- - ख) संघ िबशेष -

९ िबषयगत
िनकायबाट
�ा�

- - ग) संघ समपुरक -

10 एकल खाता
कोषबाट �ा�

320,617,098.97 320,617,098.97 घ) �देश शसत� 7,166,540.00

११ धरौटी आय 24,211,945.00 24,211,945.00 ङ) �देश िबशेष 1,021,997.00

१२ लगानीको
साँवा िफता�

- - च) �देश समपुरक 6,096,820.79

13 अ�य िविवध
आय

- - छ) बे�जू खातामा
दा�खला

-

ज) गत बष�को बढी
अ.�या.

-

ज�मा आय रकम �. 2,686,767,552.83 2,686,767,552.83 ज�मा �यय रकम �. 2,686,767,552.83 2,686,767,552.83

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ लेखापरी�णको �ममा असुली 
लेखापरी�णको �ममा िविभ� वठैक भ�ा र अित�र� भ�ा वापत � १७६१६८।०० व�क दा�खला भएको छ ।

४ कानुन िनमा�ण र काया��वयन

४.१ िविभ� कानून र स�ालन ��थित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह
स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म २२ वटा ऐन, ५ वटा िनयमावली, ४3

वटा काय�िव�धलगायत 70 वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

४.२ िविभ� �यायीक सिमित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन�ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 5 र यो बष� थप भएको 3 गरी कुल 8 िववाद दता� भएकोमा १ वटा मा� फ��यौट भई 7 बाँक� दे�ख�छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले
तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

५ कोिभड �यव�थापन खच�

५.१ िविभ� जो�खम आकलन र पूव� तयारी तथा जनशि� �यव�थापन पा�लकाले कोरोना जो�खमको �यूनीकरणका लािग १ आईलोशेसनको �यव�था गरेको �थयो । ए�वुले�सको �यव�था भाडामा
�लएर गरेको छ । कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को अनुसार
पा�लकालले जो�खम िवमा गरेको छ । पा�लकले कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को सुिवधा स�व��ध माग�दश�न,

२०७७ वमोजम कोरोना भाइरस (कोभीड – १९) को संमणको उपचारमा संल जनिशको ५०/७५ �ितशत जोखम भ�ा कायालयले उपलध गराएको छ ।

५.२ िविभ� िनद�िशका र हे�थ �ोटोकल िनमा�ण र काया��वयनः काया�लयले कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार गनु� पन�मा गरेको छैन । तीन तहका सरकारका िनकायह�मा
िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गनु�पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन । िनद�िशकामा भएको �यव�था पालना गनु�पछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.३ १२ २०७७-६-२३ िवल भरपाई नभएको ◌ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,2077 को िनयम 39 को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागज तर �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले फुड व�क �थापनाको लािग बागे�वरी असल शासन �लव लाई �.500000।- भू�ानी भएको छ । खा�ा� खरीदका
लािग भू�ानी भएको उ� रकमको �े�ताको साथमा खच�लाई �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नभएकोले �माण पेश नभएकोमा लेखापरी�णको �ममा पेश भएको छ 

५.४ १३ २०७७-६-२९ िवल भरपाई नभएको ◌ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,2077 को िनयम 39 को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागज तर �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ। िवपद �यव�थापन सिमितको िनण�यानुसार Lions Dental Hospital लाई भाडा वापत � ३८००००।- भू�ानी भएको छ । उ�
रकमको �े�ताको साथमा खच�लाई �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नभएकोमा लेखापरी�णका �ममा पेश भएको छ ।

५.५ िविभ� पीसीआर �योगशाला संचालन र अनुगमन स�ब�धी �यव�था २०७७ �ावण दे�ख २०७८ असार मसा�त स�ममा पा�लकाले िप.सी.आर परी�ण को लािग नमूना �वाब संकलनका लािग
अ�य �वा��य सं�थामा काय�रत जनशि� माफ� त ज�मा १६६१ जनाको नमूना संकलन गरेकोमा ४९२ जना पोजेिटभ केश दे�खएको �थयो । पा�लकाले आ�नो �योगशाला �थापना
गरेको छैन ।

५.६ औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद तथा अनुदान �ाि�को ��थित - औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद गदा� काया�लयले आव�यकता पिहचान गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले आव�यक  औष�ध िशल कोटेशन माफ� त गरेको छ । ख�रद भएको सामानह� दा�खला गरेर िवतरण गरेको छ । औष�ध र क�ट उपकरण आपूित�को लािग स�झौता गरी भू�ानी
गरेको छ तर ढुवािन भाडाको दर फरक फरक राखेको छ । महामारी रोकथामको लािग िविभ� �ोतबाट �ा� �वा��य साम�ीको अिभलेख पा�लकाले राखेको छैन ।

५.७ �वारे�टीन र आईसोलेसन �यव�थापन पा�लकाले यस आ.व. मा कोरोना पोजेिटभ दे�खएका तथा �समा नाका बाट आएका जनतालाई रा�नका लािग िव�ालयमा �वारे�टीन से�टर
तथा १ आईसोलेसन �थापना गरेको �थयो ।

५.८ खोप �ाि� र िवतरणको अव�था यस पा�लकालाई आ.ब.२०७७।७८ मा १०९४६८ डोज खोप िविभ� चरणमा �ा� भएकोमा खोपको सबै मा�ा िवतरण गरेको काया�लयले जनाएको छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.९ िविभ� सम�वय र सहकाय� स�ब�धी काय�को मू�यांकन कोिभड िनय��ण र �यव�थापनमा संघीय िनकाय, �देश सरकार अ�तग�तका िनकाय एवं �थानीय तहह�सँगको सम�वय र सहकाय�को
गरेको पाईएन ।अ�तर िनकायबीच सुचना आदन �दान भएको दे�खएन । संघ �देश र �थािनय तह बीच काय�िबबरण �प�ता दे�खएन साथै �ज�मेबारीमा दोहोरोपना समेत भएकोले
सम�वय तथा सहकाय�मा पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

५.१० िविभ� आ�दानी र खच�को िववरणः कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णको खच� र आ�दानी �यव�थापनको लािग काया�लयले �कोप �यव�थापन कोषको �थापना गरी २०७८ असार
मसा�तस�मको आ�दानी र खच�को िववरण पेश गरेको छ ।काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७8 असरा मसा�तस�म �ा�
रकम

खच� शीष�क २०७8 असार मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोषबाट 20,59,000 राहात िवतरण 0

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 1,949,214.60

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन
भएको

7596290.5 आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन 1,658,904.00

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालनजो�खम भ�ा 889,738.22

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी
ख�रद

1,109,987.00

िविभ� संघसं�था बाट 12,51,000.00 िविवध खच� 3,910,329.00

�ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित 1,250,000.00

बाँक� 138117.68

ज�मा 10906290.5 ज�मा 10906290.5

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ि◌श�ा

६.१ िश�क दरव�दी –पा�लकाले िश�ा िनयमावली अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले �ज�ा िश�ा तथा सम�वय इकाइले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �ा.िव.,

िन.मा.िव.,र मा.िब. का�थायी, अ�थायी र राहात दरव�दी िश�क, िव�ाथ� सं�या र भौितक पूवा�धारलाई यिकन गरी दरव�दी िमलान गरेको दे�खएन । अतः यसरी दरव�दी िमलान वेगर
पा�लकाले गरेको िश�क तलब िनकासा वा�तिवक छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।

६.२ सामुदायीक िव�ालयको गुण�तर -�थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा ११ (ज) अनुसार स�ब��धत �थानीय िनकायले सामुदायीक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर
��थतीको िनयिमत अनुगमन गरी एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के��मा पठाउने र सोको काया��वयन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ । पा�लकाले
आ. व. २०७७।७८ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको �ितबेदन काया�लयसंग दे�खएन।पा�लकाले आ�नो अ�तरगतका िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�
�यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.३ अनुदानको �गित र लेखापरी�ण - काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ । िव�ालयह�ले �ा� गरेको अनुदान रकमको
काय� �गित िववरण तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । िवधालय �े� िवकास काय��म ि�याकलाप न 2.7.13.13 मा शैि�क गुण�तर सु��ढकरण एवम काय�स�पादनमा
आधा�रत �ो�साहन अनुदान वापत िन�न िवधालय लाइ ज�मा � ४५५००००।०० िनकासा भएको दे�ख�छ । अनुदानको अनुगमन र लेखापरी�ण �ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको
शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन । तसथ� अनुगमन �ितवेदन तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको छ ।

िवधालयको नाम पु�तकालय �थापना, I C T �याव, िव�ान �योगशाला

जगत �योित मा िव 650000

नेपालग�ज क�या मा िव 1300000

वरकाितया मा िव 650000

ध�वो�झ मा िव 650000

मा िव महे��नगर 650000

महाराजा मा िव 650000

ज�मा 45,50,000

४,५५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.४ ३४२ २०७८-३-३० गो भौ न ३४२-07८/3/३० सेिनटरी �याड : सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िनशु�क उपल�ध
गराउन िशलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट छनौट गरी Jay Matadi Hygienic proudct pvt.ltd लाई �ित पकेट �.२१।७६ का दरले ६६४१७ �याकेटको �. १६३३११४।३३
(मूअकर समेत) भु�ानी ग�रएको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन ।
क) पा�लकाले उ� सेिनटरी �याड िविभ� सामुदाियक िवधालयलाइ िवतरण गन� वाक� दे�खएकोले सो को िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� � १६३३११४।३३

(ख) २२७।०७८।३।११ मा �यािनटरी �याड इ��सनेटर मेिशन ख�रद वापत �माट� टेक इ�फो�ससलाइ � ३७२९००।००(म अ कर समेत ) भु�ािन िदएकोमा सो मेिशन कुन कुन
िवधालयलाइ ह�ता�तरण गरीएको हो सो को �माण पेश ह�नु पन� ३७२९००।००

(ग) सेनेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६दफा ५ वमो�जम उपल�ध सेिनटरी �याडकोअिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखी िवधालयले छा�ाह�को नाम
नामेसी �प� खु�ने गरी अिभलेख अधाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी काय��मको काया��वयनको �गित िववरण म��ालयले तोकेको ढाँचामा चौमा�सक �पमा िवधालयले
�थािनय तहमा र �थािनय तहले �देश सामा�जक िवकास म��ालयमा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा लेखापरी�णको �ममा यस सव�धमा कुनै �गित िववरण �ा� नभएको ह�दा यस
तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।
काया�लयले वष�भरी िव�ाथ�लाई सेवा िदन ख�रद गन� �याड आ�थ�क वष�को अ�तमा अथा�त आषाढ३० मा ख�रद गरेकोले लि�त उ�ेश्य पुरा ह�ने दे�खएन ।

२,००६,०१४.३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.५ छा�ावृ�� िनकासा –आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागजात र �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले छा�वृित लािग ८२ वटा िव�ालयलाई � ५८९१४००।०० स�ब��धत िव�ालयको खातामा ज�मा गरेको छ ।
पा�लकामा रहेको ८२ िवधालय म�ये १० िवधालयलाइ नमूनाको �पमा छनौट गदा� देहायका िव�ालयह�लाई िदनुपन� भ�दा बढी िनकासा सोधभना� गरेको दे�खयो।य�तै पा�लका
अ�तरगतका अ�य िव�ालयमा समेत बढी िनकासा भएको ह�न स�ने भएकोले काया�लय आफ� ले एिकन ग�र असुल गनु� पद�छ । साथै देहाय अनुसारका िव�ालयह�बाट उ� रकम
असुल ग�रनुपन� दे�खएको �

िव�ालयको नाम िनकाशा रकम छा�ा वृ��मा भएको खच� रकम वढी िनकासा

ध�वो�ज मा िव 239200 213600 25600

महे�� मा िव 43600 39200 4400

ज�मा 30000

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

६.५.१ ध�वो�ज मा िव २५,६००

६.५.२ महे�� मा िव ४,४००

३०,०००

६.६
(क)िव�ालयगत िनकासा खाताः काया�लयले िव�ालयलाई िदएको चौमा�सक िनकासाको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको ह�नु पद�छ । काया�लयले िव�ालयगतलाई
िदएको िनकासाको िव�खलयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको दे�खएन ।यसबाट िव�ालयलाई दोहोरो िनकासा ह�ने जो�खम रह�छ । अतः िव�ालयगत िनकासा खाता रा�ख
दोहोरो िनकासाको जो�खम िनय��ण ग�रनु पद�छ ।
(ख)अनुदानको अनुगमन:काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ।पा�लकाले पा�पु�तकमा �.९७०८९७७ र
िदवाखाजावापत � २५९०८०५ अनुदान िव�ालयह�मा पठाएको छ। िव�ालयह�ले �ा� गरेको अनुदान रकमको काय� �गित िववरण तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन
अनुदानको अनुगमन र लेखापरी�ण �ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन।तसथ� अनुगमन �ितवेदन तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन�
दे�खएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ स�पती 
स�प�� ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय
तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र
अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद
ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

८ बजेट काय��म

८.१ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम 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 ।
उ� 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� कानुनी �यव�था रहेकोमा
पा�लकाले सिमितको गठन गरेको भए पनी ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालना
नभएकोले स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

८.२ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �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, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन�
�यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले
बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.३ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले 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�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड
बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख
रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख
�यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

८.४ चौमा�सक र बािष�क �गती काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, तथा के���य �तरका योजनाको
िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको पाईएन । पा�लकाले वािष�क �गती �ितवेदन तयार गरेता पनी चौमा�सक �गित ि�वेदन तयार गरेको छैन भने खाता
संचालन गन� वडा काया�लह�ले �गित �ितवेदन तयार गरेका छैन । आव�यक �गितिववरण तया गनु� पद�छ ।

९ आ�त�रक

�म भौचर
न�बर
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९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक
िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा देहाय बमो�जम दे�खएकाले छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको अ�तर सरकारी िव�
�यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा�
ह�ने गरी दता� गरे नगरेको वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको 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 नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको
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९.२ सूचना �िवधी प�ितःसूचना �ि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 । पा�लकाले �योग गरेका राज�व �यव�थापन सुचना �णाली �ज��स �यव�थापन
�णाली सु� स�टवेयर िन�न अव�था पाईयो ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको स�टवेयर
�यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको स�टवेयर फेलरका वा अ�य
असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

९.३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन । पा�लकाले एक
आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन ।
साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन। काया�लयको
�े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन । अ�तर
सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा
सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन भएता पनी सिमतीले �भावकारी काय�स�पादन गरेको छैन । िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक
भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो। पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा
काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन । �ज�सी
िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का
स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
उपभो�ा सिमतीको लागत सहभािगता बेगर उपभो�ा सिमित माफ� त योजना संचलन गरेको ।
वडा काया�लय तफ�  नी�ज सवारी साधनका लागी मम�त ई�धन खच� लेखेको ।
आव�यकता पिहचान बेगर वडा काया�लय तफ�  खाजा खच� संचार खच� िदएको । काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको
अिभलेख नराखेको । कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
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जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क
ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ै पा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन। ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र
क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको
पाईएन साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार 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 पाइएन । स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन। वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन
योजना तयार नगरेको पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरब�दी �र� रहेको पाईयो । सुशासन
�यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को दफा. अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी
गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । 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� फ��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 नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन
गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१० �शासिनक संरचना

१०.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४७९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३०१ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत पदह�मा �र� रहेकामा करारबाट पदपुत�
भएको छ। दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह�
यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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१०.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा
१७८ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख बािष�क �.१५००८९३५ खच� लेखी भु�ानी गरेको अिनयिमत िदखएको �.

१०.३ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले 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�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड
बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख
रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख
�यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

११ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�
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११.१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था
अनुसार लु��बनी �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ।उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय
बमो�जम � २३५०२०००।०० सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ।

�स.नं िववरण �मुख/ उप�मुख/ वडाअ�य� 23 जना काय�पा�लका सद�य ८ जना सभाका सद�य 83 जना ज�मा

अ�य� उपा�य�

१ बैठक भ�ा 5700000

२ यातायात खच� 3312000 1152000 3984000 8448000

३ टे�लफोन,मोबाइल 60000 60000 1104000 336000 2988000 4548000

४ पु�तक,प�ीका, 60000 60000 1104000 336000 1992000 3552000

ई�टरनेट

५ सम�वय तथा सहजीकरण 180000 144000 1932000 2256000

६ अित�थ स�कार 108000 96000 1932000 2136000

७ खानेपानी/िबजुली/ 72000 60000 1380000 1512000

सरसफाई

८ चाडपव� खच� 15000 15000 276000 80000 664000 1050000

ज�मा 495000 435000 11040000 1904000 9628000 23502000
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११.२ पदा�धकारी सेवा सुिवधाः लु��बनी �देश,�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार �थािनय तहका पदा�धकारी
तथा सद�यले ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था गरेको छ । यस उप-महानगरपा�लकाले नेपालगंज उप-महानगरपा�लकाका जन�ितिन�धह�को िबमा,
औषधी उपचार तथा सुिवधा स�ब�धी काय�िव�ध, २०७७ िनमा�ण गरी जन�ितिन�धह�को औषधी उपचार िशष�कमा �.५९२९६७।९८ खच� गरेको छ।

११.३ कम�चारी �थािनय भ�ा -�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �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) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको
काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१
को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� मा�सक � ५०० का दरले �थािनय भ�ा ज�मा
� १३०९३७७।३६ खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ ।

१,३०९,३७७.३६

११.४ आ�थ�क सहायता–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहले सिघय सरकार वाट �ा� अनुदान वाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । पा�लकाले यस वष� आ�थ�क सहायता िवतरणमा �. 821385।०० खच� गरेको जनाएको छ।

११.५ िविभ� �वक�य सिचव र स�ाहकार– लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत)मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख
तथा उप �मुखले �वक�य सिचव/स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा
कम�चारी पदपूत� गन�नह�ने उ�ेख छ।पा�लका वाट िवरे�� कुमार रावत (�विकय सिचव मेयर ) लाइ � ४०८६००।०० िवमल च�द (�विकय सिचव उपमेयर ) लाइ � ३७५९३० �ेस
स�ाहाकार गोिव�द �साद शमा� लाइ � १८००००।०० �यसैगरी कानूिन स�ाहाकार लोक वहादरु शाह लाइ � २५००००।०० वािष�क ज�मा � १२१४५३०।०० भु�ािन गरेको
िनयमस�मत दे�खएन ।

१,२१४,५३०

१२ वजेट तथा काय��म
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१२.१ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को
��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प असारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गन�
पद�छ । � हजारमा

�.स.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ चालु खच�तफ� 775,945.54 182,838.09 173,489.15 419,618.30 167,420.20

२ पँू�जगत खच�तफ� 637,641.86 366,583.30 294,786.06 227,592.02 366,583.30

३ ज�मा 1,413,587.40 549,421.38 468,275.21 647,210.32 534,003.50

४ �ितशत 83% 32% 27% 37% 31%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.    1अरव ४१ करोड ३५ लाख ८७ हजार खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ५४ करोड ९४ लाख २१ हजार अथा�त ३२
�ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार अथा�त २७ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.६४ करोड ७२ लाख २१ हजार अथा�त ३७ �ितशतखच�गरेको दे�खएको
छ । यसरी ते�ो चौमा�सकमा कुल खच�को ४५।७८ �ितशत र आषाढ मिहनामा मा� ३१ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच�
�यव�थापन भएको दे�खएन ।यसरी आ�थ�क वष�को अ�तयमा खच�को चाप व� नाले कामको गुण�तरमा कमी आउने स�ने , जनताले समयमै सेवा पाउने अवसर वाट व�� चत ह�न स�ने
र आ�थ�क अिनयिमतता समेत ह�न स�ने जो�खम रहने ह�दा �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन
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१२.२ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७६।७७ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास 70,082,690.00 55,656,317.79 79.42

२ सामा�जक िवकास 635,150,866.29 529,159,128.32 83.31

३ पूवा�धार िवकास 628,610,784.40 509,441,739.74 81.04

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 39,801,000.00 28,310,395.00 71.13

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक 368,747,598.20 321,978,688.43 87.32

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये काया�लय स�ालन तथा �शासिनक �े�मा सबैभ�दा बढी ८७.३२ �ितशत र िव�ीय �यव�थापन र सुशासनमा सबै भ�दा
घटी ७१.१३ �ितशत रहेको छ।

१२.३ अव�डा वजेट :�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा वमो�जम �थािनय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा वजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधारमा तयार गरी
�ोत अनुमान तथा �समा िनधा�रणका आधारमा अव�डा नराखी आय �ययको अनुमान पेस गनु�पन� �ययव�था छ। यस �थािनय तहले यो वष� � 50 लाख अव�डा राखेको छ।उ�
अव�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�य वाट चालु र पुजीगततफ�  वजेट �ययव�था गरी � ४६ लाख ५० हजार खच� गरेको छ ।वजेट अव�डामा राखी काय�पा�लकाको
िनण�यवाट खच� गन� गदा� जनताको आव�यकताको र �ाथिमकताको पिहचान नह�ने काय��मको छनौट जथाभावी ह�न स�ने उ�पादनमा वृि� ह�ने काय��म भ�दा िवतरण मुखी काय��मको
छनौट ह�न गइ �ोतको द�ुपयोग समेत ह�न स�ने स�भावाना रहने ह�दा य�तो �ि�यामा िनय��ण गन� तफ�  �यान िदनुपन�

१३ वडा न ६ पु�जगत
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१३.१ 54 २०७८-३-३० अमानतवाट काय� साव�जिनक ख�रद िनमावली २०६४ को िनयम ९८ अनुसार � १००००० स�मको िनमा�ण काय� अमानत वाट गराउन सिकने �यव�था रहेकोमा पा�लका वडा न ६
काया�लयले भ� ब ख�ी माफ� त � २५०००० को नाला सरसफाई काय� गराई तोिकएको �समा भ�दा बढी रकमको अमानतवाट काय� गराएको पाईयो । अमानतवाट काय� गराउदा
��वकृत लागत अनुमानकै दरवाट खच� ह�ने ह�दा �ित�पधा�वाट ह�ने बचत रकम �ययभार पनु�का साथै काय�को गुण�तरमा समेत िव�वत ह�ने दे�खदनै ।अत पा�लकाले अित आव�यक
अव�था सृजना नभई �ितसपधा� �सिमत ह�ने गरी तोक�एको �समा भ�दा बढी काय� अमानतवाट गराई खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

२५०,०००

१३.२ 58 २०७८-३-३० न�स�भ�दा बढी भु�ानी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न��सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लका वडा न ६ काया�लयले नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित माफ� त नाला िनमा�ण काय�मा ईटाको गाह� लगाउने काय�मा �वीकृत न��सभ�दा बढी अद� �यामी थप गरी
लागत अनुमानको �वीकृत तथा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई स�झौताकै दरमा भु�ानी ह�ने ह�दाँ � ९२१२ बढी भु�ानी भएकोे छ । तसथ� बढी
भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

काम प�रमाण थप रकम �ित घ मी बढी भु�ानी

ईटाको गा�� १ ४ ८७।७४ १०५ ९२१२

९,२१२

१४ बढी भु�ानी

१४.१ न�स�भ�दा बढी भु�ानी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न��सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले यस क���सन अफ वेिटङ् ए�रया उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत योजनाको ई�ाको गाह� लगाउने काय�मा �वीकृत न��सभ�दा बढी अद� �यािम �योग गरी
लागत अनुमानको �वीकृत तथा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई स�झौताकै दरमा भु�ानी ह�ने ह�दाँ �१५६६८ बढी भु�ानी भएको छ । तसथ� बढी
भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

१५,६६८

१४.२ जन�मदान – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य
अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िदप �योित उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा
उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी नगदमा आधा�रत जन�मदान सिहतको स�झौता भएको दे�ख�छ ।तर िनमा�ण काय� स�प� प�चात कुल काय�स�पादन रकम र
सिमतवाट नगद ज�मा भएको बिढ � १३६२२ समेत कुल १८७३९६८ मा� भु�ानी ह�नु पन�मा पा�लकावाट � २८४६८ बढी १९०२४३६ भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम
असूल ह�नुपन� �.

२८,४६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ ज�रवाना 
सवारी साधन निवकरणमा ज�रवाना – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा�
ह�ने र �ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ ।काया�लयले सरकारी सवारीसाधनको निवकरण िनधा��रत समयाव�ध िभ�
ज�रवाना नला�े गरी गनु�पद�छ । वडा नं. १४ ले भे.१.ब. १३११ को मोटरसाईकल निवकरण गदा� ज�रवाना �.१८०० खच� लेखेको छ । सवारीसाधनको निवकरण िनधा��रत समयाव�ध
िभ� नगरी थप �ययभार ब�न गएको �.

१,८००

१६ वडा तफ�

१६.१ गत बष�को दािय�व-आ�थ�क काय�िव�धिव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७कोिनयम३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा
काया�लय �मुख र आ�त�रक लेखापरी�कबाट �ावण सात गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण म.ले.प.फा.नं.२२१ �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ। साथै अ�तर सरकारी िव�
�यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�धग राउने �यव�था छ।सािवकको �ज�ा िश�ा
काया�लयबाट अनुमित �ा�गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन�का लािग सहयोग अनुदान िदनसिकने
�यव�थाछ। वडा नं. १४ ले महे��नगर मा�यिमक िव�ालयका िश�क रामच�� ितबारीलाई आ.व. २०७६।७७ को छुट तलब �.३५७६०० खच� लेखेको छ ।�वीकृत दरब�दी िभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगत दे�खनै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई साथै भु�ानी बाँक� को िबबरण म.ले.प.फा.नं.२२१ समेत नराखी भु�ानी गरेको खच�
िनयमस�मत नदे�खएको �.

३५७,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.२ अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहकापदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउनेउ�ेख छैन। लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट
गदा� िन�नानुसारका काय��ममा अनुगमन भ�ा वापतको रकम भू�ानी गरको ह�नाले िनयम िवपरीत भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

गौ.भौ.नं. । िमित ।वडा नं. काय��मको नाम अनुगमन गन� पदा�धकारी रकम

८६।२०७८-०३-१४
वडा नं. १४

वडा नं.३ िब�ालयलाई खेलकुद सामा�ी िवतरण ओमकार नाथ िम�ा समेत ८ जना
४०००

७१।२०७८-०२-१८
वडा नं. १४

जे� नाग�रक स�मान काय��म ओमकार नाथ िम�ा समेत ९ जना ४५००

८,५००

१७ वडा नं. १५ तफ�

१७.१ अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउनेउ�ेख छैन। लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट
गदा� िन�नानुसारका काय��ममा अनुगमन भ�ा वापतको रकम भू�ानी गरको ह�नाले िनयम िवपरीत भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

गौ.भौ.नं. । िमित ।वडा नं. काय��मको नाम अनुगमन गन� पदा�धकारी रकम

५७।२०७७-१२-२०
वडा नं.१५

जे� नाग�रक स�मान काय��म व�न कविडया समेत ८ जना ४०००

४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.२ संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकमिनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१७.२.१ शोभाकर भ�डारी ११,८२०

११,८२०

१७.३ गैर सरकारी सं�थाबाट अवलोकन �मणः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी ता�लम, सबलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता काय� गैर सरकारी
सं�थामाफ� त गराउँदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या अपनाई गराउन स�ने उ�ेख छ । यस उप-महानगरपा�लका
अ�तग�त िन�न बमो�जमका �मण काय� िविभ� नाफामुलक सं�था तथा गैर सरकारी सं�थाबाट गराईएको पाईयो । ऐनको �यव�था िवपरीत तोिकएका काय�भ�दा िभ� नै �योजनमा
सरकारी �ोत खच� गरी भु�ानी िदने काय� िनयमस�मत दे�खएन �.

गो.भौ. र िमित काय��म भु�ानी �लने सं�था वडा नं खच� रकम

७४-२०७८-०३-०४ अवलोकन �मण/अ�ति�� या मधेसी मु��लम मिहला मंच नेपाल १५ २५३०००

ज�मा २५३०००

२५३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ वडा नं. तफ�  
ई�धन खच�- लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत �थानीय तहले सुिवधा उपल�ध
गराउने र सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात खच� पाउने �यव�था छ । वडा नं.७ का देहायका जन�ितिनधीले यातायात सुिवधा �ा� गरेको
अव�थामा समेत वडाबाट छु�ै ई�धन खच� �लएको दे�खयो । दोहोरो सुिबधा ह�ने गरी भु�ानी भएको ई�धन रकम स�ब��धत बाट असुल गनु�पन� �.

गौ.भो.नं.।िमित पदा�धकारीको नाम पेट� ोल �ल भु�ानी रकम

३।२०७७-०३-१६ जुमान खाँ ४० ४१८०

१२।२०७७-०७-०२
जुमान खाँ २० २०७८

रेखा वमा� १० १०३९

१८।२०७७-०७-२७
जुमान खाँ ४० ४०६८

िकशोर बहादरु थापा �े�ी १० १०३९

५२।२०७८-०१-३० जुमान खाँ ५० ५८४०

६५।२०७८-०३-०९ जुमान खाँ ३० ३०८७

ज�मा २१३२२

२१,३३१

१९ वडा न २२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.१ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवा िनयमावली, २०५० को परी�छेद ११ र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ र �यसैगरी लु��बनी
�देश,�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले ऐनले िनधा�रण
गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था गरेको छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ� गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क भु�ािन िदएको छ । कानून
वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन�

नाम र पद भु�ािन रकम

भुिव�� �साद कडेल (वडासिचव ) 14400

केशव वे�वासे सहायक पाचौ 15000

मोहन शमा� लेखापाल 7000

िदनेश चौधरी 8000

महे�� कुमार लोथ 3500

िहरा �संह डािग 4000

च�दन दास 4000

ज�मा 55900

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१९.१.१ भुिप�� �साद कडेल लगायत ७ जना ५५,९००

५५,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.२ गैरसरकारी सं�था माफ� त काय�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २५ मा, गैरसरकारी स� सं�था, उपभो�ा सिमित, सहकारी सं�था लगायतका सामा�जक तथा
सामुदाियक स� सं�थाले �थािनय तहसँगको सम�वयमा रही काय� गनु�पन� र सहकाय�को संय�ु अनुगमन गरी �गित �ितवेदन बनाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ�
काय��मको लािग गैरसरकारी सं�थासँग स�झौता गरी काय�लयमा उपल�ध जनशि�ले गन�स�ने काय�मा समेत गैरसरकारी सं�थालाई संल� गराई भु�ानी गरेको छ । गैरसरकारी
सं�थाह� िवषयगत काय�संग स�ब��धत ह�न वा हैनन् िब�लेषण गरेको छैन् ।गैरसरकारी सं�थाह�ले काय��म संचालन गदा� लाभ�ाहीह�को छनोटको आधार एवम् मापद�ड नबनाई
दोहोरो ह�नेगरी काय��म संचालन गरेको छ ।यसरी काय�लयको जनशि�ले गन�स�ने काय�मा समेत �प� आधार एवम् मापद�ड वेगर गैरसरकारी सं�थालाई संल� गराईभु�ानी गनु�का
साथै संय�ु अनुगमन तथा �गती �ितवेदन पेश ह�नु पन� � ४०१५५०

गो भौ न गैरसरकारी सं�था काय��म भु�ािन

62.078.02.06 सामुदाियक मेलिमलाप के�� वडा सद�यह�को �मता अिभवृि� 87230

63.078.2.06 नेपाल उ�पिडत उ�थान िवकास समाज िपछिडएकोवग�को �मता अिभवृि� 144480

64.078.2.16 भेरी वृ� तथा असहाय सेवा के�� असहायको लािग काय��म स�ालन 29580

90.078.3.24 कोिपला मिहला कृिष� सहकारी सं�था �ल �यवसाियक ता�लम संचालन वापत 140260

४०१,५५०

२० वडा न ११

२०.१ साव�जिनक खच�को मापद�ड ,काय�िव�ध र िमत�यियता स�व�धी िनद�िशका ,२०७५ �देश न.५ मा वुदा.न १(क) मा ता�लम के��ह� वाहेक अ�य िनकायवाट स�ा�लत सव ै�कारका
सीप िवकास तालीम मा मा�सक �यूतम ६० क�ा �लनुपन� भएमा मा�सक � १०,०००।०० पारी�िमक िदनुपन� र सो देखी वाहेकाका िवषयह� र उ�ेखीत दरभ�दा अ�धक दरमा खच�
गनु�परेमा आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालयको पूव� �वीकृित �लएर मा� खच� गनु� पन� कानूिन �यव�था छ। यस वडामा फाितमा फाउ�डेशन नेपाल �ारा स�ा�लत �यूटी�सयन
ता�लम काय��म मा �िश�क आयशा मेकरािन लाइ मा�सक � २००००।०० का दरले दइु मिहनाको करकि� प�चात � ३९६०० भु�ािन िदएकोमा न�स� भ�दा वढी भु�ािन असुल
ह�नुपन� १९८००।००

१९,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 98

२०.२ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त गो भौ न
११३।०७८।३।३० मा िन�न कम�चारीलाइ यातायात खच� भु�ािन गरेको ले असुल गनु� पन�

नाम र पद भु�ािन रकम

सहजकता� िदना के �स 5100

सिचव िदपे�� �े� 5100

सहजकता� पाव�ित व�ल 5100

पाचौ तह सर�वित चौधरी 5100

ज�मा 20400

२०,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.३ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ�
गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ न नाम र पद स�ार वापत भु�ािन

110.078.3.24 िदपे�� �े� 6000

आय�न गोिडया 2400

सर�वित चौधरी 2400

िदपे�� हमाल 2400

िदना के �स 2400

पाव�ता व�ल 2400

सुरज कुमार साह� 2400

सिवता ितवारी 5000

ज�मा 25400

२५,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ 150 २०७८-३-१९ वडा न ५ 

िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ�
गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ न नाम र पद स�ार वापत भु�ािन

150.078.3.19 इ�� वहादरु के �स 2500

राज �संह �सजापित 2500

िहरा �संह डाँिग 2000

राधा �सजापित 1000

कुमारी िवना �े� 1000

िवमला 1000

ज�मा 10000

१०,०००

२२ वडा न २ पु�जगत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकावडा काया�लयले � ४८५४०७७ को लागत अनुमानको आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतको काया�लय भवन,ज�तो जिटल �ािव�धक प�
समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त् गरी � ३८६४८५० भु�ानी गरेको छ । उपभो�ा सिमित सँग आ�नै �ािव�धक �ान �सप र ई��वपमेट नह�ने ह�दा
उपभो�ा सिमितले आफै उ� काय� गरेको िव�वसत ह�ने आधार देखीएन । अत �ािब�धक �पमा जटील काय�का लागी उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको अिनयिमत देखीएको �
क सोही काय�मा उपभो�ा सिमितवाट स�झौता अनुसार ई�ाको गाह� लगाउने काय� ढोका लगाउने काय� समेत � ९८९२२६को काय� नभएको अव�थामा काय�स�प� �ितवेदन जारी
गरेको पाईएकोले �ािव�धक �पमा जटील काय� गन� स�झौता गन� र सहज काय� गरी अ�य काय� नगन� उपभो�ा सिमतीलाई काया�लयले सचेत समेत गराएको छैन । अत य�ता काय�
�यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।

३,८६४,८५०

२२.२ अनुगमन भ�ा– लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ ।पा�लका वडा काया�लय २ ले िन�न �यि�ह�लाई योजना अनुगमन वापत भु�ानी िदएकोले असुल गनु�
पन� �

६४,१००

२२.३ गैरसरकारी सं�था माफ� त काय� - – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय
पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ ।जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने
हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । पा�लका वडा न २ काया�लयमा उपल�ध भए स�म आ�नै जनशि� माफ� त काय��म
संचालन गनु� पन�मा पा�लका वडा न २ काया�लयले िन�न काय�ह� िविभ� गैरसरकारी सं�था माफ� त काय� गराई भु�ानी िदएकोमा उ� सं�थाह� सँग भएको स�झौता बेगर भु�ानी
गरेकोले उ� काय�को स�झौता �गती िववरण र अनुगमन �ितवेदन पेश गनु� पन� �

गौ भौ न सं�थाको नाम काम भु�ानी रकम कैिफयत

९३ चालु सादाियक शसि�करणका लागी साझा �यास चाउिमन उ�पादन ता�लम १००००० स�झौता पेश नभएको

१४१ चालु एिककृत सामा�जक िवकास के�� बालमैि� वडा घोषणा २००००० स�झौता पेश नभएको

१५६ बागे�वरी असल शासन �लब साव�जिनक सुनुवाई २५०००

३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.४ १५६ २०७८-३-२४ �ज�सी दा�खला आ�थ�क कािब�भ�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७७ दफा ३९ अनुसार ख�रद भएका सामा�ीह� ७ िदन िभ� �ज�सी आ�दानी बाँ�नु पन�मा पा�लका वडा काया�लय
२ वाट ख�रद भएका िन�न सामा�ी �ज�सी दा�खला नभएको तथा अ�य कुनै िनकायमा ह�ता�तरण भएको समेत नदे�खएकोले उ� सामा�ी �ज�सी आ�दानी जनाएको �माण पेश ह�नु
पन� �

स�लायस� सामा�ी मु अ कर बाहेकभु�ानी रकम

कमला ई�टरनेशनल �यानीटाईजर िड�पे�सर २ थान २४०००

आई �स यू बेड २ थान २१००००

अ��सजन क�सनिटटर ९००००

३२४०००

३२४,०००

२२.५ 168 अमानतवाट काय� साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९८ अनुसार िबशेष प�र��थितमा काया�लयका कम�चारी माफ� त � १००००० स�मको िनमा�ण काय� वाट गराउन
सिकने �यव�था रहेकोमा पा�लका वडा न २ काया�लयले हे�पडे�स सहजकक� ता काय�का खिटएका �यि�लाई िनयिमत काय�मा असर पन� गरी चौतारा िनमा�ण काय� अमानतबाट
गराएको छ ।अमानतवाट काय� गराउदा ��वकृत लागत अनुमानकै दरबाट खच� ह�ने ह�दा �ित�पधा�बाट ह�ने बचत रकम �ययभार पनु�का साथै हे�पडे�स काय�मा असर पन� दे�ख�छ ।अत
पा�लकाले अित आव�यक अव�था सृजना नभई �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी पा�लकाको काय�मा असर पन� गरी अमानतबाट काय� गराई खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

४५,०००

२३ वडा न २० तफ�

२३.१ 77 २०७८-३-२९ जडान भएको �माण: ७७।०७८।३।२९ मा आ�थ�क काय�िब�ध तथा िवितय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम 39(4) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई तथा
आव�यक �माण कागजात सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । वडा काया�लय वाट खानेपािन न�का जडान वापत भिन �स� वावा हाड�वेयर वाट ३१ थान न�का ख�रद ग�र �
१८६२२३।०० भु�ािन िदएकोम उ� सामा�ीह�को ख�रद �योजन नखुलेको तथा कुन कुन �थानमा जडान भएको �माण संल� नगरी खच� लेखेको पाईएकोले ख�रद �योजन खु�ने
िववरण तथा जडान िनमा�ण स�ब��ध �ािवधीक पु��ाईको कागजात पेश ह�नु पन�

१८६,२२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.२ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवा िनयमावली, २०५० को परी�छेद ११ र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त मदन
वहादरु रावत लाइ � ६००८।०० कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क वापत भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �
६००८।००

६,००८

२३.३ अनुदानको लेखापरी�ण - काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ ।वडा काया�लय वाट जय जनता मा िव लाइ �सकाइ
अनुदान वापत � १५००००।०० र कृष� �ािव�धक धार संचालन वापत भिन � ६०००००।०० �यसै गरी नटनपुर िवधालय िश�क अनुदान वापत भिन � २४००००।०० ज�मा �
99००००।०० भु�ािन िदएको मा िव�ालयह�ले �ा� गरेको अनुदान रकमको काय� �गित िववरण तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन।अनुदानको अनुगमन र लेखापरी�ण
�ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन । तसथ� अनुगमन �ितवेदन तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको छ।

९९०,०००

२३.४ गौ भौ न ४१।०७७।१२।११ मा अ�गामी मिहला वचत तथा ऋणी सहकारी सं�था �ल लाइ सहकारीको अधुरो भवन िनमा�ण वापत � १२४०००।०० भु�ािन िदएकोमा नाफा मूलक
सं�थालाइ िदने य�ता भु�ािन काय�मा वडा काया�लय वाट िनय��ण ग�रनुपछ�  ।

२३.५ वडा अ�य� कृ�ण काक�ले मोटरसाइकल मम�तवापत भिन � ६९६५।०० भु�ािन �लएकोमा कानूनमा �यव�था गरेको सुिवधा भ�दा विढ भु�ािन �लएको ह�दा स�व��धत पदा�धकारी
वाट असुल ह�नुपन�

६,९६५

२४ वडा न २१ तफ�

२४.१ 78 २०७८-३-२५ गो भौ न ७८।०७८।०३।२५ मा �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस
�थानीय तह अ�तग�त महाराजा मा�यिमक िवधालयलायमा २०७७ माघ ११ देखी वशैाख १० गते स�म अित�र� क�ा संचालन गरेको भिन २ जना सहजकता� चांदिन द�ज� र ह�मा
शाह लाइ � १८१२००।०० भु�ािन गरेको छ। िवधालय गत िश�कको िववरण अनुसार १५ जना दरव�दी रहेको उ� िवधालयमा दरव��द भ�दा विढ िश�क राखी क�ा संचालन
गरेको िनयिमत नदे�खएको �

१८१,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.२ अनुगमन भ�ा–लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने उ�ेख �यव�था गरेको छैन् ।पा�लकाले ऐन
िवपरीत अनुगमन भ�ा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले कर क�ी पिछको रकम असूल गनु�पन� �

नाम थर पद कर कि� प�चात भु�ािन

र��जत खाँ अ�य� 850

न�काइ पठान सद�य 850

जािवर मिनघर सद�य 850

रोजन अ�ल भुजुवा सद�य 850

रामावित कोरी सद�य 850

सुय� नेपा�ल सिचव 850 भरपाइ पेश नभएको

िच�ा कुमारी पुन सहायक पाँचौ 850

मोहन शमा� लेखापाल 850 भरपाइ पेश नभएको

देिव द� आचा�य डेक नेपाल 850

७,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.३
अनुगमन भ�ा–लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने उ�ेख �यव�था गरेको छैन् । पा�लकाले ऐन
िवपरीत अनुगमन भ�ा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले कर क�ी पिछको रकम असूल गनु�पन� �.

नाम थर पद कर कि� प�चात भु�ािन

र��जत खाँ अ�य� 6800

न�काइ पठान सद�य 6800

जािवर मिनघर सद�य 6800

रोजन अ�ल भुजुवा सद�य 6800

रामावित कोरी सद�य 6800

सुय� नेपा�ल सिचव 6800

मोहन शमा� लेखापाल 6800

सं�जव यादव �ािव�धक 6800

ज�मा 54400

५४,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.४ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद ११ र १२ मा उ�ेख भएका सेवा् सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ�
गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधावाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन�

नाम र पद भु�ािन रकम

वडा सिचव सूय� नेपा�ल 12000

मोहन शमा� 7000

िच�ा कुमारी शमा� 6000

ज�मा 25000

२५,०००

२५ सामा�जक सुर�ा

२५.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िब�ध, २०७२ को दफा ९ अनुसारगाँउपा�लका वा नगरपा�लकाले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत अनुसूिच ५ बमो�जमको मूल
अिभलेख अ�याब�धक गरी रा�नु पन� �यव�था छ । सामा�जक सुर�ा पाउने �यि�को नामनामेसी, नाग�रकता नं., प�रचय प� नं., फोटो आिद िववरण अ�ाव�धक रा�ख मूल अिभलेख
खाता �यव��थत गरी सोिह �माणका आधारमा िव��य सूचना �णाली MIS मा डाटा अपलोड गद� दोहोरो नपन� गरी अिभलेख िभडान ह�ने गरी रा�नु पद�छ । तर काया�लयले मूल
अिभलेख खाता वडा काया�लयमा रहेको जनाई लेखापरी�णका लािग पेश नगरेको, अ�य िवषयका हकमा उमेर पुरा भएपिछवा भ�ा पाउने भएपिछ अिभलेखमा फोटो तथा �या�चे
नलगाई सोभैस�टवेयर इ�ट� ी गरेको, स�व��धत वडाबाट नामनामेसी सिहत अिभलेख �यव��थत गरी �सफा�रस सिहत कागजात �ा� भएपिछ मा MIS �िव� गनु�पन�मा सोभगन� गरेको,
अनुसूची ८ मा थप भएका र हराएका �यि�को िववरण भ�र �ा� नभएको केही नामनामेसी स�टवेयरबाट सोभैहटाउने र थ�ने काय� भएको, िव��य सूचना �णालीमा सामा�य कुरा फरक
भएमा समेत िभडान भई नामनामेसी �िव� गरेको, एउटै नाग�रकता नं. भएकाको समेत MIS मा �िव� भएबाट िव��य सूचना �णाली भरपद� र िव�वसिनय नभएकाले स�ब��धत
िनकायले सो �णालीमा भ�ा पाउनेको नामनामेसी दोहोरो नपन� गरी System बाट िनय��ण ह�ने गरी �यव��थत गनु�पद�छ । काया�लयले वडा काया�लय अनुगमन गरी भ�ा पाउनेनपाउने
अिभलेख यिकन नगरेको, प��करण अिभलेख (ज�म, मू�यू, बसाई सराई) �यव��थत अिभलेख नभएको, म��ालय प��जकरण िवभागमा अनुसूची ८ (क) नपठाएको र अिभलेख समेत
पेश नगरेबाट िभडान गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.२ लाभ�ाही प�रचयप� अिभलेखः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १० र ११ अनुसार �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत मुल
अिभलेख अ�ािव�धक ग�र वडा काया�लय अनुसार तयार गन� र के���य प�� जकरण िवभागले स� चालनमा �याएको �यव�थापन सुचना �णाली एम आ एस मा �िव� ग�र �णालीबाट
�ा� त भए बमो�जमको प�रचय प� लाभ�ाहीले भ�ा पाउन सु� गन� चौमा�सक भ�दा अिघ�ो चौमा�सक स�ममा उपल�ध गराइस�नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िनद�िशका
अनुसार मुल अिभलेख प�रचयप� तथा एम आ एस �िव�ी गरेको भएतापिन सो को अधाव�धक अिभलेख तयार गरेको नदेखीएको साथै िन��कय रहेका लाभ�ाहीह�को वकै खाता
समेतको अनुगमन िनद�िशका अनुसार ग�रनु पद�छ ।

२५.३ साव�जिनक सुनुवाइः वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक सुनुवाइमा �ा� गुनासा तथा
सुझावम�ये आफूले स�ने कुरा स�बोधन गरी नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ । वडा काया�लयह�मा
साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । काय�िव�धको पालना गनु� पद�छ ।

२६ उपमहानगरपा�लक चालु

२६.१ 993 २०७८-३-२९ िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� (क) गो भौ न ९९३।०७८।३।२९ मा िवप� प�रवारलाइ वडाको िशफा�रसमा हया�ड प�प ख�रद गरी िवतरण गन�को लािग िट के इ��जिनय�रङ ए�ड
स�लायस� वाट ६५ थान प�प सेट � ४८०७३०।२५ ख�रद गरीएकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�ममा ५७ थान मा� िवतरण गरीएकोमा वाँिक प�प सेट ९ थान सो को िवतरण भरपाइ
पेश ह�नुपन�

६७,०८२.४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.२ 337 २०७७-९-२३ दोहोरो भ�ा : गो .भौ .न ३३७।०७७।९।२३ मा साव�जिनक िवदा तथा पा�लकाको नगरकाय�पा�लकाको िनण�य अनुसार काया�लय व�द रहेको अव�थामा नगर�हरीलाइ िडउटीमा
खिटएको �मािणत हा�जरी फारम अनुसार अित�र� कामकाजको भु�ािन िदने िनण�य भए अनुसार गो. भौ .न ३३३।०७७।९।२३ मा दश� ितहारको अित�र� भ�ा भु�ािन गरेको मा
पुन ३३७।०७८।९।२३ मा पिन सो ही कम�चारीलाइ दशै ितहार अित�र� भ�ा भिन भु�ािन िदएकोमा दोहोरो भ�ा स�व��धत कम�चारी वाट असुल ह�नु पन�

नाम भु�ािन रकम

सूय� वहादरु वोगटी 9504

िवकास गौतम 7025.04

च�� कुमार राना 5456.88

रिव माह�त 5456.88

राम घित� 5456.88

सुव�ण तारामीमगर 5456.88

कमल वयक 5456.88

सुशा�त शािह 5456.88

अितश कुमार वमा� 5456.88

सरीता व�नेत 5456.88

�मृित कुमाल था� 5456.88

धिन के सी 5456.88

७१,०९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.३ 979 २०७८-३-२८ गो भौ न ९७९।०७८।३।२८ मा िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ र
�यसैगरी लु��बनी �देश,�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था गरेको छ ।पा�लका वाट िमित ०७८।०२।०७ गते नगर काय�पा�लकाको वठैक वाट िनण�य गरी जन�ितिन�ध तथा
कम�चारीलाइ िनमोिनया खोप ( नगर काय�पा�लकाको िनण�यवाट काया��वयन ह�ने खच� िशष�क वाट )�यहोन� गरी ३६ जना लाइ �ित �यि�खोप वापत � ६४०० का दरले का��त आरो�य
फामा� लाइ � २२६९४४।०० भु�ािन गरेकोमा िनयममा भएको �यव�था िवपरीत िदएको उ� सुिवधा पा�लका वाट एक�न गरी स�व��धत कम�चारी तथा पदा�धकारी वाट असुल ह�नुपन�

२२६,९४४

२६.४ 50 २०७८-३-२७ अस�व��धत खच� भू�ानी- गो भौ न ५०।०७८।३।१७ मा िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली,2050 को परी�छद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा�
�लन पाउने �यव�था छ र �यसैगरी लु��बनी �देश,�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार �थािनय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यले ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था गरेको छ ।पा�लका वाट कोिभड १९ का कारण आइसोलेसन मा वसेका िन�नानुसारका
कम�चारी र पदा�धकारीले योग गरेवापत दिैनक � १००० का दरले भ�ा वुझेकोमा कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� भ�ा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �

नाम िदन दर खुद
भु�ािन

कैिफयत

िहरा लाल रे�मी 10 1000 8500 उ� काय��म �िश�क भइ भ�ा वुझेको मा �िश�क �माण प� पेश ह�नुपन�अ�यथा असुल ह�नुपन� र अ�यको हकमा िनयमाव�लमा
�यव�था भए वमो�जम असुल ह�नु पन�

�ज भुषण झा 10 1000 8500

ल�ुराम गोिडया 10 500 4250

योग गु� िगरीराम
शमा�

10 1000 8500

अ��वका
कोइराला

7 1000 5950

लोकमाया सुवेदी 7 1000 5950

रं�जत नाग 4 1000 3400

६८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनम�ला शाह 7 1000 5950

पु�पा िघिमरे 10 1000 8500

िविनता शाह 10 1000 8500

ज�मा 68000

२६.५ 18 २०७७-९-७ वातावरण तथा सरसफाइ शाखा तफ�  (चालु) गो भौ न १८।०७७।९।०७ मा फोहोरमैला �यव�थापन काय�का लागी िविभ� वडाह�मा िविभ� साझेदार सं�थाह� संग स�झौता भइ
फोहोर संकलनको काय� भएकोमा वडा न १८ मा काय�रत सं�था नमन नेपालले ��येक घर धुरी संग वाट संक�लत गरको � २९५३०० को स�झौताको वुदा न १० अनुसार ��येक
मिहनाको १० गते िभ� राज�व शाखामा दा�खला गरी सो को र�सदको �मािणत �ित�लिप वातावरण शाखामा उपल�ध गराउनु पन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�म स�झौता वमो�जम ह�नु
आउने � १४७६५०।०० दा�खला नगरेकोले सो वाट असुल ह�नुपन�

१४७,६५०

२७ पे��क र अ�य �यहोरा

२७.१ िविभ� करार कम�चारीलाइ क स म कोष थप �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ।
पा�लकाले यस वष� लेखापाल(करार) दगुा� पौडेललाइ मा�सक क .स .कोष थप भिन मा�सक � २८२० भु�ािन गरेकोमा िनयममा भएको �यव�था िवपरीत गरेको उ� भु�ािन स�व��धत
वाट असुल गनु� पन� � ३३५०१।६०

३३,५०२

२७.२

२७.३ पे�क� बाँक� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ७४ तथा नेपालगंज उपमहानगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०76 को िनयम १२२ बमो�जम िदएका
पे�क�ह� िनयम अनुसार फ�य�ट गनु�पद�छ।िन�न बमो�जमका पदा�धकारी, कम�चारी, उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� आ�थ�क बष�को अ�त स�म फ�य�ट
नगरेको ले िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� � 41,89,005

(क मोिवलाइजेशन पे�क� � 1495000.00

�स.नं. पे�क� �लएको िमित गो. भौ. न. पे�क� �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम कम�चारी/जन�ितिनधी भए पद पे��क रकम �.

४,१८९,००५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क पदा�धकारी

१ १०/०८/२०७७ ३६८ मोह�मद अ�यबु �सि�क वडा अ�य� 4,710.00

ज�मा 4,710.00

ख कम�चारी

१ १०/०८/२०७७ ३७० रोिहतकुमार थापा अ.हे.व. 7,000.00

२ १०/१६/२०७७ ८४ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 37,100.00

३ १०/१६/२०७७ ८४ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 60,000.00

४ १०/१६/२०७७ ८४ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 47,900.00

५ १०/१८/२०७७ १७ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 100,000.00

६ ०१/०२/२०७८ ६३९ घन �याम बा��मिक 20,000.00

७ ०१/२७/२०७८ ६५७ भुपित चाैध�र 10,000.00

८ ०२/१४/२०७८ ७२४ राम चरण यादब 8,000.00

९ ०२/१९/२०७८ ७५२ दगुा� पौडेल 7,000.00

१० ०३/०९/२०७८ २२२ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 37,100.00

११ ०३/०९/२०७८ २२२ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 50,000.00

१२ ०३/०९/२०७८ २२२ िबनोद कुमार िव.क. �स.अ.हे.व. अ�धकृत 100,000.00

१३ ०३/१३/२०७८ ८६१ दगुा� पौडेल 20,000.00

40,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ ०३/१८/२०७८ ८९० उषा राणा

१५ ०३/१८/२०७८ ८९८ माया शमा� 47,600.00

१६ ०३/२२/२०७८ ९०९ कृ�ण �साद जोशी अ�धकृत सातौ 150,000.00

ज�मा 741,700.00

ग ठेकेदार

१ ११/१२/२०७७ ४२ �ी रा�ी गणेश क��ट��सन, नेपालगंज 1,495,000.00

ज�मा 1,495,000.00

घ सं�थागत

१ ०३/१४/२०७८ १० आधारभूत �वा��य सेवा के��, वडा नं. ५ 10,000.00

२ ०३/१४/२०७८ १० आधारभूत �वा��य सेवा के��, वडा नं. ६ 20,000.00

३ ०३/१४/२०७८ १० खासकारकादो �वा��य चौक� 50,000.00

४ ०३/१४/२०७८ १० जयसपुर �वा��य चौक� 25,000.00

५ ०३/१४/२०७८ १० ने.ग.उ.म.न.पा. िप�हवा �वा��य चाैक� वडा नं १५ बांके । 30,000.00

६ ०३/१४/२०७८ १० नेपालगंज �वा��य चौक� 100,000.00

७ ०३/१४/२०७८ १० पुरैना �वा��य चौक� 30,000.00

८ ०३/१४/२०७८ १० पुरैनी �वा��य चौक� 50,000.00

९ ०३/१४/२०७८ १० परसपुर �वा��य चौक� 25,000.00

30,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० ०३/१४/२०७८ १० बसुदेवपुर �वा��य चौक�

११ ०३/१४/२०७८ १० भवािनयापुर �वा��य चौक�, वडा नं. १४ 30,000.00

१२ ०३/१४/२०७८ १० मिनकापुर �वा��य चाैक� 50,000.00

१३ ०३/१४/२०७८ १० शहरी �वा��य के�� वडा नं. ४ 25,000.00

१४ ०३/१४/२०७८ १० शहरी �वा��य के��, वडा नं. ११ 25,000.00

ज�मा 500,000.00

ङ उपभो�ा सिमित

१ ०२/१६/२०७८ ४ पुरानो िडप बो�र� मम�त स�भार उपभो�ा सिमित 160,000.00

२ 65087 ४६ सानो नेपाल आलानगर पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित ने.ग.-२०, बाँके 1,220,000.00

ज�मा 1,380,000.00

च �यि�गत

१ ०६/०५/२०७७ ५३ मो. असलम �रजवी 45

२ ०६/०८/२०७७ ६६ कौशल कुमार धोबी 250,000.00

३ ०७/१३/२०७७ १६३ पदम बहादरु च�द 8,000.00

४ ११/०९/२०७७ ४५९ पवन कुमार कनो�जया 150,000.00

५ ०२/१०/२०७८ ६९९ मनराज थापा 420,000.00

६ ०२/१०/२०७८ ७१२ मनराज थापा 105,000.00

100,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ ०२/२६/२०७८ ७८५ सुय� बहादरु बोगटी

८ ०३/२७/२०७८ २८३ राजन कुमार शाही 123,500.00

९ ०३/२७/२०७८ ९५१ उ�म िब.�स. 247,000.00

१० ०३/२८/२०७८ २९५ सुिमत के.सी. 99,550.00

११ ०३/२८/२०७८ २९७ सरोज �रमाल 59,500.00

ज�मा 1,562,595.00

कुल ज�मा 5,684,005.00

२७.४ बैठक भ�ा- गो. भौ .न . ३०९।०७८।३।२१ मा अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ बँुदा नं. ७.११ मा उि��खत बैठक भ�ाको मापद�ड अनुसार एउटै
िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�, कानून बमो�जम गठन भएका सिमितका बैठकका लािग मा� भ�ा �दान गन� �यव�था छ । उ�ेखीत
�यव�थाको िवपरीत काया�लयले देहायका भौचरबाट काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�कोमा� सहभािगतामा िविभ�् सिमित तथा उप सिमितको बैठक बसेवापतको खच� लेखेको
दे�खयो । साथै िनयमानुसार नपाउने देहाय बमो�जमको खच� � २५०७५।००लेखेकोले भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असूल गनु�पन� � २५०७५

बैठक स�ब�धी �यहोरा भु�ानी �लनेको नाम िदन भु�ानी �.

सेनेटरी �याड �यव�थापन सिमती को िविभ� सिमितमा वसेकोवठैक ३०९।०७८।३।२९ म�जु नेपा�ल 3 2550

कोिपला अ�धकारी 1 850

संिगता �रमाल 1 850

कौशल कुमार धोिव 1 850

सुिनल�संह हमाल 1 850

वस�ता जोिश 1 850

२५,०७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�तोिष िव� 1 850

दगुा� पौडेल 1 850

ज�मा ८५००।००

३४४।०७८।०३।३० मा िविभ� िमितमा वसेको टे�डर मू�याकन सिमितको वठैक िनवेश कुमार शमा� ९ 7650

ज�मा 7650

१३३।०७७।७।०३ मा का स मू वठैक भ�ा िह�मत वहादरु माझी 2550

स�तोिष िव� 6375

ज�मा 8925

२८ �धानम��� रोजगार काय��म र अ�य

२८.१ 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 भए छ । तर �थानीय तहले �.१५१३८८७।३८ एलोपे�थक औष�ध ठे�का वाट र आयु�वेद तफ�  �
२७९७८०५।०० िविभ� िमितमा िविभ� फम�वाट सोझै ख�रद गरेको छ ।यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नुसार छनः
(क)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 उठाईरा�ने नगरेको
तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको, 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 ।
(ख)औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको। तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी
अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त 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 �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.२ �धानम��ी रोजगार काय��म– �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको
जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१)

बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल�
गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी अ�या�धक सं�यामा
योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको
सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला
सरसफाइ , माटो पटान , तारवार , ज�ता काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ९० जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१०४५८९१।०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई
६ िदनदे�ख ४५ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए
तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

२८.३ 326 २०७७-३-११ िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� (क) गो भौ न ३२६।०७६।११।१ मा �यानो झोला खरीद वापत �स�रज नेटवक�  �ा �ल १११३ थान को (७७१ मू अ कर वाहेक) � ९७०६३४।८३ भु�ािन
िदएकोमा िविभ� �वा�थय चौिकलाइ ह�ता�तरण गरेको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�नु पन� �

९७०,६३४.८३

२८.४ अनुदानको अनुगमनः साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । पा�लकाले कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रद गरी िवतरण गरेको भिन खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको
स�ब�धमा अनुगमन तथा सो बाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने
अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन ग�र रकमको पूण� सदपुयोग गराउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।नमूना छनौटको �पमा केिह भौचरको
छनौट गदा� देहायको कृषक समूहलाइ अनुदान िवतरण गरेको पाइयो ।

गो भौ न समूह काय��म भु�ािन

राधा कृ�ण कृिष� सहकारी सं�था �ल �याउ पकेट िवकास 951023

वटुक भैरव कृिष� िवकास फाम� तरकारी पकेट िवकास 930257

३०५।०७८।३।२९ के सी माछा पालन के�� माछा पालन 691662

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ वडा न ९

२९.१ गैर सरकारी सं�थाबाट अवलोकन �मणः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी ता�लम, सबलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता काय� गैर सरकारी
सं�थामाफ� त गराउँदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या अपनाई गराउन स�ने उ�ेख छ । यस वडा अ�तग�त
जन�ितिन�ध तथा कम�चारीको �मण काय� �सि� टप म��ट�पोज क�पिन �ा �ल गैर सरकारी सं�थाबाट गराईएको पाईयो । ऐनको �यव�था िवपरीत तोिकएका काय�भ�दा िभ� नै
�योजनमा सरकारी �ोत खच� गरी भु�ानी िदने काय� िनयम स�मत दे�खएन �

२४८,०००

२९.२ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ�
गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�कर मम�त वापत भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ न नाम र पद स�ार वापत भु�ािन

िविभ� भौचर वाट सिचव �ोण� कुमार वोहरा 13000

लेखापाल आया�न गोिडया 6000

क अ िदपे�� �धताल 3000

सहजकता� भूिमका �यौपाने 1000

मु�खया जानक� पौडेल 1000

अ�य� मोटरसाइकल मम�त वापत 24710

ज�मा 48710

४८,७१०

२९.३ गो भौ न ११२।०७७।१२।०७ मा वालवा�लका तथा वालसंर�ण स�व��ध ३ िदने अिभमु�खकरण ता�लम �ितवेदन तयारी वापत भिन �िश�क मु�ताक अ�ल राइ लाइ � ३०००
भु�ािन गरेकोमा मा न�स� भ�दा वढी �ितवेदन वापत भु�ािन असुल ह�नुपन� � १७००।००

१,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.४ अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने उ�ेख छैन।िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले
िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गदा� िविभ� योजना तथा
काय��ममा अनुगमन भ�ा वापतको रकम भू�ानी गरको ह�नाले िनयम िवपरीत भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

नाम र पद कर क�ा प�चात भु�ािन

का वडा अ�य� �समा के �स 7650

सद�य रमेश �साद ितिमलसेना 7650

सद�य अकवर शेष 4250

सद�य शा��तया खिटक 7650

वडा सिचव �ोण कुमार वोहरा 7650

सहायक पाँचौ मखन राज िगरी 6800

सव इ��जिनयर अभय कुमार यादव 8500

सहायक पाँचौ आया�न गोिडया 5950

सरसफाइ सुपरभाइजर िदपे�� �धताल 4250

मु�खया जानक� पौडेल 850

सहजकता� भूिम कुमारी पौडेल 4250

ल�लता �ीवा�तव 4250

69700

६९,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० वडा न १३

३०.१ िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ ।यस वडा अ�तग�त िविभ�
गौ�वारा भौचर वाट िन�न कम�चारीलाइ वािष�क स�ार शु�क वापत भु�ािन िदएको छ । कानून वमो�जम पाउने सुिवधा वाहेकको उ� सुिवधा स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �

नाम र पद कर क�ा प�चात भु�ािन

िदपक रोकाय 8000

मदन रावत 5500

रामकुमार पौडेल 8200

ज�मा 21700

२१,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.२ अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने उ�ेख छैन। लेखापरी�णको �ममा नमुना
छनौट गदा� िन�नानुसारका योजना तथा काय��ममा अनुगमन भ�ा वापतको रकम भू�ानी गरको ह�नाले िनयम िवपरीत भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

नाम र पद कर क�ा प�चात भु�ािन

िवरे�� व शाह 850

स�यनारायण यादव 850

ओम�काश चौहान 850

पु�पा भ�राइ 850

िनम�ला धोिव 850

मदन वहादरु रावत 850

राम कुमार पौडेल 850

५,९५०

३१ वडा न ५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.१ गैरसरकारी सं�था माफ� त काय�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २५ मा, गैरसरकारी स� सं�था, उपभो�ा सिमित, सहकारी सं�था लगायतका सामा�जक तथा
सामुदाियक स� सं�थाले �थािनय तहसँगको सम�वयमा रही काय� गनु�पन� र सहकाय�को संय◌ु� अनुगमन गरी �गित �ितवेदन बनाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ�
काय��मको लािग गैरसरकारी सं�थासँग स�झौता गरी काय�लयमा उपल�ध जनशि�ले गन�स�ने काय�मा समेत गैरसरकारी सं�थालाई संल� गराई भु�ानी गरेको छ । गैरसरकारी
सं�थाह� िवषयगत काय�संग स�ब��धत ह�न वा हैनन् िब�लेषण गरेको छैन् ।गैरसरकारी सं�थाह�ले काय��म संचालन गदा� लाभ�ाहीह�को छनोटको आधार एवम् मापद�ड नबनाई
दोहोरो ह�नेगरी काय��म संचालन गरेको छ ।यसरी काय�लयको जनशि�ले गन�स�ने काय�मा समेत �प� आधार एवम् मापद�ड वेगर गैरसरकारी सं�थालाई संल� गराई भु�ानी गनु�का
साथै संय�ु अनुगमन तथा �गती �ितवेदन पेशह�नु पन� � ४७८९००।००

गो भौ न गैरसरकारी सं�था काय��म भु�ािन

60.078.11.06 समप�न नेपाल �याउ खेित 96000

53.078.10.11 सामुदाियक सशि�करणका लािग साझा �यास जे� नाग�रक स�मान काय��म 97200

152.077.12.24 फाितमा फाउ�डेशन नेपाल �मता अिभबृिद ता�लम 99200

112.078.3.11 �सेफ म��ट�ोज �ा �ल लागु ओष�ध चेतनामूलक काय��म 95000

153.078.3.06 सूचना र मानव अ�धकार अनुस�धान के�� सचेतना काय��म 91500

४७८,९००

३१.२ २०७८-३-१६ पू�जगत तफ�
गो भौ न ४२।०७८।३।१६ मा िनजामित सेवाका कम�चारीह�ले िनजामित सेवािनयमावली, 2050 को परी�छेद 11 र १२ मा उ�ेख भएका सेवा सुिवधा मा� �लन पाउने �यव�था छ र
�यसैगरी लु��बनी �देश,�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था गरेको छ । वडाले यस वष� जन�ितिन�ध तथा कम�चारीलाइ िनमोिनया खोप (कोिभड महामारी �यव�थापन खच�
िशष�क वाट )�यहोन� गरी २१ जना लाइ �ित �यि�खोप वापत � ६४०० का दरले का��त आरो�य फामा� लाइ � १४४२०४।०० भु�ािन गरेकोमा िनयममा भएको �यव�था िवपरीत
िदएको उ� सुिवधा पा�लका वाट एक�न गरी स�व��धत कम�चारी तथा पदा�धकारी वाट असुल ह�नुपन� �

१४४,२०४

३२ िविवध

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ �याियक सिमित–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५ र यो बष� थप भएको ३ गरी कुल ८ िववाद दता� भएकोमा १ वटा ७ फ��यौट भएको दे�ख�छ ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

३२.२ सेवा �वाहको ��थित :�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 अनुसार नगरपा�लकाले हाल स�म ६ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली ५ वटा
िनद�िशका र ५ बटा काय�िब�ध समेत ज�मा २० वटा कानून िनमा�ण तथा �वीकृत गरी राजप�मा समेत �काशन गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार
सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ ।

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास ७०८ ४५२

प��करणतफ�

ज�मदता� ४०७५ ४०७५

मृ�यदुता� १०८७ १०८७

बसाईसराई दता�

बसाई सरी आएको १९४२ १९४२

बसाई सरी जाने १०५१ १०५१

िववाह दता� १३८६ १३८६

स�ब�धिव�छेद दता� ३२ ३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.३ डीपी आर खच� बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपी आर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस पा�लकाले यो बष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश� दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच�
रकम

अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

भुजईगाउँ चौकदेखी कारकाद� राजमाग�को
दाँयाबाँया नालाको DPR

कुईका�े इ��जिनय�रङ िडजाईन क�स�टे�सी ए�ड
क��ट��सन क�पनी �ा.�ल.

500,000.00 491097 ९०,९३,१५,४५८।०९

ि�केट �टेिडयम फुलटे�ाको DPR �सिभल व��स इ��जिनय�रङ सिभ�सेस �ा.�ल. 500,000.00 489855 5,91,01,312.85

िच�ड� ेन पाक� को DPR आिक� टे�चर िडजाईन �वाइ�ट �ा. �ल. 300,000.00 300000 13,89,44,496.93

नगर भवनमा सिप� क�पले�स िनमा�ण काय�को
DPR

�यू �लोवल इ��जिनयरी� क�स�टे�सी 500,000.00 489629 १०,४४,४१,४१०।६१

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेटलाइ नै आधार मािन सोही बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको िनयिमत �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।
साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३२.४ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेखसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी
खच� समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� २ �ितशतभ�दा
नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ ।काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म बाट ३ �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ ।
पा�लकाले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी वाट � ५४९९०००।०० खच� गरेको छ । यसरी खच� गरेको रकमको योजनागत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख रा�नु पन�मा रा�ने
गरेको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.५ योजना छनौट र काया��वयनः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने
�गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७7÷७8 को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको
अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन।

िवधी � १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०-५० लाख
स�म

५० लाख भ�दा बढी

उपभो�ा 3 4 18 16 18 1

ठे�का 26 19 13

ज�मा 3 4 18 42 37 14

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� � १ लाख दे�ख १० लाख स�मका ज�मा ६७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ३ वटा योजनाह� रहेका छन् ।
�यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत
�भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर समेत पन� स�ने ह�दा यस तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

३३ वडा नं.१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.१ संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३३.१.१ उपम�य ुि�पाठी ३,९४०

३३.१.२ नारायण िव.क. ३,९४०

३३.१.३ उपम�य ुि�पाठी ३,९४०

११,८२०

३३.२ िन�ज �योजनको खच� – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र �ा�
�ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ ।सरकारी रकम खच� गदा� िमत�यियता अपनाई सरकारी काय�को लािग मा� खच� गनु� पद�छ ।
वडा नं. १७ मा गौ.भो.नं. ५०।२०७८-०२-३१ बाट सहायक कम�चारी सुकलाल घत�ले लाई िन�ज भे ११ प २४४७ नं�बरको मोटरसाईकल मम�त गरी �.७८८० भु�ानी भएको छ ।
िन�ज �योजनको लािगसरकारी कोषबाट खच� भएको रकम िनजबाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३३.२.१ सुकलाल घत� ७,८८०

७,८८०

३३.३ �ज�सी दा�खला - �देश आ�थ�क काया�िवधी िनयमावली २०७४, को िनयम ४ मा काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी वा कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा
अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँ�ध �े�ता खडा गरी अधाव�धक गरी रा�नु पन�
�यव�था छ ।वडा नं.१७ मा गो.भौ.नं.१९।२०७७-१०-०६ बाट लाईफ ��टल फिन�चर बाट ख�रद भएको �.१३००० को अिफस टेबल �ज�सी दा�खला भएको नदे�खएकाले �ज�सी
दा�खलाको �माण पेश ह�नुपन� �.

१३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.४ मू�य अिभवृि� कर क�ी – आ�थ�क ऐन, २०७८ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू।अ।कर रकमको ३० �ितशत स�ब�धीत
राज�व शीष�कमा र बाँक� ७० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।वडा नं। १७ ले �ा�ड प�प ख�रदका लािग िट।के।ई��जिनय�र� ए�ड क��ट��सन �ा �ल �था ले
नं ६०९७१३०२४० लाई भु�ानी गरेको रकम �६१३६८५ को १३५ मूअ कर � ७९७७९ को ३०५ ले ह�न आउने �।२३९३३ क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी
िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

२३,९३३

३४ वडा तफ�  िविवध

३४.१
सडक ब�ी जडानः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम ३ मा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ ।उप-महानगरपा�लका
अ�तग�त िन�नानुसारका वडा काया�लयह�ले िविभ� न िमितमा पटक पटक गरी िन�नानुसार मु�यका सडक ब�ी जडान उपकरण ख�रद गरी खच� भु�ानी गरेको पाईयो । उ�
सामा�ीह� कहाँ के कित मा�ामा जडान गरी के कित बाँक� छन् भ� ने �माण नभएकोले जडान भएको �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं.।िमित वडा नं. रकम

२३ १४७९००

१४ २१९०००

७ ३४९८५७

िविभ� १७ १९७१००

१५ ९९९००

१० ४९२९१८

१२ २३५३३३

ज�मा १७४२००८

१,७४२,००८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np60 of 98

३४.२ यातायात खच�- लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत �थानीय तहले सुिवधा
उपल�ध गराउने र सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात पाउने �यव�था छ । उप महानगरपा�लकाका सवारी साधनका �योग गद� आएकोमा
पा�लकाबाट यातायात खच� वापतको रकम दोहोरो ह�ने गरी भू�ानी भए नभएको एिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.३ गौ.स.स. माफ� त काय� (हे�प डे�क) - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी ता�लम, सबलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता काय� गैर सरकारी सं�थामाफ� त
गराउँदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या अपनाई गराउन स�ने उ�ेख छ ।वडा काय�लयह�ले आफुले गन� िनयिमत
काय�मा समेत वास नेपाल संग स�झौता गरी हे�प डे�क संचालनका खच� लेखेको छ ।काय�लयको उपल�ध जनशि�ले गन� काय�मा समेत गैर सरकारी सं�थासंग स�झौता गरी हे�प
डे�क संचालनको खच� लेखेको उिचत नदे�खएको �.

वडा नं. हे�प डे�कमा भएको खच�

२ २९९९९९

४ २१९९९९

५ १९६७९२

१० २१००००

११ १०००००

१३ १९९२५५

१४ १९९०००

१६ २०००००

२० २१००००

२२ २१६०००

ज�मा २०५१०४५

२,०५१,०४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.४ उपभो�ा सिमितको जनसहभािगताको अंश - साव�जिनक ख�रदिनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा जिटल �कृितका काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गन� नह�ने, उपभो�ा सिमित
माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा जनसहभािगताको अंश रहनुपन� �यव�था छ।नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� वडा काया�लयह�ले उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन गरेको देहायको
योजनाह�मा जनसहभािगताको अंश समावेश भएको छैन ।योजना स�प� प�चात गनु�पन� मम�त सुधार काय� कसले गन� सोको �प� �यव�था गरेको दे�खंदनै। स�झौता बमो�जम काय�
स�प� नगन�, काय� स�प� नभएकोमा उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाई कारवाही नह�ने अव�था दे�ख�छ।अतः िनयमानुसार जनसहभािगताको अंश समावेश गरी उपभो�ा
सिमितलाई �ज�मेवार बनाई योजना संचालन गनु�पद�छ ।

वडा नं. उपभो�ा सिमितको नाम काय� रकम

१० गणेश ल�मी टोलबाटो िन.उ.स. ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण १२०००००

१६ फुल उपभो�ा सिमित ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण ५९००००

१४ वडा काया�लयको सभाहल िनमा�ण उ.स. सभाहल िनमा�ण ५०००००

४ आशा साहको घरदे�ख गोमा थापाको घर स�म ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण ७०००००

१२ स�भावना माग� िनमा�ण उ.स. ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण २१०३३४०

१७ िशव उपभो�ा सिमित ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण ४४००००

१५ जमुनहा ना�लिनमा�ण उ.स. ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण १००००००

८ िशव म��दर िनमा�ण उ.स. म��दर िनमा�ण ५०००००

७ �य ुडाँफे उ.स. ना�ल तथा िप.�स.�स. िनमा�ण ९५००००

२३ जंगली �सहं पुवा� ना�ल िनमा�ण उ.स. ना�ल िनमा�ण १५०००००

३५ आ�त�रक लेखापरी�ण पा�लका तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.१ यस आ�थ�क वष�मा मौ�दात �ज�मेवारी र ज�मा भएको गरी ज�मा �.१२,७६,८१,८४७।४१ धरौटी रकम म�ये िफता� र सदर�याहा गरी ज�मा �.१,४६,६८,७५८।०७ भएको म�ये
धरौटी बाँिक रकम �.११,३०,१३,०८९।३४ रहेको दे�ख�छ । ब�क �टेटमे�टमा �.११,९३,११,४७७।८१ मौ�दात दे�खएकोले बिढ धरौटी रकम �.६२,९८,३८८।४७ स�व��धत
�यि�, फम�को नाममा आ�दानी जनाउनुपन� अथवा िनयमानुसार सदर�याहा गनु�पन� दे�ख�छ ।

३५.२ साझेदार िवकास काय��म
नेपालग� उपमहानगरपा�लकाको नगरकाय�पा�लका बैठकबाट िमित २०७५ बैशाख १५ गते साझेदारी िवकास काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ �वीकृत गरी काया��वयन ग�रएको
दे�ख�छ । शहरी ग�रवीका मूलभूत कारणह�को स�वोधन गरी असमान शि� स�व�धमा प�रवत�न �याउन �समा��तकृत र ग�रवीको अ�तरिनिहत कारणह�को िव�लेषण गरी समुदायको
सामा�जक, आ�थ�क आयआज�न उकासी ग�रवी �यूिनकरण र िदगो िवकासको अवधारणालाई सं�थागत गन� काय�मा टेवा पुया�उने उ�े�यका साथ यो काय��म स�ालन भएको दे�ख�छ ।
लगानीको अव�था आ.व.२०७७÷७८ मा मा�को ऋण लगानी िववरण काया�लयबाट देहायवमो�जम पेश भएको छ ।

� स िववरण रकम । स�या

१ ऋण �लएका ज�मा �यवसायी सं�या 5 जना

२ कुल ऋण लगानी रकम 750000.00

३ िफता� सावा �ा� 4167888.00

४ �याज �ा� 493830.00

५ ज�रवाना �ा� 73880.00

६ बुझाउन बाँिक �याज रकम 929463.70

७ बुझाउन बाँिक सावा रकम 10625068.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.३ आ�थ�क बष�को अ�तस�म िविभ� कोषह�तफ� का िशष�कह�मा कर तथा धरौटी क�ी गरेको भएता पिन स�ब��धत िशष�कमा दा�खला ग�र िनयिमत गनु�पन�

� स कोषको नाम पा�र�िमक कर अि�म कर मू अ कर धरौटी

1 नगरिश�ा सिमित 34020.00

2 सडक वोड� नेपाल 67149.00 251962.00 233262.00

५८६,३९७

३५.४ बजेट िशष�क ◌ः िविवध कोष खाता (िविवध) चालु Development of Kantital वडा न.२१ र २२ को िनमा�णका लािग चौथो रिनड. िवलको रकम भु�ानीमा करयो�य रकम
�.२,७५,९५,७८५।७१ को १.५ �ितशत अि�मकर �.४,१३,९३७। कि�ग�र रकम भु�ानी गनु�पन�मा �.४,०३,४४०। मा� करकिट ग�र दा�खला भएकोले बाँिक कर रकम असुल
ह�नुपन� �.

१०,४९७

३५.५ �ेि�य शहरी िवकास आयोजना ,आयोजना काया��वयन इकाइ नेपालग�

यस उपमहानगरपा�लकका र एिशयाली िवकास ब�क िवच नेपाल सरकारको माग�दश�नको पूण��पमा पालना गन� गरी �ा� अ��तयारी बमो�जम यस उपमहानगरपा�लकामा काय�
गरेबमो�जम यस आ.व.मा देहाय बमो�जमको आ�थ�क िववरण रहेको छ ।

� स आ�दािन िववरण �ाि� रकम � स भू�ािन िववरण भू�ािन रकम

1 अ �या मौ�दात (गत आ व को ) 33274935.23 1 यस आ व को खुद खच� 199756073.61

2 यस आ व को आ�दािन 200783590.38 2 यस आ व को अ��तम वाँिक मौ�दात 34302452.00

ज�मा आय 234058525.61 ज�मा �यय 234058525.61

३६ आ�त�रक लेखापरी�ण पा�लका तफ�

३६.१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ आयोजना �यव�थापन सेवा(क�टे�जे�सी) खच� स�व��ध �यव�था ◌ः �थम नगरसभाको िनण�य न.२४ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय��म वा आयोजनालाई काय�कुशलता,
�भावका�रता तथा िमत�ययीताको �स�ा�त अनुसार स�ालनमा सहयोग पुया�उन पँू�जगत लगानीको समि�गत रकमबाट आयोजना �यव�थापन सेवा (क�टे�जे��स) वापत
उपमहानगरपा�लकाले तीन �ितशत रकम छु�ाई सो सँग स�व��धत िशष�कमा खच� गन� �वीकृत गन� िनण�य भएको दे�ख�छ । काया�लयले क�टे�जे��स िशष�कमा अनुमािनत रकम कित
ह��छ ? सो को कुन कुन िशष�कमा कित कित खच� गन� स�व�धमा काय��म बनाएको दे�खदनै । आव�यकता बमो�जम खच� गद� गएको दे�खएकोले िनयमको प�र�धिभ� आउनको लािग
आयोजना �यव�थापन सेवा(क�टे�जे�सी) खच� स�व��ध काय�िव�ध तयार गरी सोही वमो�जम काय��म �वीकृत गरेर मा� खच� अिभलेख गनु�पन� दे�ख�छ ।

३६.३ गणक र सुप�रवे�कको तलव भु�ानीमा �.६,२५,०००। भु�ानीमा १ �ितशत सामा�जक सुर�ाकर कि� ग�र स�व��धत िशष�कमा दा�खला नभएकोले असुल ह�नुपन� �. ६,२५०

३६.४ िवषयगत शाखा अ�तग�तका काया�लयह�को लेखापरी�ण �ितवेदन स�व�धमा ◌ः यस काया�लय अ�तग�त रहेका िश�ा शाखा तथा �वा��य शाखामा िविभ� समयमा िविभ�
िव�ालयह� तथा �ाथिमक �वा��य के��, �वा��य चौिक तथा उप�वा��य चौिकह�मा िनकासा भई जाने रकमको अ��तम लेखापरी�ण दता�वाल लेखापरी�कह�वाट गराउने र उ�
लेखापरी�ण �ितवेदन यस काया�लयमा बुझाउनुपन� �ावधान भएकोमा अ�धकांश िव�ालयह� तथा �वा��य के��ह�को लेखापरी�ण �ा� भईनसकेकोले िनकासा भएको रकम खच�
भए÷नभएको वारेमा एिकन ह�न नसकेकोले लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

३६.५ सवारी साधन स�ालन स�व��ध काय�िव�ध र काया��वयन स�व�धमा ◌ः काया�लयमा रहेको सवारी साधनह� (िटफर, जे�सिभ, टे�टर, स�सन ट�कर, दमकल आिद) बाट िवकास
िनमा�ण, सरसफाई, आगलागी िनय��ण लगायत अ�य काय�को �योगग ग�रएको साधनह�को स�ालन �कृया, न��स, दर, �ज�मेवारी आिदका िवषयमा काय�िव�ध तयार गरी सोिह
वमो�जम काया��वयन गरी खच� िमत�यियता गन� तफ�  �यानिदनुपन� दे�ख�छ ।

३७ वडा नं.४

३७.१ कम�चारीको नाममा भु�ानी – घर भाडा भु�ानी गदा� घर धिनलाई भु�ानी गनु�पद�छ । वडा नं. ४ मा घरभाडा भु�ानी गदा� घर धिन कृ�ण �संह लाई मा�सक �.५००० का दरले भु�ानी
ह�ने गरी घर भाडा स�झौता गरेको दे�ख�छ ।तर घर धिनलाई भाडा भु�ानी नगरी वडा सिचव गौरी कुमारी शाही लाई १ बष�को एकमु� �.५४०००(कर पिछ) भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
अतः कम�चारीको नाममा भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

५४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.२
संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३७.२.१ झरना �ज.�स. ३,४४७

३७.२.२ सोनी ख�का १,४७७

३७.२.३ राज कुमार काक� ३,४४७

३७.२.४ गौरी कुमारी शाही ३,४४७

३७.२.५ िहरा �सं डािग ९८५

१२,८०३

३८ वडा नं.८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१ 14 २०७७-७-३ संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३८.१.१ �ेम बजँगाई ९८५

३८.१.२ शा�ता घत� ३,९९४

४,९७९

३८.२ िन�ज �योजनको खच� –आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र �ा�
�ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ ।वडा नं. ८ मा गौ.भो.नं. ५२।२०७७-११-२० बाट कम�चारी शा�ता घत�ले लाई िन�ज
नं�बरको �कुटर मम�त गरी �.३१३० भु�ानी भएको छ । िन�ज �योजनको लािगसरकारी कोषबाट खच� भएको रकम िनजबाट असुल ह�नुपन� �.

३,१३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ 10 २०७७-१०-४ वडा नं.२३ 

संचार सुिवधा (�रचाज� काड�)-आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र �ा�
�ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै �रचाज�
नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३९.१ निवन सुवेिद ९८५

३९.२ धम��� ��वा�तव ९८५

३९.३ महेश कुमार यादव ९८५

२,९५५

४० आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�

४०.१ 46 २०७८-२-९ वडा न 8 िविभ� शीष�कमा वहाल करवापत १० �ितशत वहाल करवापत �.३५५०।—खच� उ�ेख भएकोमा दा�खला र�सद संल� नभएकोले असुल गनु�पन� ३,५५०

४०.२ 52 २०७८-३-२९ वडा न 5 साहवान अ�सारीको घरदे�ख केशव शमा�को घरस�म नाला िनमा�ण तथा मम�तको लािग �ािव�धक िवल र खच�को िवलको आधारमा रकम भु�ानी भएको भएतापिन काय�स�प�
�ितवेदनको �स.न.६ लाईनआईटमको लागत अनुमान �.२१,१०३।– भएकोमा सो को काय�मू�यांकन �.५१,८१७।– भइ क�रव १४६ �ितशत बिढ कामको मू�यांकन भई भु�ानी
भएकोले असुल ह�नुपन� �

३०,७१४

४०.३ 112 २०७७-१२-१७ वडा न 9 बालबा�लकाह� स�ब�धी काय��म र अिभमुखीकरण काय��म स�ालन गरी सामा�ी िवतरण गरेवापत �सुफ म��ट�प�ज �ालीलाई �.१,५०,०००।—रकम भु�ानी
ग�रएकोमा,पा�र�िमक वापत �.१९,०००।—रकम भु�ानीमा १५ �ितशत पा�र�िमक कर �.२,८५०।—रकम करक�ी गनु�पन�मा �.१,६५०।— मा� करक�ी भएकोले बाँक�
कररकम �.१,२००।—असूल ह�नुपन� �.

१,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np69 of 98

४०.४ 112 २०७७-११-१७ वडा न 9 बालबा�लकाह�लाई अिभमुखीकरण तथा सामा�ी िवतरण काय��ममा सहयोगी भूिमका िनवा�ह गरेवापत �ी अ�सर अ�सारीलाई �. ६,०००।—रकम भु�ानीमा १५ �ितशत
पा�र�मीक करक�ी नभएकोले िनयमानुसार असूल ह�नुपन� �.

९००

४०.५ 22 २०७७-८-८ वडा न 8 �ज�ा बन पैदावार आपूित� सिमित बाँकेबाट ६ च�ा दाउरालाई आिशस �दश� ए�ड कोल स�लायस� माफ� त �ितट�कमा २ च�ाको दरले ३ ट�क �याएको दे�ख�छ । िनज
फम�लाई �ितट�कको �.१३,५००। का दरले ३ ट�कको �.४०,५००। भु�ानी गनु�पन�मा ४ ट�कको �.५४,०००। भु�ानी िदएकोले बिढ भु�ानी रकम �.१३,५००। असुल ह�नुपन�

१३,५००

४१ आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�

४१.१ वडा न 20 नाग�रक सहायता क� स�ालनको लािग बागे�वरी अशल शासन �लव (वास) नेपालग�लाई िविभ� िशष�कह�मा रकम भु�ानी गदा� सामा�जक सुर�ाकर वापत �.६००। र
पा�र�िमक करवापत �.९००। स�व��धत िशष�कमा दा�खला नभएकोले असुल ह�नुपन� �.

१,५००

४१.२ 95 वडा न 20 �मता िवकास ता�लमका लािग वेभ एडभरटाई�ज� एजे��स ए�ड वेभ िड�जटल रेकिड�� �टुिडयोलाई �.७५,७५०। भु�ानीमा १ जना �िश�कलाई �ितक�ा �.१५००।
का दरले ४ ओटाक�ाको �.६,०००। तथा थप १ जना �िश�कलाई �ितक�ा �.१,०००। का दरले ४ ओटाक�ाको �.४०००। भु�ानी भएको दे�ख�छ । अथ�म��ालयको
काय�स�ालन िनद�िशका, २०७० (पाँचौ सं�करण)को दफा ७.१.१५(४,ख) मा अ�य िनकायबाट सव ै�कारका ता�लमका �ोत�यि�÷�िश�कको पा�र�िमक नगर�तरीय काय��ममा
�ितक�ा काय�प� र क�ास�ालनवापत �.१,१००। मा� �यव�था भएकोले �िश�क�यले पाउनुपन� पा�र�िमक �.८,८००। मा� भएकोले बिढ भु�ानी भएको पा�र�िमक �.१,२००।
असुल ह�नुपन� �.

१,२००

४१.३ 54 २०७८-३-८ वडा न 20 थपुवामा थान िनमा�णका लािग �.१,९२,४५१। रकम भु�ानी अिभलेखमा खच�को िवल, भरपाई �.१,७१,३५५। को मा� संल� भएकोले बिढ भु�ानी रकम �.२१,०९६।
असुल ह�नुपन� �.

२१,०९६

४१.४ 68 २०७८-३-३० वडा न 17 िनमा�ण काय�का लािग फाईज िनमा�ण सेवासँग स�झौता भएबमो�जम सो सं�थाले आ�नो फम�को िवजक जारी गरी भु�ानी �लनुपन�मा अ�य �यवसायीक फम�ह�को खच�को
िवलह� संल� गरी �.९२,७००। रकम भु�ानी भएको दे�खएकोले फाईज िनमा�ण सेवाको नै करिवजक संल� गनु�पन� �.

९२,७००

४१.५ 126 वडा न 20 वडा भरी �ाभेल गन�काय�का लािग स�व��धत उपभो�ा सिमितलाई �.६३,०००। भु�ानी अिभलेख भएकोमा खच�को भरपाई �.६२,५००। को मा� संल� भएकोले बिढ
भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� �.

५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�

४२.१ 52 २०७७-१२-१२ वडा न 11 आखा शीिवर संचालन गरेवापत �सि�टप म��ट�पोजलाई �.१,५०,०००।—रकम भु�ानी भएकोमा देहाय बमो�जम दे�खएको , १. पेश ह�न आएको खच�को िवल, भरपाई
म�ये �.४,२००। भरपाई र करदा�खला �.२२,७९१। को �ित�लपी संल� भएकोले स�कल भरपाई तथा र�सद संल� गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �. २. काय��मको �गित
�ितवेदन संल� गनु�पन� ।

२६,९९१

४२.२ वडा न 12 िविभ� खच� शीष�कमा �.१९,९६०।—रकम भु�ानीमा संल� एम.बी.ट� ेडस ए�ड स�लायस�को �.६९,६०।— को करिवजकमा िबजक न�बर उ�ेख भएको दे�खएन । मू�य
अिभवृि�कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७(२) मा �ापकलाई िदईने िवजकको मु�यपृ�मा दे�खने गरी ��सँग करिवजक लेखेको ह�नुपन�छ भ�े कानुनी �यव�था बमो�जम िवजक
जारी नभएकोले असुल ह�नुपन� �.

६,९६०

४२.३ वडा न 11 �ये� नाग�रक काय��म समप� गरेवापत �.४९,९८१।—भु�ानीमा, उप��थत िववरण र �ये� नाग�रकलाई के—के सामान िवतरण ग�रयो एिकन नभएकोले आव�यक
कागजातह� संल� ग�र िनयिमत गनु�पन� �.

४९,९८१

४२.४ 66 २०७८-३-३० वडा न 13 कोरोना भाईरसको रोकथाम स�व��ध काय�को लािग देहायवमो�जमका �यि�ह�लाई अित�र� भ�ा उपल�ध गराईएकोमा आयकर ऐन, २०५८ बमो�जम १५ �ितशत
पा�र�िमक करकि� नभएकोले कर असुल ह�नुपन� �. १. मे.अ.डा.पारस �े� �.१८,०००। को १५ �ितशत पा�र�िमक कर �.२,७००। २. हे.अ.राजिवर वन�वाल �.४२,०००। को
१५ �ितशत पा�र�िमक कर �.६,३००। ३. हे.अ.हेमराज पा�डे �.१०,०००। को १५ �ितशत पा�र�िमक कर �.१,५००। ४. अ.हे.व.हेमराज उपा�याय �.१०,०००। को १५
�ितशत पा�र�िमक कर �.१,५००। साथै, िनजह�ले कामगरेको उप��थित िववरण,अित�र� समयको िववरण समेत संल� गनु�पन� दे�ख�छ

१२,०००

४२.५ 73 २०७८-३-३० ि�ने� समृ� नेपाल नामक सं�थालाई ���िपिडत एकल मिहलाह�को मागमा आधा�रत एकिदने काय��म स�ालन वापत �.४६,०००। रकम भु�ानीमा देहाय बमो�जम दे�खएको ; १.

�ितवेदक �ी िवजय था�लाई १ िदनको �ितवेदन तयार गरेवापत �.५,०००। भु�ानी भएको दे�ख�छ । अथ�म��ालयको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७० (पाँचौ सं�करण)को दफा
७.१.१५(१५) मा १ िदनको �ितवेदकको पा�र�िमक �.१,०००। मा� कायम ग�रएकोले िनजलाई बिढ भु�ानी रकम �.४,०००। असुल ह�नुपन�

४,०००

४३ आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.१ 50 २०७८-२-२८ वडा न 21 सडकव�ी �यव�थापन खच� िशष�कमा �.१८,७५८।—रकम बरावर खच� अिभलेख भएकोमा खच�को िवल, भरपाई तथा मागफाराम, ख�रद आदेश तथा दा�खला �ितवेदन
समेत संल� नभएकोले सो को �माण पेश ह�नु पन�

१८,७५८

४३.२ 89 २०७८-३-२४ वडा न 22 अंपागता भएका�यि�ह�लाई १ िदने अिभमुखीकरण काय��म स�ालन गरेवापत नगर�तरीय अपांगता संजाल नेपालग� बाँकेलाई �.५०,०००।—रकम भु�ानीमा उ�
काय��मको अनुगंमन गरेवापत सुरसती धोवीलाई �.१,०००।—रकम िदइएकोमा उ� रकम बुझेको नदे�खएकोले िनयमानुसार असूल ह�नु�पन� �.

१,०००

४३.३ 90 २०७८-१०-२१ वडा न 21 १ िदने यवुालाई खेलकुद काय��म स�ालन वापत वागे�वरी अशल शासन �लव (वास) नेपालग�लाई �.५०,०००। भु�ानीमा �िश�कह�लाई �ितसेसन �.२०००। का
दरले ३ ओटा सेसनको �.६,०००।–, �ितवेदकलाई �.१,५००। तथा काय��म संयोजकलाई �.२,५००। भु�ानी भएको दे�ख�छ । अथ�म��ालयको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७०
(पाँचौ सं�करण)को दफा ७.१.१५(४,ख) मा अ�य िनकायबाट सव ै �कारका ता�लमका �ोत�यि�÷�िश�कको पा�र�िमक नगर�तरीय काय��ममा �ितक�ा काय�प� र क�ा
स�ालनवापत �.१,१००। मा� �यव�था भएकोले �िश�कह�ले पाउनुपन� पा�र�िमक �.३,३००।– �ितवेदकले पाउनुपन� �.१,०००। तथा काय��म संयोजकले पाउनुपन� �.४००।
मा� �यव�था भएकोले बिढ भु�ानी भएको रकम �.५,३०० असुल ह�नुपन� �.

५,३००

४४ िविभ� आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�  
पे�क� बाँक�- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 अनुसार िनमा�ण �यवसाियलाई िदएको िनमा�ण पे�क� सोही िनयमावली अनुसार फछ�ट गरेको ह�नुपद�छ । काया�लयले देहाय अनुसारको
बह�विष�य योजनाह�को िनमा�णमा िदएको मोिबलाईसेन पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा फछ�ट नभई � 3568000.00 वाँक� रहेको ह�नाले िनयमानुसार फछ�ट गनु�पद�छ ।

वडा न गो. भौ. न. पे�क�को िववरण पे�क� �लनेको नाम रकम �

5 47 उ स उदयनारायण िम�को घर दे�ख �देिश धोिवको घर स�म ना�ल िनमा�ण उ स 180000

17 74,76 उ स र�जवअ�ल वागवान अ�य� सा�रता अिभयान काय��म 400000

111 �यि�गत सहायक पाचौ केशव वे�वासे 200000

ज�मा 780000

७८०,०००

४५ आ�त�रक लेखापरी�ण वाट दे�खएको �यहोरा वडा तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१ 92 २०७७-११-६ वडा न 1

ध�बोझी कलव नेपालग�लाई कोच �यव�थापन, खेलकुद सामा�ी ख�रद तथा िवकास िशष�कमा खच�को िवल,भपाई वेगर �.३०,०००।— रकम भु�ानी िदइएकोले असूल ह�नु�पन� �.

३०,०००

४५.२ 133 २०७८-३-१७ वडा न 2 घर धनी �ी म�ु कुमारी गु��लाई आ.व. २०७७।०७८ को घरभाडा वापत खुद भुतm◌ानी �.१,००,०००। र सो वापत कर दा�खला �. १०,०००। गरी घरभाडा शीष�कमा
�.१,१०,०००। खच� भएको दे�ख�छ । आयकर ऐन, २०५८ वमो�जम रकम भुतm◌ानी गदा� ज�मा खच� रकममा िनयमानुुसार करक�ी गरी स�ब��धत �यितm÷फम�ह�लाई
भुतm◌ानी गनु�पन� कानूनी �ावधान रहेको छ । यस शीष�कमा ज�मा �.१,१०,०००। खच� भएकोमा सोको १० �ितशतले ह�ने वहाल कर रकम �.११,०००। दा�खला ह�नुपन�मा कम
दा�खला भएकोले बाँक� रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

१,०००

४५.३ खच�को दर, न��स, काया��वयन र खच� भु�ानी स�व�धमा ◌ः नेपालग� उपमहनगरपा�लकाको पाँचौ नगरसभाको िनण�य न.४० मा स�पूण� �मता िवकास स�व��ध ता�लम, काय��मह�
स�ालन गदा� नेपाल सरकार अथ�म��ालयबाट जारी काय�स�ालन िनद�िशका बमो�जम खच�को मापद�डको न��समा नब�ने गरी काय��म स�ालन गन� िनण�य भएको दे�ख�छ । वडा
काया�लयह�ले िविभ� �िश�ण, ता�लम लगायतका िविभ� काय��ममा खच�को दर र न��स �वीकृत गरी काया��वयन गरेको दे�खदनै । जसले गदा� िविभ� ता�लम, काय��मह�मा
�िश�क भ�ा, अनुगमन भ�ा, काय�प� खच�, ��तावना तथा �ितवेदन लेखन, खाजा तथा खाना खच�, िविभ� �टेशनरी उपल�ध गराउने�ममा कम�चारी तथा सं�थािप�छे नै फरक
फरक पेश ह�न आई खच� भु�ानी भएको दे�खएको छ ।

४५.४ 100 २०७८-३-३० वडा न 1

कृिष पशुप��� साना �यवसाय माछापालन िशष�कमा �.५०,०००। रकम बरावरको पे��क फ��यौट भएकोमा खच�को िवल, भरपाई �.२५,०००। को मा� संल� भएकोले बिढ भु�ानी
रकम असुल ह�नुपन� �.

२५,०००

४५.५ राज�वको अिभलेख र �यव�थापन स�व�धमा ◌ः यस उपमहानगरपा�लकामा राज�व स�व��ध स�टवेयर स�ालनमा �याएको भएतापिन २३ ओटै वडाकाया�लयह�मा राज�व स�व��ध
स�टवेयर स�ालन ग�रएको छैन । तसथ� वडाकाया�लयह�को राज�वको अिभलेखलाई �यव��थत गन�को लािग राज�व स�व��ध स�टवेयर जडान गरी स�व��धत कम�चारीह�लाई सो
स�व��ध ता�लम �दान गरेर �भावकारी काया��वयन गनु�पन� दे�ख�छ । 

४६ िविवध

�म भौचर
न�बर
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४६.१ गैर सरकारी सं�थाबाट काय� – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा भएको �यव�था बमो�जम जनचेतना स�ब�धी ता�लम,अिभमु�खकरण,सवलीकरण मुल �वािहकरण
ज�ता काय� गैरसरकारी सं�था बाट गराउन स�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ मा �य�तो काय� १० लाख �पैया स�मको ह�नुपन� र उ�
सं�था कानूनवमो�जम दता� भै स�ब��धत साव�जिनक िनकायको मौजुदा सुिचमा समावेश भै िनयमानुसार छनौट ह�नुपन� �यव�था छ ।
उप महानगरपालीकाले यसवष� बागे�वरी असल शासन �लब (बास) लाई नागरीक सहायता क�ा (Help Desk)संचालनका लािग �.४००००० भु�ानी िदएको छ । उ� सं�थाले
स�झौता अनुसार काय� �गती पेश गरेको नदे�खएको साथै काया�लयले सो को �गती मु�या�न गरेको छैन ।
काया�लयमा आउने सेवा�ािहलाई सम�वय र सहजीकरण गन� काय� काया�लयको िनयिमत जनशि�बाट स�पादन ह�नुपन�मा यस �कृतीको काय� गैरसरकारी सं�था माफ� त गराईनु उिचत
नदे�खएकोले िनय��ण ह�नुपन� �.

४००,०००

४६.२ घिट काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २७(४) मा भएको �यव�था वमो�जम ��वकृत बोलप�को काय�स�पादन जमानत दा�खला गदा� लागत अनुमानको
१५ �ितशत भ�दा बढी घटेर कबोल गरेको अव�थामा १५ �ितशत भ�दा जित रकमले घिट कबोल गरेको छ सो को ५० �ितशतले ह�न आउने रकम कबोल अंकको ५ �ितशतमा
थपगरी काय�स�पादन जमानत दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ठे�का नं. १९, २०७७।०७८ को सडक मम�त काय�को कुल स�झौता रकम �.५६९६०८४।६० रहेकोमा सो को
काय�स�पादन जमानत �.१२२९०७२ ह�नुपन�मा �.११३५००० मा� रहेकोले नपुग रकम �.९४०७२ को ब�क जमानत पेश ह�नुपन� �.

९४,०७२

४६.३
आय ठे�कामा अि�म आयकर छुट –मु�य अिभवृि�कर ऐन २०५२ को अनुसूची र मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ अनुसार पा�लका काया�लयले ठे�का माफ� त राज�व असुली
गदा� सो ला�े मु�य अिभवृि� कर समेत असुलउपर गरी स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गरेको ह�नुपद�छ। बस पाक�  ठे�का लगाई सेवा स�ानलन गन� िदएको ठे�का स�झौतामा
नेपाल सरकारको िनयमानुसार ला�े स�पूण� मु�य अिभवृि� कर, आयकर, ठे�का आिद तथा शु�कह� समेत संचालक �वयंले �यहोनु�/बुझाउनु पन� उ�ेख छ । उपमहानगर पा�लकाको
�े� िभ�पन� िन�न तालह�मा ठे�का स�झौता भई िन�न अनुसार रकम �ा� भएकोमा सो को मू.अ.कर दा�खला भएपिन १.५ �ितशत ले ह�न आउने अि�म आयकर दा�खला भएको
नदे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

फम�को नाम स�झौता रकम �ा� रकम छुट भएको अि�म आयकर

शुभ एन.एस. क��ट��सन �ा.�ल. ५०५१०० १६८३६७ २५२५

के.सी. स�लायस� १९५११५१ ९५७५७६ १४६३४

ज�मा १७१५८

१७,१५९

�म भौचर
न�बर
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४६.४ �समाभ�दा बिढ पे�क� – साव�जिनक ख�रद ऐनको दफआ ५२(क) मा भएको �यव�था अनुसार ख�रद स�झौता प�चात स�झौता रकमको २० �ितशत मा नब�ने गरी पे�क� िदन सिकने
र पिहलो पटकमा ��वकृत पे�क� रकमको आधामा नब�ने गरी र बािक रकम काय� �गतीका आधारमा िदन सिकने उ�ेख छ । उप महानगरपा�लकाले ठे�का नं.१९।२०७७।७८ का
िनमा�ण �यवसायी भ�राई क��ट��सनलाई सडक मम�तका लिग �.५६९६०८४.६० मा िमित २०७८-०२-३१ मा स�झौता गरी ९९९००० मोवीलाईजेशन पे�क� उपल�ध गराएकोमा
सो को काय��गतीको पया�� िव�लेषण बेगर िनयममा �यव�था भएको भ�दा बिढ �.४२९०० पे�क� उपल�ध गराउनु िनयमस�मत नदे�खएको �.

४२,९००

४६.५ फोहोरमैला �यव�थापन तफ�  – उप महानगरपालीकाले आ�नो नगर �े�को फोहोरमैला �यव�थापनका लािग ठे�का �यव�थापन माफ� त िविभ� ११ �थान तोिक काय��े� तोकेको र
उ� �े�को काय� गरेवापत यसवष� �.८३३८७३७ खच� लेखेको छ । �यसैगरी पा�लका आफैले �थायी ४५ जना,करार सेवामा २९ जना र �यालादारीमा ८१ जना गरी ज�मा १५५ जना
कम�चारी प�रचालन गरी �.४४३२२२१३ खच� लेखेको छ ।सो वाहेक उपमहानगर अ�तग�तका वडाह�बाट समेत सो काय�का लािग रकम खच� भएको दे�ख�छ ।

उप महानगरपालीकाले यसबष� सरसफाईको ई�धनमा �.३०००००० समेत ज�मा �.५५६६०९५०।– खच� लेखेको र वडा ह�बाट समेत छु�ै कम�चारी राखी थप रकम खच� समेत
गरेको दे�खएकोले खच�मा िमत�ययीता कायम गद� काय�मा दोहोरोपना नपन� गरी उिचत त�रकाले �यव�थापन गनु�पद�छ ।

४७ िविभ� खच� तफ�  भएका भू�ानी
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४७.१ अस�ब��धत खच� : आ�थ�ककाय�िव�ध िनयमावली तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१) मा सरकारी रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��मको �समािभ� रिह
खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले गत िवगत आ�थ�क वष�मा भएका िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौता गदा� िवल अफ �वा��टिटमा िनमा�ण �यवसायीवाट गाडी भाडा, इ��जिनयर अिफस
ल�ज��टक सपोट� ज�ता आइटमह� समावेश गरी ख�रद स�झौता गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण काय�सँग ��य� स�ब�ध नभएका तथा य�ता खच�को लािग छु�ै बजेट खच� िशष�क भएको
अव�थामा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� नै िनमा�ण काय� बाहेकका सामानह� लागत अनुमानको आइटमह�मा थप गरी लागत अनुमान तजु�मा गन� र सोको आधारमा
ठे�का �यव�थापन गरी �वीकृत ठे�कामा समवेश गराई िनमा�ण �यवसायी माफ� त ख�रद गन� र िनमा�ण �यवसायीलाई ठे�का िबलको रकम भु�ानी िददाँ उ� आइटमह� समेत समावेश
गरी भु�ानी िदने गरेको पाइयो । िन�नानुसारको ठे�का सँग ��य� सरोकार रा�ने आइटम बाहेकका व�तु र सेवाका आइटम िनमा�ण लागतमा समावेश गरी िनमा�ण �यवसायी माफ� त
ख�रद गन� काय� िनयम स�मत दे�खएन �.

ठे�का नं. काम ख�रद भएको सवारी साधन ख�रद मु�य

३।२०७६-७७ िव�ालय भबन िनमा�ण मोटरसाईकल २४२४९८

१०।२०७६-७७ �वा��य के�� िनमा�ण मोटरसाईकल ३६३९००

ज�मा ६०६३९८

६०६,३९८

४७.२ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�णका-आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागजात र �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ । िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�णका लािग महाराजा िव�ालयलाई �.१५००००० अनुदान उपल�ध गराएकोमा सो को िबल र
काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

१,५००,०००

४७.३ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म – संिघय सरकारको सुरि�त नागरीक आवास काय��म संचालन िनद�िशका २०७६ कोबुदां नं. ५ बमो�जम यसपा�लका बाट यसवष� �.१११०३००
खच� लेखेकोमा उ� रकम के कित घर प�रवारलाई उपल�ध गराएको सो को िववरण पेश नभएकोले सोको यिकन गरी काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी िनद�िशका अनुसार काय�स�प�
भए नभएको स�ब�धमा नगरपा�लकाबाट अनुगमन ह�नुपद�छ ।
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४७.४ �थानीय पूवा�धार साझेदारी िवकास काय��मतफ�  – �थानीय पूवा�धार साझेदारी िवकास काय��म िनद�शक सिमतीको िमित २०७८-०१-१२ को िनण�य अनुसार Site Clear नभएका
योजनाह�लाई कटौती गरी भेरी अंचल अ�पतालका लािग Oxygen Cylinder ख�रद गन� िनण�य अनुसार �.४९७८५४० अ�पताल िवकास सिमतीलाई उपल�ध गराईएको छ ।
सिमितको िनण�य अनुसार ठे�का माफ� त ख�रद काय� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाबाट एिकन ह�नुपद�छ ।

४८ पा�लका पंू�जगत तफ�

४८.१ मू�य अिभवृि� कर क�ी – आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको
५० �ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले ठे�का नं. ३।२०७६।७७ को मिहला िव�ालय भवन
िनमा�ण �यवसायी �ी शिनदेव।जय दगु� जे.भी. को ते�ो िबल भु�ानी गदा� मू.अ.कर �.५२५९५९.३४ रहेकोमा सो को ५० �ितशत ह�ने �.२६२९७९.६७ क�ी गनु�पन�मा �.२४९०३१
मा� क�ा गरेकोले घिट क�ा गरेको �.१३९४८.६७ को मू.अ.करसमायोजन�माणपेश ह�नेपन�अ�यथाअसुलह�नुपन��

१३,९४९

४८.२ का�ती ताल िनमा�ण –साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद
योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ।य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क
१० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनु पन��यव�था छ।का�ती ताल संर�ण तथा �यव�थापनका लािग काया�लयले �.१०२५९०९४८.०७ को लागत
अनुमान तयार गरी घिट रकम कबोलवाला िनमा�ण �यवसायीसंग िमित २०७८-०३-०८ मा स�झौता गरी �याद थप समेत २०७७ फागुन मसा�त स�म काय� स�पादन गन� �याद रहेकोमा
उ� �याद स�म �.९४९८३३८२.९१ भु�ानी भई स�प� भएको दे�ख�छ ।
उ� काय� स�प� प�चात पुन उ� तालको बाँक� काम भिन ५ वटा िनमा�ण �यवसायी संग ठे�का स�झौता माफ� त �.१६०१४९१३.१० को काय� गराई भु�ानी भएको छ । गु�योजना
िबना काय� गदा� सम� संरचनाको काय� २ पटक बनाउनु पन�,खच�मा िमत�ययीता कायम ह�न नस�ने, गुण�तर र ताल संर�णका स�पुण� काय�ह� समावेश नह�न स�ने ह�दा काया�लयले यस
िक�समका काय�ह� गु�योजना तयार गरी सोिह अनुसार काया��वयन ग�रनु पद�छ ।
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४८.३ �याद थप –साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५६ मा काबु बािहरको प�र��थित भए मा� ख�रद स�झौताको �याद थप गन� सिकने तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १२०(५) मा
ख�रद स�झौताको �याद थप स�ब�धी िनण�य स�झौताको अव�ध िभ�ै ग�रस�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले ठे�का नं. ३६।२०७५।७६ गल् स� कलेज भवन िनमा�ण का िनमा�ण
�यवसायी �ी राजे�� िनमा�ण सेवा सँग िमित २०७६-२-२६ मा �.५४६४३६५०.९७ मा स�झौता भएकोमा उ� समयमा काय� स�प� ह�न नसिक िविभ� ४ पटक गरी अ��तम �याद
२०७८ काित�क मसा�त स�म शु� स�झौताको १५० �ितशत अव�ध थप भएको दे�ख�छ । �याद थपको कारणमा कोरोना महामारी मा� उ�ेख ह�न काया�लयले सो को �भावकारी
अनुगमन गरी काय� स�पादन गराउन नस�नुले िनयमको पालना गरी समयमै काय� स�प� गराउनु पद�छ ।

४८.४ ऋण भु�ानी तफ�  – नगर िवकास कोषबाट यस उप महानगरपा�लकाले िवगतमा �लएको कुल ऋण �.३२३४८३२९९.४१ को साँवा �याज भु�ानी मा यसबष� �.३२९३२५६७.३१
ितनु�पन�मा �.१७३३१८९.३४ ितन� बाँिक रहेको ऋण भु�ानीमा चाप बढेको दे�ख�छ ।नगरसभा बाट पया�� बजेट िबिनयोजन नभएकाले रकम अभाव ह�ने उ� रकम ितन� नसकेको
भनाई काया�लयको रहेको छ । साथै ऋण खाता नराखेकोले हालस�म भु�ानी भएको साँवा �याज रकम भु�ानी ह�न बाँक� रकम �प� भएन ।समयमानै ऋण �यव�थापनको लािग उप
महानगरपा�लकाले ऋण िहसाब खाता राखी ऋणको साँवा �याज को हालस�म भु�ानी भएको र भु�ानी ह�न बाँिक रकमको अिभलेख अधाव�धक गनु�पद�छ ।

४८.५ बस पाक� को आ�दानी – मु�य अिभवृि�कर ऐन २०५२ को अनुसूची र मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ अनुसार पा�लका काया�लयले ठे�का माफ� त राज�व असुली गदा� सो ला�े
मु�य अिभवृि� कर समेत असुलउपर गरी स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला गरेको ह�नुपद�छ। बस पाक�  ठे�का लगाई सेवा स�ानलन गन� िदएको ठे�का स�झौतामा नेपाल सरकारको
िनयमानुसार ला�े स�पूण� मु�य अिभवृि� कर, आयकर, ठे�का आिद तथा शु�कह� समेत संचालक �वयंले �यहोनु�/बुझाउनु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले बस पाक�  संचालकबाट आय
रकम , मु�य अिभवृि� कर र अि�म आयकर असुल गरेको दे�खएन । बसपाक� को आ�दानी तफ�  वािष�क स�झौता रकम १३७५०५५१ कर वाहेक रहेकोमा सो को वोलप�दाता
िशवश�� जनरल ए�ड अड�र स�लायस�ले यस बष� ज�मा �.५५३८४१७ भु�ानी गरेको अिघ�ो बष�को ४१ िदनको (२०७६ फागुन १ दे�ख २०७६ चै� १० स�म) �ितिदन ले गणना
गदा� ह�न रकम �.१५४४५८३ घटाउदा ज�मा �.३९९३८३५ भु�ानी गरेको दे�ख�छ । काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार २०७७ काित�क १५ स�म व�दाव�दीको अवधीको लािग पूण�
छुट िदद ै पुन २०७८ बैशाख दे�ख आ.व. को अ��य स�म छुट अव�ध घटाउदा खुद १६४ को �ितिदन �.३७६७३ ले ह�ने ज�मा �.६१७८३७२ र सो को १.५ �ितशत ले ह�ने
�.९२६७६ र नपुग मू.अ.कर १२४१३७ समेत ज�मा �.६३९५१८५ असुल भएको नदे�खएको सो को १० �ितशतले ह�ने ज�रवाना �.६१७८३७.२० समेत कुल ज�मा
�.७०१३०२२.२० असुल ह�नुपन� �.

७,०१३,०२२
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४९ पा�लका चालूतफ�  
कम�चारीअितरी� भ�ा -�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �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) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको
काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट न�स �वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१
को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो िविभ� भौचर वाट िविभ� कम�चारीलाइ
िन�नानुसार अित�र� समय काम गरेको भिन खच� लेखेको भ�ा एिकन गरी असुल गनु�पन� �

गो भौ न कम�चारी नाम भु�ािन रकम

७४३।०७८।०२।१७ मा चै� १० दे�ख वशैाख ८ गते स�मको अित�र� कामकाज भिन सुवास थापा 9827.14

दगुा� पौडेल 10134.23

सूय� िव क 5505.88

र�न �साद शमा� 6981.36

राम सुरेश यादव 9699.4

गंगाराम वुठा�े�ी 8909

सुरेश चौधरी 5626.49

भुपित चौधरी 10077.86

ज�मा 66761.35

६६,७६२

५० पू�जगत तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०.१ िविभ� धरौटी तफ�  पा�लकाको गत वष�को अ�या � १०३४६९९०२।४१ रहेकोमा यस वष�को आ�दािन � २४२११९४५।०० समेत ज�मा � १२७६८१८४७।४१ रहेकोमा यस वष� �
१४६६८७५८।०७ खच� भइ �े�तानुसार � ११३०१३०९८।३४ र वकै अनुसार � ११९३११४७७।८१ रहेकोमा फरक � ६२९८३८८।४७ को स�व�धमा पा�लकाले उ� धरौटी
रकम के कसको नाममा रहेको यिकन गनु�पन� � ६२९८३८८।४७

६,२९८,३८८

५०.२ �माण पेश ह�नुपन� : १४५।०७८।३।२९ मा आ�थ�क काय�िब�ध तथा िवितय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम 39(4) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई तथा आव�यक
�माण कागजात सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।पा�लकामा िशव िनम�ल िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� �ा �ल वाट गल�स �कूलका लािग िविभ� फिन�चरह� खरीद ग�र कूल �
३३३७९१७।३९ भू�ािन भएकोमा उ� िवधालयले �ज��स दा�खला गरेको �माण संल� नरहेकोले सो को �माण पेश ह�नुपन� � ३३३७९१७।39

३,३३७,९१८

५०.३ �देश शश�त चालु गो भौ न १८।०७८।३ऽ२३ मा मू�य म��� �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��म तफ�  उपभो�ा सिमित माफ� त िविभ� ३५० थान साइकल �ित साइकल ७९६०
(मू अ कर वाहेक) � ३१४८१८०,५० थान �सलाइ मेिशन � ५९९९७३।०० र ४८० थान �याग � ५९९८९४ समेत ज�मा � ४३४८४७१।०० भु�ािन भएको छ । उपभो�ा
सिमितले उ� सामान ख�रद गदा� सामानह�को दररेट �लएको दे�खएन ।दररेट िवना र उपभो�ा सिमित माफ� त सामान ख�रद र िवतरण िनयमस�मत दे�खएन � ४३४८०४७।०0

४,३४८,०४७

५०.४ िविवध कोष तफ�  नगरिवकासको ऋण भू�ािनका लािग यस िशष�क वाट यस वष� � २२५८२३२।९१ भू�ािन खच� लेखेको छ । काया�लयले वािष�क वजेट �यव�था गरी ऋण रकमलाइ
समयमै भु�ािनका लािग उिचत �यव�थापन गनु�का साथै यस खाता वाट खच� लेखीएको रकम सोधभना� �ा� गनु� पद�छ

५१ �ेि�य शहरी िवकास आयोजना तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.१ ख�रद स�झौतामा मू�य समायोजन काय� मू�या�नमा पे�क� फछ�यौट भएको रकम घटाएर वा नघटाएर भु�ानी िदने भ�े �प� �यव�था गरेको छैन् । कामका लािग पे�क� अ�ीम �पमा
उपल�ध गराइने र सो पे�क� फछ�यौट भएको रकम परामश�दाताको िवलको रकममा घटाई बाँक� रकममा मा� मू�य समायोजन वापत भु�ानी ह�नु पद�छ । आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा
िन�नानुसार भु�ानीमा पे�क� फछ�यौट गदा� परामश�दाताको िवलमा पे�क� नघटाई मू�य समायोजन भु�ानी िदएकाले पे�क� रकम वरावरको मू�य समायोजन वापतको भु�ानी
स�व��धत परामश�दाता वाट असुल ह�नुपद�छ �

िवल स�या पे��क फ�यौट � मू�य वृि� सूचांक विढ मू�य वृि� भू�ािन

६ 941000 0.12 171262

७ 556190 0.09 50057.1

८ 860785 0.09 77470.65

ज�मा 298789.75

२९८,७९०

५१.२ परामश�दाता : िनमा�ण तथा सुपरीवे�ण काय�का लािग परामश�का लािग पा�लका र परामश�दाता िबिडए नेपाल �ा.�ल./िगडान �ा.�ल. जे.िभ. िवच कवोल अंक � ५,३४,७३,८६०।०० को
स�झौता भएको िमित वाट ३० मिहना िभ� काय� स�प� गन� गरी िमित २०७५।८।१२ मा स�झौता भएको मा संझौता रकममा भेरीयसन आदेश जारी गरी � ४ करोड ६१ लाख कायम
गरेको छ । 

५१.३ �ेि�य शहरी िवकास आयोजना तफ�
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २५.४ मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�थाछ ठे.नं.RUDP/ICB/NEG/3को िनमा�ण
काय�को शु� ठे�का रकम � १६३५२९८१०६।३५मा ६.२२ �ितशतले वृि� भइ �रभाइज ठे�का रकम � १७३६९४७१२१।४९ कायम गरी भे�रएशन अड�र जारी भएको दे�खयो ।
भे�रएशन आदेश जारी गदा� म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढाँचामा तयार गरी �वीकृत गरेको छैन्। यसले गदा� लागत अनुमानको आइटम दरको तुलनामा कवोल अकंको आइटम दरमा वढी वा
घटी को अव�थाको वारेमा िव�लेषण गन� स�ने अव�था रहेन । भे�रएशन आदेश जारी गदा� म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढाँचामा तयार गरी �वीकृत गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।

५२ को ले िन का आलेप तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.१ 1 २०७८-२-५ स�कल कागजात बेगर खच� लेखांकन :-

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म संचालन काय�िव�ध िनयमावली 2077 को िनयम 9(१क) मा कोिभड १९ वा अ�य य�तै स�ामक रोगबाट स�िमतको पिहचान, सो रोगको
रोकथाम, िनय��ण र उपचारका लािग अ�पताल �थापना, स�ालन र �वा��य स�व��ध उपकरण �यव�था तथा �वा��य सुिवधा उपल�ध गराउने लगायतका �वा��य पुवा�धार
स�व��ध आयोजना छनौट गन� सिकने �यव�था रहेकोछ । साथै िनयम १९(२) मा �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म काया��वयनको लािग �ा� रकमको आ�त�रक र अ��तम
लेखा परी�ण स�व��धत �थानीय तहले �त�लत कानुन बमो�जम गराउनुपन�छ भ�े �यव�था रहेको छ । काय��म िनद�शक सिमितको िमित 2078/01/१2 को िनण�य अनुसार भेरी
अ�पतालमा आव�यक अ��सजन �याँस �स�ल�डर ख�रदका लािग � ५०००००० िविनयोजन गरेको पाईयो । संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��कको खच�को आ�त�रक लेखा
परी�ण कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट ह�ने �यव�था रहेकोमा भेरी अ�पताल नेपालगंजले अ��सजन आपुित� गरेवापतको खच�को फोटोकपी िवल भपा�ई नेपालगंज
उपमहानगरपा�लकामा पेश गरेको र काया�लयले � 4978540 भेरी अ�पताललाई भु�ानी गरेको पाईयो । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम खच�को स�कल कागजात �े�तामा संल�
राखी खच� लेखांकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

५२.२ �थानीय पुवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 365001043

उपभो�ा सिमित
काया�लयले िविभ� िनमा�ण स�ब�धी काम उपभो�ा सिमितबाट गराएको दे�ख�छ।उपभो�ाबाट गराएको कामम�ये आ�त�रक लेखाप�र�णबाट प�र�ण दे�खएका केही �यहोरा िन�न
रहेको छ।

साव�जिनक ख�रद ऐन 2063 को दफा 44 मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउदा वा सो स�ब�धी सेवा �ा� गदा�िमत�यियता, गुण�तरीयता वा िदगोपना
अिभबृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई तोिकए
बमो�जमको काय�िव�ध पूरा गरी �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने �यव�था छ । यस काय��मबाटमा बाटो िनमा�ण ज�तो उ�च �ािव�धक द�ता आव�यक पन� िनमा�ण
काय� उपभो�ा सिमितबाटै गराउनुको �प� कारण खु�न सकेन जसबाट िनमा�ण काय�को गुण�त�रयामा िव�व�त ह�न सिकएन। ऐन तथा िनयमावलीको उ�े�य अनु�पमा
काय�ह�मा मा� उपभो�ा सिमितबाट गराउनुपन� गरी �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने �यव�था छ । यस काय��मबाटमा बाटो िनमा�ण ज�तो उ�च �ािव�धक द�ता
आव�यक पन� िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाटै गराउनुको �प� कारण खु�न सकेन जसबाट िनमा�ण काय�को गुण�त�रयामा िव�व�त ह�न सिकएन। ऐन तथा िनयमावलीको
उ�े�य अनु�पमा काय�ह�मा मा� उपभो�ा सिमितबाट गराउनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.३ काय��म छनौटको �ाथिमकता स�ब�धमा :-

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म संचालन काय�िव�ध िनयमावली 2076 को िनयम 8 मा योजनाको िक�सम र �ाथिमकता उ�ेख गरेको छ। सिमितले छनौट गरेका
अ�धकाँश योजना ऐितहा�सक, सां�कृितक, सािह�य, कला एवं पुराता��वक स�पदा र पय�टक�य �थलको संर�ण, जीण��ार तथा िनमा�ण सँग स�ब��धत रहेको दे�खयो।
िनयमावलीमा उ�े�खत �ाथिमकताका आधारमा सबै �े� समावेश ह�ने गरी योजना छनौट गनु�पन� दे�ख�छ ।
काय��म िनद�शक सिमितले सु�दर का�ड िम� म�डल र ने.ग.उ.म.न.पा बाट संचा�लत अ�जनी माता रसोई लाई कोिभड १९ बाट �भािवत िवरामी कु�वाह�लाई चामल, दाल,

िपठो र तेल उपल�ध गराउने पाँच लाखको काय��म छनौट गरेको र पा�लकाले उ� काय��ममा � ४९९७९२ खच� लेखेको पाईयो । िनयमावलीमा उ�े�खत �ाथिमकता र
आधारका योजना मा� छनौट गनु�पन� दे�ख�छ ।

महामारी रोग िनय��ण काय��म 37001105३

जनशि� �यव�थापन तफ�  :-
पा�लकाले िविभ� समयमा िविभ� पदका �वा��य कम�चारी िनय�ु गरी �समा नाकाको हे�पडे�क र भेरी अ�पतालमा कामकाजमा लगाई पा�र�िमक भु�ानी गरेको पाईयो। पा�लकाले
जनशि�को योजना तयार गरेर कम�चारी �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ ।

५२.४ काय��म संशोधन स�ब�धमा :- �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म संचालन काय�िव�ध िनयमावली 2077 को िनयम १४(३) मा �थानीय तहले काय��म काया��वयन गदा� कुनै
आयोजनाको रकम कुनै कारणले बचत ह�न गएमा संयोजकले चै� मसा�त िभ� सोही आयोजनामा थप गन� वा सिमितबाट छनौट भएका स�व��धत �थानीय तहका अक� कुनै योजनाको
लािग �य�तो रकम उपल�ध गराउन सिकने �यव�था रहेको छ । काय��म िनद�शक सिमितले पिहले छनौट गरेकातीन वटा काय��को रकम � 5000000।00 लाई िमित 2078/0१/१2

को िनण�य बाट १ वटा नयाँ योजना छनौट गरी रकम िविनयोजन गरेको पाईयो । िनयमावलीले तोकेको अव�धमा काय��म प�रमाज�न गन� तफ�  काय��म िनद�शक सिमितले �यान िदनुपन�
दे�ख�छ।

५२.५ उपमहानगरपा�लकाले �ज�ा �शासन काया�लयको सेवा�ाही �ित�ालय िनमा�ण बापतको रकम कोहलपुर नगरपा�लकालाई 1000000 भु�ानी गरेकोमा उ� काम भए नभएको
स�व�धमा नगरपा�लका �ारा �भावकारी अनुगमन ह�नुपद�छ ।

५३ वडा न.१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३.१ िविभ�
1. वडा बाट कम�चारी िनय�ु� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन

सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
वडा सिमितले िविभ� ३ पदमा ४ जना कम�चारीह� करारमा राखी यस आ�थ�क बष�मा �. ५४६000।- खच� लेखेको छ । यसरी वडाले नै कम�चारी िनय�ु� गरी कम�चारीलाई
भू�ानी गरेको रकम अिनयिमत भएको �.

५४६,०००

५३.२ िविभ� गैर सरकारी सं�था माफ� त काय��म पा�लकाले काया�लयमा उपल�ध जनश�� माफ� त नै बािष�क ��वकृत काय��मह� स�ालन गनु�पद�छ । वडा न. १ मा भएका िन�नानुसारका
काय��मह� गैर सरकारी सं�था माफ� त काय��म स�ालन भएकोले य�ता काय��मह� स�ालन गदा� पा�लकाले उपल��ध जनश�� माफ� त गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

गैर सरकारी सं�था माफ� त भएका काय��मह�

भौ.न. िमित काय��मको नाम गैर सरकारी सं�था रकम

६४ २०७७।०९।२७ जे� नागरीक स�मान काय��म �वावल�वी जे� नागरीक समाज नेपाल १०००००।-

१६५ २०७८।०३।१८ कुशन बनाउने काम था� मिहला िवकास के�� १०००००।-

१८६ २०७८।०३।३० साब�जिनक सुनुवाई वागे�वरी असल शासन �लव ५००००।-

ज�मा २५००००।-

५४ वडा न. १९

५४.१ िविभ� कोिभड-१९ �यव�थापन खच� १९ न . वडा काया�लयले कोिभड-१९ �यव�थापनका लािग कोटेशन माफ� त ि�देव मेडी�सन िड�ी�यटुस�बाट २ पटकमा �.४८१७९६।- को िविभ�  औष�ध
खरीद गरी दा�खला गरेको छ । दा�खला गरेका उ�  औष�धह� पाँच पटकका िविभ� िमितमा वासुदेवपूर �वा��य चौक� वडा न.१९ लाई ह�ता�तरण गरेको छ । उ� �वा��य चौक�ले
�ा� गरेका सामा�ीह� दा�खला गरेको �माण �े�ताको साथमा नरहेकोले दा�खला गरेको �माणका साथै िवतरण र मौज ्दातको िववरण पेश गनु�पन� �.

४८१,७९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.२ िविभ� वडाले कम�चारी िनय�ु� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर वडा सिमितले
चौक�दार पदमा १ जना कम�चारी करारमा राखी यस आ�थ�क बष�मा �. १२००००।- खच� लेखेको छ । यसरी वडाले नै कम�चारी िनय�ु� गरी कम�चारीलाई भू�ानी गरेको रकम
अिनयिमत भएको �.

१२०,०००

५५ वडा २

५५.१ सहज कता�लाई सुिवधा काया�लय�ारा छुटै स�झौता माफ� त सं�थाको �ितिनधीको �पमा काय�रत हे�पडे�स सहज कता�लाई कम�चारी सरह िविभ� सेवा सुिवधा िदएकोमा सं�था
सँगको स�झौता पेश नभएकोले िनज सहजकता� िबनोद कुमार का�द ुलाई उ� सेवा सुिवधा िदन िम�ने आधार पेश भएन । अत सं�थासँगको स�झौतामा सहजकता�लाई िदने सुिवधा
उ�ेख भएको �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल गनु� पन� �

भौ न िववरण रकम

९४ ई�धन २४३०

११९ ई�धन १२७०

५४ मम�त १३३०

७ मोवाईल सेट १४६०१

१९६३१

१९,६३१

५५.२ िविभ� पदा�धकारीलाई भु�ानी लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ अनुसार पदा�धका�रह�ले तोिकए बमो�जम सुिवधा पाउने �यव�था रहेको छ । पा�लका
वडा न २ वडा काया�लयले वडा अ�य� �ी सुिनल �संह हमालको वडा काया�लयमा खाजा खच� भएको भ�े माग िनवेदकको आधारमा ��येक मिहना १०००० देखी २२३८२ स�म कुल
११ पटक गरी � १४३६१२ भु�ानी िदएको छ । माग िनवेदन र िवलका आधारमा खच� भु�ानी िदएकोले कित �यि� उप��थित भई र कुन काय��मका लागी खाजा खच� भएको सो
अव�था खु�ने �माण बेगर भु�ानी भएको दे�खएकोले आव�यक �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल गनु� पन�

१४३,६१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.३ अनु�पादक खच�– साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लका व८डा न ६ ले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा
�......... खच� गरेको दे�ख�छ ।

सं�था �योजन भु�ानी

पत�ज�ल योग िपठ बाँकै योग िशिवर १०००००

घरवारी टोल यवुा सिमती खेलकुद काय��म ६७१२२

१६७१२२

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

५५.४ ८० २०७७-१२-२७ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३को दफा ४६ बमो�जम गैर सरकारी सं�था माफ� त जन सचेतना शसि�करण काय��म संचलान गन� सिकने �यव�था रहेकोमा पा�लका वडा काया�लय २
वाट कम�चारी पदा�धकारी �मण काय��म संचालन गन� �सि�टप म��ट�पोज �ा ली सँग स�झौता गरी काय��म स�प� प�चात � १९२००० भु�ानी गरेको छ । ऐनको �यव�था
िवपरीत तोिकएको भ�दा फरक काय� गैरसरकारी सं�था माफ� त गराई भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको �

१९२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.५ िविभ� संचार खच� िनजामती कम�चारीह�ले िनजामती सेवा ऐन २०४९ प�र�छेद ११ बमो�जमको सेवा सुिवधा मा� पाउने �यव�था रहेकोमा पा�लका वडा न २ काया�लयवाट िन�न कम�चारीह�
ऐनको �यव�था िवपरीत मा�सक संचार खच� वापत � २१५०० भु�ानी िदएकोले असुल गनु� पन� �

कम�चारीको पद नाम नाम भु�ानी रकम

वडा सिचव सुवास पौडेल ५०००

गौरी कु शाही ६०००

खेमराज सुवेदी ६०००

सोनी ख�का १५००

उमेश कु शाही २०००

िबनोद कुमार का�दु १०००

ज�मा २१५००

२१,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np87 of 98

५५.६ िविभ� आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क साहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर पा�लका २वडा काया�लय यस वष� �.७३००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

भौ न भु�ानी पाउने रकम

५८।७७।१०।१९ ि�यिटभ िमडीया १३०००

२७ िवकास भ�डारी ५०००

२४ िदनेश �सह सुनार ५०००

७३ नेपालग� साईिक�लङ् �लव २५०००

७७ नेपालग� उ�च वार ५०००

८७ ध�बो�ज �लब ११०००

११२ भ�लवल संघ बाँके १००००

ज�मा ७३०००

५६ वडा ६

५६.१ स�झौता पेश नभएको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को ५ अनुसार खच� ले�दा आव�यक �माण कागजात सिहतको �े�ता रा�नु
पद�छ । पा�लका वडा काया�लय ६ बाट समाज जागरण सा�ािहक लाई � ३०००० भु�ानी भएकोमा �े�ता साथ स�झौता काय� देश संल� गरेको गरेको छैन । काया�लयबाट कुन
�योजनका लागी भु�ानी भएको हो स�झौता काय� देश अनुसारको काय� �गित भयो भएन भ�े समेत यिकन नभई स�झौता काया�देश बेगर भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको �

३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.२ 76 रेनकोट िवतरण लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी पा�र�िमक र सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ अनुसार पदा�धका�रह�ले तोिकए बमो�जम सेवा सुिवधा पाउने �यव�था छ ।
यसैगरी िनजामती सेवा िनजामती कम�चारी ह�ले ऐन २०४९ को प�र�छेद ११ बमो�जमको सेवा सुिवधा मा� पाउने उ�ेख छ ।वडा काया�लयले र�नई�टर �ाईजेजवाट ख�रद गरेका
६६४९९ मू�यका २० थान रेनकोट वडा अ�य� सिहत ५ पदा�धकारी र वडा सिचव सिहत १५ कम�चारी समेत २० जनालाई िवतरण गरेको छ । �यारेकमा ब�ने रा��  सेवक सुर�ा
कम� र तोक�एका अ�य रा��सेवक बाहेक अ�य पदा�धकारी कम�चराीह�ले छाता रेनकोट ज�ता सामा�ी पाउने कानुनी �यव�था नभएकोमा वडा काया�लयवाट अिनय���त �पमा
�यि�गत �योगका सामा�ी ख�रद गरी िवतरण गरेको पाईएकोले य�तो काय�मा िनय��ण गनु� पन� अिनयिमत खच� लेखेको �

६६,४९९

५७ �ज�सी 
�ज�सी दा�खला आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली अनुसार सरकारी काया�लयले ख�रद गरेका १ बष� भ�दा बढी ख�ने मालसामान म ले प फा खच� नह�ने �ज��स
खातामा अिभलेख जनाउनु पन�मा वडा काया�लयले ७७।९।१३मा फाईन ईले��ट� �स वाट ख�रद गरेका ७४५८ मु�यका ४ थान िहटर खच� भएर जाने �ज�सी आ�दानी जनाएकोले खच�
नह�ने खातामा अिभलेख जनाउनु पन� �

७,४५८

५८ वडा न. १८ तफ�

५८.१ 69 २०७८-३-३० वढी रकम भू�ानी सुख�त रोड दे�ख ट� ाभल िभलेज ह�द ैल�दवा जाने बाटो प�क� िनमा�ण काय�मा apply hot bitumin काय�का लािग िडि��यटुर �योग भएकोमा manual को भू�ानी
भएको छ । यसरी वढी रकम भू�ानी रकम असुल गनु�पन� �.

९,३८७

५८.२ 69 २०७८-३-३० सुख�त रोड दे�ख ट� ाभल िभलेज ह�द ैल�दवा जाने बाटो प�क� बाटो यस स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।
क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ।वडाले बाटो कालोप� ज�तो जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त् गराएको दे�खयो । यसरी जिटल
संरचना तथा जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� उपभो�ा सिमित बाट गर को ह�नाले अिनयिमत भएको �.

ख) उपभो�ा सिमित माफ� त भएको काय�को स�झौताको BOQ मा Labtest रहेको छ तर उपभो�ा सिमितले last test नगरेकोमा जिटल संरचना िनमा�णमा Lab test गनु�पद�छ ।
ग) यस काय�का लािग �ावी ईकुमे�टह� JCB खच� �.१३२०००।- रोलर �. ९००००।- �ेडर �.८२०००।-िडि��यटुर ५००००।- मा खच� भएको छ । उपभो�ा सिमतले गरेको
काय�मा य�ता खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८.३ 18 २०७७-९-९ �ज�सी दा�खला नभएको -आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन,२०७६ को दफा २८ अनुसार काया�लयले खरीद गरेका सामान ७ िदन िभ� दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाको वडा न.१८मा ��मा कुमारी ई�वरीय िव�विव�ालय लाई फिन�चर खरीदका लािग � १०००००।- भू�ानी भएकोमा �े�ताको साथमा दा�खला �ितवेदन नरहेकाले दा�खला
भएको �माण पेश गनु�पन� �.

१००,०००

५९ िविभ� संचार खच� 
संचार खच� िनजामती कम�चारीले िनजामती सेवा ऐन प�र�छेद ११ मा तोिकए बमो�जम मा� सेवा सुिवधा पाउने �यव�था रहेकोमा वडा न ६ काया�लयले िन�न १० कम�चारीह�लाई
देहाय अनुसार संचार खच� भु�ानी गरेको पाईएकोले िनजह� वाट असुल गनु� पन� �

२५,५००

६० वडा ६

६०.१ 60 ड� ाईिभई �सकाई काय��म साव�जिनक िनकायले �मता िवकास ता�लम काय��म संचालन गदा� साव�जिनक मा�यमबाट �चार �सार गरी स�पूण� लि�त सरोकारवालाले सुचाना पाउने
सुिन��चत ह�ने गरी सुचना �काशन गनु� पन� सुचनामा तोिकएका लि�त �यि�को नामावली संकलन गरी तोिकएको मापद�डका आधारमा लाभ�ाही छनौट गरी काय��म संचालन गनु�
पद�छ । पा�लका वडा न ६ काया�लयवाट शुभ �व��तक ड� ाईिभङ् ता�लम काय��म संचालन गरी � १९१९९९ भु�ानी भएकोमा लाभ�ाही छनौटको आधार पेश नभएको एकै प�रवारका
२ जना �यि� समेत संल� गराएको कारणले काया�लयले �भावकारी मा�यमबाट सुचना �चार �सार नगरेको छनौटको मापद�ड बेगर खच�लेखेको र लि�त लाभ�ाहीको �सकाई पिछको
रोजगार अव�था िब�लेशण अनुगमन नगरी खच� गरेको अिनयिमत देखीएको �

१९१,९९९

६०.२ 41 �िश�ण भता मिहला आ�थ�क �वावल�बन सं�थालाई कुशन ता�लमवापत � १००००० भु�ानी भएकोमा �िश�क �ी ल�मी थापालाई � ६००० भु�ानी िदएकोमा कित क�ा
�िश�ण िदएको खु�ने �माण पेश नभएकोले आव�यक �माण पेश ह�नु पन� �

६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६०.३ गैर सरकारी सं�था माफ� त काय� काया�लयले काय��म संचालन गदा� काया�लयमा उपल�ध जनश���वाट गराउनु पन�मा वडा न ६ काया�लयवाट िन�न काय��मह� काया�लयमा उपल�ध
जनश��वाट नगराई लागत अनुमान समेत तयार नगरी गैर सरकारी सं�थाको �तावनाको आधारमा स�झौता गरी खच� गरेको छ । य�तो काय�मा सुधार गनु� पद�छ ।

काय��म भु�ानी पाउने भु�ानी रकम

ड� ाईिभङ् ता�लम �वा��तक ड� ाईिभङ् �कूल १९१९९९

�वा��य िशिवर मानव अ�धकार अनुगमन ९५०००

कुशन ता�लम काय��म बाँके मिहला आ�थ�क �वाभल�वन सं�था १०००००

६०.४ २०७७-११-१६ �ितवेदन र अनुगमन कुशन ता�लम काय��म संचालनको �ितवेदन लेखन वापत ि�या ख�कालाई भु�ानी िदएकोमा �ितवेदन तयार नगरेको तथा सं�था सद�यह� जानक� ख�का
उषा के सी र �ठ केसी लाई अनुगमन भता िदएकोमा आफै काय��म संचालन गरी अनुगमन खच� िदएकोले �ितवेदन तथा अनुगमन वापतको रकम असुल गनु� पन� �

३,०००

६१ वडा ३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१.१ िविभ� संचार खच� - िनजामती कम�चारीह�ले िनजामती सेवा ऐन २०४९को प�र�छेद ११ बमो�जमको सेवा सुिवधा पाउने �यव�था छ । यसैगरी तोिकए बमो�जम पदा�धकारी र �व�ा बाहेक
अ�य कम�चारीले संचार खच� पाउने छैन । तर पा�लका वडा काया�लय ३ ले िन�न कम�चारीह�लाई संचार खच� वापत मा�सक सुवधा उपल�ध गराएकोले असुल गनु� पन� �

कम�चारी रकम

कुमार ख�का ६८००

उमेश शािह १५५०

िबनोद कु झा ७८४४

िबमला बराल ७२००

यमुना थापा ३७००

क�चन �े� ३५००

सोनी ख�का ४०००

�रजवान �िवन हलुवाई १५००

ज�मा ३६०९४

३६,०९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१.२ िबिभ� कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �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) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको
काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१
को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ ।पा�लका वडा काया�लय ३ ले यस बष� कानून नबनाई यो बष� िन�नानुसार �ो�साहन
भ�ा खच� गरेको असुल गनु� पन� �

गो भौ न कम�चारी रकम

६८।७७।१२।१२। यमुना थापा ४३००८

६९।७७।१२।१२ राजकुमार बमा� ४२०००

१२६ िवमला बराल ७४००

िबनोद कुमार झा ७४००

९९८०८

९९,८०८

६१.३ अनुगमन भता – लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची मा उ�ेख भएको भ�दा
बढी ह�ने गरी पदा�धकारी सुिवधा िदन िम�ने दे�खदनै । �थानीयतह वडा काया�लयले आफै संचालन गरेका योजना अनुगमन गरेको भनी िन�न �यि�ह�लाई अनुगमन भता िबतरण
गरेकोले आ�नै काय�को अनुगमन आफै गरी खच� लेखेको असुल गनु� पन� �

१८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१.४ रेनकोट िवतरण लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी पा�र�िमक र सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ अनुसार पदा�धका�रह�ले तोिकए बमो�जम सेवा सुिवधा पाउने �यव�था छ ।
यसैगरी िनजामती सेवा िनजामती कम�चारी ह�ले ऐन २०४९ को प�र�छेद ११ बमो�जमको सेवा सुिवधा मा� पाउने उ�ेख छ ।वडा काया�लयले रेनकोट र झोला वडा अ�य� सिहत ५
पदा�धकारी र कम�चारीलाई िवतरण गरेको छ । �यारेकमा ब�ने रा��  सेवक सुर�ा कम� र तोक�एका अ�य रा��सेवक बाहेक अ�य पदा�धकारी कम�चराीह�ले छाता रेनकोट ज�ता
सामा�ी पाउने कानुनी �यव�था नभएकोमा वडा काया�लयवाट अिनय���त �पमा �यि�गत �योगका सामा�ी ख�रद गरी िवतरण गरेको पाईएकोले य�तो काय�मा िनय��ण गनु� पन�
अिनयिमत खच� लेखेको �

गो भो न पाउने सामा�ी रकम

८६।७८३।७ वडा अ�य� सिहत ५ पदा�धकारी रेनकोट ६६१२७

वडा सिचव सिहत १७ कम�चारी रेनकोट

९०।७८।३।३ ७ कम�चारी झोला १६४००

८२५२७

८२,५२७

६१.५ िवल भरपाई नरहेको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९ अनुसार िवल भरपाई सिहतको �े�ता रा�नु पद�छ । वडा काया�लयवाट पु�जगत तफ�  गो भौ
न २२।७८।३।१४वाट कसगढ उपभो�ा सिमतीको � १३७५००पे�क� फ�छ�यौट गरेकोमा �े�ता सँग अ�य कुनै कागजात संल� नरहेकोले आव�यक िवल भरपाई पेश ह�नु पन� �

१३७,५००

६२ वडा नं.१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२.१ 33 २०७७-११-६
संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) - आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

६२.१.१ केदार �साद अ�धकारी १०,५००

६२.१.२ स��या भ�डारी ३,५००

१४,०००

६२.२ नी�ज�ोतकािश�ककोतलबभ�ा–अ�तरसरकारी िव��यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान
उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा�न गरेका िव�ालयलाई
िश�क �यव�थाप नगन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ।तर वडा नं. १२ ले वागे�वरी आधारभुत िव�ालयमा १ जना िश�कलाई मा�सक
�.१५००० का दरले �.१८०००० र २ जना िव�ालय कम�चारीलाई �.१५०० का दरले �.३६००० तलब खच� लेखेको छ । �वीकृत दरब�दी िभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगत
दे�खनै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई देहाय अनुसार भु�ानी गरेको दे�खयो।उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

२१६,०००

६३ वडा नं. १६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३.१ 5 २०७७-७-३ संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं.।िमित।वडा नं. कम�चारीको नाम रकम (कर पिछ)

५।२०७७-०७-०३
वडा नं. १६

िद�लप पाठक २९५५

नारायण िव.क. २९५५

तेज बहादरु �संह २९५५

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

६३.१.१ िद�लप पाठक २,९५५

६३.१.२ नारायण िव.क. २,९५५

६३.१.३ तेज बहादरु �संह २,९५५

८,८६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३.२ सोझै ख�रद - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ।�य�तै सोझैख�रद काय�
गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। वडा नं. १६ ले िवप� मिहलाह�लाई �सलाई
मेिशन िवतरणका लािग एउटै फम�सँग ५ लाख बिढ ह�ने ग�र टु�ाएर �सलाई मे�सन ख�रद गरेको काय� िनयमस�मत नदे�खएको �.

गौ.भौ.नं.।िमित आपुत�कता�को नाम िबजक नं. रकम

६६।२०७८-३-३० �मोद �सलाई मेिशन २६० ३२००००

६७।२०७८-०३-३० �मोद �सलाई मेिशन २६१ ४८००००

ज�मा ८०००००

८००,०००

६३.३ गैर सरकारी सं�थाबाट अवलोकन �मणः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी ता�लम, सबलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता काय� गैर सरकारी
सं�थामाफ� त गराउँदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या अपनाई गराउन स�ने उ�ेख छ । यस उप-महानगरपा�लका
अ�तग�त िन�न बमो�जमका �मण काय� िविभ� नाफामुलक सं�था तथा गैर सरकारी सं�थाबाट गराईएको पाईयो । ऐनको �यव�था िवपरीत तोिकएका काय�भ�दा िभ� नै �योजनमा
सरकारी �ोत खच� गरी भु�ानी िदने काय� िनयम स�मत दे�खएन �.

गो.भौ. र िमित काय��म भु�ानी �लने सं�था वडा नं खच� रकम

२२-207७-9-2९ अवलोकन �मण �सि� टप म�टी �पोज �ा.�ल. १६ ३६००००

३६०,०००

६४ वडा नं. १६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.१ 10 २०७७-७-२४ संचार सुिवधा (�रचाज� काड�) -आ�थ�क काय�िव�ध तथािव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन र �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र
�ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु� पन� �यव�था छ । वडा काया�लयमा काय�रत देहायका कम�चारीह�ले संचार सुिवधा मोबाईलमा �सधै
�रचाज� नगरी �रचाज�को िबल माफ� त भु�ानी िदएको छ । संचार सुिवधाको �योग भएको भिन �रचाज� काड� माफ� त भु�ानी िदएको रकम सोिह �योजनमा खच� भएको भिन आ�व�त ह�न
सिकएन । अतःउ� रकम िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

६४.१.१ शा��त के.सी. ३,९४०

६४.१.२ नारायण िब.क. ३,९४०

७,८८०

६४.२ 31 २०७७-१२-२० अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस
ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउनेउ�ेख छैन। लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट
गदा� िन�नानुसारका काय��ममा अनुगमन भ�ा वापतको रकम भू�ानी गरको ह�नाले िनयम िवपरीत भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

६४.२.१ िव�द ुभुषण ब�नेत समेत ९ जना ४,५००

४,५००

६४.३ वडा काया�लय भवन – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा जिटल �कृितका काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गन� नह�ने, उपभो�ा सिमित माफ� त ह�ने िनमा�ण
काय�मा जनसहभािगताको अंश रहनुपन� �यव�था छ। काया�लयको लागत अनुमान �.२१००००।–रहेको १० नं. वडा काया�लयको भवन िनमा�ण गन� �.१७९४४८९ काया�लयलेबाट
भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरी स�झौता गरेको र �ािव�धक मू�याँकन अनुसार �. १७,९४,४८९।–काम गरी भौ.नं.६९–२०७८।३।३० बाट �.

१७,९४,४८९।भु�ानी गरेपिन वडा नं.१० को काया�लय भवनमा उपभो�ा सिमितवाट जनसहभािगताको अंश �योग ह�ने अव�था दे�खंदनै। भवन िनमा�ण प�चात गनु�पन� मम�त सुधार
काय� कसले गन� सोको �प� �यव�था गरेको दे�खंदनै। स�झौता बमो�जमकाय� स�प� नगन�, काय� स�प� नभएकोमा उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाई कारवाही नह�ने अव�था
दे�ख�छ।अतः वडा काया�लयको भवन उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको उिचत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np98 of 98

६५ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण–

क) अनगुमन तथा स�पर��ण �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक�
बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

० ० ०
(ख)अ�ाव�धक वे�ज ु-यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू(A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)
०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


