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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 435 तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

सूर्ोदर् नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
इलाम । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार ख्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  सूर्ोदर् नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.३ करोड ६८ लाख ९४ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. १ लाख ७३ हजार फस्र्ौट भई बाँकी 
बेरुज ुअसलु गनुापने रू.१० लाख ३२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.१ करोड १३ लाख ५६ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड 
७९ लाख ८१ हजार र पे्की रू.६३ लाख ५२ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु. ९ करोड ७६ लाख ४४ हजार बेरुज ु
बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ुरु.१३ 
करोड ४३ लाख ६५ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आव्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर 
कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उ्े्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानद्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने 
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

            
 

 

                                              

(पद्मप्रसाद आिार्ा) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

सूर्ोदर् नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

१३२ ३६ ३६८९४ ० ७ १७३ १३२ २९ ३६७२१ १०३२ १७९८१ ११३५६ ० ० ३०३६९ ६३५२ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

इलाम ९७६४४ ० ० ९७६४४ ० ३६७२१ १३४३६५ 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 49

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सूय�दय नगरपा�लका, इलाम , सूय�दय नगरपा�लका , इलाम

काया�लय �मुख Prakash Raj Poudel २०७५-६-८ २०७८-८-२८

काया�लय �मुख योगिन�ध भ�राई २०७८-८-२९ २०७८-१०-९

काया�लय �मुख िमलन भ�राई २०७८-१०-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �सज�ना िव� २०७७-४-१

बे�जु रकम ३६,८९४,०९५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २७,५७,०५,२२०.५९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५४,२१,९५,९७४.०४ चालु खच� ४७,१७,७०,९२०.३

�देश सरकारबाट अनुदान ३,५०,८१,९८८.२९ पँूजीगत खच� ३३,०७,२६,७४३.८३

राज�व बाँडफाँट १३,८८,३०,५७३.६५ िव�ीय/अ�य �यव�था २६,६५,३७,५३८.५३

आ�त�रक आय ५,२८,६८,२७३.०९

अ�य आय २७,७३,२२,८१०.९

कुल आय १,०४,६२,९९,६१९.९७ कुल खच� १,०६,९०,३५,२०२.६६

बाँक� मौ�दात २५,२९,६९,६३७.८९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस सुय�दय नगरपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई
गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७३ सभा सद�य, २५२॰५२वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५६ हजार ९९१ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण सीमा
लेखापरी�ण काय�लाई थप �यव��थत गद� लैजाने नीित अनु�प यस पटक NAMS (Nepal Audit Management System) माफ� त छनौट ग�रका जो�खमका आधारमा िव�ीय िववरण र सोसंग स�ब��धत कागजात परी�ण
ग�रएको छ । पिहलो पटक वेभ वेस �ितवेदन जारी ग�रएको ह� ँदा �ितवेदनमा समेत सोको �भाव पन� स�ने ह� ँदा दे�खएका �ुटीलाई प�रवत�न गद� लिगने छ ।

३ लेखापरी�ण �ममा असूली
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ को बँुदा नं. १५ (४) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा संघीय स��त कोष दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा बैक माफ� त लाभ�ाहीको खातामा भ�ा रकम दा�खला ह�नेगरी ३ वटै चौमा�सकमा ह�ने �.२०,४७,४९,१४१ िनकासा िदएकोमा
�.२०,०८,२७,७६९ लाभ�ाहीको खातामा रकम दा�खला गरेको दे�खयो । लाभ�ाहीको खातामा दा�खला गरेको रकम घटाई संघीय संिचतकोष िफता� गनु�पन� रकम म�ये ब�कले िविभ� िमितमा भ�ा
िवतरण गरी बाँक� रहेको मौ�दात जनाई Reverse amount �.३५७१४४ समेत �.४२,७८,५१६ नगरपा�लकाको संिचत कोषमा दा�खला गरेको छ । नगरपा�लका संिचतकोषमा दा�खला गरेको उ�
रकम �. ४२७८५१६ संघीय स��तकोष िफता� गनु�पन� भिन लेखापरी�णमा औलाइएकोमा सो रकम िमित २०७८।९।२० मा वे�जु खातामा दा�खला भएको �माण पेश भएको छ ।
दोहोरो भु�ानी भएको संचार शु�क रकम �४४००० लेखापरी�ण �ार��भक �ितवेदन जारी भएपछी असूल भएको।

६ आ�थ�क िववरण
नगरपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NEPSAS) बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भू�ानीको एक�कृत बािष�क
�ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा सो अनुसारको िववरण �ा� भएको छ । सो अनुसार नगरपा�लकाको यस वष�को आय �यय िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ९��४१०३६६.�७ १०४६२९९६१९.९६ �४�७��९४�.२� ९६३३३९७३४.३१ २३००००० ९६�६३९७३४.३१

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ९२�१९२६०९ ७७४६२९१६६.�३ ० ७७२११०६६६.�३ ६�६४७७६६२.४२ २३००००० ६��७७७६६२.४२

११००० कर ११ १६०९२७६०० १७०७६३४६६ ० १७०७६३४६६ १२९४३७७७६.३१ ० १२९४३७७७६.३१

१३००० अनुदान ७३३३२३३�६ �७७२७७९६२.३३ ० �७४७�९४६२.३३ �२२०�६६७०.१३ २३००००० �२४३�६६७०.१३

संघीय सरकार १२ ��९४६२�४१ �४२१९�९७४.०४ ० �३९६७७४७४.०४ ४७०९३७�४२.४१ २३००००० ४७३२३७�४२.४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�देश सरकार १२ १४३�६०�१� ३�०�१९��.२९ ० ३�०�१९��.२९ �१११��२७.७२ ० �१११��२७.७२

१४००० अ�य राज�व ३३९४१६�३ २०९३�३�०.७४ ० २०९३�३�०.७४ ३३��०२२०.�७ ० ३३��०२२०.�७

१�००० िविवध �ाि� ० �६�२३�७.७६ ० �६�२३�७.७६ १४०�९३३.४७ ० १४०�९३३.४७

ख. अ�य �ाि� २९०�४०�२४.�७ २७१६७०४�३.१३ ७३६४�२�१.४� २७६�६२०७१.�९ २७६�६२०७१.�९

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ६०२१७७�७.�७ २६११२०७०.७२ ० �७३७�४�०.६६ ४६६३�६४३.०६ ० ४६६३�६४३.०६

धरौटी ० १६२६६�००.७९ ० १६२६६�००.७९ १४१६�१�७.�� ० १४१६�१�७.��

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म २३०३२२७६७ २२९२९१��२ ० ० २१६०��२७०.९� ० २१६०��२७०.९�

भु�ानी (ग+घ) १३३१६�४११३.�७ १०६९०३�२०२.६६ �३९७४३६२१.०४ ९१३३�६००३.३६ १�००��२.३ ९१�१�६���.६६

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) १२७१४६६३�६ �०२४९७६६४.१३ �०२४९७६६४.१३ ६७�६�२१७०.२९ १�००��२.३ ६७७४�३०�२.�९

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� ३११७९१०२० २�६२�९९९�.९९ ० २�६२�९९९�.९९ ३०१६�४७७�.�१ ० ३०१६�४७७�.�१

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� २२०३�१०४६ ११२१����७.� ० ११२१����७.� १०६१९६४२१.�१ ० १०६१९६४२१.�१

२५००० सहायता (Subsidy) १� ४७७��००० ४४�६१�४९.०२ ० ४४�६१�४९.०२ ४३�७�६२� ० ४३�७�६२�

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ३७२२०००० २६�२७१६२ ० २६�२७१६२ �०२४७७७ ० �०२४७७७

२८००० अ�य खच� १� ३२�२४३७ १९३३०��.४९ ० १९३३०��.४९ २१०२७२४ ० २१०२७२४

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १� ६�१०९६��३ ३३०७२६७४३.�३ ० ३३०७२६७४३.�३ २१४०९४�४६.९७ १�००��२.३ २१��९�७२९.२७

घ. अ�य भू�ानी २९०�४०�२४.�७ २६६�३७�३�.�३ ३७२४�९�६.९१ ९१३३�६००३.३६ १�००��२.३ ९१�१�६���.६६

कोषह� ६०२१७७�७.�७ २७�७६२४७.६२ ० २७�७६२४७.६२ १�३७२२३३.१२ ० १�३७२२३३.१२

धरौटी ० ९३६९७०९.२९ ० ९३६९७०९.२९ ६२४६३२९ ० ६२४६३२९

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म २३०३२२७६७ २२९२९१��२ ० ० २१६०��२७०.९� ० २१६०��२७०.९�

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -३४३२७३७४७ -२२७३५५८३ ६०१२३२७.२४ ४९९�३७३०.९� ४९९११७.७ �०४�२�४�.६�

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २७�७०�२२०.�९ २४४४३��१०.६� २२३२�६०३१.०� २२३२�६०३१.०�

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) २�२९६९६३७.�९ २�०४�११३७.�९ २७३२६९७६२.०३ ४९९११७.७ २७३७६��७९.७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ब�क तथा नगद बाक� २४ २�२९६९६३७.�९ २�०४४११३७.�९ २७३९१६७��.�७ २७३९१६७��.�७

७ अ�तर सरकारी अ��तयारी
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िनयमावली िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४६ मा �थािनय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गरी िनण�य भएमा स�ब��धत कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयले �थािनय तहलाई संिघय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाली अनुसार आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो
काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म गन� काया�लयले �य�तो अ��तयारी अनुसार भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाचामा
अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनुपन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन� अ��तयारी तथा िनकासा �ा� भई खच� समेत
भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाएको दे�खएन । कानुनमा भएको �यब�था अनुसार खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने
िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

३६�००१०४३ १००००००० ९�९�२२६ ९�९�२२६

३१४०१०१२३ ७७७००० ७७७००० ७७७०००

३७०००११६४ १४६६९७६७ १४१६७२१४.६२ १४१६७२१४.६२

३३६००१०२३ २०४�७६००० २०४७४९१४१ २०४७४९१४१

ज�मा २३०३२२७६७ २२९२९१��१.६२ २२९२९१��१.६२

६ िव�ीय िववरण

६.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी
आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकयो अनुसार नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• पा�लकाले �ा� गन� दािय�वको �ज�मेवारी सान� र अ�ाव�धक गन� गरेको छैन ।
• सु�बाट �ा� िव�ीय िववरणह�मा पूण� �पमा अंकगिणितय सु�ता रहेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२ अ��तम मौ�दात �े�ता अनुसार �.२५२९६९६३७।८९ दे�खएकोमा �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) २७२ मा भने �.२५०४५११३७।८९ दे�ख�छ । फरक परेको �.२५१८५००
स�ब�धमा संघीय सरकारको अनुदानमा अनुसूची १२ उ�े�खत रकम भ�दा घटी रकम �ाि�।भु�ानीको �ा�ी महलमा दे�खएकोले अ��तम मौ�दात घटी रहेको भ�े काया�लयको भनाई छ ।

६.३ आव ०७६।७७ को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार यस वष� �.२७५७०५२२१ �ज�मेवारी सरी आएकोमा �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) २७२ मा �.२४४४३८८१०.६५ मा�
�ज�मेवारी सरी आएको दे�ख�छ । फरक परेको रकम �.३१२६६४१०.३५ स�ब�धमा गत वष�को कोष तफ�  ग ५ र ग ७ को मौ�दात गत �ज�मेवारीमा नपरी यस वष�को आयमा समावेश भएको भ�े
काया�लयको भनाई रहेको छ ।

७ कानुन संचालन र काया��वयन 

�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 यस पा�लकाले हालस�म ५२ वटा ऐन, १९वटा िनयमावली, ७१ काय�िव�ध, २० िनद�िशका लगायत १६२ जटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएकोछ ।

८ चौमा�सक �गित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले नगरपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदन िभ�
काय�पा�लकाको वठैकमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै उपदफा (५) मा नगरपा�लकाले �थानीय स��त कोषमा ज�मा भएको आय �ययको चौमा�सक शीष�कगत िववरण तयार गरी स�ीय अथ�
म��ालय, �देश अथ� म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले चौमा�सक अव�ध समा� भएपछी कानूनमा �यव�था भए बमो�जम �गित िववरण
तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पठाएको दे�खएन ।

९ आ�त�रक िनय�� �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको भएतापिन यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम
रहेका �नः
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन,

• 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�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन,

• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन
तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन,

• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन,

• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोक� मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन,

• नगरपा�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 छ,

• �ज�सी िनरी�णमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको छैन,

�म भौचर
न�बर
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• Public Assets Management System को �योग भएकोमा सबै �ज�सी िववरण अ�ाव�धक नभएको,
• स�ब��धत फम� तथा �यि�को नाममा रकम भु�ानी नगरी केहीमा कम�चारीह�लाई सोध भना� िदने गरेको,
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत
गरी �मािणत गनु�पन�मा नगरेको,
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा नगरेको,
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता नराखेको,
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण नगरेको,
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा नगरेको,
•सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता बमो�जम गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� नगरेको,
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार नगरेको, शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन�थल पिहचान एबं काय�योजना तयार नगरेको,
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय 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� 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,
• 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 राखेको पाइएन ।
• म.ले.प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखे नराखेको र अ�ाव�धक नभएको ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१० �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम खच� �ितशत

कुल बजेटको तुलनामा कुल खच�को तुलनामा

आ�थ�क िवकास २४,१५,३२,७५५ ७,९२,२३,८९५.३१ ३२.७९ ९.८७

सामा�जक �े� ४६,०१,२३,५८१ ३७,५५,३२,४८८.७५ ८१.६२ ४६.८

पूवा�धार िवकास �े� ३५,८२,२९,६८५ २१,०२,५९,०४४.५७ ५८.६९ २६.२

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ७,७०,७२,५०० ३,४४,५३,३७४.४७ ४४.७ ४.२९

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १३,४५,०७,८३५ १०,३०,२८,८६१.०३ ७६.५९ १२.८४

ज�मा १,२७,१४,६६,३५६ ८०,२४,९७,६६४.१३ ६३.११ १००.

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये पूवा�धार िवकास �े�मा ५८.६९ �ितशत र िव��य �यव�थापन तथा सुशासनमा ४४.७० �ितशत रहेको छ । बजेटको तुलनामा सबै �े�मा
ल�य अनुसार �यून खच� भएको दे�खएकोले पँुजीगत खच�मा वृि� गरी लि�त उ�े�य हा�सल गनु�पद�छ ।

११ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब��ध �यव�था छ । �याियक सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववाद दता� एवं फछ् य�ट िववरण अनुसार यस बष� िविभ� ९ िवषयका कुल ४५ िववाद दता� भएकोमा २६
फ��यौट भई १९ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम २४ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २६ 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 पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

�स.नं पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

१ न पा पंु�जगत ३३०७२७ २९४९५ ७५४०० २२५८३२ १२०६७३

खच� �ितशत १०० ८.९२ २२.८ ६८.२८ ३६.४९

उपरो� िववरणलाई िव�लेषण गदा� अ��तम चौमा�सकमा र िवशेष गरी आषाढ मिहनामा बढी खच� गरेको दे�ख�छ । यसरी वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१३ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष�
नगरपा�लका चालु िशीष�कबाट खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ३८५०२७३/- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१४ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था नभएता पिन पा�लकाले यस वष� अ�य
सामा�जक सहायता भनी � . ५००००/- खच� लेखेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१५ बे�जू लगत 

पा�लकाले महालेखापरी�कको काया�लयबाट लेखापरी�ण भई �ा� बे�जू �ितवेदनको अिभलेख देहायको म.ले.प. फाराममा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा राखेको नपाइएकोले आगामी िदनमा तोिकएको
म.ले.प. फारममा बे�जू अिभलेख रा�ख अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
• म.ले.प. फाराम नं. ८०१ बे�जु लगत
• म.ले.प. फाराम नं. ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन
• म.ले.प. फाराम नं. ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ धरौटी िववरण 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ६६ (२) मा उपिनयम (१) बमो�जम धरौटी रकम िफता� पाउने �यि�ले धरौटी रकम िफता� �लन पाउने �याद �च�लत कानूनले तोकेको भएमा सोही
अव�धिभ� �याद नतोिकएकोमा जुन कामको लािग धरौटी रा�खएको हो सो कामस�ब��ध कारवाही अ��तम �पमा समा� भएको िमितले एक वष�िभ� धरौटी रकम िफता� �लन नआएमा िनयम ६७
बमो�जमको काय�िव�ध अपनाई काया�लय �मुखले राज�वमा आ�दानी बां�नु पन� �यव�था छ । काया�लयको आ.व. ७७/७८ स�म धरौटी खातामा मौ�दात रहेको �.२५७४८५२१ �ज�मेवारी सारेकोमा
�योजन सिकएको धरौटी रकम िनयमावली अनुसार सदर�याहा गनु�पद�छ ।

१७ आक��मक कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७० मा नगरपा�लकाले �थानीय कानून बमो�जम आक��मक कोष �थापना गरी स�ालन गन� स�ने �यव�था छ । नगरसभाले सूय�दय नगरपा�लकाको
आक��मक कोष स�ालन ऐन, २०७६ जारी गरी लागु गरेको छ । गत आ�थ�क वष�को स��तकोषबाट आक��मक कोषमा �.५० लाख मौ�दात सारेकोमा यस वष� थप नभई आ.व. २०७७/७८ को लािग
�. ५० लाख नै �ज�मेवारी सरेको छ ।

१८ 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 �यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः
ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले स�प�� ह�ता�तरणः �थानीय सरकार स�ालन
ऐन, २०७४ को दफा ९७,९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख �यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था
छ । 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 नगरपा�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 सान� गरेको पाईएन । यसरी �ज�सी
मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउन, िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता
अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

१९ ज�गा उपयोगको मापद�ड 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू–जो�खम स�वेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अ�धनमा रही
तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन । �थानीय तहले आ�नो सबै �े� वा कुनै �े� तोक�
�य�तो �े�मा ब�े भवनह�को लािग ज�गा तथा भवनको �कृित, समान ढाँचाको नमूना न�सा तयार गन� र सेवा�ाहीको लािग आ�ना �ािव�धक कम�चारीबाट न�सा तयार गराई िनःशु�क उपल�ध गराउने
�यव�था रहेकोमा काया��वयन भएको दे�खएन । ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तोक� ज�गा तथा भवनको �कृितबमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० मिहला िहंसा िनवारण कोष 

गत वष� संघीय सरकारको ब.उ.िश.नं. ३४०००१०५३ (रा�� पित मिहला उ�थान काय��म) बाट मिहला िहंसा िनवारण कोष �थापनाका लािग �. १००००.०० र यस वष� �देश सरकारबाट
�.२०००००.०० �ा� भई आ.व. २०७८/८९ को लािग �.२१००००.०० �ज�मेवारी सरेको छ । कोषको संचालनमा नआई िन�कृय रहेको छ । ल�िगक िहंसा िनवारण कोष (स�ालन) िनयमावली,
२०६७ को िनयम ११ मा �थानीय तहले �थानीय कानून बमो�जम त�काल �थानीय उ�ार तथा राहत सिमित गठन गन� र सो स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय कानून बमो�जम ह�ने उ�ेख छ ।
नगरपा�लकाले �थापना गरेको उ� कोषको स�ालन एवं उ�े�खत सिमित गठन स�ब�धमा काय�िव�ध िनमा�ण गरी कोषको उ�े�य अनु�प स�ालनको �यव�था िमलाउनु पद�छ।

२१ मौजुदा सूची तयारी 
सूय�दय नगरपा�लकको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को दफा १९ मा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५क. बमो�जम मौजुदा सूचीमा दता� ह�न वा अ�ाव�धक गन� चाहने �यि�, सं�था,
आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैरसरकारी सं�था वा सेवा �दायकले पेश गरेको िनवेदनमा आव�यक जाँचजुझ गरी दता� गराइ छु�ाछु�ै मौजुदा सूची तयार गनु� पन�, �य�तो मौजुदा सूचीको
िववरण काया�लयको सूचना पाटी र वेवसाइटमा राखी अध�वािष�क �पमा साव�जिनक गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनयममा उ�ेख भए बमो�जमको मौजुदा सूची तयारी तथा साव�जिनक गरेको छैन ।

२२ ठे�का अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ मा िनमा�ण काय�को अिभलेखांकनका लािग महालेखा-+परी�कबाट �वीकृत मलेप फारम नं ५०७ अनुसारको अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । उ�
अिभलेखबाट गनु�पन� कूल काम, हालस�म भएको काम तथा बांक� कामको अव�था, काय�स�पादन जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको बैक जमानतको मा�य अव�धको अव�था, ख�रद स�झौताको �याद
थपको अव�था, काम स�प� गनु�पन� िमित, भे�रएसन लगायतको जानकारी दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी अ�ाव�धक गनु�पन�मा यस काया�लयले सो अनुसारको अिभलेख राखेको पाइएन । अतः
�वीकृत ढांचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी ठे�का अिभलेख तयार गरी अ�ाव�धक रा�नुपन� दे�ख�छ ।

२३ �ितपूित� 
वडा नं. १० को वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय� �मागत ठे�का नं. २५-७५।७६ को ठे�का अ��य गरेको वापत �ितपुित� �व�प खनाल िनमा�ण सेवालाई �४३१४११।६२ कर क�ा गरी
�.४१०७९५।२० खुद भु�ानी भएको छ । नगर काया�पा�लकाको िमित २०७८।२।२० को बैठकको िनण�यले २०७७।२।२८ गते भ�दा अगाडी स�म भएको िनमा�ण कामको र िनमा�ण काय�को लािग
खरीद भएको िनमा�ण सामा�ी वापतको �ािव�धकबाट मू�या�न बमो�जमको �ितपूित� रकम भु�ानी गन� िनण�य भएको दे�ख�छ। साइट छनौट गलत भई ठे�का र� ग�रदा काया�लयलाई अनाव�यक थप
आ�थ�क दािय�व भार पन� गएको छ । 

२४ नापी िकताब 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखाकनका लािग �वीकृत ढांचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज, काम शु� भएको
िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िबलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको
कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यब�था छ । अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ िबल अनुसार नापी िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो । तोिकएको
ढांचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताव नरा�खदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लन अिभलेख �यब�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख राखीनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ कम�चारी दरब�दी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �शासक�य स�ठन र कम�चारी दरव�दी स�ब�धी �यव�था छ । उ� �यव�था बमो�जम काया�लयले संगठन �यव�थापन सभ��ण �ितवेदन तयार
गरी उपिनयम १० बमो�जम नगरसभामा पेश गरेकोमा नगर सभाले उ�े�खत �ितवेदन बमो�जम संगठन संरचना एवं दरव�दी कायम गन� काय�पा�लकालाई िनद�शन िदएको भएतापिन संगठन संरचना एवं
दरव�दी िमलान स�ब�धी काय� भएको छैन । यसबाट काया�लयको वा�तिवक दरव�दी य��नै हो भनी एिकन गन� स�ने अव�था रहेन ।

२६ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग
तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ८९ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.

२५७६४३००५। खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल,

बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको १२ सहायक क��यटुर अपरेटर, २ इ��जिनयर जना, २ ना प से �ा , १ खेल
�िश�क, १ आइटी अिफसर, १ �ािव�धक सहायक, १ आिक� टे�ट इ��जिनयर, १ अिमन र १ जना बाली संर�ण पदमा करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ७४७७७७०। भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको
�.

७,४७७,७७०

२७ तलवी �ितवेदन 

�थायी कम�चारीको तलव भु�ानी गदा� पा�रत तलवी �ितवेदन बमो�जम भु�ानी गनु� पन�मा �थािनय तहमा नयाँ िनय�ु कम�चारीह�, सािवक �ज�ा िवकास सिमित तथा सािवक �थानीय तहबाट
समायोजन भएका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गन� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पेश भएकोमा नीितगत अ�प�ताका कारण हाल स�म पा�रत ह�न नसकेको जानकारी �ा� भएको छ ।

२८ साना तथा टु�े योजना 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउदा सहभागीतामुलक,उ�पादनमुलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजनाछनौट ग�र �ाथिमक�करण गनु� पन�
�यव�था छ ।सभाबाट �वीकृत बािषक�  योजना २०७७।७८ अनुसार पा�लकाले �वीकृत गरेका अ�धकाशं योजना वडागत �पमा बनाइएका तथा �यनु बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले स�ालन
गरेको पाइएन । पा�लकाले यस बष� स�ालन गरेको योजनाको सं�या देहाय अनुसार रहेको छ ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाख स�म � २ लाख दे�ख ५ लाख स�म � ५ लाख दे�ख १० लाख स�म � १० लाख बढीका ज�मा योजना सं�या

१०० ८५ २५ ४० ८० ३३०

उि��खत िववरण अनुसार नगरपा�लकाले यस बष� १ लाख भ�दामुनीका १०० वटा योजना र १० लाखभ�दा मा�थका ८० वटा मा� योजना रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजना स�ालन गदा�
काया�लयका जनशि� बष�भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, स�ा�लत योजनाबाट चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर
पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका
आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.३ करोड ६० लाख भैपरी आउने पँुजीगत खच� र � २ करोड २९ लाख ६२ हजार िविभ�
योजनाका लािग समपुरक कोषमा अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको
िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

३० रकमा�तर 
आ�थ�क वष� ०७७।७८ का लािग �वीकृत भएको योजना तथा काय��ममा िविभ� कोष तथा योजना तफ�  �वीकृत �.७,८१,३६,८३७ रकम बराबरको ६५ योजनालाई घटाई गरी नयाँ तथा भएका
योजनामा रकम थप योजना �.८,४६,५५,३३८ रकम बराबरको १२३ योजना/काय��म काय�पा�लकाको पटक पटकको िनण�यले नयाँ योजना काया��वयन वा भएका योजनामा थपघट गरी सभामा
�सफा�रस भई नगरसभाको बैठकले िविनयोजन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गरी �वीकृत गरेको दे�खयो । योजना छनौट गदा� पया�� अ�ययन नगरी योजना छनौट गन� र काया��वयनको �ममा नयाँ योजना
छनौट गन� बजेट थपघट गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

३१ 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 रहेको छ । उ� सिमितले 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 उ� सिमितको गठन गरेको छ । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय
समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

३२ बजेट तजु�मा सिमित 

�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 �यव�था िमलाउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले
सोअनुसार बजेट तजु�मा गरेको पाइएन ।

३३ नगर �ोफाइल 

नगर �ोफाईल पा�लकाको �वीकृत वािष�क नगर िवकास योजना अनुसार नगर �ोफाइल िनमा�ण काय�को लािग �.११००००.०० िविनयोजन गरेको छ । नगर �ोफाइल िनमा�णको लािग ��येक १४
वडामामै त�यांक संकलक, संचार खच� तथा िविवध �शासिनक खच� �.७२६७४०.०० जनाएको छ । तर लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन नगर �ोफाइल िनमा�ण गरी �काशन गरेको पाइएन । जसले गदा�
काय��मको उ�े�य पूरा भएको पाइएन । अतः नगर �ोफाइल िनमा�ण काय� त�काल स�प� गरी �काशन गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ िव�ालयगत िनकासा र�ज�र 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावलीतथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन
भ�े कुरामा �यान िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत
िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र खाता
अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

३५ सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ 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��यन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ. व. २०७७।७८ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको
�ितबेदन दे�खएन । नगरपा�लकाले आ�नो अ�तरगतका िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

३६ िन�ज लगानीका िव�ालयको छा�वृ�� 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा �च�लत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन यो ऐन �ार�भ भए पिछ िनजी लगानीका िव�ालय र साव�जिनक
शैि�क गुठी अ�तरगत स�ालन गरेका सो िव�ालयका िव�ाथ� सं�याको आधारमा िव�ालयले �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख बा� क�ा स�मका कूल िव�ाथ� सं�याको देहाय बमो�जम िव�ाथ�लाई
िनशु�क िश�ा �दान गन� �थान आर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।

िव�ाथ� सं�या िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण सं�या

५०० जना स�म क��तमा १० �ितशत

५०० जना दे�ख ८०० जना स�म क��तमा १२ �ितशत

८०० जना भ�दा बढी क��तमा १५ �ितशत

यस नगरपा�लका �े� िभ� िनजी लगानीमा स�ा�लत िव�ालयह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जम िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण �यव�था गरेको िववरण पेश भएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना
ह�नुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िव�ालयको िनयमन 

�थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा सव�सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड(ज) (२१) मा सामुदाियक िब�ालयलाई िदने
अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन, िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले यस �थािनय तह अ�तग�तका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखा
िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखेनराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरेनगरेको, क�ी गरेको नाग�रक लगानी कोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला
भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिबधा
अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको िनयमन गरी �ितवेदन गरेको दे�खएन ।

३८ अनुदान �यव�थापन यिुनट 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भौितक िनमा�ण सुधार काय��म स�ालन गन� �थानीय तह��थत स�पुण� िव�ालयह�को अनुसूची ५ मा उ�े�खत मापद�डका आधारमा भौितक सव��ण
गरी आव�य�ाको आधारमा �ाथिमकता�म िनधा�रण गरी सुचका� सिहतको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले सोही �यव�था बमो�जम �ाथिमकता�मका आधारमा िव�ालय छनौट गरेको
पाइएन। �य�तै, िव�ालय काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८, काय��म काया��वयन स�ब�धी माग�दश�न (बँुदा नं. १८ ठ) अनुसार �थानीय तहले िव�ालयह�मा जाने सबै �कारका
अनुदानह�लाई �यव��थत गन� र िश�ामा ह�ने लगानी �भावकारी बनाउन आ�नो तहको संय��मा अनुदान �यव�थापन यिुनट िनमा�ण गरी अनुदानको िनकासा गन� �यव�था गरेकोमा सो अनुसार काय�
गरेको पाइएन । काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ ।

३९ आय ठे�काको अिभलेख 

नगरपा�लकाले यस वष� तथा िवगतका वष� दे�खनै लगाएका आय ठे�काको अिभलेख राखेको छैन । फाइल �यव�थापन गन� र सोको �यव��थत अिभलेख रा�नुपद�छ । नगरले ठे�काबाट यस वष� तथा
िवगत समेतको कुन ठे�काबाट कित रकम यस वष� उ�नुपन� हो तथा िवगत वष� दे�खको उ�न बाँक� रकम कित हो सोमा ला�ुपन� �याज तथा ज�रवानको रकम कित हो भिन अिभलेख रा�नुपन�मा सो
अिभलेख राखेको पाईएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

४० वािष�क ख�रद योजना 
सूय�दय नगरपा�लकको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम ९ मा वािष�क ख�रद योजना िनमा�ण गनु�पन� �यव�था छ । वािष�क १० लाख �प�या भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु� पन� भएमा
आगामी आ�थ�क वष�को अनुमािनत वािष�क काय��म तथा बजेट तयार गदा�का वखत नै ख�रद योजना तयार गनु� पन�, �मुखले चालु आ�थ�क वष�को �वीकृत काय��म तथा बजेट सभाबाट पा�रत भएपिछ
�य�तो ख�रद योजना �वीकृत गनु� पन� र �मुख �शासक�य अ�धकृतले �य�तो �वीकृत ख�रद योजना वािष�क काय��म तथा बजेटसाथ संल� राखी अनुगमन �योजनका लािग �ज�ा सम�वय सिमित र
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनु पन� कानूनी �यव�था भएकोमा ख�रद योजना िनमा�ण नगरेबाट कानूनमा भएको �यव�थाको पालना भएन । यसबाट ख�रद स�ब�धी कुन कारबाही कुन
समयमा गन� भ�े िवषयमा �प� नह�ने भएकोले समयमा ख�रद �कृया स�ालन ह�न नस�ने अव�था सृजना भएको छ ।

४१ नेपाल रेड�सलाई अनुदान 

१०३-०७७/६/२६ नगर पा�लकाले नेपाल रेड�स सोसाइटी इलामको भवन िनमा�ण गन�को लािग २०७७।६।२६ मा स�झौता गरी �.३०००००/- अनुदान भु�ानी िदएको छ । अनुदान भु�ानी
स�झौतामा आयोजना स�प� प�चात आयोजनाको �ािव�धक मू�यांकन सिहतको �ितवेदन र भवन िनमा�ण काय�मा खच�को �मािणत िवल भरपाई पा�लकामा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । स�झौतामा उ�ेख
अनुसार भवन िनमा�ण काय� स�प� पिछको काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले उ� कागजात पेश गनु�पन� �.

३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ कोरोना िनय��ण र �यव�थापन

४२.१ कोरोना (कोिभड १९) िनय��ण र �यव�थापन काय�का लािग �ा� आय �यय िववरण रहेको दे�ख�छ ।

आ�दानी िववरण रकम खच� िववरण रकम

गत मौ�दात १०५००९८.७४ �वा��यकम�को जो�खम भ�ा १६४४१७९.९६

५ वेड अ�पताल संचालन अनुदान १०००००० महामारी रोकथाम िनय��ण स�ब�धी कृयाकलाप १०८०२६

�देश सरकार सामा�जक िवकास म��ालय १०००००० �वारे�टाइन, आइसोलेसन तथा कोिभड अ�पताल �यव�थापन ८४४०८९

�ज�ा �शासन काया�लय १०००००० �वारेनटाइनमा खाना �यव�थापन ९७६१३०

नगरपा�लका स��त कोष ३७००००० िपसीआर तथा ए��टजेन परी�ण ३७८००

संघीय सरकार �वारे�टाइन संचालन अनुदान २१९२७५ तलव तथा जो�खम भ�ा ६६३८९६

अ�य ३२०९२ िविवध खच� ३००६०

�वा��य सामा�ी �यव�थापन २१४४३३७.६१

कोिभड अ�पताल िनमा�ण १५०३२०८.४

मौ�दात ४९७३८.७७

ज�मा ८००१४६५.७४ ज�मा ८००१४६५.७४

४२.२ कोरोना िपिडत जनताका लािग राहत िवतरण गन� चामाल, दाल, नुन, तेल लगायतका खा� व�तु तथा औषधी र �वा��य उपकरण तथा अ�य िविवध सामा�ीह� खरीद गदा� साव�जिनक खरीद
िनयमावली, २०६४ को �ि�या अवल�बन नगरी िवशेष प�र��थती उ�ेख गरी �सधै खरीद भएको दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.३ काया�लयले कोिभड महामारी िनय��णका लािग सीमा नाका �यव�थापन, त�या� संकलन, समुदायमा सचेतना काय�म, �वा��य सामा�ी िवतरण, िफवर ��लिनक संचालन परी�ण तथा उपचार
लगायतका काय�ह� गरेको भ�े िववरण पेश गरेको छ । कोिभड ज�ता �कोप महामारीको पूव� आँकलन गरी पूव� तयारी र महामारी पिछ िनय��ण तथा रोकथामका लािग काय�योजना बनाई काय� गन� तफ�
नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

४२.४ �थािनय तहमा कोिभड १९ अ�थायी अ�पताल संचालन स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ अनुसार १ जना मेिडकल अ�धकृत २ �टाफ नस� र १ जना अिफस ए�स��ा�ट रहने �यव�था छ । सूय�दय
नगरपा�लकाको कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा १ जना मेिडकल अ�धकृत तथा २ जना अनमी गरी ३ जना �वा��यकम�ह� काय�रत छन्। माग�दश�न बमो�जम दरब�दी ह�नुपद�छ ।

४३ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को प�र�छेद ५ अनुसार तोिकएको �यादिभ� पे�क� फ��यौट गनु�पन�मा िन�नानुसारको पे�क� आ�थ�क बष�को अ��यस�म फ��यौट नभई
बाँक� रहेकोले िनयमानुसारअसूल फछ् य�ट ह�नुपन� �.

पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको िमित पे�क� रकम

�याद नाघेको �याद ननाघेको

ए.िड.सी. क����सन ०५/१९/२०७७ ४१०१९४.६६

�ी बौ� िनमा�ण सेवा १०/०६/२०७७ ४०००००

भगवती िनमा�ण सेवा १०/१३/२०७७ २७००००

�ी बौ� िनमा�ण सेवा १०/२५/२०७७ २४००००

नागाजु�न आ�सका जे.भी. १२/११/२०७७ १२२७०००

नागाजु�न आ�सका जे.भी. ०३/१३/२०७८ १२१८०००

अ�वीटार �स�वानी जल उपभो�ा सं�था सू.न.पा.-७ इलाम ०३/२७/२०७८ ६५६३८८.०८

दशगते फेदी �संचाइ जल उपभो��ा सं�था सू.न.पा.- १ गोख� इलाम ०३/२७/२०७८ ८६०३५२.३३

माघेटार जल उपभो��ा सं�था सू.न.पा. - ११ माघे ०३/२७/२०७८ ९२५३५९

रामेखोला मेलबोटे �संचाइ जल उपभो�ा सं�था सू.न.पा.-१० संगम र�नचौक इलाम ०३/२७/२०७८ ८५२८०७.५७

६,३५२,४९८.२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क�ाङ खोला �संचाई आयोजना जल उपभो�ा सिमित ०३/२७/२०७८ १२२७०९१.२८

�िदप चापागाई ०४/०१/२०७७ २०००००

�िदप चापागाई ०६/०७/२०७७ १२५०००

मनकुमारी था� ०९/२८/२०७७ ८७५००

एकमाया बोहोरा ०३/०६/२०७८ १०००००

जय�ती बयक ०३/२५/२०७८ १०००००

ज�मा ६३५२४९८ २५४७१९४.६६

४४ महंगी भ�ा 
काया�लयले करारमा �लएको कम�चारीलाई करार स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जमको पा�र�िमक उपल�ध गराउनु पद�छ । पा�लकाले करार सेवामा �लएको काया�लय सहायक �ी वाल कुमार िगरीलाई
पा�र�िमक भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�ेख नभएको महंगी भ�ा �. २००० का दरले मा�सक भु�ानी गरेको पाइयो । करार स�झौतामा उ�ेख भएको भ�दा बढी भु�ानी गरेको महंगी भ�ा रकम असूल
गन�पन� �.

२३,७६०

४५ कम�चारी �ो�साहन 

कम�चारी �ो�साहन सूय�दय नगरपा�लका कम�चारी �ो�साहन स�ब�धी मापद�ड, २०७६ को बुदाँ ३ मा ��येक मिहना अिनवाय� काम गनु�पन� अव�ध अित�र� थप समय काम गन� कम�चारीलाई �ो�साहन
रकम उपल�ध गराउँदा हा�जरीबाट ब��त भएको अव�थामा हा�जरी �मािणत गन� गराउने उ�ेख छ । काया�लयले पशुिचिक�सक िविपन कुमार �संह र पशु अ�धकृत कृ�णच�� झा लाई २०७७ पौष दे�ख
चै� मिहनास�मको �.२२७४६१/- �ो�साहन रकम भु�ानी गरेको छ । िनयमानुसार िव�ुतीय हा�जरी नभएको भनी हा�जरी �मािणत गरेको पाइएता पिन िव�ुतीय हा�जरी नै नराखी सबै मिहनाको हा�जरी
�मािणत गरेकोले अित�र� समय काम गरेकै हो नभी एक�न ह�न सिकएन । अत आगामी िदनमा िव�ुतीय हा�जरी रा�ख यथाथ� खच� ले�नु पद�छ ।

४६ भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) मा चालू वष�को बजेटले नखामेमा �यहोनु� पन� उिचत कारण र आधार भएमा स�ब��धत काया�लयले आगामी वष�मा
भु�ानी िदनको लािग कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत गराई भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ । आ.व. २०७६/७७ को १४ जना कम�चारीको एक वष�को �ेड रकम छुट भनी �.१७०८४०/÷

भु�ानी गदा� िनयमानुसार रा�नु पन� भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी �मािणत नगराई भु�ानी भएको छ । जसले गदा� भु�ानी िदन बाँक�को िववरण एक�न गन� नसिकने ह� ँदा आगामी िदनमा य�तो भु�ानी
िदलंा िनयमको पालना गरी भु�ानी िदन बाँक�को िववरण �मािणत गराई भु�ानी िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ कानूनी स�ाहकार 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ (�थम संशोधन) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले 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 । ऐन िवत�रत नगरपा�लकाले १ जना कानूनी स�ाहकार िनय�ु गरी
मा�सक �. २००००/- का दरले भु�ानी गरेको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �. 

२६०,०००

४८ जनक मािव भवन 

साव�जिनक िनकायले साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० का आधारमा लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ ख मा खरीद स�झौता अनुसार कुनै िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा�
�ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । जनक मािव भवन िनमा�णको काय� ए�जेस ��ट� �सनले गरेकोमा िन�नानुसार बढी भु�ानी
भएकोले असूल गनु�पन� �.

कामको िववरण बढी प�रमाण दर असूल गनु�पन� रकम कैिफयत

RCC (M10) 5.68m3 14600 82928 जोडज�मा गदा� 33.05 m3 ह�नुपन�मा 38.73 m3 देखाएकोले बढी प�रमाण देखाएको छ ।

Brick masonry (1:4) 2.34 m3 11400 26676 Sill and Lintel नभएकोले बढी प�रमाण देखाएको छ।

ज�मा 109604

१०९,६०४

४९ खरीद स�झौताको सूचना 
सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १४७ मा ख�रद स�झौता भएको तीन िदन िभ� सो सूचना नगरपा�लकाले आ�नो सूचना पाटीमा टाँस गरी �ज�ा सम�वय
सिमितको काया�लय तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयको सूचना पाटीमा टाँस गन� लगाउने �यव�था गनु� पन� र �य�तो सूचना नगरपा�लकाले आ�नो वेवसाइटमा राखी साव�जिनक ख�रद अनुगमन
काया�लयमा समेत पठाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले गरेका ख�रद स�झौताको सूचना साव�जिनक गन� गरेको छैन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

५० ख�रद कारबाहीको अिभलेख 

सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १४९ (१) मा साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारबाहीको िन��त छु�ा छु�ै फायल खडा गरी रा�नु पन� �यव�था छ । �य�तै
उपिनयम (२) मा �य�तो फायलमा रा�नु पन� कागजातको सूची उ�ेख छ । नगरपा�लकाले िविभ� िनमा�ण तथा आपुित� काय� ठे�का माफ� त गरेकोमा हरेक ख�रद स�झौताको छु�ाछु�ै फायल खडा गरी
राखेको छैन । यसबाट कुनै िन��चत ख�रद काय�को बारेमा जानकारी �लन किठनाइ भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 49

५१ लागत अनुमान 

साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । काया�लयले िन�नानुसारको योजनाको भवनको DPR गन�को लािग िन�नानुसारको क�स��ा�टले
िन�नानुसार काय� गरेकोमा ड� इ� िडजाइन अनुसार लागत अनुमान तयार गरेको छैन । अतः उ� काय�को लािग क�स��ा�टलाई समेत �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

योजनाको नाम क�स��ा�टको नाम खच� रकम

१५ शैयाको आधारभूत अ�पताल आर एन इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ९९०३३२

Tea Testing Promotion center ि�यिटभ िडजाइन �ुप �ा �ल ४९५५०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ डइ� िडजाइन 

साव�जिनक िनकायले साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० का आधारमा लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ ख मा खरीद स�झौता अनुसार कुनै िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा�
�ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट स�ा�लत योजनाह�को िनमा�ण काय� गदा� Earth Cutting Work, Stone

masonry, Gabon masonry, Drain लगायतको काय� गदा� Cross Section Drawing and Structure को Drawing लागत अनुमान तयार गदा� र नापी िकताब तयार गदा� समावेश गनु�पन�मा नगरेकोले
प�रमाण एक�न गन� सिकएन । अतः िनमा�ण काय�को ड� इ� तयार गनु� पद�छ । केही उदाहरण

�.सं. योजनाको नाम कामको िववरण प�रमाण दर रकम

१ मानेभ�या� चोक देउराली बाघिवरे सडक Earthwork excavation 3977.80m3 50.21 199725.33

Stone masonry 82.93 m3 9278 769383.9

Gabion Work 30 m3 5678 170346.6

२ वतासे भ�या� हे�थपो�ट �जिमखान सडक Earthwork excavation 4964.60 m3 50.21 249272.56

Stone masonry 85.40 m3 9278 792299.35

Gabion Work 102 m3 5678 579178.44

३ ठकुरचोक बालभ�या� गणेश िहमाल सडक Earthwork excavation 4608.60 m3 50.21 231397.8

Stone masonry 132.94 m3 5678 1233352.2

Gabion Work 94 m3 5678 533752.68

४ सिहतचोक र�न चोक संगमटोल सडक Earthwork excavation 3634.40 m3 60.17 218681.85

Gabion Work 155 m3 4834 218681.84

५ बरबोटै गैरीगाउँ क�जनी सडक Stone masonry 2366.4 44.14 104452.89

Gabion Work 169.04 8324 1373753.4

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ िडिपआर िडजाइन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६(३) मा भएको �यव�था बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम साव�जिनक िनकायले वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत नगराई बोलप� आ�हान
गन� ह� ँदनै । नगरपा�लकाका देहायका ठूला र �मागत योजनाह� वातावरणीय �भाव मू�यांकन र िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन (िडिपआर) नबनाई काय� गरेको छ ।
१. सिहतचोक र�नचोक संगमटोल सडक िनमा�ण
२. बरबोटे गैरीगाउँ कजेनी सडक
३. ऋिषमोड गोख� मंगलबारे मानेभ�या� सडक
४. नयाँचोक केराबारी माघे सु�तले िभ�ी ह� ँद ैगो�क जो�ने सडक
५. बु�पाक�  क�बु� अलवेदर सडक

५४ दावागोले बरबोटे सडक 

दावागोले बरबोटे सडकमा कालोप�े गन� काय� िव एस डी क��ट��सन क�पिनले गरेकोमा �थलगत िनरी�ण गदा� कालोप�े चक� को र केही �थानमा िव�ेको दे�खएकोले आव�यकता अनुसार पुनः िनमा�ण
गराई मा� बाँक� भु�ानी िदनु पद�छ । Construction of Agriculture Products Collection and Store center with 20mt cold-store को काय� किपला िनमा�ण सेवाले गरेकोमा लागत अनुमान तयार
गदा� िन�नानुसार पाइयो ।

कामको िववरण रकम कैिफयत

Cold Room 2135000 लागत अनुमान तयार गदा� एउट �यि�को मा� आधार �लई तयार गरेकोले यथाथ� भएन ।

Earth Filling 21050.6 Filling Quantity Calculation गदा� 19.05m3 ह�नुपन�मा 194.476m3 देखएकोले बढी देखाएको छ।

Stone masonry (1:4) 88984 0.8m उचाई देखाउनु पन�मा 1.175m देखाएकोले8m3 बढी प�रमाण देखाएको छ ।

५५ १५ शैया आधारभूत अ�पताल भवन
साव�जिनक िनकायल ेसाव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० का आधारमा लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ ख मा खरीद स�झौता अनुसार कुनै िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी
नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । १५ शैयाको आधारभूत अ�पताल भवन िफ�कलको लागत अनुमान �.१६६१२६९५४ रही �.१११०५३५७३ मा काय� गन� गरी
आिशष �वामी नारायण आिशवा�द जे.भी. ले गरेकोमा देहायको �यहोरा दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.१ लागत अनुमान तयार गदा� Earthwork excavation को काय�को लागत अनुमान तयार गदा� मे�सनबाट काय� देखाउनु पन�मा मािनसबाट काय� गनु�पन� देखाएकोले िन�नानुसार फरक परेकोले िनमा�ण
�यवसायीले मेिशन नै �योग गरेको �थलगत अनुगमनमा दे�खएकोले भे�रयसन गरी मे�सन �योग गरेको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �.

िनमा�ण िववरण कामको िववरण प�रमाण ल.ई. को दर मेिशनको दरले ह�ने रकम फरक बढी दे�खएको प�रमाण

१५ शैयाको आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�ण Earthwork excavation in Foundation 1737m3 568 67.94 500 868604.22

Earthwork for land development 3923 m3 568 67.94 500 1961735.3

Back Filling Work 3567 m3 345 28 317 1130739

ज�मा 3961078.6

३,९६१,०७८.६

५५.२ क) भवन िनमा�ण �थल छनौट गदा� काया�लयले भवन िनमा�ण �थल गदा� Site Development काय�को लािग �.१६२७१९२० ला�े गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । जुन भवनको लागत अनुमानको
१० �ितशत रहेको छ । साथै भौगो�लक आधारमा जो�खम रहेको �थानमा छनौट गरेको र अ�य �थानमा िनःशु�क ज�गा पाउने समेत अव�था िव�लेषण गरेको छैन । ख�रद गदा� समेत सो भ�दा कम
मू�यमा पाउने अव�थामा अ�य िवक�पको खोजी गरेको छैन । अतः काया�लयले Cost Benefit analysis गरेर मा� भवन िनमा�ण �थल छनौट गनु�पद�छ ।
ख) ड� इ� अनुसारको Quantity फरक पारी लागत अनुमान तयार गरेकोले परामश�दाताले गरेको काय� यथाथ� दे�खएन ।

कामको िववरण ह�नुपन� प�रमाण देखाएको प�रमाण फरक प�रमाण दर रकम

M 25 1180.96m3 1199.50m3 18.54m3 21877.6 405610.7

Brick Work (1:4) 110.27 m3 123.26 m3 12.98 m3 14145.1 183695

Brick Work 1:6) 916.66 m3 940.85 m3 24.18 m3 14795.3 357845.7

ज�मा 947151.5

५६ िट टे��ट�को भवन िनमा�ण
साव�जिनक िनकायल ेसाव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० का आधारमा लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ ख मा खरीद स�झौता अनुसार कुनै िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी
नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । िट टे��ट�को भवन िनमा�णमा देहाय अनुसारको �यहोराह� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.१ लागत अनुमान तयार गदा� Earthwork excavation को काय�को लागत अनुमान तयार गदा� मे�सनबाट काय� देखाउनु पन�मा मािनसबाट काय� गनु�पन� देखाएकोले िन�नानुसार फरक परेकोले िनमा�ण
�यवसायीले मेिशन नै �योग गरेको �थलगत अनुगमनमा दे�खएकोले भे�रयसन गरी मे�सन �योग गरेको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �.

िनमा�ण िववरण कामको िववरण प�रमाण ल.ई. को दर मेिशनको दरले ह�ने रकम फरक बढी दे�खएको प�रमाण

िट टे��ट�को भवन िनमा�ण Earthwork excavation in Foundation and Development 3236.46 m3 497.49 66.56 431 1394678.7

Back Filling Work 883.46 m3 538.77 27 512 452128.32

ज�मा 1846816.02

१,८४६,८१६.०२

५६.२ िट टे��ट�को �थम रिन� िवल भु�ानी गदा� िन�नानुसार बढी भु�ानी गरेको रकम असूल गनु�पन� �.

कामको िववरण बढी भु�ानी िदएको
प�रमाण

दर असूल गनु�पन�
रकम

कैिफयत

Brick masonry
Work

14.48 m3 13000 188240 sill, lintel को प�रमाण घटाउनु पन�मा नघटाएको र Opening प�रमाण घटाउनु पन�मा जोिडएकोले बढी प�रमाण
देखाएको

Re-bar 445.56kg 100 44556 Y Direction भ�दा बढी प�रमाण देखाएकोले

Price adjustment 684322.32 मु�य वृि� १० �ितशत भ�दा बढी ह� ँदा मा� भु�ानी िदनु पन�मा ४.३ �ितशत मा� ह� ँदा भु�ानी िदएकोले बढी
भु�ानी भएको

ज�मा 917118.32

९१७,११८.३२

५७ वडा अनुगमन 

नगरपा�लकाले यस वष� वडाह�लाई अनुगमन मू�यांकन खच� �.२९८००० िविनयोजन गरेकोमा �. २८७६०० खच� भएको छ । वडाह�ले अनुगमन मू�याँकन गन� गाडी भाडामा �लएको तथा बैठक भ�ा
आिदमा खच� भएको िवल भरपाई संल� गरी भु�ानी जनाएको छ । अनुगमन मू�यांकन काय�को भु�ानी गदा� �ितवेदन संल� गरेको पाइएन । जसले गदा� के काय�को लािग अनुगमन तथा मू�यांकन काय�
भएको एक�न ह�न सकेन । आगामी िदनमा वडाबाट ह�ने अनुगम मू�यांकन काय�को �ितवेदन �लई भु�ानी गनु� पद�छ । 

�म भौचर
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५८ सम� आय 

यस वष� नगरपा�लकाले कुल � १ अव� २७ करोड १४ लाख ६६ हजारको बजेट पेश गरेकोमा कुल � ८७ करोड २२ लाख ९२ हजार आ�दानी गरी कुल ��ेपणको तुलनामा ६८.६१ �ितशत मा� �ाि�
गरेको अव�था छ । कुल आ�दानी � १ अव� २७ करोड १४ लाख ६६ हजार ह�ने गरी बजेट ��ेपण गरी सोही अनुसार िविनयोजन तफ�  सोही रकमको बजेट िविनयोजन गरेकोमा आ�दानी कम �ा�
भएकोले िविनयोजन गरेका धेरै काय��मह� काया��वयनमा नआएको अव�था छ । वजेट ल�य धेरै रा�ने तर आ�दानी हा�सल गन� तफ�  �यान निदइ राज�व बुझाउन आएका करदाताको रकम मा� �ा�
गरेकोले ल�य हा�सल भएको छैन । पेश गरेको िववरण अनुसार िशष�कगत �पमा �ा� राज�व र �ा� �ितशत अनुसूचीमा छ ।अपेि�त राज�वको तुलनामा कम मा�ामा राज�व उ�नु उिचत दे�खएन ।

५९ सं�था दता� 
सूय�दय नगरपा�लकाको नगर सभाबाट सूय�दय नगरपा�लको संघ सं�था दता� स�ब�धी ऐन २०७४ पा�रत गरी २०७४/६/१ दे�ख लागू गरेको छ । �य�तै १ नं �देश सरकारले २०७५/६/१४ मा
सामा�जक िवकास सं�था ऐन, २०७५ जारी गरी लागु गरेको छ । उ� ऐनमा समेत �थानीय तह िभ� �थापना ह�ने कुनै पिन सं�था �थानीय तहमा दता� गनु� पन� �यव�था छ । सूय�दय नगरपा�लका �े�
िभ� �थापना भई दता� ह�न आएका सं�थाको िववरण पेश भएको छैन । यसबाट दता� तथा निवकरण द�तुर वापत �ा� रकमको िहसाब िभडाउने आधार �ा� ह�न सकेन ।

६० �यवसाय कर 
सूय�दय नगरपा�लकको कर तथा गैरकर राज�व लगाउने र उठाउने स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा १७ मा नगरपा�लकले आ�नो �े�िभ�का �यापार, �यवसाय वा सेवामा पँूजीगत
लगानी र आ�थ�क कारोबारको आधारमा �यवसाय दता� र निवकरणमा नगरपा�लकको आ�थ�क ऐनले िनधा�रण गरे बमो�जम वािष�क �यवसाय कर लगाउन र उठाउन स�ने �यव�था छ । नगरपा�लको
आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ९ मा �यवसाय दता� र नवीकरणमा लगाइने करको दर उ�ेख छ । यस वष� �यवसाय कर �. ४२४७५८७/- असुली भएको दे�ख�छ । राज�व शाखाबाट �ा� �यवसाय कर
असुली स�ब�धमा दता� ह�न बाँक� र गत वष�स�म दता� भएका �यवसायीह�को िववरण अ�याव�धक गरेको छैन । गत िवगत वष�मा �यवसाय दता� गरेका �यवसायीह�ले कुन/कुन आ�थ�क वष�को लािग
निवकरण गन� बाँक� हो सो खु�ने िववरण समेत तयार नगरेका कारण नगरपा�लकाले �ा� गन� बाँक� रकम यिकन गन� सिकएको छैन । अिभलेख अ�ाव�धक गरी असुल ह�न बाँक� रकमको लगत तयार
गनु�पद�छ ।

६१ घर बहाल कर 
सूय�दय नगरपा�लकको कर तथा गैरकर राज�व लगाउने र उठाउने स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,२०७५ को दफा ११ मा घर बहाल कर स�ब�धी �यव�था छ । उपदफा (६) मा घर बहाल
�योजनका लािग नगरसभाले �यूनतम मा�सक घर बहाल रकम िनधा�रण गरी लागु गन� स�ने र उपदफा (७) मा �यूनतम मा�सक घर बहाल रकम िनधा�रण स�ब�धी �यव�था िनद�िशकामा उ�ेख भए
बमो�जम ह�ने �यव�था छ । नगरपालकाले घर बहाल कर िनद�िशका, २०७५ जारी गरेको भएता पिन उ� िनद�िशकामा �यूनतम मा�सक घर बहाल रकम िनधा�रण स�ब�धी �यव�था समावेश गरेको छैन ।
यसबाट बहाल कर असुली काय� �भावकारी ह�न सकेको दे�खँदनै ।
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६२ फोहोरमैला �यव�थापन कर 
फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ को उपदफा (१) मा �थानीय तहले फोहरमैला �यव�थापन गरे वापत स�ब��धत �यि�, सं�था वा िनकायबाट सेवाशु�क लगाइ उठाउन स�ने, उपदफा
(२) मा उपदफा (१) बमो�जमको शु�कको िनधा�रण फोहोरमैलाको प�रमाण, तौल तथा �कृित र तोिकए बमो�जमका अ�य कुराको आधारमा �थानीय तहले गन� र उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमो�जमको
शु�क स�ब��धत �थानीय तहले आफ� ले वा िनजले तोकेको सं�था वा िनकाय माफ� त उठाउन स�ने �यव�था छ। �य�तै दफा ५१ को उपदफा (१) मा �थानीय तहले िविभ� �कृितका फोहोरमैला
�यव�थापनका लािग वे�लावे�लै मापद�ड जारी गन� स�ने र उपदफा (२) मा स�ब��धत �थानीय तहले फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धमा आव�यक िनद�िशका बनाइ लागु गन� स�ने �यव�था छ । सूय�दय
नगरपा�लकाले जारी गरेको फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०७६ को दफा १७ मा फोहोरमैला �यव�थापन सेवा शु�क उठाउन स�ने �यव�था गरेको छ । नगर �े�िभ�बाट सूय�दय नगरपा�लकाको
आ�थ�क ऐन, २०७६ को अनुसूची १० को �करण (क) मा उ�े�खत दररेट बमो�जम सेवा शु�क असुलीका लािग असुली रकमको १६% ले ह�ने रकम भु�ानी गन� गरी संझना �े� र िटकावाला राईसँग
स�झौता गरी सेवाशु�क असुली गन� �यव�था गरेको छ । असुली भएको रकम स��त कोषमा दा�खला भएको छ । काया�लयले नगरपा�लकाबाट फोहरमैला संकलन सुिवधा उपल�ध गराएका सेवा�ाहीको
िववरण र नीजह�बाट असुली भएको र असुली ह�न बाँक� सेवा शु�कको अिभलेख अ�याव�धक गरी राखेको छैन । काया�लयले अिभलेख अ�याव�धक नगरेबाट असुल ह�नपन� रकम असुल भएको छ भनी
यिकन ह�न सिकएन ।

६३ सवारी साधन कर 
�देश सरकारको आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ३(२) मा टाँगा, �र�सा, अटो�र�सा, िव�ुतीय �र�सा (ई-�र�सा) र पावर िट�लरमा नगरपा�लकाले कर लगाई असुल गन� स�ने �यव�था छ । सूय�दय
नगरपा�लको आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ६ बमो�जम सवारी करको दर अनुसूची - ६ मा उ�ेख छ । नगरपा�लका �े� िभ� स�ा�लत अटो �र�सा नगरपा�लकामा दता� गराई स�ालनमा रहने �यव�था
गरी आ.ब. २०७७/७८ मा सवारी साधन कर वापत �.७१८०० राज�व �ा� गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकामा स�ालनमा रहेका अटो�र�साको िववरण एक�न गरी दता� नभएका सावरी साधन दता� गन� र
दता� भएकाको दता� निवकरण गरी राज�व असुली गनु�पद�छ ।

६४ कर द�तुर
नगरपा�लकाले यस वष� िविभ� िवषयमा कर, शु�क, द�तुर असुल गरी �.४६९५६४१४।६८ आज�न गरेको छ । तत् स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� देहाय अनुसार छन् ।

६४.१ वन पैदावर करः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ख मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िब�� तथा उपयोगस�ब��ध आ�नो वाष�क काय�योजना बनाई नगरपा�लकाबाट
�वीकृत गराउनु पन� र वन पैदावार िब��बापत �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत नगरपा�लकाको �थानीय कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले सो स�ब��ध अिभलेख तथा वन
काय�योजना �वीकृत गरेको दे�खएन । आ�नो �े�िभ� रहेका सामुदाियक वनको अिभलेख राखी वन काय�योजनाको �वीकृित तथा वन पैदावारको िब��बाट �ा� ह�ने रकम आ�दानी गन� पहल गनु�पन�
दे�ख�छ ।

६४.२ शौचाल शु�कः क�याम िनमा�ण भएको नयाँ शौचालयको सेवा शु�क उठाउने काय�को लािग नगरपा�लकाले रामफोक कृिष फम�लाई २ वष�को लािग �.१४०००० लाई ठे�कामा िदएको छ । स�झौता
अनुसार कृिष फम�बाट पा�लकालाई सेवा शु�क �ा� ह� ँदा मु�य अिभवृि� कर �.१८२०० समेत �ा� भएकोले सो कर संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

१८,२००
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६४.३ िव�ापन करः नगरिपलका �े�मा िव�ापन गन�को लािग �रितक िमिडया �ा �ल संग २०७७।११।२ वािष�क �.११०००० िव�ापन कर भु�ानी गन� गरी स�झौता गरेको छ । सोही स�झौता अनुसार �रितक
िमिडयाले २०७७।११।५ मा नै कर पा�लकाको संिचत कोषमा दा�खला गरेको छ । ऐन अनुसारको �देश िवभा�य कोषमा ज�मा ह�नु पन� �.४४००० दा�खला ह�नु पन� �.

४४,०००

६४.४ मालपोत करः मालपोत ऐन, २०२१ को दफा ११ मा ज�गावालाले बुझाउनु पन� मालपोत ��येक वष� जेठ मसा�त स�ममा बुझाउन पन�, दफा १२ मा माघ मसा�तस�म सो वष�को मालपोत बुझाउने
ज�गावालालाई सो वष�को ला�े मालपोतको ५% छुट िदइने, दफा १३ मा दफा ११ बमो�जमको �याद नाघेपछी सो वष�को असार १५ गते स�म मालपोत बुझाएमा ५% शु�क लगाई मालपोत असुली ग�रने र
दफा १४ मा दफा १३ बमो�जमको �यादिभ� पिन मालपोत नबुझाई बाँक� रहेको ज�गाको फाँटवारी तयार गरी मालपोत काया�लयमा पठाउनु पन� र दफा १६ को उपदफा (६) मा असार १६ गते दे�ख पिछ
वािष�क १०% का दरले शु�क लगाई मालपोत असुल गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले मालपोत असुली गदा� छुट र ज�रवानाको �यव�था गरेको छैन । िवगत वष� दे�ख मालपोत असुल ह�न बाँक� ज�गा र
ज�गावालाको अिभलेख अ�याव�धक नगरेको कारण व�यौता कित �थयो कित असुली भयो र कित असुल ह�न बाँिक रहेको छ भनी एिकन गन� सिकएन । यस वष� असुली भएको मालपोतमा ब�यौता
असुली गनु� पन� हो होइन तथा असुली भयो भएन भनी परी�ण गन� आधार भएन ।

६५ नापी िकताब 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखाकनका लािग �वीकृत ढांचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज, काम शु� भएको
िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िबलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको
कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यब�था छ । अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ िबल अनुसार नापी िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो । तोिकएको
ढांचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताव नरा�खदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लन अिभलेख �यब�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख राखीनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १०७ (१३) उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, रोलर, डोजर, �ेडर
िवटुिमन िड�ट� ी�यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गन� सिकने छैन । सोिह �यव�थाको �ितब�धना�मक वा�यमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयका हेभी मेशीन �योग गनु� पन� जिटल
�कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा नगरपा�लकाबाट सहमित �लई �य�ता मेशीन �योग गन� सिकनेछ । नगरपा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक
िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गरी काय� गरेको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम यसरी हेभी मे�सन
�योग गनु�पदा� स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन:

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

बरबोटे गिहरीगाउँ कजेनी सडक सडक िनमा�ण ए�साभेटर मे�सन ३९०९८०

कजेनी मालुम वडा काया�लय ड�बुगाउँ ह� ँद ैवडा नं. ६ जाने बाटो सडक िनमा�ण ,, ६३३९५८.२३

नयाँ चोक-केराबारी-माघेस�तले िभ�ी ह� ँद ैगोदाक जो�ने सडक सडक िनमा�ण ,, २५६५९३.६

याङखोला-िपङडाँडा-घुमाउने-म�लम-सेितदेवीटोल-प�रवत�न टोल चु�चेढंुगा-तीनघरे सडक सडक िनमा�ण ,, २२८५१९.९

िछ�वा नागे�वरी ितन�लक स�ेरी �ीबु� तकपत सडक मम�त सडक मम�त ,, १५३६८०

६७ वीमा 
सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १२१ मा � १० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� मेशीन औजार वा �ला�ट लगायतको बीमा गनु�पन� �यव�था छ । यस
काया�लयले उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएका १० लाखभ�दा बढीका िनमा�ण काय�को बीमा गराएको छैन । िनमा�ण काय�मा संल� ह�ने �िमक, �ािव�धक तथा मालसामानको सुर�ाको लािग उपभो�ा
सिमितसँग स�भौता गरी काय� गराउँदा स�भौतामा बीमाको समेत दफा राखी स�झौता ग�रनुपद�छ ।

६८ िनमाण� सामा�ीको गुण�तर परी�ण 

सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १० (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� �यव�था छ
। उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश
ग�रएकोमा खच� दावी नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण सामा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन । िनमा�ण
काय�को प�रमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश नभएको दे�ख�छ । गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय� गुण�तरीय भएको सुिन��चत ह�न नस�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण
समा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन��चत ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ आयोजना ह�ता�तरण 

सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १०७ (१३) बमो�जम िनमा�ण काय�स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक�
आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यो बष� उपभो�ा सिमितबाट स�प� गरेका आयोजना िनयमाबलीको �यब�था बमो�जम ह�ता�तरण
गरेको दे�खएन । जसबाट स�प� आयोजना मम�त, रेखदेख तथा उिचत संर�ण ह�न नसिक लगानी खेर जान स�ने दे�ख�छ । स�प� आयोजनाह� िनयमानुसार ह�ता�तरण गनु�पन� दे�ख�छ ।

७० उपभो�ा सिमित दता� 
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पिन सं�था िवधान सिहत दता� नभएमा सं�थालाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खँदनै । काया�लयले यसवष� स�झौता गरेका कुनैपिन उपभो�ा सिमित
ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�नेगरी दता� नभई �थानीय �पमा आयोजनाको बजेटको आधारमा अ�थायी सिमित गठन ह�ने र काम स�प� प�चात सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण स�प�
योजनाह� अलप� भएमा �ज�मेवार बनाउन किठनाई ह�ने भएकोले �थायी संय�� माफ� त काम गन� गरी उपभो�ा सिमितको काय�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

७१ काय� स�प� �ितवेदन र एजिव�ट न�सा 
सूय�दय नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १३४ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �वयसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको एजिव�ट न�सा पेश गनु� पन�, िनमा�ण काय�को �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुटी दे�खएमा यिकन गरी दावी गदा� काया�लयले ��येक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी
अिभलेख तयार गरी �मािणत गरेर रा� नु पन� र �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । तर िनमा�ण �यवसायीह�ले पुल
िनमा�ण काय� बाहेक सडक िनमा�ण काय�ह�को एजिव�ट न�सा काया�लयमा पेश गन� गरेका छैनन । �य�तै काया�लयले �ुटी स�चाउने पन� दािय�व स�ब�धी अिभलेख राखेको छैन र �य�तै �ुटी स�चाउने
अव�ध समा� नह� ँद ैसबै िनमा�ण काय�को काय� स�प� �तवेदन तयार गरेको दे�खयो । �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैकाय� स�प� �ितवेदन जारी गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�ब�धी दािय�वबाट
उ�मु�� पाउन स�ने अव�था दे�खएको छ । अतः िनयमानुसार सबै िनमा�ण काय�को एजिव�ट न�सा जारी गन�, काय� �वीकादा� काय��वीकार �ितवेदन तयार गन� र �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भए प�चात
मा� काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउने काय�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

७२ काय�स�प� �माणप� 

नगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७५ को िनयम १३४ को उपिनयम (९) मा काय� स�प� �ितवेदन �वीकृत भएपिछ नगरपा�लकाले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीलाई काय� स�प�
�माणप� (वक�  क���लसन सिट�िफकेट) िदनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले काय� स�प� गन� िनमा�ण �यवसायीलाई य�तो �माणप� िदने गरेको छैन । 

�म भौचर
न�बर
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७३ न�फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले मू�य अिभवृि� करको िववरण खुलाई भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायको फम� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो �

िनमा�ण �यवसायी पान नं मु॰अ॰कर कैिफयत

ए�जेस क��ट��सन ६०९८८४८७० १०४८९०.०३ Non Filer Since 2077.M.11

इलाम क��ट��सन ६००८३३०३९ ४७९७२ Non Filer Since 2077.M.9

क�न हाड�वेयर इलाम ६०९२०८९३१ २८४२ Non Filer Since 2075.M.10

ज�मा 155704

१५५,७०४

७४ सामा�जक सुर�ा तफ�

७४.१ िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� गरी
�थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा �सदाथ� ब�क �लिमटेड सँग वडा नं १, १३ र १४, कृिष िवकास ब�क संग वडा नं १०, ११ र १२ , राि�� य वािण�य ब�क संग वडा नं ६,

७, ८ र ९, ए�सल िडभलपमे�ड ब�कसँग ४ र ५, �लोबल आइएमइ २ र ३ गरी एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम भु�ानी ह�नेगरी स�झौता भएको दे�खयो ।
रणनीितमा भएको �यव�थाको पालना गरी भ�ा िवतरण ह�नुपद�छ ।

७४.२ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम बैकले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ािहको नाम, बैक खाता न�वर र ज�मा भएको रकम
सिहतको िववरण अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय��पमा पठाउनुपन� �यव�था छ । अनूसूची ८ मा पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको
खातामा ब�कले १५ िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा गरेको िववरण दे�खने �रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र ब�कले िन�कृय खाताको िववरण ��येक
�ावण र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन� उ�ेख छ । तर सो िववरण राखेको दे�खएन ।

७४.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��यक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक
�थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको
काय� भएको छैन । अतः काय�िव�ध अनुसारको काय�ह� काया��वयन ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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७४.४ ब�कलाई रकम िनकासा सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं १६ अनुसार �थानीय तहले �थम चौमा�सकको भ�ा रकम असोजको दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सकको भ�ा
रकम माघको दो�ो ह�ा िभ� र ते�ो चौमा�सकको भ�ा रकम जेठको दो�ो ह�ा िभ� िवतरण ग�र स�नुपन�मा नगरपा�लकाले �थम चौमा�सकको भ�ा असोज २८ गते, दो�ो चौमा�सकको भ�ा चै� २
गते र ते�ो चौमा�सकको भ�ा २०७८ असार २१ गते ब�कमा िनकासा गरेको दे�ख�छ । काय�िव�धमा �यव�था भएको समय �समािभ� कुनै पिन चौमा�सकको रकम ब�कमा पठाएको दे�खएन । काय�िव�धले
तोकेको समयाव�ध िभ� ब�कमा भ�ा रकम िनकासा पठाई िवतरणको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।

७५ सामा�जक सुर�ा

७५.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ अनुसार लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गन� स�व�धमा, नाम दता� र नवीकरणवाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायमह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण
��येक �थानीय तहले फा�गुण मसा�तिभ� िवभागले संचालनमा �याएको �यव�थापन सुचना �णली (एम.आइ.एस) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�छ । यसरी �िवि� गन� काय� सामा�यतः स�व��धत
वडा काया�लयको ह�नेछ । तर वडा काया�लयमा साधन �ोत तथा जनशि�को कमी भएमा �थानीय तहले उपय�ु र आव�यक �यव�था गन�छ भ�े �यव�था भएकोमा सो नग�र एम.आई.एस �णालीको
िववरण र वडाको माग बमो�जम �सधै सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेकोले िवत�रत रकम सिह हो भिन एिकन गन� सिकएन ।

७५.२ �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा
क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ । साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका
सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ ।

७५.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया,
भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक स�था, गैरसरकारी स�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� स�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन�
र यस स�व��ध सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व�धीत �थानीय
तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

७५.४ सामा�जक सुर�ा स�ालन काय�िव�ध, २०७५ वमो�जम के���कृत सुचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने
�यव�था भएपिन �स�टमले काम नगरेको कारणले एक चौमा�सकमा मृ�य ुभएका वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को समेत पुनः अक� चौमा�सकमा दोहा�रएर आउने लगायत सम�या
दे�खएको ह�न स�छ । के���कृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।

७६ सामा�जक सुर�ा
सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को �ावधान बमो�जम गनु�पद�छ । यस नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा काय��ममा यस वष�
�.२०,०८,२७,७६९ खच� गरेकोमा िन�न अनुसार �यहोराह� दे�खएका छन् ।

�म भौचर
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७६.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १५(१) मा ��येक �थानीय तहले दफा १३ बमो�जम एम.आ.इ.एस.मा �िव� भएका लाभ�ाहीह�को अ�ाव�धक �िव� वा �मािणत
िववरणका आधारमा को.ले.िन.का.बाट िनयमानुसार िनकासा �ा� गन� भनी �यव�था रहेको छ । लाभ�ाहीका एम.आइ.एस.र िवतरण िभडान गदा� सामा�जक सुर�ाको अनलाईन �स�टम MIS र ब�कले
िवतरण गरी पठाएको Reverse feed मा देहाय बमो�जम फरक परेको दे�ख�छ ।

चौमा�सक बैकले िवतरण गरेको रकम MIS मा दे�खएको िवतरण रकम फरक रकम

�थम चौमा�सक ६५९८३७३८ ६५९८३७३८ ०

दो�ो चौमा�सक ६६९२२७८१ ६६७५५९८१ १६६८००

ते�ो चौमा�सक ६७९२१२५० ६७३८८०२४ ५३३२२६

ज�मा २००८२७७६९ २००१२७७४३ ७०००२६

७६.२ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��यक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक
�थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको
काय� भएको छैन । अतः काय�िव�ध अनुसारको काय�ह� काया��वयन ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

७६.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७५को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १५ मा एम.आई.एस अ�ाव�धक लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाबाट
�ा� एम.आई.एस मूल अिभलेख संग भ�ा िवतरण गन� तयार ग�रएको लाभ�ाहीको सुचीको िभडान गदा� �थम चौमा�सकमा कुल ६३७१ लाभ�ाहीको अिभलेख मा� एम.आई.एसमा दे�खएको छ भने भ�ा
िवतरण गन� ६३८२ जनाको नामावली ब�कमा पठाईएको दे�खयो । �यसै गरी दो�ो चौमा�सकमा एम.आई.एस मूल अिभलेखमा ६३५९ लाभ�ाहीको अिभलेख रहेकोमा भ�ा िवतरण गन� ६३५८ जनाको
नामावली ब�क पठाईएको दे�खयो । ते�ो चौमा�सकको एम.आई.एस मूल अिभलेखमा ६४४७ लाभ�ाहीको अिभलेख रहेकोमा भ�ा िवतरण गन� ६४४६ जनाको नामावली ब�क पठाईएको दे�खयो ।
एम.आई.एस िववरणको मूल अिभलेखमा लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माण प� नं नभएको, ना.�.नं. जारी िमित
उ�ेख नगरेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, लाभ�ाहीह�को फोटो रा�खएको नदे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको एिकन गन� सिकएन ।
एम.आई.एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ु भै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा नगरपा�लकाले एम.आई.एस. लगत
अ�ाव�धक गरेर मा� भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।
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७६.४ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ अनुसार लाभ�ािहको मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालवालीकाको हकमा पाँच वष� (साठी मिहना) उमेर
पुरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आ�थ�क वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नवुझेमा वा ब�क माफ� त िवतरण भएकामा लगातार एक वष�स�म खाता िन���य भएमा वा अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको
�मािणत भएमा लगत क�ा ग�रएको �यहोरा अिभलेखमा �प� जनाई स�व��धत �थानीय तहको वडाका सिचव वा िनजले तोकेको �ज�मेवार पदा�धकारीले �मािणत गनु�पन� �यव�था भएकोमा काय�िव�ध
अनुसार लाभ�ािहको लागत अ�याव�धक नगरी रकम िवतरण गरेको पाइयो ।

७७ �वा��य सं�था संचालन खच� 
भौचर नं १९०-२०७७/७/२६ �वा��य सं�थाको खानेपानी, संचार, गुण�तरीय औषधी/उपकरण ख�रद, सरसफाइ काय�, सेवा �वाह सु�ढीकरण, लेखापरी�ण शु�क भु�ानी लयागतका काय�मा �वा��य
सं�था स�ालन तथा �यव�थापन सिमितको िनण�यानुसार खच� गन� गरी �वीकृत काय��म बमो�जम िविभ� ९ �वा��य सं�थालाई � ३५५०००।- उपल�ध गराएकोमा उ� रकमबाट भएको खच�
�मािणत गन� कागजात तथा काय�को अनुगमन �ितवेदन पेश नभएको �

३५५,०००

७८ सवारी साधन मम�त 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १३.५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान मम�त स�भारको लागत अनुमान तयार गन� �य�तो िनकायमा �यस स�ब�धी िवशेष� वा द� कम�चारी
भए �य�तो कम�चारीबाट र �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पन� �यव�था छ । य�तै िनयमावलीको िनयम ९६.३ मा मालसामान
मम�त गन� नयाँ सामान ख�रद गरेकोमा पुराना पाटपुजा� उपकरणको �ित�थापन ग�रएको कुरा स�ब��धत �ािव�धकबाट �मािणत गराई पुराना सामान �ज�सी दा�खला गन� पन� �यव�था छ । काया�लयमा
रहेका सवारी साधनह� मम�त संभार गदा� स�ब��धत �ािव�धबाट मम�तको लागत अनुमान बनाएको छैन साथै सवारी साधन मम�त गन� काया�देश तथा सवारी मम�त काय�को स�ब��धत �ािव�धकबाट
�सफा�रस नगरी भु�ानी गरेको िनयिमत नभएको �.

भौचर नं र िमित सवारी नं मम�त गन� फम�को नाम रकम

७०-०७७/६/१५ २ झ ४७१३ पशुपित अटो पाट�स ४९३०३

१२४-०७७/६/१५ मे १ झ १२६ �यू सुजाता इ�टर�ाइजेज १२२४९

२३०-०७७/७/१९ �स�िद ट� े िड� �ा �ल ६६३६०

२५८-०७७/९/१० गणपित अटो इ�टरने�नल ४९३८१

३२८-०७७/१०/२ गणपित अटो इ�टरने�नल ५१६४१

३८१-०७७/१०/२३ �स�िद ट� े िड� �ा �ल ५०८८६

५७८-०७८/१/१७ �स�िद ट� े िड� �ा �ल ३१४६९३

१,९५२,८६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८६-०७७/७/१२६ मे १ झ १५१ िवता� अटो वक� स् १३९३२५

४९३-०७७/१२/१२ गणपित अटो इ�टरने�नल १०१७००

५४९-०७८/१/३ िवता� अटो वक� स् ५३८४४

२१६-०७७/८/१२ मे १ ग ३० झापा इलाम अटो �लंक ११४४३०

२१६-०७८/८/१२ भा�यल�मी ट� ेड�लंक ९९८६९

५७१-०७८/१/१६ भा�यल�मी ट� ेड�लंक ६१३०२

२१६-०७७/८/१२ को १ ग १३५ झापा इलाम अटो �लंक ९९९३७

२१६-०७७/८/१२ भा�यल�मी ट� ेड�लंक ९३९४८

२५८-०७७/९/१० गणपित अटो इ�टरने�नल १५७६३५

५०४-०७७/१२/२५ झापा इलाम अटो �लंक १३९६५६

३०६-०७७/९/२४ मे १ झ १८१ िवता� अटो वक� स् ४२८०९

३४८-०७७/१०/११ गणपित अटो इ�टरने�नल ६४०७१

५७१-०७८/१/१६ िवता� अटो वक� स् ९७७९६

६६४-०७८/३/२ दमकल इ�ट�न मेनेजमे�ट �ा �ल ९२०३०

ज�मा १९५२८६५

७९ घर भाडा 
काया�लयले घर भाडा भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�ेख भए अनुसारको रकम भु�नी गनु� पद�छ । नरपा�लकाले काया�लय �योजनको लािग सूय�दय नगरपा�लका ९ को सिकला लामाको घरभाडामा �लई
मा�सक �. ११००० का दरले घर भाडा तथा पानी िवजुली उपयोग गरे वापतको रकम भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । दईु त�ाको घर भएकोमा एक त�ा काया�लयले भाडामा �लए पिन घर भाडा भु�ानी गदा�
पानी तथा िवजुली वापतको वष� भरीको खच� �.२३०५९ पुरै भु�ानी भएको पाइयो । अत पानी तथा िवजुलीको खच� आधा रकम घर धनीले भु�ानी गनु�पन� रकम असूल गरी दा�खला गनु� पन� �.

११,५३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० दिैनक काय� स�पादन िववरण 

काया�लयले काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन स�ब�धी काय�िव�ध तयार गरी कम�चारीह�लाई थप �ो�साहन रकम भु�ानी गन� गरेको छ । यसरी रकम भु�ानी गदा� कुन कुन कम�चारीले कुन कुन
समयमा के काय� स�पादन गरेको हो सो स�ब�धी िववरण उ�ेख गनु� पन� �यव�था काय�िव�धमा रहेको छ । कम�चारीले पेश गरेको �य�तो िववरण िनधा��रत ढाँचामा रा�नुपद�छ । पेश ह�न आएको िववरण
म.ले.प. फाराम नं ९०७ दिैनक काय� स�पादन िववरण (Time Sheet) को ढाँचामा तयार गरेको दे�खएन । िनधा��रत ढाँचामा िववरणह� तयार गरी अिभलेख रा�ने गनु� पद�छ ।

८१ साव�जिनक परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ��तगत साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� सडक, भवन, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास सेवा तफ� को काय��मको साव�जिनक सुनवाई गरेको जनाए तापिन साव�जािनक
सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । कितपयमा वजेट खच� उ�ेख गरेको दे�खदनै । केिहमा साव�जिनक सुनुवाईको लागी तोिकएको फारम भन� गरेता पिन सरोकारवालाको �यून उप��थती रहने
गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जािनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै । कानूनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं
पारदिश�ताको �व��धन गनु�पद�छ ।

८२ काय��म अिभलेख खाता 
साव��जिनक गो�ी, साव�जिनक �पमा िदइने आय आज�न, सीप िवकास, सशि�करण, चेतना जागरण ज�ता ता�लम स�ालन, चेतनामूलक सूचना/िव�ापन/रेडीयो काय��म ज�ता काय�मा खच� िशष�क नं
२२५०० काय��म स�ब�धी खच� शीष�कवाट यस वष� �.४,२३,०६,७०७.६५ (सशत� अनुदानबाहेक) खच� भएको दे�ख�छ । य�ता कृयाकलापमा खच� गदा� भएको खच� र उपल�धी दे�खने गरी काय��म
अिभलेख खाता रा�ने गरेको छैन । काय��म अिभलेख खाता नराखेको कारण खच� रकमबाट �ा� उपल�धी मापन गन� सिकने आधार भएन । �यसैले य�ता काय��म स�ालन गरी खच� गदा� खच� र
उपल�धी �प� दे�खनेगरी अिभलेख रा�नु पद�छ ।

८३ बढी तलब 

नगरपा�लका अ�तग�को �वा��य चौक�को मेिडकल अ�धकृत डा. डो�मा यो�मुको िमित २०७७।८।१ दे�ख रा�जनामा �वीकृत भएकोमा मं�सर मिहनाको पुरा तलब रकम �.४५२९७।४५ िनजको
खातामा गएको दे�खएकोले सो रकम असूल गरी संघीय संिचत कोषमा िफता� दा�खला गनु�पद�छ �.

४५,२९७.४५

८४ अित�र� सेवा र स�ा िवदा 
�वा��य सेवा िनयमावली २०५५ को िनयम ५५ मा ह��पटलमा काय� गन� कम�चारीह�ले अित�र� समय र साव�जिनक िवदाको िदनमा काय� गरे वापत स�ा िवदा र अित�र� सेवा िवदा पाउने �यव�था छ ।
नगरपा�लका अ�तग�तको �वा��य चौक�मा काय�रत ३१ जना �वा��यकम�ह�लाई अिघ�ो आ.व.को �.१६६६८४० र यस आवमा �.११०३९४४ गरी �. २७७०७८४ खच� भएको दे�ख�छ । सो रकम
िनज �वा��य कम�ह�को खातामा सोझै दा�खला नगरी पूण� �संह मो�ान र राम च�� िव�वकमा�को नाममा चेक काटी भु�ानी भएको छ । तर कम�चारीको िवदाको रेकड� हा�जरी राखेपिन िव�ुितय हा�जरी
नह� ँदा को कसले िवदाको सुिवधा उपयोग गरे र कित बाँक�को रकम भु�ानी भएको हो एिकन गन� सिकएन । अतः काया�लयले सबै �वा��य चौक�मा िव�ुितय हा�जरी राखी स�ब��धत �वा��यकम�को
खातामा सो भ�ा रकम भु�ानी गर� यसलाई �यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ आधारभूत �वा��य के�� िनमा�ण तथा संचालन 

�वा��य सं�था नभएका वडाह�मा �मशः �वा��य सं�था �थापना गन� उ�े�य अनु�प लागत सहभािगताको आधारमा स�ब��धत �थानीय तहले वडाह�मा �वा��य के�� �थापना �वा��य तथा
जनसं�या म��ालयले �वीकृत गरेको लागत अनुमान तथा नमुना भवन िडजाइनको प�र�धिभ� रही िनमा�ण गनु�पन� भनी �थानीय तहमा आधारभूत �वा��य के�� िनमा�ण तथा सेवा स�ालन स�ब�धी
काय�िव�ध, २०७५ मा उ�ेख भएको छ । नगरपा�लकालाई यस वष� सो िशष�कमा �ा� रकम म�ये देहाय काय�मा िनद�िशकाले तोकेबमो�जम भ�दा बे�लै िशष�कमा खच� गरेर िबल भपा�ई पेश भई भु�ानी
भएको दे�खएकोले िनयमस�मत दे�खएन �.

भौ.नं. र िमित काय� भु�ानी पाउने रकम

२३-११।२६ पशुपित नगर �वा��य चौक� टाइल िव�याउने काय� सगरमाथा क��ट��सन ४९७३२९.९५

३४-१।२२ �ाथिमक �वा��य के�� पशुपितनगरमा Retaining wall and Drain िनमा�ण काय� �यू पा�थभरा िनमा�ण सेवा ४९६६२७.२१

ज�मा ९९३९५७.१६

९९३,९५७.१६

८६ �वा��य खच� शीष�क फरक 

संघीय पँुजीगत अथ�म��ालयको च.नं. ८२४-२०७६/२/२० को आ॰ब॰२०७६/७७ को अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण स�ब�धी �यव�था र माग�दश�न अनुसार सशत� अनुदान बापत ह�ता�तरण
भएको रकम जुन �योजन वा काय��मको लािग �ा� भएको हो सोही योजना वा काय��मको लािग मा� खच� गन� �यव�था रहेकोमा �वा��य पँुजीगत तफ�  सशत� अनुदानको रकमवाट �वा��य शाखाको
कम�चारीह�को तलब वापत �. ६१२४२.०५ खच� गरेको पाइयो ।

८७ २०२ २०७८-३-३० चुन खरीदमा बढी दर 
क�याणकारी कृिष सहकारी सं�थाले साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के��(पकेट) काय��म का लािग भ�राई ए�ोभेट से�टरबाट ६६६६.६६ केजी कृिष चुन �ित केजी �. १५ का दरले �.१०००००
को खरीद भएको िबल पेश गरी भु�ानी �लएको दे�खयो । कृिष �ान के�� को दररेट अनुसार � ११ �ित केजी ह�नुपन�मा �ित केजी �४ फरक परेकोले बढी दररेट समावेश गरी भु�ानी िदएको रकम
असूल ह�नुपन� �

६,६६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ टु�े खरीद 

साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी खरीद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले आ�त�रक पँुजीगत खच� तफ� को सौय� सडक व�ी (उ�यालो
सहर काय��म) मा देहाय बमो�जम �. ५ लाख भ�दा कमको क�टेशन माफ� त ख�रद काय� गरी टु�े ख�रद गरेको दे�खयो ।

भौ.नं. र िमित स�लायस� रकम

३७९-३।३० िदप लाईट ईनज� �ा.�ल. ४९८२०८

३७७-३।३० कम�दा ट� ेड ए�ड स�लायस� �ा.�ल. २७५०००

२७६।३।३० यनुाइटेड �रसोस� क�पनी ए�ड क�स�टे�सी �ा.�ल. १९८७४०

ज�मा ९७१९४८

८९ एउटै समूहलाई दोहोरो अनुदान 

ग�रवसंग िव�वे�वर काय��ममा उ�तीिशल बा�ापालक समूहलाई बा�ाह� खरीद गन�का लािग �.१३७९०० खच� गरेको दे�खयो । नगरपा�लकाकै अक� काय��म �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण
अ�तग�त ५० �ितशत अनुदानमा बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��ममा समेत सोही समूहलाई �.१३४२६०१।५० अनुदान िदएको दे�खयो । यसरी एउटै समूहलाई
दोहोरो अनुदान िदनु उपय�ु दे�खएन । एउटै लाभ�ाहीलाई दोहोरो अनुदान िदँदा पा�लकािभ�का सबै कृषकह� समेिटने दे�खदनै । अनुदानमा सबै कृषकह�को पह� ँच ह�ने कुरामा पा�लकाको �यान
जानुपद�छ ।

९० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामुदाियक 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 सूचीमा
समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । वेरोजगारह�को �ाथिमिककरण सूची बमो�जम
�ाथिमकताका आधारमा सबैलाई रोजगारी िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ । रोजगार काय��ममा आब� ह�नका लािग १५८१ जनाले िनवेदन िदएकोमा ज�मा ४११ जनालाई रोजगारी िदएको छ । कुल १८
आयोजनाह� संचालन भएकोमा सबै वडामा यो काय��म संचालन भएको दे�खएन । संचा�लत काय��ममा ४११ जनालाई दिैनक � ५१७ को दरले २८७८३ िदन रोजगारी िदइ �.१४८८०८११।- खच�
गरेको पाईयो । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९१ शैि�क �ितवेदन 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा ��येक नगरपा�लकले नगर सभामा आ�नो �े�िभ�का साव�जिनक र िनजी िव�ालय र �य�ता िव�ालयमा अ�ययन
गन� वालवा�लकाको सं�या, आधारभूत तहमा िव�ालयमा भना� भएका वालवा�लकाको सं�या, िव�ालय भना� भई आधारभूत तहको िश�ा पुरा गरेका वालवा�लका सं�या, िव�ालय भना� भई �यस वष�
आधारभूत तहको िश�ा पुरा नगरी िव�ालय छाडेका िव�ाथ�को सं�या, आधारभूत/मा�यिमक िश�ाको लािग िविनयो�जत रकम र �यसको �ोत र अ�य आव�यक कुरा सिहतको �ितवेदन पेश गनु� पन�
�यव�था छ । उपदफा (२) मा उपरो� अनुसारको �ितवेदन जानकारीका लािग िश�ा स�ब�धी िवषय हेन� संघीय र �ादेिशक म��ालयमा समेत पठाउनुपन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले कानूनमा �यव�था
भए बमो�जम �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । 

९२ पर�परागत धािम�क िव�ालय दता� 
अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा पर�परादे�ख च�लआएका िश�ा स�ब�धी मू�य, मा�यता, सं�कृित, रीित�रवाज र अ�यासको संर�ण र जगेना� गन� र
�यसलाई समय सापे� प�रमाज�न गरी िनर�तरता िदन गु�कूल, गु�बा, मदरसा ज�ता सं�था स�ालन गरी वालवा�लकालाई िश�ा �दान गन� स�ने र उपदफा (२) मा �यसरी िश�ा �दान गन�का लािग
स�ालन ग�रने गु�कूल, गु�बा, मदरसा स�ब��धत �थानीय तहमा दता� गनु� पन� �यव�था छ। यस नगरपा�लका �े� िभ� उग�न छो�लङ गु�बा स�ालनमा रहेको िववरण पेश भएको भएता पिन दता� स�ब��ध
अिभलेख पेश भएन ।

९३ २१३ २०७८-३-३० आइ�सटी अनुदान फरक �योजनमा खच� 
िव�ालय शैि�क सुधार काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान अ�तग�त आइ�सटी अनुदान काय��मको शशत� तफ�  �ा� रकमलाई नगर िश�ा सिमितको िमित २०७८/३/२० को िनण�यले अनुदान
�ा� सो काय��म टे�डर खरीद माफ� त ग�रएको र उ� टे�डरबाट बचत ह�न गएको रकबाट िश�कह�को ता�लमका लािग इ�टरा��टभ बोड� खरीद गन� िनण�य भई िड�जटेक िवता�मोडबाट �.३४०४२०।
३५ को Interactive Smart panel board थान १ खरीद गरी काया�लयमा मौ�दात राखेको पाइयो । यसरी िश�ा ससत� तफ�  िव�ालय अनुदानमा �ा� रकमबाट खरीद भएको सामा�ी अ�य �योजनमा
खच� ग�रनु उपय�ु दे�खएन । स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �.

३४०,४२०

९४ दोहोरो अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ८.७ िव�ालय भौितक िनमा�ण तथा शैि�क काय��म अ�तग�त खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�णका लािग बु� मािव र कृ�णा�म
मािवलाई �.७ लाख अनुदान िविनयोजन भई आएकोमा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त पुनः बु� मािव र कृ�णा�म मािवलाई सोही �कृितको काय�का लािग �.७ लाख अनुदान �ा� भएको
पाइयो । िव�ालयले आव�यकताका आधारमा दोहोरो नपन� गरी बजेट माग गनु�पन� र नगरपा�लकाले समेत यस िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ । एकै िव�ालयलाई दइु पटक अनुदान िदनु िनयमस�मत
भएन �

१,४००,०००

�म भौचर
न�बर
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९५ नमुना िव�ालय 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.९.१३ मा नमुना िव�ालयले �वीकृत गु�योजना अनु�प रही �यूनतम पुवा�धारह�को �ाथिमकता गरी आइ�सिट �याब, िव�ान �योगशाला,
पु�तकालय �यव�थापन पँु�जगत िनमा�ण र सुधारको �े�मा खच� गन� र िव�ालय भौितक तथा शैि�क िवकासको िनयिमत अनुगमन गरी सोको �ितवेदन �थािनय तह, िश�ा तथा मानव �ोत िवकास
के��मा पठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लका अ�तग�तको िफ�कल मािवलाई यस आ.ब.मा नमुना िव�ालय शैि�क तथा �यव�थापक�य योजना काया��वयन अनुदानका लािग �.५० लाख
िविनयोजन भएकोमा िव�ालयले गु�योजना अनुसार िविभ� �कारको काय�मा रकम खच� गरेको �गित िववरण पेश गरेपिन खच� भई बाँक� रहेको रकमको काय�स�प� ह�न बाँक� दे�खएकोले काय�स�प� गरी
�ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

काय��मको नाम िविनयोजन रकम खच� रकम वाँक� रकम

�याव �वाई �यव�थापन खच� ३०००० ० ३००००

िव�ान �योगशाला २००००० ६९१९० १३२८१०

सामा�जक सचेतना ५०००० ० ५००००

नेतृ�व िवकास ५०००० ० ५००००

िभ�े पि�का १५००० ० १५०००

लेखन ता�लम ५०००० ० ५००००

सीप आदन �दान २००००० १३५६०० ६४४००

�ा�डेड क��यटुर खरीद ६ वटा ६००००० १६२५०० ४३७५००

सोलार इ�भटर १६१३५० ० १६१३५०

ज�मा ५०००००० ३९७६५४४ ९९१०६०

९९१,०६०

�म भौचर
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९६ काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� 
काय��म काया��वय पु��तका २०७७।७८ मा उ�ेख भएबमो�जम �थािनय तहबाट िव�ालयलाई �दान ह�ने अनुदानको अनुगमन तथा काय��म �ितवेदन पेश ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा रा�� पित शैि�क
सुधार सुधार काय��म र िश�ा ससत� तफ�  देहायका िव�ालयलाई भौितक िनमा�ण तफ�  अनुदान �ा� भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�ममा पिन काय� स�प� भएको पाइएन । �वीकृत योजना अनु�पको
काय� भएको स�ब�धमा नगरपा�लकाबाट िनयिमत अनुगमन मू�या�न गरी यथािश� स�प� गरी िव�ालय �यव�थापन सिमित, स�ब��धत िव�ालयका �.अ. , नगरपा�लकाका �.�.अ. र �ािव�धकबाट
�वीकृत काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम अनुदान रकम काय��म काय� िववरण

बु� मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म भवन िनमा�ण

जनक मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म भवन िनमा�ण

बौ�धाम मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म भवन िनमा�ण

कृ�णा�म मािव ७००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म wash सिहतको शौचालय

बु� मािव ७००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म wash सिहतको शौचालय

समालबुङ मािव ७००००० रा�� पित शैि�क सुधार काय��म wash सिहतको शौचालय

बौ�धाम मािव १५००००० संघीय काय��म िव�ालय भुक�पीय �बलीकरण काय��म

ज�मा ९००००००

९,०००,०००
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९७ बढी तलब िनकासा 
नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ� रहेको िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को तलब िनकासा गदा� िश�कको िनयिु� िमित दे�खको, स�वा भई गएमा वा आएमा रमानाका आधारमा र अवकाश भए
अवकाश भएको िमित स�मको मा� तलब िदनुपन� ह��छ । नगरपा�लकाको िश�ा शाखाबाट �ा� िववरणका आधारमा परी�ण गदा� िविभ� िव�ालयह�लाई तलब िनकासा गदा� देहाय अनुसारको बढी
िनकासा गरेको ह� ँदा स�ब��धत िव�ालयवाट असुल गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िश�कको नाम िववरण रकम

�ी प� आिव जीवननाथ आचाय� िनजको अवकाश २०७७।७।१६ मा भएकोमा १४ िदनको बढी तलब २३१७१

�ी िहमालय मािव इ�� �साद पौडेल िनजको अवकाश २०७७।११।२६ मा भएकोमा ४ िदनको बढी तलब ५४२१

ज�मा २८५९२

२८,५९२

९८ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा िवषयगत महाशाखा तथा शाखाको दरब�दी संरचना कायम गनुपन� उ�ेख छ । �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा
दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । नगरपा�लका अ�तग�त िविभ� तहका ६५ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं
िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ । तालुक िनकाय तथा पा�लकाबाट िव�ालयगत िश�क दरब�दी िमलान गरी पदपूित� गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ ६५ िव�ालय ३९८ ३८४ १४३ ५८२०

९९ ��तावको ढाँचा काया��वयन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १७(५) मा काय�पा�लकाको बैठक तथा िनण�य स�ब��ध �यव�था संिवधानको धारा २१८ बमो�जमको िनयमावली अनुसार ह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले
संिवधानको धारा २१८ बमो�जम सूय�दय नगरपा�लकाको काय� स�पादन िनयमावली २०७४ को िनयम १० (७) बमो�जम नगरपा�लकाले बैठक स�ालन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७४ जारी गरी लागु गरेको
छ । काय�िव�धको बँुदा नं १२.३ मा काय�पा�लकाको वठैकमा पेश गन� ��ताव स�ब�धी खाका अनुसूची - २ बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । उ� अनुसूची बमो�जम �य�तो ��तावमा ��तावको िवषयको संि��
�यहोरा, �ा� परामश� तथा अ�य सा�दिभ�क कुरा, ��ताव पेश गनु� पना�को कारण र स�ब��धत शाखाको राय एवं िनण�य ह�नु पन� �यहोरा खुलाउन पन� �यव�था छ । उ� �यव�था बमो�जमको काय�पा�लका
बैठकबाट भएका िनण�यसँग स�ब��धत ��ताव एवं ��तावसँग स�ब��धत कागजात सिहतको फायल खडा गरी नराखेबाट िनण�यसँग स�ब��धत िवषयव�तु, काया��वयन �कृया, समयाव�ध, काय��े�,

काय��वयन गन� िनकाय, ला�े दािय�व, िवषयसंग स�ब��धत कानूनी �यव�था एवं परामश� ज�ता िवषयको बारेमा काया��वयन गन� िनकाय अनिभ� भइ िनण�य काया��वयनमा किठनाइ ह�ने दे�ख�छ अत:

कानूनमा �यव�था भए बमो�जम काय�पा�लका बैठकमा िनण�याथ� ��ताव पेश गनु� अघी तोिकएको ढाँचामा ��ताव तयार गरी ��तावसँग स�ब��धत कागजात संल� राखी पेश गन� र िनण�य प�चात
अिभलेख रा�ने गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०० वालमै�ी �थानीय शासन अवल�बन 

वालवा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा वालवा�लकासँग स�ब��धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा सं�थाका अ�धकारीले हरेक कामकारबाही गदा� वालवा�लकाको सव��म
हीतलाई �ा�थमकता िदइ वालमै�ी �कृया अपनाउनु पन� र उपदफा (४) मा वालवा�लका रहने वालवा�लकालाइ सेवा �दान गन� साव�जिनक र नी�ज समा�जक सं�थाले भौितक संरचना िनमा�ण गदा�
वालमै�ी ह�ने गरी आव�यक �यव�था िमलाउन पन� �यव�था छ। �य�तै दफा ६० को उपदफा (२) मा ��येक �थानीय तहका गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लका को उपा�य�ले तोकेको �य�तो
गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकको सद�यको अ�य�तामा वाल अ�धकार सिमित रहने �यव�था छ । उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमो�जमको �थानीय वाल अ�धकार सिमितमा रहने सं�या र
�य�तो सिमितको काम कत��य र अ�धकार तथा वठैक स�ब�धी काय�िव�ध �थानीय तहले िनधा�रण गरे बमो�जम ह�ने �यव�था छ। यस नगरपा�लकाले कानूनमा �यव�था भए बमो�जम वाल अ�धकार
सिमित गठन गरेको छ । वालवा�लकाको हीत स�ब�धमा आव�यक काम कारबाही गन� उ� सिमितलाई ि�याशील बनाई िनधा��रत िमितमा बालमै�ी पा�लका घोषणाका लािग कृयाकलापह� संचालन
गनु�पद�छ ।

१०१ परामश�दाता 
साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले स�ब��धत साब�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�वाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा साब�जिनक िनकायले परामश� सेवा ख�रद गन� स�ने �यब�था गरेको छ
। साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ ले परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� स�ब��धत म��ालयले तयार गरेको नमस�लाई आधार �लनुपन� उ�ेख गरेको छ । काया�लयले
योजनाको िव�तृत अ�ययन, सभ�, िडजाइन, न�सा र �ितवेदन तयारी गन� ४ परामश�दातालाई �.३४ लाख २४ हजार भु�ानी गरेको छ । यसरी परामश�दाता िनय�ु गदा� आ�त�रक जनशि�वाट काय�
स�पादन ह�न नस�ने �प� आधार खुलाएको छैन । �प� आधार र आव�यकता बेगरको परामश� खच�ले काया�लय अ�तग�त स�ालन ह�ने योजनाह�को लागत बृि� ह�ने ह� ँदा लागत बृि� िनय��ण गन�
आव�यक कारवाही गनु�पद�छ ।

१०२ काय� स�पादनको �वमू�यांकन 

नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले �थानीय तहको काय��कृया र उपल�धीह�को बारेमा लेखाजोखा गरी सवल र दवु�ल प�ह�को पिहचान गन�, िवकास तथा सुशासनमा
रहेका कमी कमजोरीह�को जानकारी �लन, आव�धक समी�ाको लािग आधार �ा� गन� र गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाह�को बीचमा तुलनायो�य सूचकह� तजु�मा गरी �ित�पधा��मक सुधारमा अ�सर
गराई �थानीय तहलाई स�म र �भावकारी वनाउन �थानीय तह सं�थागत �मता �वमू�यांकन काय�िव�ध, २०७७ तजु�मा गरी लागु गरेको छ । उ� काय�िव�धको दफा ६ मा अिघ�ो आ�थ�क वष�को
त�यांकलाई आधार मानी सूचकको अंक गणना गरी चालु आ�थ�क वष�को पौष मसा�त िभ� दफा ४ बमो�जमको �वमू�यांकन काय� ग�रस�नु पन� र माघको पिहलो ह�ा िभ� �वमू�यांकनको नितजा
साव�जिनक ग�रस�नु पन� �यव�था छ। काया�लयले अिघ�ो आ�थ�क वष�मा स�पादनगरेका काय�को �वमू�यांकन गरेको छ । काय� स�पादनको मू�यांकनबाट शासक�य �व�ध, संगठन तथा �शासन, वािष�क
बजेट तथा योजना �यव�थापन, साव�जिनक सेवा �वाह, �याियक काय� स�पादन, भौितक पूवा�धार, सामा�जक समावेशीकरण, वातावरण संर�ण तथा िववद �यव�थापन एवं सहकाय� र सम�वय ज�ता
�े�मा �थानीय सरकारको काय� स�पादन�तरको स�दभ�मा दे�खएका कमजोर �े�मा सुधार �याउन आव�यक पहल गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०३ िव�ूतीय �णाली स�ालन 

काया�लयले स�पादन गनु�पन� िविभ� काय�ह� िव�ूतीय �णालीबाट स�पादन गन� गरी स�टवेयरह� स�ालनमा �याएको छ । ती स�टवेयरह�को �योगकता�ह�को िववरण, पासवड� प�रवत�न, �थगत तथा
डाटा �याकअप स�ब�धी अिभलेख मलेप फाराम नं ९०१, ९०२ र ९०३ को ढाँचामा राखी िव�ूतीय सुर�ा स�ब�धी �यव�था काया��वयनमा �याउन पन�मा �य�तो अिभलेख रा�ने गरेको छैन । कुन कुन
स�टवेयर क-कसले स�ालन गन� गरेका छन् , आ�धका�रक �पमा क-कसलाई स�ालनको अनुमित िदइएको छ, डाटा �याकअपको अव�था के क�तो छ भ�े िवषयमा काया�लयको �यान जान सकेको
दे�खएन । यसबाट अन�धकृत �यि�को �णालीमा पह� ँच ह�न स�ने, त�यांकमा भएका प�रवत�को �ज�मेवारी को सँग ह�ने भ�े िकटान नह�ने एवं �याकअप िनयिमत �पमा गन� र �मािणत गन� �यव�था
नभएबाट त�यांक हराउने वा स�याउन सिकने ज�ता जो�खम रहेको दे�ख�छ । अत: िव�ूतीय त�यांकको सुर�ा स�ब�धमा भएका �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

१०४ ��तावको �माणीकरण र अिभलेख 

नेपालको संिवधानको धारा २१४ को उपधारा ५ मा नगरपा�लकाको नाममा ह�ने िनण�य वा आदेश र तत् स�ब�धी अ�धकारप�को �माणीकरण �थानीय कानून बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाको
२०७४/४/२० को बैठकले उ� उपधारा बमो�जम सूय�दय नगरकाय�पा�लकाको िनण�य वा आदेश र अ�धकारप�को �माणीकरण (काय�िव�ध) स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको िनयमावली, २०७४ जारी गरी
लागु गरेको छ । िनयमावलीको िनयम ५(१) मा काय�पा�लकाको बैठकमा पेश ह�ने ��ताव र बैठकको िनण�य �मुख �शासक�य अ�धकृतले �मािणत गन� र िनयम ५(२) मा �माणीकरण भएका िनण�य तथा
��ताव सूचना तथा अिभलेख के��ले सुरि�त तवरले सं�ह गरी रा�नुपन� �यव�था छ । अिभलेख संर�ण ऐन, २०४६ को दफा ८.१ मा काया�लयले आ�नो काया�लयमा भएका कागजात �यव��थत गरी
सुरि�त �पमा रा�नु पन� �यव�था छ। काय�पा�लकामा पेश भएका ��ताव, िनण�य र सो स�ब�धी �माण कागजात सिहतको अिभलेख रा�ने �यव�था गरेको दे�खएन ।

१०५ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावलीको िनमा�ण 

नगरपा�लकाको आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� बनेको ऐन २०७४ को दफा ८ मा नगरपा�लकाको काय� तथा आयोजना स�ालन गन�, धरौटी, द�तुर, सेवा शु�क �लने, पे�क� िदने तथा
फ�य�ट गन�, नगदी तथा �ज�सी स�प��को संर�ण गन�, �ललाम िवि� गन�, िमनाहा िदने स�ब�धी काय�िव�ध तोिकए बमो�जम ह�ने, दफा ३ मा स��त कोषको लेखा अ�ाव�धक रा�ने, िव�ीय िववरण
तयार गन� र पेश गन� स�ब�धी काय�िव�ध तोिकए बमो�जम ह�ने, दफा १५(४) मा राज�व, नगदी, �ज�सी, तथा धरौटी दा�खला गन� तथा �यसको लेखा अिभलेख अ�ाव�धक �पमा रा�ने काय�िव�ध तोिकए
बमो�जम ह�ने , दफा २०(५) मा वे�जु फ�य�ट स�ब�धी काय�िव�ध तोिकए बमो�जम ह�ने, दफा २१ (५) मा बरबुझारथ स�ब�धी �कृया तोिकए बमो�जम ह�ने, दफा २२ मा साव�जिनक स�प��को �ज�मा,
�यसको लगत, संर�ण, बरबुझारथ र जवाफदेही स�ब�धी �यव�था तोिकए बमो�जम ह�ने, दफा २३ मा �ललाम िवि� तथा िम�हा िदने स�ब�धी काय� गदा� काय�पा�लकबाट तोिकए बमो�जमको काय�िव�ध
अपनाउनुपन� उ�ेख छ । दफा ३१ मा यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� नगरपा�लकाले आव�यक िनयमह�, िनद�िशकाह�, काय�िव�ध वा माग�दश�न बनाउन स�नेछ भ�े �यव�था छ । उ�े�खत िवषयमा
�यव��थत �पमा काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कानून तजु�मा गन�तफ�  नगरपा�लकाले �यान िदन ज�री छ ।

१०६ बजार अनुगमन 

सूय�दय नगरपा�लकको बजार अनुगमन िनद�िशका, २०७४ को बँुदा नं.४ मा उपभो�ा िहत संर�ण सिमितको गठन स�ब�धी �यव�था छ । बँुदा नं.५ मा सिमितको काम कत��य र अ�धकार उ�ेख छ ।
�य�तै बँुदा ६ मा सिमितको बैठक मिहनामा एक पटक अिनवाय� ब�नु पन� �यव�था छ। उपभो�ा िहत संर�ण सिमितको बैठक बसेको र अनुगमन स�ब�धी काय� गरेको िववरण पेश भएन । बँुदा ७ बमो�जम
उपभो�ा िहत संर�ण उपशाखामा कम�चारी �यव�था गरी बजार अनुगमनसँग स�ब��धत काय� स�पादन गनु�पन�मा सो भए गरेको िववरण पेश भएको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ भवन िनमा�णको सुपरीवे�ण 

भवन ऐन, २०५५ को दफा १३ को उपदफा (१) मा कुनै �यि�, सं�था वा सरकारी िनकायले भवन संिहतामा तोिकएको �तर अनु�प भवन िनमा�ण गरे नगरेको स�ब�धमा नगरपा�लका �े� िभ�का हकमा
नगरपा�लकाले सुपरीवे�ण गन� स�ने र उपदफा (२) मा �यसरी सुपरीवे�ण गदा� नगरपा�लकाले कुनै भवन िनमा�ण भवन संिहतामा तोिकएको �तर अनु�प नभएको पाएमा भवन िनमा�ण गन� स�ब��धत
�यि�, सं�था वा सरकारी िनकायलाई आव�यक िनद�शन िदन स�ने र �य�तो िनद�शन पालना गन� स�ब��धत �यि�, सं�था वा सरकारी िनकायको कत��य ह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले नगरपा�लका
�े�िभ� िनमा�णा�धन भवनको िनमा�णको सुपरीवे�ण गन� गरेको दे�खएन ।

१०८ नयाँ म.ले.प.फारामह�को �योग 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) ले �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएबमो�जमको ढाँचामा
रा�नुपन� �यव�था गरेको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा २३ मा कारोबारको लेखा महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� �यव�था छ । महालेखापरी�कबाट िमित २०७६/२/१९ मा
नयाँ ढाँचाका सरकारी लेखा फारामह� ( म.ले.प. फाराम) �वीकृत भएका छन् । काया�लयले पुराना ढाँचाका फारामह�को �योग गद� आएकोमा नयाँ ढाँचाका लेखा फारामह� �चलनमा �याउनुपद�छ ।

१०९ ऋण अनुदान 

राि�� य यवुा नीित, २०७२ र यथु िभजन २०२५ अनुसार यवुाह�लाई सवल, स�म, आ�मिनभ�र बनाउद ैउनीह�को साथ�क सहभागीता र नेतृ�व �मताको िवकास गरी यवुा प�रचालन माफ� त सामा�जक
�पा�तरणबाट समृ� �थानीय तह िनमा�ण काय�मा टेवा पुर् याउन एक �थानीय तह एक वडा एक यवुा �लव एक उ�म काय��मलाई यवुा प�रषदले काया��वयनमा �याएको हो । सो काय��म अ�तग�त
नगरपा�लकाले कृिष तथा पशुप�छीमा आधा�रत उ�म �यवसाय संचालनका लािग असल साथी कृषक फम�लाई �.५ लाख िवना �याज ऋण अनुदान उपल�ध गराएको छ । यवुा प�रषदको सो काय��म
संचालन काय�िव�ध, २०७६ को प�र�छेद ६ दफा १० (५) मा कुल ऋण रकमको दो�ो वष� १० �ितशत, ते�ो वष� २० �ितशत, चौथो वष� ३० �ितशत र पाचौ वष� ४० �ितशत रकम गरी पूण�� पमा
स�ब��धत �थानीय तहले तोकेको यवुा उ�म िवकास घु�ती कोष खातामा िफता� गनु� पन�छ । उ�मी यवुा समूहले �ा� ऋण �यवसायको �यवसाियक काय�योजना अनुसार ५ बष� िभ� �थानीय तहको यवुा
उ�म िवकास घु�ती कोष खातामा िफता� ग�रस�नुपन�छ । नगरपा�लकाले �दान गरेको ऋण अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको अनुगमन मू�या�न गनु�पन� र काय�िव�ध अनु�प घु�ती कोषमा िफता� गन�
�यव�था िमलाउनु पद�छ । काया�लले य�तो िफता� �ा� गनु�पन� रकमको अिभलेख अ�ाव�धक अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

११० अनुदानको अनुगमन 

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 । तर पा�लकाले कृिष, पशु, शैि�क
सेवा, सामान ख�रद, िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा�
उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा
दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१११ कृिष तथा पशु उ�मिशलता काय��म 

पा�लकाले कृिष तथा पशुपालनमा संल� कृषकह�को उ�िशलतालाई �ो�साहन गन� तथा उिनह�को आय�तर वृि� गन�का लािग कृिष अनुदान रकम उपल�ध गराएको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले अनुदान
�ा� गन� लाभ�हीह�को अिभलेख िववरण अ�ाव�धक नगरेकाले वा�तिवक र अनुदान पाउन यो�य िकसानह�ले नै पाएको छ भ�े एिकन गन� सिकएन । अनुदान िवतरणबाट ित कृषकको �जवन�तरमा
क�तो सुधार आयो, गत वष� र आगामी आ�थ�क वष�मा एउटै लाभ�ाही दोहोरीने स�भावनालाई म�यनजर गद� अनुदान पाउने लाभ�ाहीह�को अिभलेख रा�नु पन� दे�ख�छ । वष�भरी भएका काय��मह�को
�गितबारे सिम�ा ह�नुपद�छ ।

११२ सूचना �कासन 

काया�लयको सूचना �काशन गरे वापत ��ा एडभरटाइ�ज� ए�ड स�लायस� झापालाई २-०७७/५/९ बाट �. २४८७६९ भु�ानी िदएको छ । भु�ानीमा १५ �ितशत छुट गरी भु�ानी भएको पाइयो ।
य�तै �कृितको देहायको सूचना �काशन गदा� छुट न�लई भु�ानी िदएकोले काया�लयलाई बढी �ययभार परेको परेको दे�ख�छ �

भौचर र िमित सूचान �काशन गन� फम� भु�ानी रकम १५ �ितशत

९४-०७७/६/२३ ��ा एडभरटाइ�ज� ए�ड स�लायस� झापा ८४००० १२६००

२२१-०७७/८/१५ ��ा एडभरटाइ�ज� ए�ड स�लायस� झापा १३०१०० १९५१५

२४-०७७/७/४ ��ा एडभरटाइ�ज� ए�ड स�लायस� झापा ३१६४०० ४७४६०

२७१-०७७/७/१४ रे�वो पिमिडया �ा �ल ५९४०० ८९१०

ज�मा ८८४८५

८८,४८५

११३ गिणत अ�यास पु��तका िवतरण 

नगरपा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��म गिणतसंग खेल� अ�तरगत क�ा ८ दे�ख १० स�माका ४६ सामुदाियक िव�ालयमा गिणत अ�यास पु��तका िवतरण गन� ९५०० थान अ�यास पु��तका ख�रद
�. ४९८७४८ गरी भौचर नं ६९७÷०७८/३/१४ खच� जनाएको छ । िव�ालयलाई अ�यास पु��तक िवतरण गरी बाँक� ४०७० थान भ�डारमा नै रहेको छ । अत पा�लकामा बाँक� रहेको पु��तका
िव�ालयलाई िवतरण गरी कागजात पेश गनु�पन� �. 

२१३,६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४ मम�त संभार कोष 

यस कोषमा गत वष�को मौ�दात � ६८७७७५९.८६ र यस वष�को आ�दानी �.९७०२२४०.९८ समेत ज�मा �.१६५८००००.६६ म�ये �.१००१९२६६.०५ खच� भइ �. ६५६०७३४.६१ कोषमा
मौ�दात रहेको छ । सूय�दय नगरपा�लकाले मम�त संभार कोष िनद�िशका, २०७४ जारी गरी मम�त संभार कोषको �यव�था गरेको हो । �करण १०(क) मा नगर यातायात गु�योजनाका आधारमा सडकको
�ाथिमकता िनधा�रण गरी मम�त संभार योजना बनाउने र सोही अनुसार मम�त-संभार काय��म स�ालन गनु�पन� �यव�था छ । कोष स�ालन सिमितले नगर यातायात गु�योजनाका आधारमा सडकको
�ाथिमकता िनधा�रण नगरी सिमितको िनण�यबाट ५९ वटा योजनाको मम�त संभार काय�मा �. १००१९२६६.०५ खच� लेखेको छ । नगर यातायात गु�योजनाका आधारमा सडकको �ाथिमकता िनधा�रण
नगरी मम�त कोषको रकम खच� गनु� िनयम स�मत दे�खएन । िनद�िशकाको पालना गरी कोषको रकम खच� गनु�पद�छ ।

११५ ि�पाल ख�रद 

पा�लकाको वािष�क �वीकृत काय��म अनुसार वािष�क ख�रद योजना बनाई तोिकएको समयमा सामान ख�रद गनु�पद�छ । िवपदबाट �ित��त संरचना पुनिनमा�ण काय�का लािग सामा�ी ख�रद उ�ेख भई
हलेसी फिन�चर झापाबाट �.३२१८ का दरले १०० वटा ि�पाल ख�रद गरी भौचर नं ८५२- २०७८/३/३० बाट �. ३२१८०३ भु�ानी गरेको छ । ख�रद गरेको ि�पाल ३ वटा मा� िवतरण गरी बाँक� ९७
वटा भ�डारमा नै रहेको पाइयो र बाँक� रहेको ि�पाल अक� आ�थ�क वष�मा िवतरण गरेको काया�लयले जनाएको छ । नगरपा�लकाले िवपद ज�तो जुनसुकै समयमा आइपन� स�ने काय�को लािग छु�ाएको
रकम आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� गदा� काय��म अनुसारको उ�े�य पुरा ह�न स�ने दे�खएन । अत य�तो खच�मा आव�यकताको आधारमा समयमै गरी खच�मा िमत�यियता कायम गन�तफ�  पा�लकाको
�यान जानु पद�छ ।

११६ वातावरण कोष 

नगरपा�लकाको वातावरण तथा �ाकृितक �ोत संर�ण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७६ अनुसार वातावरण संर�ण तथा �दषुण रोकथा दे�ख फोहोरमैलाको �यव�थापन गन� काय�मा कोषको
खच� गनु�पन� �यव�था छ । कोषमा गत वष�को मौ�दात �.१६५७७१२.०० रहेको र सोही मौ�दातबाट यस वष� वातावरण संर�ण, वृ�ारोपण तथा �ित��त संरचनाको मम�त संभारमा �.६४६७९१.८६
खच� भई बाँक� �.१०१०९२०.१४ रहेको छ । ऐनको उ�े�य अनु�प वातावरण तथा �ाकृितक संर�णको काय�मा कोषको खच� थप �भाकरी �पमा संचालन गनु�पद�छ ।

११७ अिभलेख �यव�थापन 

�थानीय तहमा �वा��य स�ब��ध काय��म स�ालन माग�दश�न, २०७७।७८ मा �थानीय तहबाट स�ालन भएका �वा��य काय��मको �प� �पमा अिभलेख रा�ख �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था उ�ेख
छ । स�ालन गरेका �वा��य स�ब�धी काय��मह�को अिभलेख तथा �गित �ितवेदन पूण� �पमा नराखेकोले समयमा �ितवेदन पेश गन�तफ�  अिभलेख �यव�थापन ितर �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

११८ मिहला तथा बालबा�लका िवकास कोष 

यस कोषमा गत वष�को मौ�दात � १२७०१०४.०० रहेको छ । नगरपा�लकाले यस कोषको स�ालन स�ब�धी �यव�था गन� छु�ै कानूनको िनमा�ण गरेको दे�खएन । कानून िनमा�ण नगरी कोष स�ालन ह�न
नस�ने भएकोले कोषमा रहेको रकम िन�कृय रहेको छ । कोष स�ालनमा �याउनका लािग आव�यक कानून िनमा�ण गनु� पन� अ�यथा कोषमा रहेको रकम स��त कोषमा दा�खला गरी खाता व�द गनु�पन�
दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११९ उ�म िवकास कोष 

नगरपा�लकाले उ�म िवकास कोष िनद�िशका तयार गरी उ�म िवकास कोषको �थापना गरेको छ । उ� कोषमा गत वष� � ५० लाख मौ�दात रहेकोमा यस वष� स��त कोषबाट थप २५ लाख �ा� भइ
आ.ब. २०७७/७८ को लािग �. ७५ लाख �ज�मेवारी सरेको छ । कोषको स�ालनका लािग काय�योजना तयार गरी नगर सभाबाट �वीकृत गराउनुपन� �यव�था भएकोमा कोषबाट स�ालन गन�
कृयाकलापको काय�योजना तथा बजेट नगर सभाबाट �वीकृत गराएको छैन । स�ालन ग�रने कृयाकलाप �प� नभइ कोषमा रकम िन�कृय रा�नु उपय�ु ह� ँदनै ।

१२० मानव संसाधन िवकास कोष 

यस कोषमा गत वष�को मौ�दात � १७९१७८१.०० रहेकोमा यस वष� � १० लाख �ा� भई आ.ब. २०७७/७८ को लािग � २७९१७८१।०० �ज�मेवारी सरेको छ । नगरपा�लकाले मानव संसाधन
िवकास कोष (स�ालन) काय�िव�ध २०७५ �वीकृत गरी लागु गरेको छ । काय�िव�धको बँुदा १६ मा नगरपा�लकाको सम� मानव संसाधन िवकासको अव�था र स�भावनाको अ�ययन गरी �यूनतम ३
वष�को लािग नगर�तरीय मानव संसाधन �मता िवकास योजना तजु�मा गरी काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराइ लागु गनु�पन� �यव�था छ । कोष �यव�थापन सिमितले �य�तो योजना तजु�मा गरेको छैन ।
नगरपा�लकाको मानवीय �मता िवकासका लािग मानव संसाधनको अव�था र स�भावनाका आधारमा �मता िवकास योजना तयार गनु�पद�छ ।

१२१ क��ट�जे�सी कोष 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसूची १ अनुसार क�टी�जे�सी खच�को �यव�था गरेको छ । िनयमावलीको िनयम १० (७) अनुसार अनुसूची १ मा वक�  चाट� खच� २ �ितशत र
सानाितना अ�य खच� २ �ितशत भनी उ�ेख छ । काया�लयबाट ��येक आयोजनामा ३ �ितशत स�म क��ट�जे�सी क�ा गन� गरेको दे�खएतापिन सोको आयोजनागत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख
खडा गरी रा�नुपन�मा सो रा�ने गरेको छैन । क��टजे�सी कोष परी�ण गदा� पँू�जगत भौचर नं. २७९ दे�ख २८४ बाट क��टनजे�सी भौचर उठाई � २६,८३,३७० र अपांगता कोषबाट � १,३१,०९२.७४
क��ट�जे�सी कोषमा आ�दानी बाँधेको दे�ख�छ । आयोजनागत क��ट�जे�सी खच� खाता नराखी योजना अनुगमन, काया�लय सामान, मम�त, बैठक भ�ा लगायतमा � २८,१४,४६२.७४ खच� गरेको
दे�खयो ।

१२२ ग�रवी िनवारण कोष 

सािवक �ज�ा िवकास सिमित माफ� त स�ा�लत सामा�जक प�रचालन काय��म (ग�रव सँग िव�वे�वर काय��म समेत) का लािग �ज�ा िवकास सिमितको ग�रिव िनवारण कोषमा रहेको मौ�दात रकम
वाँडफाँड भइ गत वष� यस नगरपा�लकामा � २०६३३४।०० �ा� भइ यस कोषमा ज�मा भएको छ। उ� रकमको अित�र� सािवकमा ग�रवसँग िव�वे�वर काय��म स�ालन भएका सािवकका
पशुपितनगर गािवस (हालको वडा नं २ र ३) तथा सािवकको समालबुङ गािवस (हालको वडा नं ५) मा गठीत समूहह�मा लगानी भएको रकम समेत यस नगरपा�लकालाई ह�ता�तरण भएको िववरण �ा�
भएको छ। समूहमा िवगत दे�ख लगानी भएको रकमको प�रचालनको अव�था बारे यिकन ह�न सिकएन । उ� रकम असुल ह�न स�ने वा नस�ने यिकन गरी आव�यक िनण�य �लनुपन� दे�ख�छ । कोषमा
रहेको रकम समेत प�रचालन भएको छैन ।

१२३ आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ८५ मा काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औलाइएको कैिफयत अ��तम लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैआव�यक
�माण संल� गरी वे�जु फ�य�ट गनु�पन� �यव�था भएको िन�न वे�जुह� फ�य�ट गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२३.१ नगरपा�लकालाई �देश सरकारबाट �ा� िफता� गनु� पन� अनुदान (सशत� र समपुरक) वापत �ा� � ९६११९०००.०० म�ये आ�थ�क वष� िभ� खच� भएको रकम � २७३३०९८८.२९ क�ा गरी बाँक�
रकम � ६८७८००११.७१ �देश सरकारको स��त कोषमा िफता� गनु� पन�मा काया�लयले � ९९७७१९३७।९५ िफता� गरेबाट � ३०९९१९२६।२४ स��त कोषको मौ�दात �यून रहेको दे�ख�छ ।

१२३.२ काया�लयले खच� खाताबाट भु�ानी गरी जारी भएका चेकह� १५ िदन िभ� स�ब�धीत बैकबाट भु�ानी भइस�नु पन� �यव�था छ । २०७८ असार मसा�त अघी भु�ानीबाट जारी भएका देहायका चेकह�
कोिभड महामारीका कारण भु�ानी गन� ब�क ब�द भएका कारण १५ िदन िभ� सटिह ह�न नसकेको कारण काया�लयले िविवध खच� खाता ग २ ७ मा ट� ा��फर गरी आ�दानी जनाएको छ । उ�े�खत रकम
म�ये काया�लयबाट के कित भु�ानी भयो सो को िववरण पेश भएको छैन । भु�ानी नभइ बाँक� रहेको रकम अिवल�ब स��त कोष दा�खला ह�न पद�छ ।

�स.नं खाताको नाम समूह असार मसा�तस�ममा भु�ानी ह�न बाँक� रकम २०७८ �ावण १२ स�म भु�ानी भएको रकम िविवध खच� खातामा ट� ा��फर रकम

१ चालु खच� खाता ग २ २ १३१९२५२५४.९६ १३१०९४७६५.४१ ८३०४८९.५५

२ पँुजीगत खच� खाता ग २ ४ २७६८२८११५.६८ २७६६८१७७९.५ १४६३३६.१८

३ िविवध खच� खाता ग २ ७ १९३६१०१. १९२८८१२. ७२८९.

ज�मा ९८४११४.७३

१२३.३ सािवक �ज�ा िवकास सिमित माफ� त स�ा�लत सामा�जक प�रचालन काय��म (ग�रव सँग िव�वे�वर काय��म समेत) का लािग �ज�ा िवकास सिमितको ग�रिव िनवारण कोषमा रहेको मौ�दात रकम
वाँडफाँड भइ गत वष� यस नगरपा�लकामा � २०६३३४।०० �ा� भइ यस कोषमा ज�मा भएको छ। उ� रकमको अित�र� सािवकमा ग�रव सँग िव�वे�वर काय��म स�ालन भएका सािवकका
पशुपितनगर गािवस (हालको वडा नं २ र ३) तथा सािवकको समालबुङ गािवस (हालको वडा नं ५) मा गठीत समूहह�मा लगानी भएको रकम समेत यस नगरपा�लकालाई ह�ता�तरण भएको िववरण �ा�
भएको छ। समूहमा िवगत दे�ख लगानी भएको रकमको प�रचालनको अव�था बारे एिकन ह�न सिकएन । उ� रकम असुल ह�न स�ने वा नस�ने एिकन ग�र आव�यक िनण�य �लन पन� दे�ख�छ । कोषमा
रहेको रकम समेत प�रचालन भएको छैन । िवगत वष�को लगानीमा रहेको रकमको िववरण िन�नानुसार छ ।

ग�रव सँग िव�वे�वर ऋणपंुजी लगानी पशुपितनगर

�.सं समूहको नाम ऋणपँुजी जगेडा कोष ज�मा

१ प�क�या वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

२ सयप�ी वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

३ सुनाखरी वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ छार�याम वचत समूह पशुपितनगर १६०००. २०००. १८०००.

५ पशुपित वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

६ स�झना वचत समूह पशुपितनगर ६०००. २०००. ८०००.

७ देउराली वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

८ ह�रयाली वचत समूह पशुपितनगर १२०००. २०००. १४०००.

९ साततारा वचत समूह पशुपितनगर ६०००. २०००. ८०००.

१० देवीधारा वचत समूह पशुपितनगर १००००. २०००. १२०००.

११ सगरमाथा वचत समूह पशुपितनगर ८०००. २०००. १००००.

१२ अज�बरी वचत समूह पशुपितनगर ८०००. २०००. १००००.

१३ पावनभूमी वचत समूह पशुपितनगर ६०००. २०००. ८०००.

१४ नव�योित वचत समूह पशुपितनगर ६०००. २०००. ८०००.

१५ क�नजंघा वचत समूह पशुपितनगर १४०००. २०००. १६०००.

ज�मा १४२०००. ३००००. १७२०००.

ग�रव सँग िव�वे�वर ऋणपंुजी लगानी समालबुङ

�.सं समूहको नाम ऋणपँुजी जगेडा कोष ज�मा

१ शा��त वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

२ सूय�दय वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

३ दीप�योती वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

४ लालीगुराँस वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

�म भौचर
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५ क�नजंघा वचत समूह समालबुङ १४०००. २०००. १६०००.

६ लालीगुराँस वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

७ सगरमाथा वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

८ गोरख वचत समूह समालबुङ १२०००. २०००. १४०००.

९ भा�योदय वचत समूह समालबुङ १४०००. २०००. १६०००.

ज�मा ११२०००. १८०००. १३००००.

१२४ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको
ह�ने �यव�था छ । यस वष� स�परी�णका लािग पेश ह�न आएन ।

१२५ बे�जुको अ�याव�धक िववरण
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।

(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-
B+C+D)

९७६४४ ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


