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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् िमेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररिालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का 
कमािारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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                              प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, मधेश प्रदेश 

पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 486 तमतिाः २०७९।३।२१ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

जीिपरु तिमरा उपमहानगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
बारा। 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले जीिपरु तिमरा उपमहानगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििगँ िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७८ आषाढ 
३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम 
िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. उप महानगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन।  

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २४ करोड ६ लाख ६ हजार बरेुजू देर्खएको मध्रे् प्राि प्रतिकृर्ाबाट रु ६८ हजार फस्र्ौट भइा बाकँी रहेको बरेुजू मध्रे् अिलु गनुापने 
रू. १३ करोड ३९ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू. ७ करोड ५ लाख, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड २५ लाख २९ हजार  र पेश्की रु 
२ करोड ३५ लाख १५ हजार रहेको छ। उपमहानगरपातलकाको गिवषा िम्म रु.३६ करोड ९ लाख ८० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र 
िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु.५२ करोड ९5 लाख 90 हजार रहेको छ। 
उपमहानगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. उपमहानगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनिुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन गरेको, 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट िम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ। 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
मागादशान िथा लेखापरीक्षणिगँ िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्िैगरी 
स्वीकृि आिारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम िही र र्थाथा 
हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि नगरपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्न े तनर्िििा भने हुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।    

 

                                   

   

                                                              (पदमराज पौडेल) 
                                                                                नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

जीिपरु तिमरा उपमहानगरपातलका, बारा 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४३ ३७ २४०६०६ ० १ 68 ४३ ३६ २४०538 १३३९९४ १२५२९ ७०५०० ० ० ८३०२९ २३५१५ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको बाँकी 
िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा िम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

बारा ३६०९८० ० ७२२०१ २८८७७९ २७३ २४0538 ५२९590 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : जीतपुर�समरा उप महानगरपा�लका, बारा , �जतपुर �समरा उपमहानगरपा�लका , बारा

काया�लय �मुख चेत कुमार पाेखरेल २०७७-६-२३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राजे�� कुमार काक� २०७८-३-९

लेखा �मुख रामबहादरु के सी २०७७-८-३०

लेखा �मुख चुडामिण गाैतम २०७७-५-१५

लेखा �मुख सुवास काक� २०७७-४-१

बे�जु रकम २४०,६०६,०१९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८८,२६,३५,६६०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ८२,६२,९५,५५० चालु खच� १,१४,३८,१८,३९२

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६५,५६,००० पँूजीगत खच� ६३,५१,६१,२६०

राज�व बाँडफाँट ३९,३९,६३,८८८ िव�ीय/अ�य �यव�था ७२,५०,०००

आ�त�रक आय ८,०८,०२,२०५

अ�य आय ३३,४३,७३,०२१

कुल आय १,६७,१९,९०,६६४ कुल खच� १,७८,६२,२९,६५२

बाँक� मौ�दात ७६,८३,९६,६७३

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
प�रचय -�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको
हो।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु�
नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ।यस नगरपा�लका अ�तग�त २४ वडा, १२६ सभा सद�य, ३११.६७ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २०६८ को जनगणना अनसुार ११४१८५ जनसं�या रहेको छ।

२ आ�थ�क िववरण

जीतपुर�समरा उपमहानगरपा�लका

आ व जीतपुर बारा

२०७७।२०७८

एिककृत बािष�क आय-�यय िववरण

आय िववरण रकम यस वष�को वा�तिवक आय �यय िशष�क रकम यस वष�को यथाथ� �यय रकम �

अनुदान तफ�

गतवष�को �ज�मेवारी सारेको 882,635,660.57 नगरपा�लका चालु खच� 346,613,137.03

नगद मौ�दात 326,405.00 नगरपा�लका पु�जगँत खच� 567,996,302.04

ग-4-1 मुल संिचत खाता 618,741,576.97 सश�त अनुदान तफ�  सँघीय सरकार -

ग-2-2 चालु खच� जोर बष� - संिघय सरकार चालु खच� 386,130,791.39

ग-2-4 पु�जगत खच� जोर वष� संिघय सरकार पु�जगँत खच� 53,598,122.00

ग-१-१ आ�तरीक राज�व खाता 210,717,372.56 -

ग-१.२ राज�व वाँडफाँड खाता - सश�त अनुदान तफ�  �देश सरकार 13,566,836.00

ग-६-२ िवभा�य कोष 25,124,593.07 �देश सरकार चालु खच� -

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग-२.७ िविवध खच� खाता 5,188,413.93 �देश सरकार पु�जगँत खच� 13,566,836.00

ग-३ धरौटी 14,428,768.04 ऋण लगानी -

ग-२.६ िवितय �यव�थापन खच� - ग�रिव िनवारण कोष 7,250,000.00

ग-५.१ िविवध कोष खाता - िफता� खच� -

ग-७.२ �कोप �यव�थापन खाता - कोलेिनका िफता� सँिचत कोष खातावाट 165,191,269.00

ग--७.१आकाषिमक कोष खाता - -

कम�चारी क�याण कोष 1,916,715.00

गरीिव िनवारण कोष 6,191,816.00 -

-

राज�व बाँडफाँड सँघीय सरकार -

राज�व वाँडफाँड मुअकर र अ�तशु�क
संिघय

197,757,107.80 -

राज�व वाँडफाँड �देश सरकार

सवारी साधनकर 19,912,000.00

वन रोय�टी 3,251,327.60

राज�व वाँडफाँड �थािनय सरकार

दह�र वह�र शु�क 70,306,795.00

मालपोत र�ज�� ेशन 102,736,658.00

आ�त�रक �ोत

आ�त�रक आय नगरपा�लका 80,802,204.86

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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-

समािनकरण अनुदान तफ� -

संिघय समािनकरण 281,800,000.00

�देश समािनकरण 9,056,000.00

सश�त अनुदान तफ� -

संिघय सरकर सशत� अनुदान 544,495,550.00

�देश सरकर सशत� अनुदान 15,000,000.00

�देश सरकार िवशेष अनुदान 7,500,000.00 -

�देश सरकार समपुरक अनुदान 5,000,000.00

-

अ�य िनकायवाट �ा� अ�य िनकायवाट �ा� -

सामा�जक सुर�ा भ�ा ३१४०१०१२३ 212,406,812.70 सामा�जक सुर�ा भ�ा ३१४०१०१२३ 212,406,812.70

�थािनय पुवा�धार िवकास काय��म
३७६००१०४३

18,323,405.00 �थािनय पुवा�धार िवकास काय��म
३७६००१०४३

18,323,405.00

सामा�जक िवकास म��ालय �देश सरकार 12,134,486.00 सामा�जक िवकास म��ालय �देश
सरकार

12,134,486.00

समृि� 95,500.00 समृि� 95,500.00

िवशेष आ�थ�क �े� �ािव�धकरण सेh 2,032,991.00 िवशेष आ�थ�क �े� �ािव�धकरण सेh 2,032,991.00

धरौटी आ�दानी 6,316,734.00 धरौटी िफता� 890,000.00

सँिचत िवदा - सँिचत िवदा -

 औष�ध उपचार -  औष�ध उपचार -

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np5 of 56

कोष आय तफ� - कोष खच�तफ� -

कम�चारी क�यण कोष 500,000.00 कम�चारी क�यण कोष -

�कोप �यव�थापन कोष 5,701,720.92 मम�त सं�भार कोष -

गरीिव िनवारण कोष साँवा र �याज समेत 662,571.00 वातावरण �यव�थापन कोष -

गतआवको छुट 2,000,979.07

बैक तथा नगद मौ�दात -

नगद मौ�दात 2,507,748.00 768,396,672.79

दा�खला बाँक� - ग-4-1 मुल संिचत खाता 288,748,089.56

दह�र वह�र शु�क आ व ०७६।२०७७ 22,741,640.00 ग-2-2 चालु खच� जोर बष� -

दह�र वह�र शु�क आ व ०७७।२०७८ 46,871,196.00 ग-2-4 पु�जगत खच� जोर वष� -

सामा�जक सुर�ा भ�ा 2,835,954.24 ग-१-१ आ�तरीक राज�व खाता 106,710,763.13

धरौटी खाता 1,001,572.00 ग-१.२ राज�व वाँडफाँड खाता 261,348,925.21

अ�य क�ी 90,267.00 ग-६-२ िवभा�य कोष 74,032,856.00

अ�ीम आयकर 437,641.00 ग-२.७ िविवध खच� खाता 3,969,195.93

पा�र�िमक कर क�ी 51,622.50 ग-३ धरौटी 19,855,502.04

वहाल कर 142,307.62 ग-२.६ िवितय �यव�थापन खच� 86,940.00

सामा�जक सुर�ा कर 23,201.07 ग-५.१ िविवध कोष खाता 404,132.00

अ�य वहाल कर 2,420.00 ग-७.२ �कोप �यव�थापन खाता 5,701,720.92

ग--७.१आकाषिमक कोष खाता 2,614,050.00

कम�चारी क�याण कोष 2,416,750.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 2,554,626,324.95 ज�मा 2,554,626,324.95

३ �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� रकम 

�देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� रकमःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन अनुसार �देश स��त कोषवाट �थानीय तहमा भएको िव�ीय ह�ता�तरणको रकम म�ये स�व��धत आ�थ�क वष�िभ� खच� नभई
जुनसुकै खातामा बाँक� रहेको सशत� अनुदान, समपुरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सोही आ�थ�क बष�िभ� स�व��धत �थानीय तहले �देश स��त कोषमा िफता� गनु� पन�छ। कुनै कारणवश सोही आ�थ�क वष�िभ� रकम
िफता� गन� नसकेमा आ�थ�क वष� समा� भएको एक मिहनािभ� िफता� ग�रस�नु पन�मा आ व २०७७।७८ अ��यस�म खच� ह�न नसकेको वाँक� रकम � ८९३३१६३ लेखापरी�ण अवधी २०७८।११।०६ स�म पनी िफता�
गरेको नदे�खएकोले सो रकम �देश संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३.१ उप महानगरपा�लका वाट ८९,३३,१६३

८,९३३,१६३

४ घटी कर कि� 

घटी कर क�ीः आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारीको आयमा अनुसुची १ वमो�जम कर क�ी गनु� पन� उलेख छ तर नगरपा�लकाले कर यो�य आय भएको देहाय अनुसारको िनवा�िचत पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�को कर क�ा गन� छुट भएको दे�खएकोले असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� � ७१८३४४।५६ दे�खयो ।
िनवा�िचत पदा�धकारी तफ� ः

�स नं पद नाम कर यो�य आय लागने कर(सा.सु कर समेत) क�ा रकम(सा सु कर समेत) घटीकर क�ी

१ नगर �मुख �ी डा कृ�ण �साद पौडेल ५,७१,५०० १८,८०० ५,७१५ १३,०८५

२ नगर उप�मुख �ीसर�वतीदेवी चौधरी ८,२३,५०० ७६,५५० ८,२३५ ६८,३१५

३ वडाअ�य�-१ �ीिहरा बहादरु गु�� ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

४ वडाअ�य�-२ �ीितलक बहादरु �े� ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

५ वडाअ�य�-३ �ीजग�ाथ िघिमरे ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

६ वडाअ�य�-४ �ी भोजबहादरु ख�ी ई�वर ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

७ वडाअ�य�-५ �ीमोिहत चौधरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३४०,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ वडाअ�य�-६ �ीकैमुिदन अंसारी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

९ वडाअ�य�-७ �ीरामबाबु �साद कलवार ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१० वडाअ�य�-८ �ीरामबाबु राउत कुम� ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

११ वडाअ�य�-९ �ी �भुनाथ �साद चौधरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१२ वडाअ�य�-१० �ीसरोज कुमार राउत ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१३ वडाअ�य�-११ �ीिवनोद �साद यादव ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१४ वडाअ�य�-१२ �ीलालबाबु �साद चौधरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१५ वडाअ�य�-१३ �ीराजे���संह था� ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१६ वडाअ�य�-१४ �ीरामशरण वत�ता ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१७ वडाअ�य�-१५ �ी राम�साद लािमछाने ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१८ वडाअ�य�-१६ �ीकेदारनाथ बजगाई ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

१९ वडाअ�य�-१७ �ीनवराज बहादरु खडका ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२० वडाअ�य�-१८ �ी अजु�न �साद दाहाल ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२१ वडाअ�य�-१९ �ीसुधनदास त�मा ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२२ वडाअ�य�-२० �ीरसुल िमयाँ अ�सारी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२३ वडाअ�य�-२१ �ीकृ�ण बहादरु ठकुरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२४ वडाअ�य�-२२ �ीमािणकलाल �थङ् ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२५ वडाअ�य�-२३ �ीअसलम देवान ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२६ वडाअ�य�-२४ �ीई�लयास देवान ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२७ काय�पा�लकासद�य �ीसुभ�ा ल�साल �योपाने ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

२८ काय�पा�लकासद�य �ीसुिम�ा काक� ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

�म भौचर
न�बर
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२९ काय�पा�लकासद�य �ीअिनतादेवी चौधरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३० काय�पा�लकासद�य �ीरामदलुारी थ�नी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३१ काय�पा�लकासद�य �ी कमलचौधरी ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३२ काय�पा�लकासद�य �ीसु�दर बहादरु सुनार ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३३ काय�पा�लकासद�य �ी�यामसु�दर मेनन पासवान ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

३४ काय�पा�लकासद�य राजकुमार राम ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१००

ज�मा ३४०६००

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४.१ स�व��धत पदा�धकारी वाट ३,४०,६००

५ संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� रकम 

संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� रकम आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ (१) मा स�ीय स��त कोषवाट �देश तथा �थानीय तहमा भएको िव�ीय ह�ता�तरणको रकम
म�ये स�व��धत आ�थ�क वष�िभ� खच� नभई जुनसुकै खातामा बाँक� रहेको सशत� अनुदान, समपुरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सोही आ�थ�क बष�िभ� स�व��धत �देश तथा �थानीय तहले स�ीय स��त कोषमा
िफता� गनु� पन�छ। िनयम ४५(२) उपिनयम (१) बमो�जम कुनै कारणवश सोही आ�थ�क वष�िभ� रकम िफता� गन� नसकेमा आ�थ�क वष� समा� भएको एक मिहनािभ� िफता� ग�रस�नु पन�मा आ व २०७७।७८ को रकम �
४४२७३८८ , २०७६।७७ को २३४५२०० सिहत ज�मा सामा�जक सुर�ा रकम � ६७७२५८८ लेखापरी�ण अवधी २०७८।११।०६ स�म पिन िफता� गरेको नदे�खएकोले सो रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन�
�

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

५.१ उप महानगरपा�लकावाट ६७,७२,५८८

६,७७२,५८८

६ �शासक�य स�ठन र कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
न�बर
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६.१ �शासक�य स�ठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ।पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३४४ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म १६७ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत ,अ�धकृत�तर नवौ, इ��जिनयर,
जन�वा��य अ�धकृत सिहत १७७ पदह� �र� रहेका छन्।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ ।तसथ� �र�
पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

६.२ कम�चारी �यव�था - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो काय�वोझ‚राज�व �मता‚ खच�को आकार �थानीय आव�यकता र िविश�ता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी
समायोजन भएपिछ संगठन तथा �यव�थापन सभ��णका आधारमा नगरपा�लकाले िवषयगत शाखा वा महाशाखामा रहेको सं�ठन संरचना कायम गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाको संगठन संरचनामा वडाको संगठन
संरचना समेत समावेश गरी पा�लकाले अ�धकार�े� तथा काय�वोझ समेतको िव�लेषण गरी सं�ठन तथा �यव�थापन सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग आव�यक पन� तथा सेवा करारवाट �लइने
कम�चारीको दरव�दीको ��ताव तयार गनु�पन� र कम�चारीको लािग चािहने तलव भ�ा संचयकोष कि� रकम ‚ उपदान वा िनवृितभरण ‚औषधी उपचार िवदा ‚ योगदानमा आधारीत सामा�जक सुर�ा ज�ता सेवा सुिवधाको लािग
ला�े खच� �यहान� �ोत समेतको िव�लेषण गरी ते�तो खच� सुिन��चत ह�ने गरी मा� दरव�दी ��ताव गनु�पन� छ। साथै �थायी तहको सेवा संचालनको लागी अ�थायी दरव�दी सृजना गन� सिकने छैन।तर पा�लकाले संगठन
दरव�दी �थायी �कृितका कम�चारी वहाल भइरहेको अव�थामा िवभ� तहका पदमा करारमा कम�चारी िनय�ु गरी �.२९१६७५५८ खच� लेखेको छ।अत आव�यकता पिहचान नगरी �ित�पधा� वेगर दरव�दी िवनाका कम�चारी
िनय�ु गरी पा�लकालाई आ�थ�क भार वढाएको दे�खयो ।

६.३ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन
बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, स�ालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ।�य�तै अथ� म��ालयको
काय� स�ालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालय बाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको रकम भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम
�ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ। �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� २८० कम�चारीलाइ �ो�साहन भ�ा �. १८५०८९९१ खच� गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर
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७ स�प�� प�रचालन 

स�प�� प�रचालनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम पा�लकाले आफुसँग भएको स�प�ी प�रचालन गनु�पन� �यव�था छ। देहायको मु�य बरावरको पालीकामा िनमा�ण उपकरण भएतापनी िवकास र सेवा
प�रचालन भएको कामको लागत र लाभ अिभलेख रा�ख िब�लेषण र उपल��ध मापन गरेको पाईएन। उपकरणगत लागत र लाभ अिभलेख रा�ख िब�लेषण गनु� पद�छ।

�स न उपकरणको नाम थान ख�रद रकम इ�धन/ तलव मम�त ज�मा

१ �याक हो लोडर २ ७२५८५०० �ा� नभएको ७२५८५००

२ �ेडर १ ११९०००० �ा� नभएको ११९००००

३ िट� पर ५ १९७७५००० �ा� नभएको १९७७५०००

४ टे�टर २ १४५०००० �ा� नभएको १४५००००

ज�मा २९६७३५०० �ा� नभएको २९६७६५००

८ स�प�� कर असुल नगरेको 
स�प�� कर असुल नगरेको - �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ र जीतपुर�समरा उपमहानगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ वमो�जम नगर �े� िभ� लगाइने स�प�� करको दर अनुसुिच १ मा उ�ेख गरीए अनुसार
लगाइने उ�ेख गरेकोमा कर असुल गरेको दे�खएन । कानुनमा उ�ेख भए अनुसार कर रकम असुल गरी आय वृि� गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान पु�ु पद�छ ।

९ लगानी असुल नगरेको 
लगानी असुल नगरेको – नगरपा�लकाले गरीवी िनवारण कोष स�ालन गरी यस वष� �.७२५०००० िविभ� समुहमा लगानी गरेकोमा असुलीको आधार,असुली समय,असुली रकम र वाक� खु�ने िववरण पेश नभएकोले गरीवी
िनवारण कोष परीचालन सिह ढंगले भएनभएको वारेमा एिकन गन� नसिकएको �.

७,२५०,०००

१० िव�ीय िववरण 

िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा 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 तोक�ए अनुसार उप महानगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �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 । •लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको
आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । •कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा
�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच�
शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत
भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।यसरी �ितवेदन तयार नगन� कम�चारी,काय�पा�लका र सभालाइ सरोकारवाला िनकायले �ज�मेवार वनाउनु पद�छ । �यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय
िववरण तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
चौमा�सक पँुजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई 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 पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

िशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक अषाढ मिहना

�जतपुर �समरा उपमहा न पा १३८०३७९७२८ २९०९४६३८२ २४२६७२००० ८४६७६१३३३ ६२०९१५८८१

�ितशतमा १०० २१ १८ ६१ ४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ आा�तरीक िनय��ण �णाली 
आ�त�रक िनय��ण �णाली - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन।यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन
।
• आ�थ�क सहायता र औषधी उपचारको रकम काय�िव�ध बनाएर मा� िवतरण गनु� पन�मा सो अनुसार गरेको दे�खएन ।
• वडाह� र नगरका एकै �कृितका योजना तथा काय��मह� स�ालन गदा� ( िवउ िवजन खरीद ,कृिष सामान ख�रद , सोलार ख�रद, फिन�चर ख�रद र सडक पुवा�धार ) िविभ� अनुगमनकारी िनकायका िनद�शन प�रप� र
�ितवेदन अनुसार एक�कृत �याकेज बनाई िमत�ययी, �ित�पध� र द�तापूण� ढ�बाट काया��वयन गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� स�लन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 बमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� स�ा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा स�ालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6 (क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ-टीिडएस गरेको
दे�खएन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको दे�खएन।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िबल 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 सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ बमो�जम पा�लकाबाट स�ालन भएका िविभ� योजनाको िनमा�ण काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमितह� ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� भएको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक
परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा आंिशक पालना भएको पाइयो ।
• वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको दे�खएन।
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नागरीक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तयार गरेको पाइएन । तसथ�, पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१३ �थािनय त�या� र अिभलेख 

�थानीय त�या� र अिभलेख - �थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�या� स�लन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ। नगरले �थानीय
त�या� स�ब��ध नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन।�थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपुण� भूिमका खे�ने ह� ँदा सोको स�लन र अिभलेख रा�ने काय�मा भूिमका
अगािड वढाउन आव�यक छ।त�या� बेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।

१४ क�याण कोष 

क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी
सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले कोषको संचालन स�ब�धी कुनै ऐन कानूनको �यव�था gu/L यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.५०००००
ट� ा�सफर गरेको पाइयो ।

१५ वन पैदावार 
वन पैदावार – �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 ।

१६ जिटल �ािव�धक काय� 
जिटल �ािव�धक काय� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता
हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा
सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन ।

१७ आ�थ�क कारोबार 
आ�थ�क कारोबार - यस पा�लकामा यस वष� �.१६७१९९०६६४ आय भएकोमा २०७८ असार मसा�त स�म �.१७८६२२९६५२ खच� भई �.११४२३८९८८ऋणा�मक मौ�दात रहेको छ।गत वष�को मौ�दात समेत
वषा��तमा �थानीय कोष र अ�य कोष �.७६८३९६६७२ मौ�दात रहेको दे�खयो ।

१८ आ�त�रक ऋण 

आ�त�रक ऋण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम नगरपा�लकाले िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत गरी उ�पादनशील, रोजगारमूलक, आ�त�रक आयवृि� तथा पँुजीगत
काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ।यस नगरपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।िवगतमा �लएको नगर िवकास कोषको ऋणको अिभलेख राखेको दे�खएन ।
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१९ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी
पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच�
गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ।यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी सर�वती चौधरीले िमित २०७७।४।२३ गते �.१८५१०९९६७०को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।४।२३मा पा�रत भएको छ ।
यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।२३ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।कानूनमा उ�ेख भए वमो�जमको समयमा बजेट अनुमान पेश गरी पा�रत गराई अ��तयारी
�दान गरेको दे�खएन ।

२० पँुजीगत खच� िव�ध 

पँुजीगत खच� िव�ध - पँुजीगत खच� िव�ध काया�लयवाट पेश भएको िववरणा अनुसार पँुजीगत खच� देहाय अनुसार गरेको पाइयो ।

ख�रद िव�ध खच� रकम

खुला बोलप� १३८९०१४१८

�सलब�दी दरभाउप� ७००९६२३

सोझै २३३९६४४१

अमानत ०

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय ५८१५६३१३८

गैरसरकारी १२१३४४८६

कुल खच� ७६३००५१०८ म�ये उपभो�ा सिमितवाट ७६ �ितशत उपभो�ा सिमितवाट खच� गरेकोले �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन�तफ�  पा�लकाको ग�भीर �यान पु�ु पद�छ ।

२१ लागत सहभािगता 
लागत सहभािगता — पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको
रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पद�छ।तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन्।अतः
नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ राज�व वाँडफाँड 

राज�व वाँडफाँडः अ�तरसरकारी िव�ीय ह�ता�तरण ऐन, २०७४, �देश नं २ को आ�थ�क ऐन, २०७६ र ढंु�ा िगिट वालुवा उ�खनन िव�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा १४ मा नदीज�य पदाथ�मा
�देश र पा�लकािबच ४० र ६० �ितशत बाँडफाँड गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले िवगत आ.व. र यस आ.व.को संक�लत निदज�य राज�व � ६६४१२८५६।०० �देश संिचत कोषमा पठाएको नदे�खएकोले �देश स��त
कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

संकलन वष� असुली रकम �देशलाई पठाउनुपन� रकम

नदीज�य आय २०७६।७७ १०९१७७९९१ ४३६७११९६।४०

नदीज�य आय २०७७।७८ ५६८५४१५० २२७४१६६०।००

ज�मा १६६०३२१४१ ६६४१२८५६।४०

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

२२.१ उप महानगरपा�लका वाट ६,६४,१२,८५६

६६,४१२,८५६

२३ औष�ध ख�रद 

औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े �यव�था रहेको छ।िनयमावलीको िनयम ३१ मा साव�जिनक िनकायले २०लाख भ�दा मा�थको
जुनसुकै ख�रद काय� खुला बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गनु� पन� उ�ेख छ।यस स�व�धमा पा�लकामा दे�खएका �यहोराह� देहाय अनुसार छन ।

ख�रद गन� पूव� लागत अनुमान तयार गदा� स�ब��धत �वा��य काया�लयह�को बाँक� मौ�दात यिकन नगरेको,
आपूित� ह�ने औषधी ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन� औषधीको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औषधी िब��को लािग होइन
खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एवम् स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेिशिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन,

औषधीको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औषधीको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको,

तसथ� औषधीको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औषधी �ा� भएको नभएको यिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औषधीको
िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औषधीह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ �ज�सी दा�खला 
�ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ९५।१ अनुसार काया�लयमा �ा� भएको सामानको �ज�सी दा�खला ७ िदन िभ� गनु�पन� �यव�था छ तर नगरपा�लकाले देहाय अनुसारको सामानको दा�खला
नभएकोमा भु�ानी गरेकोले दा�खला �माण पेश गनु� पन� �

गो भौ / िमित िववरण रकम

९४३ २०७८।३र२७ चालु तफ� िवपद �यव�थापन खच� वापत सहज ए�ड सुलभ इ�टर�ाइजेज ४९७७५०

९४५।२०७८।३र२७ चालु तफ� िवपद �यव�थापन खच� वापत के.एस. म��ट�पोज ७४८५०

५७७।२०७८।३र२३ र ५७८।२०७८।३।२३
पुजीगत खच�

�यापटप २ थान खरीद वापत �ज�सी दा�खला वेगर �।३५६३६८ आइटी �लाजालाइ भु�ानी गरेकोले सो सामान �ज�सी दाखीला भएको �माण पेश
ह�नुपन� �

३५६३६८

५७९।२०७८।३र२३ िगता ��टल फिन�चर �.९४२१७ भु�ानी िदइएकोमा खरीद गरीएका �ज�सी समानह� �ज�सी खातामा दाखीला वेगर खच� लेखेकोले सो सामान �ज�सी
दाखीला भएको �माण पेश ह�नुपन� �

९४२१७

ज�मा १०२३१८५

१,०२३,१८५

२५ कोरोना कोष तफ�  
कोरोना कोष तफ�  - कोभीड १९ को �यव�थापन गन� �.२५१४८००० आ�दानी गरेकोमा िविभ� काय�मा �.२५१४८००० खच� भएको छ ।कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खच� गदा� �च�लत साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३
र िनयमावली २०६४ को पालना गरी खच� गन� तफ�  पा�लका स�ब� सबै प�को �यान जानु आव�यक दे�खयो ।

२६ कानून र स�ालन ��थित

२६.१ कानून र स�ालन ��थित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ।जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग स�ीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमुना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ९
वटा ऐन, १२ वटा िनयमावली लगायत २१ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ।

२६.२ �याियक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद
दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� २ र यो बष� थप भएको ६६ गरी कूल ६८ िववाद दता�
भएकोमा ३२ वटा मा� फछ् य�ट भई ३६ बाँक� दे�ख�छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ न�सा पास 

न�सा पास - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पिन नगरपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ।तर यो वष� नगरपा�लकामा न�सा पासस�ब��ध देहाय
अनुसारको काम कारबाही भएको दे�ख�छ।�यसैले तोकेबमो�जम संरचना िनमा�ण गनु� पूव� नगरपा�लकाबाट न�सापास गन� �यव�थाको काया��वयनमा �यान िदनुपद�छ ।

;�स न घरन�सा पासकफ िनवेदन सं�या अ�थाई अनुमती काय� स�प� सं�या

गत िवगत वष�को अनुमती �लएका म�ये यो वष� अनुमती �लएका म�ये ज�मा

१ ६१ १९ ७ २३१ २३८

२८ सेवा �वाह 

सेवा �वाह – नगरपा�लकाले पेश गरेको सेवा �वाह स�ब��ध िववरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

�स नं िववरण �सफारीस सं�या

1 नागरीकता �सफारीस ३७९०

2 घरवाटो �सफारीस ३९४२

3 नाता �मािणत १४३०

4 ज�म र मृ�य ुदता� ६७५०

5 अ�य २९३५५

२९ आ�तरीक आय �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.१ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तरगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र कर वापतको ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ ।
पा�लकाले यस वष� िनधा�रण गरेको �यवसाय कर र स�प�� कर देहाय अनुसार असुल गन� बाँक� रहेको छ । तर उ�न बाँक� रहेको रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । जसबाट उ�नुपन� राज�वको समि�गत
लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख तयार गनु�पन� र सोही अनुसार आयको लेखा�न गरी असुल गद� �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �. ३१२०००००

�स नं आयको नाम ठेकेदारको नाम गत बष�को बाँक� यस बष� असुली बाँक� यस बष�को बाँक� ज�मा बाँक�

१ नदीज�य पदाथ� ढु�ा िग�ी �य ुपा�थभरा स�लायस�, 1,20,28,090 0 1,20,28,090 - 1,20,28,090

२ नदीज�य पदाथ� ढु�ा िग�ी �े� िव�डस� �ा �ल, 25430221.05 1,27,00,000 127,30,221.05 - 127,30,221.

३ नदीज�य पदाथ� ढु�ा िग�ी ओम स�लायस�, 99,99,999 0 99,99,999 - 99,99,999

४ जीवज�तु तथा कवाडी कर �समरा क�ट��सन, स 1,21,53,693 0 1,21,53,693 - 1,21,53,693

५ सडक उपयोग शु�क �य ुगु�ा स�लायस�, 21,25,000 0 21,25,000 - 21,25,000

६ पाडा भँैसी बजार जीते�� �साद गु�ा 15,00,000 0 30,00,000 - 15,00,000

७ िव�ापन कर �टस् एडभटाई�ज� 314952 0 314952 - 314952

८ नदीज�य पदाथ� ढु�ा िग�ी िवनोद साह िनमा�ण सेवा, - - - 3,12,00,000 3,12,00,000

ज�मा ब�यौता 63551955.05 12700000 52351955.05 31200000 82051955.05

१ 

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२९.१.१ स�व��धत ठेकेदार वाट ३,१२,००,०००

३१,२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.२ ढंुगा िगटी वालुवा ठे�काः आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लागी यस उपमहानगरपा�लका िभ�का पसाहा वालगंगा दधुौरा खोलामा �ममा ४५४६६०४।१६, २११०८७२ र २७०२२०१।०४ गरी ज�मा ९३५९६७८।१६ से�टी
ढंुगा िगटी वालुवा �यूनतम � ७६०९४१८४ मु�य रा�ख वोलप� आ�ान भएकोमा सव ैभ�दा वढी कवोल गन� जयमातादी स�ायस�ले � १४६७७९९१ कवोल गरेकोमा वोलप� नसकारेको कारण दो�ो वढी कवोल गन� िवनोद
साह िनमा�ण सेवा संग � १२७६७७९९१।०० (मु अ कर वाहेक) मा स�झौता भएकोमा हालस�म मु अ कर वाहेक � ९६४७७९९१।०० भु�ानी असुली भई � ३१२०००००।०० असुल ह�न वाँक� रहेको पाइयो। यस
स�व�धमा लेखापरी�णमा पेश भएस�मका कागजात प�र�णवाट दे�खएमा �यहोराह� िन�नानुसार छन ।

१ �थम वढी कवोल गन� जयमातादी स�लायस� ले वोल कवोल नसकेको कारण िनजको वोलप� जमानत � ७४००००० जफत गरी आ�दानी जनाएतापनी साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीमा उ�ेखीत आचरण
स�व�धी �यव�था पालना नगरेको कारण िनजलाई कालो सुचीमा सुिचकृत गन� स�व��धत िनकायमा लेखी पठाउनु पन�मा काया�लयले कालो सुचीमा रा�ने स�व�धी कारवाही नचलाएकोले कालो सुचीमा रा�ने तफ�  कारवाही
ह�नुपन� दे�ख�छ । २ दो�ो वढी कवोल गन� िवनोद साह िनमा�ण सेवा ले ते�ो िक�ता वापतको २०७७ चै� मसा�त िभ� दाखीला गनु�पन� रकमको लागी NCC बैकवाट जारी भएको � ४२७००००० ब�क जमानत �याद २०७८।
०२।०४ स�म भएकोमा जमानतको �याद गु�ेपछी दावी गरेको कारण देखाउद ैजमानत िदने NCC ब�कले जमानत रकम िफता� �ा� गन� नसकेको कारण � ३१२००००० उ�न बाँक� रहेको दे�ख�छ। समयमा जमानत दावी
नगन� तर ताकेता गरेतापनी ठेकेदारवाट रकम दा�खला नगरी स�मानीत �ज�ा अदालतमा मु�ा दायर गरेको सुचना गरेको दे�खयो । स�झौताको शत�वमो�जम असुली नभएको रकम िनयमानुसार हज�ना समेत असुल ह�नुपछ�  ।
३ काया�लयवाट भएको अनुगमन �ितवेदन अनुसार साम�ी संकलनका लागी तोिकएका �थानमा ठेकेदारले IEE मा उ�ेख गरे भ�दा वढी परीमाणमा उ�खनन गरेको िविभ� �थानमा खाडल पन� गरी उ�खनन गरेको पुल
लगायतका संरचना भ�दा ५०० िमटर टाढा उ�खनन गनु�पन�मा २५० िमटर िभ�नै उ�खनन गरेको फोटो सिहतको �ितवेदनवाट दे�ख�छ । भने ठेकेदारले पेश गरेको िववरण अनुसार सम�मा तोिकएको प�रमाण उ�खनन
नगरेको उ�ेख छ । प�रमाण िनय��ण स�व�धमा कुनै संरचनागत िनय��ण �यव�था नगरेकोले IEE ले तोके भ�दा ठुलो खाडल पारी उ�खनन गरेतापनी प�रमाण िनय��णको अव�था नह�दा तोिकएको प�रमाण भ�दा वढी
उ�खनन ह�ने देखी�छ । IEE ले तोके वमो�जम प�रमाण िनय��णको �यव�था गरी स�झौतानुसार मा� वातावरणमै�ी �पमा �ाकृितक �ोतको उ�खनन तथा संकलन ह�ने �यव�था ह�नुपद�छ ।
४ अनुगमनः निदज�य पदाथ�को उ�खनन संकलन गदा� IEE �ितवेदन अनुसारले तोकेको �थानमा तोिकएको प�रमाण मा� उ�खनन गनु�पन�मा काया�लयवाट भएको अनुगमन र सोको �ितवेदन तथा इलाका �शासन
काया�लयवाट �मुखको संयोज��वमा गिठत अनुगमन सिमितवाट भएको अनुगमन �ितवेदन अनुसार ठेकेदारवाट मापढ�ड िवपरीत उ�खनन गरी �ाकृितक �ोतको अ�या�धक दोहन गरेको, तोिकएको प�रमाण भ�दा विढ
उ�खनन गरेको , सडक सडक पुल ज�ता िनिम�त संरचना भ�दा ५०० मीटर िभ�ै उ�खनन गरेको ज�ता कैिफयत ज�य काय� गरेकोमा उपमहानगरपा�लका वाट कारवाही तथा िनय��ण भएको दे�खदनै। अनुगमन �ितवेदन
काया��वयन गरी वातावरणमै�ी �पमा �ाकृितक �ोतको उपयोग गन� परीपाटीको िवकास गनु� पद�छ ।
५ मु अ कर ऐन २०५२ को दफा १५.३ अनुसार �थािनय िनकायले �ाकृितक �ोत साधनको िव��मा मु अ कर असुली ह�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले िनयमानुसार मु अ कर असुली नगरेको कारण यो वष� िवनोद साह
िनमा�ण सेवा संग भएको स�झौतानुसार म�ये �ाकृितक �ोत (ढंुगा िगटी वालुवा/ निद ज�य व�तु) िब��वाट �ा� आय � ९६४७७९९१।०० को १३ �ितशत ह�न आउने मु अ कर रकम � १२५४२१३८।८३ स�व��धत वाट
असुल ह�नुपन� � .

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२९.२.१ िवनोद साह िनमा�ण सेवा संग १,२५,४२,१३९

१२,५४२,१३९

२९.३ राज�व कारोबारको लेखा - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम िनयम ९२(१) मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा महालेखापरी�कको काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयले राज�व
आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०३ र १०८ �योग नगरी आ�दानी गरेको छ। िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०३ र १०८ राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ।साथै असुली रकम असुल भएको
भोलीप�ट दा�खला गनु�पन�मा वडा काया�लयले मा�सक÷�ैमा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको दे�खयो।असुली रकम िनयमानुसार समयमै दा�खला गनु�पद�छ।आ�दानी ज�तो संवेदनशील िवषयमा ग�भीर भई अिनवाय� �पमा
रा�नुपन� दिैनक आ�दानी एवं बै� दा�खला खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 56

२९.४ आयको ��ेपण तथा �ाि�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा गाँउपा�लका तथा नगरपा�लका िव��य अ�धकार�े�को िव��य अ�धकार�े�को �यव�था ग�रएको छ। उ� प�र�छेद अ�तरगत दफा ५४
दे�ख ६८ स�म �यव�था ह�को काया��वयन गद� �थािनय तहह�ले आ�नो आ�तरीक आय संकलन गन� स�ने �यव�था अनु�प पा�लका आफैले संकलन गन� आय िशष�कह�वाट �. २०००००००० �ा� गन� ��ेपण गरेकोमा
�.८०८०२२०४ असुली गरेको िववरण पेश गरेको छ। नगरसभावाट पा�रत अनुमानको तुलनामा ४०.४० �ितशत आय संकलन भई अनुमान भ�दा ५९.६० �ितशत घिट आय �ा� भएको दे�ख�छ। िव��य आ�मािनभ�रता
र पा�लकाको सम� िवकासको िदघ�का�लन �ोत �यव�थापनको लािग आ�त�रक आयको असुली तथा संकलन को दायरालाई बढाउद ैआयको अनुमानलाई यथाथ�परक वनाउनु पद�छ ।

२९.५ आय �यव�थापनःआ�तरीक आयको लागी �स�टमवाट राज�व का�ने गरेको system वाट राज�व कटाएतापनी नगद र�सद समेतको �योग भएको पाइयो। र�सद िनय��ण �भावकारी नभएको तथा समयमा राज�व दा�खला
नह�ने कारण आय �यव�थापनमा कमजोरी दे�ख�छ। र�सद िनय��ण खाता �यव�थापन समेत आ�तरीक आय �यव�थापनमा रहेका कमजोरी सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.६ िढलो दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन तथा िनयमावली कमो�जम तोिकएको समयिभ� उठेको राज�व स�व��धत राज�व िशष�क मा बैक दा�खला ह�नुपन� र तोिकएको समयमा दा�खला नगन�लाई
िनयमानुसार ज�रवाना ह�नुपद�छ। लेखापरी�णलाई �ा� िववरण तथा यस उपमहानगरपा�लकाको अिभलेख अनुसार चालु आ व २०७७।७८ मा उठाएको राज�व उ� आ व िभ� दा�खला नगरी पिछ�ो आ व मा दा�खला
गरेको पाइएकोले िनयमानुसार स�व��धतवाट २५ �ितशतले ज�रवाना समेत असुल ह�नुपन� �

�स न िढलो दा�खला गन�को नाम दा�खला िमित दा�खला रकम दा�खला ह�नुपन� जरीवाना

१ िनर�न �साद पटेल २०७८।०५।०४ ४२७५३७ १०६८८४

२ वलभ� स�याल २०७८।०५।०१,७ २७४८५० ४१२२८

३ नवराज ढु�ेल २०७८।०५।०३ ७६६० १९१५

४ अिनल िव क २०७८।०५।०२ ३७३००।०० ९३२५

५ कृ�णनाथ �साद चौधरी २०७८।०५।०२ २९७२५० ७४३१३

६ �स�ाथ� चौधरी २०७८।०५।०१ २९७२५० ७४३१३

७ रं�जत पौडेल २०७८।०५।०१ ५३१८० १३२९५

८ ��मित� वमा� २०७८।०४।१४,५।१,५।९ ११९६१५ २९९०४

९ �जते�� �साद गु�ा २०७८।०४।३१ ३०६६८ ७६६७

ज�मा १४३५३७६ ३५८८८४

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२९.६.१ स�व��धत �य��वाट ३,५८,८८४

३५८,८८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.७ िफता� ह�न वाक� नगदी र�सदः उपमहानगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िन�नानुसार नगदी र�सद गत आ व मा िफता� ह�न वाँक� दे�ख�छ। अिभलेख द�ु�त नभएको कारण सो स�व�धमा छानिवन र िनजलाई
िवभागीय कारवाही गरी राज�व दा�खला गराउनुको साथै अिभलेख �यव�थापन �भावकारी वनाउनुपद�छ ।

वडा न िववरण दे�ख स�म र�सद बु�नेको नाम

३ नगद र�सद २१५१-२२०० अिनल िव क

३ मालपोत र�सद २००१-२१०० अिनल िव क

२९.८ आय व�यौताः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ िव��य अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र व�यौता रकम समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ। यस उप महानगरपा�लकामा उ�न
वाँक� आय व�यौताको नाम नामेसी समेतको अिभलेख रा�ख िनयमानुसार हज�ना समेत असुल ह�नुपद�छ । काया�लयले आय ब�यौता रकम को नाम नामेसी खु�नेगरी अिभलेख नराखेको कारण व�यौता साँवा �याज यिकन गन�
सिकएन । गतको लेखापरी�ण वाट निदज�य सामा�ी िव�� गरी आय ठे�का तफ�  ३ ठेकेदार र अ�य आय तफ�  ४ ठेकेदारको आ व २०७६।७७ मा � ६१४२६९५५।०० र िमना वजार एवं गुदरी वजार �जतपुरका सटर भाडा
वापत ८५ सटरको १११२४००० गरी ज�मा � ७२५५०९५५ आय व�यौता दे�ख�छ भने सो भ�दा अिघ�ो आ�थ�क वष�ह�मा के कती आय व�यौता छ �यसको अिभलेख �प� छैन भने २०७६।७७ को आय व�यौता
म�ये �े� िव�डस� �ा ली संग � १२७००००० असुली भएको दे�ख�छ भने अ�य असुली भएको अिभलेख समेत लेखपरी�णमा पेश नह�दा उ� रकम आय व�यौता नै दे�ख�छ । लेखापरी�णलाई पेश भएको िववरणमा यो
वष�को निदज�य सामा�ी िव��को व�यौता रकम � ३१२००००० समेत � ८२०५१९५५।०५ आय व�यौता िववरण पेश भएको छ । उ� िववरणमा िमना वजार एवं गुदरी वजार �जतपुरका ८५ सटरको ब�यौता रकम
समावेश छैन जसले गदा� काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क वष�को ब�यौता िववरण यथाथ�परक दे�खदनै । नगरसभा, नगरकाय�पा�लका तथा काया�लय �यव�थापन समेत व�यौता असुली गरी आय बृि�मा उदा�सन रहेको तथा
व�यौता असुलीमा भ�दा खच� ले�नमा के���त रहेको कारण व�यौता असुली ह�न नसकेको दे�ख�छ। उपमहानगरपा�लकाको आय वृि� गन� नयाँ �ोत पिहचान, �यव��थत अिभलेख �यन�थापन, एवं स�प�ीकरमा, तथा
व�यौता असुली गन� नगर सभा नगरकाय�पा�लका तथा काया�लय �यव�थापन �ज�मेवार र जवाफदेही ह�नुपद�छ।

३० पे�क� बाँक� र पे�क�को अिभलेख तथा अनुगमन 

पे�क� बाँक� र पे�क�को अिभलेख तथा अनुगमन— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ को उपदफा (१) र (२) मा स�झौता अनुसार िदइएको पे�क� रकम ज�मा भएको ब�कको खाता र खच�को �योजन
खु�ने मा�सक िववरण आपूित�कता� िनमा�ण �यवसायी वा सेवा �दायकले साव�जिनक िनकायलाई� िनयिमत �पमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ।काया�लयले िविभ� काय�को �सल�सलामा यस वष� िन�न िनमा�ण �यवसायीलाई
�.२३५१५००० पे�क� �दान गरेकोमा िनयमावलीको �यव�था अनुसारको िववरण �ा� गरेको तथा अनुगमन गन� गरेको पाइएन।अतः �याद नाघेको मोिबलाइजेशन पे�क� �. २३५१५००० स�ब��धत काय�मा खच� भए
नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा िव�लेषण गद� पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �.

�स.नं. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम कम�चारी भए पद

�याद नाघेको पे�क�

२३,५१५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ५ ६

२ िबजय कुमारसाह सहायक 232,000.00

३ दीपाचौलगाँइ सहायक पाचौ 300,000.00

४ असोक�साद जयसवाल अ सातौ 130,000.00

५ �धरजपौडेल ना �ा स 570,200.00

६ �समायादव म िव अ 10,000.00

७ कौिशलापाठक ना सु 112,800.00

८ भारितिब�डस� ठेकेदार 640,000.00

९ िनसनक��ट��सन ठेकेदार 500,000.00

१० िभ�मािनमा�ण सेवा ठेकेदार 210,000.00

११ िभ�मािनमा�ण सेवा ठेकेदार 210,000.00

१२ �ित�ािनमा�ण सेवा ठेकेदार 220,000.00

१३ �ित�ािनमा�ण सेवा ठेकेदार 220,000.00

१४ िड ए�ड आर क��ट��शन �समरा ठेकेदार 500,000.00

१५ एच.के.एम.क��ट��सन 650,000.00

१६ गुलशनिब�डस� 1,300,000.00

१७ गौतमिनमा�ण सेवा 650,000.00

१८ िड ए�ड आरक��ट��शन �समरा 650,000.00

१९ िनसनक��ट��सन 650,000.00

२० �ित�ािनमा�ण सेवा 650,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ पवनक�सट��सन 650,000.00

२२ िभ�मािनमा�ण सेवा 650,000.00

२३ ॐ साईिनमा�ण सेवा 1,300,000.00

२४ �ित�ािनमा�ण सेवा 220,000.00

२५ �ित�ािनमा�ण सेवा 220,000.00

२६ �ित�ािनमा�ण सेवा 400,000.00

२७ �ित�ािनमा�ण सेवा 470,000.00

२८ �ित�ािनमा�ण सेवा 470,000.00

२९ शिशक�ट�कसन 450,000.00

३० शिशक�सट�कसन 450,000.00

३१ धने�वरक�सट��सन 380,000.00

1 �ी जनता मा�यिमक िवधालय, रजघ�ा १४ सं�थागत

2 �ी ने रा आ िव टाँिगयाब�ती १५ 650,000.00

3 �ी ने रा आ िव िनतनपुर १० 50,000.00

4 �ी ने रा मा िव छातािपपरा ९ 50,000.00

5 �ी ने रा मा िव डुमरवाना १५ 650,000.00

6 �ी ने रा मा िव पथलैया 650,000.00

7 �ी ने रा मा िव फ�ेपुर १२ 650,000.00

8 �ी जनक�याण आधारभुत िवधालय १५ 650,000.00

9 ने रा मा�यिमक िव�ालय जी.�स.उ.मन.पा. हरपुर २४ 300,000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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10 �ी ने रा मा िव जैतापुर 1,000,000.00

11 नेपाल िबधुत �ा�धकरण कलैया 560,000.00

१२ �ी नेपाल राि�� य मा िव पथलैया 1,200,000.00

१३ �ी नेपाल राि�� य मा�यिमक िवधालय पथलैया 1,200,000.00

१४ �ी ने रा मा िव जैतापुर 140000

१५ �ी नेरामाआिव वलुवा १४ 700000

कुल ज�मा 23515000

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

३०.१ स�व��धत वाट २,३५,१५,०००

३१ काया�लय भवनमा तला थप

३१.१ काया�लय भवनमा तला थपः काया�लय भवनमा तला थपको काय� गन� िनमा�ण �यावसायी तामाकोशी ई��जिनयरी� क����शन क�पनी �ा ली हेटौडा संग २०७६।०४।२५ मा काय� स�प� ह�ने गरी २०७५।१०।०६ मा
स�झौता भएकोमा २०७७ पुष मसा�त स�म �याद थप भएकोमा काय�स�प� �ितवेदनमा िमित उ�ेख नभएको तथा अ��तम िवल वापत २०७८।०३।२३ मा � १०७०१४२१ भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णवाट िन�नानुसार
दे�खयो।

३१.२ अ��तम िवल भु�ानी स�म िवमा वापत � ३४८५२२ भु�ानी भएकोमा IME इ��पोरे�सवाट पेश भएको २०१९।६।६ दे�ख २०२०।६।६ स�म मा� रहेको पाइयो। �ुटी स�याउने अवधी स�म खा�ने (२०२२ feb १२) िवमा
पो�लसी पेश नभएकोले िनयमानुसार ठे�का अवधी र �ुटी अवधी खा�ने िवमा पो�लसी ह�नुपन� अ�यथा दामासाहीले गणना गरी असुल ह�नुपन� �

३४८,५२२

३१.३ एज िव�ट न�सा वापत भरपाइ संल� गरी � ५०००० भु�ानी भएकोमा उ� एज िव�ट न�शा पेश भई �माणीत भएको नदे�खएकोले सो वापत भु�ानी भएको � ५०००० असुल ह�नुपन� � ५०,०००

३१.४ BOQ मा समावेश नभएको िविभ� ३ आइटममा (िड�मे�टल गन� ख�े तथा ढंगा ईटा स�लाई गन�) � ११७७१५ भु�ानी भएकोमा भे�रएशन आदेश ��वकृत भएको नदे�खएको � ११७,७१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.५ �ोिभजनल सम को भु�ानी गदा� ई��जिनयरको आदेश अनुसार काय� गन� उ�ेख भएकोमा के काम गन� िनद�शन भएको हो सो �माण वेगर लेवर खच� उ�ेख गरी एकमु� २९३७५० खच� भु�ानी भएको �प� आधार र कामको
�योजन तथा ई��िनयरको िनद�शन वेगरको खच� स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �

२९३,७५०

३१.६ लेखापरी�ण को �ममा भौममा भौितक अवलोकन गदा� काया�लयमा जिडत �ल�ट नचलेको पखा�ल िविभ� �थानमा चक� को तथा वाथ�मवाट पखा�ल वािहर पानी चुिहएको पाइयो ।

३१.७ आइटम न ७० मा उ�ेखीत �ल�टको आपुित� तथा जडान वापत ३००००००।०० भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णको �ममा उ� �ल�ट जडान दे�खएतापनी संचालन भएको नदे�खएकोले तोिकएको गुण�तर कायम ह�न
नसकेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यावसायीलाई �ािव�धक �पेिशिफकेशन बमो�जम गुण�तरीय �ल�ट जडान गन� लगाई �ािव�धक �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

३,०००,०००

३२ टु�ा ख�रद 

टु�ा ख�रद साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ अनुसार �ित�पधा� �सिमत ह�नेगरी लागत अनुमान टु�ा गरी काय� गन� नह�नेमा काया�लय भवन िनमा�णको लािग खुला वोलप�को मा�यमवाट काय� भएको
अव�थामा िन�नानुसार टु�ा गरी � २८४३९२६ भु�ानी भएको दे�खएकोले िनयम स�मत नदे�खएको �

�स नं गो भौ/िमित भु�ानी पाउने भु�ानी रकम �योजन

१ १६७-२०७७।९।२० िड ए�ड आर क��ट��सन ४६००७२।०० काया�लय पाट�शन

२ १६८-२०७७।९।२१ ए िव �स क��ट�कसन ए�ड िव�डस� ४४४०६५।०० काया�लय पाट�शन

३ १६९-२०७७।९।२१ गौतम िनमा�ण सेवा ४७१५२३।०० काया�लय पाट�शन

४ ३४७-२०७७।१।१४ िगता स�लायस� ४९७९९९।०० काया�लय भवन िभ� �याियक इजलास िनमा�ण

५ ३४८-२०७७।१।१४ नम�कार स�लायस� ४९८३११।०० कानुन अ�धकृत काय�क�(काया�लय भवन िनमा�ण)

६ ५४६-२०७७।३।२० आलमदेवी िनमा�ण सेवा ४७१९५३।०० िफ�स पाट�शन (भया�� नेर)

ज�मा २८४३९२६।००

२,८४३,९२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ योजना छनौट 

योजना छनौटः नगरपा�लकाले योजना तथा काय��म छनौट गदा� आगामी आ व लाई दािय�व नसन� गरी आयको �समा िभ� रही योजना तजु�मा संरचना गनु�पन�मा उपमहानगरपा�लमा वाट ��वकृत काय��म तथा योजना
पा�लकाको आयले नखा�ने गरी छनौट तथा काय��म संचालन गन� गरेको पाइयो। नगरपा�लकाले गत आ व मा छनौट भएका चालु तफ�  � ८३९७२७४।९८ र पँूजीगत तफ�  १२१ योजनामा � १३९४५८४७६।२८ गरी ज�मा
� १४७८५५६५१।०० यस आ व मा भु�ानी िदन वाँक� क�चावारी ��वकृत गरी नगरसभावाट िनमा�णगराई भु�ानी गरेको छ भने चालु आ व २०७७।७८ मा नगरसभावाट �वीकृत तथा छनौट भएका १४९ वटा काय��म
योजनामा पँू�जगत तफ�  � २५३०२४३३५।०० आगामी आ व लाई दािय�व सारेको पाइयो । योजना तथा काय��म छनौटमा द�ता कायम गरी �ाथमीक�करण गन� नसकेको तथा उपभो�ा सिमितले समयमा योजना
काया��वयन नगरेको कारण आगामी वष�लाई दािय�व सन� गएको दे�ख�छ। नगर काय�पालीकामा तथा नगरसभा िविनयोजन द�तामा कमीको कायम यो अव�था दे�ख�छ। योजना छनौट तथा काया��वयनमा द�ता कारम गरी
आगामी आ व को लागी दािय�व सान� अव�थाको अ��य ह�नुपद�छ।

३४ योजना अनुगमन 

योजना अनुगमनःयोजना भु�ानी ह�नुपुव� नगर उप�मुखको संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितवाट अनुगमन गरेर भु�ानी ह�नुपन�मा पा�लकावाट संचा�लत स�पूण� योजनामा उपमेयर वाट अनुगमन भएको दे�खएन । नमुना
छनौटवाट प�र�ण गदा� यसका देखीएमा केही उदाहरणह� िन�नानुसार छन्।

�स न भु�ानी गो भौ योजनाको नाम भु�ानी

१ ६९६-२०७८।३।३० एिककृत नमुना व�ती िनमा�ण २५०००००।००

२ ७२५-२०७८।३।३० नेपाल राि�य मा�यामीक िव�ालय फ�ेपुर २५००००।००

३ ७२९-२०७८।३।३० �गती आधारभुत िव�ालयको �यव�थापन ४८१६२४।००

४ ७३२-२०७८।३।३० प�क�नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित २०२५४५४।००

५ ७३७-२०७८।३।३० म��दर िनमा�ण (िविपन िनमा�ण सेवा) ३२७८२९।००

६ ७४२-२०७८।३।३० नयाँ वाटो िनमा�ण तथा वाटो िव�तार ३५७८४८।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ �ािव�धक मु�या�न 

�ािव�धक मु�या�नः उपमहानगरपा�लकाले िविभ� उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यावसायीलाई भु�ानी गदा� भएको कामको नापजाच गरी पेश भएको �ािव�धक िव� �ज�मेवार अ�धकारीवाट ��वकृत भएको ह�नुपद�छ ।
काया�लयमा ��वकृत दरव�दी अनुसारको �ािव�धक कम�चारी पदपुित� नभएको पाइयो भने लागत अनुमान तथा कामको नापजाँच गदा� एक जना �िव�धकले गरेको काममा �जु तथा अनुगमन नह�ने गरेको अव�था छ । यसैगरी
कितपय िवलह� काया�लय �मुखवाट �माणीत समेत भएका छैनन । नमुना छनौट वाट परी�ण गरे म�ये अ�माणीत �ािव�धक िवलको भु�ानी भएका उदाहरणह� िन�नानुसार छन । यस स�व�धमा क�तीमा २ तहको
�ािव�धक मु�या�न ह�नुपन� तथा काया�लय �मुखवाट �मािणत ह�नुपद�छ ।

�स न गो भौ/िमित भु�ानी पाउने तथा काम भु�ानी �

१ ७४४-२०७८।३।३० नयाँ व�ती वाटो �तरो�तरी उ स-१५ ३७८६१७१।००

२ ७३२-२०७८।३।३० प�क� नाला िनमा�ण उ स-७ २०५२६५७।००

३६ ख�रद संग स�व��धत

३६.१ ७४७ २०७८-३-३० साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार तोिकए बमो�जमको कागजात पेश गनु�पन� उ�ेख छ तर उप महानगरपा�लकाले ७४७- २०७८।३।३० वाट जैतापुर �ाभल मम�त उपभो�ा सिमितलाई खच�
साव�जिनक�करण, अनुगमन �ितवेदन, सुचना पाटी लगायतका िववरण संल� वेगर � २८१६५६ भु�ानी भएको दे�खएकोले उ� �माणह� पेश ह�नुपन� �.

२८१,६५६

३६.२ ७४५ २०७८-३-३० सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार तोिकए बमो�जमको कागजात पेश गनु�पन� उ�ेख छ तर उप महानगरपा�लकाले गो.भौ.नं.७४५-२०७८।३।३० वाट जमुना डाडा साईडवाला िनमा�ण
उपभो�ा सिमित जीतपुर�समरा उपमहानगरपा�लका १५ लाई �ािव�धक िवल वेगर �. भु�ानी भएको � ३०७५३१ स�व��धतवाट असुल ह�नपन� �

३०७,५३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.३ टु�ा ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ९ मा लागत अनुमान टु�ा गनु� ह�दनै भ�े उ�ेख छ । काया�लयले �याकेजी� गरी �ित��धा�मक तथा िमत�ययी �पमा काय� गन� सिकनेमा लागत अनुगमन टु�ा गरी
कोटेशनवाट काय� गराएको अिनयिमत दे�खएको �

�स न कामको िववरण भु�ानी पाउने गो भौ/िमित भु�ानी

१ सश� वेस �या�प भा�सा घर िनमा�ण सागर क��ट��सन ४६१।२०७८।३।७ ४७९४५३

२ सश� वेस �या�प शौचालय िनमा�ण सनराइज िनमा�ण सेवा ५४८।२०७८।३।२० ४६२१४३

३ वडाभरीका सडक वाटो मम�त वडा न १९ ल��म क��ट��सन ५४४।२०७८।३।२० ४८१४१५

४ वडाभरीका सडक वाटो मम�त वडा न १९ एकता क�सट��सन ५४५।२०७८।३।२० ४०७६४३

ज�मा १८३०६५४

१,८३०,६५४

३६.४ २८१ २०७७-१२-२४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार भु�ानी िदन वाक�को िववरण �मािणत गरी भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ तर उप महानगरपा�लकाले गो.भौ.नं. २८१-२०७७।१२।२४ चालु वष� भु�ानी
ह�न वाँक� रकम भु�ानी ह�न वाँक� क�चावारी म ले प २११ मा ��वकृत गरी खच� गनु�पन�मा नेवा साँ�कृितक पुच सो वेगर गतको दािय�व भु�ानी भएको लाई � ९९९९९।०० अिनयिमत दे�खएको �

९९,९९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िवल भरपाई वेगर भु�ानी 
िवल भरपाई वेगर भु�ानीः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ तर
नगरपा�लकाले देहाय अनुसार िवल,भपा�इ वेगर भु�ानी लेखेकोले दे�खएकोले वा�तवीक �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ / िमित िववरण रकम

६९१ ।२०७८।३र८ चालु तफ� खानेपानी तथा सरसफाई उ.सं. लाई �.४,००,०००।०० भु�ानी ग�रएको खच�को िववरण िबलह�, फोटोह� संल� नगरीएको ४०००००

७२२ ३र१२ चालु तफ� नगर सभा लुगा िवतरण वापत �िवण स�लायस�लाई �.१,४२,३००।०० भु�ानी ग�रएकोमा उ� काय��मको �या�यटु र िवतरणको संल� नगरीएको १४२३००

७४७ ।३र१४ चालु तफ� अिभयान क�ट��सनलाई �.१,००,०००।०० भु�ानी िदएको िवल पेश नभएको १०००००

८२१।२०७८। ३र२० चालु तफ� वडा �तरीय अनुगमन वडा नं.२२ वापत ल�लत कुमारी जगा�लाई �.१,००,०००।०० भु�ानी गरेकोमा उ� रकमको भरपाई तथा खच� िववरण दे�खने कागजात संल�
नभएको

१०००००

८६८ २०७८।३र२३ चालु तफ� वडा �तरीय बजेटबाट कु�दन कु�दन ट� ेडस�लाई �.९९,८३८।०० भु�ानी लाभ�ाहीले बु�झ�लएको कागजात पेश नभएको ९९८३८

८७४।२०७८।३र२३ चालु तफ� िवपद �यव�थापन कोषबाट गढीमाई जनरल स�लायस�लाई �.५,९३,२५९।०० भु�ानी ग�रएकोमा उ� सामानको दररेट �वीकृतमा काय� �मुखको �वीकृती
नदे�खएको र समान बु�झ�लनेको भपा�इ नदे�खएको

५९३२५९

९३२।२०७८ ।३र२६ नगर�तरीय
बजेटबाट

�ािमण सामुदाियक िवकास के��लाई �.४,९७,८२२।०० भु�ानी गरेकोमो �.१६१३६४ को िवल वेगर खच� लेखेकोले असुल गनु� पन� १६१३६४

१०२३।२०७८।३र३० चालु तफ� िवपद �यव�थापन कोषबाट �ी नेपाल रा.िव. �समरालाई �.१,९७,२०८।– भु�ानी ग�रएकोमा िवधुत खपत �.४७२०८ बाहेक �.१,५०,०००।– को िबल भरपाई
वेगर खच� लेखेको �माण पेश गनु�पन�

१५००००

१०२७।२०७८।३र३० चालु तफ� �मण खच� वापत रामनरेश यादव लाई �.११००० भु�ानी गरेकोमा �मण िवल पेश नभएको ११०००

१०४७।२०७८।३र३० चालु तफ�  वाड� नं.९ को बजेट बाट शा�य �पोट�लाई �.९५०००।– भु�ानी ग�रएकोमा वडाको �सफा�रस र समान बु�झ�लएको भरपाई पेश नभएको � ९५०००

१०५२।२०७८।३र३० चालु तफ�  वडा �त�रय बजेटबाट कैलाशनाथ कंि�ट लाई �.४,९९,१२१।– भ्ु�ानी ग�रएकोमा उ� काय��मको फोटो, �ािव�धक मू�याङकन, अनुगमन, कोटेशन र
वडा सिमितको िनण�य पेश ह�नु पन�

४९९१२१

३,७९७,०६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ को उपिनयम १ को क र ख बमो�जम �.५ लाख
मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । तर नगरपालीकाले आ.ब. २०७७।०७८ िविभ� व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध पालना नगरी
सोझै ख�रद गरेको �।३८८९२९१ को खरीद अिनयिमत दे�खएको �.

गो भौ नं./ िमित िववरण �यवहोरा रकम

९१।२०७७।०७।०६ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद १७८६४८

१५९।२०७७।०८।२९ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद २९३८००

२९१।२०७७।१२।२६ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद १५३२२८

२९२।२०७७।१२।२६ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद २७९६७५

५१०।२०७८।०३।१६ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद २९८४९८

६७५।२०७८।०३।२९ िगता �टील फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद २१२२१४

१३०।२०७७।०७।२५ िगता स�लायस� फिन�चर ख�रद ३९७३०८

५०९।२०७८।०३।१६ िगता स�लायस� फिन�चर ख�रद ३०७५८६

७१८।२०७८।०३।३० िगता स�लायस� फिन�चर ख�रद २८७०२०

३७९।२०७७।११।१२ �व��तक स�लायस� िवपद सामा�ी ३५३१८०

५४४।२०७७।०१।२० �व��तक स�लायस� िवपद सामा�ी ११२८१३४

ज�मा ३८८९२९१

३,८८९,२९१

३९ घटी कर क�ी 
घटी कर क�ीः आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारीको आयमा अनुसुची १ वमो�जम कर क�ी गनु� पन� उलेख छ तर नगरपा�लकाले कर यो�य आय भएको देहाय अनुसारको िनवा�िचत पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�को कर क�ा गन� छुट भएको दे�खएकोले असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �

�वा��य कम�चारी तफ� ः

२७२,६१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ आठौ डा �ी अनुस था ५१९९१२ १३५७७।५ ७४०७।५ ६१७०

२ आठौ �ी मँजु कुमारी राय ६१९७८५ ४०५६७ १९००३ २१५६४

३ सातौ �ी अशोक � जयसवाल ५३४०७५।४ १३१८९।५४ ४७५४।४४ ८४३५।१

४ सातौ �ी रिव कुमार भा�कर ५९४६७४ २३४९४ १७६३६।८१ ५८५७।२

५ छैठो �ी �जतन ठाकुर ७६७४७१ ५९७४१ ३०३०८ २९४३३

६ छैठो �ी राम च�� शाह ६७२६८६ ३९०३७ १८१०५ २०९३२

७ छैठो �ी बाबुलाल सहनी ६८६३६६ ४२३७२ १८२८० २४०९२

८ छैठो �ी आजम ह�सेन देवान ५९६९८७ २४४९७ ४८७३ १९६२४

९ छैठो �ी देवे�� राय ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९

१० छैठो �ी िवजय कुमार साह ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९

११ छैठो �ी बचन चौधरी ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९

१२ छैठो �ी ने� राज सहनी ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९

१३ छैठो �ी�योती कापर ५४३११२ १३८११ ४८६८ ८९४३

१४ छैठो �ी सुम�त � चौधरी ७१२८८५ ४७०७७ २१३४० २५७३७

१५ छैठो �ी रँ�जता कुमारी साह ६५७१८१ ३५९३६ १८५५९ १७३७७

१६ छैठो �ी गोिव�द कुमार महतो ५४०३४७ १३५३४ ७७७४ ५७६०

१७ छैठो �ी नवल िकशोर यादव ५९२५४८ २३००९ १०२७० १२७३९

ज�मा २७२६१९
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४० छुट �ेड 

छुट �ेडः  आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७को िनयम ३९ (३) वमो�जम खच� �माणीत ह�ने �माण संल� गरी खच� ले�नुपन�मा काया�लयले �वा��य कम�चारीह�को माघ मिहनाको तलब वापत
�.३०,९७,७०३ खच� लेखेकोमा तप�सलका कम�चारीह�लाई िबना आधार �ािव�धक �ेड २ भ�दा बढी रकम राखी भु�ानीगरेको पाइयो , छुट �ेडको कागजात पेश ह�नुपन� स�ब��धतवाट असुल ह�नुपन� �
तप�सलः
क) अशोक �.जयसवाल �.१३,८८२
ख) �योित मगर �.१३,८८२
ग) सु�जता िम� �.१४,४००
घ) �ेमा�वरी गौतम �.१३,७२५
ङ) राम�यारी ितिमल�सना �.१८,३००
च) िविनता कुमारी यादव �.१३,७२५
छ) नारायण आचाय� �.५,६४०
ज) रोिवना खातुन �.९,१५०
झ) अि�ता िवक �.१८,३००
ञ) गोिव�द कुमार महतो �.१२,०००
ट) �ितमा �स�खडा ितवारी �.१७,३८५
ठ) भगवती कुमारी ब�नेत �.१८,३००
ज�मा �. १६८६७९

१६८,६७९

४१ खच� नभएको 
खच� नभएकोः �थािनय र �देश तहमा शसत� अनुदानको काय��म काया��वयन पु��तका आ व २०७७।७८ को वुदा न १.२ को �यव�था अनुसार �थानीय तहले सामुदाियक िव�यालय अ�ययनरत क�ा ४ दे�ख १२ स�म का
िव�याथ�ह� सं�या यिकन गरी �ित िव�याथ� मा�सक � १२५ का दरले ३ मिहनाको रकम िव�याथ�लाई अनुदान उपल�ध गराउने उ�ेख भए अनुसार २०७७।१२।११ मा १३३८६ िव�याथ�का लागी ३ मिहनाको १२५
का दरले � ५०१९७५० स�व�धीत िव�ालयको खातामा िनकासा गरेको दे�खयो लेखापरी�णका �ममा �थलगत �पमा ३ िव�यालयमा िनकासा रकमको सदपुयोग भए नभएका स�व�धमा एिकन गदा� सो रकम खच� भएको
नदे�खएको, िनकासा रकम बैसाख,जे� र असार २०७८ िभ� खच� भई स�नुपन�मा २०७८ को माघ मसा�त स�म उपयोग भएको नदे�खदा िव�ालयवाट असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

५,०१९,७५०
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४२ काय� स�प� �ितवेदन 

काय� स�प� �ितवेदनः �थािनय र �देश तहमा शसत� अनुदानको काय��म काया��वयन पु��तका आ व २०७७।७८ को वुदा न ८.२ को �यव�था अनुसार लागत अनुमान �वीकृित काय� स�ालन र काय� स�प� �ितवेदन
तयार गनु�पन� उ�ेख छ। तर देहायका िव�ालयह�मा िनकासा भएको �. २४५७२५८६ को �ज�सी दाखीला काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�न नआएकोले कानुनको �यव�था बमो�जम रीतपूव�कको आव�यक कागजात पेश ह�नु
पन� दे�खएको � २४५७२५८७

�स नं िव�ालयको नाम काम रकम

१ शा��त आधारभुत िव�ालय दईु कोठे भवन १८०००००

२ नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय पथलैया दईु कोठे भवन १८०००००

३ नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय �समरा नमुना िव�यालय ९८७२५८७

४ नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय रघुनाथपुर क��यटुर �याव १९५००००

५ मौवादेवी मा�यािमक िव�ालय डकाह पु�तकालय ६५००००

६ जनजागृती मा�यािमक िव�ालय निवन �व�न ६५००००

७ नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय हरपुर निवन �व�न ६५००००

८ नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय फ�ेपुर दईु कोठे भवन १८०००००

९ मौवादेवी मा�यािमक िव�ालय डकाह दईु कोठे भवन १८०००००

१० नेपाल राि�� य मा�यािमहक िव�ालय टाँिगयाव�ती दईु कोठे भवन १८०००००

११ फिकरा िगरी राजे�वर िगरी मा�यािमक िव�ालय दईु कोठे भवन १८०००००

ज�मा २४५७२५८७

२४,५७२,५८७

४३ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
िश�क दरव�दी र पदपूित�- नगरपा�लकाले पेश गरेको िश�क दरव�दी र पदपूित� देहाय अनुसार रहेको छ।

�स नं िव�ालयको नाम स�ा�लत क�ा पदपूत� म�ये राहत/ करार

िश�क दरव�दी पदपुत�म�ये �र� पदपुत� राहतअनुदान ��वकृतकरार ज�माकरार/राहत िव�ाथ�स�या

12
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१ नेपाल मािव अमलेशगंज १५ ० १५ ३ ३ ६ ५४०

२ नेराआिव चकरी ८ ४ ० ४ २ १ ३ ३०९

३ थानी आ िव िवरेदमार ८ ६ ० ६ ३ ० ३ २६९

४ सुय�दय �ािव ५ ३ ० ३ ३ ० ३ ४३

५ सा�छो�ल� वौ�गु�वा ३ ० ० ० ० ० ० ५३

६ �मान�द आ िव ५ ४ ० ४ २ ० २ २४८

७ ने रा आ िव वेहरा बेलुवा ५ ४ ० ४ ३ ० ३ १७६

८ नेरा आ िव िनतनपुर ८ ६ ० ६ ३ ० ३ ३३३

९ �ा िव �मागवा ५ ५ ० ५ ३ ० ३ २८५

१० मा िव छातािपपरा १० ११ ० ११ ७ ० ७ ४१४

११ �ा िव वेहरी ५ ४ ० ४ १ ० १ ७३

१२ जन चेतना �ा िव ५ ३ ० ३ ० १ १ ६४

१३ आ िव टाँिगयाव�ती ८ ३ ० ३ ३ ० ३ ५४१

१४ बाल�योित आ िव ८ ११ ० ११ ७ २ ९ २४२

१५ �ा िव पोता ५ ५ १ ४ २ ० २ १२५

१६ जनक�याण आ िव ८ ६ ० ६ ३ १ ४ १०६

१७ शा��त �ा िव ५ ३ ० ३ ३ ० ३ २०३

१८ मौवा देिव मा िव १० ७ ० ७ ४ ३ ७ ३२६

१९ नेरा मा िव हा��सार डुमरवाना १२ २१ ३ १८ ३ १ ४ ३९७

२० �गित �ा िव ५ ३ ० ३ १ १ २ ७३
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२१ जनजाि�ित मा िव १२ २१ ० २१ ९ ३ १२ ७३५

२२ आधारभुत िव कटवा� ८ ६ ० ६ १ २ ३ ११८

२३ जनता मा िव १२ १८ ० १८ ७ १ ८ ८८२

२४ �ा िव आमाडार ५ २ ० २ १ ० १ ३२६

२५ हसँवािहनी आ िव ८ ५ ० ५ ० ३ ३ १९५

२६ ने रा मा िव फ�ेपुर १२ १८ ० १८ २ ४ ६ ६४१

२७ आ िव खैवा� ८ ५ ० ५ २ ० २ ३४०

२८ ने रा मा िव रघुनाथपुरr १२ २० ० २० १२ ४ १६ ७२४

२९ ने रा �ा िव मटीयाही ३ ० ० ० ० ० ० १२७

३० दलुारी माई नेरा आ िव वसिड�वा ८ ३ ० ३ ३ ० ३ ५२९

३१ ने रा आ िव क�चनपुर ८ ४ ० ४ १ १ २ ४६५

३२ सर�वित मा िव १२ १६ २ १४ ६ ० ६ ९५९

३३ ने रा � िव मटीहवा� ५ ३ ० ३ १ ० १ ११३

३४ िवकाराम आ िव वसतपुर ८ ७ २ ५ ५ ० ५ ४०५

३५ बु� आ.िव ५ २ ० २ १ ० १ १३३

३६ मदशा� इसलािमया इनवा��सरा ५ ० ० ० ० ० ० ३०७

३७ लोक समुदाियक �ा िव ३ १ ० १ ० ० ० १११

३८ जन समुदाियक �ा िव ५ २ ० २ १ ० १ २६६

३९ जन वादी गणत�� आ िव ५ १ ० १ ० ० ० ९१

४० ने रा आ िव िवसौ�लया ५ २ ० २ २ ० २ ८०
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४१ ने रा आधारभुत िव नगैाल ८ ८ १ ७ ४ १ ५ ३८६

४२ ने �ा िव रमै�ल लोस�डा ७ ३ ० ३ १ ० १ ३२७

४३ �ी फिकरािगरा राजे�वर िग�र मा िव नगौल जीतपुर १२ १७ ० १७ ० २ २ १०५१

४४ �ी ने रा न मा िव बकु�लया भवानीपुर १२ २३ ५ १८ १० ० १० २५६०

४५ मदशा� इ�लािमया न�सम नगर जीतपुर ५ ० ० ० ० ० ० ३९५

४६ सामुदाियक आ िव सगरिदना २ ० ० ० ० ० ० १४६

४७ �ी ने रा मा िव जीतपुर १० १० ० १० ५ १ ६ ४४३

४८ �ी ने रा आ िव वडहवा� ८ ७ ० ७ २ ० २ २२३

४९ वालवा�लका आ िव ५ ४ ० ४ १ ० १ ३४४

५० सुय�िवनायक आ िव मनहवा� ५ १ ० १ ० ० ० २२७

५१ �ी ने रा आ िव नरव�तीi ८ ५ ० ५ २ ० २ १६७

५२ सर�वती आ िव ह�लास ८ ६ ० ६ ४ १ ५ २९८

५३ �ी ने रा आ िव वजनी ८ ६ ० ६ १ ० १ २८९

५४ �ी ने रा मा िव आौराहा १२ १८ ० १८ ८ ० ८ ५५६

५५ �ी ने रा मा िव पथलैया १२ १७ ० १७ ९ १ १० ५०६

५६ �ी ने रा मा िव �समरा १२ २९ ० २९ ४ ० ४ १५३१

५७ �ी थानीमाइ आ िव �समरा ५ ३ १ २ ३ ० ३ ३९

५८ �ी ने रा मा िव हरपुर ९ ६ १ ५ १ ० १ ८१२

५९ आदश� आ िव नरह�या�प ८ ५ १ ४ १ ० १ ३९०

६० �ी ने रा आ िव िम�सए�रया ५ ५ ० ५ २ ० २ २९१
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६१ मितमखाना रसिदया ५ ० ० ० ० ० ० २०३

६२ िशव पाव�ती आ िव दधुौरा ३ ० ० ० ० ० ०

६३ मदशा� समसुल उलुम १ ० ० ० ० ० ०

ज�मा ४३३ १७ ४१६ १६८ ३७ २०५ २३५५१

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपूित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा ५४ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको, तराइमा ५० जना िव�ाथ� सं�या वरावर १ िश�क दरब�दी ह�नु पन�मा िव�ाथ�
वढी भएको तर िश�क दरब�दी कम भएकोले उपमहानगरपा�लकाले िश�क दरव�दी थप र िमलानको काय� यथािश� अगाडी बढाउनु पन� दे�ख�छ।

४४ ६८८ २०७८-३-३० वडा काया�लयको भवन िनमा�ण 

वडा काया�लय भवन िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली ९७ अनुसार लाभ�ाहीलाई ��य� असर गन� काय� मा� उपभो�ा सिमितवाट गराउनुपन�मा काया�लयले वडा काया�लयको भवन िनमा�ण काय� गदा� भवनको सम�
लागत अनुमान ��वकृत गरी न�सा पास गराई िनमा�ण अव�था अधुरो रहने गरेको पाइयो । उदाहरणको �पमा गो.भौ.नं. ६८८ िमित २०७८।३।३० वाट १४ वडाको वडा काया�लय भवन वनाउन � २७१००२५।०० को
लागत अनुमान ��वकृत भएकोमा �.२६८६२७९ मा काय� स�प� भई � २४७६२५१ भु�ानी भएको मा संल� फोटो हेदा� अधुरो दे�ख�छ । काया�लय भवन िनमा�ण गदा� आव�यक वजेट िविनयोजन गरी न�शा पास गरी
�ित�पधा��मक �पमा गुण�तरीय �पमा गुण�तरीय �पमा काय� ह�नुपन� दे�ख�छ ।

४५ उपभो�ा सिमितको �े�ता अनुगमन 

उपभो�ा सिमितको �े�ता अनुगमन – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत काय��मको लेखा द�ु�त रा�ने दािय�व स�ब��धत उपभो�ा सिमितका �मुख,

कोषा�य� र सद�य सिचवको ह�ने, लेखा द�ु�त नराखेको पाइएमा �च�लत कानूनबमो�जम कारबाही ह�ने एवं भए गरेको कामलाई नगरेको तथा नगरेको कामलाई गरेको �सफा�रस गन�, नापजाँच �ािव�धक सुपरीवे�ण गन� र
अ��तम मू�या�न गन� कम�चारीलाई �च�लत कानूनबमो�जम कारबाही ह�ने �यव�था छ।उपभो�ा सिमितले राखेको लेखाको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन।उपभो�ा सिमितमाफ� त् भु�ानी गदा� आयकर ऐन, २०५८
बमो�जम �ोतमा अि�म आयकर क�ी गनु�पन�, �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� भएकासँग ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन । उपभो�ा सिमितबाट ख�रद ग�रएका िविभ� �ज�सी, िनमा�ण
साम�ी र हेभी मेिशनको भु�ानीमा अि�म आयकर क�ी गरेकोसमेत दे�खएन।उपभो�ा सिमितले लेखा नरा�ने, काया�लयबाट अनुगमन नह�ने अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार ला�े आयकर तथा भु�ानीमा असुली
ग�रने कर रकम िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�बाट छली ह�न स�ने भएकोले अनुगमन गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ िवल भरपाई 

िवल भरपाईः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ तर नगरपा�लकाले
देहाय अनुसार िवल,भपा�इ वेगर भु�ानी लेखेकोले दे�खएकोले वा�तवीक �माण पेश ह�नुपन� �.

१०५५।२०७८।३र३० चालु तफ�  नगर�तरीय बजेटबाट अि�पथ र कटभट� िन.उ.सं.४ लाई �..१६४१५७५ खच� लेखेकोमा �.६७७५० क�टेजे�सी रकम क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले �.६७,७५०
असुल गरी आ�त�रक �ोतमा ज�मा गनु�पन� �।

६७७५०

५०३ ।२०७८।३र१५
पँूजीगत तफ�

वडा �त�रय योजना वापत कृ�ण म��दर नाला िनमा�ण उ.स.४ लाई �.८,८३,१८६।– भु�ानी ग�रएकोमा क�टेजे�सी रकम क�ा नगरी भु�ानी भएकोले दे�खएकोले �।२४४७८
असुल गरी �थानीय स��त कोषमा दाखीला ह�नु पन� �।

२४४७८

ज�मा ९२२२८

९२,२२८

४७ सामा�जक सुर�ा काय��म 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगतक�ा तथा भ�ा िवतरण लगायतका िविवध �यव�थाह� गरेको छ।यस बष� पा�लकाले �. २१२४०६८१२ सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गरेकोमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् ।
िवतरण �यव�था - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १६ मा पा�लकाले �थम चौमा�सक भ�ा असोज १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ�, दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो
चौमा�सक जेठको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� भु�ानी गरी स�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले यस वष� �थम चौमा�सकको रकम असोज ९, दो�ो चैत ४ र ते�ो असार १४ गते िनकाशा गरेको दे�खयो ।काया�िव�धले तोकेको
समयमा नै लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण गनु�पद�छ।
पारदिश�ता - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३(घ) बमो�जम पारदिश�ता �व��नका लािग सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाग�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थानीय तहले आ�नो वेभ
साइटमा रा�ने �यव�था भए पिन पा�लकाले आ�नो वेभसाइटमा राखेको दे�खएन ।
िनरी�ण तथा अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको स�ीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष
सूचक बनाई तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएता पिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको
पाइएन।
साव�जिनक सुनुवाई - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन।काय�िव�धले तोकेको समयमा साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा
काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको �यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �यि�ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी
�ितवेदन िदएको दे�खएन।सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४८ घिट करक�ी 
घिट करक�ीः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार परामश� सेवामा १५ �ितशतको दरले अि�म करक�ा गनु�पन�मा १ �ितशत मा� कर क�ी गन� गरेकोले कानुनी स�ाहकार अ�धव�ा दामोदर पौडेललाई १८००००
भु�ानी गरेकोमा अि�म कर ४५००० क�ा गनु�पन�मा � ३००० मा� क�ा गरेकोले घटी कर � ४२००० असुलगरी संघीय राज�व दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

४२,०००

४९ िवल भरपाई पेश नभएको २९,७०१,०४०

�म भौचर
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िवल भरपाई पेश नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ तर
नगरपा�लकाले देहाय अनुसारको भु�ानीमा भरपाई वेगर खच� लेखेकोले भपा�ई पेश गनु�पन� �

�स
नं

भौ न/ िमित वापत रकम वे�जु ह�ने आधार

१ २४६- २०७८।३।२८( संघीय सरकार
चालु)

मकै गो�ने मे�सन-१४
ईले�ट� ोिन�स प�प -१३०

१९६९९९६।०० भरपाई नभएको

२ ६३९-२०७८।३।२ (आ�तरीक �ोत चालु
)

सािव�ी धान-७६३० के जी ४२१५५७।०० भरपाई नभएको

३ ६४०-२०७८।३।२ (आ�तरीक �ोत चालु
)

उ�त धान-राधा ४, ५००० केजी
-बाह�नी २, २५०० केजी

४१४३७५।०० भरपाई नभएको

४ ७२५-२०७८।३।१३ (आ�तरीक �ोत
चालु )

यू एस ३१२ -८२५ केजी ४२०७५०।०० बुझेको भरपाई छैन

५ ७२५-२०७८।३।१३ (आ�तरीक �ोत
चालु )

�समरा गो�ड कप (नव जन जागृती यवुा �लव)(२५ जना खेलाडी*९ िदन) २००००००।०० हािगरी उपल�ध भएन

६ ६७७-२०७८।३।७ (आ�तरीक �ोत चालु
)

धानको िवउ ख�रदः
सुवण�-३०७६*६५
सु�खा-२३०७*६५
हिद�नाथ-२२०७*६५

४०७४८३।०० भरपाई नभएको

७ ७४८-२०७८।३।७ (आ�तरीक �ोत चालु
)

�यू �समरा ते�वा�दो डोजाङ ३७२९९९।०० सामान बुझेको भरपाई नभएको

८ ७८६-२०७८।३।१७ (आ�तरीक �ोत
चालु )

धान िवतरण(सुधा हाई�ेड) ८२७ केजी ४९६२००।०० भरपाई नभएको

९ ७८७-२०७८।३।१७ (आ�तरीक �ोत
चालु )

कागती,आँप र केराको िवउ िवतरण ४२११७५।०० भरपाई नभएको

१० ८००-२०७८।३।१८ (आ�तरीक �ोत डुमरवाना शहरी �वा��य के�� अनुदान ४०००००।०० िवल वेगर भु�ानी

�म भौचर
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चालु )

११ ८०६-२०७८।३।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

नेपाल राि�य मा�यािमक िव�यालय डुमरवाना वडा न १५ (अनुदान) ८०००००।०० िवल वेगर भु�ानी

१२ ८०७-२०७८।३।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

�समरा कलेज
डुमरवाना �या�पस
वकु�लया अनुदान

१००००००
१००००००
९९९५८४
ज�मा �.२९९९५८४।
००

िवल भरपाई वेगर भु�ानी

१३ ८०८-२०७८।३।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

जनजागृित मा�यािमक िव�यालय ८०००००।०० िवल भरपाई नभएको

१४ ९२८-२०७८।३।२६ (आ�तरीक �ोत
चालु )

तरकारी िवउ ४९७०००।०० भरपाई नभएको

१५ ७४८-२०७८।३।२९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

कृिष चुन िवतरण ४९९७४२।०० भरपाई नभएको

१६ ९९१-२०७८।३।२९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

-चारा कटर मे�सन
-चारा कटर मे�सन
-गाई दहु�ने मेिशन

३७०००
४०७०००
८६०००
ज�मा �.५३००००।
००

भरपाई नभएको

१७ ५८२-२०७८।२।१६ (आ�तरीक �ोत
चालु )

क��यटुर मम�त ता�लम(१५ जना) २४७६६८।०० �माणप� िवतरण नभएको

१८ ५८३-२०७८।२।१६ (आ�तरीक �ोत
चालु )

�सलाई कटाई ता�लम(२० जना) २९७६९९।०० �माणप� िवतरण नभएको

१९ ५८५-२०७८।२।१६ (आ�तरीक �ोत
चालु )

अधुरो ढाँका बुनाई ता�लम(१० जना) ४९७५७३।०० �माणप� िवतरण नभएको

२० ५८७-२०७८।२।१७ (आ�तरीक �ोत �सलाई कटाई ता�लम(३० जना) ३९७५४९।०० �माणप� िवतरण नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 56

चालु )

२१ ५९०-२०७८।२।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

�सलाई कटाई ता�लम(३० जना) ३९७५४९।०० �माणप� िवतरण नभएको

२२ ५९१-२०७८।२।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

द�लत मिहलालाई �सलाई कटाई ता�लम(१३ जना) २९८६३१।०० �माणप� िवतरण नभएको

२३ ५९२-२०७८।२।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

यवुा लि�त �वरोजगार काय��मः मोवाईल,घडी,िटभी,क��यटुर तथा रेिडयो मम�त ता�लम
संचालन(१८ जना)

२९८६३१।०० �माणप� िवतरण नभएको

२४ ५९४-२०७८।२।१९ (आ�तरीक �ोत
चालु )

�सप िवकास तथा �मता अिभमु�खकरण काय��म २९८६३१।०० �माणप� िवतरण नभएको

२५ ६०१-२०७८।२।२० (आ�तरीक �ोत
चालु )

डल पुशन बनाउनरे ता�लम (२० जना) ३९७२५२।०० �माणप� िवतरण नभएको

२६ ५५३-२०७८।०१।२२ (आ�तरीक �ोत
चालु )

ड� ाईिभङ ता�लम संचालन ४९६८८९।०० �माणप� िवतरण नभएको

२७ ५५५-२०७८।०१।२२ (आ�तरीक �ोत
चालु )

मिहलालाई ड� ाईिभङ ता�लम संचालन ३६९६००।०० �माणप� िवतरण नभएको

२८ ८४३।२०७८।०३।२१ (न.पा पँूजीगत) मुसहर समुदायको भाडा कुडा ख�रद ९८०२१ िवतरण भरपाई नभएको

२९ �देश सरकार ता�लम सीप िवकास तथा जनचेतना मुलक ता�लम १२१३४४८६ �सप प�र�ण �माणप� पेश
नभएको

ज�मा २९७०१०४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० अनुपातीक क�ी नगरी भ्ु�ानी गरेको 
अनुपातीक क�ी नगरी भु�ानी गरेकोः साव�जनीक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ५७ को उपिनयम ६ बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको �िव�धक, मु�या�न िबल भरपाइ र खच� खच�
�मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकवाट अनुमोदन गराई स�व��धत साव�जिनक िनकायमा पेस गनु�पन� �यव�था छ तर नगरपा�लकाले �थािनय िवकास पुवा�धार साझेदारी काय��मको उपभो�ा
सिमितह�लाई भु�ानी गदा� ई��जिनयरीङ मु�या�न भ�दा वढी भु�ानी भएको दे�खएकोले विढ रकम असुल गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �

�स न गो भौ/ िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी ह�नुपन� रकम भु�ानी भएको रकम विढ भु�ानी रकम

१ ३-२०७८।३।२४ ओम शा��त भवन िनमा�ण उ स ९४९७४५ ९६०००० १०२५५

२ ७-२०७८।३।२२ खैरवा सामुदाियक भवन िनमा�ण उ स ७६४७४८ ९६०००० १९५२५२

३ ९-२०७८।३।२२ �ी छ�ीघाट अधुरो धम�शाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित ८९१९४३ ९६०००० ६८०५७

४ ११-२०७८।३।२२ सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ७८४८६७ ९६०००० १७५१३३

५ १३-०७८।३।२२ नाला िनमा�ण उ स ९५८२८२ ९६०००० १७१८

६ १५-२०७८।३।२२ बकुलीया राम जानक� मठ िनमा�ण उ स ९३६२७७ ९६०००० २३७२३

७ १९-२०७८।३।२२ नयाँ धम�शाला िनमा�ण उ स ११९८७०६ १४४०००० २४१२९४

८ २३-२०७८।३।२४ सामुदाियक भवन रजघ�ा खयरघारी उ स १८४४१९४ १९२०००० ७५८०६

९ ३३-२०७८।३।२८ पानी टंक� अधुरो धम�शाला िनमा�ण उ स ३५८३४७ ४८०००० १२१६५३

१० ३५-२०७८।३।२८ अमलेखगंज खेलकुद मैदानमा माटो पुन� र अधुरो �लव भवन मम�त स�भार उपभो�ा सिमित ८१८०८१ ९६०००० १४१९१९

ज�मा १०५४८१०

१,०५४,८१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ काया�लयका कम�चारीवाट ह�ने काय� वा� परामश�दातावाट 

काया�लयका कम�चारीवाट ह�ने काय� वा� परामश�दातावाटः काय�लयमा सामा�जक िवकास शाखा मिहला िवकास शाखा लगायत अ�य िवषयगत शाखाह� भएको अव�थामा उ� शाखावाट स�पादन गन� सिकने काय�ह� वा�
परामश�दातावाट गराएको पाइयो । काया�लयवाटै गन� सिकने काय� िमत�ययी र द�तापूण� �पमा काया�लयकै कम�चारी वाट ह�नुपद�छ । यसरी वा� परामश�दातावाट काय� गराएको उदाहरण िन�न छन् ।

�स न काय��म काय��म गन� भु�ानी रकम

१ ल�िगक िहंसा अिभमु�खकरण तथा स�वा रोग स�व�धी जनचेतना काय��म �वाती िमिडया �ा �ल १९६६२०

२ मिहलालाई �वा��य स�व�धी जनचेतना काय��म िवरगंज ट� े िनङ इ���ट�यटु �ा ली १९७७५०

३ लागु औषधवारे जनचेतना काय��म नारायणी ��कम ट� े िन� से�टर �ा ली १९८८१०

४ सरसफाई वारे जनचेतना काय��म नेपाल ��कम डेभलपमे�ट लाई भु�ानी १९७७५०

५ आिदवासी जनजातीह�लाई चेतनामुलक काय��म जानक� ��कम डेभलपमे�ट १९७७५०

५२ ५०० २०७८-१-६ िवपत �यव�थापन वाट गैर िवपत �यव�थापनमा खच� 
िवपत �यव�थापन वाट गैर िवपत �यव�थापनमा खच�ः काया�लयको ��वकृत वजेट तथा काय��म वमो�जम खच� गनु�पन�मा काय�पा�लका वाट हरपुर ि�केट �लवलाई िवपत �यव�थापन कोषवाट अनुदान िदने िनयण�यानुसार गो
भो ५०० िमित २०७८।१।६ वाट िवपत ज�य नभई िवपतको समयमा मानव भेला ह�ने ि�केट खेलको लागी � ४२०००० अनुदान िदनु िनयमस�मत दे�खदनै । यसरी िवपद �यव�थापन कोषवाट काय�िव�ध समेत नवनाई
कोरोनाको िवपद वढाउने खेल काय��म संचालन गन� अनुदान िदएको रकम कानुन संगत नभएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

४२०,०००

५३ ९८० २०७८-३-२४ अपा� भ�ा 
अपा� भ�ाः आ�थ�क कय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(३) अनुसार खच� �माणीत ह�ने िवल भरपाई संल� गरेर भु�ानी ह�नुपन�मा गो भौ ९८० िमित २०७८।३।२४ वाट अपा� भएका
�य��को प�रचय प� िववरण �थानीय सम�वय सिमितको वठैक भ�ा िविभ� १५ जनालाई वुझाउने �सट संल�ग गरी कर कि� पछी � ३६९७५ �समा यादवलाई भु�ानी गरेकोमा स�व��धतले उ� भ�ा �ा� गरेको �माण
संल� गरेको नदे�खएकोले िनजवाट असुल ह�नुपन� �

३६,९७५

५४ १०३४ �जमहल स�ालन 

�जमहल संचालनः काया�लयको ��वकृत वजेट तथा काय��म वमो�जम खच� गनु�पन�मा काया�लयले �जमहललाई खेलकुद सामा�ी ख�रद वापत चालुतफ�  गो भौ १०३४ वाट औराह यवुा �लवलाई ४९९७४२ भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म स�ालनमा आएको पाइएन उ� रकम औराहा यवुा �लवबाट असुल ह�नुपन� �.

४९९,७४२

५५ ८२१ २०७८-३-२० अनुगमन भ�ा 
अनुगमन भ�ाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(३) अनुसार खच� �माणीत ह�ने िवल भरपाई संल� गरेर भु�ानी ह�नुपन�मा काया�लयले गो भौ ८२१ िमित २०७८।३।२० वाट वाडा
न २२ को वडा �तरीय योजनाको अनुगमन वापत �. १ लाखमा � १५००० कर कि� गरी � ८५००० भु�ानी गरेकोमा अनुगमन गरेको योजना अनुगमन िमित तथा उ� भ�ा क-कसलाई बुझाएको हो भरपाई समेत संल�
भएको नदे�खएकोले उ�ेखीत �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा िनजवाट असुल ह�नुपन� �.

८५,०००

५६ घटी कर क�ी १०५,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घटी कर क�ीः आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारीको आयमा अनुसुची १ वमो�जम कर क�ी गनु� पन� उलेख छ तर नगरपा�लकाले कर यो�य आय भएको देहाय अनुसारको िनवा�िचत पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�को कर क�ा गन� छुट भएको दे�खएकोले असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �

�थायी/करार कम�चारीह� तफ� ः

�स नं पद नाम कर यो�य आय लागने कर क�ा रकम बाक�

१ � � अ �ी चेत कुमार पोखरेल ५७१११८ १७७६३।६० १०५३०।४० ७२३३।२०

२ उप सिचव �ी िशव�ज �साद ५९८०६६ २४११३।२० १५६००।८४ ८५१२।३६

३ छैठो �ी रामे�वर ब�जारा ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४

४ छैठो �ी दगुा� �यौपाने ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४

५ छैठो �ीअभय का�त झा ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४

६ छैठो �ी �समा यादव ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४

७ छैठो �ी ह�रश �साद भ� ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४

८ छैठो �ी पण� �साद ितवारी ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४

९ छैठो �ी राम �साद शमा� पौडेल ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४

१० छैठो �ी अजय कुमार यादव ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४

११ छैठो �ी उदय पाराजुली ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४

१२ ई. �ी राम नरेश यादव ६,५७,४४० २६,४८६।४ २४,७१४।४ १,७७२

करार तफ� ः

१३ ई. �ी ल�लत िकशोर ल�लत ५,९९,८४० २४,४६८ ५,९९८।६ १८,४६९।४

१४ ई. �ी सँ�जव �पखेती ५,९९,८४० २४,४६८ ५,९९८।६ १८,४६९।४

१५ सब ई. �ी �मे�वर राय था� ४,७५,२०० ७,०२० ४,७५२ २,२६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ सब ई. �ी अ�खलेश दास ४,७५,२०० ७,०२० ४,७५२ २,२६८

१७ क.अ. �ी राजेश � चौधरी ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८

१८ क.अ. �ी रमेश चौधरी ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८

१९ क.अ. �ी ल�लता कुमारी जगा� ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८

२० क.अ. �ी सँजय कुमार महतो ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८

ज�मा १०५१२५

५७ िशष�क फरक पारी खच� 
िशष�क फरक पारी खच� : नगरसभाबाट अनुमोदन भएको िशष�क बमो�जमको िशष�कमा �थानीय स��त कोष �णाली मा �वृ� गरी �वीकृत वजेट तथा काय��मको ��र�ध िभ� रही खच� गनु�पन�मा नगर सभावाट �वीकृत भ�दा
फरक िशष�कबाट � २०८२९२९४ खच� लेखेको पाइयो । सु�मा संसोधन गरी खच� ले�नु पद�छ ।

गो.भौ./ िमित �वीकृत काय��म खच� गरको खच� रकम

६००: ०७८।
०३।३१

ट�क वस तथा टयाङकर पाक� अ�य�को वाटो ढलान २०७१४७१

६७८: ०७८।
०३।२९

सामुदायीक पु�तकालय भवन बाटो ढलान १४९९२५५

६५६ : ०७८।
०३।२९

�यवसथीत कृिष बजार कतवा� वाटो ढलान २८५७७८१

६९० : ०७८।
०३।३०

वाटो ढलान नाला िनमा�ण १००००००

७२२ : ०७८।
०३।३०

िप �स आर मेिशन ख�रद भवन िनमा�ण ५०००००

७२४ : ०७८।
०३।३०

िविभ� वडामा �ित�ालय शौचालय िनमा�ण १४९६८४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९३ : ०७८।
०३।३०

टाउनहल िनमा�ण कालोप�े सडक २९०५८६३

७२६ : ०७८।
०३।३०

टाउनहल िनमा�ण ५५ थान गोवर �यास मम�त ४४६४४९

७२८ : ०७८।
०३।३०

हंसविहनी मा िव पखा�ल िनमा�ण नेपाल राि�� य मा िव फ�ेपुर २५००००

७२९ : ०७८।
०३।३०

िविभ� वडामा �ित�ालय �गित आधारभुत िव�ालय �यव�थापन ४८१६२४

९३८/ २०७८।
३।२६

नगर �मुख उप-�मुख सिचवालय वडा नं १ बाटो ढलान (गु�बा रोड दे�ख �याम हाउसस�म) ४९०२६९।००

९३९/ २०७८।
३।२६

नगर �मुख उप-�मुख सिचवालय �याम जी हाउस दे�ख हाइवे स�मको बाटो ४८९७८०।००

९६७/ २०७८।
३।२६

भोजपुरी भाषा डे�क काय��म तराई ह��पटल जाने बाटो ��ुपाई िनमा�ण ४९६२१४।००

९८५/ २०७८।
३।२९

पशुपालन कृषी अनुदान काय��म खेलकुद सामा�ी ख�रद ४९९७४२।००

१०५५/

२०७८।३।३०
नगर �हरी �यव�थापन अ�ीपथ क�भट िनमा�ण उ स १८५१६०३।००

१०६०/

२०७८।३।२६
िव�यालय �तरीय खेलकुद �ितयोिगता कर संकलन वापत भ�ा/�याला १७७५७००।००

५३७/ २०७८।
१।१६

-वडा सिमितको लािग नमुना वडा काया�लय तथा नमुना �थानीय तह अ�ययन �मण
-र�दान तथा आखा िशिवर स�ालन काय��म अपा�ता सहायता का लािग ि�ल चेयर तथा िवतरण काय��म र
८० वष� मा�थका वृ� स�मान काय��म

चुरे खोलामा �लम ढलान उ स लाई भु�ानी ३०००००
४०००००
ज�मा
�.७०००००।
००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९०१ मु��लम समुदाय(�सप मुलक रोजगारमुलक तथा आय आज�न अिभवृि� काय��म) ल�िगक िहंसा तथा वालिववाह स�व�धी वालिववाह स�व�धी
जनचेतना मुलक काय��म

९९८९२।००

३९६ िवपत �यव�थापन कोष िडप वो�र� जडान काय� ९१६८०२।००

ज�मा २०८२९२९४

५८ �समा भ�दा विढको खच� 
�समा भ�दा विढको काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ १ तथा ९ १(क) अनुसार मु�य अिभवृि� कर, ओभरहेड,क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश समेत � १ करोड स�मको काय� उपभो�ा
सिमितवाट गराउन सिकने उ�ेख छ। यस उपमहानगरपा�लकाले उ�े�खत वमो�जम मु अ कर (१३ �ितशत) ओभरहेड (१५ �ितशत) क��ट�जे�सी रकम (२.५ �ितशत) र जनसहभागीता (१० �ितशत) समावेश गदा� १
करोड भ�दा विढ लागत अनुमान भएका िन�न योजनामा उपभो�ा सिमितबाट भएको काय� अिनयिमत दे�खएको �.

�स नं गो भौ / िमित उपभो�ा सिमितवाट काय� भएको काया�लयले तयार गरेको लागत अनुमान मु अ कर ओभरहेड क��ट�जे�सी जनसहभागीता समेतलाई भु�ानी �

१ ६७९-२०७८।३।२९ लामाटोल खयरस�ा जाने ८८८९२१७ १२४८९३४५ ७९९९२५५

२ ७१२-२०७८।३।३० नारायणी छाला उ�ोग दे�ख मलुही जाने वाटो ८६८९४०१ १२२०८६०८ ७९९९९९९

३ ३१-२०७७।०७।३ दगुा� म��दर वाटो ढलान ९७५३२२९ १२७२७९६३ ८९९९७४१

४ ३१-२०७७।७।३ रजघ�ा दे�ख महे�� राजमाग� स�म प�क� वाटो ९७५५८१८ १३७०६९२४ ८२६५९४७

३३२६४९४२

३,३२६,९४२

५९ राज�व परामश� सिमितको िनमा�ण काया��वयन 

राज�व परामश� सिमितको िनमा�ण काया��वयनः २०७८ काित�क ३० गते नगर �मुखको िवशेष उप��थितमा राज�व परामश� सिमितका संयोजक नगर उप �मुखको अ�य�तामा वसेको राज�व परामश� सिमितको बैठकले
�जतपुर �समरा उपमहानगरपा�लका िभ� रहेका साव�जिनक सटरह�को सभ� गरी १५ िदन िभ� �ितवेदन पेश गन� स�व��धत वडाको वडा�य� संयोजक रहने गरी सिमित गठन भएकोमा हालस�म कुनै िनण�य भएको दे�खदनै ।
भने उ� सिमितको वठैक बसेको समेत नदे�खदा जन�ितिन�ध पा�लकाको राज�व बृि�मा उदा�सन रहेको दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० �थलगत अनुगमन 

�थलगत अनुगमनः उपमहानगरपा�लकावाट संचा�लत म�ये केही योजनाको अवलोकन गदा� िन�नानुसारपाईयो।

�स
नं

योजनाको नाम कामको �कृती �थलगत अनुगमन

१ �स�दी र सुय� नेपाल िवचको वाटो २ उपभो�ा
सिमितवाट

२ ठुला औ�ौिगक तथा �यापारीक फम�कव िवचको वाटो लागत सहभािगतामा गन� सिकनेमा

२ वडा काया�लय भवन-४
�वा��य चौक� भवन-४

-वडा काया�लय
उपभो�ावाट
-�वा��य चौक�

एउटै क�पाउ�डमा िनिम�त २ वटै भवन एकै �याकेटमा ठे�का माफ� त ह�नुपन�मा वडा काया�लय भवन वह�विष�य �पमा उपभो�ावाट काय� गरेको अझै
अधुरो र �वा��य चौक� भवन स�प� अव�थामा रहेको ।

३ औराहा िशव म��दर दे�ख िशव
म��दर जाने वाटो

ठे�का �कृया नगर �तरीय योजना छनौट गदा� नगरवासीको �र�य� लाभ भ�दा पनी �लिट� लि�त त�रकाले योजना छनौट भएको

४ उपमहानगरपा�लकाको काया�लय
भवन िनमा�ण

ठे�का �ि�या -�ल�टको लागी � ३० लाख भु�ानी भएकोमा �ल�ट नचलेको
-सभाक�को िवम र पखा�ल िवचमा चक� को
-एकै �याकेजमा गन� सिकने कामको कोटेशन वाट थप काम भएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ िडपीआर खच� 
डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार
देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�स नं काय��मको नाम परामश�दाता ��वकृत वजेट खच� रकम अ�ययनवाट िनधा�रण भएका आयोजनाको लागत

१ १५ वेड अ�पताल �समरा िवआरएस क�स�टे�सी १७२५००० १५९७६२७ २१ करोड

२ कठहो पुल िनमा�ण वडा नं २० िड� म�जओ �याव �ा �ल १०३०००० १०२२६५० ९२६ लाख

३ व�थ�� से�टर वडा नं ७ र १९ िक� ई��जिनय�र� क�स�टे�सी ४९९६२३ ४९७२०० १४७ लाख

४ था� सं�ालय सेल इ��जिन�र� क�स�ट ४२२००० ४१८,००० १८९ लाख

५ गिढमाई म��दर पुनिन�मा�ण �स�लभ डे�स इ��जिन�र� क�स�टे�सी ८६२००० ८५६,००० ९९४ लाख

ज�मा ४५३८६२३ ४३९१,४७७ ४३ करोड ५६ लाख

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

६२ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

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

६३ स�परी�ण
स�पर��ण – �थानीय सरकारस�ालनऐन, २०७४कोदफा८४)२) (घ (रआ�थ�ककाय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�वऐन, २०७६कोदफा ३९र
४०अनसुारबे�जूकोलगतरा�रेफ� य�टगर�स�पर��णगन�दा�य�विज�मेवार�यि�कोहनेु�यव�थाछ।नगरपा�लकालेबाँक�बे�जूम�येडोरसम�स�पर��णकोला�ग �न�नानसुार
�.७२२०१०२३ पशेगरेकोमा�.७२२०१०२३स�पर��णगर�जानकार��दईएकोछ।

आ व दफा �ववरण रकम
०७४।७५ ५३ र�सद नं २७३९३ �म�त २०७८।११।०३ मा

आ�तर�क सर�वती चौधर� अनदुान वे�ज ुखातामा
दािखला भएको नगद� र�सद स�ल�नको आधारमा 
स�पर��ण 

५००००

०७५।७६ १२ सामािजक सरु�ा भ�ा गो भा नं १८ �म�त २०७८।
०३।०७ वाट �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ
स�पर��ण

३२५८४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०७५।७६ ६९ �ी तामाकोशी�ब�डस�को प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण ४५०००००
०७५।७६ ६९ �ी नेपाल अंशमुन जे  भी प�ेक� गो भा नं ३ �म�त

२०७७।०२।२८ वाट �वल भरपाई पशे प�ेक� फ�ौट
भएको स�पर��ण

२०७६।
७७

६१ भौ नं १५९ आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी नेरामा�व पथलैया गो भा नं ९२ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

१५०००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं ९९ आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी ने रा आ �व खैवा� गो भा नं ९७ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

५००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं २०४ आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी नेरामा�व आमाडार गो भा नं ५४६ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

२०००००

२०७६।
७७

६१ �ी नेरा आ �व पोतानं ५४७ �म�त २०७८।१०।२८
वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

२०००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं १६० आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी जनता मा�व रजघ�ागो भा नं ९३ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

७०००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं १६० आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी नेरामा�व टागीया व�तीगो भा नं ९४ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

७०००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं १६० आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी फ�करा �गर� राजे�वर गीर� मा�व गो भा नं
९४ �म�त २०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

७०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी बालाराम खडकागो
भा नं ३४४ �म�त २०७८।०९।०१ वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

३३०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण रउपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी सधुन चौधर�गो भा नं
४७९ �म�त २०७८।१०।१० वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

६०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण रउपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी बलभ� सं�याल गो
भा नं ३३३ �म�त २०७८।०९।०१ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण रउपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी �नर�जन �साद पटेल
गो भा नं ३३३ �म�त २०७८।०९।०१ वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१३०००००

२०७६।
७७

६१ आपसी सदभाव मेल�मलाप जातीय सदभाव र�ादान
काय��मको �ी बालाराम खडका प�ेक� वाँक� गो भा नं
४३९ �म�त २०७८।०९।२९ वाट � ३५००००।–

१०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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म�येवाट � १०००००।- वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

२०७६।
७७

६१ स�मान काय��म जेहे�दार �व�ाथ� प�ेक� �ी बालाराम
खडका गो भा नं ४३९ �म�त २०७८।०९।२९ वाट
� ३५००००।– म�येवाट � १०००००।- चालतुफ�
वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१०००००

२०७६।
७७

६१ अपा� काय��म प�ेक� �ी बालाराम खडका गो भा नं
४३९ �म�त २०७८।०९।२९ वाट � ३५००००।–
म�येवाट � १५००००।- चालतुफ� वाट प�ेक� फ�ौट
भइ स�पर��ण

१५००००

२०७६।
७७

६१ गोठ सधुार काय��म अ�तरगत प�ेक� वाँक� �ी ल�मी
राउत यादव गो भा नं ६४६ �म�त २०७८।०३।०३
वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी गो�व�द पो�ले गो भा
नं ६५८ �म�त २०७८।०३।०५ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१२०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी पणु� �साद �तवार� गो
भा नं ६५९ �म�त २०७८।०३।०५ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

५८००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी महे�वर मह�ो गो भा
नं ६६० �म�त २०७८।०३।०५ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी सं�गता चौधर� गो भा
नं ६६१ �म�त २०७८।०३।०५ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी अ�नल कुमार
पासवान गो भा नं ६५६ �म�त २०७८।०३।०५ वाट
वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी �स�ाथ� चौधर� गो भा
नं ६५७ �म�त २०७८।०३।०५ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी अज ु�न पा�डे गो भा नं
६६४ �म�त २०७८।०३।०६ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ पश ु�वमा काय��म अ�तरगत प�ेक� बाक� ल�मी राउत
यादव गो भा नं ६६६ �म�त २०७८।०३।०६ वाट
वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी िशव �साद पौडेल गो

१७०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भा नं ६६७ �म�त २०७८।०३।०६ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी �वजय कुमार दास गो
भा नं ६९४ �म�त २०७८।०३।०६ वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६।
७७

६१ उपकरण ख�रद आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी
बावुलाल सहनी गो भा नं २७२ �म�त २०७८।०८।
०८ वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी स�य कुमार मह�ो
गो भा नं ३२ �म�त २०७८।०८।२८ वाट वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ आधारभतु �वको अधरुो भवन �नमा�ण वापत प�ेक� �भ�म
�नमा�ण सेवा गो भा नं ७६ �म�त २०७८।०८।२७
वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

४२०००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण र उपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी �नर�जन �साद पटेल
गो भा नं ५४८ �म�त २०७८।१०।२८ वाट वाट
प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१३०००००

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण रउपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी रि�धर कुमार यादव
गो भा नं ५४९ �म�त २०७८।१०।२८ वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

७४८०००

२०७६।
७७

६१ फ�न�चर ख�रदवापत प�ेक� �ी नेपाल आधारभतु �व�ालय
नरव�ती गो भा नं १५६ �म�त २०७८।१०।२९ वाट
प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

३०००००

२०७६।
७७

६१ शैि�क अनदुान �ी नेरामा�व छाता�पपरा गो भा नं ५५०
�म�त २०७८।१०।२९ वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ सामदुायीक �या�पस �वशेष अनदुान �ी डुमरवाना
बहमुखुी �या�पस गो भा नं ५५१ �म�त २०७८।१०।
२९ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१०३७९५०

२०७६।
७७

६१ सामदुायीक �या�पस �वशेष अनदुान �ी �ी बकु�लय
�या�पस गो भा नं ५५१ �म�त २०७८।१०।२९ वाट
प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

८६३०१२

२०७६।
७७

६१ सामदुायीक �या�पस �वशेष अनदुान �ी �समरा कलेज गो
भा नं ५५१ �म�त २०७८।१०।२९ वाट प�ेक�
फ�ौट भइ स�पर��ण

१०९८८६०

२०७६।
७७

६१ कोरोना सं�मण रोगथाम �नय��ण रउपचार कोषको
आवको अ�तस�म प�ेक� वाँक� �ी ल�मी लामा गो भा
नं ५५२ �म�त २०७८।११।०१ वाट प�ेक� फ�ौट
भइ स�पर��ण

१६०००००

२०७६।
७७

६१ कृषक लाई दधु अनदुान �ी डुमरवाना द�ुध उ स सं�था
प�ेक� फछयौट भइ स�पर��ण

१००००००

२०७६। ४९.०३ २।२०७७।३० मा ह�रशंकर कानलेु प�ेक� फछयौट १५३२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ गदा� २०७४।२०७५ र २०७३।७४ वालपोतण
भ�ाको भरपाई राखी फछयौट � १५३२००।- गरेको
पशे गरेको सामािजक सरु�ा भरपाई तथा �म�त २०७६।
०६।०३ मा फछयौट भएको गो�वारा भौचर र
भरपाईको आधारमा गलत कायम भएको वे�ज ु�
१५३२०० बे�ज ुस�पर��ण

२०७६।
७७

२१.१ न�दज�य आय ठे�ा तफ�  �े�ठ �व�डस� �ा �लको नाममा
बाँक� देिखएको �े�ठ �व�डस�को बैक जमानत वापत
राखेको रकम जफत गर� दािखला भएको �
१२७,००,०००।– असलु भएकोले स�प�र�ण

१२७०००००

२०७६।
७७

६१ राहत पिे�क �ी �व�पन कुमार दास गो भा नं ५५४ �म�त
२०७८।११।०३ वाट वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ �ी ल�मी लामा गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।
०७ वाट बे�ज ुखातामा � २४,०००।– र �
१६००।– आ�तर�क आ�दानीमा दािखला भएको र
वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएकोले स�प�र�ण

४४८००

२०७६।
७७

६१ �ी �नर�जन �साद पटेल गो भा नं १८ �म�त २०७८।
०३।०७ वाट बे�ज ुखातामा � १०,०००।– दािखला
भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

१४४००

२०७६।
७७

६१ �ी सं�गता चौधर� गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।
०७ वाट बे�ज ुखातामा � २८,२००।– दािखला
भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

८९०००

२०७६।
७७

६१ �मृ�त वमा� गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।०७ वाट
बे�ज ुखातामा � २७,२००।– दािखला भएको र वाँक�
�वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ� कागजातवाट
फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

४९६००

२०७६।
७७

६१ ��दप रे�मी गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।०७ वाट
बे�ज ुखातामा � १४२,०००।– दािखला भएको र
वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

२०९६००

२०७६।
७७

६१ िजवन थापा गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।०७ वाट
आ�त�रक आ�दानी खातामा � २३४३,६००।–
दािखला भएकोले स�प�र�ण

२३४३६००

२०७६।
७७

६१ �वजय कुमार दास गो भा नं १८ �म�त २०७८।०३।
०७ वाट बे�ज ुखातामा � २७२००।– दािखला
भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

८८०००

२०७६।
७७

६१ �ी िशव �साद पौडेल गो भा नं १८ �म�त २०७८।
०३।०७ वाट बे�ज ुखातामा � ७२८,८००।–
दािखला भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएकोले
स�प�र�ण

८२८०००

२०७६।
७७

६१ �ी उ�व वहादरु ल�ेुल� गो भा नं ६ �म�त २०७८।
०८।२७ वाट बे�ज ुखातामा � २६५,६००।–

२९९२००
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दािखला भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको
हदुाँ उ� कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

२०७६।
७७

६१ �ी ��लोक ठाकुर गो भा नं ७ �म�त २०७८।०८।२७
वाट बे�ज ुखातामा � ८४,८००।– दािखला भएको र
वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

१५४४००

२०७६।
७७

६१ �ी सधुन चौधर� गो भा नं ०९ �म�त २०७८।०९।२८
वाट बे�ज ुखातामा � ३३६,०००।– दािखला भएको
र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको हदुाँ उ�
कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

३४०८००

२०७६।
७७

६१ �ी �व�पन कुमार दास गो भा नं १० �म�त २०७८।
०९।२९ वाट बे�ज ुखातामा � १७२,८००।–
दािखला भएको र वाँक� �वल भरपाई पशे हनु आएको
हदुाँ उ� कागजातवाट फछयौट गर�एकोले स�प�र�ण

२५६०००

२०७६।
७७

६१ �नय�मत तथा पणु� खोप स�चालनको लागी प�ेक� �ी
िजतन ठाकुरगो भा नं १४ �म�त २०७७।०७।०३ वाट
वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

५५००००

२०७६।
७७

६१ मातृ तथा नविशश ुकाय��म �ी �वजय कुमारसाह गो भा
नं १११ �म�त २०७७।१२।२२ वाट प�ेक� फ�ौट
भइ स�पर��ण

५०००००

२०७६।
७७

६१ �व�ालय भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण प�ेक� �ी नेरा मा �व
�समरा गो भा नं १४३ �म�त २०७८।०१।२२ वाट
प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

३७३३८०१

२०७६।
७७

६१ महामार� �कोप प�ेक� �ी र�व भा�कर गो भा नं १५७
�म�त २०७८।०२।२९ वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

६००००

२०७६।
७७

६१ नसन� रोग स�व�धी प�ेक� �ी र�व भा�कर गो भा नं
१५८ �म�त २०७८।०२।२९ वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

७००००

२०७६।
७७

६१ मातृ तथा नवजात िशश ुकाय��म प�ेक� �ी अशोक
�साद जयसवाल गो भा नं १६९ �म�त २०७८।०३।
०४ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१०७४००

२०७६।
७७

६१ प�ेक� �ी ल�मी राउत गो भा नं १७९ �म�त २०७८।
०३।०६ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१४५०००

२०७६।
७७

६१ प�ेक� �ी रंिजता कुमार� गो भा नं १८४ �म�त २०७८।
०३।०७ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

८६०००

२०७६।
७७

६१ प�ेक� �ी ने रा आ �व खैवा�गो भा नं ९७ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

५००००

२०७६।
७७

६१ भौ नं १५९ आ व को अि�तम स�म फ�ौट नभएको
प�ेक� �ी नेरामा�व पथलैयागो भा नं ९२ �म�त २०७८।
१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

१५०००००

२०७६।
७७

६१ प�ेक� �ी जनता मा�व रजघ�ा गो भा नं ९३ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

७०००००

२०७६।
७७

६१ प�ेक� �ी नेरामा�व टागीया व�तीगो भा नं ९४ �म�त
२०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ स�पर��ण

७०००००

२०७६। ६१ प�ेक� �ी फ�करा �गर� राजे�वर गीर� मा�व गो भा नं ७०००००
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(�.हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू(E=A-B+C+D)

३६०९८० ७२२०१ २४०६०६ ० ५२९३८५

७७ ९४ �म�त २०७८।१०।२८ वाट प�ेक� फ�ौट भइ
स�पर��ण

६१ भौचर न�वर ९९ �म�त २०७८।१०।२९ वाट �वल
भरपाई पशे �व�भ� ९ �व�ालयको हनु आएकोले सोह�
कागजातवाट स�पर��ण

२०७३।
७४

भौचर न २११ �म�त २०७८।११।२२ वाट २०७६।
५।१ मा व�क �यारि�ट जफत गर� प�ेक� फ��ट भई
स�प�र�ण

१००००००

२०७६।
७७

१ �ी सर�व�त नेरा मा�व इनवा��सरा ६५००००

२ �ी मौवादेवी मा �व डकाहा ६५००००
३ �ी नेरा मा �व डुमरवाना ६५००००
४ �ी नेरामा�व पथलैया ६५००००
५ �ी नेरामा�व औराहा ६५००००
६ �ी नेरामा�व छाता�पपरा ६५००००
७ �ी नेरामा�व फ�ेपरु ६५००००
८ �ी नेरामा�व जैतापरु ६५००००
९ �ी नेरामा�व हरपरु ६५००००

२०७३।
७४

प�ेक� असलु भई फ��ट १००००००

६४ अनुगमन र स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको
हुने �यव�था छ।आ�थ�क वष� २०७७।०७८ स�मको बे�जू फ��ट तथा अ�ाव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ ।

६५ अनुगमन
अनगुमन– गत वष�को ��तवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, �बल भरपाई, �े�ता पेस नभएको, बै� समायोजन, अ��म कर, बढ� भ�ुानी, अधुरो �नमा�ण, नभएको कामको भ�ुानी, कर �वजक, सवार� साधन ख�रद, ठे�ा �वीकृ�त
लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन।बे�जू �यहोरा पनुरावृि� नहुने गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।
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