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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सैनामैना नगरपा�लका, �प�देही , सैनामैना नगरपा�लका , �प�देही

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

काया�लय �मुख Bhim   Prasad   Tiwari २०७८-१०-२ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Tek   Raj   Panthee २०७७-४-१

लेखा �मुख Shivalal     Aryal २०७७-४-१

बे�जु रकम ४१,३७२,४७७

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १८,५२,१५,९०७.७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५७,८१,८९,५५० चालु खच� ५३,४८,७६,८९९.४

�देश सरकारबाट अनुदान ७,३६,६८,००० पँूजीगत खच� ३८,७८,७५,८८३

राज�व बाँडफाँट १५,७४,०२,९४९.२ िव�ीय/अ�य �यव�था २९,४०,४४,८४४.९

आ�त�रक आय १०,२०,७७,८६५.०२

अ�य आय ३२,८९,३५,८३९.१

कुल आय १,२४,०२,७४,२०३.३२ कुल खच� १,२१,६७,९७,६२७.३

बाँक� मौ�दात २०,८६,९२,४८३.७
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�,  काय�का�रणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन� नगपा�लकाको �थापना भएको
हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �ब��नगनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चतता गर� नाग�रकलाई
लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�तर�य सेवा �दान गनु� हो। लिु�बनी �देशि�थत �प�देह� िज�लामा अवि�थत यस गाउँपा�लका अ�तग�त११ वडा, ६० सभा सद�य, १६२.१८ बग� �क.मी. �े�फल र ५५,८२२
जनसं�या रहेकोछ।

२ �थानीय सं�� चत कोष
आ�थ�क वष� २०७७/7८क◌ोयस नगरपा�लकाको �थानीय सि�त कोष आय–�यय �हसाबको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छः

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१  गत वष�को �ज�मेवारी (बँैक) 185215907.7 185215907.7 १ चालु खच� 534876899.4 534876899.4

२ राज�व ( आ�त�रक आय)  259480814.2 २ पँूजीगत खच� 387875883 387875883

 क) आ�त�रक राज�व 99287865.02  ३ िव��य �यव�था भु�ानी  0

 ख) राज�व बाँडफाँड 157402949.2   क) ऋण भु�ानी 0  

 ग) अ�य आय 2790000   ख) �याज भु�ानी 0 0

३ िव��य ह�ता�तरण संघ  578189550  ग) अ�य भु�ानी 0  

 क)िव��य समानीकरण अनुदान 120100000  ४ लगानी 0 0

 ख) सशत� अनुदान 428089550   ऋण लगानी 0  

 ग) समपूरक अनुदान 0   शेयर लगानी 0  

 घ) िवशेष अनुदान 30000000  ५ धरौटी िफता� 6610636 6610636

४ �देश ह�ता�तरीत अनुदान  73668000 ६ जन�मदान िफता� 0 0

 क)िव��य समानीकरण अनुदान 5818000  ७ िविभ� कोषतफ� को खच� 72494211.8 72494211.8

 ख) सशत� अनुदान 17850000  ८ मौ�दात (बँैक मौ�दात)  208692483.7

 ग) समपुरक अनुदान 20000000   क)संिचत कोष मौ�दात 157712154.7  
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 घ) िवशेष अनुदान 30000000   ख) िविवध कोष मौ�दात 9117753.99  

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा�  0  ग) आक��मक कोष 9909797.24  

६ अ�य  234914479  घ) �कोप �य. कोष 2240942  

 क) सामा�जक सुर�ा 187949000   ङ) बा�ण य�� कोष 4431650  

 ख)�थानीय तह �शासिकय पूवा�धार
िवकास काय��म

4500000   च)कम�चारी क�याण कोष 4003951.71  

 ग) �व�छ वातावरण काय��म 2763804   छ) धरौटी मौ�दात 21276234  

 घ) �थानीय पूवा�धार िवकास
िवकास साझेदारी काय��म

15714348  9 शसत� अनुदान िफता� 214939996.9 214939996.9

 ङ) उ�ोग म��ालय (अनुदान) 9200000  10 गत बष�को बढी अ�या 0 0

 च)एक�कृत �वा��य पूवा�धार का. 9999927  11 जन�मदान मौ�दात 0 0

 छ) सडक बोड� नेपाल 4787400      

७ िविभ� कोषतफ� को आय 63386019.73 63386019.73     

८ लागत सहभािगता कोष 15035413.99 15035413.99     

९ धरौटी आय 15564431 15564431     

१० अ�य िविवध आय 35495.11 35495.11     

 ज�मा 1425490111 1425490111  ज�मा 1425490111 1425490111
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३ �थानीय िवकास कोषको सिचवालय तफ�

�.सं. काय��मको नाम गत वष�को �ज�मेवारी यस वष�को आय ज�मा यस बष�को खच� मौ�दात

1 घु�तीकोष लगानी 2937109.71 5436694.89 8373804.6 7983280 390524.6

2 �शासिनक तथा काय��म संचालनखच� 844093.15 110950.19 955043.34 593136 361907.34

3 कम�चारी क�याण कोष 2869219.78 149756.89 3018976.67 0 3018976.67

 ज�मा 6650422.64 5697401.97 12347824.61 8576416 3771408.61

४ ख�रद �यव�थापन

४.१ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण
गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७/७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको
पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २
लाख स�म

� २ लाखदे�ख ५ लाख
स�म

� ५लाख दे�ख १० लाख
स�म

� १० लाखदे�ख ५०
लाख स�म

५० लाखभ�दा बढी ज�मा

३५ ४५ ८१ ४६ २९ १४ २५०

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.५०००० लाख दे�ख ५० लाख वढी स�मका ज�मा २५० वटा योजना संचालन गरेकोमा �. ५ लाख भ�दा मुिनका मा� १६१ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका
धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक
असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

४.२ काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प�
�ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले
�य�तो िनमा�ण काय� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था िदखएन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ वमो�जम साव�जिनक िनकायले स�प�
भएको िनमा�ण काय�, आपूत� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो नभएकोले काय� �वीकार �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई
गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गरेको पाईएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । नगरपा�लकाले ऐन बमो�जम
साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� बनाउन साव�जिनक परी�ण र सुनुवाई गनु� पद�छ ।
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५ कोभीड आ�दानी र खच� 
कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन कोषमा २०७७।७८ मा गत वष�को �ज�मेवारी �.३१८६३०२.०४/-र संघ तथा �थानीय तहबाट �.२९२०८४५४/- गरी कुल �.३२३९४७५६/- आ�दानी रहेकोमा � वारे�टीन र
आईसोलेसन, अ�पताल िनमा�ण,  औषधी र �वा��य सामा�ी तथा अ�यमा �.२२४८४९५८.७६/- खच� भई �. ९९०९७९७.२४/- मौ�दात रहेको दे�खयो । यस स�ब�धी िबबरण िन� नानुसार रहेको छः

आयतफ� रकम �ययतफ� रकम

गत वष�को �ज�मेवारी 3186302.04 कम�चारी पा�र�िमक 1886782

कोिभड िवमा वापत �ा� रकम 3000000 जो�खम भ�ा 3572106

नगरपा�लका र दाता सहयोग 26208454 िवमा रकम भु�ानी 3000000

आईसोलेशन तथा � वारे�टीन खच� 1485395

औषधी तथा �वा��य सामा�ी ख�रद 12540676

बँैक मौ�दात 9909797.24

ज�मा 32394756 ज�मा 32394756

६ राज� व र म.ले.प फाराम 

आ�त�रक आयः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ बमो�जम कारोवारको लेखा महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढांचामा रा�नुपन� र सरकारलाई
�ा� ह�ने राज�व र सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले तोिकए बमो�जमका म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरेको छैन । साथै
िन�नबमो�जम राज�व फारामह� नराखेकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�नानुसार फारमह� अिनवाय� �योग गरी राज�वको लेखा रा�नु पद�छ ।
- नगदी �ा�ी र�सद म.ले.प फाराम नं. १०१
- दिैनक राज�व/ आ�दानी खाता म.ले.प फाराम नं. १०२
- राज�व /आ�दानीको शीष�कगत खाता म.ले.प फाराम नं. १०४
- राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०५
- राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०६
- राज�व आ�दानीको दिैनक बँैक भौचर �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०७

७ स�प�� उपयोग र संर�ण
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७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी
ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा एक�कृत �पमा समािहत भएका गा.िव.स सिहतको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख तयार गरेको दे�खएन । नगरपा�लकाले समािहत भएका सािवक गा.िव.स तथा नगरपा�लकाको एक�कृत चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

७.२ नगरपा�लकाले आफुसँग भएको स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग र �भावकारी प�रचालन गन� उपयोग नीित तथा मापद�ड बनाई साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गन� संर�ण र
उपयोग नीित तथा मापद�ड बनाएको छैन । स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण र पालना गरी साव�जिनक स�प��को �भावकारी �योग गन� स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड तयार गनु� पद�छ ।

८ िव�ीय िववरण

८.१ बैक िहसाब िमलान नगरेको – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको
ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको
कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� �.

खाताको नाम �े�ताअनुसार बाँक� बँैक अनुसार बाँक� फरक

संिचत कोष खाता 157712154.71 126234231.45 31477923.26

धरौटी खाता 21276234 21187234 89000

ज�मा 31566923.26

३१,५६६,९२३

८.२ �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 ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

८.३ �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 कम�चारी क�याण कोष �थापना गनु�पन�मा गरेको छैन । नगरपा�लकाले यस वष� एकमु� �.500000/- बजेट �यव�था गरी कम�चारी क�याण कोषमा ट� ा�सफर गरेको भएतापिन कम�चारीको अंश क�ी
गरेको छैन । ऐनको �यव�था बमो�जम कम�चारीह�को योगदान क�ा गरी अवकाश कोष �थापना ग�रनु पद�छ ।

८.४ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन
गनु�पन�मा नगरपा�लकाले बािष�क �पमा मा� �गती िववरण तयार गरेको दे�खयो । ऐन बमो�जम �वीकृत भएको काय��मह�को चौमा�सक �गित िववरण तयार गरी काय� संचालन ग�रनु पद�छ ।
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९ आ�त�रक िनय��ण

९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु
गनु�पन�मा िन� नानुसार �यव�थाको प�रपालना भएको छैन । यस स�ब�धी �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन्ः

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको,
 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा नगरेको,
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको,
 पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको,
 अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको,
 पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको,
 वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको,
 �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको,
 साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको,
 सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको,
 वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको,
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा

नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ� यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत
काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको,

 बँैक िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको,
 अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको आिद ।

९.२ सूचना �िवधी प�ितः काया�लयले राज� व ज�तो संवेदनशील िवषयमा आ�त�रक िनय��ण कायम ह�ने गरी सूचना �णाली �यव�थापन गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले राज� व संकलनमा �योग गरेको स�टवेयरमा काया�लय �मुख र
लेखा �मुखको पह� ँच �थापना गरी अनुगमन र मु�या�न गन� िम�ने �यव�था गरेको पाईएन । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना
�िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control) स�ब��धत स�टवेयर क�पनीमा र �वेश िनय��ण (access control) राज� व शाखा �मुख र नगरपा�लकाको राज� व काउ�टर संचालन गन� �योगकता� सँग मा�
रहेको पाईयो । यस स�ब�धी िन� न �यहोरा दे�खयोः

 सूचना �िवधी प�ितमा युजर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको,
 स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यु�रटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको,
 स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वैक��पक �यव�था नभएको

नगरपा�लकाले राज�व स�ब�धी सूचना �णालीमा राज� व शाखा �मुख, आ�थ�क �शासन शाखा �मुख र काया�लय �मुखको पह� ँच ह�ने गरी संचालन गनु� पद�छ ।
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९.३ नगरपा�लकाले �मण खच� िनयमावली, 2064 बमो�जम �मण गदा� �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �मण गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीको िववरण तयार गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले �मणमा खिटने कम�चारीह�को
दिैनक िववरण तयार नगरेको तथा �मण �ितवेदन पिन तोिकए बमो�जम नबनाई औपचा�रक �पमा मा� तयार गरेको दे�खयो । यस स�ब�धी िन� न �यहोरा िन� नानुसार छन्ः

 म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग दिैनक काय� स�पादन िववरण (Time Sheet) नरहेको,
 म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीको �मण अिभलेख खाता नराखेको,
 म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन तयार नगरेको

नगरपा�लकाले �मण खच� िनयमावली बमो�जम �मण गदा� �वीकृत म.ले.प फारामह�को अिभलेख रा�ख �मण खच� गनु� पद�छ ।

९.४ महालेखा िनय��क काया�लयले स�पूण� सरकारी काया�लयह�को बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । काया�लयले सोही बमो�जमको म.ले.प. फारामह�को �योग गनु� पद�छ । यस स�ब�धी परी�ण गदा�
िन� नानुसार �यहोरा दे�खयोः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत नरहेको,
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख नराखेको ।
नगरपा�लकाले तोिकए बमो�जमको म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक गरी िववरण तयार गरी अिभलेख रा� नु पद�छ ।

१० िश�ा तफ�

१०.१ राि�� य िश�ा नीित, २०७६ मा िव�ालय िश�ालाई गुण�तरयु� बनाउन �थानीय तहबाटै िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुप�रवे�ण गरी साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन गरी अनुगमन मु�याकंन �ितवेन
साव�जिनक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन । यस स�ब�धी िन� नानुसार �यहोरा रहेका छन्

 साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन मू�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
 �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

तसथ� नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

१०.२ पा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरी तयार गनु�पन�, �वीकृत काय��म र स�झौता अनुसार अनुदान उपल�ध गराउनु पन� र अनुदान िनकासा अनु�प नै पूवा�धार िनमा�ण भए नभएको एिकन गनु�पन�मा
िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरेको छैन । काय��म �वीकृत गरी स�झौता गराई अनुदान उपल�ध गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np9 of 24

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१०.३ रा�� ीय िश�ा नीित, २०७६ मा संघीय सरकारले तजु�मा गरेको मापद�ड र काय�िव�धका आधारमा िनजी लगानीका िव�ालयह�को �थानीय सरकारबाट �भावकारी िनयमन गरी पा��म तथा पा�पु�तक, िश�कको सेवा
शत� तथा सुिवधा, शु�कको �समाको पालना, आ�थ�क कारोबारमा पारदिश�ता र भौितक पूवा�धारह�को ��थित समेत एिकन गन� िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन । यस स�ब�धी थप �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन्।

 िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको छैन ।
 शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन आिद ।

अतः नगरपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िनजी िव�ालयह�को अनुगमन गनु� पद�छ ।

१०.४ काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७/७८ को �स.नं. ३.१ अनुसार एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान िदनुपद�छ । यसरी अनुदान िदँदा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५
�ितशतलाई मा� अनुदान िदने र �यसपिछ २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा सं�या एिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने
�यव�था उ�ेख छ । काया�लयले िनद�िशका िवप�रत िव�ालयको मागको आधारमा िव�ालयलाई एकमु� अनुदान उपल�ध गराएको छ । िव�ाथ�को �मािणत कागजातका आधारमा नपुग रकम एिकन नगरी एकमु� रकम
िनकासा पठाएकोले िनद�िशका िवपरीत पठाएको पा�पु�तकको रकम वरावर िव�ाथ�ले पा�पु�तक पाएको एिकन ह�न स�दनै । अत: िनद�िशका वमो�जम सु�मा ७५ �ितशत तथा EMIS िववरणको आधारमा कागजात
�मािणत गरी थप २५ �ितशत रकम िनकासा गनु�पद�छ ।

१०.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार मा�यिमक तह स�मका िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापनको लािग आव�यक नीित िनमा�ण, अनुगमन मु�याकंन तथा िनयमन स�व�धी काय� स�व��धत पा�लकाले गन� �यव�था
भएकोमा पा�लकाले िव�ालय अनुगमन स�व�धी मापद�ड तय गरेको छैन । जसबाट िव�ालय अनुगमन काय� साथै िश�ण �सकाई काय� �भावकारी �पमा स�ालन ह�न नस�ने दे�खएकाले अनुगमन मापद�ड तयार गरी
िव�ालय अनुगमन काय�लाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

११ कानुन िनमा�ण एवं काया��वयन

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन
स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ३० वटा ऐन, १७ वटा
िनयमावली गरी ४७ वटा कानुन र काय�िव�ध लगायत िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । यस पा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तयार गरेको छैन् । तसथ�, आव�यक सवै कानूनह� तजु�मा गरी उ� कानूनह�
राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

११.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद
दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� रहेको २८ वटा र यो बष� थप भएको २९ गरी कुल ५७ िववाद
दता� भएकोमा १४ वटा मा� फ�य�ट भई ५३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।
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१२ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था बमो�जम खच� ह�न
नसकेका शत� सिहतका अनुदान िफता� समयमा नै गनु�पन� भएकाले पा�लकाले यसमा �यान िदनुपद�छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम    खच� रकम िफता� रकम

संघीय सरकार     सशत� ४२८०८९५५० २७१६७३७७० १५६४१५७८०

    िवशेष ३००००००० १७६१४६७४ १२३८५३२६

�देश सरकार सशत� १७८५०००० ११२७०८०६ ६५७९१९४

िवशेष ३००००००० १६३७२८०८ १३६२७१९२

समपुरक २००००००० १४१७२५४२ ५८२७४५८

ज�मा ५२५९३९५५० ३३११०४६०० १९४८३४९५०

पा�लकालाई संघीय तथा �देश सरकारले �.५२५९३९५५० अनुदान पठाएकोमा ज�मा �. ३३११०४६०० मा� खच� गरी �. १९४८३४९५० िफता� गरेको छ । पा�लकाले �ा� गरेको अनुदानको ३७.०४ �ितशत अनुदान
खच� गन� नसक� िफता� गनु�ले पा�लकाको काय�स�पादन �मतामा कमजोरी दे�ख�छ । यसले पा�लकाको अपेि�त आ�थ�क तथा सामा�जक िवकासक ो गितलाई सु�त पारेकाले स�ब��धत स�पूण� प� �ज�मेवार भई सहकाय� गद� संघ
तथा �देश सरकारबाट �ा� अनुदानको मह�म उपयोग गनु�पद�छ ।
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१३ पे�क� वाँक� 
पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदनिभ� खच� �मािणत गन� आव�यक बील भरपाई र
कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम ५२(३) अनुसार काया�लयले िदएको �याद ननाघेको तथा �याद नाघेको
पे�क�को िन�नानुसार िववरण तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । 

पे�क� बाँक�को िववरण

�स.नं. पे�क� �लनेको नाम योजना/काय��म पे�क� रकम कैिफयत

1 के ए�ड के.जी. जय अ�बे जे.भी. िव�ालय भवन िनमा�ण 4065000 �याद ननाघेको

2 िघ�सङ �ीख�डपुर िवआईएस
जे.भी.

बह�उ�े�यीय भवन िनमा�ण 4674000 �याद ननाघेको

3 ित�पित िनमा�ण सेवा तथा
स�लायस�

सडक कालोप�े िनमा�ण 1570914 �याद ननाघेको

4 �सिभल िव�डस� ए�ड ई��जिनय�र�
क��ट� �सन

खेलकुद मैदान िनमा�ण 1400000 �याद ननाघेको

5 गृह डेभलपस� �ा.�ल. सडक कालोप�े िनमा�ण 660668 �याद ननाघेको

6 धम� एस/आर. आर जे.भी. बोलबमधाम म��दर िनमा�ण 5762000 �याद ननाघेको

7 जय देउराली िनमा�ण सेवा �ा.�ल. सडक कालोप�े िनमा�ण 497000 �याद ननाघेको

8 नेपाल िव�ुत �ा�धकरण िव�ुत लाईन िव�तार 278000 �याद नाघेको

9 �याम सु�दर/एन बी जे.भी. १५ शैयाको अ�पताल भवन
िनमा�ण

9765000 �याद ननाघेको

 ज�मा 28672582

२७८,०००

१४ बजेट तथा काय��म
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१४.१ �थानीय सरकार संचालन 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 �युबाट िमित २०७७।३।१० गते �. ७३ करोड ३२ लाख २७ हजार ५४४ बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१४ मा पा�रत भएको छ । कानूनले तोकेको समयमा
आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र
बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन गनु�पन� र सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा,
बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� तथा बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु
वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था रहेको छ
। पा�लकाल ेऐन बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमित गठन गरेको भएतापिन िवषयगत �े�को बजेट तजु�मा तोिकएको समयिभ� गरी बजेट सीमा िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराएको छैन ।
पा�लकाले ऐन बमो�जम चरणब� �पमा �ोत अनुमान सिहतको बजेट तजु�मा गरी तोिकएको समयमा नै िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई जानकारी गराउनु पद�छ ।

१४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत
काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार  सिमित गठन गरेर आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमिककरण,

काय��म िबच प�रपूरकता कायम गरेर बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।
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१४.४ �थानीय तहको एिककृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक वजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७/७८ को �े�गत वजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट      खच� खच� �ितशत ज�मा खच�को तुलना

१ आ�थ�क िवकास १०९९४०४०२ ७८५९५०४५ ७१.४८    १०.८८

२ पूवा�धार िवकास ४०६८९६६७१ २२७७८७७८१ ५५.९८ ३१.५५

३ सामा�जक िवकास ३२३७१६८०७ २६५५०९८९३ ८२.०२    ३६.७८

४ वातावरण िवकास १२०८९९९२ १०५१७४४० ८६.९९ १.४६

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन १५६०००८१ १२१८९१०८ ७८.१३ १.६९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १६०७७३९४१ १२७३३१७८३ ७९.२० १७.६४

ज�मा १०२९०१७८९४   ७२१९३१०५० ७०.१५ १००

मा�थको िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७/७८ को कुल खच� म�ये सबैभ�दा वढी सामा�जक िवकासमा ३६.७८ र सबैभ�दा घटी सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासनमा १.६९ खच� भएको छ ।�य�तै, पा�लकाले कुल
वजेटको केवल ७०.१५ �ितशत मा� खच� गरेको छ। म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही आधारमा बजेट सांकेितकर ण गरी �थानीय आव�धक
योजनाका नीित काया��वयन ह�ने गरी वजेट �यव�थापन गनु� पद�छ । 

१४.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था,
�ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले तोिकए
बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको छैन । ऐन अनुसार आ�नो �े�को एिककृत अिभलेख र जानकारी समेिटएको �ोफाईल तयार गनु� पद�छ ।
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१४.६ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प�
गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा
भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।
                                                                                                                                                            (�. हजारमा)

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

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

चालु खच� ३७३६९६ ९५१७९ ८५७७१ १९२७४६ १२९४२३

   पँू�जगत खच� ३४८२३४ ३२४५३ ६२४३४ २५३३४७ १६४००२

ज�मा ७२१९३० १२७६३२ १४८२०५ ४४६०९३ २९३४२५

�ितशत    १७.६८ २०.५३    ६१.७९ ४०.६४

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार   �. ७२ करोड १९ लाख ३० हजार  खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. १२ करोड ७६ लाख ३२ हजार अथा�त १७.६८ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा � १४ करोड ८२
लाख ५ हजार अथा�त २०.५३ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा � ४४ करोड ६० लाख ९३ हजार अथा�त ६१.७९ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� � २९ करोड ३४ लाख २५ हजार
अथा�त ४०.६४ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन
ग�रनुपद�छ ।

१५ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

१५.१ पदा�धकारी अ�य सुिवधाः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई
सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को
�पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको
सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट,जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा
मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �. ३९५४०००/-, टे�लफोन तथा
मोवाइल �.१९५००००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �. १८८४०००/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.३०८४०००/-, अित�थ स�कारमा �. १०२००००/-, खानेपानी र सरसफाईमा �.१२००००/-, मम�त संभार
िवजुलीमा �.१२००००/- र चाडपव� खच�मा �.५५६०००/- समेत �.१२६८८०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
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१५.२ लु��बनी �देश, �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �ेस संयोजक/स�ाहकार रा� न पाउने �यव�था छैन। नगर �मुखको कानुनी
स�ाहकारका �पमा कृ�ण �साद व�याल र �ेस संयोजकका �पमा िटका खरेललाई िनयु� गरी वािष�क �.३,६६,००० र ३,००,००० गरी ६,६६,०० भु�ानी भएको छ। तसथ� , यस �कारका खच�मा कटौती नगदा�
पा�लकालाई थप �यभार ब�ने भएकाले य�ता खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

१५.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� ४५ जनालाई ९२१०००
आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१६.१ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा
सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� 12 पदमा 41 जना कम�चारीह� करारमा राखी �.1,09,13,760/- खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� 6 पदमा 12 जना करार िनयुि� गरी बष�भरीमा �.43,33,170/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

४,३३३,१७०

१६.२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन
बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन 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 । सैनामैना नगरपा�लकाको
काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन सुिवधा उपल�ध गराउने (काय�िव�ध स�ब��ध ) ऐन, २०७६ वमो�जम नगरपा�लकाको आ�त�रक �ोतबाट �. ४७४९६१५ खच� लेखेको छ ।

१७ ठे.नं. NCB/32/076/77 River Training Works

१७.१ भे�रएशन अड�र : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११८ मा भे�रएशन आदेश स�व��ध �यव�था रहेको छ । यस ठे.नं. NCB/32/076/77 River Training Works (Revetment and Studs) nearby Solid

Waste Processing Center at Khormor Khola, Sainamaina-10 िनमा�ण काय�को शु� लागत अनुमान � ३,९२,२०,१५८।८५ (मू.अ.कर समेत) रहेकोमा भे�रएशन जारी पछी � ४,१०,५०,६६८।५१ (मू.अ.कर समेत)

अथा�त ४.६७% र शु� कवोल अंक � २,६३,४७,२७७।२० (मू.अ.कर समेत) रहेकोमा भे�रएशन जारी पछी � २,७८,८८,३९३।८० अथा�त ५.८५% �ितशत कायम भएको छ । शु� लागत अनुमानमा ४.६७% वृि�
भएकोमा शु� स�झौता रकममा ५.८५% वढी भे�रएशन आदेश जारी भएको छ । नेगेिटभ भे�रएशन आदेश जारी भएको छ । अथा�त वढी दर कवोल गरेको कामको आइटम वढेको दे�ख�छ । भे�रएशन आदेश जारी गदा� िमत�ययी
तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१७.२ काय� स�पादन जमानतको �याद थप : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) मा काय�स�पादन जमानतको अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बढीको अव�ध
ह�नुपन� �यव�था छ ।यस िनमा�ण काय�को �याद थप पटक पटक गरी तीन पटक भएकोमा पिहलो र दो�ो पटक �याद थप गदा� काय� स�पादन जमानत र वीमाको �याद थप भएको दे�खएन । ते�ो पटक �याद थप गदा� मा� काय�
स�पादन जमानत र वीमाको �याद थप गरेको छ । �याद थप गनु� अिघ �याद थप अव�धको आधारमा �ुटी स�याउने अव�ध धा�े काय�स�पादन जमानत र वीमाको �याद थप गरेपछी मा� िनण�य गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।
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१८ ठे.नं. NCB/28/076/77 Construction of Blacktop Road 

लागत सहभािगताको अंश: यस ठे.नं. NCB/28/076/77 Construction of Blacktop Road (Asphalt Concrete cum Premix) at Ward no. 9 िनमा�ण काय�को लागत सहभािगताको अंश ३०% रहने उ�ेख भएको छ ।
यस वडा नं. ९ मा कालोप�े गन� काय�को कवोल अंक � ६७,१४,९९७।४०(मू.अ.कर समेत) को िमित २०७७।३।३१ मा स�प� गन� गरी िमित २०७७।३।१० मा स�झौता भएको छ । कुल लागतको उपभो�ाको लागत
सहभािगताको अंश ३०% रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को हालस�म � ६०,८०,२४६।९० भु�ानी भएकोमा लागत सहभािगतावाट � १६,१७,०२०।०० अथा�त २६.५९% भु�ानी िदएको दे�खयो । लागत सहभािगता
कोषवाट ३.४१% अथा�त २,०७,३३६।०० रकम कम गरी पा�लका वोड�को िमित २०७७।९।२८ को िनण�य वाट जनसहभािगता वापतको रकम पा�लकावाट �यहोन� िनण�य भएको छ । �वीकृत काय��मको �भावकारी
काया��वयन गरी सरकारी रकमको िमत�ययीता तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ । यस िनमा�ण काय�को काम हाल स�म पिन स�प� भएको छैन् । �याद थप समेत भएको छैन् । पूव�िनधा��रत �ितपूित� लगाई स�व��धत िनमा�ण
�यवसायीवाट काय� स�प� गनु�पद�छ ।

१९ 208 २०७८-२-१९ ठे.नं. NCB/06/075/76 Construction of Murgiya-Sisaudada Black Topped 

राज�व दा�खला गनु�पन�मा खच� घटाएको : साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �यवसायीवाट हज�ना �लने िनण�य गरेको रकम स�व��धत राज�व शीष�कमा दा�खला ह�नु पद�छ । ठे.नं. NCB/06/075/76 Construction of Murgiya-

Sisaudada Black Topped (Asphalt Concrete) Road को अ��तम िवल वापतको � ६८,५७,७६४।७५ म�ये पा�लकावाट � ३२,१२,१५४ भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीको िढलाईका कारण
थप भएको अव�धिभ� काय� स�प� नभएकोले २१ िदनको पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत � १,४५,६०९।९४ ज�रवाना लगाएकोमा िवलवाट क�ी गरेतापिन राज�व दा�खला गरेको दे�खएन । राज�व दा�खला गनु�पन� रकम राज�व
दा�खला नगरी िवलवाट घटाई कम खच� लेखेको लेखाको मा�य �स�ा�त अनुसार भएन । िनमा�ण �यवसायीलाई हज�ना लगाई राज�व खातामा दा�खला गनु� पन�मा नगरेको िनयम स�मत भएन �...

१४५,६०९

२० काय� �गित

२०.१ आव�धक �गित : ठे.नं. NCB/1/076/77 वडा नं. ८ काया�लय भवन िनमा�ण काय�को लािग कवोल अंक � ९९,८७,६०५।०४(मू.अ.कर समेत) को िमित २०७७।०७।१५ मा स�प� गन� गरी िमित २०७६।१०।०७ मा
स�झौता भएको छ । ख�रद स�झौताको GCC को SCC 26.3 मा The period between Program updates is 30 days को �यव�था रहेको छ । यस काय�को ख�रद स�झौता को �यव�था अनुसार िनमा�ण �यवसायीवाट
आव�धक काय��म पेश भएको तथा पा�लकावाट माग भएको दे�खएन । यस िनमा�ण काय�को दो�ो पटक िमित २०७८।८।२९ स�म �याद थप भएको छ । िनमा�ण काय�को अधाव�धक काय��म पेश नह�ने र माग नगन� तर पटक
पटक �याद थप गन� प�रपािटमा िनय��ण ह�नु पद�छ । क. दो�ो पटक िमित २०७८।८।२९ स�म �याद थप भएकोमा काय� स�पादन जमानत र वीमाको अव�ध थप गरेको दे�खएन । अत: �याद थप गदा� अिनवाय� �पमा काय�
स�पादन जमानत र वीमाको अव�ध थप गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२०.२ काय� �गित : ठे.नं. NCB/15/077/78 वनक�ी दे�ख �र� रोडस�म सडक कालोप�े गन� काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी गृह डेपलोपस� �ा. �ल. वीच कवोल अंक � १,२४,२५,३३५।३२ को २०७८।०३।२५ मा
स�प� गन� गरी िमित २०७८।२।१९ मा स�झौता भएको छ । यस िनमा�ण काय�को �थम रिन� िवल वापत � २०,३९,६०६।६९ भु�ानी भएकोमा यस पछी लेखापरी�णको अव�धस�म कुनै काम भएको छैन् । लेखापरी�ण
अव�ध स�म िनमा�ण काय�को �याद थप समेत भएको छैन् । काय� स�प� गनु� पन� अव�ध स�म ज�मा १६.४१% �गित भएको छ । कामको �गित अ�य�त �युन रहेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
१२१(क) वमो�जम पूव�िनधा��रत �ितपूित� लगाई वाँक� काम स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट गराउनु पद�छ ।

२१ ठे.नं. NCB/3/2077/78 सालझ�डी ढोरपाटन वसपाक� मा कमर�सयल क��ले�स िनमा�ण
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२१.१ ठे.नं. NCB/3/2077/78 सालझ�डी ढोरपाटन वसपाक� मा कमर�सयल क��ले�स िनमा�ण: पा�लका र िनमा�ण �यवसायी िघ�स�- �ीख�डपुर- िव.आई.एस. जे.िभ सालझ�डी ढोरपाटन वसपाक� मा कमर�सयल क��ले�स िनमा�ण
काय�को कवोल अंक � ३,१०,६८,८६७.४२ (मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।१०।१५ मा स�प� गन� गरी िमित २०७७।१०।२१ मा स�झौता भएको छ ।यस स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन् :
पे�क� : सैनामैना नगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को िनयम १२२(२) मा पे�क� रकम ज�मा भएको ब�कको खाता र खच�को �योजन खु�ने मा�सक िववरण िनमा�ण �यवसायीले नगरपा�लकालाई िनयिमत
�पमा उपल�ध गराउने �यव�था छ । िनयम १२२(५) मा नगरपा�लकाले िदएको पे�क� ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम ��येक रिन� िवलबाट क�ा गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले ख�रद स�झौतामा ��येक रिन�
िवलवाट कित �ितशत पे�क� फछ� यौट गन� हो उ�ेख गरेको छैन् भने खच�को �योजन खु�ने मा�सक िववरण िनमा�ण �यवसायीले पा�लकामा पेश गरेको छैन् । िनमा�ण �यवसायीलाई िवलको भु�ानी गदा� �विववेक�य तवरवाट
पे�क� क�ी ह�ने अव�था रह�छ । ख�रद स�झौतामा ��येक िवलवाट कित पे�क� क�ी गन� हो �प� उ�ेख गरी स�झौताको �भावकारी काया��वयन तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२१.२ अनुदान िफता� : �देश नं. ५, समपूरक अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७५ मा को (४.३) मा �देश सरकारले �यहोन� अंश कूल लागतको बढीमा पचास �ितशत स�मको रकम �देश सरकारले समपूरक अनुदानको �पमा
�दान गन� स�ने र बाँक� अंश �थािनय तहले िविभ� ढाँचावाट �यहोनु� पन� �यव�था छ । काय�िव�धको (५.ज) मा कूल लागत � ५० लाख भ�दा कमका आयोजना तथा काय��मका लािग समपूरक अनुदान उपल�ध नह�ने
�यव�था छ । यस िनमा�ण काय� �देश समपुरक अ�तग�तको रहेको र ५०-५०% �देश र पा�लकाले �यहोनु� पन�मा यस वष� भएको कुल खच� � १,४२,१९,३५४।०० (पे�क� � ५४,४१,०००।०० समेत) मा �देशले �
७१,०९,६७७।३४ र पा�लकाले पिन � ७१,०९,६७७।३४ �यहोनु� पन�मा �देशले � ८०,११,३५४।६८ र पा�लकाले � ६२,०८,०००।०० �यहोरेको छ । पा�लकाले आ�नो अंश कम �यहोरी �देशतफ� को वजेट �
९,०१,६७७।३४ आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� नगरेको िनयम स�मत भएन �

९०१,६७७

२२ 42 २०७८-३-१८ ठे.नं. NCB/01/077/78 (Namuna Basti Phase-3) 

वढी भु�ानी : ठे.नं. NCB/01/077/78 (Namuna Basti Phase-3) सैनामैना नगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १३२(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य
कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस नमुना व�ती ते�ो चरणको लािग अ��तम िवल वापत अिव�ट
इ��जिनयरी� ए�ड िव�डस� �ा.�ल. लाई � ९,३१,८२५।०० भु�ानी भएको छ । यस काय�को आइटम नं. 15 : 1" dia cpvc pipe SDR11 CTS, 22.5kg per cm2 include fixing laying with necessary fittings को
नापी िकतावमा १२५ घन मी. रहेकोमा रिन� िवलमा १५५ घन मी. भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको ३० घन मी. @ � ३०० (मू.अ.कर वाहेक) � १०,१७०।००(मू.अ.कर समेत) स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट
असुल ह�नु पद�छ �.....

१०,१७०

२३ ठे.नं. NCB/04/077/78 Construction of Weekly Haatbazar at Murgiya(phase III) 

�थलगत िनरी�ण : ठे.नं. NCB/04/077/78 Construction of Weekly Haatbazar at Murgiya(phase III) Sainamaina Municipality-3 - सा�ािहक हाटवजार मुिग�याको िनमा�ण काय�को लािग आ�थ�क बष� २०७७।
७८ मा ठे.नं. NCB/04/077/78 वापत � ६०,०१,५९५।५२, ठे.नं. NCB/02/076/77 वापत � � ५२,९१,३३२।००, SQ 12/077/78 वापत � १९,०५,८१७।५७ र सोझै ख�रद वापत � ४,९३,७४२।२० समेत कुल �
१,३६,९२,४८७।०९ भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को लािग तीन चरणमा वोलप� माफ� त काम भएको, �सलव�दी दरभाउप� वाट र सोझै ख�रद वाट समेत काय� भएको छ । िनमा�ण भएका केही टहराको टीन िवि�एको
अव�था दे�खयो । उ� िवि�एको भाग कुन ठे�का अ�तग�त भएको हो ? मम�त स�भार गनु� पन� अव�ध िभ� पछ�  पद�न ? एिकन गन� सिकएन । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरी �प� ड� इ� िडजाइन (न�सा) तयार गरी कुन
काम र कित काम किहले स�प� भयो �प� दे�खने अिभलेख, AS built drawings तयार गरी काय� गरेको दे�खएन । यसले गदा� काममा दोहोरोपना नभएको स�व�धमा एिकन भएन । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरी
�प� ड� इ�स िडजाइन (न�सा) तयार गरी कुन काम र कित काम किहले स�प� भयो �प� दे�खने अिभलेख, AS built drawings तयार गरी काय� गराउने र काममा दोहोरोपन नपरेको सुिन��चतता गन� तफ�  पा�लकाले �यान
िदनु पद�छ ।

२४ ठे.नं. NCB/14/077/78 Construction of Doghara – Pragati Tole Black Topped
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२४.१ 32 २०७८-३-११ एकमु� पे�क� भु�ानी : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.1 मा The Advance Payments shall be 20% of Initial Contract Price excluding the Provisional Sums and VAT and shall be made in two

installments. को �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को कवोल अंक � � १,२८,०४,७१८।४५ (मू.अ.कर समेत) रहेको छ ।यस काय�को लािग पे�क� वापत िनमा�ण �यवसायी Griha Developers Pvt. Ltd लाई �
११,००,०००।०० भु�ानी भएको छ । पे�क� भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताको प�रपालना गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार दइु िक�तामा पे�क� भु�ानी गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२४.२ 69 २०७८-३-२४ पे�क� असुली : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.3 मा Advance Deductions from Payment Certificates will commence in the first certificate in which the value of works executed exceeds 30%

of the Contract Price. Deduction will be at the rate of ……..[Insert नगरेको] of the respective Monthly Interim Payment Certificate until such time as the advance payment has been repaid.

provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the end of 80% of the approved contract period को �यव�था रहेको छ । �थम रिन� िवल वापत  िनमा�ण �यवसायी गृह डेपलोपस�लाई
� ४,३९,३३२।१९ भु�ानी भएकोमा पूरै रकम पे�क� फछ� यौट गरेको छ । पे�क� � ११,००,०००।०० भु�ानी भएकोमा � ४,३९,३३२।१९ फछ� यौट भई � ६,६०,६६७.८१ पे�क� वाँक� रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले
हालस�म कुनै काम गरेको छैन् भने लेखापरी�ण अव�ध स�म पे�क� जमानतको अव�ध समा� भएको छ । पा�लकावाट पे�क� जमानतको �याद थप गराउनु पन�मा सो नगरेको तथा �याद िभ� काम गराई पे�क� फछ� यौट गनु�पन�
सो समेत नगरी पे�क� जमानत जफत गरेको समेत पाइएन । यस िनमा�ण काय�को �याद थप समेत भएको छैन् । कामको शु�य �गित रहेको छ । अत : ख�रद स�झौता वमो�जम पे�क�मा सयकडा १०% का दरले �याज लगाइ
स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट पे��क असुल ह�नु पद�छ �

६६०,६६७

२५ ठे.नं. NCB/17/077/78 Construction of Devi Chowk – Ring Road Black Topped

२५.१ 25 २०७८-२-२९ एकमु� पे�क� भु�ानी : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.1 मा The Advance Payments shall be 20% of Initial Contract Price excluding the Provisional Sums and VAT and shall be made in two

installments. को �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को कवोल अंक � १,२४,७७,३२५।९२ (मू.अ.कर समेत) रहेको छ । यस काय�को लािग पे�क� वापत िनमा�ण �यवसायी ित�पित िनमा�ण सेवा तथा स�लायस� �ा.�ल
लाई � २१,००,०००।०० भु�ानी भएको छ । पे�क� भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताको प�रपालना गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार दइु िक�तामा पे�क� भु�ानी गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२५.२ 77 २०७८-३-२४ पे�क� असुली : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.3 मा Advance Deductions from Payment Certificates will commence in the first certificate in which the value of works executed exceeds 30%

of the Contract Price. Deduction will be at the rate of ……..[Insert नगरेको] of the respective Monthly Interim Payment Certificate until such time as the advance payment has been repaid.

provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the end of 80% of the approved contract period को �यव�था रहेको छ । �थम रिन� िवल वापत िनमा�ण �यवसायी ित�पित िनमा�ण
सेवा तथा स�लायस� �ा.�ल लाई � १५,२६,२६७।०० भु�ानी भएको छ । पे�क� � २१,००,०००।०० भु�ानी भएकोमा � १३,९३,५४४।०० फछ� यौट भई � ७,०६,४५६।०० पे�क� वाँक� रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले
�थम िवलको भु�ािन पछी हालस�म कुनै काम गरेको छैन् भने लेखापरी�ण अव�ध स�म पे�क� जमानतको अव�ध समा� भएको छ । पा�लकावाट पे�क� जमानतको �याद थप गराउनु पन�मा सो नगरेको तथा �याद िभ� काम
गराई पे�क� फछ� यौट गनु�पन� सो समेत नगरी पे�क� जमानत जफत गरेको समेत पाइएन । यस िनमा�ण काय�को �याद थप समेत भएको छैन् । हालस�म कामको �गित १२.२३% रहेको छ । अत : ख�रद स�झौता वमो�जम
पे�क�मा सयकडा १०% का दरले �याज लगाइ स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट पे��क असुल ह�नु पद�छ �

७०६,४५६

२६ ठे.नं. NCB/16/077/78 Construction of Yagya Path – Ring Road Black Topped

२६.१ 25 २०७८-२-३१ एकमु� पे�क� भु�ानी : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.1 मा The Advance Payments shall be 20% of Initial Contract Price excluding the Provisional Sums and VAT and shall be made in two

installments. को �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को कवोल अंक � १,२४,०२,७७३।०६ (मू.अ.कर समेत) रहेको छ । यस काय�को लािग पे�क� वापत िनमा�ण �यवसायी ित�पित िनमा�ण सेवा तथा स�लायस� �ा.�ल
लाई � २१,००,०००।०० भु�ानी भएको छ । पे�क� भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताको प�रपालना गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार दइु िक�तामा पे�क� भु�ानी गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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२६.२ 76 २०७८-३-२४ पे�क� असुली : ख�रद स�झौताको GCC को SCC 49.3 मा Advance Deductions from Payment Certificates will commence in the first certificate in which the value of works executed exceeds 30%

of the Contract Price. Deduction will be at the rate of ……..[Insert नगरेको] of the respective Monthly Interim Payment Certificate until such time as the advance payment has been repaid.

provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the end of 80% of the approved contract period को �यव�था रहेको छ । �थम रिन� िवल वापत िनमा�ण �यवसायी ित�पित िनमा�ण
सेवा तथा स�लायस� �ा.�ल लाई � १३,५२,२९५।०० भु�ानी भएको छ । पे�क� � २१,००,०००।०० भु�ानी भएकोमा � १२,३५,५४२।०० फछ� यौट भई � ८,६४,४५८।०० पे�क� वाँक� रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले
�थम िवलको भु�ािन पछी हालस�म कुनै काम गरेको छैन् भने लेखापरी�ण अव�ध स�म पे�क� जमानतको अव�ध समा� भएको छ । पा�लकावाट पे�क� जमानतको �याद थप गराउनु पन�मा सो नगरेको तथा �याद िभ� काम
गराई पे�क� फछ� यौट गनु�पन� सो समेत नगरी पे�क� जमानत जफत गरेको समेत पाइएन । यस िनमा�ण काय�को �याद थप समेत भएको छैन् । हालस�म कामको �गित १२.२३% रहेको छ । अत : ख�रद स�झौता वमो�जम
पे�क�मा सयकडा १०% का दरले �याज लगाइ स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट पे��क असुल ह�नु पद�छ �

८६४,४५८

२७ �ोतको सुिन��चतता वेगर वोलप� : 

अधुरो िनमा�ण काय� : सैनामैना नगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को िनयम ७(१) मा नगरपा�लकाले ख�रदको लािग आव�यक वजेट �यव�था नभई ख�रद कारबाही शु� गन� नह�ने �यव�था छ । नमुना
छनौटको आधारमा लेखापरी�ण ग�रएका िन�नानुसार िनमा�ण काय� आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा स�प� गन� गरी स�झौता भएकोमा अ�य�त �युन �ितशत काम स�प� भइ बाँक� काम अधुरो रहेको छ । आ�थ�क वष� २०७८।७९
मा �ोतको सुिन��चतता नह�दाँ काय� अिघ वढन नसकेको पा�लकाले जानकारी िदएको छ । �ोतको सुिन��चतता गरेर मा� िनमा�ण काय� गन� तफ�  पा�लका संवेदनिशल ह�नु पद�छ ।

ठे.नं. काम स�प� गन� पन� िमित स�झौता  रकम � भु�ानी   रकम �

16/077/78 सडक कालोप�े २०७८।०३।२५ १,२४,०२,७७३ १३,५२,२९५

17/077/78 सडक कालोप�े २०७८।०३।२५ १,२४,७७,३२५ १५,२६,२६७

15/077/78 सडक कालोप�े २०७८।०३।२५ १,२४,२५,३३५ २०,३९,६०६

14/077/78 सडक कालोप�े २०७८।०३।२५ १,२८,०४,७१८ ४,३९,३३२

ज�मा ५,०१,१०,१५१ ५३,५७,५००
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२८ 48 २०७७-८-३० ८ नं. वडा �तरीय सडक �तरो�ित उपभो�ा सिमित 

इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल वीच साम��यता : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयमावली को िनयम ९७.६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न
, िवल, भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाको नमुना छनोटको आधारमा ग�रएका लेखापरी�णवाट कितपय
उपभो�ा सिमितल ेगरेको वा�तिवक कामको प�रमाण नापी िकताव र खच� �मािणत गन� कागजात िवच िमलान भएको दे�खएन । िन�नानुसार उपभो�ा सिमितवाट भएको कामको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�को लािग सडकको
सतह िमलाउने र �ाभेल आपुित� गरी सडकमा रा�ने, फैलाउने, वरावर गन� तथा पानी राखी सो�ल� लगायतको स�पूण� काय� गन� काय�का लिग �योग भएको मेिशनरीका लािग आव�यक इ�धन (िडजेल) को िवल र इ�जिनय�र�
न�स अनुसार ह�नुपन� कामको प�रमाण वीच फरक परेको दे�खयो । इ�धनको िवलको तुलनामा वा�तिवक कामको प�रमाण निम�दा इ�धनको िवल वा�तिवक हो भ� सिकएन । नापी िकतावको प�रमाण र खच� �मािणत गन� िवल
भपा�इह� िवच साम��यता नह�दाँ वा�तिवक काम भएको प�रमाण एिकन ह�न नसकेको �..

आइटम कुल प�रमाण न�स अनुसार
आव�यक िडजेल
प�रमाण

इ�धनको िवल पेश
भएको प�रमाण

फरक प�रमाण दर(मू.अ. कर समेत) न�स भ�दा विढ भु�ानी

सडकको   सतह िमलाउने १७१५० व.मी. १७१५०*०.१२२ ७८७५ �ल ४४२५ �ल. ८८.४७ ३९१५१९

= २०९२ �ल.

�ाभेल आपुित� गरी सडकमा
रा�ने, फैलाउने, वरावर गन� तथा
पानी राखी सो�ल� लगायतको
  स�पूण� काय� गन�

१७१५ घन मी. १७१५*०.७९२

= १३५८ �ल.

कुल ज�मा ३४५० �ल. ७८७५ �ल. ४४२५ �ल. ८८.४७ ३९१५१९

३९१,५१९

२९ ३ नं. वडा �तरीय बाटो �तरो�ित उपभो�ा सिमित

२९.१ 309 २०७८-३-२० उपभो�ाको िवल : यस वडा �तरीय बाटो �तरो�ित वापत ३ नं. वडा �तरीय बाटो �तरो�ित उपभो�ा सिमितलाई � २३,९३,६३२।०० भु�ानी भएको छ । सडकको सतह िमलाउने र �ाभेल आपुित� गरी सडकमा रा�ने,
फैलाउने, वरावर गन� तथा पानी राखी सो�ल� लगायतको स�पूण� काय� गन� काय�का लािग िडजेल वापत � ३,१६,६९०।०० भु�ानी भएको र न�स अनुसार आव�यक नपन� ४० ली. पेट� ोल ख�रद वापत � ४९६०।०० भु�ानी
भएको छ । यस काय�का लािग िनमा�ण �यवसायी �ी िहमाल �ुप िनमा�ण �यवसाय उधोग, अघा�खाची(६०२५५११००) को िवजक नं. १०८।०७८।२।२८ वाट वाटो �तरो�ितको काय� वापत � १६,१०,००१।४०(मू.अ.कर
समेत) भु�ानी भएको छ । िनमा�ण �यवसायीको िवल राखी भु�ानी भएकोमा फेरी थप िडजलको िवल राखी � ३,१६,६९०।०० भु�ानी भएको िनयम स�मत भएन �..

३१६,६९०

२९.२ इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल : इ��जिनय�र� न�स अनुसार यस काय�कालािग �योजन नभएको पेट� ोल वापत � ४,९६०।०० भु�ानी भएको छ । �योजन नभएको पेट� ोलको िवल राखी भु�ानी भएको रकम
स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �

४,९६०
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३० ७ नं. वडा �तरीय बाटो �तरो�ित उपभो�ा सिमित

३०.१ 43 २०७७-८-१७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयमावली को िनयम ९७.६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न , िवल, भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात
�य�तो सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाको नमुना छनोटको आधारमा ग�रएका लेखापरी�णवाट कितपय उपभो�ा सिमितले गरेको वा�तिवक कामको
प�रमाण नापी िकताव र खच� �मािणत गन� कागजात िवच िमलान भएको दे�खएन । िन�नानुसार उपभो�ा सिमितवाट भएको कामको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�को लािग सडकको सतह िमलाउने र �ाभेल आपुित� गरी सडकमा
रा�ने, फैलाउने, वरावर गन� तथा पानी राखी सो�ल� लगायतको स�पूण� काय� गन� काय�का लिग �योग भएको मेिशनरीका लािग आव�यक इ�धन (िडजेल) को िवल र इ�जिनय�र� न�स अनुसार ह�नुपन� कामको प�रमाण वीच
फरक परेको दे�खयो । इ�धनको िवलको तुलनामा वा�तिवक कामको प�रमाण निम�दा इ�धनको िवल वा�तिवक हो भ� सिकएन । नापी िकतावको प�रमाण र खच� �मािणत गन� िवल भपा�इह� िवच साम��यता नह�दाँ वा�तिवक
काम भएको प�रमाण एिकन ह�न नसकेको �...

आइटम कुल प�रमाण न�स अनुसार
आव�यक िडजेल
प�रमाण

इ�धनको िवल पेश
भएको प�रमाण

फरक प�रमाण दर(मू.अ. कर समेत) न�स भ�दा विढ भु�ानी

सडकको सतह िमलाउने ११३१० व.मी. ११३१०*०.१२२ ६३३५ �ल. ४०१३ �ल. ८८.१९ ३५३९३२

= १३८० �ल.

�ाभेल आपुित� गरी सडकमा
रा�ने, फैलाउने, वरावर गन�
तथा पानी राखी सो�ल�
लगायतको   स�पूण� काय� गन�

११९० घन मी. ११९०*०.७९२

= ९४२ �ल.

कुल ज�मा २३२२ �ल. ६३३५ �ल. ४०१३ �ल. ८८.१९ ३५३९३२

३५३,९३२

३०.२ 43 २०७७-८-१७ उपभो�ाको िवलभ�दा वढी भु�ानी : �ाभेल आपुित� गरी सडकमा रा�ने, फैलाउने, वरावर गन� तथा पानी राखी सो�ल� लगायतको स�पूण� काय� गन� काय�का लािग इ��जिनय�र� न�स अनुसार १९२०.९७*१.२८*३५.२८ =

५३७२७ घन िफट �ाभेल आव�यक पन�मा उपभो�ा सिमितवाट पेश भएको िवलमा �ाभेलको कुल प�रमाण ४५५५० घन िफट दे�खएको छ । न�स अनुसार आव�यक प�रमाणमा िवल संल� नरहेकोले कम प�रमाण ८१७७
घन िफट � ३३.९ �ित घन िफटले ह�ने � २,७७,२००।३० भु�ानी भएको िवल संल� रहेको छैन् । �ािव�धक न�स अनुसार ह�नुपन� प�रमाणभ�दा कम प�रमाणको िवल संल� गरी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम
स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �

२७७,२००
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३१ 385 २०७८-३-२९ ९ नं. वडा �त�रय �ाभेल तथा �तरो�ित उपभो�ा सिमित 

उपभो�ाको िवल : ९ नं. वडा �त�रय �ाभेल तथा �तरो�ित उपभो�ा सिमित उपभो�ा सिमितलाई � ८,३३,०००।०० भु�ानी भएको छ । छ�देवी ट� े िड� ए�ड स�लायस�(६०६८७२१२६) को िवजक नं. ४५५।०७८।३।
२५ वाट �ेडर वापत � ७७,२९२।०० ; िवजक नं. ४३७।०७८।३।१९ वाट �ेडर, रोलर, पानी ट�कर, रो�ल� िम��स� काय� वापत � २,००,०००।०० भु�ानी भएकोमा िडजेल वापत िविभ� िवल राखी � १,७६,१००।००
भु�ानी गरेको िवल संल� रहेको छ । मेिशन वापत छु�ै िवल राखी भु�ानी िदएकोमा िडजेल वापतको भु�ानी कुन �योजनकालािग भएको एिकन भएन । उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� �ािव�धक िवल र खच� �मािणत गन�
िवल भपा�ई िवच साम��य भए नभएको एिकन गरी भु�ानी गनु�पद�छ ।

३२ 178 २०७८-१-१५ वडा �तरीय िवधुत पोल तथा �ुम पाइप जडान उपभो�ा सिमित 

ह�युम पाइप जडान : सैनामैना नगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७६ को िनयम १३२(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक
नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस वडा �तरीय िवधुत पोल तथा �ुम पाइप जडान उपभो�ा सिमितलाई � ५,००,०००।०० भु�ानी
भएको छ । �ुम पाइप ४५ से.मी.डायको ३० र.मी. @ � ६७८९।६० को ज�मा � २,०३,६८८।००; ३० से.मी.डायको २२.५ र.मी. @ � ४५२०।२५ को ज�मा � १,०१,७०५।६२५ ; ९ िमटरको िवधुत पोल २५ थान
@ � १०,२२१।३० को ज�मा � २,५५,५३२।५० समेत कुल ज�मा � ५,६०,९२६।१३ म�ये पा�लकावाट � ५,००,०००।०० भु�ानी भएको छ । व�तु आपूित� गन� काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको िनयम स�मत
भएन । उ� ख�रद ग�रएका �ुम पाइप र िवधुत पोल जडान भएको स�व�धमा एिकन नभएकोले उ� ख�रद ग�रएका सामानह� जडान भएको �माण पेश गनु� पन� �...

५००,०००

३३ आय ठे�का �यव�थापन 

आय ठे�का (आय/०७/०७७-७८) स�ब�धमाः नगरपा�लकाले ब�दोब�त गन� आय ठे� काको सूचनाको शत� तथा ब�देजको बँुदा नं. 6 मा ठे� का �वीकृत भई स�झौता प� चात नेपाल सरकार वा अदालतको िनण�यले ठे� कामा
बाधा उ�प� भएको अव�थामा बाहेक अ�य कुनै पिन कारणबाट आय ठे�का र� नह�ने तथा बँुदा नं.२० मा नगरपा�लकाबाट भोगचलन गरेपिछ कुनै पिन िक�समको िमनाहा/छुट निदने उ�ेख छ । पा�लकाले नगरपा�लकाको वडा
नं. १० र ११ पहेला नदीको तीन मोहडा मा�थ, बनक� टी र नाली नाकामा नदीज�य पदाथ� उ�खनन् तथा िवि� िवतरणको लािग िमित 2077/12/31 मा सूचना �काशन गरी िमित 2078/01/16 गते �रतपूव�क दता� ह�न आएका
६ वटा बोलप�को पूण�ता परी�ण गरी सबैभ�दा बढी अंक कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी �ी िहमाल �ुप िनमा�ण �यवसाय उ�ोग, अघा�खाँचीको ठे� का अंक �.1,18,05,951/- (मु.अ.कर बाहेक) �वीकृत गरेको पाईयो । िमित
2078/01/19 गते �थानीय पि�का दिैनक प�मा सो आय ठे� का �वीकृित स�ब�धी सूचना समेत �कािशत भएकोमा नगरपा�लकाको 2078/03/06 गतेको िनण�य नं. ६ मा हाल उ� खोलामा ठे�का लगाउँदा जो�खम ब�न स�ने
अव�था दे�खएको भनेर कुनै पिन आधार र �माण वेगर उ� ठे�का र� गन� िनण�य गरेको दे�खयो । पा�लकाले ठे�का र� गदा� ठे� का �ि�या स�झौता गरेको/नगरेको जानकारी, आय ठे�का र� भएको सूचना र िनण�य तथा र�
ह�नुको �प� कारण सिहतको िट�पणी र आदेश सो ठे�का स�ब�धी फाईलमा संल� नगरेको र लेखापरी�णको �ममा िववरण �ा� नभएकोले ठे� का संचालन भए नभएको एिकन गन� सिकएन ।

३४ उपभो�ा सिमित गठन र प�रचालन

३४.१ उपभो�ा सिमित दता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी
मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 136 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.६,४७,७९,४०६ /- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार
दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त
स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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३४.२ जन�मदान – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी
रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको
दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम स�झौता रकम काय� स�प� रकम उपभो�ाले �यहोन�
%

घटी अनुपाितक
क�ी रकम

125-2077/12/13 सैनामैना ४ �गतीटोल अधुरो सडकको
नालीसिहत सडक �तरो�ती

2786246 2704227 28.22 58306

44-2077/08/19 मलमला पाक� मा खानेपानी �यव�थापन
उपभो�ा सिमित

1563568 1168161 10 2740

 ज�मा 4349814 3872388  61046

६१,०४६

३४.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97(7) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र सामा�जक लेखापरी�ण गराउनु पन�,
उपिनयम 12 मा काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी �ज�मेवारी समेत तोक� �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िविभ� �कृितका
उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गरेकोमा उपभो�ा सिमितले खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको र सामा�जक लेखापरी�ण नगराएको साथै काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी �ज�मेवारी
समेत तोिक उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको छैन । िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम उपभो�ा सिमित गठन र प�रचालन ग�रनु पद�छ ।

३५ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

(A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)
गत बष�स�मको बाँक�

बे�जू  (C=A-B)
43343000 5887780 37455220

३६ यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा बे�जु फ�य�ट । स�परी�णको आधार स�परी�ण

१ 2075/76 46 िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट गनु�पन� िन�नानुसार िनमा�ण �यवसायी तथा �यि�को पे�क� फ�य�ट
भएको �माण पेश भएकोले संपरी�ण

3964332

िनमा�ण �यवसायीको नाम रकम

चैत�य िव�डस� �ा.ली. 3764332
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

नेपाल िव�ुत �ािवकरण 200000

ज�मा 3964332

२ 2076/77 74 िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट गनु�पन� वडा सिचव निवन कुमार शा�यको नाममा रहेको पे�क� फ�य�ट
भएकोले संपरी�ण

15000

३ 2076/077 24 बीलभ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� दा�खला भौचर पेश गरेकोले संपरी�ण 2830

४ 2076/077 43 सामा�जक सुर�ा कर क�ी गरेको भौचर पेश नभएको दा�खला �माण पेश भएकोले संपरी�ण 25645

� 2076/077 60 िविभ� िव�ालयह�लाई िदईएको छा�वृ��को भरपाई नभएको । िविभ� १७ िव�ालयह�लाई िदईएको छा�बृ�� िवतरण भरपाई
पेश गरेकोले संपरी�ण

1487200

६ 2076/077 61 पारीत तलबी �ितवेदन भ�दा बढी �ेड वापत खच� लेखेको रकम
असुल गनु�पन�

फसाराम आचाय� र �ीराम पौडेलको �ेडभ�दा बढी भु�ानी भएको
रकम असुल गरी दा�खला भएकोले संपरी�ण

26696

7 2076/077 64 अवकाश पिछको अव�धमा समेत तलब भ�ा िनकासा भएकोले
असुल गनु�पन�

अवकाश पिछ भु�ानी भएको िश�क �ी क�पना गौतमको
�.37990 र मनोज कुमार चौधरीको �.१३०�७/- गरी कुल
�१०७७/- असुल गरी दा�खला भौचर पेश भएकोले संपरी�ण

51077

8 2075/076 38 अनुगमन �ितवेदन तयार नगरी खच� लेखेको उ� काय��मको अनुगमन सिहतको �ितवेदन पेश भएकोले
संपरी�ण

315000

ज�मा 5887780

३७ अ�ाव�धक वे�जु 
यस पा�लकाको 2077।78 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)
यो वष� कायम

बे�जू(C)
संपर��णबाट कायम

बे�जू(D)
अ�या�वधक बाँक� बे�जू 

(E=A-B+C+D)

43343000 5887780  0.00  


