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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु। स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्राादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

( गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५६ तमतिाः २०७९।३।२५ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

राइनास नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
लमजङु। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट रू ३ करोड २८ लाख ७८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू १ लाख १४ हजार फस्र्ौट भई 
बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू ६ लाख ६४ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू १ करोड २१ लाख ५६ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ करोड 
९९ लाख ४४ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा रु ७ करोड ९१ लाख ९१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ९ करोड ७७ हजार रहेको छ। बेरुजू वगीकरण 
र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

राइनास नगरपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा  

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४६ ८० ३२८७८ ० १ ११४ ४६ ७९ ३२७६४ ६६४ १९९४४ १२१५६ ० ० ३२१०० ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

लमजङु ७९१९१ ० २१८७८ ५७३१३ ० ३२७६४ ९००७७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रा◌�इनास नगरपा�लका, लमजुङ , राईनास नगरपा�लका , लमजुङ

काया�लय �मुख गोकण� राज सुयल २०७८-९-२६ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख रामच�� अ�धकारी २०७५-१२-१०

लेखा �मुख निवन कुमार बराल २०७६-८-१६

बे�जु रकम ३२,७६४,१४२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,१२,७९,०००

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३८,५७,०७,००० चालु खच� ३२,३०,१५,०००

�देश सरकारबाट अनुदान १,४७,७८,००० पँूजीगत खच� १४,८४,९९,०००

राज�व बाँडफाँट ० िव�ीय/अ�य �यव�था १,९४,५८,०००

आ�त�रक आय ६,८२,९६,०००

अ�य आय २,६५,५०,०००

कुल आय ४९,५३,३१,००० कुल खच� ४९,०९,७२,०००

बाँक� मौ�दात ५,५६,३८,०००
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�ववरण �ट�पणी (� हजारमा)

बजेट आफैले गरेको
�ाि� / भ�ुानी

व�तगुत/सोझै
भ�ुानी

ज�मा

�ाि� (क+ख) 603178 495331 0 495331
क.�ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी

बाँ�धने)

582027 469612 0 469612

11000 कर 11 75507 61083 0 61083
13000 अनुदान 497248 400485 0 400485
संघीय सरकार 12 465305 385707 0 385707
�देश सरकार 12 31943 14778 0 14778

14000 अ�य राज�व 8440 7213 0 7213
ख.अ�य �ाि� 21151 25719 0 25719
कोषह� 21151 22501 0 22501
धरौट� 3218 0 3218
भ�ुानी (ग+घ) 641466 490972 0 490972
ग.भ�ुानी (सि�त कोषबाट) 620315 471514 0 471514
21000 पा�र��मक/ स�ुवधा 18 217801 199351 0 199351
22000 मालसामान तथा सेवाको

उपयोग

18 111700 76412 0 76412

25000 सहायता (Subsidy) 18 38840 33908 0 33908
27000सामािजक सरु�ा 18 12700 12502 0 12502

१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकार संचालन गन�
उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन 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।नगरपा�लकामा १०वडा,७१.९ वग�
�क.�म�े�फलतथा प�छ�लो जनगणना अनसुार १८५२७ जनसं�या रहको छ।

२ �थानीय स��त कोष
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय सि�त कोष आय �यय �हसावको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np4 of 62

28000 अ�य खच� 18 8866 842 0 842
31000 गैर �वि�य स�प�ी/पूँजीगत

खच�

18 230408 148499 0 148499

घ.अ�य भ�ुानी 21151 19457 0 19457
कोषह� 21151 18041 0 18041
धरौट� 1434 0 1434
क�ी रकम भ�ुानी/दािखला गन�

बांक�

-18 0 -18

ङ.यो वष�को बचत(�युन) -38288 4360 0 4360
च.गतवष�को िज�मेवार�

रकम(अ.�या)

51279 0 51279

वषा��तको बांक� रकम(ङ+च) -38288 55638 0 55638
ब�क तथा नगद बांक� 24 46511 46511

कोषको नाम गत बष�को अ�या यस बष�को �ाि� ज�मा �ाि� ज�मा खच�/�फता� मौ�दात
कम�चार� क�याण कोष 898 898 898
दैवी �कोष उ�ार �वशेष कोष 346 7425 7771 6343 1428
मम�त स�भार �वशेष कोष 457 316 772 279 493
�व�वध कोष खाता 3726 3726 1989 1738

ज�मा 1701 11467 13168 8611 4557

३ कोष
कोष तफ� को आय �ययः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को �ावण १ गतेदेिख आगामी वष�को आषाढ मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम
गर� आय र �ययको �हसाव रा�पुद�छ।सोह� ऐनको दफा ६९ मा तो�कएअनसुार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णल�को �यव�थापन गनु�पद�छ।यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा
देहाय बमोिजम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन।
· पा�लकावाट �ा� स�ुको अनसुचुी २१ मा �व�भ� �नकायमा �फता� गनु�पन� अनदुान �.१००६०८४।७८ देखाएकोमा �म�त २०७८।०४।०१ मा स�पूण� रकम स�वि�धत

�नकायमा �फता� गरेको �माण पेश भएको छ।
· स�ुको �वि�य ��तवेदनमा ब�क कारोवारको �भ�ता भनी � २११२५५।८८ देखाएकोमा यस स�व�धमा पा�लकाले �प�ट पान ु�पद�छ।

· पा�लकाले पेश गरेको �मािणत ए�ककृत आ�थ�क �ववरण अनसुार वषा��तको ब�क मौ�दात कोष तथा धरौट� खाता समेत गर� �.५३३९८१५१.७६ रहेको छ।श�ुको �वि�य
��तवेदन मलेप फारम नं २७२ अनसुार �.५२६३२६२९।५८ देिखयो।वा�त�वक मौ�दात भ�दा स�ुमा �.७६५५२२।१८ कम भएकोले उ� रकमलाई स�ुमा ��व�ट�
गर� �हसाव �मलान गर� पा�लकाले सोको यथाथ� �ववरण पेश गनु�पद�छ।

· �थानीय सरकारसंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त �भ� सबै खच� खाताह� ब�द गर� खच� हुन बाँक� रकम संिचतकोष �फता� �यव�था भए बमोिजम
नगरपा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत आ�थ�क �ववरण अनसुार सबै खाताह�को रकम २०७८।०४।१४ खच� खाताबाट �फता� गर� संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।

· �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र ��तवेदन �णाल�मा एक�पता र श�ुता कायम गन� महालेखा �नय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन
�णाल� (स�ु) अनसुारको �व�ीय ��तवेदन र पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत आ�थ�क �ववरणक◌ो त�या�मा एक�पता देिखदैन ।

�यसैले तोकेबमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु�पद�छ।

५ गत आ. व .को �ज�मेवारी 
पा�लकाबाट पेश भएको �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा धरौटी तथा िविभ� कोष समेतको �ज�मेवारी अ.�या. म.ले.प �ितवेदन अनुसार नै �.५२९७९६०७।१७
सा�रएकोमा सु�को िव��य �ितवेदनामा �.५१२७८५५५।९७ मा�ै दे�खएकोले घटी �ज�मेवारी �.१७०१०५१।२० को स�व�धमा पा�लकाले कुनै �माण पेश नगरेकोले
के कारणबाट घटी �ज�मेवारी सा�रएको सोको यथाथ� िववरण पेश गरी िहसाव िमलान गरी �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �...

१,७०१,०५१

६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले २०७६।७७ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकए।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क,

रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।
· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� �यि� तथा 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�याव�धक गरेको पाईएन।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ–टीिडएस गरेको पाइएन।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
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 अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।
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· 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 दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
· पा�लकाले आयोजना काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन।
· पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग �ािव�धकतफ�  र �शासिनकतफ�  समेत ६३ कम�चारीको दरब�दी �वीकृत भएकोमा ४५ पदपूत� भई
१८ पदमा �र� दरव�दी रहेको दे�ख�छ।उ� �र� पद पूित� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�खयो।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन।
· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा
रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन।
· आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा
काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपयले प�� िदन, मा�सक �पमा र
कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको,
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र
�य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड
बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
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· वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म
अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,
· सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�था वा सूचना िदन
इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण आिदको िववरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको
अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
· �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 बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म आ�नो अ�धकार �े�िभ�का २९ वटा िनद�िशका, काय�िव�ध तथा मापद�ड बनाई लागू गरेको
भएता पिन पा�लकाबाट स�पादन ह�ने काय�संग स�व��धत काय�िव�ध तथा मू�य ऐन नै नवनाई काय�िव�ध वनाएको पाइयो।
· फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको �यव�थापन गरी गाउँ तथा नगर सफा रा�ने �ज�मेवारी �थानीय तहको ह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले
फोहोरमैला �यव�थापन गन� िदघ�का�लन योजना वनाई काया��वयन गरेको पाइएन।
· सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६, को िनयम २३(१) मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क
�ितवेदन अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�मा पा�लकाले समयमा �ितवेदन
गन� काय� गरेको पाइएन।
· सामा�जक सुर�ा काय��कम संचालन काय�िव�ध २०७५ अनसुसूिच ७ को बंुदा न ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले
यस �कारका िववरण खाताह� म�ये िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ अनुसुची ८ को बंुदा नं १० मा ब�कले िन���य खाताको िववरण �थानीय तहलाई
िदनुपन� �यव�था छ।.लेखापरी�णको �ममा िववरण माग गरेकोमा समेत िन���य खाताको �मािणत िववरण �ा� नभएकोले िन���य खाता भए नभएको यिकन ह�न
सकेन।
· पा�लका र अ�तग�तका वडाको �वािम�वमा रहेको भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर तथा िव�ुितय सामान लगायतका स�प�ीको मु�याङकन समेत दे�खने गरी
अिभलेख अ�ाब�धक गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ। 
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७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �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 �.५२ करोड ८४ लाख ४७
हजारको बजेट २०७७।०३।१० गते सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।४।२९ मा पा�रत भएको छ।बजेट पा�रत प�चात नगरपा�लका �मुखले ७ िदनिभ� �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था अनुसार २०७७।०५।०६ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी �दान गरेको पाइयो।
ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम समयमा वजेट पा�लना भएको पाइएन।पा�लकाले आगामी आ व मा समयमा बजेट पा�रत गरी समयमा खच� गन� अ��तयारी िदने प�मा �यान
िदनुपद�छ।

८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस
वष� घरबाटो �सफा�रसमा २९१, ज�मदता� ५३० , मृ�यदुता� १३१, नाता �मािणत २१४ ,नागरीकता �सफा�रस ४५२, वसाइसराई ५९ िववाह दता� ९५, स�व�ध िव�छेद ९
र अ�य २२१५ वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले अ�यमा २२१५ भिनएको िववरण पेश गरेकोमा यसिभ� कुन कुन नखुलाएकोले यथाथ�
मा� सिकएन।तसथ� पा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु�
पद�छ ।

९ �यायीक 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।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १५ र यो बष� थप भएको १८ गरी कुल ३३ िववाद दता� भएकोमा २४ वटा मा� फ��यौट भई ९ बाँक� दे�ख�छ।फ�यौट ह�न बाँक�को हकामा
स�व��धत प�ह� स�पक� मा नआएको कारण सो ह�न गएको भनी काया�लयको भनाई रहेको छ। �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।
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१० चौमा�सको खच�को ��थित 

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 कया��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�सकगत पू�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।आषाढ मिहनामा मा� कूल वािष�क खच�को क�रव ४८ �ितशत खच� भएको ।यसरी आ�थ�क वष�को अ��यितर मा� अ�धक खच� गरी
योजना संचालन गदा� संचा�लत काय��म तथा िनिम�त संरचनाको गुण�तर तथा िदगोपना समेत �भाव पन� ह�न स�छ । �यसैले पा�लकाले िनधा��रत समयिभ� काय� स�पादन
गनु�पद�छ । (�. हजारमा)

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1. स�पूण� पँू�जगत िशष�क १४८४९९ २५४५३ १८३१० १०४७३६ ७०८७०

खच� �ितशत १०० १७.१४ १२.३४ ७०.५२ ४७.७२
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११ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।यस पा�लकाको २०७६।७७ को �े�गत
बजेट खच�को ��थितको देहाय बमो�जम रहेको छ । (� हजारमा)

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल म�ये खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास 51766 40459 8.58

सामा�जक �े� 314224 260929 55.33

पूवा�धार िवकास �े� 117505 65818 13.96

िव��य �यव�थापन तगा सुशासन 27588 23593 5

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 111031 80716 17.13

ज�मा 622114 471515 100

१२ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. १ करोड ०४ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.६४ करोड १३ लाख ०९ हजार समेत �.६५ करोड १३ लाख १३
हजार आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �.३३ करोड १५ लाख ६७ हजार र पँू�जगततफ�  �.२६ करोड ६३ लाख ४८ हजार समेत �.५९ करोड ७९ लाख १५ हजार खच�
भएको छ।खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा क�रव १.६७ �ितशत रहेको छ। यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.१ करोड २८ लाख २९ खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको १२८.२३ �ितशत रहेको छ।पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ५१.७ �ितशत चालु र ४८.२९ �ितशत मा� पँू�जगत
िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ।यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा क�रव ५०% खच� गरको भएता पिन �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ।
�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।
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१३ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ।साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था
छ।नगरपा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट
छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा
रा�खनुपद�छ ।यस वष� संचा�लत योजनाह� देहायअनुसार छन्: 

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम (� हजारमा)

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 107 8878

२ � १ लाख एक दे�ख ५ लाख स�मका योजना 160 41232

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 15 13150

४ � १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना 18 66859

५ � ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� 8 100289

ज�मा 308 230408
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१४ क�याण कोष 

४७०।२०७७।०३।२९ �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 चालु आ�थ�क वष�मा
कम�चारीतफ� को १० �ितशत क�ी नगरेको एंव समािनकरण अनुदानवाट समेत कम�चारी क�याण कोषमा ज�मा गरेको छैन।हालस�म उ� कोषमा �.८ लाख ९८ हजार
रकम ज�मा भएकोमा यस आ व मा रकम पिन ज�मा नभएको एंव उ� रकमको खच�को काय�िव�ध समेत नवनाएकाले पा�लकाले काय�िव�ध वनाउने तफ�  �यान िदनुपन�
दे�खयो।

१५ साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) पुण� �पमा �योगमा नआएकोः 
नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�प�� तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन
गन� सिकएन।पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जिनक स�प��को अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ।

१६ अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान
तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यो बष� �.१ करोड १२ लाख २२ हजार अब�डा राखेको
छ।उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ�  र पुजीगततफ�  िविभ� िशष�कमा बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी
काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१७ आ�त�रक लेखापरी�ण आंिशक मा� भएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ।तर
काया�लयले आय र �ययको पुण� आ�तरीक लेखापरी�ण नगरी एकल खाता कोष �णाली (TSA) वाट िनकासा रकमको मा� लेखापरी�ण गरेको पाइयो।पुण� �पमा
आ�तरीक लेखापरी�ण नह� ँदा आ�तरीक िनय��ण �णाली कमजोर ह�ने तथा जसवाट आय र �ययको यथाथ�ता िच�ण समेत नह�ने अव�था रह�छ। अतः आ�तरीक
लेखापरी�ण अिनवाय� गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।
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१८ आ�त�रक आय
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको �वि�य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम
९,१०,१५ बमोिजम दै�नक तथा बा�ष�क �पमा �ा� भएको आय �प�ट देिखने गर� �े�ता रा�पुन�, र�सद �नय��ण खाता रा�पुन�, वडा काय�लयह�मा पठाएका र �फता� आएका
र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनसुार उठाएको आय र ब�क दािखलाको रकम न�भडेको हुँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तरु, स�पि�कर,

मालपोत रिज�टेशन श�ुक तथा अ�य आयवापत हुनपुन� वा�त�वक आ�दानी ए�कन गन� स�कएन।यो वष� आ�त�रक आय वापत �=१ करोड ४ हजार आ�दानी देिखएको छ।
पा�लकाले आव�यक म+=ले=प=फा=न=ह� र �े�ता अ�ाव�धक गर� आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अ�भलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान
�दनपुद�छ।

१८.१ पा�लकाले यस वष� राज�व वाँडफाड समेत �=८ करोड ३९ लाख ४७ हजार आ�त�रक आय �ा� ह�ने अनुमान गरेकोमा सु�को िव�ीय �ितवेदनको अनुसुची ११ अनुसार
ज�मा �=६ करोड ८२ लाख ९६ हजार मा� �ा� गरेको दे�ख�छ। अनुमान गरेका तीन िशष�कमा शू�य राज�व संकलन भएको पाइयो।सवारी साधन कर, मनोर�न कर
तथा दह�र बह�रको िव��बाट शू�य आय भएकोमा अनुमानमा रा�खएको तर उ� िशष�कमा शू�य आय ह�नुले आगामी वष�मा पा�लकाले आयको ���ेपणमा �यान िदनुपन�
दे�खयो। 

१८.२ पा�लकाले हरेक आ�थ�क वष�मा आ�थ�क ऐन�ारा पा�लकािभ� स�ालनमा रहेक िविभ� �यवसायको दता�,निवकरण तथा खारेजीका करका दरह� िनधा�रण गद� आएकोमा
पा�लकामा आ=व= २०७७।७८ स�म पा�लकाको �े�िभ� संचालनमा रही दता� ह�न नआएका िविभ� �कारका गरी ज�मा २६४ �यवसायह� रहेको पा�लकाको राज�व
अनुगमन टोलीले िदएको िववरणबाट �ा� भएको छ।जसबाट पा�लकाले अनुमािनत �.२८५५००।०० राज�व �ा�ी ह�ने दे�ख�छ।पा�लकाले िववरणमा उि��खत २६४ वटै
�यवसायह�लाई दता� गरी कानूनको दायरामा �याउने काय�मा िवशेष �यान िदनुपद�छ।

१९ आ�त�रक आय
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१९.१ �देश नं. ४ को �देश आ�थ�क काय�िव�ध  ऐन, २०७४ को दफा २३ मा �च�लत कानून बमो�जम सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सरकारी
कारोवार गन� ब�कमा सोही िदन वा कावु बािहरको प�र��थित परी सोही िदन द�खला ह�न नसकेमा सोको भोलीप�ट संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाका
१० वडाबाट �ा� ह�ने भूिमकर, न�सापास द�तुर, �सफा�रस द�तुर, नाता �मािणत द�तुर लगाएतका िशष�कबाट संक�लत � १ करोड ४ हजार समयमा दा�खला नगरी
संकलन भएको लामो सयम प�चात मा� दा�खला भएको पाइयो।संक�लत रकम समयमा दा�खला नह� ँदा आ�दानीको समयमा �ितवेदन िदने तथा द�ुपयोग समेत ह�न स�ने
भएकोले पा�लकाले संक�लत रकमलाई सयममै दा�खला गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ।

१९.२ �देश नं. ४ को �देश आ�थ�क काय�िव�ध  ऐन, २०७४ को दफा २४ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा सोको भो�लप�ट दा�खला
गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाको नमुना छनौटको आधारमा वडा नं ४र ५ को चै� मिहनाको आ�दानी र�सदबाट �ा� भएको राज�व रकम र सोको
दिैनक र�ज�र िकतावमा भएको पोि�ङ एंव बैकमा ज�मा भएको रकमको परी�ण गदा� िन�मानुसारको र�सदबाट संकलन भएको रकम कम दा�खला भएको पाइयो।

�स नं वडा नं र�सद नं संक�लत रकम दा�खला भएको रकम कम दा�खला

1. 4 2528 900 400 500

2. 2589 1000 500 500

3. 2591 1000 500 500

4. 3158 2640 1680 960

5. 3163 1620 1320 300

6. 3169 1620 1320 300

7. 3178 3360 2640 720

8. 5 3274 3700 3000 700

9. 1029 100 0 100

10. 1699 410 200 210

४,८९०
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11. 2717 100 0 100

ज�मा 16450 11560 4890
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पा�लकाका १० वटा म�ये एउटा वडाको नमुना छनौटको आधारमा एक मिहनाको परी�ण ग�रएकोमा संकलन भएको रकम र दा�खला भएको रकममा फरक परेकोले बाँक�
वडाको सव ै मिहनाको पा�लकाले छानवीन गरी कम दा�खला भएकोमा असूल गरी दा�खला गन� गराउने एंव मा�थ उि��खत रकम कम दा�खला गन� पदा�धकारीलाई
�ज�मेवार बनाई असूल गनु�पन� �...

१९.३ पा�लकामा मोडेल नं ८५ को एउटा �याक ह� लोडर भएकोमा उ� साधन संचालनबाट वािष�क कूल �.१३७२६३८।०० खच� भएको िववरण �ा� भएकोमा सोबाट
पा�लकाले के कित आ�दानी �ा� भएको स�व�धमा माग गरेकोमा िववरण �ा� नभएकोले एिकन गन� सिकएन।खच� म�ये इ�धनमा � ८०९३४८।०० र बाँक� �
५६३२९०।०० चालक तथा सह चालकको तलव भ�ामा खच� भएको पाइयो।पा�लकाले मा�सक लगबुक भरी सोको िववरण अ�ाव�धक गरी आ�दानीको �प� ते�रज
बनाई रा�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२० कोिभड–१९ तफ�  
आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण तथा नमुना छनौटको आधारमा �े�ता
परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छ।

आ�दनी �ोत रकम खच� िशष�क रकम

�थानीय तहको आ�नै�ोतबाट 4000000 राहत िवतरण 742397

संिघय कोिभड कोषवाट 0 अ�थायी कोरोना अ�पताल संचालन 1450000

�देश कोिभड कोषवाट 500000 औषधी, �वा��य उपकरण तथा सामा�ी ख�रद 578155

अ�य �ोतवाट 1450000 जनश�� प�रचालन 1340000

�ज= स= स= बाट 0 आईलेशन के�� 500000

अ�य िशष�कमा 353904

वाँक� 985544

ज�मा 5950000 ज�मा 5950000

कोरोना िनय��ण तथा रोकथाम स�व��ध भएको खच�मा अ�य िशष�कमा � ३५३९०४।०० खच� भएकोमा उ� रकम कुन कुन िशष�कमा भएको पा�लकाबाट सोको एिकन
िववरण पेश ह�नुपद�छ।

२१ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ।नगरपा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधमा �.३२ लाख ८७ हजार खच� गरेको छ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै।
यस �थानीय तहले यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.१७ लाख ३९ हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

२३ कृिषमा अनुदान 

कृिष अनुदानको रकम िवतरण गदा� िन�� चत मापद�ड तथा काय�िवधी बनाएर मा� िवतरण गनु�पद�छ।सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत
त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नुपद�छ एंव सोको �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास गनु�पद�छ।पा�लकाले यस आ.व. मा िवउ िवतरण, माछापोखरी
िनमा�ण, भकारो सुधार, मासु पसल, िकवी बगैचा िनमा�ण, उ�त जातको वोकापालन लगाएतका अनुदानका िशष�कमा �.१८ लाख १५ हजार रकम िवतरण गरेको छ।यसरी
अनुदान िवतरण गदा� अनुदान�ाहीको ज�गाको �वामि◌�व, िवगतको कृिष �ययसायमा भएको अनुभव एंव अ�य आधारभूत प�लाई आधार मानी िवतरण गनु�पन�मा �प�
काय�िव�ध वेगर िनण�यका आधारमा कृिष अनुदान िवतरण गरेको पाइयो।अनुदानको �प� काय�िव�ध बनाएर मा� अनुदान िवतरण गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ। 

२४ शत �ितशत अनुदान 

नगरपा�लकाको आ व ०७७।७८ को िवकास योजना कृिष िवकास शाखा कृिष उप�े� बुदाँ न २ मा ५०% अनुदानमा कुन कुन िशष�कमा अनुदान�ाहीह�लाई अनुदान
उपल�ध गराउने स�व�धमा भएको �यव�था बमो�जम पा�लकाले उि��खत �यव�थाको पालना नगरी अनुदान �ाहीको योगदान नराखी शत �ितशत रकम िवतरण भएको
पाइयो।�वीकृत मिहला सश��करणमा काय��म संशोधन गरी िन�नानुसारका अनुदान�ाहीह�लाई देहाय बमो�जमको काय�को लािग शत �ितशत अनुदान िवतरण भएको
तथा सोको �ािव�धक मू�यांकन समेत भएको पाइएन।५०% �ितशत अनुदानमा संचा�लत काय��ममा सो नगरी िन�न गो�वारा भौचर र िमितमा शत �ितशत अनुदान
िवतरण भएका िन�न अनुदान�ाहीबाट अनुदान रकम वरावरले ह�ने रकम पा�लकामा ज�मा भएको �माण पेश गनु�पन� �

गो भौ न र िमित अनुदान�ाहीको नाम �योजन अनुदान रकम

284.2077.11.25 खगराज नखोला माछापोखरी िनमा�ण 25000

321,2077.12.
0

टुक बहादरु घले माछापोखरी िनमा�ण 49250

279.2077.11.23 पुजा कडेल माछापोखरी िनमा�ण 1980

361.2078.1.5 43908

५४१,३०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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नर बहादरु िव�वकमा� माछापोखरी िनमा�ण

382.2078.1.13 कृ�ण पौडेल माछापोखरी िनमा�ण 24625

382.2078.1.13 हरी बहादरु थापा माछापोखरी िनमा�ण 19700

382.2078.1.13 महमद िमया माछापोखरी िनमा�ण 24625

382.2078.1.13 खगराज कड�रया माछापोखरी िनमा�ण 24625

382.2078.1.13 श�भु कड�रया माछापोखरी िनमा�ण 14775

41,2077.06.26 शा�ता ख�ी कुखुरा एंव बा�ापालन 20000

41,2077.06.26 फुलमाया प�रयार कुखुरा एंव बा�ापालन 20000

41,2077.06.26 मनसरी गु�ङ कुखुरा एंव बा�ापालन 20000

41,2077.06.26 इ��माया िब क कुखुरा एंव बा�ापालन 20000

41,2077.06.26 कमला थापा कुखुरा एंव बा�ापालन 20000

41,2077.06.26 यूिनक तरकारी मिहला समूह �ला��टक टनेल िनमा�ण 150000

255,2077.10.29 र�मी शाही कुखुरा एंव बा�ापालन 45000

ज�मा 541308

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 62

२५ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा
दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ साथै नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन निम�ने �यव�था छ।यिद उपल�ध गराउने
हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ।पा�लकाले माग�दश�न बह�उदे�यीय सहकारी सं�था �लिमटेडलाई
सं�थाको काया�लय �यव�थापन खच� �यापटप तथा क��यूटर ख�रद काय�का लािग �.१ लाख अनुदानको �पमा भु�ानी भएको पाइयो।�यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा
�बाह ह�ने सुिन��चत छैन।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

२६ �वीकृत दरव�दी वेगरको करार सेवा 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ मा �थानीय तहका �मुख तथा उप
�मुखले कानूनी स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन।�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी
पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले कानूनी स�ाहकारको �पमा मा�सक �.१६०००।०० का दरले �ी हरी वहादरु रानाभाटलाई िनय�ु� गरी दशै खच� समेत
�.२०८०००।०० भु�ानी भएको अिनयिमत दे�खएको �.. 

२०८,०००

�म भौचर
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https://nams.oag.gov.np22 of 62

२७ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको
गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयमा काय�रत िन�न कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी
गरेको दे�खएकोले असुल गरी दाखला गनु�पन� �…

पद नाम थर वािष�क आय क�ी रकम करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

�.�.अ�धकृत रामच�� अ�धकारी 671180 172968 498212 9321 6110 3211

अ�धकृत दश� पूण� ब. अछामी 844459 202248 642211 32942 7540 25402

अ�धकृत आठ� पूण� ब. नेपाली 705654 172356 533298 12830 6448 6382

अ�धकृत छैठौ िशव बावु देवकोटा 601488 101736 499752 9475 6175 3300

अ�धकृत छैठौ रघुनाथ अ�धकारी 601488 101736 499752 9475 6175 3300

ज�मा 3424269 751044 2673225 74043 32448 41595

४१,५९५

२८ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ।पा�लकाले �वीकृत दरब�दी वेगरका
िश�कह�को लािग तलव भ�ा खाने गरी शु�य दरव�दी भएका पा�लकािभ�को िशशु िव�ा�म मा�यिमक िव�ालयलाई वािष�क �.१० लाख िनकासा िदई खच� लेखेको
पाइयो।पा�लकाले पा�लकािभ� आव�यक िश�क दरव�दी �वीकृत र िमलान गराई �वीकृत दरव�दीिभ�का िश�कह�को मा� तलव िनकासा िदनुपन�मा सो नगरी िश�क
िनय�ु� गरी तलब खच� लेखेकोमा लेखापरी�णको �ममा िश�क िनय�ु� �ि�याको स�ब�धमा समेतएिकन ह�न सिकएन।िश�ा सेवा िनयमावली, २०५९ मा भएको
�यव�थाको समेत पालना नगरी ऐन कानूनको िवपरीत िश�क िनय�ु गरी खच� लेखेको उिचत दे�खएन । य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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२९ दोहोरो सुिवधा 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेकोगाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ पदा�धकारीले सवारी
साधन �लएकोमा ऐनको अनुसूचीमा उि��खत इ�धन तथा मोिबल खच� पाउने एंव सवारी साधनको सुिवधा �लने पदा�धकारीले सोही अनुसूिचमा उ�ेख भएको यातायात
खच� वापतको मा�सक सुिवधा �लन निम�ने उ�ेख भएकोमा नगरपा�लकाका िन�न वडाका वडा�य�ह�ले पा�लकाबाट मोटरसाइकल सुिवधा �लएकोमा समेत मा�सक
यातायात सुिवधा बुझेको पाइयो।यसरी ऐनमा भएको �यव�थाको िवपरीत भु�ानी �लएको रकम स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

�स न पद नाम थर वडा नं सवारी न�वर भु�ानी �लएको रकम

1. वडा�य� रमेश �यौपाने 1. 2786 18000

2. वडा�य� राम च�� अ�धकारी 2. 2973 18000

3. वडा�य� �वत�� हमाल 3. 2176 18000

4. वडा�य� जैमान गु�ङ 4. 2135 18000

5. वडा�य� न�द बहादरु कुमाल 5. 2885 18000

6. वडा�य� �क ब. तामाङ ⁄ गु�ङ 6. 2031 18000

7. वडा�य� माधव �साद पराजुली 7. 2100 18000

8. वडा�य� कृ�ण �साद लािमछाने 8. 2715 18000

9. वडा�य� िडल बहादरु गु�ङ 9. 2311 18000

162000

१६२,०००
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३० �योजन वेगरको खच� 
२१०, २०७७।१०।२१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७५ मा सरकारी रकम खच� गदा� काया�लयले सो खच�लाई �मािणत गन� वील भरपाई एंव
सोको �योजन खुलाई खच� ले�नु पन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले कृिष सामा�ी क�पनी �लिमटेड दमौलीमा काय�रत कम�चारी बल बहादरु प�थलाई � ५७००।००
भु�ानी िदएकोमा सो खच�लाई �मािणत गन� बील भरपाई नभएको एंव के वापतको रकम भु�ानी भएको सो समेत नखेलेकोले उ� रकमको �योजन तथा वील भरपाई
संल� रा�नुपन� अ�यथा असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

५,७००

३१ पदा�धकारीलाई बढी दरमा भ�ा िवतरण 

४३०।२०७८।०२।०९ ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेकोगाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ८
मा पदा�धकारी वा सद�यले �याियक सिमित लगायतका बैठकमा भाग �लएको ��येक िदनको �ित बैठकको दर �. १०००।०० ह�ने अनुसूचीमा उ�ेख भएकोमा �याियक
सिमितका िन�न पदा�धकारीह�ले ऐनमा भएको दर भ�दा बढी दरमा भु�ानी �लएकोले बढी भु�ानी भएको �.१०५००।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �..

�स न भु�ानी पाउनेको नाम बैठक सं�या अनुसूचीमा भएको दर भु�ानी भएको दर बढी दर बढी भु�ानी

1. धन कुमारी गु�ङ 7 1000 1500 500 3500

2. िव�णमुाया �यौपाने 7 1000 1500 500 3500

3.  ऋषीराम कुमाल 7 1000 1500 500 3500

ज�मा 10500

१०,५००
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३२ �योजन वेगरको खच� 
४९४।२०७८।०३।१४आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच�लाई सरकारी रकम खच� गदा� सो खच�लाई पु��ाई गन�
�माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले िविश� �यि� तथा �ितिन�ध म�डलको �मण खच� भनी िन�न होटलको सादा बील संल� राखी भु�ानी
भएकोमा कुन िमितमा के �योजनको लािग खच� भएको सोको िवना आधार एकैपटक �.३ लाख ४७ हजार भु�ानी भएको छ।केही होटल तथा उ� होटलको बील
रकमलाई उदाहरणको �पमा यसरी उ�ेख ग�रएकोछ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स न खच� भएको िमित उप��थत सं�या बील पेश भएको होटलको नाम ठेगाना बील रकम

1. 2078.01.05 50 म�या�ङदी िफस रे�ुरे� तनह� ँ 19000

2. 2077.01.02 60 म�या�ङदी िफस रे�ुरे� तनह� ँ 19000

3. 2077.06.05 50 थकाली भा�सा घर नौबसे धािदङ 19500

4. 2077.08.10 40 होटल �ाइट िह�स धुनीबेसी धािदङ 19000

5. 2077.07.25 20 होटल ि�सा साराङकोट पोखरा 19000

6. 2077.09.10 40 थकाली होटल सु�दरबजार लमजुङ 19000

7. 2077.12.10 60 साहारा होटल ए�ड लज - 19500

३३ �रतपूब�कको कर िबजक 

४९३।२०७८।०३।१३ मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लका िभ�का िविभ� घाटको �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन काय�को लािग ग�मुखी ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा.�ल. लाई िवजक नं
०२४ बाट �. ४८८१६०।०० भु�ानी गरेकोमा परामश�दाताले जारी गरेको कर िवजक फोटोकपी भएकोले उ� वील रकममा भु�ानी भएको मु .अ. कर �.३३६९६।००
को स�व��धत आ�त�रक रा�वज काया�लयबाट जारी भएको कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकमको ५० �ितशतले ह�ने असूल गनु�पन� �..

१६,८४८
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३४ गाडी मम�त खच� 
नगरपा�लकामा रहेका तीन वटा सवारी साधनह� नगर �मुख, उप �मुख तथा �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट �योग भएका छन्।यी तीन वटा सवारी साधनको मम�त
संभारमा भएको खच�को िव�लेषण गदा� तोकोएको म.ले.प.फा.न.मा मम�त अिभलेख खाता नराखेको, मम�त गदा� सोको लागत अनुमान समेत नबनाएको एंव िविभ� िमित र
गो.भौ.न बाट ज�मा �.१०४०७९७।०० खच� भएको दे�ख�छ।साथै पिहलो वीलमा �योग भएका सामान दो�ो पटकको बीलमा पिन �योग भएकोले सोको अिभलेख राखी
य�तो �कृितको खच�मा नगरपा�लकाले िमत�यियता गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३५ आई.ई.ई �ितवेदनमा राज�वको दर फरक परेको 
पा�लकाले पा�लका िभ�का िविभ� घाटको �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन काय�को लािग ग�मुखी ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा.�ल. लाई �. ४८८१६०।०० भु�ानी
गरेकोमा परामश�दाताले पेश गरेको �ितवेदनमा �देश सरकारले िनधा�रण गरेको ढंगा िग�ी बालुवाको �ित �यूिफट दर � ७ तोिकएकोमा �ितवेदनमा � ६ राखी �ितवेदन
िदएको छ। पा�लकाले आ.व. २०७८।७९ मा सोही दरलाई आधार �लई आय ठे�का लगाएकोकारण पा�लकाको राज�व संकलनमा कमी ह�ने दे�ख�छ । �देश सरकारले
िनधा�रण गरेको दरमा ठे�का लगाउनु पद�छ ।

३६ परामश�दाताको पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ (क) मा परामश�दाताको िढलाईको कारणले खरीद संझौता बमो�जमको काम तोिकएको समयमा स�प� ह�न नसकेमा
संझौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लनुपन� उ�ेख छ।�य�तै काया�लय एंव
परामश�दाता िबच भएको स�झौतामा पिन समयमा काम स�प� ह�न नसकेमा �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लने �यव�था छ। पा�लकाले
पा�लका िभ�का िविभ� घाटको �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन काय�को लािग ग�मुखी ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा.�ल. लाई �.४८८१६०।०० भु�ानी िदएको पाइयो।
उ� काय� गन�को लािग िमित २०७७।११।१० मा संझौता गरी २०७७।१२।१० मा संपन गनु�पन� गरी संझौता भएकोमा परामश�दाताले तोिकएको अव�धमा काम नसक�
�याद थप समेत नभएको अव�थामा िमित २०७८।०३।११ मा काय� स�पन ग�र भु�ानीको लािग िनवेदन पेश गरेको छ।उि��खत आधारमा िनज परामश�दाताबाट ९० िदन
िढला ग�र काम भएकोले संझौता बमो�जम �ितिदनको �.२१६।०० का दरले ह�ने ज�मा �.१९४४०।०० स�व��धतबाट पूव� िनधा��रत �ितपुित� ह�नुपन� �.. 

१९,४४०
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३७ खच� भएको रकम ब�क नगदी िकताबमा �िव�ी नभएको 
नगदमा आधा�रत दोहोरो लेखा �णालीको सामा�य �स�ा�त बमो�जम गो�वारा भौचरमा कारोबार भए प�चात सोको आ�दानी बरावर खच� देखाउन बैक नगदी िकतावमा
अिनवाय� �पमा �िव�ी गनु�पन�कमा पा�लकाले िन�न गो�वारा भौचरबाट भएको खच�को ब�क नगदी िकताबमा �िव�ी नभएकोले खच�को यथाथ� ��थित नदे�खने ह� ँदा
पा�लकाले उ� कारोबारको ब�क नगदी िकताबमा �िव�ी गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �..

�स न गो भौ न र िमित खच�को िववरण रकम

1. 570,2078.03.29 सवारी साधनको वीमा र नवीकरण 200000

2. 571,2078.03,29 काया�लय संचालन तथा ब�ठक भ�ा िववरण 106100

ज�मा 306100

३०६,१००

३८ ख�रद आदेश भ�दा बढी प�रमाणको ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा सरकारी काया�लयमा मालसामान ख�रद गदा� सामा�यतया माग फाराम प�चात अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट ख�रद आदेश भए बमो�जम
मालसामान ख�रद गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले स�ज�कल मा�क २७४५ िपस वजारबाट ख�रद गन� भिन आदेश िदएकोमा ख�रद शाखाले उ� तोिकएको प�रमाण
भ�दा १७२५५ िपस बढी सं�यामा �ितिपस �.६.६ का दरले ज�मा �.११३८८३।०० को बढी ख�रद गरेको पाइयो।आव�यकता तथा मागका आधारमा नभई ख�रद
आदेश िवपरीत ख�रद भएका मा�कको प�रमाण क�तो अव�थामा कहाँ रहेको स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी सोको िववरण पेश गनु�पद�छ।यसरी िनयम िवपरीत ख�रद
भएको मा�कको िवतरण एंव कारण �प� पारी सोको �माण पेश गनु�पन� �..

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

३९ सोझै ख�रद २,२१९,०७०
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा � .५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु�पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१ मा
�.१०लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाटकाया�लय सामानह� �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोभैm ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझ�ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी
एउटै फम�सँग पटक पटक ख�रद भएकोले उ� रकम अिनयिमत दे�खएको �....

भौ नं र िमित सामानको िववरण आपुित�कता�को नाम भु�ानी रकम

4, 2077.09.02 �यापटप, क��यटुर ि��टर ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज ]649500

11,2077.11.04 �यापटप, क��यटुर ि��टर ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज 90000

139,2077.11.07 �यापटप ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज 784395

393,2078.01.16 �यापटप ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज 84600

171,2078.03.30 �यापटप ि��टर ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज 85284

37,2078.03.30 िविभ� सामा�ी ख�रद के.डी. इ�टर�ाइजेज 489000

144,2077.09.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 101955

411,2077.09.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 153312

577,2077.09.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 86977

580,207709.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 184303

583,2077.09.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 69866

586,2077.09.23 78050
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काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना

56,2077.09.23 काया�लय सामान तथा िविभ� छपाई सृि� �टेशनरी ए�ड जनरल अड�र⁄ छापाखाना 11328

ज�मा 2219070

४० सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

४०।२०७८।०३।३० सुरि�त नाग�रक आवास काय�िवधी, २०७५ को दफा ३ अनुसार लि�त वग�को पिहचान प�चात दफा ५(४) वमो�जम �थानीय तहसंग स�झौता गरी
पिहलो िक�तावापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराइने र उ� रकम लाभ�ाहीले ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अगाडी वढाउन खच�
गनु�पन� र िनमा�ण स�प� भएको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा वाँक� ४० �ितशत रकम दो�ो िक�तामा उपल�ध गराउने �यव�था रहको छ।
पा�लकाले यस वष� छनौट भएका ६० म�ये ४१ जना लाभ�ाहीलाई �थम िक�ता वापत �.३००००।०० का दरले सुरि�त नाग�रक आवास अनुदान रकम वापत ज�मा
�.१२३००००।०० उपल�ध गराएकोमा अनुदानको �भावकारीताको स�व�धमा अनुगमन मु�यांकन गरी यथािश� आवास िनमा�ण काय� स�म� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

४१ ज�गा ख�रद
पा�लकाको ज�गा ख�रद स�व�धी देिखएको �यहोराह� यस �कार छनः
: 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ नेपालको संिवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन २०७५(२०७५।११।१९) को दफा ३ (क) मा �थानीय तह�ारा
संचालन ग�रने प�रयोजनाको लािग ज�गा आव�यक पन� भएमा स�व��धत �थानीय तहले यस ऐन बमो�जमको मुआ�जा अ�य सबै खच� �यहोन� गरी ज�गा �ा� गराई िदन
नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले �य�तो ज�गा �थानीय तहलाई �ा� गराई िदने गरी िनण�य गन� स�ने �यव�था छ। पा�लकाले वीरभि� राइनास बह�
�ािव�धक िश�ालय भवन िनमा�ण काय�को लािग २ िनःसग�कता� अ��वका �े�को नाममा मालपोत काया�लय लमजुङमा �े�ता कायम रहेको सािवक ताकु� घाट वडा नं ५ िक
नं ९२३ को १ रोपनी १० आना र कृ�ण बहादरु �े�को नाममा रहेको िक नं ९२७ र ९२९ म�येको १ रोपनी समेत गरी ज�मा २ रोपनी १० ज�गा कूल थैली अंक �.२६
लाख २५ कायम गरी ख�रद भएको पाइयो।पा�लकाले ज�गा ख�रद गन� स�व�धमा नेपाल सरकार सम� अनुरोध नगरी काय�पा�लकाबाट िनण�य गरी सोझै ख�रद गरको
पाइयो।यसरी ऐनको िवपरीत िनण�य गरी भएको ख�रद िनयमसंमत मा� सिकएन।
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४२ ज�गाको मू�यांकन 

आ�थ�क वष� २०७७।७८मा मालपोत र�ज�� ेशन शु�क एंव लाभकर �लने �योजनको लािग मालपोत काया�लय लमजुङको �े�ा�धकार िभ� पन� ज�गाको �यूनतम मू�यांकन
पु��तका, ०७७।७८ बमो�जम सािवक ताकु� घाट वडा नं ५का मोटर बाटोले नछोएको ज�गाको मू�यांकन �ित रोपनी �.४१ हजार कायम ग�रएको छ।पा�लकाले ख�रद
गरेको िन�नानुसारको �यहोराका ज�गाको मालपोत काया�लयमा �लखत परी�ण गदा� स�व��धत वडा काया�लयबाट भएको घरबाटोको �सफा�रसमा उ� ज�गामा बाटो
नभएको भनी �सफा�रस भएको छ।पा�लकाले उ� ज�गाको �ित रोपनी दर �.१० लाख थैली कायम गरी सोही बमो�जम भु�ानी िदएको छ।ज�गा �ा�ी ऐन, २०३४ को
दफा १३ मा ज�गाको मुआ�जा रकम िनधा�रण गन�को लािग �मुख �ज�ा अ�धकारीको संयोजक�वमा स�व��धत पा�लकाको �ितिन�ध समे गरी ४ जनाको सिमित रहने
�यव�था भएकोमा सिमित समेत नवनाई पा�लकाले आफैले अनुमानको भरमा �ित रोपनी �.१० लाख मू�य िनधा�रण गरी भु�ानी िदनु उिचत दे�खएन।मालपोत
काया�लयबाट भएको �यूनतम मू�यांकन भ�दा २४.३९ क�रव २५ गुना बढी मू�यांकन भएको छ।जसबाट �थानीय सरकारलाई थप �ययभार पन� दे�खएको �..

र न र िमित िक
न

ज�गाको
�े�फल
रोपनीमा

िनःसग�कता�को
नाम

मू�यांकन पु��तका
नुसारको मू�यांकन �ित
रोपनी

भएको
मू�यांकन �ित
रोपनी

बढी
मू�यांकन

ह�नुपन�
थैली
अंक

कायम
भएक थैली
अंक

बढी थैली
अंक

1182,077,.09.27 923 १ रोपनी १०
आना

अ��वका �े� 41000 1000000 959000 66625 1625000 1558375

1183,077.09.27 927
,929

१ रोपनी कृ�ण कुमार
�े�

41000 1000000 959000 41000 1000000 959000

ज�मा 2517375

२,५१७,३७५
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४३ �रतपूब�कको कर िबजक 

३२५।२०७८।०३।१३ मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लकाको  औ�ोिगक �ामको डी िप आर काय�को लािग ग�मुखी ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा.�ल. लाई िवजक नं ०१९ बाट �. १५
लाख भु�ानी गरेकोमा परामश�दाताले जारी गरेको कर िवजक फोटोकपी भएकोले उ� वील रकममा भु�ानी भएको मु.अ.कर �.१०३७४०।०० को स�व��धत आ�त�रक
रा�वज काया�लयबाट जारी भएको कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकमको ५० �ितशतले ह�ने असूल गनु�पन� �..

५१,८७०

४४ उपभो�ा सिमित छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम 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।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योग गरी काम गराउँदा �ित�पधा� नह�ने, �ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण� �पमा मेिशन
�योग गरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने ह� ँदा यसरी गरेको काय� ऐन िनयमको �ितकूल समेत दे�ख�छ। यसतफ�  नगरपा�लकाले अगािम िदनमा सुधार
गनु�पद�छ।

४५ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सव स�ब��ध सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाटगराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले �योहोन� वा बेहोनु�पन� रकम र अ�य
आव�यक कुराह� खुलाइ साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन ग�र ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने
�यव�था रहेको छ।तर काया�लयले यस बष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउंदा स�झौताबाहेक स�झौता पुव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश
ह�न आएन ।यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ितसपधा��मक तवरले भएको दे�खएन ।यसबाट िनमा�ण काय�को समय लागत र
गुण�तरमा असर पन� ह� ंदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले ग�रनुपद�छ ।
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४६ पँुजीगतवाट चालु खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस नगरपा�लकाले यस आ.व मा
सभाबाटै नै पा�रत गरी चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�ण छनौट गरी परी�ण गदा�� १८४७९६०/- चालु खच� पँुजीगत
वजेटमा समावेश गरी खच� गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश खच�खेलकुद काय��म �व��न खच�, आ�थ�क सहयोग खच�,महो�सव
खच� ,िविभ� न जाित िवशेषको पव� खच� आिद समावेश भएका दे�ख�छ। उपभोग,संचालन,आ�थ�क सहयोग,अनुदान सहयोग ज�ता अनु�पादन खच�लाई संकुचन नगरी
पँुजीगत खच�को िह�सा वढाउन सिकने अव�था छैन। पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� िनयमस�मत दे�खदनै।
चालु �कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा समावेश गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।

गो.भौ.न.िमित चालु �कृितका खच� िववरण रकम

२८-२०७७।६।१४ दो�ो आिदबासी जनजाित सां�कृितक एवं पय�टन महो�सव २००००

७-२०७७।५।२९ च�ितथ� राइनास अ�पतालको ज�गा �यव�थापन ९१५४०

४६,४७-२०७७।७।२ �हरी चौक�ला◌�इ मौलापुजा वापत रकम ६००००

३६…२०७७।६।२७ जाितय िवभेदबाट उ�प� �कुम सामुदाियक ह�याका�ड िव�� कोणसभा काय��म २३६५०

३४…२०७७।६।२६ कोिभड १९ रोकथाम र जनचेतना बैठक भ�ा लगायत ४९६५५

६७…२०७७।७।२१ ५० �ितशत अनुदानमा आलुको िवउ िवतरण २००००

५६…२०७७।३।३ शुभकामना काड� ८३८४६

१०८…२०७७।१०।८ भ�लवल काय��म काय��म १६०००

१०४…२०७७।१०।७ भैरव मा िव का िश�कको तलब भु�ानी ३०००००
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९७…२०७७।९।२२ आ�थ�क सहायता ३५०००

९६…२०७७।९।१९ पौष १५ गो� जुधा◌�इ काय��म ३००००

१२०…२०७७।११।२६ सर�वती वाल �लव �होसार मनाएको ५००००

२१२…२०७८।१।५ ि�वेणी यवुा �लव �े�सडे�ट �लवको तयारी ९९०८०

२०८…२०७८।१।५ �ाकृितक गभा�धान काय��म रागो ख�रद एवं िवतरण ९००००

२०६…२०७७।१२।२७ �लग�लगे साइकल दौड काय��म ५००००

२३६…२०७८।१।१३ �जननको लािग थुमा िवतरण ३००००

२३६…२०७८।१।१२ खुला भ�लवल �ितयोिगता काय��म १५००००

२१८…२०७८।१।६ गु�ङ् सं�कृित स�ब�धी िभिडयो बनाउन सहयोग ३५०००

२४५…२०७८।१।१६ खुला नकआउट �ितयोिगता १०००००

२६४…२०७८।१।२३ भागवत वाचन िशवपुराण तथा ��ी काय��म १०००००

२६९…२०७८।१।२८ नविकरण यवुा �लवला◌�इ मेयर कप भ�लवल �ितयोिगता सहयोग २०००००

२८४…२०७८।३।३ िवउ िवजन िवतरण ६६१८९

३१४…२०७८।३।१३ मोवाइल फोन मम�त ता�लम ९८०००

३१३…२०७८।३।१३ ठाडो भाका लोक भाका �ित�ान ५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४०८…२०७८।३।२९ राइनासकोट सामुदाियक महो�सव २०००००

ज�मा १८४७९६०

४७ न�श�को �योग 

साव�जिनक िनमा�ण काय�को लािग आव�यक पन� नम�स �थानीय तहले �वीकृत गरी लागु गन� स�ने र आ�नै नम�सको अभावमा नेपाल सरकारले लागु गरेको स�ब��धत
�े�का नम�सह� लागु गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले भवन सडक लगायतका काय�को लािग अ�धकांश भवनको न�श �योग गरी लागत अनुमान तयारी एवं भु�ानी गरेको छ।
पा�लकाले भवनको लािग भवन िवभागबाट, सडकको लािग सडक िवभागबाट ��वकृत नमश� लगायत जुन �े�को काय�को सोिह काय�का लािग ��वकृत नम�श �योग गरी
लागत अनुमान तयारी एवं भु�ानी गनु�पद�छ ।

४८ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनमय ३९(१०) मा �ज�मेवार �य��ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपा◌�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी िदनु पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�ण काय�को लािग क�चनजंगा िनमा�ण सेवाला◌�इ िन�नानुसार भु�ानीमा ५ �ितशत क��ट�जे�सी र सुपरिभजन चाज�
वापत � भु�ानी िदएको रकम िनमा�ण �यवसायीला◌�इ भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �.

गो.भौ.न.िमित रिनङ् िवल िववरण मू अ कर समेत भु�ानी रक

१५-२०७७।६।१ दो�ो ५ �ितशत क��ट�जे�सी र सुपरिभजन चाज� २२६४४६

८१-२०७७।७।२७ ते�ो ५ �ितशत क��ट�जे�सी र सुपरिभजन चाज� १७३४३४

३९९८८०।-

३९९,८८०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४९ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारक◌ा
शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाको �शासिकय भवन
िनमा�ण काय�को लािग क�चनजंगा िनमा�ण सेवाला◌�इ चौथो रिनङ् िवल भु�ानी गदा� Providing and laying brick masonary work मा ढोकाको भाग घटाउनु पन�मा
४.९५ घनिमटरको नघटा◌�इ भु�ानी िदएको दे�खएकोले �ित घनिमटर १३०००।- का दरले बिढ भु�ानी भएको �.७२७१५।- (मू.अ. कर समेत) असुल ह�नुपन� �

७२,७१५

५० स�झौता भ�दा बिढ पे�क� 
नगरपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�णको लािग िनमा�ण �यवसायी र पा�लकािबच भएको स�झौताको िवशेष शत�को बँुदा नं ५७.१ मा मोिवलाइजेशन पे�क� स�झौता
रकमको १५ �ितशत दइु िक�तामा िदन सिकने उ�ेख छ । नगरपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�णको लािग क�चनजंगा िनमा�ण सेवा संग मू�य अिभबृि� कर बाहेक
�.४१०२४०४६.१७ मा स�झौता भएकोमा सो रकमको १५ �ितशत � ६१५३६०७।- मा� मोिवला◌�इजेशन पे�क� उपल�ध गराउनु पन�मा पा�लकाले स�झौता भ�दा
बढी � २९१४३९३।- पे�क� उपल�ध गराएको दे�खयो । उ� पे�क� म�ये यस आ.व. को अ�तमा � �.४३६९०६८।- पे�क� बाँक� दे�ख�छ ।पा�लकाले स�झौता अनुसार
पे�क� िदने र फछ�यौट गनु�पद�छ ।

५१ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

३९६-२०७८।३।२८ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय
पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै।यिद
उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । नगरपा�लकाले यो वष� देहाय अनुसारको नाफामूलक
सं�थाको लािग �.३०००००।- अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो ।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन ।

अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम कैिफयत

िहमालयन ए�ो टु�रजम �ा ली को�ड�म िनमा�ण ३००००० �देशको अनुदानमा लागत साझेदारी

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५२ काया�लयको काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै
ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै भवन िनमा�ण तथा मम�तको काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ देहायअनुसार � ४०,६३,४६७।
खच� गरेको छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै
गनु�पन� काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही समुदाय माफ� तआ�नै भवन िनमा�णकाय� गराउनु
अिनयिमत दे�खएको �....

गो भौ नं. र िमित कामको िववरण भु�ानी रकम

३३-२०७७।६।२३ वडा नं ७ को भवन वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स ४८५०००

३१७-२०७८।३।१३ �वा��य चौिक ट�स िनमा�ण ३८४०००

ज�माः ८६९०००

८६९,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३ �रतपूब�कको कर िबजकः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था भएकोमा
िन�न गो�वरा भौचर नं र िमित बाट �नेहा क�स�ट�शनला◌�इ रकम भु�ानी भएकोमा उ� क�स�ट�शनले पेश गरेको िवजक फरक फरक खालको रहेकोले उ� भु�ानी
भएको मू.अ.कर रकमको कर समायोजन प� पेश ह�नुपन� �.

गो भौ नं. र िमित कामको िववरण िवजक नं र िमित मू.अ.कर रकम

२५-२०७७।६।१३ धिमलीकुवा मोटरबाटो िनमा�ण ००१-२०७७।६।३ ३४३२०

२९-२०७७।६।१८ ०१७-२०७७।६।१२ ३४३२

३७७५२

३७,७५२

५४ संझौता िवपरीतको खच� 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय र सहोदर अ�पताल लमजुङबीच िमित २०७५।०३।२२ मा भएको संझौताको बँुदा नं १ मा नेपाल सरकारबाट �ा� अनुदान रकमबाट
�वीकृत काय��म बमो�जम पँूजीगत �कितका काय�ह� अ�पताल भवन िनमा�ण �वा��य स�व��ध उपकरण अ�पताल मेिशनरी औजार ज�ता पूजीगत �कृितका िशष�कमा
मा� खच� गन� सिकने तथा सो अनुदान चालुगत काय�मा खच� गरेको पाइएमा �च�लत कानून बमो�जम कारबाही गरी उ� रकम असूल गन� कुरा उ�ेख भएकोमा पा�लकाले
सहोदर सामुदाियक अ�पतालको नाममा आएको �.२ करोडको भु�ानीमा �.६३१९६६।०० क��ट�जे�सी रकम क�ी ग�र ज�मा �.१९३६८०३४।०० मा� भु�ानी भई
सोही बरावरको िनमा�ण काय� भएकोले संझौता बमो�जम शत �ितशत रकम पूजीगत काय�मा नभएकोले पा�लकाको क��ट�जे�सी खातामा भएको रकमबाट संिघय संिचत
कोष िफता� गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �...

६३१,९६६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ परामश�दाताको पूव� िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ (क) मा परामश�दाताको िढलाईको कारणले खरीद संझौता बमो�जमको काम तोिकएको समयमा स�प� ह�न
नसकेमा संझौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लनुपन� उ�ेख छ।�य�तै काया�लय
एंव परामश�दाता िबच भएको स�झौतामा पिन समयमा काम स�प� ह�न नसकेमा �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लने �यव�था छ।
पा�लकाले िन�न परामश�दातालाई �याद थप नगरी काय�स�प� गन� िमित भ�दा िढला गरी काय�स�प� गरेकोमा मू.अ.कर समेत �.१९८७५६३।०० भु�ानी िदएकोपाइयो।
स�व��धतबाट पूव� िनधा��रत �ितपुित� ह�नुपन� �.. 

गो भौ न र
िमित

परामश�दाताको नाम कामको िववरण भु�ानी
भएको रकम

संझौता िमित संपन गनु�पन�
िमित

संपन
भएको
िमित

बढी
भएको
िदन

�ितिदनले
ह�ने रकम

ज�मा
रकम

19,
2078.02.14

�ोएलाइट ई��जिनय�रङ
क�ट��सन �ा.�ल

_ 496754 2077.11.01 2077.12.20 2078.2.13 52 220 14440

27,
2078.03.13

कृ�ण इ��जिनय�रङ
क�स�टे�सी

वडा न ६ को को�ड
�टोरको िड िप आर

1490809 2077.09.2 2078.01.2 2078.3.11 70 659 46175

ज�मा 1987563 60615

६०,६१५

�म भौचर
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५६ छा�वृित रकम 

िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१.(७.१) मा लि�त समूहका लािग िदवाखाजा काय��मको लागी िव�ालयलाइ अनुदान िदने
�यव�था रहेको छ। जसअ�तग�त सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख ५ क�ास�म �ित िव�ाथ� दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजा
वापतको रकम अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ।पा�लकाले IEMIS मा उ�े�खत िव�ाथ� सं�या तथा सामा�य प�र��थतीमा वािष�क १८० िदनको रकम मा�
अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा िव� व�यापी महामारीको �पमा रहेको कोिभड-१९ समयमा पनी िव�ालयवाट �ा� त िववरण अनुसार नै पा�लकाको िश�ा
शाखावाट िव�ालयमा िव�ाथ� उप��थत सं�या यिकन नगरी,िव�ालय खुलेको िदनको सं�या एिकन नगरी एकै पा�लका िभ�का िव�ालयह�मा फरक फरक िदन कतै
१७६ िदन,कतै १५० िदन कतै १४० िदन राखी खच� लेखेको पाईयी।िव�ालय खुलेको िदन, उप��थत िव�ाथ� सं�या यिकन नगरी िनकासा िदएको �.२२९४६५३।
स�व�धमा पा�लकाले एिकन गनु�पन� �

२,२९४,६५३

५७ िश�ण सहयोग अनुदान 

िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ (९.२) मा िव�ालयको काय�स�पादन �तरको मू�याकंन गरी �. ५०००० अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था रहेको छ। िव�ालयले सो अनुदान रकम िव�ालय �यव�थापन समतीको िनण�य वमो�जम शैि�क गु�तरको �े� पिहचान गरी खच� गनु�पन� उ�ेख छ।
पा�लकाले जनता मा.िव. लाई िश�ण सहयोग अनुदान �.५००००।िनकासा िदएको छ।िव�ालय �यव�थापन सिमतीको िनण�य वेगर १९ जना िव�ाथ�लाई �ुसन क�ा
संचालन गरेको िवल भरपाई पेश भएको छ।�ुसन क�ा संचालन स�ब��ध िव�ालय �यव�थापन सिमतीको िनण�य पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल गरी संिघय संिचत
कोष दा�खला गनु�पन� �..

५०,०००
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५८ पे�क� जमानतको अव�ध 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� जमानतको अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको पे�क� फ�यौट गनु�पन� अव�ध भ�दा क��तमा १ मिहना
बढी अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ ।साथै िनमा�ण �यवसायी र पा�लकािबच भएको स�झौताको िवशेष शत�को बँुदा नं ५७.३ मा पे�क� फछ�यौट गनु�पन� अव�ध िनमा�ण काय�
स�प� गनु�पन� अव�धको ८० �ितशत ह�ने उ�ेख छ ।नगरपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�णको काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७९।०६।०२ भएको पे�क� जमानत
िनयमावली एवं स�झौतामा उ�ेख भएको अव�ध भ�दा कम राखेकोले उ� पे�क�को जमानत अव�ध थप गनु�पद�छ ।

िववरण जमानत रकम जमानतको अव�ध थप गनु�पन� अव�ध

सनराइज ब�क �ल ६००१०६८ २०७८।३।३ २०७८।११।३

५९ धरौटी क�ी 
३८४-२०७८।३।२७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम १२३ -४_ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद संझौता बमो�जम रिन� िवल वा िवजकको भु�ानी गदा� िबल
वा िबजकमा उ�े�खत रकमको ५ �ितशत रकम क�ा गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।महादेव�थान स�बास साततले सडक मम�त काय�को लािग माया�स
क��ट��शनला◌�इ अ��तम िबल भु�ानी गदा� िनयमानुसार कि� गनु�पन� �.४१३७९।- क�ी नगरी भु�ानी गरेकोले स�व��धत िनमा�ण �यवसायीबाट उ� रकम असूल गरी
पा�लकाको धरौटी खातामा ज�मा गरी सो को �माण पेश गनु�पन� �=

४१,३७९

६० अनुपाितक क�ी 
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� �

५२,८३२
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६१ न�श� भ�दा बढी भु�ानी 
भवनिवगाग र �संचा◌�इ िवभागबाट ��वकृत न�श� अनुसार अनुसार ढंुगाको गाह� लागाउने कामको लािग १ घनिमटरको लािग ५ जना अद� कामदार ला�े उ�ेख भएकोमा
पा�लकाले िन�नानुसार योजनामा ८ अद� कामदारको दर राखी दर िव�लेषण गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले �ित घनिमटर २३७० का दरले भु�ानी िन�नानुसार बढी
भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �.

गो�वरा भौचर नं र िमित योजनाको नाम ढंुगाको गाह�को प�रमाण बढी भु�ानी रकम

434-2078/3/30 राइनासटार �संचा◌�इ आयोजना 41.06 97312

209-2078/1/5 जनिहत किफ तथा कृिष सहकारी सं�था 12.43 29459

42-2077/6/9 राइनासटार �संचा◌�इ आयोजना 2.64 6256

361-2078/3/24 च�ितथ� धािम�क पय�टिकय �थल िनमा�ण 54.10 128217

ज�मा 110.23 261244

२६१,२४४

६२ बढी भु�ानी 
३२८-२०७८।३।२० साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको
भु�ानी गदा� करारक◌ा शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।
धिमलीकुवा खानेपानी मम�त योजनामा पाइप जडानको काय� १९१७ िमटर भएकोमा पाइपलाइन ख�े काम २२४२ िमटरको भु�ानी भएको दे�खएकोले पाइप जडान भ�दा
बढी ३२५ िमटर पाइप लाइन ख�ेकामको ८७.७५ घनिमटर कामको ५६९.५९ का दरले बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

४९,९८२
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६३ पाइपको रकम भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ ।नगरपा�लकाले यस आ.व. मा �य��को िनवेदन र तोक
आदेशको आधारमा उनीह�ले पेश गरेको िवल अनु�प १००००।- देखी � ४००००।- स�म ४८ जनाला◌�इ �.७८२०००।- मू�यका पाइप ख�रद गरेकवापतको रकम
भु�ानी गरेको छ । यसरी पाइप ख�रदको रकम िनवेदन र पेश गरेको िबलको आधारमा भु�ानी िदँदा उ� पाइपको उिचत उपयोग नह�न स�ने र ख�रदमा समेत �ित��धा�
कायम ह�न नस�ने दे�ख�छ । नगरपा�लकाले य�ता खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६४ जनसहभािगता 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१) अनुसार � १ करोड स�म लागत अनुमान भएको आयोजना उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने र उपिनयम २
अनुसार उपिनयम १ मा उि��खत लागत अनुमानमा मू�य अिभबृि� कर,ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेत समावेश ह�ने उ�ेख छ।
काय�पा�लकाले िवगतमा उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउँदा २० �ितशत �मदान ह�ने िनण�यला◌�इ प�रवत�न गरी 2077.12.19 को िनण�यले उपभो�ा सिमित माफ� त
संुचालन ह�ने िनमा�ण काय�मा १० �ितशत मा� जनसहािभगता ह�ने िनण�य भएको दे�ख�छ । तर सो िनण�य ह�नुभ�दा अगाव ैपा�लकाबाट संचा�लत अ�धकांश आयोजनामा
२० �ितशत भ�दा कम जन�मदान राखी िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयारी एवं स�झौता गन� गरेको कारण गाउँपा�लकाला◌�इ थप �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।
पा�लककाले काय�पा�लकाबाट भएको िनण�यको पूण� �पमा पालना गनु�पद�छ । जनसहभािगता कम भएका केिह उदाहरण िन�नानुसार छन् 

उपभो�ा सिमित र काम स�झौता रकम गा पा ले �यहोन� उपभो�ाले �यहोन� %

�धिमलीकुवा वडा नं १ र २ को मोटरबाटो �तरो�ित 1757224.80 14550000 17.20

वगलटार सामुदाियक द�लत गुठी भवन 411361.68 338500 17.71

राइनासटार �संचा◌�इ योजना 868604.78 722650 16.80

वडा नं ७ को भवन िनमा�ण 582994.04 485000 16.81

�म भौचर
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६५ �ावेलको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारक◌ा
शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।िन�न योजनाको लागत अनुमान
तयार गदा� �ाभेल गन� काय�को प�रमाण िनका�दा १२.५ �ितशत Void Part घटाएर प�रमाण िनकालेकोमा िवल भु�ानी ह� ँदा नघटा◌�इ भु�ानी िदएकोले उ� बढी भु�ानी
भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

गो�वरा भौचर नं र िमित योजनाको नाम �ावेलको प�रमाण घटाउनु पन� प�रमाण दर रकम

261-2078/1/22 नयाँ पौवा िहले ग�छी दोभान खोला 418.56 52.32 965.92 50536

299-2078/3/8 साक� टार ओखले मोटरबाटो 231 28.87 899.11 25961

76497

७६,४९७

६६ धरौटी क�ी नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम १२३ -४_ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद संझौता बमो�जम रिन� िवल वा िवजकको भु�ानी गदा� िबल वा िबजकमा उ�े�खत
रकमको ५ �ितशत रकम क�ा गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले �यारजुङ �वा��य चौक� िनमा�ण काय�को लािग व�नेत िनमा�ण,भगवती जे भीलाई िविभ�
गो�वारा भौचरबाट मू अ कर बाहेक � ४१७९६५०।०० को भु�ानीमा िनयमानुसार क�ी गनु�पन� ज�मा �.२०८९८३=।०० धरौटी रकम क�ी नगरेकोले स�व��धत
िनमा�ण �यवसायीबाट क�ा गरी पा�लकाको धरौटी खातामा ज�मा भएको �माण पेश गनु�पन� �==

२०८,९८३

६७ �ोत �य�� 
४।२०७७।६।११: �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४,मा िश�कदरव�दी िमलान र िश�कको �मता िवकास स�व�धी अ�धकार �थानीय तहको काय� �े� अ�तग�त
रहने �यव�था भएप� चात �ोत के�� स�व��ध �यव�था खारेज भएको छ।पा�लकाले यस आ.व.मा पा�लका िभ� िश�क �ोत के�� नरहेको र �वीकृत वािष�क काय��ममा
नपरेको �ोतके�� �यव�थापन खच� �ी कुमारनाथ �यौपानेको नाममा मा�सक �.४८१६४।- का दरले कुल भु�ानी �.५७७९६८।- भु�ानी गरेको पाइयो।�थानीय तहमा
�ोत के�� स�ब�धी �यव�था नरहेको र �वीकृत वािष�क काय��म वािहरको िशष�कमा खच� ले� न निम�ने ह�नाले उ� रकम अिनयिमत दे�खएको � 

५७७,९६८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६८ िव�ालयका कम�चारीको लािग थप तलब भ�ा 
संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत सशत� अनुदानबाट पा�लका अ�तग�तका सव ैसाव�जिनक िव�ालयह�मा िश�क तथा िव�ाथ�ह�को लािग तोिकए बमो�जमको िनकासा
आउने र नपुग भएमा थप रकम समेत सशत�बाट नै �यव�थापन ह�ने �ावधान रहेकोमा कम�चारीह�ले खाईपाइ आएको तलवमानमा थप गरी भु�ानी िदने पा�लकाको िनण�य
बमो�जम बाल िवकास िश�क, िव�ालय कम�चारी र काया�लय सहयोगीह�लाईपा�लकाको समानीकरण अनुदानबाट स�व��धत िव�ायल �यव�थापन सिमित तथा वडाको
�सफा�रसका आधारमा �. २७३००००।००िनकासा िदएको पाइयो।िव�ालयलाई शसत� अनुदानबाट माग बमो�जमको रकम �ा� ह�ने अव�थामा थप सुिवधा वापत िनण�य
गरी िनकासा िदन निम�ने दे�खएकोले उ� रकम पा�लकाला◌�इ थप �ययभार भएको �.

�स
न

तह सं�या संिघय सरकारवाट िनकासा चाडपव� सिहत १३
मिहनाको)

पा�लकावाट थप िनकासा िदएको रकम (�.२५०० का
दरले)

१ का.स.(.�.७५०० का दरले) ३६ 3510000 1170000

२ लेखा (�.११५०० का दरले) ११ 1644500 357500

३ बा.िव.के.सहजकता� (�.६००० का
दरले)

३७ 2886000 1202500

ज�मा 2730000

२,७३०,०००

६९ िदवा खाजा काय��म 

िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ (४.२) मा IEMIS मा �िव� त�यांकलाइ स�व��धत िव�ालयवाट क�ागत िव�ाथ�ह�को
यथाथ� त�याकंसँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृित रकम अनुदान िदने �य�था रहेको छ।पा�लकाले छा�वृित
वापत �.६८९२००।िनकासा गरी खच� लेखेको छ।�े�ता परी�णको �ममा अ�धकांश िव�ालयको छा�वृित रकम िवतरण भएको भरपाई पेश ह�न सकेन।यस स�ब�धमा
पा�लकाले यिकन गरी छा�वृित िवतरण गरेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �

६८९,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७० पा�पु�तक �यव�थापन अनुदान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानो िठिम भ�पुरको प� सं�या २०७७।७८,चलानी नंन ३९५ र िमित २०७८।२।२५ को परीप� अनुसार २०७८ सालको शैि�क
स� आषाढ १ गते वाट �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ� िववरण,पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने रकम िनकासा �ि�या अगाडी
बढाउँदा चालु आ.व. समा� त ह�ने भएकोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� सं�या यिकन ह�न नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मानी िनःशु�क पा�
पु�तक उपल�ध गरउन सिकने �यव�था रहेको छ।सोही अनु�प पा�लकाले पा�लका ��थत ३६ वटा िव�ालयलाई पा�पु�तक अनुदान वापत �.२११३७४४।िनकासा
िदएको पाईयो।पा�पु�तक अनुदान िनकासा �ा� ती पछी कुनै पिन िव�ालयले िव�ाथ�ह�ले पा�पु�तक बुझेको भरपाई पेश गरेका छै�।तसथ� स�ब��धत िव�ालयको
िव�ाथ�ले पा� पु�तक बुझेको भरपाई पेश ह�नुपन� �..

२,११३,७४४

७१ सामा�जक आ�थ�क लेखापरी�ण अनुदान र िव�ालय सुधार योजना अनुदान 

�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालय म�ये आधारभुत तह ( क�ा १ दे�ख ५ , क�ा १ दे�ख ८) स�ा�लत िव�ालयह�को लािग �ित िव�ालय � १०
हजारका दरले र मा�यािमक तह (क�ा १ दे�ख १० ,क�ा १ दे�ख १२) स�ा�लत �ित िव�ालयलाई � १५ हजारका दरले सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण साथै
आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयका लागी �ित िव�ालय � १५ हजार तथा मा�यािमक तह स�ा�लत िव�ालयका लािग �ित िव�ालय � २० हजारका दरले िव�ालय
सुधार योजना स�ालन काय�का लािग एकमु� अनुदान िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप न.२.७.१३.१० मा
उ�ेख छ नगरपा�लकाले यस वष� तप�सलका ३६ िव�ालयलाई साम�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण गन� काय�का लािग �.४१५०००।र िव�ालय सुधार योजना काय�का
लािग �. ५९५०००।अनुदान उपल�ध गराएकोमा िव�ालयह�ले िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण तथा सामा�जक लेखापरी�ण गराएको �माण पा�लकामा उपल�ध गराएका
छैनन् । ��येक वष� सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण र िव�ालयलय सुधार योजना काय�को लािग िनकासा िदने �लने तर िव�ालयह�ले परी�ण गराई पारदश�ता र
जवाफदेिहती मु�यांकन नगन� �चलनले िव�ालयको आ�थ�क अनुशासन कायम नह�ने अव�था रहेको छ । अत पारदिश�ता र जवाफदेिहता �व��न गन� सव ै ३६
िव�ालयह�ले लेखापरी�ण गराएको र िव�ालय सुधार िनमा�ण तथा अ�याव�धक िववरण पेश गनु� पन� �

िव�ालयको नाम सा.तथा आ.ले.प.अनुदान िव सु यो अनुदान रकम

महे�� बाल िवकास मा�यािमक िव�ालय 15000 20000

�ानोदय मा�यािमक िव�ालय 15000 20000

सौभ�यदय नमूना मा�यािमक िव�ालय 15000 20000

१,०१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िशशु िव�ा�म मा�यािमक िव�ालय 15000 20000

शैलपु�ी नमूना मा.िव. 15000 20000

शारदा मा.िव. 15000 20000

िवरभ�� मा.िव. 15000 20000

�� मा.िव. 15000 20000

भैरव मा.िव. 15000 20000

जनता मा.िव. 15000 20000

बु�िमलन मा.िव. 15000 20000

का�लका आ.िव. 10000 15000

सर�वती �ा.िव. 10000 15000

च�पावती �ा.िव. 10000 15000

जनचेतना �ा.िव. 10000 15000

�गती �ा.िव. 10000 15000

बस�तावती �ा.िव. 10000 15000

िवरे�� िदप �ा.िव. 10000 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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च�डी �ा.िव. 10000 15000

िमलन �ा.िव. 10000 15000

सर�वती �ा.िव. 10000 15000

अमर �योती �ा.िव. 10000 15000

शुभोदय �ा.िव. 10000 15000

शुदश�न �ा.िव. 10000 15000

कृ�ण �ा.िव. 10000 15000

शा�ती देवी �ा.िव. 10000 15000

दगुा�देवी �ा.िव. 10000 15000

िवरे�� शा�ती �ा.िव. 10000 15000

स� तक�या �ा.िव. 10000 15000

देवी �ा.िव. 10000 15000

गौतम �ा.िव. 10000 15000

�स�ाथ� �ा.िव. 10000 15000

महे�� �ा.िव. 10000 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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मनकामना �ा.िव. 10000 15000

महे�� �योती �ा.िव. 10000 15000

स�त �ा.िव. 10000 15000

ज�मा 415000 595000

७२ िश�क िव�ाथ� अनुपात 

पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकामा स�ालनमा रहेका ३४ िव�ालयह�को िश�क पदपुत� तथा िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको छ।

�स.न िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� करार िव�ा�थ� सं�या

१ महे�� बालिवकास मा.िव. 12 11 2 125

२ �ानोदय मा�यािमक िव�ालय 18 16 2 286

३ सौभ�यदय नमूना मा.िव. 21 16 4 583

४ िशशु िव�ा�म मा.िव. 17 12 4 473

५ शैलपु�ी नमूना मा.िव. 27 15 12 412

६ शारदा मा.िव. 15 11 4 330

७ िवरभ�� मा.िव. 18 13 4 433

८ �� मा.िव. 14 10 3 224

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९ भैरव मा.िव. 15 10 5 246

१० जनता मा.िव. 12 6 5 105

११ बु�िमलन मा.िव. 16 11 4 217

१२ का�लका आ.िव. 9 6 3 48

१३ सर�वती �ा.िव. 2 2 0 11

१४ च�पावती �ा.िव. 5 3 1 70

१५ जनचेतना �ा.िव. 4 3 1 30

१६ �गती �ा.िव. 5 3 2 63

१७ बस�तावती �ा.िव. 2 2 0 25

१८ िवरे�� िदप �ा.िव. 4 2 0 55

१९ च�डी �ा.िव. 3 3 0 30

२० िमलन �ा.िव. 5 5 0 64

२१ सर�वती �ा.िव. 3 2 1 44

२२ अमर �योती �ा.िव. 3 1 1 40

२३ शुभोदय �ा.िव. 3 2 1 30

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४ शुदश�न �ा.िव. 3 3 0 16

२५ कृ�ण �ा.िव. 2 2 0 25

२६ शा�ती देवी �ा.िव. 4 2 2 36

२७ दगुा�देवी �ा.िव. 3 1 1 22

२८ िवरे�� शा�ती �ा.िव. 1 1 0 14

२९ स� तक�या �ा.िव. 2 1 1 16

३० देवी �ा.िव. 3 3 0 25

३१ गौतम �ा.िव. 1 1 0 17

३२ �स�ाथ� �ा.िव. 1 1 0 14

३३ महे�� �ा.िव. 3 2 1 26

३४ मनकामना �ा.िव. 0 0 0 4

३५ महे�� �योती �ा.िव. 0 0 0 13

३६ स�त �ा.िव. 0 0 0 9

ज�मा 256 4181

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�स नं ३४,३५ र ३६ िश�क दरव�दी शु�य रहेको र पदपुत� पनी शु�य रहेको छ भने िव�ाथ� सं�या �मशः ४,१३ र १९ जना रहेका छन। िव�ाथ� सं�या,िश�क दरब�दी
तथा पदपुत� र भौगो�लक दरुीका आधारमा �यनु िव�ाथ� सं�या भएका िव�ालयह�लाई एक आपसमा गा�ने तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

७३ िव�ान �योगशाला अनुदान 

रा�� पती शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध,२०७६बंुदा ६ को दफा ३ को उपदफा १ मा शैि�क सं�था छनौट गदा� एकै �कृितका काय��म काया��वयनका लािग
दोहोरोपन नह�ने गरी छनोट गनु�पन� �यव�था छ।पा�लका ��थत देहाका िव�ालयह�ले एउटै �कृितको काय�िव�ान �योगशाला िनमा�णको लािग शश�त वाट अनुदान �ा� त
गनु�कासाथै रा�� पती शैि�क सुधार काय��मवाट पनी सोिह िशष�कमा अनुदान �ा� गरेको दे�खयो।यसरी एउटै िशष�कमा दोहोरो अनुदान िनकासा िददंा अनुदानको
�भावकारीता मा�थ पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

�स.न. िव�ालयको नाम शशत� अनुदान रा�� पती शैि�क सुधार काय��म

१ �ानोशदय मा.िव. 650000 650000

२ महे�� मा.िव. 650000 650000

३ शारदा मा.िव. 650000 650000

४ भैरव मा.िव. 650000 1300000

५ �� मा.िव. 650000 650000

६ बु�िमलन मा.िव. 650000 650000

ज�मा 3900000 4550000

७४ क��ट�जे�सी क�ा नगरी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ को िनयम ९७ को ४ मा उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभबृि� कर तथा क��ट�जे�सीको
रकम क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले बुढीचौर ��थत सनराईज यथु �लव तथा �यारजुङ ��थत पाँगोटे खेल मैदान िनमा�ण उपभो�ा
सिमितलाई कूल मू�यांकन रकम �-५०००००।०० को क��ट�जे�सी रकम �. १५०००।०० समेत भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असूल गरी संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन� �----

१५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७५ �ज�सी दा�खला 
३।२०७८।३।२४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ को उपिनयम १ मा काया�लय �मुखले ख�रद गरी �ा� ह�न आएको
�ज�सी मालसमानको िववरण र मू�य खुलाइ �ज�सी िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन� �यव�था छ ।�ानोदय मा�यािमक िव�ालयको वाल िवकास तफ� को
सामा�ीह� ख�रदमा �. ५०००००।भु�ानी गरेकोमा उ� सामा�ीह� स�ब��धत �कुलमा दा�खला भएको नदे�खएकोले दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपन� �

५००,०००

७६ खच�का �माण नभएको 
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 रकम पु�ी ह�ने िबल भरपा◌�इ �माण र कागजात
सल�ु ह�नुपन� उ�ेख छ।िश�ा िवकास िनद�शनालय अ�तग�तको काय��ममा िशशु िव�ा�म मा�यािमक िव�ालयको भवन िनमा�ण काय�मा �.५०००००।खच� लेखेको
पाईयो।�ािव�धक ई�टमेट, स�झौता,काय� स�प� न �ितवेदन वेगर पा�लकाले भु�ानी िदएकोले उ� खच�को �माण पेश गनु�पन�

५००,०००

७७ जनसहभागीताको अंश क�ी नगरेको 
२०७८।३।३० – 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।ह�रयाली पाक�  िनमा�ण काय� गदा�
उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा कुल लागत अनुमान �.४९५०२३७।- म�ये उपभो�ा सिमतको �मदान �.५८५२३७।पा�लकाले बेहान� अंश क��ट�जे�सी बाहेक
�.४३६५०००।०० उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ।उ� िनमा�ण काय�को काय�को पिहलो रिन� िवल भु�ानी ह� ँदा खुद काम �.१९८६६११ म�ये �.३१३६५ कर
क�ी प� चात �.१८५४९७६ भु�ानी ह�नुपन�मा �.१९०११५८ भु�ािन भएकोले जनसहभािगता वापतको �.१८५४९८। स�ब�धीत उपभो�ा सिमितबाट रकम असूल
ह�नुपन� �.

१८५,४९८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७८ पे�क� जमानतको अव�ध 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� जमानतको अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको पे�क� फ�यौट गनु�पन� अव�ध भ�दा क��तमा १ मिहना
बढी अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ ।साथै िनमा�ण �यवसायी र पा�लकािबच भएको स�झौताको िवशेष शत�को बँुदा नं ५७.३ मा पे�क� फछ�यौट गनु�पन� अव�ध िनमा�ण काय�
स�प� गनु�पन� अव�धको ८० �ितशत ह�ने उ�ेख छ ।नगरपा�लकाले १५ शैयाको अ�पतालको िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७९।०९।०१ भएको पे�क� जमानत
िनयमावली एवं स�झौतामा उ�ेख भएको अव�ध भ�दा कम राखेकोले उ� पे�क�को जमानत अव�ध थप गनु�पद�छ ।

िववरण जमानत रकम जमानतको अव�ध थप गनु�पन� अव�ध

सनराइज ब�क �ल ४९०७७०० २०७८।९।१७ २०७९।६।१७

७९ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १८ को १ र २ मा �थानीय तहले भ�ा वापत िनकासा भएको रकम आ�थ�क वष� समा� ह�नु भ�दा ७ िदन अगावै
िवतरण गरी आ�थ�क कारोवार व�द गनु�पन� �यव�था रहेको छ।आ�थ�क वष� अ��य प� चात कानून वमो�जम िनकासा र खच�को लेखा अ�ाव�धक गरी बैकं िहसाव िमलान गरी
िवतरण भई बांक� रकम कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयमा िफता� गनु�पद�छ।पा�लकावाट ते�ो चौमा�सकमा भ�ा िवतरणको लागी �.२७७११२६५। िनकासा भएकोमा
सो रकम म�ये िवतरण भई बाँक� रकमको समब�धमा पा�लकाले िनकासा र खच�को लेखा अ�ाव�धक गरेको पाइएन।िवतरणको भरपाई पेश गरी वांक� रहेमा सो रकम
संघीय संिचत कोषमा दा�खला गरी �माण पेश गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८० लगत क�ा प� चात भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा पाईरहेको �यि�को मृ�य भएमा वा �य�तो �य�� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउन यो�य
नरहेमा िनजको नाम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने अिभलेखवाट हटाउनुपन� �यव�था छ।नमुना छनोट गरी �े�ता परी�ण गदा� देहाय वमो�जमका लाभ�ाहीको लगत क�ा
प� चात पनी रकम बुझेको भरपाई पाईयो।उ� लगत क�ा प� चात भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�स.न. लाभ�ाहीको नाम लगत क�ा गरीएको िमती भु�ानी भएको रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम फरक रकम

१२१ बहादरु गु�ङ २०७७।५।१५ 12000 4500 7500

५७ �जवराज �यौपाने २०७७।५।१५ 12000 4500 7500

११८ बखत बहादरु गु�ङ २०७७।५।१५ 12000 4500 7500

४७ टक बहादरु गु�ङ २०७७।५।१५ 12000 4500 7500

ज�मा 30000

३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८१ लाभ�ाहीको अिभलेख 

सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५को दफा १०.१ मा �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको अनुसूची ५ बमो�जमको मूल
अिभलेख अ�ाव�धक गरी वडा अनुसार ��येक वडा काया�लयमा रा� नुपन� र साथै लाभ�ाहीको तोिकए बमो�जमको िववरण िनिद�� ट समयिभ� एम आइ एस मा �िव�� ट
गनु�पन� �यव�था रहेको छ र दफा १६ को (घ) मा बैिकङं �णाली माफ� त भ�ा िवतरणमा गईनसकेका �थानीय तहले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� भ�ा िवतरण
सिमतीको रोहवरमा बसी भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था रहेको छ।नमूना छनोट गरी �े�ता परी�ण गदा� पा�लका ��थत २ वटा वडा काया�लयले �यानुय�ी भ�ा िवतरण गदा�
एउटै लाभ�ाहीले दोहोया�एर भ�ा बुझेको भरपाई पाईयो।उ� दोहोरो परेको भ�ा स�ब��धत लाभ�ाहीवाट असुल गनु�पन� �...

�स.न. वडा नं नाम चौमा�सक नाग�रकता नं बुझेको रकम फरक रकम

२१३ ८ स�त कुमारी �े� �थम ८१८१ 12000 12000

२१५ ८ स�त कुमारी �े� �थम ८१८१ 12000

१५ ८ धनमाया गु�ङ �थम २३९९ 12000 12000

१६ ८ धनमाया गु�ङ �थम २३९९ 12000

ज�मा 24000

२४,०००

८२ िहसाब िमलान ढीला 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १४ को ४ मा �थािनय तहले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट सामा�जक सुर�ा भ�ाको िनकासा माग
गदा� अिनवाय� �पमा अिघ�ो चौमा�सकको िहसाव िमलान िववरण पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले पिहलो चौमा�सकको भ�ा िनकासा �.२७३०४३४७। म�ये
�.२३०३१४१३ िवतरण गरी वाँक� रकम �.४९७२९३४।िमित २०७७।१२।२६ संिघय संिचतकोष दा�खला भएको भौचर पाईयो।�यसैगरी दो�ो चौमा�सकमा
�.२७६९१२०८।िनकासा भएको म�ये �.२५०३४३९२ िवतरण गरी बाँक� रकम �.२६५६८१६.।- िमती २०७८।३।१५ मा संिघय संिचतकोष दा�खला गरेको भौचर
पाईयो।काय�िव�ध अनु�प समयमै पे�क� फछ�यौट गनु�पन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८३ कृिषमा अनुदानः 
कृिष अनुदानको रकम िवतरण गदा� िन�� चत मापद�ड तथा काय�िवधी बनाएर मा� िवतरण गनु�पद�छ।सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत
त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास गनु�पद�छ।साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको
�वामी�व हेरेर मा� िवतरण गनु�पद�छ।पा�लकाले �प� काय�िव�ध वेगर िनण�यका आधारमा मा� कृिष अनुदान िवतरण गरेको पाइयो। यस स�व�धमा पा�लकाले �यान िदनुपन�
दे�ख�छ। 

८४ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ।�थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगरिविभ� िमितमा िविभ� स�लायस�वाट यस आ व मा
�.१९ लाखको औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ।यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः
ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,औष�धको खच�
घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न
गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८५ पकेट अनुदान 

१३०।२०७८।१।१६ �धानम��ी कृषी आधुिनक परीयोजना काया��वयन �यानुयल,२०७७ को ४.१.१.मा पकेट �े� िनधा�रणको लागी �यनुतम �े�फल तथा सं�या
िनधा�रण गरीएको छ।जसअ�तग�त तेलहन, दलहन, मसला तथा फलफुलज�य बालीको लागी �य�ुतम तराईमा १०, पहाडमा ७, िहमालमा ५ हे�टर जिमनको �े�फल
ह�नुपन� उ�ेख गरीएको छ।पा�लकाले साना �यवसाय कृषी उ�पादन के�� (पकेट ) काय��म अ�तग�त अदवुा बेसार पकेट काय��मको लागी ३.५ हे�टर मा� �े�फल भएको
�गती बह�उ�े�यी कृषक समुहलाई पा�लकावाट िनण�य गरी �.४०००००।भु�ानी िदएको पाईयो।यसरी काय��म िवपरीत िदएको अनुदान अिनयिमत दे�खएको �.

४००,०००

८६ �यवसायीक कृषी उ�पादन 

११४।२०७७।१२।२३ �धानम��ी कृषी आधुिनक परीयोजना काया��वयन �यानुयल,२०७७ मा द�ुध पकेट �े�को लािग अनुदान िददंा भ�सी उ� नत सं�या ८० र �थानीय
वण�सं�या १५० ह�नुपन� साथै दिैनक दधु १००० �ल. संकलन गन� कृषक उ�मी वा सहकारी सं�थालाई मा� सो अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ।पा�लका माथी
उि��खत कुनै पनी आधार नपुगेको २१ जना �यि�को समुहलाई सो रकम अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।काय��म िवपरीत अनुदान िनकासा िदएको रकम अिनयिमत
दे�खएको �.

१,९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८७ धरौटी 
आ�त�रक राज� व िवभागको २०६९|०६|१० को प�मा अ�ीम कर भु�ानी वा धरौटी िफता� गनु�पुव� भु�ानी �लएको रकम र मु�य अिभवृ�ीकर स�व��धत िनमा�ण
�यवसाियले कर िववरणमा समावेश गरे नगरेको स�व��धत आ�त�रक राज� व काया�लयवाट यिकन गरी भु�ानी िदने प� जारी गरेपिछ मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको
छ। धरौटी खाताको िववरण हेदा� तल उ�ेख ग�रएका िनमा�ण �यवसाियले मु.अ.कर समायोजनको प� समावेश नगरी धरौटी रकम िफता� �लएको पाइयो।उ� रकमको
मू.अ.कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन��

गो.भौ.न,िमित िनमा�ण �यवसायी रकम

२।२०७७।९।७ मेरो नेपाल ट� ेड से�टर 77000

७।२०७७।१२।३ नव िनमा�ण क��ट��सन 250000

११।२०७८।३।६ िदि�त इ��जिनयर ए�ड िव�डस� 100000

२०।२०७८।३।२३ िशवजी क��ट��सन 50000

ज�मा 477000

४७७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सुिचकृत वेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभुत गराउन एवम् सामुदाियक पुवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउन
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन भएको छ।नगरपा�लकामा यस वष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त तीनवटा पदमाग� गरी यस आ व �=१३ लाख खच� गरी २९
जनालाई ��य� �पमा रोजगारी �दान गरेको दे�ख�छ।�धानम��ी रोजगार काय��म स�लन िनद�िशका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार �यि�लाई �थािनय तहको
रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत गरी प�रचय प� िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काय�िव�धको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत वेरोजगार �यि�ह�
म�येवाट िनद�िशकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमो�जमको �थािमकता �ममा आधारमा काममा खटाउनु पन� �यव�था रहेको छ।नगरपा�लकाले वेरोजगार �यि�ह�को
सुिच तयार ग�र प�रचयप� िवतरण गरेर �थािमकताको आधारमा मा� कामका लागी पा�र�िमक काय��ममा सहभागी गराउनु पन�मा सो गरेको पाइएन।वडाको �सफा�रसका
आधारमा मा� कामदारह� छनौट गरी काय��म स�ालन गरेको दे�खँदा वा�तिवक वेरोजगार �यि�ह�ले नै रोजगारी �ा� गरे भ�े आधार रहेन।काय��ममा सहभागी
कामदारको �याला विैकङ �णालीवाट भु�ानी गन� अव�था ह�दा ह�द ैसो नगरी डोर हा�जरीमा नै भपा�ई गरी पा�लकावाट एकमु� �पमा एक जना �यि�को नाममा रकम
िनकासा भएकोले िवतररण ग�रएको रकम िव�वसिनय छ भ� सिकएन।आयोजना स�ालन पुव� �थािनय तहले �ािव�धक कम�चारी खटाई �ािव�धक �ितवेदन तयार गनु�पन�
र सोको िनयिमत �ािव�धक सुप�रवे�ण र अनुगमन गनु�पन�मा कितपय आयोजनामा �ािव�धक �ितवेदन संल� भएको छैन।कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गद� सुिचकात
वेरोजगारह�ले रोजगारी पाउने अव�थाको सृजना गरेर रोजगार �यव�थापन सुचना �णालीलाई अ�ाव�धक गद� कामका लागी पा�र�िमक काय��मलाई िव�वसिनय तथा
�भावकारी वनाउनुपद�छ ।

८९ बील भरपाई वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच�लाई सरकारी रकम खच� गदा� सो खच�लाई पु��ाई गन� �माण काजगात समेतको
लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले नागठाटी ँखेल मैदान िनमा�ण सिमतीलाई वषा�वाट पूण��ती भएको भनी �.९७८४४७।भु�ानी िदएकोमा �ितको �मािणत आधार िवना
भु�ानी भएकोले सोको यथाथ� �माण पेश गनु�पन� अ�यथा सो रकम असूल गनु�पन� �...

९७८,४८७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४ मा आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा पे�क� फ�यौट गरी स�नु पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाको आ�थ�क बष�को
अ��यस�ममा फ�यौट नभई बाँक� रहेको िन�नानुसार �यि�, उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीह�को नाममा रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार असूल फ�यौट
गनु�पद�छ।

गो भौ नं िमित पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी रकम

सं�थागत / �यि�गत पे�क�

५६९।२०७८।३।२९ पदा�धकारी वठैक भ�ा रा�धका प�त 20000

२३०।२०७८।३।२९ शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय� स�पादनमा आधारीत �ो�साहन अनुदान शैलपु�ी नमुना मा.िव. 689325.20

२३०।२०७८।३।२९ शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय� स�पादनमा आधारीत �ो�साहन अनुदान शैलपु�ी नमुना मा.िव. 396073.80

२३०।२०७८।३।२९ शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय� स�पादनमा आधारीत �ो�साहन अनुदान शैलपु�ी नमुना मा.िव. 3914601

२३७।२०७८।३।२९ शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय� स�पादनमा आधारीत �ो�साहन अनुदान िशशु िव�ा�म मा.िव. 200000

५६।२०७८।३।३१ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान शैलपु�ी नमुना मा.िव. 2500000

7720000

मािवला◌�इजेशन पे�क�

१४-२०७७।१२।१० �यारजुङ् �वा��य चौक� िनमा�ण ब�नेत िनमा�ण भगवित जे िभ 423802

कुल ज�मा 8143802

७,७२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९१

अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा स�परी�ण
रकम

संपरी�णका आधार/ �माण

२०७६।
७७

३८ िव�ालयह�वाट सामा�जक लेखापरी�ण
भएको �माण पेश नभएको

230000 मा�यिमक तहका ८ र आधारभुत तहका ११ समेत गरी १९ िव�ालयवाट
सामा�जक लेखापरी�णको �ितवेदन पेश भएको

२०७६।
७७

३९ �ज�सी दा�खला नभएको 1203848 �ज�सी दा�खला �ितवेदन पेश भएको

२०७६।
७७

42 काय� स�प� न �ितवेदन पेश नभएको 4900000 काय� स�प� �ितवेदन पेश भएको

२०७६।
७७

52.4 राहत िवतरणको भरपाई पेश नभएको 174064 भरपाई पेश भएको

२०७६।
७७

53 पे�क� फछ�यौट नभएको 13810000 शोभा�य मा.िव �ारा िवल भरपाई पेश

2075.76 19 राज� व कम असुली भएको 898230 दा�खला भएको �माण पेश

2075.76 21.7 लगत क�ा प� चात सामा�जक सुर�ा 112000 लगत थप गरेको �माण पेश

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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भ�ा िवतरण

2075.76 42 पे�क� फछ�यौट नभएको 500000 पे�क� फछ�यौटको �माण पेश भएको र उ� वे�जु आ.व.०७६।७७ मा समेत कायम
भएकोले दोहोरो पन� गएको ह� ंदा वे�जु कायम गनु�नपन�

2075.76 35 िच�लङ �याट ख�रदमा अनुदान क�ी
नगरी भु�ानी

50000 उ� सामा�ी िफता� गरी काया�लय �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको

ज�मा 21878142

९२ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

७९१९१ २१८७८ ३४३३६ ० ९१६४९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


