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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 हनेु 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 । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, 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 फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 438 तमतिाः २०७९।३।२1 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखु/अध्र्क्षज्रू्, 

खडक नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सप्तरी। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ 
३१ मा समाप्त 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 

1. खडक नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पूणारुपमा प्रर्ोग नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छ। 

2. लेखापरीक्षणबाट रू. 5 करोड 60 लाख  18 हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिकृर्ा, प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बेरुज ुमध्रे् असलु गनुापने रू.  
48 लाख 09 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. 3 करोड 43 लाख 62 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड 48 लाख 56 हजार र पेश्की 
रू. 19 लाख 92 हजार रहेको छ । नगरपातलकाको गिवषा रू.20 करोड 37 लाख 52 हजार बरेुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रू. 16 करोड 58 लाख 66 हजार रहेको छ । 
नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

4. आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुनै 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 प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााप्त 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 बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल 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 े तनर्श्चििा भने हुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

 

                                                               
 

                      
 

  

(पदम राज पौडेल) 

नायब महालेखापरीक्षक 



 
 

खडक नगरपातलका, सप्तरी 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बरेुज ु

प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट 

बाकँी बरेुज ु

बरेुज ु

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 

३७ २४६ ५६०१८ ० ० ० ३७ २४६ ५६०१८ ४८०९ १४८५६ ३४३६२ ० ० ४९२१७ १९९२ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बरेुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सप्तरी 203752 0 93904 109848 0 ५६०१८ 165866 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : खडक नगरपा�लका, स�री , खडक नगरपा�लका , स�री

काया�लय �मुख KUNDAN KUMAR KARN २०७८-६-११ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख NIRAJ KUMAR DEO २०७७-१२-११

काया�लय �मुख RAM NARAYAN SAH २०७७-८-२६

काया�लय �मुख MAHI NARAYAN CHAUDHARY २०७६-१२-२८

लेखा �मुख PRAMOD KUMAR SAH २०७७-३-१०

बे�जु रकम ५६,०१८,१४७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १४,२१,४५,०९४.२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४३,४५,५९,८९० चालु खच� ४८,७७,११,७१३.४

�देश सरकारबाट अनुदान २,०५,५२,००० पँूजीगत खच� २५,१७,००,८८४.२१

राज�व बाँडफाँट ९,२७,४३,२३१.१४ िव�ीय/अ�य �यव�था १,९९,२८,९५१.३१

आ�त�रक आय १,२०,६१,०८२.५६

अ�य आय २२,२८,३७,५५२.२

कुल आय ७८,२७,५३,७५५.९ कुल खच� ७५,९३,४१,५४८.९२

बाँक� मौ�दात १६,५५,५७,३०१.१८
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस खडक
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत
गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ। यस नगरपा�लका अ�तग�त ११ वडा, ५९ सभा सद�य, ९६.७८वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५३ हजार ५४९ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र
�यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ।तर नगरपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरण
िन�नानुसार रहेको छ।

ख�क नगरपा�लका, स�री
आ�थ�क िववरण
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�स.नं आय तफ� रकम �स.नं. �यय तफ� रकम

१. गत वष�को �ज�मेवारी १४२१४५०९४.२ १. चालु खच� ३५३८६३७१३.४
चालु पँु�जगत ५४३३६४३८.० खडक नगर काय�पा�लका चालु १३२४२७७७४.७१
संिचतकोष ७५३०४२४१. नगरपा�लका मिहला िवकास चालु ९९४९००.

धरौटी १९७६२५५.६ नगरपा�लका - िश�ा चालु १९४१९९५.७
�कोप �यव�थान कोष ९२५८१५९.६ नगरपा�लका - �वा��य चालु ४१०३३१७.०६
आक�मीक कोष खाता १२७००००. नगरपा�लका - कृिष चालु २७६९३०

२. संघ अनुदान ४३४५५९८९०. संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत चालु २१३५५१८३४
िवितय समािनकरण १३६६०००००. अ�य खच�ना पा चालु ५६६९६१.६३
शशत� अनुदान २९३१५९८९०. २. पँु�जगत खच� २१५८७५२८३
समपुरक अनुदान ४८०००००. नगर पा�लका पंूजीगत १८८२७०७२०

नगरपा�लका कृिष पंूजीगत ६१९९७५
३. �देश अनुदान २०५५२०००. संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत पंूजीगत १९३३३९७५

िवितय समािनकरण ७५५२०००. �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत पंूजीगत ५७६२१०६
शशत� अनुदान ८००००००. अ�य खच� १८८८५०८.०१
िवशेष अनुदान ३०००००० ३. िवषयगत िनकासा खच� १६६७०६५८०.९४
समपुरक अनुदान २००००००. �थािनय पूव�धार िवकास साझेदार पंूजीगत १०६३५८००

सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १३३८४८०००
४. राज�व बाँडफाँड ९२७४३२३१.१४ �थानीय तह �शासक�य भवन पूवा�धार

िवकास काय��म
२२२२२७८०.९४

संघ ८७२००५९०.१४ ४. �कोप �यव�थापन कोष चालु पँु�जगत १८१३४४५८.३३
�देश ५५४२६४१. ५. िविवध खच� खाता सडक बोड�, पय�टन बोड� २९६७०१९.८१

५. आ�त�रक आय १२०६१०८२.५६ ६. धरौटी िफता� २३४५७४२.

आ�त�रक राज�व नगरपा�लका ७७०६४९५.५६ ७. संिचत कोष इ �स �स चाज� २५.

आ�त�रक आय मालपोत ४३५४५८७. ८ कर दा�खला बाँक� काया�लय स�ालन
कोष

-५५१२७४.०२

६. �कोप �यव�थापन कोष १५८५००००. ९ मौ�दात १६५५५७३०१.१८
७. धरौटी आ�दानी ७३५७१९०.८८ सँिचतकोष १३३३८५६१४.१
८. आक�मीक कोष खाता १२३९१८. चालु १२६६२४८१.५२
९. िविवध खच� खाता ४९५९९५७.३१ पँु�जगत १६०९६७०.२९
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१०. िवषयगत िनकासा १६६७०६५८०.९४ आ�तरीक राज�व ०
�थािनय पूव�धार िवकास साझेदार १०६३५८०० �कोप �यव�थापन कोष ७५२४९७५.२९
सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १३३८४८००० िविवध खच� खाता १९९२९३७.५
�थानीय तह �शासक�य भवन
पूवा�धार िवकास काय��म

२२२२२७८०.९४ आक�मीक कोष खाता १३९३९१८.

११. अ�य आ�दानी २७८३९९०५.०७ धरौटी ६९८७७०४.४८
जनसहभािगत ११४६२३३८.४९
पे�क�, बे�जु िफता� ७८१४७४.७
ल��ीक िहंसा १०००००
अ�य (क��ट�जे�सी लगायत) १०३६०६८१
पय�टनकोष ५०००००
सडक बोड� १७५००००
खच� खातामा �ा� अ�य
आ�दानी-चालु पँूजीगतमा

२८८५४१०.८८

ज�मा ९२४८९८८५०.१ ज�मा ९२४८९८८५०.१

३ िव�ीय िववरण परी�ण

३.१ िव��य िववरण स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
क. नगरपा�लकाले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
ख. �थािनय तहले िविभ� �ोतबाट आ�दानी भएको रकम तथा संचितकोषबाट चालु, पँु�जगत लगायत िविभ� खातामा �थाना�तरण गरेको रकम
बा�तिवक आ�दानी र �थाना�तरण बमो�जमकै सु�मा �िव�ी गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । सु�मा आ�दानी बाँ�धएको रकम सँग संिचतकोष, चालु,

पँु�जगतको ब�क िववरण िभडान गदा� अ�धकांश फरक पन� गएको दे�ख�छ । अनुदान िनकासा बमो�जमनै सु�मा �िव� गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन ।
ग. एक�कृत आ�थ�क िववरण अनुसार नेपाल सरकार तथा �देश सरकार बाट �ा� समािनकरण, शसत�, समपुरक, िवशेष, राज�व बाँडफाँड रकम
�.५४७८५५१२१.१४ आ�दानी भएकोमा सु�को आ��तरक अनुदान खातामा �.५४,६०,९१,५२९.७१ आ�दानी बाँधेकोमा �. १७६३५९१.४३ घटी
आ�दानी जनाएको दे�ख�छ । सु� अनुसार आ�तरीक अनुदान खाताबाट संिचतकोषमा �.५३,१४,९१,५२९.७१ ट� ा�सफर गरेकोमा संिचतकोषमा �.

७३,७३,६६,३७१.४५ आ�दानी बाँधेको पाइयो । साथै संिचतकोषबाट खच� खातामा �. ६४,१२,६५,७३८.०४ ट� ा�सफर भएकोमा खच� खातामा
�.६४,९१,२६,२३०.०८ आ�दानी बाँधेको पाइयो । यसरी फरक आ�दानी बाँधनाले सु�को म.ले.प.फारम २७२ को अनुसुची २४ बै� तथा नगद बाँक�मा
बै� कारोबारमा िभ�ता (राज�व खाता र स��त कोष खाता) मा �.(२०,५८,७४,८४१.७४) र बै� कारोबारमा िभ�ता (स��तकोष खाता र खच� खातामा)
�.(७८,६०,४९२.०४) रहेको छ । अनुदान िनकासा बमो�जमनै सु�मा �िव� गनु�पन�मा सो नगरेकोले सु� अनुसार बै� तथा नगद बाँक�ले आ�थ�क
अव�थाको यथा�थ िच�ण गद�न । तसथ� नगरपा�लकाको पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणलाइ आधारमानी लेखापरी�ण स�प� गरीएको छ ।
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घ. फरक आ�दानीः सु� अनुसार संिचतकोषमा गत बष�को मौ�दात रकम आ�तरीक �ोतमा � १२,९६,४०,६५४.५० उ�ेख भएकोमा पुन यस बष� �
१२,९६,४०,६५४.५० आ�दानी भएको जनाइ दोहरो आ�दानी बाँधेको पाइयो । �य�तै एक�कृत आथ�क िववरण अनुसार जनसहभागीताबाट �
११४६२३३८.४९ �ा� भएकोमा सु�मा � २,००,००,००० आ�दानी बाँधेकोमा � ८५३७६६१.५१ बढी आ�दानी बाँधेको पाइयो । राज�व बाँडफाँड बाट
� ९२७४३२३१.१४ �ा� भएकोमा सु�मा � ८,२४,३५,९३६.९५ आ�दािन बाँधेकोमा � १०३०७२९४.१७ घटी आ�दानी बाँधेको पाइयो । एक�कृत
आथ�क िववरण तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय, स�री बाट �ा� िववरण अनुसार संिघय सशत� अनुदान � २९३१५९८९०. �ा� भएकोमा �
३४१५८७७८० आ�दानी बाँधेको पाइयो । अनुदान िनकासा बमो�जमनै सु�मा �िव� गनु�पद�छ ।
ङ. काया�लयवाट पेश गरेको एक�कृत आ�थ�क िववरणमा अ�य आय िशष�कमा �.१३२४६०९२.०० देखाएको छ । काया�लयले क�टी�जे�सी लगायतको
िविभ� िशष�कमा उ� आ�दानी भएको जनाएकोमा उ� आय पु�ी ह�ने कागजात लेखापरी�णमा पेश भएको छैन । आ�दानी पु�ी ह�ने कागजात पेश ह�नुपद�छ
।
च. अ�य खच�ः नगरपा�लकाले पेश गरेको एक�कृत आथ�क िववरणमा अ�य खच� चालु तफ�  �५६६९६१.६३ र पँु�जगत तफ�  �१८८८५०८.०१ गरी ज�मा
� २४५५४६९.६४ रहेको छ । य�तो खच� चालु तथा पंूजीगत �कृितको नै भएकोले स�ब��धत िशष�कमा लेखा�न गनु� पन�मा अलग िशष�क राखेको कारण
��तुत िव��य िववरणले यथाथ� आ�थ�क अव�थाको िच�ण गद�न । छ. �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 महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS

based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३.२ फरक �ज�मेबारीः गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार ज�म �. १४,२१,४५,२२४.९९ रकम मौ�दा रहेको पाइयो । काया�लयले लेखापरी�ण
�ितवेदन बमो�जमको गत बष�को �ज�मेवारी रकम उ�ेख गरी एक�कृत आ�थ�क िववरण तयार गरी पेश गरेकोमा सु�मा िन�नानुसारको िशष�कमा फरक
�ज�मेवारी �िव�ी गरेको पाइयो । यसरी सु�मा लेखापरी�ण �ितवेदन भ�दा �. १९२२११७६.६८ बढी �ज�मेवारी सारेको स�व�धमा यक�न गनु�ह�नुपद�छ ।
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िशष�क गत बष�को मौ�दात फरक

सु� अनुसार एक�कृत आ िव अनुसार

धरौटी ११०७४३२.२८ १९७६२५५.६ (८६८८२३॰३२)

�कोप�यव�थान कोष १७१५०००० ९२५८१५९.६ ७८९१८४०॰४०

आक�मीक कोषखाता ९२५८१५९.६० १२७००००. ७९८८१५९॰६०

िबिबध खच� खाता/कोष (ग २-७) ४२१०००० ० ४२१००००॰००

ज�मा ३१७२५५९१.८ १२५०४४१५.२ १९२२११७६.६८

३.३ ब�क िहसाब िमलानः �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 देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार �
१०१२८१२३२.४९ फरक पन� गएको छ । नगरपा�लकाले फरक आ�दानी बाँधनाले सु�को म.ले.प.फारम २७२ को अनुसुची २४ बै� तथा नगद बाँक�मा
बै� कारोबारमा िभ�ता (राज�व खाता र स��त कोष खाता) मा �.(२०,५८,७४,८४१.७४) र बै� कारोबारमा िभ�ता (स��तकोष खाता र खच� खातामा)
�.(७८,६०,४९२.०४) रहेको छ । ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी फरक िहसाव यिकन गनुपद�छ ।
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�सं खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� (असार ३१) फरक

१ सँिचतकोष २२५७४१२८७.९१ १३९२०१०६६.३४ (८६५४०२२१.५७)

२ चालु ३८४३७०५६.५१ ४२०८५८८२.४४ ३६४८८२५.९३

३ पँु�जगत ४१४१९८५२.८३ २६०९१२०७.०५ (१५३२८६४५.७८)

४ आ�तरीक अनुदानखाता १२१००००० ० (१२१०००००.००)

५ राज�वबाँडफाँड २५००००० ० (२५०००००.००)

६ �कोप�यव�थापन कोष १६३२४९७५.२९ १०९६३८९४.५९ (५३६१०८०.७)

७ िविवधखच� खाता ४२४०००० २१७९३९६.५ (२०६०६०३.५०)

८ आक�मीककोष खाता ० १३९३९१८. १३९३९१८.००

९ धरौटी ६६८९९८.१५ ७०६२७०४.४८ ६३९३७०६.३३

११ राज�व खाता र स��त कोष खातामा िभ�ता (२०५८७४८४१.७४) ० २०५८७४८४१.७४

१२ स��तकोष खाता र खच� खातामा िभ�ता (७८६०४९२.०४) ० ७८६०४९२.०४

ज�मा १२७६९६८३६.९१ २२८९७८०६९.४ १०१२८१२३२.४९

३.४ संिचतकोषमा �थाना�तरणः एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क बष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचतकोषमा �थाना�तरण
गनु�पन�मा आ�थ�क बष� समा� प�चात पिन चालु खच� खातामा �. १२६६२४८१.५२, पँु�जगतमा �.१६०९६७०.२९ िविवध खच� खातामा
�.१९९२९३७.५ गरी �. १६२६५०८९.३१ मौ�दात रहेको पाइयो । तोिकएको समयमा सो रकम संिचतकोषमा �थाना�तरण गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ
।

४ दािय�व बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानून बमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन
वा स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा लेखा राखी बै� दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष तफ�  क�ा गरेको

५९९,७८२
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िन�नानुसारको �.५९९७८२.०२ कर तथा दािय�व स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । बाँक� कर दािय�व स�ब��धत खातामा दा�खला गनु�पन� �.

िववरण रकम

मु�य अिभवृि� कर २४७४।५५

वहालकर अरका ७१५०

सा॰ सु॰ कर ३७१५।२२

पा�र�िमक कर ५८६४४२।२५

ज�माः ५९९७८२.०२

५ अनुदान िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३० मा महालेखा िनय��क काया�लयले ि�ज नह�ने भनी उ�ेख गरेको बाहेक बजेट शीष�कको िनकासा रकम खच� नभई
बाँक� रहेमा सालतमाम ह�नुभ�दा क��तमा ७ िदन अगािड आ�थ�क कारोवार ब�द गरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले खच� नभई वाँक� रहेको
ि�ज ह�ने रकम संिघय सरकारको �.६३८६२५४२.३७ तथा �देश सरकारको �.५२३७८९४.२५ गरी ज�मा �.६९१००४३६.६२ िमित २०७८/६/२० मा संिचत कोष दा�खला गरेको छ ।
कानुनमा भएको �यव�था बमो�जम समयमानै िफता� गनु�पद�छ ।

६ बजेट तथा काय��म

६.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय तह 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 नगरपा�लकाको उपा�य�ले �. ६३ करोड १२ लाख २१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।२५ मा
पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७/३/३० मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

६.२ �े�गत बजेट तथा खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ ।
यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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मु�य �े� िबिनयोजन खच� रकम िविनयोजनको तुलनामा खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ३,६०,७८,००० २,२६,३८,८२१.५७ ६२.७५

सामा�जक िवकास २५,०७,५०,००० २१,२४,५२,८५५.२८ ८४.७३

पूवा�धार िवकास २१,६९,९७,०२२.६५ १५,२५,०२,५३९.३३ ७०.२८

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ८१,५१,००० ३०,६५,२४६.१० ३७.६१

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १९,५२,१९,६८५.८५ १७,७५,८४,३२५.१९ ९०.९७

कुल ज�मा ७०,७१,९५,७०८.५० ५६,८२,४३,७८७.४७ ८०.३५

आ�थ�क िवकासमा िविनयोजनको तुलनामा ६२.७५ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा ७०.२८ �ितशत र सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े�मा ३७.६१
�ितशत मा� खच� भएको दे�ख�छ । ल�य अुनसार खच� गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ । 

६.३ चौमा�सक पू�जगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गती िववरण वनाई
पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म वमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार पँुजीगत तफ�  �थम चौमा�सकमा ९.७४ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा २६.५७ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ६३.६७ �ितशत खच�
गरेको र आषाढ मिहनामा मा� कुल खच�को ३३.२३ �ितशत खच� गरेको छ । वष�को अ�तमा आएर बढी खच� गरेको दे�खएकोले स�तु�लत खच� �यव�थापन
भएको दे�खएन । िनमा�ण काय�को गुण�त�रयता सुिन��चत गन� आषाढमा अ�धक खच� गन� �वृितमा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

पँू�जगत खच� िशष�क कुल खच� चैमा�सक खच� अषाढको खच�

�थम दो�ो ते�ो

४ वटा िशष�क २१४३०९३७०.९४ २०८८२८७२.११ ५६९६१२१३.०६ १३६४६५२८५.७७ ७१२२३५५३.४६

�ितशत ७३.५४ ९.७४ २६.५७ ६३.६७ ३३.२३

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

७.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता,
खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय
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तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । काया�लयवाट उपल�ध िववरण अनुसार नगरपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५१ दरब�दी
�वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३३ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �शासक� अ�धकृत, �स.िड.इ, लेखा अ�धकृत, जन�वा��य अ�धकृत सिहत १८ पदह� �र�
रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको
��थित छ । तसथ� �र� पदह� पदपूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

७.२ दरव�दी वेगर कम�चारीः �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 नगरपा�लकाले िविभ� पदमा ५४ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१,०१,९८,१९२ खच� लेखेको छ । काया�लयले
�वीकृत दरव�दी अनुसार कम�चारी पदपूत� गरी तलव भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ । तर काया�लयले �वीकृत दरव�दी वेगर देहायका पदमा करारमा कम�चारी
िनय�ु� गरी तलव भ�ा भु�ानी गरेको छ । �वीकृत दरव�दी वेगर तलव भ�ा भु�ानी भएको िनयिमत नदे�खएको �.

पद सं�या वािष�क भु�ानी

कानूनी स�ाहकार १ २३४०००.००

सहायक कम�चारी १ १३००००.००

सामा�जक प�रचा�लका १ १७५५००.००

ज�माः ५३९५००

५३९,५००

७.३ तलबी �ितबेदन: िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा �ज�ा ��थत िनजामती कम�चारीको कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय बाट तलबी
�ितबेदन पारीत गराएर मा� तलब खच� ले�नु पन� उ�ेख छ | नगरपा�लकाले यो बष� तलबी �ितबेदन पा�रत नगराई नगरपा�लका चालुको पा�र�िमक
कम�चारी िशष�कबाट �. २,१६,७६,९४१.३९ तथा संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत चालुको �वा��य, िश�ा लगायत अ�य तफ�  �.१४,३४,२१,८३३.३८
गरी ज�मा �.१६५०९८७७४.७७ खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितबेदन पारीत बेगर खच� लेखेकोमा तलब तथा �ेड स�ब�धमा यिकन ह�ने आधार रहेन ।
तलबी �ितबेदन पारीत नगरी खच� ले�दा पाउने भ�दा बढी तलब भ�ा �ेड भु�ानी ह�न् स�ने भएकोले तलबी �ितबेदन पा�रत गराएर तलब भ�ा खच�
गनु�पन� दे�ख�छ ।

८ कानून िनमा�ण एवं काया��वय

८.१ कानून र स�ालन ��थितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन
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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 ९ वटा ऐन, ३ वटा
िनयमावली, ११ काय�िव�ध लगायत, १ िनद�िशका गरी २४ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएकोछ ।

८.२ �यायीक सिमितः �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 िवामद दताए 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� ११ र यो बष� थप भएको ३९ गरी कुल ५० िववाद दता� भएकोमा ३४ वटा
फ�य�ट भई १६ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

९ �ज�सी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४(३) मा �ज�सी मालसामान तथा त�स�ब��ध �े�ता भ�डार शाखा �मुखको �ज�मामा रहने �यव�था छ । िनयम
९९ मा काया�लय �मुखले लगत खडा गरी अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । साथै िनयम १०० मा गत आ�थ�क बष�को मौ�दात, चालू आ�थ�क बष�मा ख�रद गरेको तथा ह�ता�तरण भई आएको
कुल स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको प�रमाण र मू�य समेत खुलाई �ज�सी मालसामानको �े�ता माहालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नु पन� उ�ेख छ । काया�लयले गत बष� मौ�दात
रहेका र यस बष� ख�रद भएका समानह�को Public Asset Management System (PAMS) मा पूण� �पमा �िव�ी गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । साथै पेश भएको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा
सामानको मू�य, अव�था, �पेिशफ�केशन खुलाएको छैन । यस नगरपा�लका अ�तग�तका सािवक गाउँ िवकास सिमितबाट भएका स�प�ी ह�ता�तरण स�ब�धमा समेत अिभलेख अ�ाव�धक
गरेको छैन । नगरपा�लका तथा वडा काया�लयमा रहेको �ज�सी सामानको अव�था समेत िनरी�ण गरी �ज�सी मौ�दातको िववरण तयार गरी �ज�सी िन�र�ण �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

१० धरौटीवाट िहसाव िमलान 

काया�लयले आ�त�रक आय तफ� का ठे�का स�झौता गरी िक�ता असुल गदा� ठेकेदारले िक�ता बुझाउँदा धरौटी राखेको रकम समेत िक�तामा िमलान गन� िदएको िनवेदनको आधारमा धरौटीवाट
िमलान गरेको उ�ेख गरेको छ । तर िनजह�को आ�त�रक आय खातामा िमलान ह�नुपन� िन�नानुसारको धरौटी रकम धरौटी खातामा रहेकोले उ� रकम आ�त�रक आय खातामा आ�दानी
जनाउनु पन� �.

पोखरीको नाम ठेकेदारको नाम धरौटीवाट िक�ता िमलान गनु�पन� रकम

चौधरीटोल भिदयाको पोखरी वडा नं.८ कुलान�द चौधरी २३००.००

ितलोचनदाश पोखरी वडा नं.३ हेम नारायण चौधरी ११०००.००

क�याणपुर हटीया वडा नं.७ का�सम िमया १५०००.००

२८,३००

११ आ�त�रक िनय��ण �णाली

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
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दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो
गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले एक आ�थ�क वष�मा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै नगरपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र
सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा नगरपा�लकाले सो बमो�जम
म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित रहने �यव�था गरेकोमा नगरपा�लकाको उ�
सिमितले काय� गरेको पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो ।
• नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण
गरेको पाईयो ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६(क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
िदएको पाइएन । साथै भु�ानीमा ETDS समेत गरेको छैन ।
• 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 से अनुसार गरेको पाईएन । साथै कितपय गो�वारा भौचरमा काया�लय �मुख तथा लेखा �मुखको ह�ता�र
बेगर भु�ानी भएको पाइयो ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नु भ�दा प�� िदन अवागै नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण
सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन
।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार नगरपा�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 ।
• 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 ।
• 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 ।
• नगरपा�लकाले कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
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• 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
नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवकका नगर िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा कायम गरी
िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट 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 गरेको पाइएन । तसथ� नगरपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकएबमो�जम
�भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

११.२ आ�थ�क कारोबारको लेखा�न �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा तोिकएको ढाँचामा आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरी नेपाल
साव�जिनक �े� लेखामान NEPSAS अनुसार �ितवेदन गनु� पद�छ । ��वकृत लेखा ढाँचामा देहायको िबबरण समेत अिभलेखमा आउने गरी म.ले.प.

फारामह�को �योग गरी एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ अनुसार आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले
बैक िहसाब िमलान िबबरण २१२, भु�ानी िदन बाक� चेकको िबबरण-२२०, �ा� रकमको मा�केवारी-२२२, स�तुलन प�र�ण-२२५, बजेट रकमा�तर/
काय��म संसोधनको िबबरण-३०४, ब�तु तथा िनमा�णको ख�रद योजना-३११, परामश� सेवाको ख�रद योजना-३१२, मम�त स�भार तथा संर�ण अिभलेख
खाता-४१५, घर ज�गाको लगत िकताब-४१७, आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता-५०५, ठे�कासँग स�ब��धत गो�वारा लगत-५०७, बे�जु लगत-८०१,

स�परी�ण गो�वारा अिभलेख-८०५, िब�ुितय �णाली �योगकता�को िबबरण,प�रबत�न र �थगन अिभलेख-९०२, सवारी साधन र मेिशन �योगको
लगबुक-९०५, �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख ९०७, तयार गरेको दे�खएन । ��वकृत लेखा ढाँचामा लेखा राखी नेपाल साव�जिनक �े�
लेखामान अनुसार आ�थ�क िववरण तथा �ितवेदन तयार गरीनुपद�छ ।

१२ उपभो�ा सिमित परीचालन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउन स�ने �यव�था छ । यस बष� उपभो�ा सिमित माफ� त सँचालन गरेका योजनाह�को लागत अनुमान,

स�झौता रकम, काय�स�प� रकम, भु�ानी सिहतको एिककृत िववरण नगरपा�लकाको योजना शाखा सँग पटक पटक माग गरेकोमा पेश गरेको छैन जसले गदा� लेखपा�र�ण योजना बमो�जम नुमाना
छनौट गन� किठनाइ भएको छ । सु�मा �िवि� भएको िववरण अनुसार यस बष� १२९ वटा योजनामा उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराइ �.७९९७२९३३ भु�ािन भएको दे�ख�छ । सो म�ये नमुना
छनौट ग�र लेखाप�र�ण ग�रएका �यहोरा �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ । �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले िनिद�� गरेको �थानीय तहको अ�धकार �े�िभ�को िवकास िनमा�ण काय� गन�
नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छनः-
क) उपभो�ा सिमित गठन गदा� गठनको लािग आम भेला ह�ने समय, िमित, �थान र भेलाको िवषय �य�तो भेला ह�ने िमितले क�तीमा सात िदन अगाबै साव�जिनक गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको
पाइएन ।
ख) काया�लयले आयोजना स�ालन एवं काया��वयनमा संल� उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा �यव��थत गनु�पन�मा गरेको छैन ।
ग) योजना काया��वयनको लािग उपभो�ा सिमित र काया�लय बीच अनुसूची २ बमो�जमको ढाँचामा स�झौता गरेपिन ढाँचा अनुसारको स�पूण� िववरण उ�ेख नगरी आंिशक र अपूण� िववरण भरी
स�झौता गरेको दे�खयो ।
घ) कुनैपिन उपभो�ा सिमितसँग आयोजना काया��वयनको लािग काय�ता�लका �लएको छैन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको �ितकुल ह�नेग�र समयमा काम नगन� उपभो�ा सिमितको �याद
थप गरेको छ ।
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ङ) उपभो�ा सिमितको गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा न�बर ९ अनुसार काय�लयले आयोजना काय�स�प� अगाव ैउपभो�ा सिमितका पदा�धकारीह�लाई
िविभ� तोिकएका िवषयमा अिभमुखीकरण गनु�पन�मा सो समेत गरेको छैन् ।
च) काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई िक�तागत �पमा भु�ानी गरेको छैन । साव�जिनक परी�ण भनी अनुसूची ३ बमो�जमको ढाँचा आंिशक�पमा भरी राखेको छ । उपभो�ा सिमितले अनुसूिच ४
बमो�जमको ढाँचामा साव�जिनक गनु�पन� �यब�था रहेता पिन वा�तिवक �पमा साव�जिनक भएको छ भ�े आधार दे�खएन । अनुगमन गरेकोमा �ितवेदनमा अनुगमनबाट दे�खएको �यहोरा उ�ेख
गरेको छैन ।
छ) उपभो�ा सिमितबाट स�झौता बमो�जम समय, लागत र गुण�तरमा काय� स�प� ह�न नसकेमा �य�ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी अ�य उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण गन� काय� भएको
छैन ।
ज) उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�प� कुनै पिन आयोजना उपभो�ालाई ह�ता�तरण भएको छैन र उपभो�ा सिमितले उ� आयोजनाको �वािम�व �लई मम�त संभार गरेको दे�खएन ।
झ) उपभो�ा सिमितमा रहेको पदा�धकारी एकाघरका भए नभएको स�ब�धमा एिकन गन� काया�लयले तीन पु�ते खुलाई िववरण अ�याव�धक गनु� पन�मा गरेको छैन । जसले गदा� एकाघरका �यि�
उपभो�ा सिमितमा भए नभएको एिकन ह�नसकेन ।रकम �ा� गन�को डोरहा�जर तथा अ�य खच�को भपा�इ गन� एवं ढुवानी गन� �यि�को पिहचान खुलेको कागजात राखेको छैन ।
ञ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िवल भरपाइ र खच� �माणीत गन� अ�य �माण कागजात
सव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा �ािव�धक मू�या�न र िवल भपा�इ सँल� गरेपिन �ा� िवलको सामानको प�रमाण र
मू�या�नको प�रमाण एक आपसमा फरक पन� गएको छ । लागत अनुमानको तोिकएको प�रमाणमा सामान ख�रद नह� ँदा लागत अनुमानकै आधारमा मू�या�न गदा� िनमा�ण काय�को गुण�तरमा कमी
आउने ह��छ । तस�थ काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई �िशि�त समेत गराई यथाथ�परक िवल भपा�इ पेश गन� लगाउनु पद�छ । घटी प�रमाणको सामान ख�रद गरेको अव�थामा बढी मू�या�न गरी
भु�ानी गन� परीपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
ट) उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा मू�य अिभवृ�ी कर यो�य सामानमा मू�य अिभवृ�ी कर समेत थप गरी लागत अनुमान तयार तथा मू�या�न गरी भु�ानी गन� गरेको छ । काया�लयले
�ज�ा दररेटको आधारमा मू�य अिभवृ�ी कर थप गरी भु�ानी गन� तर उपभो�ा सिमितले सामान ख�रद गरेको िवल पेश गदा� मू�या�नमा िदइएको मू�य भ�दा घटी सामान ख�रदको िवल र सोमा
मू�य अिभवृ�ी कर थप गरेको �माण पेश गदा� समेत पुरै मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले घटी मू�यको सामान ख�रद गरी मू�य अिभवृ�ी कर ितरेकोमा काया�लयले
�ज�ा दरकै आधारमा मू�या�न गरी भु�ानी गदा� बढी मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी भएको छ । लेखापरी�णमा �सिमत समयको कारण उपभो�ा सिमितलाई बढी मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी रकम
यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा नगरपा�लकालेनै छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पद�छ । यस समब��ध उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवलका केही उदाहरण िन�नानुसार
छनः

सामानको िववरण उपभो�ालाई मू�या�न गदा� िदएको मू.अ.कर सामान ख�रदमा ितरेको मू.अ.कर फरक

इटा �ित गोटा २.०८ १.५६ ०.५२

�समे�ट �ित बोरा १२१.५८ ८४.५ ३७.०५

ड�डी �ित के.जी ११.५७ ९.७५ १.८२

ठ) सामुदाियक भवन म��दर तथा अ�य साव�जिनक �ाकृितका भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�णः साव�जिनक िनकायले साव�जिनक �ोत प�रचालन गरी भवन लगायतका संरचना िनमा�ण काय� गदा�
गाँपा�लकाको ज�गा वा साव�जिनक �योजनमा रहेको ज�गामा िनमा�ण गनु� पन�, आव�यकता र �ाथिमकताको आधारमा योजना संचालन गन� र �थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २४ समेतलाई
�यान िदई योजनाको �ाथिमक�करण गनु� पन�मा नगरपा�लकाले न�सापास नगरी, ज�गा साव�जिनक नह�द ै�यि�को म�जुरीको आधारमा िनमा�ण गन� संरचनाको अ�याव�यक भागह�लाई वेवा�ता
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गरी आंिशक �पमा योजना तयार गन� र �यसैलाई स�प� देखाई, आंिशक मा� िनमा�ण गदा� पिछ वेवा�रसे ह�न स�ने एवं आंिशक �पमा िनमा�ण ह�ने संरचनामा �ित पु� जाने अव�थालाई �याल
नगरेको, �य�ता संरचना िवगतमा अ�य सरकारी एवं गै�सरकारी िनकायको लागत सहभािगतामा रहेको अव�थामा �य�ता िनकाय संग सम�वय गरेको अिभलेख नराखेको, भवन िनमा�ण ज�तो
जिटल र अनुगमन ग�ररहनु पन� एवं �ािव�धक �कृितको िनमा�ण काय�मा समेत उपभो�ा सिमित गठन गरी उपभो�ा माफ� त काय� गराएको कारण सामुदाियक भवन म��दर, मदरसा तथा अ�य
साव�जिनक �कृितको भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�ण गुण�तर छन् र �कृयामा पारदिश�ता छ भ� सिकने आधार दे�खएन । तसथ� साव�जिनक संरचना िनमा�ण गदा� साव�जिनक �थान, न�सा
ड� इ�, िडजाइन र न�सा पास गरी पूण� संरचना िनमा�ण ह�ने सुिन�चीतता ग�र एिककृत लागत अनुमान, नापी िकताव, काय�स�प� अव�था र साव�जिनक �योगको सुिन�चीतता गरी िनमा�ण गन�
पया�� अनुगमन र स�व�धीत �े�कै उपभो�ाको अथ�पूण� संल�ता ह�नेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१३ ख�रद �यव�थापन

१३.१ ख�रद गु�योजना र योजनाः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ अनुसार १ बष� भ�दा बढी अव�धस�म स�ालनह�ने योजना वा आयोजनाको
लागी बािष�क १० करोड भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा स�ब��धत िनकायले �य�तो योजना वा आयोजना वा ख�रदको अव�धभरको लािग ख�रद
गु�योजना र िनयम ८ अनुसार बािष�क १० लाख �प�या भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा आगामी आ�थ�क बष�को अनुमािनत बािष�क काय��म तथा
बजेट तयार गदा� आगामी आ�थ�क बष�मा गन� बािष�क ख�रदयोजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । यसरी ख�रद योजना तयार गदा� कुनै योजनाको स�पुण� भाग
तथा ख�ड ख�डगरी कुन काम उपभो�ा सिमितबाट र कुन काम अ�य �कृयाबाट गराउने हो सो समेत छु�ाई स�ब��धत िनकायबाट िनण�य गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ। काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा स�ा�लत योजनाह�को लागी िनयमावलीले तोके अनुसारको ख�रद योजना तयार गरेको छैन। योजनाले
तोकेको समय भ�दा िढलोगरी योजनाको काया��वयन भए नभएको ख�रद योजनामा समावेश नगरी काया��वयन गरे नगरेको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।
जसले गदा� खच�मा पारदिश�ता र िमत�यियता हा�सल गन� नसिकने साथै ख�रद �यव�थापन काय�को �भावका�रतामा असर पन�जाने दे�ख�छ। बािष�क ख�रद
काय� लाई �भावकारी, िमत�ययी र पारदश� बनाउनका लागी िनयमावलीको �यव�था बमो�जमको बािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पद�छ ।

१३.२ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ को उप िनयम (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण खच�को छु�ै आइटम
बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण काय� तथा सामा�ीको गुण�तर परी�ण गरेको छैन । िनमा�ण काय�को गुण�तर
परी�ण नगदा� िनमा�ण सामा�ी र स�प� काय� गुण�तरय�ु छ भनी आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । िनयममा तोिकए अनुसार सबै िनमा�ण काय�को गुण�तर
परी�ण गनु� पद�छ ।

१४ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवु ैथ�रको कत��य ह�ने उ�ेख
छ । काया�लयले िन�न कम�चारीलाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��यस�म फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । पेश भएको िववरण अनुसार पे�क� बाँक� � ३३०४६१३.०० म�ये
लेखापरी�णको �ममा � १३१३००० फछय�ट भइ िन�नानुसार �. १९९१६१३ फछय�ट गन� वांक� रहेको पे�क� िनयमानुसार फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

१,९९१,६१२.८९
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� सं पे�क� �लने �योजन रकम

१ हे�थ अ�स�टे�ट मो जाक�रह�सेन �यरोगका जो�खमय�ु जनसं�यामा सकृय�यरोग खोजपडताल काय��म ६००००

२ हे�थअ�स�टे�ट मो जाक�र ह�सेन उपचारके��ह�मा आक��मक अव�थामा औस�ध एवं �याब सामा�ी ढुवानी काय��मका १३१८००

३ हे�थअ�स�टे�ट मो जाक�र ह�सेन पी.िब.सी. िबरामीह�लाई पोषणखच� तथा स�पक�  परी�ण १२०००

४ हे�थअ�स�टे�ट मो जाक�र ह�सेन उ�चजो�खममा रहेका समुदायमा िवरामी खोजप�ताल काय��म ५००००

५ हे�थअ�स�टे�ट मो जाक�र ह�सेन कु�रोगकोिवरामी प�रवार तथा िछमेक�को स�पक�  प�र�ण तथा LPEP सेवाको िव�तार १०००००

६ हे�थअ�स�टे�ट मो जाक�र ह�सेन िवधालयमाकु�रोगबारे जनचेतना तथा प�र�ण काय��म ३००००

७ रेखा कुमारी चौधरी लघु उ�म िवकास मोडेलमानयाँ लघु उ�मी �सज�ना २७२३००

८ किवराज िन�र�कराम ि�त गैम �तनपायीआमाह�लाई �त�य द�ुध व��क ओष�ध िवतरण ३००००

९ किवराज िन�र�कराम ि�त गैम गाउघर शहरी ��लिनक तथा नसन� रोग �य�थापन काय��म ९००००

१० किवराज िन�र�कराम ि�त गैम �थानीयजडीवुटी प�रचया�मक तथा लागत संकलनकाय��म १०००००

११ किवराज िन�र�कराम ि�त गैम जे�नाग�रकशि�व��क रसायन औष�ध िवतरण २००००

१२ सहायक पाँचौ मोईरफान अयवु नयाँ�वा��य चौक� उदघाटन काय��म ८५०००

१४ मो. �जयाउल हक हक घटनादता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� �सिवर स�ालन १०५०००

१५ शा. अ. रमाका�तचौधरी बैठकभ�ा २०००००

१६ कंचन भोलेनाथ जे भी खडकन.पा.वडा नं ६ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ४५५१२.८९

१७ �ाथिमक �वा��य के�� क�याणपुर�यब�थापन सिमित �ा.�वा.के.क�याणपूरसंचालन तथा �यब�थापन खच� ५०००००

१८ कृ�ण कुमार यादव िविवधखच� १००००

१९ अमर कुमार यादव अ�यसेवा शु�क ४००००

२० राम नारायण चौधरी िदनाभ�ीमेला महो�सव खच� खडक न.पा.८ १०००००
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२१ कृ�ण कुमार यादव िविवधखच� १००००

ज�माः १९९१६१३

१५ पा�र�मीक कर 
आयकर ऐन. २०५८ को दफा ८७ मा आयमा सोही दफाको अनुसूची १ वमो�जम भु�ानीमा करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका पदा�धकारीह�लाइ २०७६ काित�क दे�ख २०७८
आषाढ मसा�तस�मको सुिवधा वापतको रकम यो वष� भु�ानी गरेकोमा भु�ानीमा १ �ितशतले मा� करक�ी गरेको छ । वािष�क आय गणनामा नपुग कर रकम असुल गरी संिचत कोष दा�खला
गन�पन� �.

पद २०७६ काित�क दे�ख २०७८ आषाढस�मको अनुगमन भ�ा कटाइ ह�ने आय कर छुट रकम करयो�य आय ला�े कर क�ी गरेको कर नपुग कर रकम

नगर �मुख ५४४५००.०० ४५००००.०० ९४५००.०० ९४५०.०० ९४५.०० ८५०५.००

नगर उप-�मुख ६०९०००.०० ४५००००.०० १५९०००.०० २६८००.०० २६८०.०० २४१२०.००

ज�माः ३२६२५.००

३२,६२५

१६ िविवध खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी ह�ने िबल भपा�इ �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले वष�भरीमा िविवध खच� िशष�कमा �.६४,२८,९९०.१० िविभ� न काय�मा खच� गरेको छ । िविवध खच� गदा� खच�को िवल भरपाई पेश भए भएतापिन कितपय खच�का िवल भरपाई साथ
सो कामसँग स�ब��धत िनण�य सिहतका पुि� ह�ने �माण संल� गन� गरेको दे�खएन । नगरपा�लकाले यस बष� आ�तरीक राज�वको तुलनामा ५३.२९ �ितशत िविवध िशष�कमा खच� गरेको छ ।
िविवध खच�को �प� उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत ह�ने �माण समेत राखी िविवध खच�मा िमत�ययीता कायम ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ ।

१७ आ�त�रक राज�व

१७.१ रोलर भाडाः नगरपा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार काया�लयले रोलर, जे�सिभ र से�टी�ांक सफागन� गाडी समेत भाडामा लगाइ आ�दानी गन� गरेको छ ।
�ा� िववरणमा यो वष� रोलर भाडा वापत �.१८००००.०० आ�दानी गरेको दे�ख�छ । तर जे�सिभ र से�टी�ांक सफाइ गन� गाडीको भाडा वापत आ�दानी
भएको दे�खएन। काया�लयले सवारी साधन �योगको लगवुक रा�ने नगरेको कारण ती उपकरणह�वाट भएको आ�दानी एिकन गन� सिकएन । नगदी र�सदको
आधारमा रोलर चलेको घ�टा गणना गरी आ�दानी गरेकोले उ� आ�दानी यितनै हो भनी एिकन गन� सिकएन । साथै सवारी साधन �योगको लगवुक
अ�ाव�धक गरी �योग अनुसारको आ�दानी भए नभएको काया�लयले एिकन गरी दा�खला गनु�पद�छ ।

१७.२ उ�न बांक� राज�वः नगरपा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार आ�त�रक आयतफ�  गतिवगत वष�मा आय ठे�का लगाएका देहायका ठेकेदारह�वाट वािष�क �पमा
�ा� ह�नुपन� रकम २०७७।७८ स�म �ा� भएको नदे�खएकोले स�झौता वमो�जम �ा� ह�नुपन� रकम सरकारी बांक� सरह �याज सिहत असुल गनु�पन� �.

६१४,९६५
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पोखरीको नाम ठेकेदारको
नाम

कूल ठे�का
रकम

वुझाउन बांक� रकम कूल ज�मा

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८

डोमराही पोखरी वडा नं.११ नारायण
�साद चौधरी

५०००००.०० ० १५००००.०० १५००००.०० ३०००००.००

पंसेरा ८ को अ�सारीटोल न�जकको
पोखरी वडा नं ३

मो. जािकर
अ�सारी

१८०००.०० ० ५४००.०० ५४००.०० १०८००.००

मरनाही पोखरी वडा नं.११ अजु�न म�डल ७८०००.०० ० ० ५९८००.०० ५९८००.००

िडहवार म��दर न�जकको पोखरी वडा
नं.८

राजदेव
म�डल

५१०००.०० ० १५३००.०० १५३००.०० ३०६००.००

अमहारोड छेउको पोखरी वडा नं.४ हेम नारायण
चौधरी

६१०००.०० ० १८३००.०० १८३००.०० ३६६००.००

करमिनया दह पोखरी वडा नं.४ िव�वनाथ
साह

९००५१.०० २०७६।७७ बाट
ठे�का लागेको

० २७०१५.०० २७०१५.००

अखडाहा भ�े गोसाइ पोखरी र
लवक� पोखरी संय�ु वडा नं.१०

अिनल कुमार
साह

५००५००.०० २०७६।७७ बाट
ठे�का लागेको

० १५०१५०.०० १५०१५०.००

ज�माः ६१४९६५.००

१७.३ राज�व दा�खलाः नगरपा�लकावाट पेश भएको वडागत र नगरपा�लकाको वािष�क राज�व आ�दानीको ते�रज अनुसार �.७४९१७०६.०० देखाइएको छ ।
नगरपा�लकाको केही वडाह�को नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� वडा नं.६ ले २०७७ चै� दे�ख २०७८ आषाढस�म कुनै पिन राज�व दा�खला गरेको दे�खएन
। िनजले वु�झ �लएको नगदी र�सद र िव�ुितय मा�यमवाट आ�दानी गरेको समेत एिकन गरी दा�खला गन� बांक� रकम स�ब��धतवाट असुल गरी दा�खला
गनु�पद�छ।

१७.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यो वष� आ�त�रक राज�व �.७४९१७०६.६५ आ�दानी देखाएकोमा सो आ�दानीमा �योग ह�ने नगदी र�सद
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िनय��ण खाता अ�ाव�धक नरहेको, वडाह�ले �योग गरेका क��यूटरकृत नगदी र�सद लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� कितपय वडाले आ�थ�क वष�
२०७७।७८ मा काया�लयवाट वुझेको भ�दा फरक न�वरवाट कािटएको, वुझेको र�सद आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� गन� नगरेको, मा�सक �पमा रकम
दा�खला ह�ने गरेको ज�ता कारणले आ�त�रक आय यथाथ�परक छ भनी लेखापरी�णवाट एिकन गन� सिकएन ।

१८ नगरपा�लका पँु�जगत तफ�  
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेटको अधारमा तयार गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको िनमा�ण
काय�को आ�नो छु�ै न�स� नभएको अव�थामा काया�लयले गन� िनमा�ण �कृतीसंग िम�ने नेपाल सरकारवाट �वीकृत न�स�को �योग गनु� पन�मा सडक र नाला िनमा�णमा सडक िवभागको न�स� �योग
गनु� पन�मा अ�य िनकायको न�स� �योग गरेको पाइयो । जसले गदा� PCC (1:2:4) ढलानमा सडक िवभागको न�स� �योग गरी नगरपा�लकाको िनमा�ण सामा�ीको दररेट रा�दा �ित धनिमटर
�.१०६४६.०० ले उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गनु�पन�मा �ितघटर �.११५४८.०० ले भु�ानी गरेको छ । िनमा�णको �कृती भ�दा फरक न�स� �योग गरी देहायका योजनामा भु�ानी गना�ले
देहाय बमो�जम थप �ययभार परेको �.

१,६८२,४४६
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गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम प�रमाण
घनिमटर

फरक दर बिढ �ययभार रकम

नगरपा�लका पंूजीगत

५१-२०७७।११।२ वडा नं.२ िशवु चौधरीको घरदे�ख पूव� सडक ढलान ५८.४७ ९०२.०० ५२७३९.००

६७-२०७७।११।१९ वडा नं.८ खोजपुर चोकदे�ख प��चम वतराइ टोलस�म सडक ढलान ७२ ९०२.०० ६४९४४.००

७९-२०७७।१२।४ वडा नं.८ मा राजे�� चौधरीको घरदे�ख न�दीलाल चौधरीको घरस�म सडक ढलान ११६.४० ९०२.०० १०४९९२.००

९३-२०७८।१।५ वडा नं.१ फुलमहमदको घरदे�ख मनोज चौधरीको घरस�म सडक ढलान १६०.४५ ९०२.०० १४४७२५.००

९४-२०७८।१।६ वडा नं.११ इि�सिमयांको घरदे�खको सडक ढलान ५७.३८ ९०२.०० ५१७५६.००

९५-२०७८।१।६ वडा नं.११ मा िवहारी साहको घरदे�ख क�भट�स�म सडक ढलान ११३.५४ ९०२.०० १०२४१३.००

१२०-२०७८।१।२० वडा नं.५ मा र��जतपुरको पछवा�रया टोलमा आर�स�स ढलान ५५.१७ ९०२.०० ४९७६३.००

१६३-२०७८।२।१३ वडा नं.१० मा ि�पुरे�वर ठाकुरको घरदे�ख सगुरलाल चौधरीको घरस�म सडक ढलान ७५.६६ ९०२.०० ६८२४५.००

१८२-२०७८।२।२२ वडा नं.१० सगुरलाल चौधरीको घरदे�ख गुलामिमयांको घरस�म सडक ढलान १०२.०९ ९०२.०० ९२०८५.००

१८९-२०७८।२।२३ वडा नं.१० सुरे�� यादवको पसलदे�ख पोखरीस�म वाटो ढलान १०४.३७ ९०२.०० ९४१४१.००

२००-२०७८।२।२७ वडा नं.९ रा.�ा.िव मैनाटोलमा क�भट� दे�ख दि�ण तफ�  सडक ढलान २०९.२८ ९०२.०० १८८७७०.००

२२९-२०७८।३।१५ वडा नं.६ मा जानक� नगरको िनमगाछी दे�ख कािशलाल चौधरीको घरस�म सडक ढलान १०१.४० ९०२.०० ९१४६२.००

२३२-२०७८।३।१६ वडा नं.३ मा �वा��यचौक� दे�ख मूल सडकस�म सडक ढलान ३२.०६ ९०२.०० २८९१८.००

२३५-२०७८।३।१७ वडा नं.११ ह�लाक� सडक दे�ख सुकन चौधरीको घरस�म सडक ढलान २७ ९०२.०० २४३५४.००

२३६-२०७८।३।१७ वडा नं.४ िशव नारायण चौधरीको घरदे�ख राम �साद साहको घरस�म सडक ढलान ११०.३६ ९०२.०० ९९५४४.००

२३८-२०७८।३।१७ जगिदश पासवानको घरदे�ख नयां सडकस�म सडक ढलान ५२.४१ ९०२.०० ४७२७३.००

२४५-२०७८।३।३० वडा नं.४ मा तेज ठाकुरको घरदे�ख �जवछ चौधरीको घरस�म सडक ढलान ३३.७५ ९०२.०० ३०४४२.००
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२७८-२०७८।३।२४ वडा नं.४ राजाजी म��दर दे�ख दि�ण प�क� ढलान ६३.५८ ९०२.०० ५७३४९.००

२८१-२०७८।३।२४ वडा नं.४ मा लोकमाग� दे�ख रामिकशन सदाको घरस�म प�क� ढलान ६५.५४ ९०२.०० ५९११७.००

�देश सरकार पंूजीगत

२-२०७८।३।२४ वडा नं.११ मा ह�लाक� सडक दे�ख न�काटोल ट� ा�सफरमरस�म सडक ढलान ११३.०४ ९०२.०० १०१९६२.००

�थानीय पूवा�धार िवकास तथा साझेदारी काय��म

१४-२०७८।३।२४ वडा नं.३ वनरझुलामा सडक ढलान १४१.३ ९०२.०० १२७४५२.००

ज�माः १६८२४४६.००

१९ बढी दर 
वढी दरः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �च�लत दरको आधारमा काय� गनु�पन� �यव�था
छ । काया�लयले एउटै �कृितको काय�मा योजना अनुसार फरक फरक दर कायम गरी भु�ानी गरेको छ । फरक दर कायम गरी भु�ानी गनु�पना�को कारण खुलासा गरेको छैन । तसथ� फरक दर
राखी वढी भु�ानी भएको रकम एिकन गरी असुल गनु�पन� �

भौ.नं िमित योजनाको नाम कामको िववरण �ित इकाइ भु�ानी
िदनुपन� दर

�ित इकाइ
भु�ानी दर

कूल वढी
भु�ानी

१८२-२०७८।
२।२२

वडा नं.१० फुलविडया सवुरलाल चौधरीको घर दे�ख गुलामिमयांको घर
स�मको वाटो ढलान

From work५८.६८
व.मी

४६२.०० ९००.०० २५७०१.००

२००-२०७८।
२।२७

रा.�ा.िव मैनाटोलमा क�भट� िनमा�ण From
work१५७.५७ व.मी

४६२.०० ९००.०० ६९०१५.००

ज�माः ९४७१६.००

९४,७१६

२० जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले �ामीण िव�ुतीकरण, वो�र� र भवन िनमा�ण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराउने गरेको दे�खयो ।
िव�ुतीकरण र वो�र� काय�मा अ�धकांश सामान ख�रद गन� काय� समेत उपभो�ा सिमितवाट गराएको छ । �म �दान �िव�धय�ु काय� मा� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउनुपन� दे�ख�छ । यसका
केही उदाहरणह� यस �कार रहेकाछन्:
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

नगरपा�लका पंूजीगत

१०९-२०७८।१।१६ वडा नं.१ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.१ कृिषका लागी तारपोल र ट� ा�सफरमर ख�रद ८२१४०८.००

१२६-२०७८।१।२३ वडा नं.९ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं. ९ मा कृिष िव�ुतीकरण काय� ७५५०८८.००

१२८-२०७८।१।२३ वडा नं.६ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.६ मा तारपोल ख�रद तथा जडान ३०८५७२.००

१९५-२०७८।२।२४ वडा नं.११ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.११ मा तारपोल ख�रद तथा जडान ५६८९०८.००

२२४-२०७८।३।१५ वडा नं.१ मा अधुरो सामूदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं.१ मा अधुरो सामूदाियक भवन िनमा�ण १०७६९७१.००

२४४-२०७८।३।२० वडा नं.१० कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.१० मा तारपोल ख�रद तथा जडान ७५४४१९.००

२४८-२०७८।२।२१ वडा नं.१० डगराही गाउँमा कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.१० मा तारपोल ख�रद तथा जडान ५३८३५०.००

२४९-२०७८।३।२१ वडा नं.१ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.१ मा तारपोल ख�रद तथा जडान ७९४६१४.००

२९७-२०७८।२।२५ वडा नं.७ कृिष िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.७ मा तारपोल ख�रद तथा जडान ८९४१८८.००

३०३-२०७८।३।२५ वडा नं.६ मा अधुरो सामूदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं.६ मा अधुरो सामूदाियक भवन िनमा�ण ९०८४५०.००

३१५-२०७८।३।१५ वडा नं.७ मा िव�ुतीकरण उपभो�ा सिमित वडा नं.७ मा ट� ा�सफरमर तारपोल ख�रद तथा जडान १०४३९४०.००

संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म

१७-२०७८।२।१३ वडा नं.८ मा िडप वो�र� जडान उपभो�ा सिमित वडा नं.८ मा िडप वो�र� जडान ३१३९६३६.००

िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ । 

२१ काय��े� 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म संचालन काय�िवधी िनयमावली, २०७७ को िनयम १० मा संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले स�ब��धत �थानीयतहमा �वीकृत भएको
काय��म वमो�जमको रकम ह�ता�तरण गन� �यव�था िमलाउने उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले आ�नो काय� �े� भ�दा वािहर राजिवराज नगरपा�लकाको काय� �े� िभ� पन� �ज�ा सम�वय
सिमितको भवनको क�पाउ�डवाल र शिन म��दर मम�त गरे वापत उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी �.९३७७६१.०० भु�ानी गरेको छ । नगरपा�लकाको काय� �े� वािहरको िनमा�ण काय�
उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गराइ खच� गन� िम�ने दे�खंदनै ।
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२२ �ािव�धक मू�यांकन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३० मा काया�लयले िविनयोजन ऐनले ि�ज नह�ने भनी तोिकएका िशष�कको रकम वाहेक भु�ानी िदनु पन� अ�य रकम
आ�थ�क वष� समा� ह�नु भ�दा क�तीमा ७ िदन अगाव ैभु�ानी िदई िनकासा र खच�को लेखा अ�याव�धक गरी भु�ानी िनकासा व�द गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यमा वजेट
ि�ज नगराउन देहायका िवधालयलाइ िनकासा िदइ िनजह�को व�क खाता रो�का गरेको पाइयो ।लेखापरी�ण अवधीस�ममा पिन उ� रकमवाट िनमा�ण काय� स�प� भएको �माण पेश भएको छैन।
नगरपा�लकाले िव�ालय भवन िनमा�ण काय� नह� ंद ै पुरै रकम िनकाशा िदनु िनयमस�मत नदे�खएकोले िनकासाबाट भएको िव�ालय भवन िनमा�णको िवल भपा�इ, �ािव�धक मू�या�न सिहत काय�
स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�स.नं िवधालयको नाम काय��म िनकासा रकम मू�यांकन �ा� रकम मू�यांकन �ा� ह�न बांक� रकम

१ ज.मा.िव पँसेरा िव�ालय िनमा�ण ३६०००००.०० १०८००००.०० २५२००००.००

२ रा.�ा.िव अमर�योती िव�ालय िनमा�ण ३६०००००.०० १०८००००.०० २५२००००.००

३ रा.आ.िव दहुवी िव�ालय िनमा�ण १८०००००.०० ० १८०००००.००

४ रा.आ.िव दहुवी शौचालय िनमा�ण ७०००००.०० ० ७०००००.००

५ क.िक.भौ.मा.िव वनरझुला शौचालय िनमा�ण ७०००००.०० २१००००.०० ४९००००.००

६ मदरसा तालेमुल कुआ� न वनरझुला िव�ालय िनमा�ण १८०००००.०० ० १८०००००.००

७ मदरसा तालेमुल कुआ� न वनरझुला शौचालय िनमा�ण ७०००००.०० ० ७०००००.००

८ रा.�ा.िव अमर�योती टोल िव�ालय भवन ३६०००००.०० ० ३६०००००.००

९ मदरसा इरा �ा.िव दावतनगर शौचालय िनमा�ण ७०००००.०० ० ७०००००.००

१० आधारभूत िव�ालय खोजपुर रे�टो िफिट� १५०००००.०० ० १५०००००.००

ज�माः १६३३००००.००

१६,३३०,०००

२३ ८२९ २०७८-३-३० काय� स�प� �ितवेदन 

काया�लयले भौ.नं.८२९-२०७८।३।३० वाट देहायका साइजका �ूम पाइप ख�रद गरी राधाराज पोल तथा �ूम पाइप कंि�ट उ�ोगलाइ �.२८७८७३.०० भु�ानी गरेकोमा उ� �ूम पाइप के कुन
�थानमा जडान भएको हो । जडान सिहतको काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

२८७,८७३
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सामानको नाम िववरण प�रमाण

�ूम पाइप MP3 90 mm ४ गोटा

�ूम पाइप MP3 60 mm ९ गोटा

२४ �ाङगा�रक मल ख�रद 

काय�पा�लकाले कृषकको लागी �ाङगा�रक मल ख�रद गरी िवतरण गन� �.४९९८०००.०० को लागत अनुमान तयार गरी वोलप�को सूचना �काशन भएकोमा सोनाइ िवज भ�डार ए�ड
स�लायस�को १० केजीको वा�टीन �ित वा�टीन �.११९०.०० को वोलप� �वीकृत गरी िनजले ३० िदन िभ� सामान आपूत� गन�गरी २०७७।१०।७ मा स�झौता गरे अनुसार २०७७।१०।१४ मा
सामान स�लाइ गरेको भनी �.४९९८०००.०० भु�ानी गरेको छ । उ� ख�रद स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
क. िनज स�लायस�संग भएको स�झौतामा गुण�त�रय सामान उपल�ध गराउने उ�ेख भएकोमा िनजले आपूत� गरेको मल तोिकएको �पे�सिफकेशन अनुसार भए नभएको जांच नगरी काया�लयले
भु�ानी गरेको छ ।
ख. ख�रद ग�रएका �ा�ा�रक मल काया�लयमा �ज�सी दा�खला गरी ११ वटा वडालाइ ४००० वा�टीन र नगरपा�लकामा २०० वा�टीन राखेको म�ये लेखापरी�ण अवधी २०७८।१२।१ स�म
देहायका वडा तथा नगरपा�लकाले कृषकलाइ िवतरण गरेको भरपाइ पेश भएको छैन । मल िवतरणको भरपाइ पेश ह�नुपन� �.

काया�लय प�रमाण िवतरण प�रमाण िवतरण गन� बांक� प�रमाण रकम

वडा नं.८ ४०० वा�टीन ० ४०० वा�टीन ४७६०००

वडा नं.६ ३०० वा�टीन ० ३०० वा�टीन ३५७०००

वडा नं.४ ४०० वा�टीन ० ४०० वा�टीन ४७६०००

नगरपा�लका काया�लय २०० वा�टीन ४७ १५३ वा�टीन १८२०७०

१४९१०७०

१,४९१,०७०

२५ काय�स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा काय� स�पादन जमानत दा�खला गदा� वोलप�दाताले लागत अनुमान भ�दा १५ �ितशतस�म कम अ� कवुल गरेमा कवुल अ�को ५ �ितशत र
लागत अनुमानको १५ �ितशत भ�दा वढी घटेर कवुल गरेको अव�थमा १५ �ितशत भ�दा जित रकमले घटी कवुल गरेको छ । सोको ५० �ितशतले ह�न आउने रकम र कवुल अ�को ५ �ितशत
थप गरी काय� स�पादन जमानत �लनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारका वडा काया�लय भवन िनमा�णको लागी िनमा�ण �यवसाियले लागत अनुमानको तुलनामा १५ �ितशत भ�दा घटी
अ� कवुल गरेकोमा उपरो� ऐनले तोके अनुसार काय� स�पादन जमानत �लएको पाइएन । घटी काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन� �.

७४६,२७२
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िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान कवुल अ� रा�नुपन� जमानत राखेको जमानत नपुग जमानत

६ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण क�चन भोलेनाथ जेभी १९४०१९६२ ११७१७१०५ २९७३१३६ २६००००० ३७३१३६

८ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण क�चन भोलेनाथ जेभी १९४०१९६२ ११७१७१०५ २९७३१३६ २६००००० ३७३१३६

ज�माः ७४६२७२

२६ नगरपा�लका भवन िनमा�ण
नगरपा�लका भवन िनमा�णको लागी भे�रएसन आदेश समेतको लागत अनुमान �.�६६६६६३३.०० मा वोलप�को मा�यमवाट िनमा�ण �यवसायी ओमसाइराम क��ट� �सनसंग �.७३४४���७.०० को कवोल
गरेकोमा भे�रएशन आदेश पछी उ� स��ौता रकम �.७७०७९�४�.०० पुगेको छ । यो वष� ते�ो दे�ख आठौ तथा अ��तम िवलस�म भु�ानी गरेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

२६.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौताका वखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा सृजना
भएमा सोको �प� कारण खुलाइ भे�रएसन आदेशजारी गन�स�ने �यव�था छ । काया�लयले भवन िनमा�णको �ममा िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता भइ
सकेपछी शु� स�झौता रकमको ४.९५ �ितशत भे�रएसन गरी स�झौता रकम �.७७०७९८४८.०० पुगेको छ । भे�रएसनमा �ल�टको �यासे�जर बो�ने
�मता १५ जना र चारत�ाको ह�नुपन�मा भूलवश दइुत�ाको मा� भएको कारण जनाइ �ल�टको �मता वृि� गनु� परेको कारण देखाइ �ल�टको शु� स�झौता
रकम �.३००००००.०० हटाइ �.४४७५२९९.०० कायम ग�रएको छ । नयाँ आइटमको �पमा थप ग�रएको �ल�टको लागत अनुमानकै आधारमा िनमा�ण
�यवसायीवाट काय� गन�गरी भेरएसन आदेश जारी गरेको छ । शु� ठे�का स�झौता ह� ंदा िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमानको तुलनामा १९.८८ �ितशत
घटेकोमा भे�रएसन आदेश जारी गदा� सोही वमो�जम नघटाएको कारण �ल�ट जडानमा मा� काया�लयलाइ �.८४९८४५.०० वढी �ययभार परेको छ ।
भे�रएसन आदेश जारी गदा� िमत�ययी त�रकावाट काय� गराउने गरी जारी ह�नुपद�छ ।

२६.२ काया�लयले भे�रएसन आदेश जारी गदा� कतीपय आइटममा शु� स�झौताको प�रमाण घटाएको र कितपय आइटममा प�रमाण वढाएको पाइयो । तर अ��तम
िवल भु�ानी ह� ंदा समेत भे�रएसनको प�रमाण भ�दा थप ह�ने गरी भु�ानी गरेको छ । भे�रएसन आदेश भ�दा थप गरी भु�ानी भएको िनयिमित नदे�खएको �

३,११७,१०२
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आइटम
नं

�यहोरा शु� स�झौता
प�रमाण

भे�रएसन प�चात
कायम प�रमाण

हाल भु�ानी
प�रमाण

दर भे�रएसन प�चात वढी
भु�ानी रकम

३ Earth work excavation in
foundation

७१६.२२
घ.मी

१३८४.७६ घ.मी १५५६ घ.मी ४००.०० ६८८००.००

९ PCC (1:2:4) ७१३.३३
घ.मी

७०४.०५ घ.मी ७३३.३७
घ.मी

१२५००.०० ३६६५००.००

१० PCC (1:2:4) ३५.४७ घ.मी ३७.१५ घ.मी १६०.७६
घ.मी

११५००.०० १४२२६६५.००

११ Reinforcement १४४०४५
केजी

१२९४५२ केजी १३२२५४
केजी

९५.०० २६६१९०.००

१२ Form work ३८६८.२२
व.मी

४४०१.८३ व.मी ४६७६ व.मी ७५०.०० २०७७०२.००

१३ Brick work ४७८.५१
घ.मी

५५१.५४ घ.मी ५७९.७८
घ.मी

१०५००.०० २९६५२०.००

१७ Aluminium work २७.९४ व.मी २७.९४ व.मी ५४.६९ व.मी ८०००.०० २१४०००.००

१८ Aluminium door १६.६९ व.मी १३.५७ व.मी ३०.१२ व.मी ९५००.०० १५७२२५.००

३१ Plaster ६३६४ व.मी ७१४१ व.मी ७३७६ व.मी ५००.०० ११७५००.००

ज�माः ३११७१०२.००

२६.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाइ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ
। काया�लयले भवन िनमा�णको िनमा�ण �यवसायी ओमसाइराम क��ट��सनलाइ सात� तथा आठ� िवल भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसायीको कर िवजक वेगर
भु�ानी गरेको छ । कर िवजक वेगर भु�ानी भएको मू.अ.कर िनजले आ�त�रक राज�व काया�लयमा समायोजन गरेको �माण गनु�पन� �.

१,७७५,१७५
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भौ.नं िमित िववरण कूल भु�ानी मू.अ.कर रकम कैिफयत

२-२०७८।१।१६ सात� रिन� िवल ७२२७५०४.०० ८३१४८२.९९ न.पा पंूजीगत समेतको भु�ानी

४-२०७८।३।२३ आठ� िवल ८२०२८६८.०० ९४३६९२.००

१७७५१७४.९९

२६.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ मा िनमा�ण �यवसायीलाइ अ��तम िवल भु�ानी गदा� काय� �वीकार �ितवेदन �लइ भु�ानी गनु�पन�
�यव�था छ । तर काया�लयले यो वष� �ािव�धक मू�यांकनमा अ��तम िवल उ�ेख गरेतापिन काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको छैन ।

२७ घटी अवधीको काय� स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक काय� स�पादन जमानतको मा�य अवधी �य�तो स�झौतामा उ�े�खत अ��तम
अवधीभर िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अवधी भ�दा १ मिहनाको वढी अवधीको ह�नुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले देहायको िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता गदा� �ुटी
स�याउने अवधी भ�दा कम अवधीको मा� काय� स�पादन जमानत �लएको पाइयो । �ुटी स�याउने अवधीस�मको काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपद�छ ।

िववरण िनमा�ण �यवसायी काय� स�पादन जमानत
रकम

स�झौता
अवधी

काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन�
अवधी

पेश भएको
अवधी

थप गनु�पन�
अवधी

६ नं. वडा काया�लय भवन
िनमा�ण

क�चन भोलेनाथ
जेभी

२६००००० २०७८।३।
१५

२०७९।४।१५ २०७८।२।१६ २०७९।४।१५

८ नं. वडा काया�लय भवन
िनमा�ण

क�चन भोलेनाथ
जेभी

२६००००० २०७८।३।
१५

२०७९।४।१५ २०७८।२।१६ २०७९।४।१५

२८ िवजुली महसुलमा ज�रवाना 
काया�लयले ��येक मिहनामा िनयिमत �पमा धारा िवजुली महसुल ितरी सो वापत छुट समेत �लनु पन�मा काया�लयमा �या� वजेट �यव�था ह� ंदा ह� ंद ैभौ.नं.५११-२०७८।१।१५ मा िवजुली महसुल
भु�ानी गदा� ज�रवाना वापत �.१४९४५२.९० भु�ानी गरेको पाइयो । �या� वजेट ह� ंदा ह� ंद ैसमयमै महसुल भु�ानी नगरी २५ �ितशत र थप ५ �ितशत समेत ज�रवाना भु�ानी गरेको िनयिमत
नदे�खएको �.

१४९,४५३

२९ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को प�र�छेद ६ मा परामश� सेवा ख�रद स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । यो वष� िविभ� काय� परामश�दातावाट गराइ देहाय वमो�जम भु�ानी गरेको छ ।



https://nams.oag.gov.np29 of 50

भौ.नं.िमित िववरण परामश�दाता भु�ानी रकम

पंूजीगत

३४०-२०७८।३।३० चािप� नदीमा पुल िनमा�णको िडिपआर तयार मेशु इ��जिनय�र� क�स�टे�ट ९८२८५७.००

७१-२०७७।११।२० जो�खम स�वेदनिशलता तथा भू उपयोग अ�ययन िमिडया �रसच� ए�ड डेभलपमे�ट ४९४९४०.००

७२-२०७७।११।२० नगरपा�लका गानको अिडयो तथा लोगो िनमा�ण कमन इ�टरनेशनल िमिडया �ा.�ल ४९४९४०.००

७३-२०७७।११।२० संगठन िवकास र काय� िववरण �टन िमिडया �रसच� ए�ड डेभलपमे�ट ४९४९४०.००

७४-२०७७।११।२० वालमै�ी �थानीय साशन संचालन रणनैितक योजना तयारी ओपन िमिडया ए�ड क�स�टे�सी ४९७०००.००

चालु

७२८-२०७८।३।२४ इमा/िच�ड� ेन पाक� को िडिपआर नव�योती इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ५९४७१२.००

७३१-२०७८।३।२५ वे�ाडावरमा पय�टन �वध�नको लागी िडिपआर जय सूय� क�स�टे�ट �ा.�ल ९८९२५८.००

८२२-२०७८।३।३० खडक नदी नहरको लागी िडिपआर िनमा�ण सनराइज इ��जिनय�र� क�स�टे�ट ९९८२०१.००

(क) परामश� सेवाको लागी लागत अनुमान तयार गदा� ला�े आव�यक जनशि� िनधा�रण सिहतको �वीकृत न�स� लेखापरी�णमा पेश भएन । यसले गदा� काया�लयवाट �वीकृत लागत अनुमान
यथाथ�परक छ भनी एिकन ह�न सिकएन ।
(ख) परामश� सेवा �लएका �ितवेदन म�ये के कती योजना कावा��वयन भए र कित ह�न बांक� छ सोको िववरण पेश भएन । काया��वयन ह�न स�ने योजनाको मा� परामश� सेवा ख�रद गनु�पद�छ ।
(ग) काया�लयको �ािव�धक जनश��वाट ह�न नस�ने योजना माग आउट सो�स� गरी काय� गराउनु पन�मा काया�लयको जनशि�वाट ह�न स�ने नस�ने एिकन नगरी परामश�दातावाट काय� गराएको
पाइयो ।

३० टु�ा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमित ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ८४ मा
�.२० लाखस�मको मालसामान ख�रद र िनमा�ण काय� गदा� िशलव�दी दरभाउप� र सो भ�दा वढीको ख�रद गनु� परेमा वोलप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले एउटै
�कृितको काय� टु�ा टु�ा गरी ख�रद तथा िनमा�ण काय� गरेको छ । ऐन तथा िनयमावली िवप�रत सोझै ख�रद गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

३,२९७,९५५
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भौ.नं िमित आपूत�क िववरण रकम

२२-२०७७।९।३ का�लका अटो�लंक मोटरसाइकल ख�रद २६८९००.००

२५-२०७७।९।५ खान अटोमोवाइ�स ए�ड इले�ट� ोिन�स मोटरसाइकल ख�रद ४०३८००.००

८८-२०७७।१२।२४ िशवम् ट� े िड� ए�ड स�लायस� मोटरसाइकल ख�रद २१००००.००

१४६-२०७८।२।३ �यूखान अटोमोवाइ�स ए�ड इले�ट� ोिन�स मोटरसाइकल ख�रद २०६९००.००

१४७-२०७८।२।३ �यूखान अटोमोवाइ�स ए�ड इले�ट� ोिन�स मोटरसाइकल ख�रद २७१९००.००

३०४-२०७८।३।२५ वावा पशुपती िनमा�ण सेवा वडा नं.५ मा िवजुलीको तार पोल जडान ४८५८०७.००

३०५-२०७८।३।२५ िशव िनमा�ण सेवा वडा नं.५ कृिष तारपोल ख�रद तथा जडान ४८६१७१.००

३१७-२०७८।३।२८ जा�पा िनमा�ण सेवा वडा नं.५ कृिष तारपोल ख�रद तथा जडान ४७८३०४.००

३३३-२०७८।३।२९ �संह क��ट��सन वडा नं.५ कृिष तारपोल ख�रद तथा जडान ४८६१७३.००

ज�माः ३२९७९५५.००

३१ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ को उपिनयम १(क) मा पचास लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी
�सलब�दी दरभाउप�को मा�यम बाट र सो भ�दा मा�थको बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� औषधी ख�रदमा गरेको खच� स�ब�धी दे�खएका �यहोरा
िन�नछनः
(क) नगरपा�लकाले पटक पटक गरी �वा��य चालुवाट यो वष� �.१९९६५०२.००, संिघय सशत� चालुवाट �.९८१२७७.०० को औषधी िशलव�दी दरभाउप�को मा�यवाट र सोको अित�र�
नगरपा�लका चालुवाट �.१३६४३७४.०० र संिघय सशत� चालुवाट �.३४९९९४.०० को औषधी कोटेशनको मा�यमवाट ख�रद गरेको छ । औषधी ख�रद गदा� आव�यकताको पिहचान गरी
िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन�मा सो नगरी पटक पटक केही िशलव�दी र केही कोटेशनको मा�यमवाट �सधै ख�रद गरेको िनयिमत दे�खएन ।
(ख) ख�रद गरेका उ� औषधी कुन औषधी क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
(ग) आपूित� ह�ने औषधी ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन�, औषधीको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ�
औषधी िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको
(घ) आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नु अघी �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
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(ङ) औषधीको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको, औषधीको खच� घटाउदा मागफारामको
आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको तथा �ज�सी खाता अ�याव�धक नरहेकोले के कती औषधी ह�ता�तरण भएको तथा कती मौ�दात रहेको भ�े एिकन गन� आधार रहेन ।

३२ िश�ा तफ�  
तलबी �ितवेदनः िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तका २०७६/७७ को ख�ड २.१ मा �थािनय तहले काय�रत िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी एक�न िववरण िश�ा
िवकास तथा सम�वय इकाईबाट �ा� गरी वा अ�ाव�धक ग�र सोिह अनुसार दरब��द, राहत र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�का लािग िव�ालयबाट �ा� माग
फारम �जुगरी अनुदान िनकासा गन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले �थायी िश�कह�को तलिव �ितवेदन पा�रत गराइ सो बमो�जम िनकासा गनु�पन�मा सो नगरेको, िश�क स�वा बढुवा,
रा�जनामा, अवकाश, दरब�दी बमो�जमको पदपूित� िववरण लगायतको एिककृत िववरण पेश नगरेको तथा िव�ालयको माग फारमलाइ मा� आधार �लइ ४१ वटा िव�ालयलाई
�.११७३४९०५९.०० तलब िनकासा गरेको पाइयो । लेखापरी�ण योजना बमो�जम २५ �ितशत िव�ालयको माग फारम बमो�जमको िनकासा िभडान ग�रएको छ । काय��म काया��वयन
पु��तकाको �यव�था िवप�रत तलबी �ितवेदन बेगर तलब िनकासा गरेकोमा �ेड िभडान तथा दरब�दी बमो�जमको िनकासा िभडान गन� सिकएन । तलवी �ितवेदन पा�रत गराइ िव�ालयबाट �ा�
माग फारम �जु गरी अनुदान िनकासा गनु�पद�छ ।

३३ �ेड बढी िनकाशा 
�ा.िव. तृितय तहको िश�कलाइ पा�र�िमक भु�ानी गदा� अ�धकतम �ेड ६ पाउने �यव�था छ । भ.स.रा.ज.मा.िव. क�याणपुरमा काय�रत �ा.िव. तृितय िश�क अ�जु कुमारी चौधरीको दो�ो
चौमा�सकमा ७ �ेड र ते�ो चौमा�सकमा ८ �ेडको दरले ८ मिहनाको ११ �ेड बढी िनकासा भएको छ । �ित �ेड �.८८७.०० का दरले ११ �ेडको �.९७५७.०० मा संचयकोष थप समेत
�.१०७३२.७० बढी िनकासा भएको छ । बढी िनकासा भएको असुल गनु�पन� �.

१०,७३३

३४ तलव बढी िनकाशा 
िन�नानुसारको िव�ालयमा माग फारम भ�दा � ९३१३९.५० बढी तलब िनकासा भएको पाइयो । माग भ�दा बढी िनकासा भएको असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालय चौमा�सक आ.स. माग िनकासा बढी िनकासा

जनता मा.िव. प�सेरा, स�री ते�ो (आधारभुत) १६२७७२२.३० १६४४६४१ १६९१८.७

जनता मा.िव. लालप�ी, स�री ते�ो (आधारभुत) १४९२५२५.८० १५१७००३ २४४७७.२

रा.आ.िव. दहुवी ते�ो ८८९०१५.९० ९१२९६५ २३९४९.१

रा �ा. िव. लालपुर बनौली ते�ो ९५९५०६.५० ९८७३०१ २७७९४.५

ज�मा ९३१३९.५

९३,१३९.५

३५ बढी िनकासा 
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नगरपा�लकाले िश�कह�लाइ चाडपव� खच� वापत ह�ने रकम पिहलो चौमा�सकको असोज मिहनामा िनकासा गन� गरेको छ । िन�नानुसारको िश�कह� उ� अव�ध पूव� अवकाश भएकोमा चाडपव�
खच� रकम थप गरी िनकासा गरेको छ । उ� िश�कह�लाइ िनवृितभरण वापत भु�ािन गदा� चाडपव� खच� भु�ानी ह�नेमा अवकास प�चातको सुिवधा थप गरी िनकासा गरेको िनयमसंगत दे�खदनै ।
य�तो रकम असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �..

िव�ालय िश�क अवकास िमित िनकासा ह�नुपन� िनकासा रकम बढी िनकासा

�ी ५ महे�� मा िव इनवा� फुलवडीया अशोक कुमार चौधरी २०७७।५।९ ५१९५०.४ ८३६९० ३१७३९.६

मु ज रा �ा िव ढोलबाजा देव नारायण यादव २०७७।४।६ ६७७६.३ ४११३३ ३४३५९.७

रा �ा िव ग�राहा पंसेरा नागे�� �साद �रसाल २०७७।५।५ ४६२७९.०४ ८०९१० ३४६३०.९

ज�मा १००७३०.२

३६ �ािव�धक �ेड बढी िनकासा 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा �ािव�धक धारमा क�ा ११-१२ मा काय�रत �िश�कको �ािव�धक भ�ा �ित मिहना ३ हजारको दरले अ�ध�म १० मिहनाको मा� िनकासा गन� उ�ेख
छ । �ी भ.स.रा.ज.मा.िव. क�याणपुरमा �ािव�धक धार तफ�  काय�रत ७ िश�कको ितनै चौमा�सकमा मा�सक �.३०००.०० को दरले १२ मिहनाको �.२५२०००.०० िनकासा भएको छ ।
अ�धकतम १० मिहनाको �.२१००००.०० िनकासा ह�नुपन�मा �.४२०००.०० बढी िनकासा भएको छ। बढी िनकासा भएको असुल ह�नुपन� �.

४२,०००

३७ ११९ २०७८-३-२७ बढी िनकासा 
�ोत क�ा संचालन अनुदान अ�तग�त आयाक पा�र�िमकका लागी मा�सक �.१३४५०.०० र अित�र� सुिवधा वापत मा�सक �.५००.०० को दरले बाष�क ज�मा �.१८०८५०.०० िनकासा
उपल�ध गराउने �यव�था छ । जनिहत पवनलाल आ िव बनरझुलामा सु�त �वण �ोत क�ा संचालनका लगी भौचर ८-७।१ बाट आयाको �थम चौमासीक पा�र�मीक �.६९२५०.००, भौचर
७४-१०।२७ बाट दो�ो चौमा�सक पा�र�मीक �.५५८००.०० िनकासा गरेकोमा पुन भौचर १९९-३।१७ बाट ८ मिहनाको �.१११६००.०० गरी ज�मा �.२३६६५०.०० िनकासा भएको छ ।
यसरी बािष�क िनकासा ह�नुपन� भ�दा ४ मिहनाको पा�र�मीक �.५५८००.०० बढी िनकासा भएको छ । बढी िनकासा भएको असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �.

५५,८००

३८ िदवा खाजा काय��म
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान काय��म अ�तग�त बालिबकास दे�ख क�ा ५ स�मका बालबा�लकाह�का लािग �ित िव�ाथ� �.१५.०० का दरले १८० िदनका लािग िव�ालयको
खातामा अनुदान िनकासा िदने तथा िव�ालय संचालन भएको िदनलाइ मा� आधार मानेर अनुदान िदने �यव�था छ । साथै �थािनय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ा�थ� दिैनक
हा�जरीपु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�बाट �माणीत गराइ �थानीय तहमा सँकलन गरी सं�या यिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदन सिकने �यव�था छ
। नगरपा�लकालेIEMISमा �िव�ी भएको िव�ाथ� सं�याको आधारमा ८० िदनको �.६८९४०००.०० िदवा खाजा िनकासा गरेकोमा िदवा खाजा संचालनको हेड काउ�ट तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गरेको छैन ।
नगरपा�लकाले िदवा खाजा िनकासा गरेकोमा सो स�ब��ध दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः

३८.१ िदवा खाजा काय��म अ�तग�त िन�नानुसारको िव�ालयमा �.२५४७६००.०० िनकासा गरेकोमा उ� िव�ायह�ले िव�ाथ� दिैनक हा�जरीपु��तका तथा
खच�को िवल भपा�इ पेश भएको छैन । उ� िव�ालयमा िनकासा बमो�जको काय��म संचालनको िवल भपा�इ तथा �माण कागजात पेश गनु�पन� �.

२,५४७,६००
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�.सं. िव�ालय िनकासा रकम �.सं. िव�ालय िनकासा रकम

१ �ी रा.आ.िव.सपा� क�या�पुर १०६८०० ११ �ी ज.रा.�ा.िव. क�यापुर २१९६००

२ �ी मुनर ज.रा.�ा.िव. ढोलबाजा १०३२०० १२ �ी ज.रा.�ा.िव. डगराही ३०६०००

३ �ी जनता मुकु�द आ.िव. बजराही गुठी १५७२०० १३ �ी बौकु जनता �ा.िव. करमिनयाँ ७३२००

४ �ी रा.तु.जो.ज. मा.िव. �स�वा बे�ही १६३२०० १४ �ी रा.�ा.िव. मझौ ६३६००

५ �ी जनता मा.िव. भैरोग� बे�हा १०५६०० १५ �ी ज.रा. �ा. िव. खरचुिहया १३४४००

६ �ी जनता मा.िव. लालप�ी १३९२०० १६ मदसा� मोहमिदय दा�ल हिदस बनरझुला ९२४००

७ �ी रा.�ा.िव. मघबारी, खोजपूर ८६४०० १७ �ी यवुा ज.जा.रा.�ा.िव. �स�वा बे�ही १५१२००

८ �ी रा.आ.िव. क��चरा १०४४०० १८ �ी जनिहत पवनलाल �ा.िव. बनरझुला २१४८००

९ �ी रा.�ा.िव. क��चरा ९४८०० १९ �ी इ�लािमया �ा.िव. दावतनगर, सपा� ६९६००

१० �ी ज.रा.�ा.िव. �स�वा बे�ही १६२००० ज�मा २५४७६००

३८.२ ७६ २०७७-१०-२७ िश�ण �सकाइमा िव�ाथ�ह�को सहमागीता वृि� गनु� िदवा खाजा काय��मको उ�े�य रहेको छ । िदवा खाजा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७६ मा िदवा
खाजा वापत सोझै िव�ाथ�लाइ रकम भु�ानी गराउने �यव�था रहेको छैन । िन�नानुसारको िव�ालयमा िदवा खाजा संचालन नगरी एकमु� िव�ाथ�लाइ
रकम भु�ानीको भपा�इ पेश गरेको छ । पेश भएको कितपय भपा�इमा िव�ाथ� हा�जर िववरण संल� नरहेको, रकम उ�ेख नभएको तथा िनकासा भ�दा घटी
भपा�इ पेश भएको छ । िदवा खाजा संचालन गरी सो वापतको िवल भपा�इको आधारमा मा� खच� ले�नु पन�मा िव�ाथ�लाइ सोझै रकम बुझाएको िनयमसंगत
दे�खदनै । साथै िन�नानुसारको िव�ालयमा िनकासा भएको रकम भ�दा घटीको िव�ाथ� भपा�इ पेश गरेकोले घटी रकम असुल ग�र संिघय संिचतकोषमा
दा�खला गनु�पन� �.

३३१,०९०
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�.सं. िव�ालय िनकासा रकम भपा�इ पेश घटी भपा�इ

१ �ी रा �ा िव बनौली २३५२०० २३४९१५ २८५

२ �ी ५ महे�� मा िव इनवा� फूलब�रया १७०४०० १०५०४५ ६५३५५

३ �ी रा आ िव �हबी २८९२०० २७१०८० १८१२०

४ �ी जनता आ िव र��तपुर २१९६०० १९३६३५ २५९६५

५ �ी क िक झौ मा िव बनरझुला १७०४०० १४८३९५ २२००५

६ �ी आ िव खोजपुर २७३६०० २७०९९५ २६०५

७ �ी इ�दािदया रा �ा िव न�कार बनौली ३०८४०० २५९५३० ४८८७०

८ �ी रेशम रा �ा िव खेसराहा १३६८०० १२१०६५ १५७३५

९ मदरसा फैजुल उलुम अमहा २१७२०० २०५६८० ११५२०

१० �ी रा �ा िव मै�हाटोल ३५८८०० २५९१७० ९९६३०

११ मदरसा तालेमुल कुरान बनरझुला ९३६०० ८९९४० ३६६०

१२ �ी ज रा �ा िव भदयैा १०५६०० ९९८८५ ५७१५

१३ �ी रा �ा िव ग�राहा १५९६०० १४७९७५ ११६२५

ज�मा ३३१०९०

३९ २१० २०७८-३-१८ फरक िशष�क 

�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ सामा�ी एवम् क�ा ८ को परी�ण �यव�थापन अनुदान िशष�कबाट भ.स.रा.ज. मा. िव. मा काय�रत �ािवधक तफ� को �याब टे��नसीयन �ीलोक�
चौधरीको बािष�क पा�र�िमक �.३६९९३०.०० िनकासा भएको छ । मा�यमीक तहका �वीकृत दरब�दीका िश�क, राहत, �ािव�धक धारका �िश�कका लागी तलब भ�ा अनुदान िशष�कबाट
पा�र�मीक भु�ानी गनु�पन�मा फरक िशष�कबाट खच� लेखेको अिनयमीत दे�खएको �.

३६९,९३०

४० ३२ २०७८-३-२५ अनुगमन �ितवेदन १,९५०,०००



https://nams.oag.gov.np35 of 50

साज��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३९(५) मा खच�को िवलभरपाइ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त देहायका
िव�ालयह�लाइ देहायका िशष�कमा रकम िनकासा गरेकोमा िव�ालयले ती िशष�कमा रकम खच� गरेको िवल भरपाइ र काया�लायवाट अनुगमन गरेको �ितवेदन पेश भएको छैन । अनुगमन �ितवेदन
सिहतको िवल भरपाइ पेश ह�नुपन� �

�स.नं िव�ालयको नाम िववरण िनकासा रकम

१ रा.तु.जो.ज मा.िव �ससवावेली पु�तकालय �थापना ६५००००.००

२ क.िक.झौ मा.िव वनरझुला िव�ान �योगशाला �थापना ६५००००.००

३ भ.स.रा.ज मा.िव क�याणपुर क��यूटर �योगशाला ६५००००.००

ज�माः १९५००००.००

४१ २२८ २०७८-३-२२ CUG सेवा 
कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थित �सकाइ सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�ह�का लािग �ित िव�ाथ� ३७५ को दरले िश�क तथा
िव�ा�थ�ह�लाइ CUG सेवामा आव� गन� ४१ वटा िव�ालयह�लाइ �.१९४९२५०.०० िनकासा गरेको छ । नगरपा�लकाको िश�ा शाखाले उ� िव�ालयह� सो सेवामा आव� नभएको तथा
ख�रदको िवल भपा�इ पेश नगरेको जानकारी गराएको छ । यसरी तोिकएको काय��मको लािग िनकासा भएको रकम खच� नभएकोले असुल गरी सँिघय सँिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१,९४९,२५०
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�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४१.१ आधारभुत िव�ालय सपा� क�याणपूर ३१,५००

४१.२ मू.ज.रा.�ा.िब ढोलबाजा ७,१२५

४१.३ जनजागृित रा.�ा.िब. मुसहरिनयाू २०,२५०

४१.४ रा.�ा.िब.बनौली १८,०००

४१.५ �ी ५ महे�� मा.िव. ईनवा� फूलब�रया १,८९,७५०

४१.६ आधारभुत िव�ालय बजराहीगू�ी ४०,८७५

४१.७ रा.आ.िव. दहूबी ६९,३७५

४१.८ रा.तू.जो.ज. मा.िव. �स�वा बे�ही २,८८,३७५

४१.९ जनता आधारभूत िव�ालय रं�जतपूर ६५,२५०

४१.१० �ी जनता मा.िव. पंसेरा १,७८,५००

४१.११ रा.�ा.िब.ग�राहा पंसेरा १४,२५०

४१.१२ इ��दयाद रा.�ा.िब.ननकार बनौली ३१,५००

४१.१३ �ी क.िक.झौ.मा.िव. बनरझूला २,४७,१२५

४१.१४ �ी जनता मा.िव. भैरोग� बे�हा १,०१,२५०

४१.१५ �ी जनता मा.िव. लालप�ी ७६,५००

४१.१६ रा.�.िब.लालपुर बनौली २५,५००

४१.१७ आधारभुत िव�ालय खोजपूर ५८,५००

४१.१८ रा.�ा.िब.मेघबारी खोजपूर ७,१२५

४१.१९ �ी भ.स.रा.ज.मा.िव. क�याणपूर २,३८,१२५
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४१.२० रा.आ.िव.कंिचरा २०,६२५

४१.२१ रा.�ा.िब.कंिचरा ७,८७५

४१.२२ रा.�ा. िब.�स�वा बे�ही १४,६२५

४१.२३ रेशम रा.�ा.िब. खेसराहा खोजपूर १२,०००

४१.२४ ज.रा.�ा.िव. क�याणपूर १५,३७५

४१.२५ बागे�वरी आधारभुत िब�ालय अमहा ४३,८७५

४१.२६ ज.रा.�ा.िब.डंगराही ईनवा� फुलबिडया २७,३७५

४१.२७ बौकू जनता �ा. िब.करमिनयां पंसेरा ९,३७५

४१.२८ रा.�ा.िब.मझौ क�याणपूर ४,८७५

४१.२९ जनता रा.�ा.िब. खोजपूर ६,०००

४१.३० रा.�ा.िब.अमर�योित टोेल बनौली १५,७५०

४१.३१ रा.�ा.िब.मै�हाटोल मै�हासह�बाह� १८,७५०

४१.३२ य’वाजनजाग«ित रा.�ा.िव. �स�वा बे�ही १६,१२५

४१.३३ जनिहत �ा.िब.बनरझुला १८,०००

४१.३४ जनता रा.�ा.िब.भिदया ९,७५०

४२ २२९ २०७८-३-२२ �वा��य तथा सुर�ा सामा�ी खरीद 

कोिभड १९ रोगको िनय��ण तथा �यव�थापनको लािग िव�ालयह�लाई क�ा १ दे�ख १२ स�मको �ित िव�ाथ� �.२००.०० को दरले �.१९४२२००.०० रकम िनकासा गरेको छ । �वा��य
तथा सुर�ा मापद�ड िवकास गन� तथा मा�क, �यािनटाईजर लगायतका कोिभड रोगको िनय��णका लािग आव�यक औषधीज�य सामा�ी ख�रदको लागी िनकासा भएको उ� रकमको खच�
�माणीत ह�ने कागजात पेश गरेको छैन । उ� काय�कोलागी �थानीय तहले िनयमीत अनुगमन समेत गरेको पाइएन । िनकासा बमो�जमको �वा��य तथा सुर�ा मापद�ड िवकासमा भएको
स�ब�धमा अनुगमन गरी खच�को �माण पेश ह�नुपद�छ ।

४३ १६८ २०७८-२-१७ पाठयपु�तक ख�रद 
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काय��म काय��वयन पु��तका, २०७७।७८ मा िनःशु�क पाठयपु�तक अनुदान अ�तग�त ईिमसमा �िवि� त�या�लाई यथाथ� त�या� सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी यक�न
सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयलाई अनुदान िदने र यसरी अनुदान िददा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� अनुदान िदने तथा २०७८ बैशाखमा
सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पाठयपु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा यक�न गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ । नगरपा�लकाले उ�
�यव�था िवपरीत अ��तम चौमा�सकमा क�ा १ दे�ख १० स�मको IEMIS को िव�ाथ� सं�याको आधारमा ह�ने ज�मा रकम �.४७३४९८३.०० को ९५ �ितशत रकम �.४६९८२३४.००
िनकासा गरेको छ । दो�ो चौमासीकमा ७५ �ितशत िनकासा गनु�पन� र िव�ालयबाट पाठयपु�तक खरीद बापत पेश भएको िवल भरपाईको तथा िव�ा�थ� सं�या समेत यिकन गरी थप रकम
िनकासा गनु�पन�मा स�यापन नगरी IEMIS को आधारमा ह�ने रकमको एकमु� ९५ �ितशत रकम अ��तम चौमा�सकमा िनकासा गरेको िनयमसंगत दे�खदनै । साथै उ� िव�ालयह�ले
पाठयपु�तक ख�रदको िवल भपा�इ पेश गरेको छैन । स�ब��धत िव�ालयलाइ िनकासा भए बमो�जमको पाठयपु�तक अनुदान रकम अनुसारको िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िवल भपा�इ पेश गनु�पद�छ ।

४४ २१९ २०७८-३-२१ छा�वृित 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७ मा ईिमसमा �वृि� भएको सं�यालाई स�यापन भरी िव�ाथ� सं�या यिकन गरी मा� छा�वृित अनुदान िनकासा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ईिमस
मा �िवि� भएको त�यांकको आधारमा ४१ वटा िव�ालयमा �.१९७६०००.०० छा�वृित िनकासा गरेको छ । ईिमसमा �वृि� भएको सं�यालाई स�यापन गरी िव�ाथ� सं�या यिकन गरी मा�
छा�वृित अनुदान िनकासा गनु�पन�मा सो नगरेको िनयमसंगत दे�खदनै । कोिभड १९ रोगका कारण अध�वािष�क परी�ा संचालन नभएकोले हेड काउ�ट नगरेको नगरपा�लकाले जनाएको छ । साथै
उ� िव�ालयह�ले छा�वृ�� िवतरणको भरपाई पेश नगरेकोले िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �.

१,९७६,०००

४५ संिघय सशत� काय��म 

�यानो झोला - यस नगरपा�लका अ�तग�त ४ वटा �वा��य चौक�मा यस आ�थ�क व�षमा ज�मा ५८३ वटा गभ�वती भएको िववरण �ा� भएको छ । काया�लयले भौचर २०।७।२५ बाट � ४९८९४१।
७३ को ५५५ थान र २००-३।१७ बाट ४९९९१२ को ५६० थान गरी � ९९८८५३.७३ को १११५ थान �यानो झोला खरीद गरेको छ । यसरी गभ�वती सं�या भ�दा ५३२ वटा बढी खरीद
भएकोमा आव�यकताको पिहचान वेगर मौ�दात रा�ने �योजनको लागी बढी ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

४७४,९१७

४६ पा�र�मीक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमो�जम करयो�य आयको पिहलो १ लाखमा १० �ितशत �यस पिछको २ लाखमा २० �ितशत र ७ लाख ५० हजार दे�ख २० लाखस�म ३० �ितशतका
दरले पा�र�िमक कर ला�े �यव�था छ । पा�लकाका देहायका कम�चारीह�को बािष�क तलब भ�ा, �ो�साहन भ�ा तथा अ�य सुिवधा बापतको रकममा देहायको पा�र�िमक कर क�ा गरी दा�खला
ह�नुपन�मा भएको नदे�खएकोले असुल गरी दा�खला ह�नपन� रकम �.

४४८,६३७.२६

४७ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीयतहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारीको ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको �जवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह
िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त यस नगरपा�लका अ�तग�त ११ वडामा १४ योजना स�ालन गरी यस वष� ६४१ जनालाई औषतमा ३३ िदनस�म
रोजगारी उपल�ध गराई �.१०७८५१३७.०० �िमक �याला खच� गरेको छ । नगरपा�लकाकाले योजना छनौट गदा� योजना दोहोरो नपन� गरी छनौट गनु�पद�छ । तर नगरपा�लकाका िनयिमत योजना
र �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तका योजना छनौट गदा� योजना छनौटको आधार नखुलाएकोले दोहोरो परे नपरेको स�ब�धमा �प� ह�न सकेन । योजनामा दोहोरो नह�ने गरी योजना छनौट
गरी काया��वयन गनु�पद�छ । उ� खच�वाट ल�ीत वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खंदनै ।

४८ �ािव�धक मू�यांकन ८००,०००
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काया�लयले िनमा�ण काय�को रकम भु�ानी गदा� �ािव�धक मू�यांकन सिहतको िवल भरपाइको आधारमा भु�ानी गनु�पन�मा पोषण सुधारको लागी िव�ालयमा खानेपानी योजना िनमा�ण गन� जनता
मा.िव पंसेरालाइ �.८०००००.०० िनकाशा िदएको छ । उ� िनकासावाट भएको खच�को िवल भरपाइ सिहत �ािव�धक मू�यांकन र काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

४९ संिचत कोष दा�खला 
काया�लयले संिघय सशत� अनुदानवाट �ा� रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसकेमा संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन�मा देहायका भौचर नं.वाट खच� ले�खएको रकमवाट पे�क� फ�य�ट गदा�
�ा� भएको रकम संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन�मा नगरपा�लका संिचत कोष दा�खला भएकोले उ� रकम संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �.

भौ.नं िमित �यहोरा रकम

२९८-२०७८।
३।३१

जन�वसा�य अ�धकृत िवरे�� कुमार दाशको �.९८१०००.०० पे�क� फ�य�ट गदा� बांक� रकम �.४९०००.०० संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �. ४९०००.००

२८९-२०७८।
३।३१

�वा��य शाखा �मुख जयका�त प��डतको �.५१६०००.०० पे�क� फ�य�ट गदा� बांक� रकम �.३९९२००.०० िफता� गरेकोमा संिघय संिचत कोष
दा�खला गनु�पन� �.

३९९२००.००

२३५-२०७८।
३।२४

लैि�क िहंसा िनवारण कोष स�चालनको लागी अनुदान िदएको रकम उ� कोष स�चालन नगरी नगरपा�लका संिचत कोषमा ज�मा गरेकोले उ� रकम
संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �.

१०००००.००

ज�माः ५४८२००.००

५४८,२००

५० २२१ २०७८-३-२१ फरक िशष�क 

नगरपा�लका अ�तग�त ८ वटा �था��य चौक�मा ५२ र �वा��य शाखामा ३ गरी ५५ दरब��द रहेकोमा पेश भएकोमा तलबी भपा�इमा िविभ� मिहनामा ५५ दे�ख ५९ जना �वा��यकम�चारीको
पारी�मीक भु�ानी भएको पाइयो । काया�लयले �वा��यकम�ह�को जे� र अषाढ मिहनाको पा�र�िमक िविभ� १२ वटा काय��म बाट �.४८६४२७३.०० भु�ानी गरेको छ । यस बष� छा�वृ��
करारमा थप भएका मेिडकल अ�धकृत तथा छुट �ािव�धक �ेड भु�ानी भएकोले तलब अपुग भएकोले फरक िशष�कबाट भु�ानी भएको काया�लयले जनाएको छ । तोिकएको िशष�क भ�दा बढीको
खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

४,८६४,२७३

५१ �ो�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 ।
नगरपा�लकाले काय�स�पादनमा आधा�रत काय�िव�ध र काय� स�पादन सूचक वेगर नगर काय�पा�लकाको िनण�यवाट काया�लयवाट उपल�ध िववरण अनुसार यो वष� िविभ� ४१ कम�चारीह�लाइ
�.२२२२२२६.०० �ो�साहन भ�ा िवतरण गरेको छ । काय� स�पादन सूचक र काय�िव�ध र नगरपा�लकाको आ�त�रक आय�ोतको आंकलन नगरी �ो�साहन भ�ा भु�ानी ह�नु उिचत दे�खएन ।

५२ दोहोरो भ�ा २०,४००
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काया�लयले �याियक सिमितमा काय�रत नगर उप �मुख लगायतका ५ जनालाइ वठैक भ�ा भु�ानी गदा� एकै िदन एक भ�दा वढी मु�ा सुनुवाइ गदा� मु�ा िप�छे अलग अलग भ�ा भु�ानी गरेको
पाइयो । एकै िदनको वठैकमा दोहोरो भ�ा भु�ानी िदनिम�ने नदे�खएकोले दोहोरो भ�ा भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

५३ कर क�ी 
आयकर ऐन. २०५८ को दफा ८८ मा भ�ा भु�ानीमा १५ �ितशतले करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका पदा�धकारीह�लाइ िन�नानुसार अनुगमन भ�ा भु�ानी गदा� १ �ितशत
मा� कर क�ी गरी भु�ानी गरेको छ । साथै के कुन योजनाको अनुगमन गरेको हो अनुगमन �ितवेदन समेत संल� नगरी अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेको छ । अनुगमन �ितवेदन संल� गरी भ�ा
भु�ानीमा नपुग १४ �ितशत कर असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �.

पद अनुगमन भ�ा भु�ानी अवधी भु�ानी रकम १५ �ितशतले करक�ी
गनु�पन� रकम

१ �ितशतले करक�ी
भएको रकम

नपुग कर रकम

नगर �मुख २०७६ काितंक दे�ख २०७८ आषाढस�म मा�सक
�.९०००.०० का दरले

१८९०००.०० २८३५०.०० १८९०.०० २६४६०.००

नगर उप-�मुख २०७७ �ावण दे�ख २०७८ आषाढस�म मा�सक
�.७५००.०० का दरले

९००००.०० १३५००.०० ९००.०० १२६००.००

वढा अ�य� ११ २०७६ काितंक दे�ख २०७८ आषाढस�म मा�सक
�.६०००.०० का दरले

१३८६०००.०० २०७९००.०० १३८६०.०० १९४०४०.००

कापा��लका सद�य र वडा
सद�य ४६

२०७७ �ावण दे�ख २०७८ आषाढस�म मा�सक
�.६०००.०० का दरले

३३१२०००.०० ४९६८००.०० ३३१२०.०० ४६३६८०.००

६९६७८०.००

६९६,७८०

५४ �कोप �यव�थापन कोष

नगरपा�लकाले कोिभड १९ रोगको रोकथाम तथा िनय��णका लािग खाना खच� �.६२९५३३४.०० �वारे�टाइन संचालन खच� �वा��य उपकरण, सामा�ी ख�रद �.४९२८९४३.५१, जो�खम भ�ा
�.४८०९७६५.८०, पा�र�मीक �.५२४५३४.००, कोिभड कोष (�ज.स.स)मा अनुदान �.४०००००.०० र अ�य �.११७५८८१.०२ गरी �.१८१३४४५८.३३ खच� गरेको छ । उ� खच�को लेखापरी�ण गदा�
�यास बुक संग अ�धकांश गो�वारा भौचर न�बर फरक पन� गएको दे�खएको छ । यस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।
: 
�वा��य सामा�ी ख�रद र िवतरणः �वा�थ सुर�ा सामा�ी दा�खला तथा िवतरण नगरपा�लकाले कोिभड १९ रोग रोगथाम तथा िनय��णको लािग िविभ� औषधी तथा उपकरण ख�रद गरी देहाय
बमो�जम �.४९२८९४३.५१ भु�ानी गरेको छ। ख�रद गरेका सामानको PAMS मा �ज�सी दा�खला नगरेको तथा उ� सामा�ी िवतरण, �योगको अिभलेख राखेको छैन । यसरी पटक पटक
सामान ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�धवाट समेत ख�रद ग�रएको छैन । �ा� सामानको आ�दानी तथा िवतरणको अिभलेख पेश ह�नुपद�छ ।
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गो भौ नं र िमित ख�रद सामानको िववरण आपूत�कको नाम रकम कैिफयत

२०-१०।२८ तिकया, त�ा तगायत मैथुिदन व�ालय १०१९९३.८० २ वटा िवल बाट सोझै ख�रद

२२-१०।२८ फो��ड� वेड, डलनप, वेड मनकामना फेि�केशन इ��जिनय�र� ५०००००.०० कोटेशन माग गरेको प� वेगर ख�रद

२३-११।३ �यािनटाइजर, मा�क लगायत एस॰ िड॰ इ�टर�ाइजेज ३६३४१६.४१

३१-११।३ �यािनटाइजर, मा�क लगायत ल�मी इ�टर�ाइजेज १६४०१८.००

५७-३।२२ �यािनटाइजर, मा�क लगायत ल�मी स�ज�कल २८३५६१.००

६५-३।२८ अ��सजन �लो िमटर केयर हेडस� �ा॰ �ल॰ ५१९८०.००

६६-३।२८ �यािनटाइजर, मा�क लगायत िद�यांसी स�लायस� ४०८६७३.००

६८-३।२८ औष�ध लगायत जन आिशवा�द फाम�शी ९९८१०.००

२७-१०।२८ तिकया, बेिडङ लगायत मैउिदन व�ललय १०१९९३.८०

७२-३।२९ Oxygen concentrator, Cylinder बायोमेिडकेयर स�लायस� �ा॰�ल॰ ४९६६००.००

७८-३।३० �यािनटाइजर, मा�क लगायत िदपक ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ३६३४६४.५०

२२-९।५ अटोमेिटक सेिनटाइजर तथा थम�ल गन �यू माइ�ो�या�ड क��यूटर ए�ड स�लायस� १९९३४३३.००

नगरपा�लका चालु

५८९-२।१८ मा�क, सेिनटाइजर, �लो�स आदी च��इ�वर मेडीकल ए�ड स�ज�कल से�टर १९९६०३.००

७२७-३।२४ मा�क, सेिनटाइजर, �लो�स आदी - १९३७८९.००

८१४-३।३० मा�क, सेिनटाइजर, �लो�स आदी च��इ�वर मेडीकल ए�ड स�ज�कल से�टर २४९०४४.००

ज�माः ५५७१३७९.५१

५५ १० २०७७-७-७ गाडी भाडा ३६०,०००
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काय�पा�लकाको िमित २०७७।६।१२ को बैठकको िनण�यको ११ बाट आम� �या�प र इलाका �हरी काया�लयको लागी लकडाउनमा अनुगमन गन� २०७७।२।१ दे�ख ६।३० स�म गाडी भाडा
भु�ानी गन� गरी िनण�य गरी मा�सक �.१०००००.०० को दरले �िदप कुमार साह संग स�झौता गरी जे� दे�ख भदौ स�मको भु�ानीको लागी िनवेदनको आधारमा �.४०००००.०० खच� लेखी
गाडी धनीलाइ �.३६००००.०० भु�ानी भएको छ । उ� गाडी आम� �या�प र इलाका �हरी काया�लयले �योग गरेको �माण संल� नगरी खच� लेखेको िनयिमत दे�खएन �.

५६ �वारे�टाइन संचालन खच� 
काय�पा�लकाको िमित २०७७।३।१७ को िनण�य नं ५ मा नगरपा�लका अ�तग�त संचालनमा रहेका �वारे�टाइन तथा आइसोलेसनमा भना� भएका �य�� तथा कम�चारीह�को लागी खाना तथा
खाजा वापतको दिैनक � ५२९ मा िनयमानुसार कर क�ा गरी भु�ानी गन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाको िविभ� �थानमा �वारे�टइन संचालन गरी खाजा खाना वापत िन�नानुसारका कम�चारीलाइ
भु�ानी भएकोमा �े�ता साथ पेश भएको �वारे�टाइनमा वसेकाको �य��ह�को स�पक�  न�बर, �थायी ठेगाना, बुबाको नाम, िवरामी चेक जाँच स�ब��ध िववरण पूण� �पमा उ�ेख रहेको पाइएन ।
साथै उ� खच� पु�ी ह�ने िवल भपा�इ संल� नगरी खच� रकममा १५ �ितशत कर क�ा गरी भु�ानी गरेको छ । काया�लयको कम�चारी माफ� त अमानतमा काम गराउँदा खच�को िवल भपा�इ पेश ह�नुपन�
तथा �वारे�टाइन संचालनको लागी खाना खाजा वापतको रकममा १५ �ितशतले ह�ने कर क�ा गन� नह�नेमा खच� पु�ी ह�ने आधार �माण बेगर भु�ानी भएको िनयमसंगत दे�खदनै । उ� कर रकम
बाहेक भु�ािन भएको रकमको खच� पुि� ह�ने िवल भपा�इ संल� गरी खच� पु�ी ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �.

५,१२१,४२३
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गो भौ नं
र िमित

भु�ानी
पाउने

खच� रकम भु�ािन रकम कैिफयत

६-७।६ �जव
नारायण
चौधरी

१३५२१२४ ११४९३०५.४ भसराज मािव �वारे�टाइनमा ०७७।४।१ दे�ख असोज १२ स�म २२५९ िदन

७-७।६,

३-७।५
मो॰
जािकर
ह�सैन

२०६३६२९ १७५४०८४.६४ �वा॰ चौक� बजरािहगुठी र ज॰मा॰िव॰ लालपटीमा ०७७।३।१५ - ६।३० स�म २९०१ िदन

९-७।२४ मो॰
जािकर
ह�सैन

४६४४६२ ३९४७९२.७ ज॰मा॰िव॰, मैनासह�वाह� �वारेनेटाइनमा ८७८ जनालाइ गत वष�को भु�ानी बाँक�को क�चावारी अनुसार भु�ानी

१७-८।
२४

मो॰
जािकर
ह�सैन

४९०७७२ ४९०७७२ ०७६ चै� दे�ख वशैाख स�म िविभ� �वारे�टाइनको ज�मा १४९०७२२ खच� लेखेकोमा १० लाख गत वष� पे॰फ॰ गरेको,
िनजले २२३६०८।३ कर दा�खला गरेकोमा गत वष�को भु�ानी बाँक�को क�चावारी अनुसार भु�ानी

२१-१०।
२९

�जव
नारायण
चौधरी

८२१३४७ ८२१३४७ भ. स. रा. ज. मािव �वारे�टाइनमा ३४४३ िदनको ज�मा १८२१३४७।०५ खच� लेखेकोमा १० लाख गत आ॰ व॰ मा पे�क�
फछ�यौट गरी गत वष�को भु�ानी बाँक�को क�चावारी अनुसार भु�ानी

४१-१।
१६

मो॰
जािकर
ह�सैन

६०३००० ५११११२ �वा चौक� ब�ाहीगुठी ०७७-६।११-८।३० स�म ९७४ िदनको

ज�माः ५१२१४२३.७४

५७ जो�खम भ�ामा कर क�ा 
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को (७क) मा उपचारमा रहेका िबरामीह�को उपचारमा ��य� संल�
जनशि� तथा िबरामीको नमूना संकलन गन� जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलब �केलको शत �ितशत, (७ख) मा िबरामीह�को उपचारमा अ��य� संल� र ईमे�ज� सेवा �दायक
जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलब �केलको पचह�र �ितशत, (७ग) मा कोिभड-१९ को महामारी शु� भइसके पिछ �थापना भएका हे�थ डे�कमा खिटएका जनशि� तथा नमूना

४१९,१२७.४२
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�यािक� तथा ओसारपसारमा संल� तथा िबरामीह�को ओसारपसारमा संल� सवारी साधनमा काय�रत जनशि�लाई दोहोरो नपन� गरी नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलब �केलको पचास
�ितशत जोखीम भ�ा उपल�ध गराउने उ�ेख छ । साथै आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भ�ा भु�ानीमा १५ �ितशतले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस बष�
आइसोलेसन, �वारे�टाइन, हे�प डे�कमा ��य� र अ��य� खिटएका पदा�धकारी, �वा��यकम� तथा कम�चारीह�लाइ जो�खम भ�ा वापत �. ४८०९७६५.८० भु�ानी गरेको छ ।
िन�नानुसारको पदा�धकारी तथा कम�चारीलाइ भौचर ७५-३।३० र ४४-१।१६ बाट अनुगमन, �वारे�टाइन खटेको, राहत िवतरण, हे�प डे�क िफबर ��लनीकमा काम गरेको वापत गत बष�को
भु�ानी बाँक� सिहत जो�खम भ�ा भु�ानी गरेकोमा १ �ितशत मा� कर क�ा गरेको छ । िनयामानुसारको १४ �ितशतले ह�ने घटी कर असुल गनु�पन� �.
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� सं नाम जो�खम भ�ा रकम घटी कर � सं नाम जो�खम भ�ा रकम घटी कर

१ नगर�मूख हेमायू हक ११२५०० १५७५० ५० �स.अ.न.मी. कौ�लया कूमारी चौधरी १४१०० १९७४

२ इ.मिहनारायण चौधरी ४०३८० ५६५३.२ ५१ अ.न.मी. सृजना कूमारी चौधरी १३३०५ १८६२.७

३ लेखा अ. रामसेबक साह २६९९२.५ ३७७८.९५ ५२ अ.हे.ब. च�� नारायण साह १३३०५ १८६२.७

४ �. अ. रमाका�तचौधरी २६९९२.५ ३७७८.९५ ५३ अ.हे.ब. कृषण देब साह हलूवाई १३३०५ १८६२.७

५ सु. �.अ. मनोजकूमार साह २६९९२.५ ३७७८.९५ ५४ �स.अ.हे.ब.अ. िशबनारायण चौधरी १७९९५ २५१९.३

६ सहलेखापाल ध्ूरब �काश िब�वकमा� २६६१० ३७२५.४ ५५ �स.अ.हे.ब.अ. बै�नाथ साह १७९९५ २५१९.३

७ ख�रदार �ितकला रसाईली २६६१० ३७२५.४ ५६ अ.न.मी. गूलाबदेबी साह १४१०० १९७४

८ भ�डा �मूख धनराज साह� २८२०० ३९४८ ५७ अ.हे.ब. नरे�� कूमार मणडल १४३४० २००७.६

९ क�पयूटर अपरेटर मनोजकूमार साह २११५० २९६१ ५८ �स.अ.हे.ब.अ. िशबनारायण चौधरी १८३१५ २५६४.१

१० पोषण �व. ल�मी कुमारी चौधरी ७५०० १०५० ५९ हे.अ. �मोद कूमार यादब १४१०० १९७४

११ जन.�वा.अ. जयका�त पंडीत ८५२०७.५ ११९२९.०५ ६० अ.न.मी. श��त कूमारी पासमान १४१०० १९७४

१२ जन.�वा.िन�र�क वीरे�� कूमार दास ८०९७७.५ ११३३६.८५ ६१ अ.न.मी. अ�जू कूमारी चौधरी १४१०० १९७४

१३ �स.अ.हे.ब.अ. िदनेश झा ८०९७७.५ ११३३६.८५ ६२ अ.हे.ब. सूधा कूमारी चौधरी १३३०५ १८६२.७

१४ �य. अ. गू�जे�वर �साद यादब ८०९७७.५ ११३३६.८५ ६३ िबकास सहजकता� अमरकूमार यादब १४१०० १९७४

१५ का.स.पांचो देब नारायणयादव ४६४९७.५ ६५०९.६५ ६४ �स.अ.हे.ब.अ. राजे�� �साद साह १७९९५ २५१९.३

१६ जन.�वा.अ. किपलदेबसाह ८५२०७.५ ११९२९.०५ ६५ हे.अ. गजे�� �साद साह १४१०० १९७४

१७ �याब आ िवधान�दचौधरी १५२९५८ २१४१४.१२ ६६ अ.न.मी. खूशबू कूमारी चौधरी १३३०५ १८६२.७

१८ �या.अ. नारायण साह ५९८७२.५ ८३८२.१५ ६७ मे.अ. िशिशर �े� २०१९० २८२६.६

१९ �स.अ.हे.ब.अ. मो.जािकर ह�सेन १७०९५२.५ २३९३३.३५ ६८ मे.अ.अजय कूमार चौधरी २०१९० २८२६.६
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२० हे.अ. सूभाष चौधरी १३३९५० १८७५३ ६९ चालक राजे�� �साद चौधरी ५९५१० ८३३१.४

२१ अ.न.मी शेभाा कूमारी चौधरी २११५० २९६१ ७० चालक जगरनाथम�डल ख�बे १२१७२.५ १७०४.१५

२२ अ.हे.ब. कौिशला कूमारी चौधरी १९९५७.५ २७९४.०५ ७१ का.स. कृ�ण कुमार यादव २४३४५ ३४०८.३

२३ अ.हे.ब. गया �साद चौधरी १२६३९८ १७६९५.७२ ७२ का.स. मूकेश कूमार चौधरी ३२४६० ४५४४.४

२४ अ.हे.ब. राम कृ�ण चौधरी १२६३९८ १७६९५.७२ ७३ का.स. कू�दन कूमार साह २४३४५ ३४०८.३

२५ हे.अ. �जबनारायण चौधरी ५२८७५ ७४०२.५ ७४ का.स. दगूा�न�द साह २४३४५ ३४०८.३

२६ हे.अ. अिभषेक चौधरी ४२३०० ५९२२ ७५ �वीपर पबनी देबी म�रक ६७००० ९३८०

२७ �स.अ.हे.ब.अ. रामनारायण म�डल ३५९९० ५०३८.६ ७६ �वीपर समसूल अ�सारी १६२३० २२७२.२

२८ �स.अ.हे.ब.अ. गोपाल �साद साह १७९९५ २५१९.३ ७७ �वीपर मनोज म�रक २७००० ३७८०

२९ हे.अ. �याम सू�दर साह १४१०० १९७४ ७८ �वीपर रेखा म�रक २७००० ३७८०

३० �टाफ नस� म�ू गू�ा १४१०० १९७४ ७९ चालक हसमत िमंया १३५०० १८९०

३१ अ.न.मी. सिबता साह १३३०५ १८६२.७ ८० चालक �बेज आलम १२००० १६८०

३२ अ.न.मी. �रतादेबी ठाकूर १३३०५ १८६२.७ ८१ का.स. मो.सूिदन १२००० १६८०

३३ अ.न.मी. म�ू कूमारी म�डल १३३०५ १८६२.७ ८२ का.स. िबनोद कूमार साह ४४३४५ ६२०८.३

३४ अ.हे.ब. राजकूमार साह १३३०५ १८६२.७ ८३ िश�क हा�न र�सद २६६१० ३७२५.४

३५ जन�वा�थय िन�र�क िशबनारायण साह १८३१५ २५६४.१ ८४ सूर�ाकम� महेश कूमारम�डल २३३०५ ३२६२.७

३६ �स.अ.हे.ब.अ. फुलगे�� चौधरी १७९९५ २५१९.३ ८५ सूर�ाकम� िशबशंकर ठाकुर १३३०५ १८६२.७

३७ अ.न.मी. पूनम कूमारी चौधरी १४१०० १९७४ ८६ का.स. रामदेब चौधरी १८००० २५२०

३८ अ.न.मी. �ितमा कूमारी गू�ा १३३०५ १८६२.७ ८७ का.स. िम लाल चौधरी १८००० २५२०
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३९ अ.हे.ब. रिब�� �साद चौधरी १३३०५ १८६२.७ ८८ सफाईकम� �सयारामपासमान १८००० २५२०

४० अ.हे.ब. परशूराम यादब १३३०५ १८६२.७ ८९ सफाईकम� आशादेबी चौधरी १८००० २५२०

४१ �स.अ.हे.ब.अ. िशबनारायण चौधरी १७९९५ २५१९.३ ९० �हरी आन�द चौधरी १९९५७.५ २७९४.०५

४२ �स.अ.हे.ब.अ. �बण कूमार चौधरी २३९९३.३३ ३३५९.०६ ९१ �हरी राज थापा १९९५७.५ २७९४.०५

४३ हे.अ. िब�द ूयादब १४१०० १९७४ ९२ सूर�ाकम� सु�माखडका १९९५७.५ २७९४.०५

४४ अ.न.मी. किबता कूमारी चौधरी १३३०५ १८६२.७ ९३ का.स. िनम�ल कूमारी�सह�ल ८११५ ११३६.१

४५ अ.न.मी. रेणू कूमारी सरदार १३३०५ १८६२.७ ९४ का.स. �याम कूमारचौधरी ८११५ ११३६.१

४६ अ.न.मी. सूिनता कूमारी महतो १३३०५ १८६२.७ ९५ का.स. कृपान�द चौधरी ८११५ ११३६.१

४७ अ.हे.ब. देबनारायण शमा� १३३०५ १८६२.७ ९६ का.स. फतमा खातून ८११५ ११३६.१

४८ �स.अ.हे.ब.अ. ल�मी �साद चौधरी १७९९५ २५१९.३

४९ हे.अ. शो�वील िम�डल था� १४१०० १९७४ कूल ज�मा २९९३७६७.३ ४१९१२७.४

५८ १५ २०७७-८-१५ काय�स�पादन �ितवेदन 

वडा नं. ९ अ�तरगत �ी ज.मा.िव. लालप�ी �वारे�टाइनमा �ाइलेट िनमा�ण र चापाकल जडानको लािग �.१४४५०२.१५ को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण गराइ
मो.हासन र�सदलाइ �.१३००००.०० भु�ानी गरेको छ । उ� काय�को �ािव�धक मु�या�न, काय�स�पादन �ितवेदन पेश नभएको �.

१३०,०००

५९ सामा�जक सुर�ा काय��म

५९.१ अनुगमन तथा िनरी�णः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ बमो�जम म��ालय, िवभाग, �देश म��ालय तथा नगरकाय�पा�लका
अ�य� वा �मुख �शासक�य अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �कृयाको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । सो बमो�जम नगरपा�लकाले कसैले
दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । यस वष� स�ब��धत िनकायले
काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।
लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनुपन�मा कुनै लाभ�ाहीको
मृ�य ुभएमा, एकल मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको उमेर ५ वष� पुगेमा, ब�कबाट िवतरण भएकोमा लगातार १ बष� स�म खाता िन���य भएमा,
सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि� बसाई सरी अ�य� गएमा र अयो�य �यि� भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएमा �थानीय तहको वडा काया�लयमा ३५ िदन
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िभ� घटना दता� गराएमा वा कुनै लाभ�ाहीले घटना दता� नगराएको अव�थामा �थानीय तहका वडा अ�य�, वडा सद�य वा वडा सिचव वा काय�रत
कम�चारीले घटना भएको जनकारी पाएमा स�य त�य बुझी वडा काया�लयबाट लगत क�ा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा
लाभ�ाहीको लगत क�ा गरेको िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले वा�तिवक सं�या एिकन गन� सिकएन ।
पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ बमो�जम �थानीय तहले ला�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको
दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पूरा गनु�पन� �कृया स�ब�धी �थानीय सामा�जक संघसं�था तथा गैर सरकारी सं�थाको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार
�सार गन� र सो स�ब�धी सूचना �थानीय एफ.एम लगायत संचार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामावली �थानीय
तहले आ�नो वेभसाईटमा रा�ने �यव�था रहेको छ । यस वष� गाउँपा�लकाले सो बमो�जम काय� गरेको दे�खएन ।

५९.२ मृ�य ुप�चात भ�ा िनकाशाः नगरपा�लकाको ११ वडा म�ये नमूना छनौटको आधारमा ४ वटा वडाको लगत क�ाको परी�ण ग�रएकोमा वडा नं.२ को
ना.�.प.नं. ८७०३१९५९ का बौवालाल �संह दनुवारको िमित २०७७।८।२४ मा मृ�य ुभएकोमा िनजको खातामा पुरै आ�थ�क वष�को िनकासा गएकोले मृ�यु
प�चातको ७ मिहनाको भ�ा रकम व�कवाट िफता� �लइ राज�व रा�खला गनु�पन� �.२१०००.०० र सोही वडाका ना.�.प.नं. ८७०३२००२ का मंगल
चौधरीको २०७७।१२।६ मा मृ�य ु भएकोमा पुरै आ�थ�क वष�को िनकासा भएकोले मृ�य ु प�चात ३ मिहनाको भ�ा रकम �.९०००.०० समेत
�.३००००.०० असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �.

३०,०००

५९.३ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा २६ बमो�जम सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही
आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा आ�थ�क बष�को अ��यमा रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । यो वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लागी वडा नं.१ दे�ख ५
स�मको लागी �ाइम कम�स�यल व�क माफ� त भ�ा िवतरण गन� �.६२२२४६१५.०० र वडा नं.६ दे�ख ११ स�मको लागी सृजना फाइना�स �लिमटेड माफ� त
भ�ा िवतरण गन� �.७१२०५५४७.०० समेत ज�मा �.१३३४३०५६२.०० िनकासा भएकोमा उ� दइु िव��य सं�थाले भ�ा िवतरण गरी बांक� रकम
�.१२३९४००.०० िमित २०७८।८।१३ मा संिघय संिचत कोष दा�खला गरेको छ । काय�िव�ध अनुसार आषाढ मसा�तमानै िफता� गनु�पन� रकम िढलो गरी
िफता� ह�नु िनयमस�मत दे�खएन ।

६० स�परी�ण
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ बमो�जम लेखापरी�णबाट बे�जु फ�य�ट गन� दािय�व �ज�मेवार �यि�को ह�ने र तोिकए बमो�जम स�परी�ण गराउनु पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले
लेखापरी�ण अिवधमाबे�जु फ�य�ट गरी संपरी�णको लािग पेश गरेकोमा देहाय बमो�जम � ९३९०४६२४ नगरपा�लकाले गरेको फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले संपरी�ण गरीएको छ । बाँक� बे�जु फ�यौट गन�
काया�लयले पहल गनु� पद�छ ।
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�स.नं. आ.व. वे�जु दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७६।७७ ५७ �स.अ.हे.व गु�जे�वर �साद यादव ३११००० ३११०००

२०७६।७७ ५७ हे.अ �जव ना. चौधरी ८००० १००००० १०००००

२०७६।७७ ५७ हे.अ �जव ना. चौधरी २०�९२०० २०�९२००

२०७६।७७ ५७ िश.अ.हे.व मो.जािकर ह�सेन ५०३५०० �०३�०० �०३�००

२०७६।७७ ५७ िश.अ.हे.व मो.जािकर ह�सेन ७००००० ७००००० ७०००००

२०७६।७७ ५७ िश.अ.हे.व मो.जािकर ह�सेन ९००६८ २३०००० २३००००

२०७६।७७ ५७ सव.इ. राधेकृ�ण साह १००००० १०००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव धम��� म�डल १००००० १०००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव धम��� म�डल ३१३९६०० ३१३९६००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव वलराम यादव १००००० १०००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव वलराम यादव २१६२४०० २१६२४००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव इ�� ना.म�डल �९�२००० �९�२०००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव जगत कु. म�डल ३९१७६०० ३९१७६००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव खोजे�� �साद म�डल ४२०६४०० ४२०६४००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव राम ना.चौधरी १�०००० १�००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव राम ना.चौधरी ३९९१६०० ३९९१६००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव �जवने�वर �साद साह १�०००० १�००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव �जवने�वर �साद साह ४२��२०० ४२��२००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव शारदा �साद वमा� १�०००० १�००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव शारदा �साद वमा� ४१७३००० ४१७३०००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव राजेश कु.कण� १�०००० १�००००

२०७६।७७ ५७ वडा सिचव राजेश कु.कण� ४९९९६०० ४९९९६००

२०७६।७७ ५७ सु.�.अ मनोज कु. साह २००१२०० २००१२००

२०७६।७७ ५७ �ाइम कम�स�यल व�क ५५४०० १�६�३४०० १�६�३४००
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२०७६।७७ ५७ सृजना फाइना�स १३९२०० २०३३९६०० २०३३९६००

२०७६।७७ ५७ ना.सु धनराज साह १०००००० १००००००

२०७६।७७ ५७ ओमसाइ क��ट� �सन �२४१३२४ �२४१३२४

२०७६।७७ ५७ क�चन भोलेनाथ जे.भी १९६�००० १९६�०००

२०७६।७७ ५७ �वल कुमार �संह १००००० १००००० १०००००

१५९६१६८ ९३९०४६२४ ९३९०४६२४
माथी उ�े�खत पे�क� वे�जू फ�य�ट गदा� �.१�९६१६�.०० असुल भइ संिचत कोष दा�खला भएको छ ।

६१ अ�ाव�धक वे�जु

यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार 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)

२०३७५२ ९३९०४ ५५९२३ ० १६५७७१


