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महालेखापर कको 
वा षक तवेदन 

२०७९ 

सनुवष  नगरपा लका 
मोरङ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनेु । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा काननुबमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच यसमेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एंव नेपाल 
सरकार  लेखापर णमान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण 
नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग 
स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  
गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाहलगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 
राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका 

तजमुालगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदनउपर छलफल र बे ज ु फ य टस ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ु उपर आव यक कारबाह  गर  व ीय अनशुासन हनु े
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफलसमेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 टंकमिण शमा,दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, देश न बर १ 
 

प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. ४७२ म तः २०७९।३।२४ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी मखु यू, 

सनुवष  नगरपा लका, 
नगरकायपा लकाको कायालय, 
मोरङ । 
 

कै फयतस हतको राय 

हामीले सनुवष  नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयतस हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसगँ स बि धत च लत 
काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयतस हतको राय य  गन आधार 
१.  नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पणू पमा योग नगर  व ीय ववरण तयार गरेको छ .। 

२. लेखापर णबाट .४ करोड ९० लाख ७० हजार बे ज ुदेिखएको छ। सोम ये असलु गनपुन .२ लाख ३५ हजार, माण कागजात पेस गनपुन 
.२ करोड १८ लाख ३३ हजार, नय मत गनपुन . २ करोड २३लाख ९२ हजार र पे क  .४६ लाख १० हजार रहेको छ 

।नगरपा लकाको गत वष .१९ करोड ३६ लाख ८५ हजार बे ज ु बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष 
कायम भएको बे ज ु समेत हालस मको अ ाव धक बे ज ु .२२ करोड ३९ लाख ८५ हजार रहेको छ ।नगरपा लकाको बे ज ु वग करण र 
अ ाव धक बे ज ुि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को दरब द अनसुार 
पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन 
गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको लगायतका यहोरा लेखापर ण तवदेनमा औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत 
लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले नगरपा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व य कन हनु ेकुनै 
जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नपेालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय तहसगँ हामी वत  
छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  
गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरणउपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय व ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननुबमोिजम सह  र 
यथाथ हनेु गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत व पमा ब े गर  
आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर कायपा लका, मखु र मखु शासक य अ धकृत 
नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता ा  गर  
रायस हतको लेखापर ण तवदेन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको आ ततास म दान गरेको 
हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग 
स बि धत अ य चलत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लनगरन स ने 
नि तता भन ेहुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु 
वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
  

           
 
 

 (प साद आचाय) 
 नायब महालेखापर क



 

 
 

सनुवष  नगरपा लका 
 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 

पेश नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती 

३६ ३२ ४९०७० ० ० ० ३६ ३२ ४९०७० २३५ २२३९२ २१८३३ ० ० ४४२२५ ४६१० 

                                      
 
 

अ ाव धक बे ज ुि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको 
बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ु यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

सनुबष  
नगरपा लका 
मोरङ १९३६८५ ० १८७७० १७४९१५ ० ४९०७० २२३९८५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सुनवष� नगरपा�लका, मोरङ , सुनवष� नगरपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख Purushottam Ghimire २०७६-९-२८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Debendra Thapa २०७६-१२-१८

बे�जु रकम ४९,०७०,०९३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १०,०७,७२,१६८.५२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,३८,३५,५६६.०५ चालु खच� २९,५७,९३,३४२.२२

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,४५,००० पँूजीगत खच� २९,१६,१५,९९४.५२

राज�व बाँडफाँट १०,९१,७५,७८२.१३ िव�ीय/अ�य �यव�था १,४८,९९,९०६.६५

आ�त�रक आय २,९७,५७,५५९.५५

अ�य आय २,३९,८४,८३६.७९

कुल आय ५७,६८,९८,७४४.५२ कुल खच� ६०,२३,०९,२४३.३९

बाँक� मौ�दात ७,५३,६१,६६९.६५
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२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा असुल भै स�ब��धत खातामा दा�खला भएको छ ।

�
सं

िववरण असुली
रकम

१ दा�खला गन�
बाँक� आय
रकम दा�खल

१७४१२

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले सनुबष� नगरपा�लका �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गनु� यस नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । सनुबष� नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ५० सभा
सद�य, १०६.०४ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५० हजार ७५८ जनसं�या रहेको छ ।

३ �ाि� तथा भु�ानी िहसाब
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम सुनबष� नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता, बजेट खच� गन� अ��तयारी समेतको �थानीय सरकार स�ालनको �ममा
भएका �ययह�को �ाि� तथा भु�ानी िहसाबको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६९,३१,९५,८२० ५७,६८,९८,७४४.५२ ५७,६८,९८,७४४.५२ ६४,१०,१८,८४०.५२ ६४,१०,१८,८४०.५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क. �ाि�

(संिचतकोषमा

आ�दानी

बाँ�धने)

६६,९५,१८,२८८.२६ ५५,२९,१३,९०७.७३ ० ५५,२९,१३,९०७.७३ ४६,९५,७५,५९३.१८ ० ४६,९५,७५,५९३.१८

११००० कर ११ ११,४२,६६,३९० १२,६७,४६,७६२.१८ ० १२,६७,४६,७६२.१८ १०,०७,४६,०७०.६९ ० १०,०७,४६,०७०.६९

१३०००

अनुदान

४७,६०,१२,५७७ ४१,४०,९५,९८८.०५ ० ४१,४०,९५,९८८.०५ ३६,१७,३८,१५८.१६ ० ३६,१७,३८,१५८.१६

संघीय

सरकार

१२ ४५,१०,२५,५७७ ३९,३८,३५,५६६.०५ ० ३९,३८,३५,५६६.०५ ३१,७१,२७,१५८.१६ ० ३१,७१,२७,१५८.१६

�देश सरकार १२ २,०१,४५,००० २,०१,४५,००० ० २,०१,४५,००० ४,४६,११,००० ० ४,४६,११,०००

अ�त�रक

�ोत

४८,४२,००० १,१५,४२२ ० १,१५,४२२ ० ० ०

१४०००

अ�य राज�व

६,१७,६०,७३८.२५ १,२०,७१,१५७.५० ० १,२०,७१,१५७.५० ५८,५३,४६५.८१ ० ५८,५३,४६५.८१

१५०००

िविवध �ाि�

१,७४,७८,५८३.०१ ० ० ० ८,३१,३७० ० ८,३१,३७०

ख. अ�य

�ाि�

२,३६,७७,५३१.७४ २,३९,८४,८३६.७९ २,३९,८४,८३६.७९ १७,१४,४३,२४७.३४ १७,१४,४३,२४७.३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िवतरण गन�

बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� २,३६,७७,५३१.७४ १,५०,७७,७८५.०४ ० १,५०,७७,७८५.०४ २,३०,२०,७०६.२७ ० २,३०,२०,७०६.२७

धरौटी ० ८९,०७,०५१.७५ ० ८९,०७,०५१.७५ २२,५७,२७३.२८ ० २२,५७,२७३.२८

संघीय, �देश

सरकार वा

अ�य

काय��म

० ० ० ० १४,६१,६५,२६७.७९ ० १४,६१,६५,२६७.७९

भु�ानी

(ग+घ)

७८,८१,७८,५३७.७५ ६०,२३,०९,२४३.३९ ६०,२३,०९,२४३.३९ ६७,३४,४३,११९.१८ ६७,३४,४३,११९.१८

ग. भु�ानी

(स��त

कोषबाट)

७६,४५,०१,००६.०१ ५८,७४,०९,३३६.७४ ५८,७४,०९,३३६.७४ ५०,४०,३२,५८४.६० ५०,४०,३२,५८४.६०

२१०००

पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १८,०३,८८,२३० १५,३१,१४,३९६.८० ० १५,३१,१४,३९६.८० १४,८६,४१,४४३.७४ ० १४,८६,४१,४४३.७४

२२०००

मालसामान

तथा सेवाको

उपयोग

१८ १३,९६,१२,००० १०,०५,९७,३८२.६२ ० १०,०५,९७,३८२.६२ ८,६६,०८,७१९.५९ ० ८,६६,०८,७१९.५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५०००

सहायता

(Subsidy)

१८ ३९,७२,००० २६,२१,५९७ ० २६,२१,५९७ ९४,७६,७०० ० ९४,७६,७००

२६०००

अनुदान

१८ ८१,००,००० ७५,००,००० ० ७५,००,००० ५८,४९,००० ० ५८,४९,०००

२७०००

सामा�जक

सुर�ा

१८ १,३२,३१,००० १,२३,२८,८६७.७९ ० १,२३,२८,८६७.७९ ५९,०१,९९५.६६ ० ५९,०१,९९५.६६

२८०००

अ�य खच�

१८ २,०२,५१,५८३.०१ १,९६,३१,०९८.०१ ० १,९६,३१,०९८.०१ ११,०२,६७९ ० ११,०२,६७९

३१००० गैर

िव�ीय

स�प�ी /

पँूजीगत खच�

१८ ३९,८९,४६,१९३ २९,१६,१५,९९४.५२ ० २९,१६,१५,९९४.५२ २४,६४,५२,०४६.६१ ० २४,६४,५२,०४६.६१

घ. अ�य

भू�ानी

२,३६,७७,५३१.७४ १,४८,९९,९०६.६५ १,४८,९९,९०६.६५ ६७,३४,४३,११९.१८ ६७,३४,४३,११९.१८

कोषह� २,३६,७७,५३१.७४ १,२८,७३,९२७.४५ ० १,२८,७३,९२७.४५ २,१३,०२,६३७.८१ ० २,१३,०२,६३७.८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० २०,२५,९७९.२० ० २०,२५,९७९.२० १९,४२,६२८.९८ ० १९,४२,६२८.९८

संघीय, �देश

सरकार वा

अ�य

काय��म

० ० ० ० १४,६१,६५,२६७.७९ ० १४,६१,६५,२६७.७९

ङ. यो वष�को

बचत (�युन)

(९,४९,८२,७१७.७५) (२,५४,१०,४९८.८७) (२,५४,१०,४९८.८७) (३,२४,२४,२७८.६६) (३,२४,२४,२७८.६६)

च. गतवष�को

�ज�मेवारी

रकम

(अ.�या)

१०,०७,७२,१६८.५२ १०,०७,७२,१६८.५२ १४,४७,४५,६१२.५० १४,४७,४५,६१२.५०

वषा��तको

बाक� रकम

(ङ + च)

(९,४९,८२,७१७.७५) ७,५३,६१,६६९.६५ ७,५३,६१,६६९.६५ ११,२३,२१,३३३.८४ ११,२३,२१,३३३.८४

ब�क तथा

नगद बाक�

२४ ७,५३,६१,६६९.६५ ७,५३,६१,६६९.६५ ९,२४,८२,७१७.७५ ९,२४,८२,७१७.७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ आ�तरीक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले ऐन बमो�जम
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा 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�मा
��येक बष� अ�ाब�धक गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको
दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण अ�याव�धक गरेको छैन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरे दे�खएन ।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
म ले प फा नं ९०७ बमो�जम �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन
भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन� र यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत
काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।

५ बजेट तथा काय��मको ��बकृित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान, सोही ऐनको दफा
६५,६६,६७ र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५ बमो�जम �कृयापुर् याइ आषाढ १० गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ऐनको दफा ७१ (६)बमो�जम असार मसा�त िभ� बजेट पा�रत गरीस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले आ. ब.२०७७।७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट देहाय
बमो�जम तोक�एको िमित २०७७।३।१० मा � ६६ करोड ३८ लाख ७६ हजार बजेट सभा सम� पेश गरी सभाले िमित मा २०७७।३।२९ बजेट पा�रत गरेको
छ।पा�रत गरेको बजेट ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मािद�दश�नको देहाय �कृया तथा काय�त�लकाको अब�धिभ� काय�
भएको नदे�खएकोले तोिकएको �कृया तथा काय�त�लकाको बमो�जम बजेट पा�रत गरीनुपद�छ ।

बजेट तयारी चरण िनयममा रहेको
अब�ध

काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

�थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व ��ेपण गरी काय�पा�लकामा पेश
गरी गनु�पन� ।

��येक बष� पौष
१५ िभ�

२०७७।
२।२६

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ६५,र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४ को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को लािग आय �ययको ��ेपण ग�रएको त�यांक सिहतको
िबबरण नेपाल सरकारमा पेश गन� ।

पौष मसा�त
िभ�

- अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन
२०७४ को दफा १८

�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले �ोतको ��ेपण , स�तु�लत
िबतरणको खाका , बजेट सीमा िनधा�रण गन� ।

��येक वष�को
बैशाख १० गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ६६( ६) र �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को बजेट �समा, गाउपा�लका, नगरपा�लका, िबषयगत
महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमितलाई पठाउने ।

��येक वष�को
बैशाख १५ गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ६६( ७) र �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ा� बजेटको �समािभ� रिह िबषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा सिमितले
पा�लकाको योजना,�ाय��म तथा अनुमािनत, बजेट तजु�मा गरी पेश गनु�पन� ।

- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ६६( ८) र �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा
सिमित बाट �ा� बजेट �ाथिमक�करण गरी अ��तम ��ताब काय�पा�लकामा
पेश गरी काय�पा�लकाबाट ��वकृत गनु� पन�।

असार ५ गते
िभ�

- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ६७ र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४ को बुदा ५

गाउँ वा नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको वािष�क बजेट तथा काय��म
उपा�य� वा उप�मुख वा िनजको असमथ�तामा काय�पा�लकाले तोकेको
काय�पा�लकाको कुनै सद�य माफ� त गाउँ वा नगर सभामा ��तुत गरी स�नु पन�
।

असार १०
गतेिभ�

२०७७।
३।१०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ७१(१)

बजेट तथा काय��म सभाले पा�रत ग�रस�नु पन� असार मसा�त
िभ�

२०७७।
३।२९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
को दफा ७१(६)

सभाले �वीकृत गरेको वािष�क बजेट तथा काय��म सव�साधारणको
जानकारीको लािग �काशन र स�ब��धत पा�लकाको वेवसाईटमा अपलोड गनु�
पन� ।

�ावण १५ िभ� २०७७।
४।१९

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ बुदा ५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५.१.३ मा बजेटको पुब� तयारी गदा� गाऊँ वा नगर काय�पा�लकाले आ�नो �े�िभ�
स�ालन गन� िवकास ि�याकलापह�लाई िवषयगत �े� तोक� काय�पा�लकाका सद�यह�लाई िवषय �े�गत �ज�मेवारी िदनु पन�छ । �य�तै सोिह िद�दश�नको बुदा
५.२.२.३ मा �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितको काम, कत��य अ�धकारमा िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन�,र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा
स�ब�धी माग�दश�न तय गन� समेत �यब�था छ। पा�लकाले यस बष� िद�दश�न बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितले िवषय �े�गत वजेटको सीमा
िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय नगरी िबषयगत �े�मा देहाय बमो�जम बजेट तथा खच� गरेको छ । िद�दश�न बमो�जम िवषय
�े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गरी बजेट तजु�मा तथा खच� ग�रनु पद�छ ।

िबषयगत �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ४८३१५५०५।६१ ३६३६२०२०।९६ ७५।२६

सामा�जक िबकास २३६५००००० १८३३९२३६१।४९ ७७।५४

पूवा�धार िवकास ३२२६०८००० २३२८८८५९१।६७ ७२।१९

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� २४४९१००० १७४१३१२९।५७ ७१।२२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १३२६२५८१३।०१ ११७३५२४३३।०५ ८८।४८

ज�मा ७६४५०१००६।०१ ५८७४०९३३६।७४ ७६।८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थािनय �तरकाको िबकासका लागी
आब�धक,बािष�क, रणनीती िबषय �े�गत म�यका�लन तथा िदघ�का�लन िबकास योजना बनाई लागु गनु�पन� रयोजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र
�ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�को साथै म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु
पन� �यव�था छ।पा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनमाभएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो
मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना
छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यसवष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्

�. सं. िववरण योजना सं�या खच� रकम

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ३८ २९९९५१९

२ एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ८२ २०८१६४५२

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ९ ७५५७८६०।५६

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १० १९१७४५५६

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा १३९ ५०५४८३८७।५६

८ बजेट काया��वयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमो�जम सभावाट बजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गन� �यव�था छ ।�य�तै बजेट काय��वयन गदा��थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६ र ७ देहाय बमो�जमको �ि�या पुर् याइ बजेट तथा योजना काया��वयन गन�पन� �यब�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को बािष�क

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बजेट २०७७ असार २९ मा सभावाट �वीकृत गरेकोमा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िमित २०७७।४।१ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको भएपिन बजेट काया��वयनका देहाय चरणह�को काया��वन गरेको दे�खएन ।ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, �ि�या तथा काय�ता�लका बमो�जम बजेट काया��वयन �ि�यालाई अबल�बन गरीनुपद�छ ।

बजेट का�या��वयनका चरण िनयममा रहेकोअब�ध काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेटखच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� । सभावाट बजेट �वीकृत भएको
सात िदन िभ�

२०७७।
४।१

�थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४
को दफा ७३

�मुख �शासक�य अ�धकृतले ��वकृत काय��म स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/
शाखा /इकाइ �मुखलाई �ल�खत �पमा योजना काया��वयनको�ज�मा िदनुपन� ।

अ��तयारी �ा� भएको १५
िदनिभ�

- �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६

स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा/ ईकाइ �मुखले काय��म काया��वयनको
काय�ता�लका �मुख �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन� ।

योजना काया��वयनको �ज�मा
�ा� भएको िमितले ७ िदनिभ�

नभएको �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६

सबै िवभाग/ महाशाखा /शाखा / इकाइ �मुख बाट �ा� काय�योजनालाई �मुख
�शासक�य अ�धकृतले एिककृत गरी एक�कृतकाया��वयन काय�योजना काय�पा�लका

- �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा

�म भौचर
न�बर
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सम� पेश गनु� पन� । बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६

गाउँ / नगर काय�पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तथा गु�योजना �वीकृत गरी सो
अनु�प ख�रद काय�को �यव�थापन गनु�पन� ।

आ�थ�क वष� शु� भएको एक
मिहना िभ�

- �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६

अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमित गठन गरी, सिमितले काम गरेको �ितबेदन ��येक
२ मिहनामा काय�पा�लकामा पेश गनु�पन� र काय�पा�लकाले अनुगमन तथा सुपरीबे�ण
सिमितको �ितबेदनको आधारमा योजना काय��वयनमा दे�खएका �ुिटह� स�चाउन
तथा समय र गुण�तर कायम गन� स�ब��धत प� (उपभो�ा सिमित,िनमा�ण
�यबसायी,परामश�दाता र कम�चारी)लाई आब�यक िनद�शन िदनुपन� ।

एिककृत गरी
एक�कृतकाया��वयनकाय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश गरेको
१५ िदन िभ� सिमितले
काय�योजना बनाई काया��वयन
गनु�पन�

- �थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४
को दफा १६(४) ख
(५)र �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६.२.१ र ६.२.१

वडा अनुगमन सिमित गठन गरी बडा�त�रय योजना अनुगमन गदा� दे�खएको
िबषयका स�ब�धमा अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी
गराउनुपन� ।

- �थानीय
सरकारसंचालन ऐन,

२०७४ को दफा
१६(४) ग (४) र
�थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
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बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६.२.३

पा�लकाले १० करोड भ�दा बिढ लागतका आयोजनाको योजना स�प� भएको २
बष� िभ� ते�ो प�बाट �भाब मु�याङकन गराउनुपन�

- �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६.२.४

९ काय��म संसोधन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट सीमा र शीष�क बािहर गई बजेट खच� गन� पाउने छैन भ�े �यब�था छ ।
�य�तै आ�थ�क काय�िब�ध तथ िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३(१) मा �वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तरगतको कुनै काय��म
काया��वयन गन� नसिकने भएमा वा �वीकृत काय��म िभ�को अ�य कुनै ि�यकलापमा खच� गनु�पन� अब�था भएमा �य�तो काय� स�प� गन� नस�नुका कारण
तथा नयाँ काय��म स�ालन गनु�पन� आधार उ�ेख गरी काय��म संसोधनका लािग तालुक िनकायमा ले�ख पठाउदा आब�धक योजना तथा काय��मको उदे�य
ल�य र ��बकृत बजेट अनुकूल ह�नेगरी पठाउनुपन� तथा लेखा उ�रदायी अ�धकृतले िबिनयोजन ऐनको प�र�धिभ� रही आव�यकता तथा औिच�य समेतको
आधारमा काय��म संसोधन गरी बजेट सूचना �णालीमा अ�ाब�धक गन� लगाउनुपन� �यब�था छ । नगरसभाले काय��मबाट � २ करोड २४ लाख ७९
हजारका काय��म तथा योजनाबाट रकमा�तर गरी थप तथा काय��म संसोधन गरी � ६ करोड २२ लाखका काय��म संसोधन भएको दे�खएको छ । बजेट
िबिनयोजन गदा� नै यथाथ� ह�नेगरी िबिनयोजन ऐनमा समाबेश गरी ऐनको प�र�धिभ� रही खच� गनु�पन�मा आ�थ�क बष�को िबचमा योजना संसोधन गरी काया��वयन
गनु� उपय�ु होईन ।
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१० भु�ानी िदन बाक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) अनुसार काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को िविनयो�जत बजेटले नखा�ने र
बढी खच� ह�ने गरी दािय�व �सज�ना गन� नह�ने �यव�था उ�ेख छ ।सोही िनयमावलीको ३९(१५) अनुसार दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन बाँक� िववरणमा
समावेश म�ये तलब, भ�ा, घर भाडा, स�वा �मण खच�, पोषाक, रासन, खा�ा�, �सधा, औषधी उपचार खच�, सेवा िनवृ� सुिवधा, �वीकृत वािष�क काय��म
अनुसार स�झौता भएका खच�ह�मा� भु�ानी िदन िम�ने उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम िबप�रत िनमा�ण काय�मा � ३०३५०० िविनयो�जत बजेटले नखा�ने गरी
अक� वष� दािय�व सारेको दे�खयो । य�ता खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

११ दरब��द र पदपुित� 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५० दरब�दी �वीकृत रहेको िबबरण �ा� भएकोमा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३१ जना पदपूित� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �सिडइ नवौ। दशौ सिहत १९ पदह��र� रहेका
छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको��थित छ ।
तसथ� �र� पदह� यथाश�य �देश लोकसेवा माफ� त िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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१२ अ�तर सरकारी अ�तीयारी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िनयमावली िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४६ मा �थािनय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन
गन�गरी िनण�य भएमा स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले �थािनय तहलाई संिघय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई
एकल खाता कोष �णाली अनुसार आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम
काय��म गन� काया�लयले �य�तो अ��तयारी अनुसार भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाचामा अ��तयारी िदने िनकायमा
पठाउनुपन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन� अ��तयारी तथा िनकासा �ा�
भई खच� समेत भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाएको दे�खएन । कानुनमा भएको �यब�था अनुसार
खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

३६५००१०४३ १३६००००० १३५७९३५३।७९ १३५७९३५३।७९

३१४०१०१२३ १२७९२००० १२६७९२११४ १२६७९२११४

ज�मा १४३३९२००० १४०३७१४६७।७९ १४०३७१४६७।७९
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१३ चौमा�सक खच� 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ।काया�लय ले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार देहाय बमो�जम �थम चौमा�सकमा ५.७४ �ितशत दो�ो चौमा�सकमा ३१.३७ �ितशत ते�ो चौमा�सकमा६२.८९ �ितशत र आषाढ मिहनामा
२९.४४ �ितशत खच� भएको दे�खएको छ। । चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� नगरी वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा
कामको गुण�तरमासमेत असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गन� चौमा�सक काय� ल�य तथा
काय��म बमो�जम काय�स�पादन ग�रनुपद�छ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ पा�लका पँूजीगत २०८१२२१२६।
८५

१५०८९६३१।
५५

८३०४२५६१।
५२

११००२४४३२।२ ४३९३६८८५।०५

२ संघीय सशत�
पँूजीगत

८३४५५३६९।२५ १६६७०२२।०४ ८४३२५२४।११ ७३३५५८२३।१० ४१९२११५३।४२

कुल ज�मा २९१५७७४९६।
१०

१६७५६६५३।
५९

९१४७५०८५।
६३

१८३३८०२५५।
३०

८५८५८०३८।४७

१०० ५.७४ ३१.३७ ६२.८९ २९.४४

१४ स�प��को संर�ण 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४ मा कुनै कम�चारीको �ज�मामा रहेको सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने गरी
लगत �े�ता सिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने�यव�था रहेको छ यस पा�लका
काया�लय तथा वडा काया�लयह� मा रहेका स�प��ह�को िववरण देहाय अनुसार छः

मु�य स�पित तथा
मालसामानको नाम

ज�गाको �े�फल /साधनको
प�रमाण

मु�य रकम स�पित तथा मालसामानको
बत�मान अब�था

�योग/कैिफयत

ज�गा १०८३८.५७ बग�िमटर नखुलेको

ए�बुले�स १ चालु हालतमा �ज�सीखातामा अिभलेख
नभएको

जे सी भी १ ३५९९००० चालु हालतमा

टे�टर १ १७९५००० चालु हालतमा

जीप २ ९०२५००० चालु हालतमा

कार २ नखुलेको चालु १ वटा �ज�सी खातामा अिभलेख
नभएको

�कुटर/मोटरसाईकल २१ ३९४६९०० चालु २ वटाको मु�य नखुलेको

भबन १६ नखुलेको चालु

, उ�े�खत िबबरण आधारमा अबलोकन गदा� पा�लकाले आ�नो कितपय भबनमा �योगमा रहेको ऐलानी ज�गाको कानून अनुसार नेपाल सरकारबाट भोगचलन
��वकृती न�लएको,म ले प फारम ९०६ बमो�जम सवारी साधन र मेिशनरीको मम�तको अिभलेख राखेको नदे�खएको र पा�लका काया�लय �थापना पिछ वडा
काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख राखेको नदे�खएको र ख�ने �ज�सी सामानको अलग अलग �ज�सी खाता भएकोमा एिककृत अिभलेख
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नभएकोले पा�लकाको स�प��को उिचत संर�ण भएको दे�खएन ।साथै नेपाल सरकार म���प�रदको २०७७।७।२० को िनण�य अनुसार सबै तहको सरकारी
काया�लयह�को साब�जिनक कोषको खच�मा िब��य पारदिश�ता र जवाफदेिहता साथै िब�ुितय सुशासन कायम गरी सेबा �बाहमा चु�तता र गुण�तरीय र
�भाबकारीता कायम गन� सब�जिनक स�प��को लेखाङकन, �ितबेदन र एिककृत िबबरण तयार गन� संघ र �देशका सबै काय�लयह� एबं सबै �थािनय तहमा
साब�जिनक स�प�� �यब�थापन �णाली ( PAMS ) आ ब २०७७।७८ दे�ख अिनबाय� �पमा लागु गरेकोमा यस बष� पा�लकाले सो िनण�य बमो�जम PAMS बाट
स�प��को अिभलेख गरेको पाईएन।

१५ साब�जिनक स�प��को उपयोग र संर�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, अ�य साब�जिनक
स�प��, साव�जिनक �योग �थल, ज�गा वा अ�य संरचनाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�तास�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन�
�यव�था छ । यस पा�लकाले �य�ता साब�जिनक स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख राखेको दे�खएन ।पा�लकाले साव�जिनक ज�गाको अ�ाव�धक अिभलेख
रा�खअनुगमन नगरेको कारण समेतबाट साव�जिनकपित� ज�गाले ओगटेको �े�फल पुरै सावुद रहे, नरहेको र �य�ता साब�जिनक तथा सामुदाियक स�प��
बेचिबखन गन� वाअ� कुनै �यहोराले हक ह�ता�तरण वा �लजमा िदए, निदएको स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन ।

१६ िबिबध खच� 
कायम गनु��थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.११६६४५८।५३ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता पद�छ ।
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१७ अनुदान 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमावली २०७७ को िनयम ४० (५) मा काया�लयले कुनै संघ वा सं�थालाई रकम िददा योजना काय��म र
लागत समेत खुलाई िदईनुपन� र जुन कामको लागी िदएको हो सो काममा ल�य अनुसार खच� गरे वा नगरेको र �य�तो रकमको कानुन बमो�जम लेखापरी�ण
भए नभएको कुराको अनुगमन गरी �ितबेदन �लने �यब�था छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
िनयमावलीको उ�े�खत �यब�था बमो�जम �ितबेदन �लएको दे�खएन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई
�भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी
रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१८ गुण�तर परी�ण र िनरी�ण 

साब�जिनक ख�रद िनयमवली २०६४ को िनयम ११५ मा साब�जिनक िनकायले आपुित� गरीएका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािब�धक �पेिशिफकेशन र
गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गराउनुपन� �यब�था छ । पा�लकाले ख�रद ग�रएका ठूला उपकरण र सवारी साधन बाहेकको सामान
आपूित�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण भएको दे�खएन ।

१९ साब�जिनक सुनुवाई 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन पा�लकाका
काय��मह�को सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साब�जिनक सुनुवाई गरेको दे�खएन ।

२० कानुन िनमा�ण र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ। पा�लकाले हालस�म     १५ वटा ऐन ४ वटा
िनयमावली १७ वटा काय�िब�ध तथा ११ बटा िनद�िशका आदी िनमा�ण गरी काया��बयननमा आएकोमा आ�नो अ�धकार �ेञिभ�को आब�यक कानुन बनाई
पा�लकाको काय��कृयालाई �यब��थत गरीनुपद�छ ।
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२१ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फछ् य�ट कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक�नभएको र यो बष� ४३ वटा िववाददता� भएकोमा २१ वटा मा� फ��यौट भई २२ फछ् य�ट ह�न बाँक� दे�ख�छ ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२२ िश�क दरब��द र पदपुत� 
नेपाल सरकार मं���प�रषदबाट सािबकमा �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थािनय
तहगत �पमा बाँडफाँड भए बमो�जम िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम छ ।

िब�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपुत� काय�रतम�ये अ�थायी/करार पद �र� िब�ाथ� सं�या

३६ २११ १२८ ५४ २९ ७३६७

उ�े�खत िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र िनकासा अिभलेख रा�नु पन�मा राखेको दे�खएन ।

२३ अनुगमन

२३.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा सामुदायीक िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर ��थतीको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सो को एक �ित �ितबेदन
िश�ा तथा मानव�ोत के�� पठाउने र सोको काया��यन गरी िब�ालयमा शैि�क गु�तर सुधार गन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ.व मा िब�ालयको शैि�क
गुण�तरको बारे मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन गरेको �ितबेदन नदे�खएकोले आफनो पा�लका अ�तरगतका िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान
िदनु पन� दे�ख�छ ,।
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२३.२ पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको गरी सो को आधारमा गनु�पद�छ । पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को
�यब�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेकोनगरेकोले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन तथा शु�क िनधारण ��थतीको मु�याङकन ह�ने अब�था दे�खएन
।पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन र अनुगमन मापद�ड ��वकृत गरी अनुगमन गनु�पद�छ ।

२३.३ �थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)मा सब�सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउपा�लका/नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड
(ज) (२१) मा सामुदाियक िब�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन,िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन�
�यब�था छ ।पा�लकाले यस �थािनय तह अ�तरगतका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखमान िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे
नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरे नगरेको,क�ी गरेको नागरीककोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए नभएको,
िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथाक
म�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको ज�ता िबषयह� िनयमन गरी र िव�ालयह�को सामा�जक परी�ण �ितवेदन
उपर आव�यक लेखाजोखा समेत गरी �ितवेदन काया��वयन गरेको खु�नेगरी िब�ालयको अनुगमन िनयमनगरेको �ितबेदन दे�खएन ।

२४ खोप �ा�ी र खपत 

· कोिभड १९ रोकथाम र िनय��णको लागी नेपाल सरकार �बा��य मं�ालय माफ� त देहाय परीमाणमा खोप �ा� भएकोमा पा�लकाको �बा��य सं�थाबाट देहाय
प�रमाण खोप लगाएको िबबरण �ा� भएको छ ।

िबबरण अनुदानमा �ा� खोप खोप लगाउन िम�ने प�रमाण खोप लगाएको सं�या कैिफयत

कोिभिब�ड २५०० डोज २५०० २२११ २८९ िफता�

भेरोसेल १२००० १२००० ११०२१ ९७९
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२५ बािष�क �ितबेदन 

· – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
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२६ नािप िकताव 

िनमा�ण स�व�धी कामको िववरणमलेप फा नं ५०३ को ढाँचामा नापजाच गरी नापी िनय��ण खातामा जनाई��येक िनमा�ण काय�को नािप िकताव रा�नुपद�छ ।
पा�लकाले �योग ग�रने नािप िकतावह� नापी िनय��ण खातामा अिभलेख नजनाई हालस�मअ�याव�धक काम, प�रमाण सूची (BoQ) मा उि��खत दर, ज�मा
रकम, सडक िनमा�णको हकमा चेनेज नखुलेको र ��वकृत मलेप फा नं ५०३ ढाँचामा नभएको दे�खएको छ । ��वकृत मलेप फा नं ५०३ ढाँचामा नरहेका
क��यटुरको लुज�सट �योग गरी िनमा�ण काय�को भु�ानी िददा यथाथ� नापजाचको रकम भु�ानी भएको हो भनी एिकन गन� सिकएन ।पा�लकाले ��वकृत
ढाचाको नापी िकताब �योग गरी सोको आधारमा िनमा�ण काय�को भु�ानी ग�रनुपद�छ । यस बष� ��वकृत ढाँचामा नरहेका क��यटुरको लुज�सट �योग गरी
िनमा�ण काय�को भु�ानी भएका केही उदाहरण िन�न छन ।

गो भौ नं िनमा�ण �यबसायी काय� खच� रकम नापी िकताबमा हाल स�मको कामको मु�याङकन प�रमाण
र मु�याङकन रकम

१४१।२०७८।
१।२१

रायमाझी/िहमालयन
जे भी

सडक कालोप�े बापत पाचौ
रिनङ िबल

१७४६०३९४ नखुलेको

१७३।२०७८।
२।१९

महादेब ।�ख��त।
शाह जेिभ

सडक कालोप�े चौथो रिनङ
िबल

४६८२१९७ नखुलेको

५५।२०७७।८।
१५

िगता�जली/जोिशला
जे िभ

सडक कालोप�े ते�ो रिनङ
िबल

७६९४५१० नखुलेको

८१।२०७८।३।
२४

अिनको /िबर जेभी सडक कालोप�े ते�ो रिनङ
िबल

५१३१६१२।
५

नखुलेको
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२७ न�फाइलर करदातालाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानी 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा ��येक दता� भएको �यि�ले तोिकएको अव�थामा बाहेक कुनै व�तु वासेवाको आपुित� गदा� �ापकलाई कर
िवजक िदनुपन� �यव�था छ । �य�तै ऐनको दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनुपन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको
प��चस िदन िभ� कर अ�धकृत सम� तोिकए बमो�जम कर िववरण पेश गनु�पन� �यब�था छ । तोिकएको अब�धमा आपूित�कता�ले मू�य अिभवृि� कर तथा कर
िबबरण दा�खला गरी करदाता ACTIVEरहनुपन�मा IRD PORTALमा गइ PAN SEARCHगदा� करदाता देहाय बमो�जम पान नबर ६१२५२९१३७ भएका
रायमाझी िहमालयन जे िभ िमित २०७६ मंिशर दे�ख न�फाइलर दे�खएको छ । न�फाइलर करदातालाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानी िददा राज�व खातामा
दा�खला नह�ने ह�दा मू. अ. कर समायोजन गरेको �माण पेश गन� अ�यथा असूल गनु�पन� �=

गो�वरा भौचर नंवर िमित िबबरण िवजक नंवर िमित खुद भु�ानी मुअकर रकम

१५१।२०७७।२।२ पिहलो रिनङ िबल ७५५४५३

२८७।२०७७।३।३ दो�ो रिनङ िबल १३२३६६०

२७।२०७७।९।६ ते�ो रिनङ िबल १।२०७७।९।६ १२८४६९४

८२।२०७७।११।२१ चौथो रिनङ िबल ६।२०७७।११।२० ४११११४

८३।२०७७।११।२१ ते�ो रिनङ िबल पुरानो पेफको १९०३६१

१४१।२०७८।१।२१ पाचौ रिनङ िबल ७।२०७८।१।२१ १००४३५८।९५

ज�मा ४९६९६४१

४,९६९,६४१

२८ भे�रएसन 

साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूबा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काय��वयनको �ममा सृजना
भएमा सोको �प� कारण खुलाई भे�रयसन आदेश जा�र गन� स�ने �यव�था रहेको छ । साथै साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८ भे�रयसन

८,९८६,२१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जारी गदा� �ािव�धक पु��ाई समेत पेश गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले ख�रद स�झौताको BOQ प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको काय� गराउदा पिन भेरीएसन
प�रमाण ��वकृत नगरी भु�ानी िदएको छ । ख�रद स�झौताको BOQ प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको काय� गराउदा ख�रद स�झौता संसोधन ह�ने ह�दा भे�रयसन
��बकृत बेगर भु�ानी िदएकोले अिनयिमत �

ठे�काको िबबरण आईटम BOQ
प�रमाण

भु�ानी
प�रमाण

भेरीएसन
प�रमाण

दर रकम

नगरपा�लका भबन िनमा�ण बापत बबुल ए�ड खान जे भी ठे�का नं
२०७६।७७ /१

B 2 ७२०.०८ ८९०.२७ १७०.१९ २०० ३४०३८

B3 ५१६.९८ ८७७.७५ ३६०.७७ ६०० २१६४६२

B4 ३८१.७१ ५०५.८० १२४.०९ ९०० १११६८१

B5 २८.६३ ३९.३२ १०.६९ ९५०० १०१५५५

B8 ५६.२९ ७२.१५ १५.८६ ९५००० १५०६७००

B9 ६३६.६९ १०३२.०४ ३९५.३५ ४०० १५८१४०

B10 २१.०२ १२७.५९ १०६.५७ १२००० १२७८८४०

B11 ३९.१४ ४८.१४ ९ १२००० १०८०००

सडक कालोप�े बापत रायमाझी। िहमालयन जे भी ठे�का नं
२०७५।७६ /७

C15 ९०४.५४ १३४०. ७४ ४३६.२ २५१.०० १०९४८६

C17 १८०.९६ २६८.२० ८७.२४ ५०० ४३६२०

C18 ८०.२१ ११०.९९ ३०.७८ ५०० १५३९०

C19 ८४१.७५ ९६६.७४ १२४.९९ ९००० ११२४९१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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C20 ४३.९४ ६४.२२ २०.२८ १०५०० २१२९४०

C22 १३० १८० ५० ९००० ४५००००

सडक �तरो�ित बापत महादेब /�ख�ती िनमा�ण सेवा ठे�का नं
२०७५।७६ /५

C5 ८३४.९६ १२१०.७९ ३७५.८३ २०० ७५१६६

C7 १६७.०४ ३१५.४६ १४८.४२ २०० २९६८४

C18 ७७.६४ १४८.८७ ७१.२३ २८०० १९९४४४

C19 ७७७ १२१०.८१ ४३३.८१ ६००० २६०२८६०

C20 ३९.७२ ९१.४५ ५१.७३ १०००० ५१७३००

C22 १२० १३० १० ९००० ९००००

ज�मा ८९८६२१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �ोिभजनल समबाट गरीने खच� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९(५ )मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यब�था छ । �य�तै ख�रद स�झौता बमो�जम �ोिभजनल समबाट गरीने खच�को पा�लकाबाट ��बकृत गराई खच� पुि� गन� िबल भरपाई
�माण र कागजात संल� ह�नुपद�छ ।पा�लकाले देहाय ठे�काको �ोिभजनल समको रकम रिनङ िबलबाट िबलिबजक बेगर भु�ानी गरेको दे�खएको छ । ख�रद
स�झौता तथा िनयमावलीको उ�े�खत �यब�था बमो�जम ��वकृत खच�को खच� पुि� गन� िबल भरपाई �माण र कागजात पेश भएको नदे�खएकोले िनयमावली
तथा ठे�का �यब�था बमो�जम ��वकृत खच�को िबल भपा�ई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो भौ नं िनमा�ण �यबसाियको नाम िबबरण ps item मा
िबल पेश नभएको रकम

८२।२०७७।११।२१ रायमाझी/ िहमालयन जे िभ सुचना बोड� ५०००

पािन ५००००

३३८।२०७८।३।३० सोनबष� िनमा�ण तथा ढुवानी सेबा िबमा १०००००

डाईभस�न २००००

सुचना बोड� ५०००

ज�मा १३५०००

१३५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० काय� ��वकार �ितबेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७(१)मा साब�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�,आपुित� गरीएको मालसामान वा �दान गरीएको
सेवा �वीकादा� उपिनयम (२) बमो�जम �ितबेदनमा ख�रद स�झौता सं�या,स�प� भएको िनमा�ण काय�,�ा� भएको मालसामान वा सेवाको िबबरण, िनमा�ण काय�
स�प� भएको वा ,मालसामान वा सेवा �ा� भएको िमित , स�प� िनमा�ण काय� , �ा� मालसामान वा सेवा �वीकृत भएको िमित समेत भएको �ितवेदन
आव�यक �कृया पुरा गरी भु�ानीको लािग स�व��धत आ�थ�क �शासन शाखामा ले�ख पठाउनु पन� �यब�था छ ।नगरपा�लकाले देहाय िनमा�ण �यबसाियलाई
िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� काय� ��बकार �ितबेदन बेगर भु�ानी िदएको दे�खएकोले काय���वकार �ितबेदन पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. ।िमित िनमा�ण �यबसाियको नाम काय� इि�मेट/मु�याङकन रकम खच�रकम

५५।२०७७।१०।१५
१४।२०७७।१०।१९

िगता��ल जोिशला जे भी बाटो िपच ९११२०१०

ज�मा ९११२०१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ ख�रद स�झौतामा पे�क� रकम क�ा 
िनमा�ण �यबसायीसंग भएको स�झौताकोspecial condition of contract मा ३०% काय� नाघेपिछ ��येक मिहनाको रिनङ िबलमा ४० �ितशतका दरले क�ी
गरी ठे�का अब�ध ८०%सिकनुअगािडनै पे�क� रकम क�ा गरीस�नुपन� �यब�था छ । पा�लकाले देहाय बह�बिष�य ठे�कामा ख�रद स�झौता बमो�जम ३०% काय�
नाघेपिछ ��येक मिहनाको रिनङ िबलमा ४० �ितशतका दरले क�ी गरी ठे�का अब�ध ८०% सिकनुअगािडनै सबै पे�क� रकम क�ा गरेको दे�खएन ।ख�रद
स�झौता बमो�जम ३०% काय� नाघेपिछ ��येक मिहनाको रिनङ िबलमा ४० �ितशतका दरले क�ी गरी ठे�का अब�ध ८०% सिकनुअगािडनै सबै पे�क� रकम
क�ा गरी िनमा�ण �यबसायीसंग भएको स�झौतामा तोिकएको शत� बमो�जम पे�क� क�ा गरीनुपद�छ । स�झौता बमो�जम पे�क� रकम क�ा नभएका उदाहरण
िन�न छन ।

काय� िबबरण भु�ानी रकम क�ा पे�क� क�ा पे�क� �ितशत

करौजा कैमी अमरदह सडक कालोप�् बापत रायमाझी/िहमालयन जेिभ ते�ो रिनङ िबल २२३३३९११।०० १६५४६८० ७.४०%

करौजा कैमी अमरदह सडक कालोप�् बापत रायमाझी/िहमालयन जेिभ चौथो रिनङ िबल ४६८२१९७ ५००००० १०.६७%

बरालचोक दे�ख िगद��लया िपच काय� ते�ो रिनङ िबल ४६६३४७९।६० ० ०

३२ करार सेवा 
कम�चारीकरार: �थानीय सरकार संचालन ऐन‚२०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णकोआधारमा �थायी �कृितको कामका लािग तथा सेवा करारबाठ �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना
गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले १२ पदमा ५९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख � १०२५८८१०। खच� लेखेको छ । �य�तैगरी सोही ऐनको दफा
८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी‚ सवारी चालक काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट�सयन, चौक�दार ,मा�ल ,बग�चे लगायतका पदमा मा� करारबाट
सेवा �लन सिकने �यव�था छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद बाहेकको िविभ� २ पदमा ३ जना करार िनयिु� गरी वष�भरीमा � ११५९७६०। भु�ानी
गरेको अिनयिमत दे�खएको �

१,१५९,७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ काया�लय मसल�द खच� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को
िनयम ८४ मा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने�यब�था भएपिन �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा
मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� कानूिन �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा
आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएको र एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने
समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� �यब�था समेत छ।पा�लकाले यो वष� मसल�द तथा काया�लय छपाई तथा सुचना �काशन स�ब��ध
बजेट � ३३६३३३२ भएपिन गरी मसल�द तथा काया�लय सामा�ीमा� १८९०५८३ को मा� �सलब�दी बोलप� गरी बाँक� � १४७२७४९ र फिन�चर �
१३०५६२ पटक पटक टु�ा ख�रद गरी मसल�द तथा काया�लय सामा�ीमा को �सधै पटक पटक ख�रद गरेको छ । ख�रद कानुनको एकै �कारको समान
पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� र �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक
आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने �य�था समेत पालना भएको
नदे�खएकोलेकानुन बमो�जम ख�रद योजना बनाई �सलब��द बोलप� वा बोलप�माफ� त �ित�पधा�गराई ख�रद ग�रनुपद�छ । 

३४ सवारी साधन मम�त 

सरकारी सबारी साधन �योग गन� कम�चारीलाई िनजले �योग गरेको सबारी साधनको लागी मम�त स�भार गन� पा�लकाले मम�त स�भारस�ब�धी कुनै मापद�ड
नबनाएको तर िनजी तथा सरकारी सवारी साधनको मम�त स�भार खच� � १६१७३०८। लेखेकोले सो मापद�ड बनाइ खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

३५ ई�धन

३५.१ काया�लय �योजनको लािग ३ वटा चारपां�े‚१ वटा जे�सबी‚१ वटा �ा�टर‚१ वटा ए�बुले�स तथा २२ मोटरसाईकल तथा अ�य िन�ज मोटरसाईकलको लागी
ई�धन बापत � १४८९६४५खच� लेखेको छ ।चारपाङ�े सबारी साधनले �योग गरेको बष� भरी को ई�धन लगबुक नभएको र मोटरसाईकल/�कुटरको ई�धन
�योग अिभलेख पिन �यब��थत नदे�खएकोले अिभलेख �यव��थत गरी य�तो खच� िनय��ण गरीनुपद�छ । चारपाङ�े तथा दईु पाङ�े सवारी साधनको मम�त
खच� � १६१७३०८ लेखेको छ ।य�तो खच� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.२
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिबधाका स�ब�धमा बनेको ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सवारी साधनको िन��त सभाबाट��बकृत
भएको बजेट िभ� रही काय�पा�लकाले िनण�य गरेबमो�जमको मा�सक �पमातोक�एको सवारी ई�धन तथा मोिबल काय�पा�लकाबाट उपल�ध ह�ने �यब�था छ ।
पा�लकाले ऐनको उ�े�खत �यब�था बमो�जम पदा�धकारीको लागी २ वटा सबारी साधन उपल�ध गराएकोमा ती सवारी साधनको लागी ई�धन तथा मोिबलको
मापद�ड िनधा�रण नगरी बष�भरी ई�धन पदा�धकारीमा � २४००००।०० खच� लेखेको छ । मापद�ड िनधा�रण एवम् साधन सवारी को लगबुक नराखरी खच�
गरेकोले य�तो खच� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

३६ अ�य सं�था 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७६ िवतरणमु�ख खच�लाइ िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकम �थानीय पूवा�धार वकास तथा
दीघ�का�लन पंूजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट अ�य काया�लयलाइ बजेट खच� लेखेकोले सो खच� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

भौ नं िमित सं�था िववरण रकम

७३-०७७।६।३० अमरदह �हरी चौक� गाडी मम�त स�भार १०९००

५७५-०७८।३।६ वडा २ का �हरी चौक� मोटरसाइकल मम�त स�भार १००००

५६८-०७८।३।४ िनमा�ण उपभो�ा सिमित �हरी चौक� भा�साघर िनमा�ण २२९५४२

७०१-०७८।३।२४ सश� �हरी �या�प भवन सश� �हरी BOP �या�पको भवन िनमा�ण (नगर सभाको िनण�य वेगर खच� ) ४८५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ 400 २०७७-१२-८ स�झौता �माण पेश ह�नुपन� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७को िनयम ५७(१) मा ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ ।रेिडयो सुनखरी १०२.६ मेगाहज�लाइ पे�क� फछ�यौट गदा� कुन िवषयबारे �शारण गरेको तथा स�झौता
वेगर फछ�यौट ग�रएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �

९०,०००

३८ 693 २०७८-३-२४ मु अ कर 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । �दीप इ�टर�ाइजेजबाट िशडी साइ स�लायस�संग (रेनकोट रा�ो‚छाता रा�ो ) ख�रद वापतको भु�ानी �
१०११३५ को मु�य अिभवृि� कर � ११६३५ असुल ह�नुपन� �

११,६३५

३९ 718 २०७८-३-२८ मोबाइल ख�रद 

आथ�िक काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ ।ब�ण इ�टर�ाइजेज संग � १८००० को मोबाइल फोन ख�रद गरी वडा नं ९ का सिचव पदम िबनोद
िघिमरेलाइ िदएकोले िनज अवकाश भएकोले सो बुझाएको �माण पेश गनु�पन� �

१८,०००

४० �माण कागजात वेगर 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय अनुसारको काय��ममा सामान बुझेको भरपाइ वेगर खच� ले�खएको दे�खएकोले
खच�लाई पुि� गन� �माण कागजात पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गरी �थानीय मुल संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

भौ नं िमित स�लाय�स िववरण रकम कैिफयत

३८७-०७७।
१२।३

सरसफाइ �र� िनमा�ण उपभो�ा
सिमित वडा नं ८

सरसफाइ �र� १००००० िवतरण भरपाइ नभएको

५९९-०७८। चामल दाल तेल ८८२६४ िवतरण भरपाइ नभएको

५८९,४०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३।१३

६०२-०७८।
३।१३

िववेक फलफुल नस�री फाम� फलफुल १४४९०० िवतरण भरपाइ नभएको

६६६-०७८।
३।२२

एकता इले�ट� ीक िवराटनगर १.५ एम तार ख�रद ११०५८१ काय�स�प� �ितवेदन नभएको

६९८-०७८।
३।२४

ढकाल इले��ट�क ए�ड मम�त से�टर से�सर चे�ज गरी मम�त काय� ७०००० �ािव�धक मु�यांकन तथा काय�स�प� �ितवेदन एवं
वडा ९ िनण�य वेगर खच�

७१६-०७८।
३।२८

मा�स सेिनटाइजर र राहत
साम�ी ख�रद

७५४९३ िवतरण भरपाइ नभएको

ज�मा ५८९४०५

४१ 716 २०७८-३-२८ भरपाइ तथा �माण कागजात वेगर 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ ।ह�रबहादरु बराललाइ मा�स सेिनटाइजर र राहत साम�ीवापत ख�रद ग�रएको � १११७३६ खच� गरेमा
साम�ी खर�रद गरेको िवतरण भरपाइ नराखेको तर िवल कम � ३६२३६ सो िवल पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

३६,२३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ 705 २०७८-३-२७ कर िवजक िवना भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध ऐन २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य कागजात
�सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ ।नगर सभा बैठक संचालन वापत पे�क� फछ�यौट � ८०००००। को मा �य ुसगरमाथा �टेशनरी ए�ड जनरल
स�लायस� ट� ेडस�संग अिफस �याग ख�रद गरेको � १९७९००। पान िवलबाट ख�रद भएकोले � बीस हजारभ�दा बढीको ख�रद गन� निम�ने भएकोले सो भ�दा
बढी ख�रद गरेकोले िनयमसंगत नदे�खएको � 

१९७,९००

४३ 219 २०७७-९-२६ गैर सरकारी सं�थासंग आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ५७(१) ऐनको दफा २६ बमो�जम काया�लयले ले�दा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाइ तथा अ�य
कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ ।गाउँ तथा नगरको आ�त�रक लेखापरी�ण �थानीय तहले आफै आ�त�रक लेखापरी�ण एकाइबाट
गराउनु पन� सो नभएमा �थानीय तहले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयसंग अनुरोध गनु�पन�मा काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा पा�लकाले �खलराज
ए�ड एशोिशएटस�संग आ�त�रक लेखापरी�ण गराइ � १००००० भु�ानी गरेकोलेआ�त�रक लेखापरी�ण काय� बा� सं�थाबाट गराउन िम�ने दे�खद�न ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ चालुबाट पंूजीगत खच� 
�देश नं १ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७५ को िनयम ३६ मा खच� गदा� �वीकृत बजेट स�ब��धत खच� िशष�कबाट गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
िन�नानुसार िनमा�ण तथा मम�त काय�को भु�ानी चालु िशष�कबाट भु�ानी गरेको पाइयो । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

भौ नं िमित िववरण रकम

५८७-०७८।३।११ राधा कृ�ण म��दर वडा ३ ११५४१०

६०१-०७८।३।१३ वडा ६ िभ�का िविभ� �ावेल बाटो मम�त २८१३००

६१५-०७८।३।१५ �ी जनता आधारभुत िव�ालयलाई भुइ तला ढलान तथा िदवाल �ला�टर १८५०००

६३५-०७८।३।२१ वडा ५ का िविभ� बाटो मम�त २७४२९०

६३७-०७८।३।२१ �ी स�तमत स�संग कुटी बटरवारी ९७०००

४५ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण 

िव�ालय �े� िवकास योजनाको ��वकृत काय��म अ�तग�त िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय� गदा� नेपाल राि�� य भबन संिहता २०६० बमो�जमगन�गरी
छनौट भएका िब�ालय सग �थािनयतहले भा� मसा�त िभ� स�झौता गरी िनमा�ण काय�ता�लका पेश गन� लगाई जेठ मसा�त स�म िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� र
िब�ालयलाई रकम अनुदान िददा पिहलो िक�ता ३० �ितशत भा� मसा�त िभ�, structural part को काय� स�प� गरे प�चात दो�ो िक�ता ५० �ितशत, काय�
स�प� प�चात नापी िकताब, काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी अ��तम िब�ताको �पमा २० �ितशत अनुदान िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म
काया��वयन पु��तकामा उ�ेख छ। �यसरी नै आ�थ�क काय�िव�धतथा िब��य उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ५०(४) मा आ�थ�क वष�को
अ�तस�ममा बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�यले कसैलाई पे�क� िदन, �य�तो रकम अ�य कोषमा ज�मा गन�, वा �देश तथा �थािनय तहमा रकम �था�तरण गन�
नपाईने �यब�था छ । पा�लकाले देहाय बमो�जम िव�ालयह�को खातामािव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय� बापत अनुदान िदएकोमा नापी िकताब र काय�
स�प� �ितबेदन पेश भएको छैन। काय��म काया��वयन िनद�िशका िवप�रत िव�ालयलाई अनुदान दे�खएकोले िनयिमत गरी नापी िकताब, काय� स�प� �ितवेदन
पेश गनु�पन� �

११,१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो भौ नं िब�ालयको नाम िबबरण रकम

५०।२०७८।२।१८ िबरे�� साब�जिनक मा िब अमरदह २ कोठे भबन १८०००००

५०।२०७८।२।१८ नजािनया बह�मु�ख आ िब खानेपािन सिहतको शौचालय ७०००००

५०।२०७८।२।१८ गजाधर मा िब करौजा खानेपािन सिहतको शौचालय ७०००००

४९।२०७८।२।१८ गजाधर मा िब करौजा ४ कोठे भबन ३६०००००

४९।२०७८।२।१८ मा िब बरड�ा ४ कोठे भबन ३६०००००

४९।२०७८।२।१८ महे�� आ िब खानेपािन सिहतको शौचालय ७०००००

ज�मा १११०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ २०७८-११-२२ समािनकरणबाट िश�क पारी�िमक 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट �५८४३६३४ तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयोले अिनयिमत �

गो भौ न िबबरण अनुदान
रकम

२।२०७७।६।
२९

�धाना�यापक भ�ा, �ार��भक बालक�ाका सहजकता� र िब�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन, िब�ालय �वयमसेबक
िश�क �यब�थापन

१४४४५००

४।२०७७।८।
१४

�धाना�यापक भ�ा, �ार��भक बालक�ाका सहजकता� र िब�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन, िब�ालय �वयमसेबक
िश�क �यब�थापन

४५०००

११।२०७८।९।
२९

�धाना�यापक भ�ा, �ार��भक बालक�ाका सहजकता� र िब�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन, िब�ालय �वयमसेबक
िश�क �यब�थापन

१५०११३४

२२।२०७८।१।
१४

�धाना�यापक भ�ा, �ार��भक बालक�ाका सहजकता� र िब�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन, िब�ालय �वयमसेबक
िश�क �यब�थापन

१४०७०००

३१।२०७८।३।
१३

�धाना�यापक भ�ा, �ार��भक बालक�ाका सहजकता� र िब�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन, िब�ालय �वयमसेबक
िश�क �यब�थापन

१४४६०००

ज�मा ५८४३६३४

५,८४३,६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ अनुगमन �ितबेदन 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९(५ )मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यब�था छ ।�य�तै काय��म काया��यन पु��तका २०७७।७८ मा �थािनय तहले अनुदान �ा� िबधालयले िनधा�रत मापद�ड र �ि�या
अनु�प गरे नगरेको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सो को एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के�� पठाउने �यव�था छ। देहाय भौचरबाट पा�लकाले
िदएको अनुदानको खच� गरेको �माण तथा अनुगमनको �ितबेदन पेश भएको नदे�खएकोले पेश गनु�पन� �

गो भौ नं िब�ालयको नाम िबबरण रकम

५०।२०७८।२।१८ मा िब बरड�ा आई �स िट �या �थापना नभएको ६५००००

१६५।२०७८।३।२४ मा�यिमक िब�ालय छा�बृ�� बुझाएको भरपाई नभएको ८०६००

ज�मा ७३०६००

७३०,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ जडान तथा नाप जाँच 

ख�रद गरी जडान ह�ने �कृितका सामान तथा साव�जिनक िनमा�ण काय�को फ�डमा काय� भएको नाप जाँच गरी नापी िकतावमा अिभलेख रा�ख सो आधारमा
भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले यस बष� देहाय �कृितको जडान ह�ने समानको समान ख�रदको आधारमा भु�ािन भएको र ित समान मौ�दातमा नै दे�खएकोले
जडान तथा नाप जाँच भएको �माण पेश ग�रनुपद�छ।

गो भौ नं भु�ानी �लने ख�रद िबबरण खच� रकम

६४।२०७७।१०।२२ पा�थभरा कंि�ट ई�ड� ि�ज �मुपाईप ख�रद ३६८०००

१४५।२०७८।१।३० जय�ी कंि�ट उ�ोग िब�ुत पोल ४८२२९३

१५०।२०७८।२।१५ पा�थभरा कंि�ट ई�ड� ि��ज िप एस सी पोल ९८८२३५

३१४।२०७८।३।७ �ंिकट उ�ोग पोल ख�रद िब�ुत पोल ४९७०७४

ज�मा २३३५६०२

२,३३५,६०२

४९ पे�क� बाक� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(३)मा काया�लयले स�झौताको शत� अनुसार िदईने पे�क� र �मणको िनिम�
िदईने पे�क� बाहेक चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फछ् य�ट ह�न नस�ने पे�क� िदन ह�दनै भ�े �यब�था छ ।पा�लकाको िन�नानुसार चालु आ�थ�क बष�को
अ�तस�ममा फ�छौट ह�न नस�ने मोिवलाइजेशन पे�क� बाँक� दे�खएकोमा िनयमावलीले तोकेको अब�धिभ� मोिवलाईजेशन पे�क� फ�य�ट गनु�पन� र
मोिबलाईजेशन पे�क� बाहेक अ�य पे�क�को हकमा बष�को अ�तस�ममा फछ् य�ट ह�न नस�ने पे�क� िदएको दे�खएकोले फ�यौट ह�नुपन� दे�खएको �

पे�क�
�लएको
िमित

पे�क� �लनेको नाम िबवरण �याद
ननाघेको
पे�क�

�याद नाघेको
पे�क�

४,६१०,४४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७।
६।६

आकृतीक�सट��सन वडा नं.३को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ३८००००

२०७७।
६।६

आकृतीक�सट��सन वडा नं.८ कोवडा काया�लय भवन िनमा�ण ७८००००

२०७७।
९।२०

जोिश आर.के.जे.भी. महे��को घर गैडा�ादे�ख भगवानलालको पोखरीस�म सडक कालोप�े १७०००००

२०७८।
१।२१

अनुवार िनमा�णसेवा वडा नं.४ कोवडा काया�लय भवन िनमा�ण १२०३०००

२०७८।
३।२४

पा�थभराक��ट� �सन शंकर चौहानको घरिदे�ख िपपलचोक स�म कालोप�े (िपपलचोक दे�खसर�वती
आधारभूत िव�ालय ह� ँद ैवडा नं. ६ �समाना रोडको ३.७ िकलोिमटर म�ये
२.९िकलोिमटर), वडा नं. ४ र ६

५४७०००

२०७७।
१०।११

नेपाल िव�ुत
�ा�धकरण

�संचाईकोलािग िव�ुितकरण १४०६४५९.४४

२०७७।
१०।२१

नेपाल िव�ुत
�ा�धकरण

कालोप�े सडक ख�डमा परेका िव�ुत पोल िकनारमा सान� काय� ६१७१८.८०

२०७७।
१२।८

नेपाल िव�ुत
�ा�धकरण

�संचाईको लािग िव�ुितकरण ३१४२२६४.७०

<>

५० आ�तरीक लेखापरी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०.१ �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) तथा आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा
तथा आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गनु� गराउनुपन� �यब�था छ । सोही ऐनको
दफा ३३(८) मा आ�तरीक लेखापरी�ण �ितबेदनमा समाबेश भएका �यहोरा अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाबै फ�य�ट तथा स�परी�ण गराई अ��तम
लेखापरी�क सम� ��तुत गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले ऐनको सो �यव�था अ�तग�त आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट फ�य�ट
नभएकोले �ार��भक �ितवदेनमा समावेश ग�रएको छ ।आ�तरीक लेखापरी�णबाट दे�खएको �यहोरा काया��यन गरीनुपद�छ ।

५०.२ आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय सै�ा��तक �यहोरा फ�य�ट नभएको �ार��भक �ितवदेनमा समावेश ग�रएको छ

�यहोरा रकम

१ नगरपा�लका िभ� रहेका सव ै�वा��य सं�थाह� नगरपा�लका अ�तग�त ह�ने भएतापिन िय सं�थाह�मा छु�ै �यव�थापन सिमित रहेको र
सिमितले ��ै आय �ययको लेखा रा�ने गरेको ह� ँदा नगरपा�लकाबाट समेत सिमितको खातामा रकम ज�मा ह�ने गरेको दे�खयो । �वा��य
सं�थाह�को �यव�थापन सिमितको आय �ययको �े�ता नगरपा�लकाको आ�तरीक लेखापरी�णको समयमा पेश नभएकोले लेखा परी�ण
गरीएको छैन ।

२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१२) बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�त
संभार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था छ ।यो
वष� उपभो�ा सिमितवाट आयोजना स�प� गरेकोमा कुनै पिन आयोजना िनयमावलीको �यव�था बमो�जम ह�ता�तरण गरेको दे�खएन ।

३ साव�जिनक खच�को मापद�ड र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को संसोधन अनुसार कुनै कामको लािग क��ट�जे�सी रकम
आव�यकता नपन� भएमा रकम छु�ाउनु ह� ँदनै । साव�जिनक ख�रदमा क��ट�जे�सी रकम िनधा�रण गनु�पदा� आव�यकता र िमत�यियताको
�स�ा�तलाई �यानमा राखी आव�यकता अनुसार ४ �ितशत स�म क��ट�जे�सी रकम छु�ाउन सिकने छ । यसरी छु�ाएको
क��ट�जे�सी रकमको काय��म बनाई अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराएर मा� खच� गनु� पन� छ । सो रकम म�ये ५० �ितशत भ�दा
बढी रकम चालु �कृितको शीष�कमा खच� गन� पाईने छैन ।काया�लयले क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख �प� राखेको छैन । के कित कुन
�कृितको िशष�कमा खच� भएको हो अिभलेख आ�व�धक ह�न पछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त भएका िनमा�णको काय�मा �योग भएका भाडाका Heavy Equipement ह�को भु�ानी िददाँ
िनयमानुसारको भाडा कर कि� गरी भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ काया�लयले उपभो�ा सिमित लगायतका िनकायवाट भएको काय�को भु�ानी गदा� अनुमन �ितवेदन स�ब��धत वडाको �सफा�रस साब�जिनक
परी�ण काय��मको फोटो स�ब��धत िनयमानुसारको िवल िवजक लगायतका कागजात आिदको आधारमा भु�ानी गनु� पन�मा आँिशक �पमा
मा� �य�ता कागजात �माणह� �ा� गरी भु�ानी गरेको दे�खयो ।

६ काया�लयले � एकलाख भ�दा बढीको सोझै ख�रद गदा� साब�जिनक ख�रद ऐन िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम मौजुदा सुिच अ�याव�धक
गरी मौजुदा सूिचमा सूिचकृत भएका फम�ह�सँग �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी कोटेशन माग गरी ख�रद गनु�पन�मा सो अनुसार गरकेको
नदे�खएको ह� ँदा मौजुदा सुिच अ�याव�धक गरी ख�रद गनु� पन� दे�ख�छ ।

७ नगरपा�लकावाट िविभ� शीष�कका �वीकृत काय��मह� स�ालन गदा� कुनै पिन िक�समको सूचना �चार �सार भएको पाईएन । काय��मको
स�ब�धमा कुनै पिन सूचना साब�जिनक ग�रएको दे�खएन जसले गदा� काय��म स�ालनमा पारदिश�ताको अभाव तथा सबैको सूचना माथीको
पह� ँच पुगेको नदे�खएकोले काय��म उपल�धी मुलक ढँगले सबैको सहभागीतमा स�ालन भएको भ� सिकएन ।

८ काया�लयले पँू�जगत तफ� को काय��मह�को ल�य र �गित दे�खने गरी �गित �ितवेदन बनाउने गरेको नदे�खएको ह�दाँ के -कित ल�य
अनुसारको �गित हा�सल भयो, सो प�र�ण गन� नसिकएको ह�दाँ तोिकए अनुसारको �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

९ काया�लयले ठे�का वा ज उ स माफ� त भौितक िनमा�ण काय� गराउदा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ११२ स�झौता दश लाख
�िपया भ�दा मा�थको िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीले िबमा लगाययत भौितक िनमा�ण सामा�ीह�को गुण�तर प�र�ण समेत गराई िनमा�ण
काय� स�प� गनु� पन� �यव�था भएकोले सो �यव�था भएअनुसार िनमा�ण काय� स�प� गराउनु पन� दे�ख�छ

१० आ�त�रक आय संकलन के�� वडा काया�लय वडा १ दे�ख ९ स�म र नगरपा�लका के�� समेत गरी १० �थान रहेको दे�खयो । काया�लयले
इले�ट� ोिनक System वाट आ�त�रक आय र�सद जारी भएता पिन स�ब��धत र�सद �योग ह�ने आ�दानी र�सद र मालपोत र�सदको िववरण
अ�याव�धक गरी नराखेको। र�सद िनय��ण खाता अ�याव�धक नगरेको । आ�त�रक आयबाट सँकलन भएको रकम िनयमानुसार समयमै
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संिचतकोषमा दा�खला नगरेको । आ�त�रक आय तफ�  काया�लयको आ�त�रक िनय��ण �णाली कमजोर दे�खएको ह� ँदा स�ब��धत
कम�चारीह�लाई �ज�मेवार बनाई आय संकलन काय�लाई िनयमसंगत बनाउन यस तफ�  काया�लयले अिवल�ब �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

११ आ�त�रक लेखा परी�णको �ममा पेश ह�न आएको �े�ता अनुसार आय संकलन के�� वडा काया�लय वडा १ दे�ख ९ स�म र नगरपा�लका
के�� समेत गरी १० �थानको िविभ� िशष�कमा राज�व आ�दानी असुली भएको दे�खयो । तर काया�लयको से�तामा आ�दानी र बैक
अनुसारको िहसाव एिकन ह�न नसकेकोले िहसाव िभडान गरी अिभलेख रा�नु पन� दे�ख�छ ।

५०.३ आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय अिनयिमत �यहोरा फ�य�ट नभएको �

१ सरकारी लेखा िनद�िशका २०७३ को प�र�छेद १२ को १२.५ (ङ) (आ) मा धरौटी िफता� गदा� उ� भु�ानी वापत ला�े कर तथा
मू�य अिभबृि� कर दा�खला भएको भनी कर काया�लयको कर चु�ा �माण प� र �याट समायोजन भएको प� पेश ह�नुपन� �यव�था
छ । काया�लयबाट तप�सल अनुसारका फम� तथा िनकायह�लाई भु�ानीमा क�ा भएको धरौटी िफता� गदा� मु�य अिभबृि� कर
दा�खला भएको भनी कर काया�लयको कर समायोन प� पेश नगरेकोले पेश गनु� पन�

�स.नं. भौ.नं. िमित फम�को नाम पेश गनु�पन�कागजात रकम

१ २९ १०/१४/२०७७ अनुवार िनमा�ण सेवा �याट समायोजन प� २१४८०

२१४८०

२ २४२ २०७७/१०/०५ पशु �व��ँन काय��म अ�तग�त केचना कृिष सहकारी सं�थालाई अनुदानमा �. १५०५३८।०० को िम�क
एनालाइजर, िम�क �यान, �सलर, ि�म सेपरेटर र पिनर �ेस ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा सामान काया�लयमा दा�खला गरी
काय��म अनुसार िवतरण गनु�पन�मा सं�थालाई �सधै उपल�ध गराई खच� लेखेकोले ख�रद गरेको सामानको सं�या, अव�था,
गुण�तर आिद सुिन��चत ह�ने आधार रहेन । य�ता सामान कृषकलाई उपल�ध गराउनु पन�मा कृिष सहकारी सं�थालाई उपल�ध
गराएकोले लि�त लाभ�ािहले सामान �ा� गरेको दे�खएन ।

१५०५३८।
००

३ ३२९ २०७७/११/१० काया�लयले �या�रफोर म��टपप�ज �ा �ल लाई �यिुट�सयन ता�लम संचालन वापत � ४९७०००।०

१,३९७,८९७.४
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भु�ानी गदा� परामश� दातावाट ता�लम काय��म संचालन गदा� गराउदा काया�लयले ��टमेट तयार गरी स�ब��धत क��तमा ३
सूिचकृत संग �ािव�धक,आ�थ�क ��ताव अनुसार सारभुत परामश�दातासंग स�झौता अनुसार काय� स�प� भएपिछ खच� �मािणत
ह�ने �ितवेदन, सहभागीको उप��थित, भु�ानी िववरण तथा फोटो सिहत खच� �मािणत ह�ने �िश�क लगायत सहभागीलाई भु�ानी
गरेको भरपाई, भएको खच� �मािणत कागजात संल� गरी िनयम संगत खच� भु�ानी गनु� पन� दे�ख�छ । � ४९७०००।०

४ ५१६ २०७८/०२/०४ काया�लयले काम�य म��टपप�ज टे��नकल �ा �ल लाई गुिडया बनउने ता�लम िमित २०७८।०१।१६ दे�ख
ऐ १।३०स�म संचालन वापत � ९९०००।० भु�ानी गदा� परामश� दातावाट ता�लम काय��म संचालन गदा� गराउदा काया�लयले
��टमेट तयार गरी स�ब��धत क��तमा ३ सूिचकृत संग �ािव�धक,आ�थ�क ��ताव अनुसार सारभुत परामश�दातासंग स�झौता
अनुसार काय� स�प� भएपिछ खच� �मािणत ह�ने �ितवेदन उप��थित, भु�ानी िववरण तथा फोटो सिहत खच� �मािणत ह�ने
कागजात संल� ह�नु पद�छ । �िश�क लगायत सहभागीलाई भु�ानी गरेको भरपाई र भएको खच� �मािणत कागजात संल� भएको
नदे�खएकोले िनयम संगत दे�खएन ।

९९००

५ ५४९ २०७८/०२/२८ काया�लयले १।५ mm.को ५० �वायल इले��ट�क तार ख�रद वापत एकता इले��ट�कलाई � १९७४६७।
५०भु�ानी गदा� साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (१क) (४) बमो�जम �कृया पुरा गरी ख�रद गनु� पन� कानुनी
�यव�था भएकोले उ� िनयमको �कृया पुरा नभएकोले िनयमको �कृया पुरा गरी ख�रद गनु� पन� दे�ख�छ ।

१९७४६७।
५०

६ ५ २०७८/०२/१८ काया�लयले �वा�थ उपकारण स�ज�कल सामा�ी वापत एसजेनेिट�स स�ज�कललाई � ४९८९१०।० भु�ानी
गदा� स�ब��धत सामा�ीको �पेिशिफकेशन सिहतको ल.ई. तयार गरी �कृया अनुसार ख�रद गन� । साथै सामान काया�लयमा �ा� भए
पिछ स�ब��धत �ािव�धक वाट सामान �पेिशिफकेशन बमो�जमको भए नभएको चेकजाँच �ितवेदन संल� गरी भु�ानी गनु� पन�मा
सामानको �पेिशिफकेशन सिहत चेकजाँच �ितवेदन संल� भएको नदे�खएकाले खच� रकम िनयम संगत दे�खएन ।

४९८९१०

७ ४ २०७७/०६/१२ काया�लयले पिटयापाडा पूब� कैमी जनि�य �कुल ह�द ैसुनवस� स�म सडक कालोप�े उ स लाई सडक कालोप�े
िनमा�ण काय� वापत � ३३९५०००।० भु�ानी गदा� Meterial Test वापत � १००००।० समेत भु�ानी भएको दे�खयो । यसरी PS

Item मा उ�े�खत � १००००।० को स�ब��धत िवल संल� ह�न पन�मा संल� भएको नदे�खदा उ� िवल संल� गनु� पन�

१००००

८ ८२ २०७७/१२/३१ �ी �ेम काक�ले �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा स�ब�धी ता�लम काय��म वापत � २ लाख पे १८०००
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फ गदा� ज�मा क�ा 12*1500=18000.0 भु�ानी भएकोमा अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका २०७५ अनुसार सहायक
�तर ता�लम काय��मको �िश�क भ�ा � ७००।० र काय�प�को � ८००।० तथा आ�त�रक �िश�कले काय�प�को मा� �
८००।० (काय�प� संल� भए) भु�ानी गन� सिकने �यव�था छ । उ� काय�प� संल� भएको नदे�खएकोले खच� � १८०००।० िनयम
संगत दे�खएन ।

९ ९७ २०७८/०२/०३मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ िनयम ६ (ग) बमो�जम ठे�का स�झौता वा करार अ�तग�त आपुित� ह�ने
व�तु वा सेवा वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपुित�कता�लाई भु�ानी गन� कर रकमको पचास �ितशतले ह�न आउने रकम
िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले मनोकामना मेिडको सँग ख�रद गरेको
औष�धको १३ �ितशत मु.अ.कर �.३३१८९ को ५० �ितशत कि� गरी पा�लकाले सोझै राज�व खातामा दा�खला गनु� पन�मा
नभएकोले ज�मा गरेको �माण �लनु पन�

१६५९४।५०

१० ९९ २०७८/०२/०९आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ९५ बमो�जम काया�लयमा �ा� भएको
जुनसुकै मालसामान ७ िदन िभ� आ�दानी बाँ�नु पन� �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले �वा��य चौक�ह�को लागी
�.९९४६३.४० को मसल�द ख�रद गरी �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेश नगरेकाले दा�खला गरेको �माण पेश ह�नु पन�

९९४६३.४०

११ १०६ २०७८/०२/२६काया�लयले यवुा रोजगारीका लागी ३० िदनको डोरहा�जर भरी पारी�िमक खच� � १६४४०६०।० भु�ानी
म�ये � १०७३५१०।० बरावरको डोरहा�जरमा उ�े�खत सबै कोलमह�मा भनु� पन� कुरा तथा सिहछाप समेत गरेको नदे�खएकोले
कागजातको आधारमा खच� �मािणत ह�ने आधार पुगेन, खच� रकम िनयम संगत दे�खएन ।

१२ ११४ २०७८/०३/०१काया�लयले िविभ� िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िदवाखाजा तथा पा�यपु�तक वापतको रकम �
४६०९२४०।० िनकासा िददा स�ब��धत िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई पा पु िवतरण भरपाई तथा िदवा खाजा वापतको खच� �गित
�ितवेदन तथा िव�ालयको �यव�थापनवाट खच� अनुमोदन गरेको �माण संल� ह�नु पन�मा उ�े�खत �माण नदे�खएकोले खच� रकम
िनयम संगत दे�खएन ।

१३ १४३ २०७८/०३/२२काया�लयले िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िदवा खाजा �यव�थापनको लागी ३६वटा �यास �स�ल�डर र ३७
गोटा �यास चुलो ख�रद साह ट� ेडस�वाट � १४८०००।० ख�रद गरी िवतरण गदा� उ� सामानको िवतरण गरेको भरपाई संल� गनु�

१४८०००।०

�म भौचर
न�बर
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पन�मा सो भरपाई संल� भएको दे�खएन ।

१४ १६८ २०७८/०३/२४आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ४७ मा पे�क� �लने �यि� वा
सं�थाले आफुले गरेको कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� िवल, भपा�इ र कागजात पेश गरी पे�क� फछ�यौट गन� �यव�था रहेको
छ । उ�म िवकास सहजकता� पवन �संह रावलले उ�म स�ब��ध काय��ममा �.२२५००० पे�क� �लएकोमा �.२१७१७० को िवल
भपा�इ पेश गरी पे�क� फछ�यौट गरेकोमा िवल भपा�ई वेगर पे�क� फछ�यौट ग�रएको रकम �. ७८३० को िवल भपा�ई पेश गरी िनयिमत
गन� अ�यथा असुल गन� ।

७८३०

१५ १६९ २०७८/०३/२४आयकर ऐन २०५८ तथा सालबसाली आ�थ�क ऐन बमो�जम पा�र�िमक कर तथा अि�म आयकर कि� ग�र
स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ ।अ�धकृत छैठौ लबकुश कटुवालले काय��म पे�क� फछ�यौटको �ममा
अि�म आयकर र पा�र�िमक कर वापत �.८५३३६ को राज�व दा�खला भौचर पेश गनु� पन�मा �.६१३७२ को मा� राज�व
दा�खला भौचर पेश गरेकाले अपुग रकम �.२३९६४ को राज�व दा�खलाको भौचर पेश गन� अ�यथा असुल उपर गन�

२३९६४

१६ ५४ २०७८/०२/२३काया�लयले खाना पकाउने इ�डे�स चुलो रमाईलो �े� ट� ेड वाट ख�रद गरी � १९५७५०।० भु�ानी गदा�
स�ब��धतलाई िवतरण गरेको भरपाई संल� भएको नदे�खएकोले स�ब��धत �माण पेश गन� अ�यथा असुल गन� ।

१९५७५०।०

१७ ७९ २०७८/०३/२४काया�लयले बा�ाको पाठी �ी सािव�ा बा�ा फम� रंगेली ८ दब�शा (पान ६०१५७७७१२) वाट ८४२५
�ितगोटाका दरले २०० गोटाको ५०% अनुदान � ८४२५००।० भु�ानी गदा� साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
८४ बमो�जम ५लाख मा�थको लागत भएकोमा स�ब��धत �यवसायीह� संग �सलब��ध बोलप� �ित�पधा� गराई ख�रद गनु� पन�मा
सोझै ख�रद भएको दे�खयो । य�तो ख�रद �कृया िनयमानुसार नभएकोले काया�लयवाट िनयम संगत �पमा ख�रद गनु� पन� दे�ख�छ ।

ज�मा १३९७८९७।
४०

५०.४
आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय असुल गनु�पन� �यहोरा फ�य�ट नभएको �

१६३,३३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ७ २०७७/०६/०८आयकर ऐन २०५८ तथा सालबसाली आ�थ�क ऐन बमो�जम सामा�जक सुर�ा कर कि� गरी स�ब��धत को
नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले तहाँ नगरपा�लकाको कम�चारीह�को २०७८
�ावण र भा� मिहनाको तलब भ�ा भु�ानी गदा� सामा�जक सुर�ा कर वापत �.१२099.86 क�ी गनु� पन�मा �.9751.31 मा� क�ी
गरेकाले नपुग पा�र�िमकमा आधा�रत सामा�जक सुर�ा कर �.2348.55 असुल ग�र संघ राज�व खातामा दा�खला गन�

2348.55

२ ३५९ २०७७/११/२५आयकर ऐन २०५८ तथा सालबसाली आ�थ�क ऐन बमो�जम पा�र�िमक कर तथा अि�म आयकर कि� ग�र
स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �ज.एस. टे��नकल इ���ट�यटु �ा.�ल. सँग स�झौता
गरी क��यटुर ता�लम संचालन प�चात भु�ािन गदा� पा�र�िमक कर वापत �.७६८० र अि�म आयकर वापत �.८१९९.५० गरी
ज�मा �.१५८७९.७५ कम क�ी गरी भु�ािन गरेकोले �ज.एस. टे��नकल इ���ट�यटु �ा.�ल. सँग सो रकम असुल गरी संिघय
राज�वमा दा�खला गनु� पन�

१५८७९.७५

३ ४८० २०७८/०१/१२ वडा सिचव कुिवर बहादरु योङहाङ लाइ खेलकुद िवकास काय��मको सोधभना� भु�ानी गदा� �.६४२०० को
िवल भपा�ई राखेर �.६५००० भु�ानी गरेकोले िनजबाट बढी भु�ानी भएको रकम �.८०० असुल गन�

८००

४ ४९४ २०७८/०१/१९सीप िवकास �िश�ण तथा िव�� के��, डाईिनया, मोरङले लोकसेवा तयारी क�ा र आधारभुत क��यटुर
ता�लम संचालन गदा� �मश: �.१९७४९९ र ४९९४६० को िवल भपा�इ पेश गरी �.२००००० र ५००००० भु�ानी �लएकोले सो
सं�थालाई बढी भु�ानी भएको �.३०४१ असुल उपर गन�

३०४१

५ ५८९ २०७८/०३/१३अनमोल ट� ेड से�टरलाई आ�मुिनयम पाट�शनको िवलको रकम भु�ािन गदा� �ािव�धक मु�यांकन भ�दा
�.४४८ बढी भु�ािन भएकाले िनजबाट सो रकम असुल गन�

४४८

६ आयकर ऐन २०५८ तथा सालबसाली आ�थ�क ऐन बमो�जम कर कि� ग�र स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था
छ। नगरपा�लकाको िश�ा शाखाका �ोत �यि� पूण�लाल ताजपु�रयाले क�ा ५ र ८ को परी�ा �यव�थापन र शैि�क सुधार
काय��ममा �लएको पे�क� फछ�यौट गदा� पा�र�िमक कर �.१४०९.५०, अि�म आयकर �.२९०.७० र अ�य बहाल कर �.१८००
कम राज�व दा�खला गरेकोले िनजवाट सो रकम असुल गरी संिघय राज�वमा दा�खला गनु� पन�

३५००

�म भौचर
न�बर
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७ ४१ २०७८/०३/२८�ी ह�र �साद क�ेलले िव�ालय �वमँु�यांकन �तरीकरण तथा विग�करण काय��म संचालन गरी �� दलुाल
क�ा 1*1500 र ह�र �साद क�ेल क�ा 2*1500=3000.0 गरी ज�मा � ४५००।० भु�ानी भएकोमा अथ� म��ालयको काय�
संचालन िनद�िशका २०७५ अनुसार सहायक �तर ता�लम काय��मको �िश�क भ�ा � ७००।० र काय�प�को � ८००।० तथा
आ�त�रक �िश�कले काय�प�को मा� � ८००।० (काय�प� संल� भए)भु�ानी गन� सिकने �यव�था भएकोले क�ा 3*800=2400

भु�ानी ह�नु पन�मा बढी भु�ानी � २१००।० असुल गन� ।

२१००

८ १९६ २०७८/०३/०४काया�लयले वडा नं ७ �स�टी जाने बाटो �ी आरवान आयान ए�ड �यान क��ट��सन ६०७३८४८११ वाट
िनमा�ण काय� गराई � १९४०७७।९४ भु�ानी गदा� 63 Down Loose Meterial 63.53m.*1443.60=91704.69 भु�ानी गरेको
। �वीकृत Rate Anylises मा 63.53*1393.64=88537.94 भु�ानी ह�नु पन�मा बढी भु�ानी � ३१६७।० असुल गनु� पन� दे�ख�छ
।

३१६७।०

९ ३१५ २०७८/०३/२७वडा नं ७ मा ५० w. को ११७ गोटा सडक ब�ी जडान काय� वापत �ी तुलसा ��ट��सनलाई �
४९०७५९।० भु�ानी गदा� गोटा 117*3955=462735.0 भएको तर �ज�ा दररेट �ित गोटा � 2970 मा� रहेको ह�दाँ बढी भु�ानी
� ११५१५५।०

११५१५५।
०

१० ५६ २०७७/११/०९�ी नरेश कुमार साह गह� ँ खेती �ािव�धक स�ब�धी �थलगत ता�लम काय��म संचालन गरी नरेश कुमार साह
क�ा 2*1500 , िवरे�� कुमार म�डल क�ा 1*1500=1500.0 , मे�लना काक� 1*1500=1500.0 गरी ज�मा � ६०००।० भु�ानी
भएकोमा अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका २०७५ अनुसार सहायक �तर ता�लम काय��मको �िश�क भ�ा � ७००।०
र काय�प�को � ८००।० तथा आ�त�रक �िश�क भए काय�प�को काय�प� संल� भए मा� � ८००।० भु�ानी गन� सिकने �यव�था
भएकोले काय�प� संल� भएको पाईएन । काय�प�को बढी भु ३२००।० असुल गन� ।

३२००

११ ११५ २०७८/०३/०१�ी ह�र �साद क�ेलले िव�ालय सुपरीवे�ण तथा िश�क पेशागत सहयोग काय��म वापत � ७५०००।०
भु�ानी गदा� �ितवेदन वापत � १८००।० भु�ानी भएको काय� संचालन िनद�िशका २०७५ बमो�जम �ितवेदन लेखन बापत �
१०००।० मा� भु�ानी ह�नुपन�मा बढी भु�ानी � ८००।० असुल गनु� पन� �.

८००

१२ १६२ २०७८/०३/२४लघु उ�म सहजकता� �ी लवकुश कटुवाललाई ग�रवी िनवारणका लागी लघु उ�म िवकास काय��म
उ�मीको �तरो�ती िशष�कको सोधभना� भु�ानी �लदा �.११९२५० को िवल भपा�ई पेश गरी १२५००० भु�ानी िदइएकोले
िनजबाट बढी भु�ानी भएको �. ५७५०।0 असुल गरी संिघय संिचत कोषमा दा�खला गन�

५७५०
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१३ १६६ २०७८/०३/२४आयकर ऐन २०५८ तथा सालबसाली आ�थ�क ऐन बमो�जम अि�म �पमा कर कि� गरी स�ब��धत को
नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ी आलु पकेट खेित सम�वय सिमितलाई िवलको
रकम वापतको अि�म आयकर �.८२९८ क�ा गनु�पन�मा �.३५२५ मा� क�ा गरेको ह� ँदा उ� समुहवाट अपुग अि�म आयकर
�.४७७३ असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गन�

४७७३

१४ ६८ २०७८/०३/१७�ी नरेश कुमार साहले मकै खेती �िव�ध �याकेजमा आधा�रत ता�लम काय��म संचालन गरी � १ लाख पे फ
गदा� �िश�क भ�ा क�ा 3*1500=4500.0 भु�ानी भएको तर सहायक�तर आ�त�रक �िश�कको काय�प� पेश गरी �ित क�ा �
८००।० मा� भु�ानी पाउने �यव�था भएको ह�दा भु�ानी ह�ने � २४००।० बढी भु�ानी

२४००

५१ स�प�र�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने
�यव�था छ ।सो �यब�था अ�तरगत पा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जम फछ�यौट गरी �. बे�जु समप�र�णको लािग अनुरोध गरेकोमा �.१८७६९८५८।८६ बे�जु स�प�र�ण गरीएको छ । स�प�र�णबाट
उ�ेखनीय बे�जु दे�खएको छैन । यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा नं.

वे�जु र फछ�टको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण
असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ ०७६।७७ १०७ महादेव �ख��त साह जे.िभ. को
फ�य�ट गरेको �माण पेश भइ
फ�य�ट

० ० ० १०५००००० १०५०००००

२ ०७६।७७ १०७ िगता�ली जोिशला जेभीको पे�क�
फ�य�ट गरेको �माण पेश भइ
फ�य�ट

० ० ० १४१७५०० १४१७५००

३ ०७६।७७ १०७ जोिश आर के जेभी पे�क�
फ�य�ट गरेको �माण पेश भइ
फ�य�ट

० ० ० १७२५००० १५७५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ ०७६।७७ १०७ िगता�ली जोिशला जेभीको पे�क�
फ�य�ट गरेको �माण पेश भइ
फ�य�ट

० ० ० १३००००० १३०००००

५ ०७६।७७ १०७ अ�नको �बर जेभीको पे�क�
फ��ट गरेको �माण पेश
भइ फ��ट

० ० ० १३००००० १३०००००

६ ०७६।७७ १०७ कला िव�डस�को पे�क� फ�य�ट
गरेको �माण पेश भइ फ�य�ट

० ० ० ६१०००० ६१००००

१३२ २०७६।७७ १०७ बराल क��ट� �सनको पे�क�
फ�य�ट गरेको �माण पेश भइ
फ�य�ट

० ० ० ५५०००० ५५००००

२०७६।७७ ८६ बढ� भ�ा भ�ुानी भएकोमा
अस�ुल भै फ�यौट

५१००० ० ० ० ५१०००

२०७६।७७ ८० राहत सामाि�को िबतरण भरपाई
पेश भै फ�यौट

० ५९६०४८ ० ० ५९६०४८

२०७६।७७ ५० कर समायोजनको �माण पेश भै
फ�यौट

० ३४५२३०।१६ ० ० ३४५२३०।१६

२०७६।७७ १०३ िबल भरपाई बेगर खच� लेखेकोमा
िबल भरपाई पेश भै फ�यौट

० १४५००० ० ० १४५०००

२०७६।७७ ७४ अ�य दािय�व रकम म�ये दा�खला
दा�खला �माण पेश भै फ�यौट

० १८७५६८।
६०

० ० १८७५६८।६०

२०७६।७७
७५ मम�त सभार कोष तफ� को

दािखला हुन बाँक� म�ये
दािखला �माण पेश भै
फ�यौट

० ४२५१२।१० ० ० ४२५१२।१०

ज�मा ५१००० १३१६३५८।
८६

० १७४०२५०० १८७६९८५८।
८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ
रकम � हजारमा

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

१९३६८५ १८७६९ ४९०७० ० २२३९८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


