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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५७ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखु ज्रू्, 

सनु्दरबजार नगरपातलका,  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
लमजङु । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले सनु्दरबजार 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 समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड ६२ लाख ९९ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रु.८४ लाख ३५ हजार फछ्यौट भई बाँकी असलु 
गनुापने रू.१६ लाख, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.२ करोड २१ लाख १० हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड १७ लाख ०९ हजार र पेश्की 
रू.२४ लाख ४५ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्म रु.४ करोड १० लाख ५३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.७ करोड ७८ लाख १२ हजार रहेको छ । 
पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

सनु्दरबजार नगरपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्यौट बाकँी बरेुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

७८ १२० ४६२९९ ७८ २१ ८४३५ ७८ ९९ ३७८६४ १६०० ११७०९ २२११० ० ० ३३८१९ २४४५ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फछ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

लमजङु ४१०५३ ० ११०५ ३९९४८ ० ३७८६४ ७७८१२ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सु�दरबजार नगरपा�लका, लमजुङ , सु�दरबजार नगरपा�लका , लमजुङ

काया�लय �मुख िदवाकर पाैडेल २०७८-१-२६ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ठाकुर जी ितवारी २०७७-४-१

लेखा �मुख नरे��राज िघिमरे २०७७-४-१

बे�जु रकम ३७,८६४,२४४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ११,७३,६०,१६५.२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,७४,३०,५४९ चालु खच� ३७,८०,९७,४५७.४३

�देश सरकारबाट अनुदान २,२०,७२,००० पँूजीगत खच� १८,५६,०९,०१६

राज�व बाँडफाँट ५,७२,९४,१७९ िव�ीय/अ�य �यव�था ८३,७१,०८८

आ�त�रक आय ८९,००,९७३.६३

अ�य आय ११,२३,२९,०२०.७१

कुल आय ५९,८०,२६,७२२.३४ कुल खच� ५७,२०,७७,५६१.४३

बाँक� मौ�दात १४,३३,०९,३२६.११
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१ प�रचय 

�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ११ वडा, ५८सभा
सद�य, ७२.०३वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २६८६४ जनसं�या रहेको छ ।
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना बमोिजम �व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�,

लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा
�यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ। लेखापर��कको िज�मेवार�
लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेिख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गर� आय र �ययको �हसाव रा�पुद�छ । सोह� ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनसुार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णाल�को
�यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा देहाय बमोिजम छन् :
· यस �थानीय तहलेNPSASअन�ुपकोकोषको �ाि� र भ�ुानीको एक�कृत �व�ीय��तवेदन(म=ले=प=फा= नं= २७२) ले गत वष�को िज�मेवार�, यस वष�को अि�तम मौ�दात

लगायतका देहायका �ववरण फरक देखाएको हुँदा यसले आ�थ�क �ववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको कारण यथाथ� ए�ककृत आ�थ�क �ववरण माग गर� सोह� �ववरणलाइ
आधार मानी लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ।

· पा�लकाको म ले प फा नं २७२ को �वि�य ��तवेदनको �वि�य �ववरणमा गत वष�को िज�मेवार� �६२३५२४५१।०० देिखएकोमा पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत �वि�य
�ववरणअनसुार �.117360165.2 देिखएकोले फरक परेको रकम �.५५००७७१४।२० को स�व�धमा ए�कन गर� आ�दानी वा�नपुन� देिख�छ।

· पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत �वि�य ��तवेदनको वैक तथा नगद वाँक�मा �.१४३३०९३२६।११ देिखएकोमा स�ुको म. ले. फा. नं २७२ को �वि�य ��तवेदनको वैक
तथा नगद वाँक�मा �१७२८४६७०२।०४ देिखएकोले फरक परेको रकम �.२९५३७३७५।९३ को स�व�धमा एकन गनु�पद�छ।

· पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत �वि�य �ववरणअनसुार �कोप �यव�थापन कोषको वाँक� मौ�दात �.१७३१११२।५० देिखएकोमा स�ुको �वि�य �ववरणमा �९३२०८७८।
०० देिखएकोले फरक रकमको स�व�धमा ए�कन गनु�पद�छ।

· पा�लकाको स�ुको �वि�य ��तवेदनको धरौट� मौ�दात �.३४९४७५१।०० देिखएकोमा पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत �ववरणमा �.४९२२२३०।०० देिखएकोले फरक
रकमको स�व�धमा यथाथ�ता ए�कन गनु�पद�छ।

· पा�लकाले पेश गरेको �ववरणअनसुार �.५५१८२०५।०० स�ुमा पो�ट�ङ नगर� खच� गरेकोले स�ुको �वि�य �ववरण यथाथ� रहेको पाइएन।पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत
�वि�य �ववरण अनसुार आ�त�रक आय �.८९००९७३।६३ रहेकोमा आ�त�रक राज�व खातामा �.८४६५११३।१० मा� देिखएकोले �हसाव �मलान �ायोजनाथ� मा�
आ�त�रक आयको मा�ा वढ� देखाउन ुउिचत देिखएन।

पा�लकाले स�ुमा समावेश नगर� खच� लेखांकन गरेको तथा ए�ककृत आ�थ�क संकेत व�ग�करण र �या�या २०७४ अनसुार खच� लेखा�न नगरेको कारण स�ु र ए�ककृत
आथ�क �ववरणको चाल ुतथा पुजँीगत खच� समान देिखदैन पा�लकाले खच� संकेत व�ग�करण तथा �या�या अनसुार खच� लेखा�न गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�ा�ी भ�ुानी �हसाव (� हजारमा)
�ववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/
भ�ुानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भ�ुानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) 577792 131466 131466 434186 434186
क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) 567692 110021 110021 424276 424276
११००० कर 89466 12771 12771 38443 38443
१३००० अनुदान 469556 97250 97250 372590 372590
संघीय सरकार 442484 77250 77250 355244 355244
�देश सरकार 27072 20000 20000 17346 17346
१४००० अ�य राज�व 8670 2730 2730
ख. अ�य �ाि� 10100 21445 21445 9910 9910
�वतरण गन� बाक� राज�व
कोषह� 10100 19343 19343 9910 9910
धरौट� 2102 2102
संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म
भ�ुानी (ग+घ) 640192 469586 469586 385831 385831
ग. भ�ुानी (सि�त कोषबाट) 630092 459946 459946 378208 378208
२१००० पा�र��मक / स�ुवधा 295193 252921 252921 240030 240030
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग 198928 117860 117860 36948 36948
२५००० सहायता (Subsidy) 4100 3950 3950 3287 3287
२७००० सामािजक सरु�ा 5626 4683 4683 8326 8326
२८००० अ�य खच� 12575 2027 2027 1965 1965
३१००० गैर �व�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� 113670 78505 78505 87651 87651
३२००० �व�ीय स�पि�

घ. अ�य भू�ानी 10100 9640 9640 385831 385831
कोषह� 10100 10351 10351 7623 7623
धरौट� 960 960

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म

क�ी रकम भ�ुानी/दािखला गन� बाक� -1670 -1670

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -62400 -338121 -338121 48356 48356
च. गतवष�को िज�मेवार� रकम (अ.�या) 62352 62352 77419 77419

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�दानी िशष�क रकम � हजारमा खच�।�नकासा रकम � हजारमा
सामािजक सरु�ा 88452 सामािजक सरु�ा 88452
�थानीय पवुा�धार साझेदार� 4853 �थानीय पवुा�धार साझेदार� 4853
ग�रवसँग �व�वे�वर 520 ग�रवसँग �व�वे�वर 520
एक�कृत �वा��य पूवा�धार �वकास काय��म 1859 एक�कृत �वा��य पूवा�धार �वकास काय��म 1859
सामािजक �वकास म��ालय 719 सामािजक �वकास म��ालय 719
िश�ा �वकास �नद�शनालय 497 िश�ा �वकास �नद�शनालय 497
आ�त�रक मा�मला तथा काननु म��ालय 43 आ�त�रक मा�मला तथा काननु म��ालय 43
ज�मा 96942 ज�मा 96942

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -62400 -275768 -275768 125775 125775
ब�क कारोबारमा �भ�ता -29717 -29717

ब�क तथा नगद बाक� 172847 172847 278521 278521

अ�तर सरकार� अि�तयार�वाट �ा� िशष�क तथा खच�ः

३ बैठक भ�ा बढी भु�ानीः 
ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ मा पदा�धकारीह�को बैठक भ�ा � १०००। को दरले पाउनेमा भौ
नं ८६९ बाट नगर सभा बैठक भ�ा भु�ानीमा बैठक भ�ा र यायायात सुिवधा भनी ५९ जना पदा�धका�रह�लाई १५००। का दरले भु�ानी गरकोमा ५९ जनाको ५००
को दरले बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

४ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३)

तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको कुनै पिन खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छैन। ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 76

�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 दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । �थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा
आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• पा�लका मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला
ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको,
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ
टीिडएस नगरेको पाइयो।
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• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको दे�खएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र
�य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड
बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• पा�लकाले वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
• 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 ।
• वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म
अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन ।
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• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाइ �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन गन�
स�ने उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित नभएको,
• सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�था वा सूचना िदन इ�कार
गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण आिदको िववरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख
�यब�थापन नगरेको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद २ दफा ७.१ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा �लन
चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा उ�े�खत समयाव�धिभ� वडा काया�लयमा दरखा�त िदनुपन� �यव�था भएकोमा सो को पालना नभएको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ८ दफा २८ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको िनयिमत अनुगमन,मु�या�न तथा सुपरीवे�ण गन�
�थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन गनु�पन� �यव�था भएकोमा उ� सिमित गठन नगरेको तथा अनुगमन मु�यांकनको काय� नभएको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ (क) मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को
�सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ (घ) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामे�स �थानीय तहको
वेवसाइटमा रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले उ� काय�िव�धको पालना नगरेको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३४ मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक
गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको,
• सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३५ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको,
• िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन
सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
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• वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ, सडक
�तरो�ती लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा ३५ वमो�जम �= ५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना
नगरेको तथा पालना गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको,
• �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
वष�भरीमा �. १ करोड २६ लाख ९३ हजार खच� लेखेको पाईयो ।जसले गदा� भु�ानी ह�नुपन� भ�दा वढी �ेड भु�ानी ह�ने अव�था रहेको,
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा �थानीय तहले न�सापास गनु�पन� उ�ेख छ र न�सापास नगराइ भवन िनमा�ण गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा �यनु
मा�ामा मा� न�सापास भएको तथा अनुगमन कमजोर रहेको,
• �टील �ुवुलर पोल १०० थान �सचाइ िवकास िडिभजन काया�लयवाट आएकोमा हामस�म ३० वडामा� जडान भएको जानकारी �ा� भएकोले वाँक� ७० वटा
काया�लय तथा वडा प�रषर िभ� नै रहेको दे�खएको
• पा�लकािभ� कुल भुिमिहन सुकु�वासी १७, भुिमिहन द�लत ३३ तथा अ�यव��थत वसोवासीको सं�या ५७ रहेको।
• पा�लकािभ� कुल भुिमिहन सुकु�वासी ४७, भुिमिहन द�लत १८ तथा अ�यव��थत वसोवासीको सं�या ५० समेत कुल सुकु�वासी तथा अ�यव��थत वसोवासीको
सं�या ११४ रहेको।
संगठन तथा �यव�थापन सव��ण काय� हालस�म पिन नभएको
• म�यमका�लन खच� संरचना तयार नगरेको
• आयोजना व�क नभएकोमा हाल तयारीको �ममा रहेको
• पुराना घरको न�सापासको अिभलेखीकरण गरी राज�व संकलन गनु�पन�मा नगरेको तर २४६ जनाले अिभलेखीकरणको लािग िनवेदन िदएको काया�लयले जानकारी
गराएको
• वडा नं १ दे�ख ११ ले कुल १३९ र�सद ठेली �योग गरी वडावाट � ३२६३५३९। दा�खला गरेको िववरण पेश गरेको तर वडाह�ले ��येक र�सदको आ�दानीको
र�सदवाइज पो�ीङ तयार नगरेको कारण जोडज�मा तथा दा�खला सिह तथा यथाथ� छ भ� स�ने अव�था नभएको, तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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६ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १०
गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा २०७७।०३।१०
गते �. ६४ करोड ९१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२५ मा पा�रत भएको छ ।पा�लकाले समयमै वजेट पा�रत गरी अ��तयारी िदनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ।
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७ योजना नराखी खच� िशष�कमा रकम राखेको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� चालु तथा पँूजीगत तफ�  िव�ीय
समानीकरण अनुदान लगायतको रकमवाट � २ करोड ६७ लाख ५७ हजार वजेट िवषयगत योजना मा� राखी पटक पटकको काय�पा�लकाको िनण�य वाट � १ करोड १
लाख खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच� शीष�क िविनयोजन खच� � हजारमा

अ�य अनुदानबाट संचालन ह�ने योजना/ काय��मह� २२५२२ २५०० ०

अ�य पूवा�धार िवकास २२५२२ ४९९७ ४७९६

नगर �मुख यवुा उ�म िवकास तथा रोजगार कोष २२५२९ ८७६० १६७

अ�य पूवा�धार योजना ३११५९ ५५०० १७४६

िबिभ� िनकायबाट साझेदारीमा स�ालन ह�ने योजना/ काय��मका लािग रकम थप ३११५९ २५०० ९८६

पूवा�धार िवकास ३११५९ १७०० १६२८

िविवध कृिष �वध�न तथा वातावरण संर�ण २२५२२ ८०० ७७७

ज�माः २६७५७ १०१००
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८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार
यस वष� ६७३ ज�म दता�, मृ�य ुदता� २०४ वटा, वसाइ सराइ २२१, घरवाटो �सफा�रश २८६ वटा, नाग�रकता �सफा�रश ६५८ वटा, स�व�ध िव�छेद ३२ वटा तथा अ�य
२६५२ वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो। पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, बसाई सराई, प�ीकरण दता� तथा �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेख
आिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन। ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख
�यव��थत गनु� पद�छ।

९ अनुगमन तथा �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा
�मणलाई िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण
रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �. २६ लाख ५० हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�य,

अनुगमन तथा �मण �ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, सवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग भएको छ
भ�े आधार रहेन । यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
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१० योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ११ ७०४४२९

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ८७ २५४५४०१०

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २५ १८८०००००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना ५ ७३८५०००

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १ ८३३३३३३

ज�मा १२९ ६०६७६७७२

११ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५ रहेको र यो बष� १३ मु�ा दता� भएकोमा १० वटा फ��यौट भई ८ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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१२ चौमा�सक पँूजीगत 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 कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये ते�ो चौमासीकमा मा� कुल खच�को ७५ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ।
वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमासीक तथाआषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत वजेट कुल खच� चौमा�सक खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� 78505136 11105602 4011959 63387575 ५१३२०१३६

�ितशत 100 14.15 5.11 80.74 ६५.३७
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१३ �े�गत बजेट र खच� 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ५,६६,९३,०८० २,७६,६५,६२७ ४८.८

सामा�जक िवकास २९,८५,५२,००० २६,०७,६८,५६१.३९ ८७.३४

ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ६७,९५,००० ४३,४७,७८० ६३.९८

पूवा�धार िवकास ९,८९,०६,६७० ६,०५,५८,१३४ ६१.२३

वातावरण तथा जलवायु १०,००,००० ९,९३,२५७ ९९.३३

�शासक�य सुशासन १५,००,००० ५,००,००० ३३.३३

१४ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. ८४ लाख ६५ हजार राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.४८ करोड ८३ लाख ५१ हजार समेत �.४९ करोड ६८ लाख
१६ हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. २८ करोड ७८ लाख ६७ हजार र पँू�जगत तफ�  � १७ करोड ८८ लाख ९७ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक
आयको िह�सा १.८१ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �. १ करोड ३६ लाख ६६ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको क�रव १.६ गुणा रहेको
छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६१.६७ �ितशत चालु र ३८.३३ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ ।
यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१५ अनुदान िफता� 
िविनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ४ (१२) तथा (१३) मा सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभइ वचत भएमा �य�तो रकम
स�व��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमाफ� त संघीय स��चत कोषमा िफता� गनु�पन� र िफता� नभएमा िव��य समानीकरण अनुदानवाट उ� रकम क�ा गनु�पन�
उ�ेख छ। �देशको हकमा पिन �देश िविनयोजन ऐन, २०७७ ले सोही �यव�था गरेको छ।�ा� िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच�
नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको नदे�खएकोमा देहायअनुसार रकम कम �ा� भइ वढी िफता� गनु�पन� देखाएकोले िफता� गनु� नपन� उ�ेख गरेको छ। उ� रकम समेत सु�मा
दे�खने गरी समायोजन गनु�पद�छ।

अनुदान �दान
गन� िनकाय

अनुदानको
�कार

�ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम कैिफतय

संघीय
सरकार

शशत�
अनुदान

२९२४३०५४९ २८५२५९००० ७१७१५४९ सु�मा � ५४९६१०४४। िफता� गन� वाँक� देखाएपिन � ४७७९०४२९। वढी
आ�दानी वाँधेको काया�लयको भनाइ रहेको, वाँक� रकम मेनुअल भौचर उठाइ
िफता� गरेको ।

१६ साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पुण� �पमा �योगमा नआएको 
पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन गन�
सिकएन। पा�लकाले साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�पतीको अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ। 
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१७ िव�ीय समानीकरणवाट चालू खच� 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (४) मा �थानीय तहले आफुले उठाएको आ�त�रक आय र राज�व वाँडफाँटवाट �ा� ह�ने रकमवाट
�शासिनक खच� पु�े गरी राज�व र �ययको िववरण पेश गनु�पन� उ�ेख छ भने दफा २८ मा अनुदान जुन �योजनको लािग �ा� भएको हो सोही �योजनको लािग मा� खच�
गनु�पन� उ�ेख गरेको छ। जस अनुसार िव�ीय समािनकरण अनुदानको वजेटवाट चालू �कृितका काय�मा खच� गन� िम�दनै। तर यस �थानीय तहले िव�ीय समािनकरण
अनुदानको �ोतवाट देहायअनुसारका चालु खच� िशष�कमा देहायअनुसार � ४ करोड २५ लाख ३२ हजार वजेट राखी � २ करोड ४९ लाख ८५ हजार खच� गरेको छ।
चालु �कृितका खच� आ�त�रक आय तथा राज�व वाँडफाँटको रकमवाट खच� गनु�पन�मा समानीकरण अनुदानवाट खच� गरेकोले यस िशष�कवाट ग�रने चालु �कृितका
खच�मा पुण��पमा िनय��ण गनु�पद�छ।

खच� संकेत िविनयोजन खच� � हजारमा

ग�डक� �देश - समािनकरण अनुदान 11532 5153

22311 900 699

22522 10632 4454

नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान 31000 19832

22221 80 0

22311 70 22

22313 50 50

22522 27200 16306

22529 1000 933

25311 1400 1350

27111 1200 1171

ज�माः 42532 24985
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१८ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष�िविवध िशष�कवाट ३९ लाख ९३ हजारखाना खाजा लगायत िविवध खच� गरेको छ भने खच�का �माण हेदा� िवल मा� आएको
दे�ख�छ तथा �योजन खु�दनै ।य�तो �वृ��मा िनय��ण गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१९ िशष�क फरक पारी खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण र �या�या, २०७४ मा खच� िशष�क उ�ेख गरेको र सोहीअनुसार खच� गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले खच� िशष�क फरक पारी खच�
गरेको कारण देहायअनुसारको रकम फरक परेको छ । िशष�क फरक पारी खच� गनु� िव�ीय अनुसासनको उ�ंघन गनु� हो। यस स�व�धमा छलफल गदा� पा�लकाले वजेट
वनाउदा करार सेवामा रकम नराखी पा�र�िमक कम�चारी िशष�कमा नै करारका कम�चारीको लािग वजेट रा�दा उ� िशष�कवाट नै तलव भु�ानी गनु�परेको काया�लयले
जनाएको छ। वजेट वनाउने वेलामा िवशेष �यान िदइ खच� िशष�क िम�ने गरी तयार गनु�पद�छ।

� स खच�को �यहोरा खच� गनु�पन� िशष�कको नाम खच� गरेको िशष�कको नाम खच� रकम

1 पशु सेवा करार सेवामा काय�रत कम�चारीलाइ कम�चारी पा�र�िमक िशष�कवाट खच� करार सेवा पा�र�िमक कम�चारी ३०१८८०
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२० सेवा करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी कम�चारी तथा सेवा करारबाट �लईने
कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� तथा उपदफा (८) मा नगर �हरी, सवारी चालक, माली, वगैचे, चौिकदार, काया�लय सहयोगी आिदको पद वाहेक अ�य पद तथा
सेवामा करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था रहेको छ। यस स�व�धमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी गरेको
�थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी
गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत ह�ने ह� ँदा भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ। तर पा�लकाले �वीकृत दरव�दी वेगर यस वष�
सेवा करारमा रा�न नपाइने कम�चारीलाइ मा� � ३११३३७०। भु�ानी भएको अव�था छ। ऐन अनुसार करारमा रा�न नपाउने अव�थामा करारमा कम�चारी रा�ने काय�
अिनयिमत दे�खएको � ..

�स नं पद नाम मा�सक तलब बािष�क तलब

१ इ��जिनयर स��दप के�स ३५९९० 431880

२ सव इ��जिनयर िवकास सेढाई २८२०० 338400

३ सव इ��जिनयर िव�ण ुगौली २८२०० 338400

1108680

१,१०८,६८०
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२१ आ�थ�क सहायता 
पा�लकाले आ�थ�क सहायता िशष�कमा एकमु� बजेट रा�ख िविभ� �यि�लाई पटके �पमा नगर �मुखको तोक आदेशबाट रकम िवतरण गरी � ५६ लाख ७३ हजार
पटके �पमा आ�थ�क सहयोग िवतरण गरेको छ आ�थ�क सहयोग मा खच� भएको अ�धकांश रकम �संचाइको भिन �यि�िप�छे खु�ा पसलमा ५ दे�ख १० हजारको पाइप
ख�रद ग�र �याएको िवल पेश भएको आधारमा भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले नाग�रकह�लाई पाइप िवतरण गन� आव�यक भएको भए पिन काया�लयले �ित�पधा�माफ� त
ख�रद ग�र िवतरण गन� सकेको भएको कम खच� ह�ने दे�ख�छ। मुटु मृगौला फेल भएको तथा िदघ�रोिग िवरािमह�लाई संिघय सरकारले उपचारमा सहयोग ग�ररहेको
अव�थामा �यस �कारको िवरािमह�लाई सहयोग गररेता पिन उपचारका लािग भिन पटके �पमा ५।१० हजार िवतरण गरेकोमा पा�लकाको ठुलो बजेट खच� गनु� भ�दा
पँु�जगत खच� वृि�मा �यान िदनुपन� दे�ख�छ।
�.हजारमा

ि�याकलापको नाम खच� शीष�क �ोत िविनयोजन खच� खच� (%)

आ�थ�क सहायता २२५२२ राज�व बाँडफाँड - संघीय सरकार १५०० १२२७ ८१.८२

आ�थ�क / उपचार सहायता २७११२ आ�त�रक �ोत १५०० १४८४ ९८.९६

आ�थ�क/उपचार सहायता २२५२२ ग�डक� �देश - समािनकरण अनुदान ३००० २९६२ ९८.७४

ज�माः ६००० ५६७३
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२२ भु�ानी िदन बाक�को क�चाबारी वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१३) मा चालु वष�को वजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� उिचत आधार र पया�� कारण
भएमा स�व��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई वमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखापरी�कवाट ��वकृत ढाँचामा भु�ानी िदन वाँक�को िववरण
तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट �मािणत गराई रा�नुपन� �यव�था रहेको छ। संिघय काया�लयमा ज�तै
�थानीय तहले पिन गत वष�को भु�ानी गन� �ायोजनाथ� आव�यक कानुनी �यव�था गरी आ�त�रक िनय��ण �णालीको काया��वयन गनु�पन�मा पा�लकाले भु�ानी िदन
वाँक�को क�चावारी वेगर नै देहायको काय�को लािग भु�ानी िदएको पाइयो।पालकाले कानुनको िनमा�ण तथा काय��वयन गरी आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी
वनाउनुपद�छ।

भौ. नं. िववरण रकम

१४५ २ नं. वडामा िब�ुतीकरण गरेबापतको रकम लमजुङ िब�ुत उपभो�ा सं�थालाई भु�ानी िदएको - १८६५२५

१३७ पदाधीकारी र कम�चारी ह�ले २०७६ का��क दे�ख २०७७ असार मसा�त स�म काय�पा�लका बैठक भ�ा वापतकाे रकम भु�ानी - ४१३०००

१३८ सु न पा काय�पा�लका बैठमा सहभािग भएवापतको रकम तेजराज शमा� लाइ भु�ानी - ३०००

१३९ चुडामिण शमा� गौतमलाइ बैठक भ�ा उपल�ध गराइएको - ३०००

३५५ काेिभड स�ब�धी सामा�ी उपल�ध गराएवापतकाे रकम �य ुशुभल�मी ट� ेडस�लाइ भु�ानी - ७६०००

३७९ आ व ०७५/०७६ र ०७६/०७७ �याियक सिमितको बैठक भ�ाको रकम सद�य सिचव िनम�ला पौडेललाइ भु�ानी - ९२०००

६९९ वालुवा ढुवानी गरेको रकम पवन रे�मीलाइ भु�ानी - २४०००

ज�मा ७९७५२५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=15618366890315908
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=40897341644695331
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=13176098408795015
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=62486127490316312
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=22012105658526241
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=26274660171129665
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२३ पदा�धकारीको बैठक भ�ा 
नगरपा�लकाले भौ नं १३७।२०७७।०७।०३ बाट गत आ व मा स�प� भै िविवध कारणले भु�ानी ह�न बाँक� रहेको योनजा तथा काय��मको २०७६ का��क दे�ख
२०७७ असार मसा�त स�मको काय�पा�लकाको बैठकमा सहभागी भए बापत पदा�धकारीह�को बैठक भ�ा � ४१३०००। भु�ानी भएको छ। नगर काय�पा�लकाको
िमित २०७७।०६।२९ गतेको ८९ औँ बैठकमा िनण�य ग�र भु�ानी िदएको पाइयो। यस�र पिछको िनण�यबाट अिघ�ो बैठक भ�ा भु�ानी गन� काय� उिचत दे�खएन।

२४ पा�र�िमक कर क�ी नगरेको 

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा रोगजारीवाट �ा� आयमा पा�र�िमक कर ला�े उ�ेख छ। काया�लयले आ व २०७७।७८ मा पदा�धकारीह�को सुिवधा बापत
भु�ानी भएको रकममा कर क�ी नगरी भु�ानी िदएकोमा � ४ लाख ५० हजार स�म १ �ितशत कर ला�ेमा सो मा ला�े १ �ितशत र सो भ�दा मा�थको १ लाख स�ममा
१० �ितशतले कर क�ी गनु�पन�मा कर क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

भौ नं िववरण कर रकम

७५६ ५८ पदा�धकारीको �ावण दे�ख असार स�मको एकमु� रकम � १३०६१०००। को १ �ितशतले ह�ने कर � १३०६१०

नगरपा�लका �मुखको � ४०५००। को दरले ५११०००।आय भएकोमा १ �ितशत रकमको कर मा�थ उ�ेख भइसकेकोले वाँक� रकमको
१० �ितशत कर असुल गनु�पन� �

६१००

ज�माः १३७७१०

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

२५ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१
मा � २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाटकाया�लय सामानह� �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोभैm

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत
ह�ने गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ। पा�लकाले िनयमावलीको पालना गद� ख�रद पि�या अगाडी वढाउनुपद�छ

भौ नं िववरण रकम

६१ फिन�चर तथा सामाि� ख�रद (नवदगुा� फिन�चर) १२११९०

१३६ औष�ध ख�रद (पपुलर कने�सन) ४६३८८०

३४३ �टेशनरी सामा�ी (उ�वल �टेशनरी ए�ड स�लायस�) ३९९४७०

३८३ फिन�चर ख�रद (�य ुपुजा फिन�चर ए�ड फिन��स� से�टर) १११८७०

३९२ ि��टर तथा इले�टोिनक सामाि�(केडी इ�टर�ाइजेज) २८८३००

४२७ फिन�चर ख�रद (नवदगुा� फिन�चर) ९८३१०

४९१ ज�तापाता तथा खानेपानी पाइप ख�रद ४४८२८०

५३१ औष�ध ख�रद ४१६९२०

५८५ औष�ध ख�रद २६०९२०

८०६ औष�ध ख�रद ४५३०००

ज�मा ३०६२१४०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२६ पदा�धकारीलाइ वढी सुिवधा 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा तोिकएको अनुसार पदा�धकारीलाइ सुिवधा �दान गनु�पन�मा
पा�लकाले भौ नं ३७९ बाट �यायीक सिमितको पदा�धकारह�लाई गत आ व मा भु�ानी गन� बाँक� रकम २०७५।४।१३ दे�ख २०७७।३।२८ स�मको २३ वटा बैठकको
भ�ा � ९२०००। भु�ानी गरेकोमा २०७७ काितक बाट मा� बैठक भ�ा �लन िम�नेमा उ� िमित भ�दा अिघको १६ वटा बैठकको बढी भु�ानी भएको भ�ा रकम
असुल ह�नुपन� �... (४*१६*१०००)

( उ� बे�जु काया�लयको िमित �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

२७ राज�व दा�खला 
भौ नं ६९०, िमित २०७८।०३।१४ बाट अि�म आयकर � २४४३७६। र मु�य अिभवृि� कर ३०४६८९।गरी ज�मा ५४९०६५।क�ी गरेको रकम नगरपा�लका चालु
(१५३०३०००००२००२०००००१) खातामा ज�मा गरेकोले संिघय राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �...

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

२८ उपभो�ा सिमित माफ� त काय��म स�ालन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयलेलि�त वग� उ�थान काय��म अ�तग�त लि�त वग� उ�थान काय��म उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन ग�र � २०००००। खच� भएकोमा ३
वटा काय��ममा खच� गरेको छ। जे� नाग�रक समाज स�मान काय��मा � ५००००। मिहला लि�त उ�थान काय��ममा � १०००००।र बालबा�लका नेतृ�व िवकास
ता�लममा � ५०००।ग�र खच� गरेको छ। यसरी भएको खच� म�ये मिहला लि�त उ�थान काय��म अ�तग�त � १ लाखको ख�रद ग�रएको सामाि� को िवतरणको भरपाई
नभएकोले िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९ खच�को िवल भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� उ�ेख छपा�लकाले भौ नं ७८१ र ७८२ बाट रा�� पित रिन�िश�ड �ितयोिगतामा छनोट भएको िव�ा�थ� ह�लाई खाजा खाना बापतको रकम उपल�ध गराएकोमा
�ित िव�ा�थ� � ६०० को द�रले � ३३००००।भु�ानी भएकोमा खच�को िवल भरपाई पेश गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० उपभो�ा माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा िनमा�णका काय� मा� उपभो�ा सिमतीमाफ� त गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले देहायवमो�जम कृिष
अनुदानका काय��मह� स�ालन गरी भु�ानी गरेकोमा पा�लकाले �ित�पधा� वेगर उपभो�ा सिमतीले ख�रद गरी िवल पेश गरेको आधारमा अनुदान रकम भु�ानी
िदइएको पाइयो। पा�लकाले अनुदानमा उपल�ध गराउने सामा�ीको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा��मक त�रकावाट ख�रद गरी अनुदान िदने गनु�पद�छ। उपभो�ा
सिमतीले ख�रद गरी पा�लकावाट भु�ानी भएका केही उदाहरणह� देहायवमो�जम रहेका छन।

भौ नं िववरण रकम

७४४ पला��टक टनेल ३०००००

७५८ पला��टक टनेल ३०००००

७५९ धान कु�ने मे�सन ख�रद २०००००

७७८ हाते �ा�टर ख�रद ३३६६००

७९६ हाते �ा�टर ख�रद २५००००

७९९ टनेल िनमा�ण तथा ख�रद ५९८७७०

८२१ टनेल िनमा�ण ५८६९६५

ज�मा २५७२३३५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३१ �याकह� लोडरवाट भएको काय�को �ािव�धक मू�यांकन नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२३ अनुसार िनमा�ण काय�को नापजाँच गरी �ािव�धक मु�याँकनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले
�याक हो लोडर स�ालन खच� िशष�कमा अपरेटरको भ�ा, इ�धन तथा मम�तवापत वािष�क �.९७७६०९।०० खच� लेखेकोमा वष�भरी कुनै पिन �यि� तथा सं�थालाई
भाडामा नलगाएकोले यसबाट वािष�क आ�दानी शु�य रहेको पाइयो।करोड� रकम खच�र ख�रद भएको �याक हो लोडरवाट पा�लकाले शु�य आ�दानी गनु�  औिच�यपूण�
दे�खएन।वािष�क कुन– कुन योजनामा कित कित घ�टा �योग ग�रयो भनी सोको रेकड� समेत अ�ाव�धक नगरेको तथा सोको �ािव�धक मू�यांकन समेत गरेको पाइएन।
पा�लकाले वाटो मम�त, िव�ालय भवन िनमा�ण �थल, तथा राजिनितक दलको भवन िनमा�ण �थल लगायतका काय�मा मेिशनको �योग गरी बािष�क तेल तथा डोजर चालक
तथा हे�परको तलब भ�ा, इ�धन र मम�तमा �= ९ लाख ७८ हजार खच� भएको छ।नगरपा�लकाले योजनामा भएको खच� वराबरको �ािव�धक मू�यांकन समेत नगरेकोले
कुन– कुन योजनामा मेिशन �योग भएको हो सोको �ािव�धक मु�यांकन सिहत खच�को अिभलेख रा�नुपद�छ।

३२ अनु�पादक खच� 

साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ ।
आ�त�रक �ोत कम भएको पा�लकाले अनु�पादक खच�मा िनय��ण गरी िवकास िनमा�ण तथा िश�ा, �वा��यमा लगानीमा वृि� गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

५४६ िनमा�ला पौडेल नारी िदवस काय��म ४७०००

४६७ जे�नाग�रक स�मान काय��म ९९७६०

८६० सु��मता बाजा के�� जे�नाग�रका लािग भजन कृत�न सामाि� १९८८००

ज�मा ३४५५६०

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३ �स�सिटिभ ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा � २० लाख स�मको सामान िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गन� सिकने, उपिनयम ३ (क) मा
�यनुतम ३ वटाले दरभाउप� पेश गनु�पन� तथा उपिनयम ९ (क) मा �यनुतम ३ वटै दरभाउप� सारभुत �पमा �भाव�ाही ह�ने अव�थामा मा� दरभाउप� �वकृत गनु�पन�
उ�ेख छ। पा�लकाले �स�सिटिभ ख�रद तथा जडानको लािग दरभाउप� आ�ान गरी प�जी स�लायस� �ा�ल लाइ भौ नं ८०३ वाट � १७९९६७२। भु�ानी गरेको छ।
जसमा �स�सिटिभ २० थान तथा अ�य आव�यक उपकरण ख�रद गरेको छ। िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट दो�ो पटकको सुचनावाट उ� सामान ख�रद गरेको
दे�ख�छ। साथै उ� सामानह� १ वष�को वारे�टी ह�ने उ�ेख गरेकोमा िशलव�दी दरभाउप�वाट �ा� भएका सामानको वारे�टी काया�लयले लेखापरी�णको �ममा उपल�ध
गराएको छैन भने उ� सामानह� तोिकएको �पेिशिफकेशन िभ� आए नआएको स�व�धमा �ािव�धक जाँज गरेको छैन। तोिकएको �पेिशिफकेशन अनुसार सामान �ा�ी
भए नभएको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३४ रकमा�तरवाट थप आ�थ�क सहायता 
पा�लकाले कुल ३१ योजनाको लािग छु�ाएको � ३ करोड ५ लाख ८० हजार घटाइ ३१ नया िशष�कमा रकमा�तर गरेको छ। रकमा�तर गदा� आ�थ�क सहायतमा मा�
देहायअनुसार � ४५ लाख रकमा�तरवाट थप गरेको सु�को िववरणवाट दे�ख�छ। चालु तथा िवतरणमुखी काय�मा रकमा�तर गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।
� हजारमा

बजेट उपशीष�क काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच� उपिशष�क �ोत समूह रकमा�तरवाट थप रकम

८०४३७४०४१०१ आ�थ�क / उपचार सहायता 27112 अ�त�रक �ोत ५००

८०४३७४०४१०१ आ�थ�क सहायता 22522 राज�व बाडफाड १,५००

८०४३७४०४१०१ आ�थ�क सहायता 22522 राज�व बाडफाड १,०००

८०४३७४०४१०१ आ�थ�क / उपचार सहायता 27112 अ�त�रक �ोत १,०००

८०४३७४०४१०१ आ�थ�क सहायता 22522 राज�व बाडफाड ५००

ज�माः ४५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३५ लागत अनुमान तयार नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनुमान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�
गत बष�को न�स� सोही �कृितको काय� गन� अ�य िनकायले तयार पारेको न�स�, आिद कुरा लाई आधार मािन लागत अनुमान तयार गनु� पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले नगर
�ोफाइल िनमा�णको लािग िन�न क�स�टे�स ह�लाई लागत अनुमान िवना पे�क� रकम िवतरण गरेको छ। काया�लयका जनशि�वाट उ� काम ह�ने नह�ने अ�ययन नगरी
वा� परामश�दातावाट उ� काम गराउनु उिचत दे�खएन।

भौ नं िववरण परामश� दाता रकम

८१८ नगर �ोफाइल िनमा�ण फोर �ज इ��जिनय�र� ३२००००

८२५ नगर �ोफाइल िनमा�ण स�टवेयर हव नेपाल �ा �ल १८००००

ज�मा ५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३६ िटपर तथा नगर वस �योगमा नआएको 
पा�लकाले आ�नो �वािम�वमा रहेका सरकारी स�प��को उपयोग तथा संर�ण गनु�पद�छ। काया�लयले देहायका सवारी ख�रद गरेकोमा हाल उ� सवारीह� �योगमा
आएका छैनन । ख�रद गदा� �योजन तथा उ�े�य नखुलाएको तथा अपेि�त उपल�धी एिकन नगरी ख�रद गरेको कारण � १ करोड २ लाख ४० हजारका ३ सवारीह�
थ��कएर वसेको दे�खयो। यसको स�चालन नह�दा �ासक�ी भइ स�प��को मु�यमा कमी आउने तथा ख�रद गदा� लागेको खच� रकमको औिच�य �थािपत नह�ने भएकोले
आव�यकता र औिच�यताका आधारमा सरकारी स�प��को ख�रद तथा उपयोग गनु�पद�छ।

सवारीको
नाम

ख�रद
िमित

ख�रद मु�य कैिफयत

िटपर १
थान

२०७२।३।
२७

२७४०००० लामो समयदे�ख �यारेजमा रहेको कारण �योजन िविहन भएको

नगर वस २
थान

२०७६।४।
६

७५००००० एक �योजन िविहन रहेको तर १ थान शव �यव�थापनमा �योग भएको कारण नगर वस जुन �योजनको लािग ख�रद
भएको हो सो उ�े�य पुरा नभएको।

ज�मा ३
थान

१०२४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३७ रोलर �योग नगरेकोमा इ�धन भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� मालसामान �थलगत �पमा उपल�ध ह�ने वा नह�ने अ�ययन गरी
दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दरमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� भौ नं वाट िविभ� मोटरवाटो सडक �ावेल गन� काय�को लािग �ाभेल
सववेसको काममा रोलर �योग नगरेको तर रोलरको लािग इ�धन खपत देखाउदा �ित घनिमटर ६६। को दरले रेट िनकाली कुल � १२७९.५ ले �ाभेलको काममा
भु�ानी गदा� देहायअनुसार वढी भु�ािन िदएकोले वढी भु�ानी भएको रकममा उपभो�ाको अंश क�ा गरी वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� � ...

भौ नं कामको िववरण तथा उपभो�ा सिमितको नाम सडक �ावेल (घ
िम)

पेट� ोलको
दर

उपभो�ाको
अंश

उपभो�ाको अंश क�ा गरी वढी
भु�ानी

७४ वडािभ�को मोटरवाटो सडक �ावेल ३०४ ६६ १० १८०५८

१२० वुढीक�या चौतारा ह�द ैख�केपानी सु�केरी गाडेको ढंुगा ह�द ैसेवा
म��दर मोटरवाटो

२५८.५ ६६ ९.९६ १५५३२

ज�मा ३३५९०

३३,५९०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१
मा � २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाट काया�लय सामान तथा नया वनेको काया�लय भवनको
लािग फिन�चर �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख
भएकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी एउटै फम�सँग पटक पटक ख�रद गनु� उिचत दे�खएन। िनयममा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी सोझै
सामान ख�रद गनु� अिनयिमत दे�खएको � ...

भौ. नं. िववरण खच� रकम

५ वडा काया�लयमा फिन�चर सामान ख�रद गरेबापतको रकम वडा सिचव भागवत कुमार प��डतलाइ रकम भु�ानी - १४७६१९

७१ फिन�चर तथा फिन��सङ उपल�ध गराएवापतकाे रकम भु�ानी - ५६,९२०

७८ नया भवनमा फिन�चर तथा फिन��सङ सामा�ीको लािग पुजा फिन�चर ए�ड फिन��सङ से�टरलाइ भु�ानी - ३८९५९५

१०३ नयाँ भवनमा ए सी ख�रद र जडान बापतको रकम िबजया ट� ेडस�लाइ भु�ानी - ४९८३३०

१२६ नयाँ भवन फिन��सङका सामान ख�रद बापतको रकम �य ुपुजा फिन�चरलाइ भु�ानी - ४९९६१८

१३९ नयाँ भवन फिन��सङ बापतको रकम नवदगुा� फिन�चर का� उ�ोगलाइ भु�ानी - ४९८४४३

ज�माः २०९०५२५

२,०९०,५२५

३९ सु�दरवजार अ�पतालको लािग पुजीगत अनुदान
सामािजक �वकास म��ालयः
ग�डक� �देशको सामािजक �वकास म��ालयले स�ुदरवजार अ�पतालको ला�ग पजुीगत अनदुान काय��म अ�तग�त यस पा�लकालाइ � ५० लाख अनदुान �दएको छ। यस
स�व�धमा देिखएका �यहोरा देहायअनसुार छन्

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=54017332011361835
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=12474130519077921
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=32959778381510566
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=66368958857056471
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=69956340696350444
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=17094771052553200
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३९.१ पा�लकाले िविभ� ७ आइटम ख�रदको लािग दरभाउप� माग गरेकोमा ३ वटाले दरभाउप� पेश गरेकोमा �ितक स�ज�कल �ा�लले � ४७३०१८०। कवोल गरी सम�मा
सवभै�दा �यून कवोल गन� सँग संझौता गरेको दे�ख�छ। तर �वा��य साम�ी तथा उपकरणमा आइटमगत संझौता समेत ह�ने ह� ँदा ७ वटै आइटममा आइटम वाइज अगल
अलग संझौता गरेको अव�थामा � ४३६८५८०। संझौता अंक कायम भइ � ३६१६००। वचत ह�ने दे�ख�छ। उदाहरणाथ� ५०० एमए ए�सरे मेिशन १ थानको लािग
�ितक स�ज�कलले � २६५५०००। को दर पेश गरेको तर अक� स�लायस� अ�पुण� स�लायस�ले सोही सामान � २३५८०००। पेश गरेको छ। आइटमवाइज संझौता गदा�
कम मु�यमा सामान �ा� ह�ने ह� ँदा यसतफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

३९.२ पा�लकाले � २०९३००। क�टी�जे�सी क�ा गरेको तर खच� नगरेको कारण क��ट�जे�सी कोषमा उ� रकम ट� ा�सफर गरेको छ। खच� नभए िफता� गनु�पन� रकमलाइ
कोषमा ट� ा�सफर गनु� उिचत दे�खएन। 

४० �ािव�धक जाँचपास नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान संझौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर
वमो�जमका भए नभएको िनरी�ण गनु�पन� र सो को लािग वढीमा ितन जनाको िव� सिमित समेत गठन गन� स�ने उ�ेख छ। तर काया�लयले ५०० एमए ए�सरे मेिशन
लगायतका कुल ४७३०१८०। का सामान ख�रद गरेकोमा कुनै पिन सामानको िन�र�ण तथा �वीकृित भएको दे�खएन। �ािव�धक �पेिशिफकेशन तयार गदा� २ वष�को
वारे�टी उ�ेख गरेको तर सोही अनुसार सामान �ा� भए नभएको साथै सम� �पेिशिफकेशन अनुसार �ा� भए नभएको एिकन गन� स�ने अव�था छैन। अतः �ािव�धक
�पमा सामानको अिनवाय� �पले िनरी�ण गनु�पन�मा नगरी भु�ानी िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको � ..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

४१ खच�को िवल भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� उ�ेख छ। बाल िवकास �तरो�ती काय��म अ�तग�त भौ नं ५२२ बाट निवन कुमार �े�लाई भु�ानी िदएको � १९१९६०। म�ये बालबा�लकाह�का लािग
ता�लम स�ालन गरेको भिन �िश�क बापत � २१ िदनको � ३१५००। भु�ानी िदएकोमा के काय� स�ब�धी ता�लम उपल�ध गराएको �ि��क भ�ा भु�ानी गरेको हो
बाल िवकास स�ब��ध �िश�ण गराएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

३१,५००
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४२ १५ शैया अ�पतालको िडिपआरः
एक�कृत �वा��य पूवा�धार �वकास काय��मः
यस उपिशष�कवाट च��े�वर �ा �वा��य के��लाइ १५ शैया अ�पतालमा �तरो�ती गन� भवन �नमा�ण गन� काय�को ला�ग संघीय सरकारवाट � २ करोड वजेट �ा� भएकोमा �
१८ लाख ५९ हजार मा� खच� भइ वजेटको � ९.३० ��तशत मा� खच� भएको छ। यसमा देिखएका �यहोरा देहायअनसुार छन्:

४२.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को अनूसुची १ क मा �मण, वसोवास, मालसामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका खच� लाइ सोधभना� ह�ने खच� भिन उ�ेख
गरेको छ। काया�लयले यसको लािग � १७७६२८६। को लागत अनुमान तयार गरेकोमा ि�नटेक क�स�टे�ट �ा�लसँग � १७६२८००। को संझौता गरी भु�ानी गरेको
दे�खयो। जसमा Rotary Drilling o to 16 m. in soil आइटममा � २७००००। राखेकोमा िड� �लङ गरेको िवजक संल� नराखी तथा घरभाडा अ�तग�त � ३० हजार
(दवुमैा मुअकर वाहेक) राखेकोमा सो को �माण वेगर रकम भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� खच�को िवजक तथा खच�का �माण पेश गनु�पन� � ...

३३९,०००

४२.२
उ� काम ३ वटा परामश�दातावाट आ�थ�क तथा �ािव�धक ��ताव माग गराएर सोझै गरेको दे�ख�छ। �ित�पधा�माफ� त गराउदा सोही काम िमत�ययी ह�ने अव�थामा
सोझै ख�रद गन� काय� उिचत दे�खएन।
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४३ क�ा गरेको रकम दा�खला नभएको 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा करक�ी गरेको रकम मिहना समा� भएको िमितले २५ िदनिभ� दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ। तर नगरपा�लकाले देहायको कर क�ा
गरेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म समेत दा�खला गरेको छैन। उ� रकम दा�खला गनु�पन� �...

�स.नं. शीष�क डेिबट �ेिडट ितन� वाँक� मौ�दात

९ अ�ीम आय कर ११३३१५५.४ १७७१६७५.२९ ६३८५१९.८९

१० पा�र�िमक कर क�ी ८१९५४६.४४ १०६६६७०.८४ २४७१२४.४

१२ बहाल कर -आ.रा.का. ४६२०८० ५८८५६५ १२६४८५

१३ सामा�जक सुर�ा कर ६०३५४६.११ ७११०७८.८९ १०७५३२.७८

१४ मू�य अिभवृि� कर क�ी १४८८०४७ १५०३६४७ १५,६००

१५ आक��मक लाभ क�ी ० २,००० २,०००

ज�मा ४५०६३७५ ५६४३६३७ ११३७२६२

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

४४ �मुख �शासिनक भवन िनमा�ण
काया�लयले �म�त २०७७।१०।७ �भ� स�प� गन� गर� �म�त २०७६।४।८ मा � ३४५२१५०९। मा गणेश कु�ड/ आइ एस �नमा�ण सेवा जेभी सँग संझौता गरेको छ।
जसमा देिखएका �यहोरा देहायअनसुार छन्:
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४४.१ सु�मा पो�ीङ गनु�पन�मा � १०६१०७२९। को भौचर सु�मा पो�ीङ भएको छैन। सु�मा खच� पो�ीङ नगरी भु�ानी िदनु उिचत दे�खएन।

४४.२ मु�य समायोजन भु�ानी गदा� संझौता अनुसार �म साम�ी र उपकरणको �या�टरका आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा लेखापरी�णको �ममा संझौता पेश नगरेको कारण
मु�य समायोजन िदन िम�ने हो वा होइन, िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको �या�टर कित हो र कसरी िदएको हो एिकन गन� आधार नभएकोले भु�ानी रकम सिह हो वा
होइन एिकन गन� सिकएन। काया�लयले यस वष� १४८ भौ नं वाट मु�य समायोजनमा � ३३६३८१। भु�ानी गरेको छ तर भु�ानी गन� आधार (संझौता) वेगर भु�ानी
िदएको तथा २०१९ जुनको वेश �या�टर राखी िहसाव गनु�पन�मा २०१८।२०१९ को जुन। जुलाइको वेश �या�टर राखी भु�ानी िदएकोले भु�ानी िदन िम�ने भए
संझौताको �यव�था तथा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको �या�टर तथा २०१९ जुनको वेश �या�टर राखी भु�ानी गरेको �माण पेश गनु�पद�छ। अ�यथा उ� रकम असुल
गनु�पन� � ...

३३६,३८१

४४.३ यस कामको लािग िमित २०७७।१०।७ स�मको �याद रहेकोमा िमित २०७७।१२।१६ स�मको �याद थप भएको छ। तर लेखापरी�ण अव�ध स�म काया�लय भवन
स�चालनमा आउन सकेको छैन। यस स�व�धमा छलफल गदा� �ल�टको कामको िव�तु आपुित�को काममा मा� सम�या भएको जनाएको छ। �ल�टको काममा शु� लागत
अनुमानमा ५ तला रहने गरी तयार गरी � २० लाखको �यव�था भएको तर ३ तलाको लािग संझौता भएको र िनमा�ण �यवसायीले �यो आइटममा � १५ हजारको मा�
दर पेश गरेको छ। अतः उ� काम नगन� स�वावना ह�ने ह� ँदा यसमा काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ। साथै इमज��सी �टेयरकेशको लागत अनुमानमा मु अकर वाहेक �
१० लाख राखेकोमा िनमा�ण �यवसायीले � १५ हजारको मा� दर पेश गरेकोले उ� काम गुण�तरीय नह�न स�ने दे�खदा यसमा समेत काया�लयले िवशेष �यान िदनुपन�
दे�ख�छ। 

४४.४ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ मा आय वष� समा� भएको िमितले ३ मिहनािभ� आय िववरण स�व�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा वुझाउनुपन� �यव�था छ।यस
स�व�धमा अथ� म��ालयले िमित २०७७।८।२९, च. नं. ३२७ को प�वाट १ वष�भ�दा वढी अव�धको आयकरमा ननफाइलमा रहेकोलाइ रकम भु�ानी िदन नह�ने उ�ेख
गरेको छ। काया�लयले यस िनमा�ण सेवा (�थायी लेखा नं ६०६१७७६४१) लाइ यस वष� भौ नं ५, �देश ह�ता�त�रत काय��मवाट � २१२७१६३। (िवल �
२११४५८३।) भु�ानी िदएको छ। िनज करदाताले आ व २०७५।७६ तथा सो वष� पिछको आय िववरण हालस�म पिन नवुझाएकोमा समेत यस आ�थ�क वष�मा पटक
पटक गरी ते�ो दे�ख छैटौ रिनङ िवलवाट � २६४१७३७१। भु�ानी िदएको छ। हाल २०७७।७८ को आय िववरण समेत वुझाउने समय भएकोमा २०७५।७६ को
समेत िववरण नवुझाउनु उिचत दे�खएन। अतः िनजलाइ भु�ानी िदएको रकमको मुअकर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �...

३,०३९,१६७
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४५ �यि�लाइ भु�ानी 
अथ� म��ालयको आ व २०७७।७८ को वजेट काया��वयन स�व�धी माग�दश�नमा नगद कारोवार गदा� ह�न स�ने जो�खम कम गन�को लािग िनमा�ण �यवसायी, आपुित�कता�,
सेवा �दायक र परामश�दातालाइ अिनवाय� �पमा स�व�धीतको व�क खातामा भु�ानी िदनुपन� �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले पुजीगत उपिशष�क अ�तग�त भौ नं ५
वाट वडा काया�लयको लािग �सिटजन फिन�चर ट� ेड �लंक �ा�लवाट � १११४३९। फिन�चर ख�रद गरेको लगायतका खच�मा स�व�धीत फमला�इ भु�ानी िदनुपन�मा वडा
काया�लयका सिचव �ी भागवत कुमार प��डतलाइ � १४७६१९। भु�ानी गरेको छ। सोझै आपुित�कता�लाइ निदइ फम�लाइ रकम भु�ानी िदने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

४६ खच�का �माण नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को �माण रा�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयले साना
पुवा�धार िवकास तथा सरसफाइ काय��म सु�दरवजार ५ लाइ भौ नं १० वाट � ५००००। भु�ानी गरेकोमा खच�का �माण नभएकोले खच�का �माण पेश गनु�पन� � ....

५०,०००

४७ न�स�मा फरक 

काया�लयले सडक िनमा�णका धेरै आइटमको दररेट रा�दा भवन िवभागले तयार गरेको दररेट राखी लागत अनुमान तयार गरेको छ। सडक िनमा�णका काय�मा सडक
िवभागको न�स� रा�नु उिचत ह�नेमा भवनको न�स� रा�नु उिचत दे�खएन। काया�लयले िविभ� उपभो�ा सिमितले िप�स�स १:२:४, �टोन मेशनरी लगायतको कामको
लािग तल उ�े�खत घनिमटरको काम भएकोमा भवन तथा डो�लडारको दररेट �योग नगरी सडकको दररेट �योग गरेको अव�थामा देहायअनुसार � २ लाख १८
हजार वचत ह�ने अव�था दे�खएको ह� ँदा दर िव�लेषण गदा� कम ला�े गरी िव�लेषण गरी सरकारी रकमको सदपुयोग गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं कामको िववरण कुल भु�ानी कामको
िववरण

प�रमाण
(घनिम)

भवनको
अनुसार
तयार गरेको
दर

सडक िवभागको
न�स� अनुसार
कायम ह�ने दर

फरक दर वढी खच�

२८ िनवुटे फेदीकुना साठीखेत मोटरवाटो एकतफ�
प�क� नाला उ स

३९९७०० िप�स�स
१:२:४

२९.९ 11832 10598.85 1233.15 36871

५ सु�दरवजार नपा ६ �थीत ते�मुरे िवरौटा ९७७७७० �टोन १४.७२ 11832 8952.93 2879.07 42380
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सडक �तरो�ती मेशनरी
१:४

११८ वोगटीवारी ऐसेलुचौर त�ो वाह�नथोक ह�दै
च�डी�थान म��दर मो वा िनमा�ण (डो�लडार
न�स� �योग)

८३३३००० �टोन
मेशनरी
१:४

५०७.४७ 9191.6 8952.93 238.67 121118

१२० वुढीक�या चौतारा ह� ँद ैसेवा म��दर मोटरवाटो
(डो�लडार न�स� �योग)

�टोन
मेशनरी
१:४

३६.३ 9448.05 8952.93 495.12 17973

ज�माः 218342

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 76

४८ आधार तय नगरी लागत अनुमान
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ११ मा मालसामानको लागत अनमुान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनमुान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�, गत
बष�को न�स�, सोह� �कृ�तको काय� गन� अ�य �नकायले तयार पारेको न�स�, िज�ला उ�ोग वािण�य संघले तय गरेको दर तथा �च�लत वजारभाउ आ�द कुरालाई आधार मा�न
लागत अनमुान तयार गनु� पन� उ�लेख छ। पा�लकाले भौ नं ६८ तथा १४२ वाट � १०,०२,८७५। का ५०० थान इ�ड�सन च�ुहो तथा इ�ड�सन कुकर मि�ट फ�सन
ख�रद गर� � १० लाख भ�ुानी गरेको छ। तर लागत अनमुान तयार गदा� वजार भाउलाइ मा� आधार �लइ ��त इ�ड�सन � २५००। को दरले � १० लाखको लागत
अनमुान तयार गरेको छ। लागत अनमुान तयार गदा� वजार भाउलाइ मा� आधार मा�ु उिचत देिखएन।
: 
साथै उ� चु�हो वडा �तरीय काय��म रहेको र ३ नं वडाका सव ैप�रवारलाइ िवतरण गरेको पा�लकाले जनाएको छ। तर उ� वडामा प�रवार सं�या कित �थयो, कित
जना ग�रवीको रेखामुनी रहेका प�रवार �थए तथा आव�यकता कितलाइ �थयो अ�ययन नै नगरी सव ैप�रवारलाइ समेटने गरी सामान ख�रद गनु� उिचत दे�खएन।
ख�रद गन�को लािग तयार गरेको �ािव�धक �पेिशिफकेशनमा १ वष�को वारे�टी ह�ने उ�ेख गरेको तर उ� सामान �पेिशिफकेशन अनुसार �ा� भएको भिन जाँच भएको
दे�खएन जसले गदा� �पेिशिफकेशन तथा वारे�टी अनुसारको आए नआएको एिकन ह�न स�ने अव�था छैन। साथै शु�मा ४०० थान ख�रद गरेकोमा िशलव�दी
दरभाउप�वाट ख�रद गदा� रकम वचत भएको कारण भिन थप १०० थान ख�रद गनु� आव�यकता एिकन नगरी ख�रद गनु� हो वा आव�यकता भ�दा वढी ख�रद गनु� हो।
ख�रद गदा� आव�यकतालाइ �यान िदइ ग�रव प�रवारको लािग मा� ख�रद गन� गरी काय��म तय गनु�पन� दे�ख�छ। 
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४९ मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ग वमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक �वािम�व भएको संघसं�थाले ठे�का वा करार
अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा वा व�तु तथा सेवा आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ५०
�ितशतले ह�न आउने रकम (२०७८ जे�पिछको भु�ानीमा ३० �ितशत) िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।तर पा�लकाले मु�य अिभवृि� करको शत �ितशत नै तप�सलका फम�लाई भु�ानी िदएकोले सोको ५०/३० �ितशत असुल ह�नुपन� � ...

भौ नं भु�ानी पाउनेको नाम िववरण भु�ानी रकम ३० �ितशत मुअकर रकम

८३ िव�डोर इ�टर �ाइजेज �शासिनक भवन पाट�शन ४०७७१० १४०७१

१३० रेशम ए�ड गौली क��ट��सन कृिष शाखा भवन मम�त ४००८६० १३८३५

१२९ रेशम ए�ड गौली क��ट��सन वडा नं १० भवन मम�त २८८९६५ ९९७३

ज�माः १०९७५३५ ३७८८०

३७,८७९
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५० न�स� फरक पारी वढी भु�ानी 
�ािमण सडकह�को लािग �थािनय पुवा�धार तथा कृिष सडक िवभाग (डो�लडार) ले न�स� तयार पारेको छ । �थानीय तहले �ामीण सडकह� लगायतका पुवा�धार तयार
गदा� सोही न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । न�स� अनुसार नरम माटो का�ने कामको लिग �ित घनिमटर ०.५ तथा कडा माटोको लािग ०.६ �यानडेज �योग ह�ने उ�ेख
भएकोमा काया�लयले उ� कामको लािग भवनको न�स� �योग गरी �मश ०.७ र ०.८ �यानडेज �योग गरेको छ। डो�लडारको न�स�मा उ�ेख भएको दर भ�दा वढी दर
राखेकोले देहायअनुसार उपभो�ा समुहको योगदानको �ितशत क�ा गरी वाँक� रकम वढी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� � ......

भौ नं कामको िववरण माटो का�ने
कामको िववरण

माटो का�ने
कामको प�रमाण

भु�ानी
भएको दर

भु�ानी
ह�नुपन� दर

काया�लयको योगदान
�ितशत

वढी
भु�ानी

१०८ खानेपानी आयोजना उ स कडा माटो ३३५.३६ 650.96 488.22 90.64 49468

113 आ�त�रक खानेपानी िव�तार योजना उ स कडा माटो १६२ 650.96 488.22 88.40 23306

पुवा�धार साझेदारी तफ� ः

3 सु�दरवजार नपा ७ �थीत छितवन वडहरे
ह� ँद ैसडक िनमा�ण

कडा माटो ७६.८ 569.59 406.85 91.22 11401

८४१७५

८४,१७५
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५१ िशलव�दी दरभाउप�वाट ख�रद
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८४ मा � २० लाख स�मको सामान िशलव�द� दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गन� स�कने, उप�नयम ३ (क) मा �यनतुम
३ वटाले दरभाउप� पेश गनु�पन� तथा उप�नयम ९ (क) मा �यनतुम ३ वटै दरभाउप� सारभतु �पमा �भाव�ाह� हुने अव�थामा मा� दरभाउप� �वकृत गनु�पन� उ�लेख छ।
पा�लकाले वडा काया�लयमा �याकअप जडानको ला�ग दरभाउप� आ�वान गर� जे एस �ेड �लंकलाइ भौ नं १०५ वाट � १५१६०४५। भ�ुानी गरेको छ। जसमा ३.५
के�भएको य�ुपएस ११ थान तथा ४४ थान �या�� ख�रद गरेको छ। िशलव�द� दरभाउप�को मा�यमवाट उ� सामान ख�रद गरेकोमा �नयममा भएको �यव�था अनसुार ३
वटा सारभतु �पमा �भाव�ाह� भएमा मा� एक फम�लाइ �वीकृत गनु�पन�मा ३ वटाले दरभाउप� पेश गरेको तर १ ले �वड जमानत नराखेको कारण �वतः अयो�य भइ २
दरभाउप� मा� सारभतु �पमा �भाव�ाह� देिखएकोमा समेत छनोट गरेको देिखयो। �नयममा भएको �यव�थाको �वप�रत हुने गर� २ वटा मा� �भाव�ाह� देिखएकोमा समेत
छनोट गनु� उिचत देिखएन।
: 
साथै उ� सामानह� ३ वष�को वारे�टी ह�ने उ�ेख गरेकोमा िशलव�दी दरभाउप�वाट �ा� भएका सामानको वारे�टी काया�लयले लेखापरी�णको �ममा उपल�ध गराएको
छैन भने उ� सामानह� तोिकएको �पेिशिफकेशन िभ� आए नआएको स�व�धमा �ािव�धक जाँज गरेको छैन। तोिकएको �पेिशिफकेशन अनुसार सामान �ा�ी भए
नभएको सुिन��चत गनु�पद�छ भने उ� सामानह� �योग गरी जडान गरेको समेत अिभलेख पा�लकाले रा�नुपन� दे�ख�छ। 

५२ सीमा भ�दा वढीको काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा � १ करोड स�म लागत अनुमान भएको काम उभो�ा सिमित माफ� त गराउन सिकने र लागत अनुमान तयार
गदा� मु�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी र जनसहभािगताको रकम समेत समावेश गनु�पन� उ�ेख छ। यस स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले
समेत लागत अनुमानमा एक �पता कायम गन� लागत अनुमान िभ� मु�य अिभबृि� कर, वक�  चाज� �टाफ खच�, सानाितना अ�य खच�, मु�य समायोजन क��ट�जे�सी,
िफ�जकल क��ट�जे�सी र �यव�थापन खच� समेत जोडनु पन� भनी प� सं�या २०७४।७५ च नं ८०७ को प�बाट थप �प� पारेको छ। पा�लकाले वोगटीवारी ऐसेलुचौर
त�ो वाह�नथोक ह� ँद ैच�डी�थान म�दीर सडक िनमा�णको काय�को लािग �देश समपुरक अनुदानवाट � ५० लाख तथा काया�लयवाट � ३३२२३६५। समेत कुल �
८३२२३६५। भौ नं ११८ तथा �देश ह�ता�त�रत काय��मको २ नं भौचरवाट खच� गरेको छ। यस कामको कुल लागत अनुमान � ९२४५८२२। रहेकोमा िनयममा
भएको �यव�था अनुसार उ� रकममा ओभरहेड र िफ�जकल क��ट�जे�सी थप गदा� � ११५५७२७८। ह�ने, जुन िनयममा भएको �यव�था िवप�रत १ करोड भ�दा
वढीको काम ह�ने दे�ख�छ। िनयममा भएको �यव�था अनुसार १ करोड भ�दा बढी लागत अनुमान भएको योजना उपरो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� गराउन निम�ने
दे�खएकोमा समेत यस पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराई भु�ानी िदएको रकम कानुन स�मत नदे�खएकोले यसमा सुधार गनु�पद�छ। 

५३ इ�ामा �यून िवजिककरण 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।
काया�लयले िविभ� काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएकोमा खच�का िवल प�र�ण गदा� पा�लकाले तयार गरेको दररेट भ�दा �याद ै�यनु मा�ामा िवजक पेश गरेको दे�खयो।
इ�ाको काममा �ज�ा दररेटमा �लास अनुसार �ित इ�ा �. १३, १४ र १६ रहेकोमा यस काया�लयले अ�धकांशमा � १६। कायम गरेको छ तर िवजक प�र�ण गदा� �ित
इ�ा � ६। दे�ख १२। िभ� ख�रद गरेको दे�खएकोमा समेत � १६। कै दरले मु�यांकन गरी भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले �यनु िवजक�करणलाइ िनमु�ल पान� िवल
अनुसारको मु�यांकन गनु� ज�री दे�ख�छ भने उपभो�ाले िवल भपा�इ पेश गनु�पन� कानूनी �यव�था भएकोले िवलको आधारमा मु�यांकन गदा� देहायअनुसार � 368,964।
वढी भु�ानी भएको दे�खएकोले �यनु िवजक�करण गरेमा सोही अनुसार कम भु�ानी गन� गरी िवजक अनुसार भु�ानी िदनुपद�छ।

भौ नं भु�ानी पाउनेको नाम कुल भु�ानी
रकम

काया�लयको
योगदान

ि�क वक� को
काम (घनिम)

�योगमा
आएका
इ�ा

दररेट उपभो�ा
सिमितको िवल
अनुसारको दर

फरक
दर

उ स को
योगदान क�ा
गरी वढी
भु�ानी

७ िव�ा�योित मािव (पुवा�धार
साझेदारी काय��म)

९००००० 85.65 ३७.२८ 20876.8 18.08 6.78 11.30 202053

३ दरुा सं�हालय भवन िनमा�ण
(सामा�जक िवकास म��ालय)

१४६३००० 92.28 १८.२९ 10242.4 18.08 11.3 6.78 64081

शशत� तफ� ः

२५५ िव�ा�योित मािव (दइुकोठे भवन
िनमा�ण)

१७९०२९५ 100.00 १६.२५ 9100 18.08 6.78 11.30 102830

ज�माः 368964

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 76

५४ �समे�टमा वढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।
काया�लयले �याडिम�टन कोट� िनमा�णको लािग �याडिम�टन कोट� िनमा�ण उ स लाइ रकम भु�ानी गरेको छ। जसमा िप �स �स १:२:४ को कामको लािग �समे�टमा �ित
�समे�टको वोरा � ८१०।२ (मु अ कर सिहत) को लागत अनुमान तयार गरेकोमा उ� उपभो�ाले � ६८०।२३ को दरले �समे�ट ख�रद गरेको िवल पेश गरेकोले ख�रद
गरेको �समे�टको िवल कम भएकोले सोही दरमा मु�यांकन गनु�पन�मा नगरेकोले उपभो�ाको योगदान क�ा गदा� � २६०४६। वढी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको
रकम असुल गनु�पन� �

भौ
नं

भु�ानी पाउनेको
नाम

कुल
भु�ानी
रकम

काया�लयको
योगदान

िप�स�सको
काम (घनिम)

�योगमा
आएका
�समे�ट

दररेट उपभो�ा सिमितको
िवल अनुसारको दर

फरक
दर

उ स को योगदान
क�ा गरी वढी
भु�ानी

७३ �याडिम�टन कोट�
िनमा�ण उ स

६४८०३५ 91.97 ३४.०५ 217.92 810.2 680.23 129.96 26046

२६,०४६

५५ वढी िनकासा 
�थािनय तहले काय�रत िश�कको तलव भ�ा स�व��ध एिकन िववरण िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइवाट �ा� ग�र वा अ�ाव�धक ग�र सोही अनुसार दरव�दीमा,
िश�क अनुदान कोटामा र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कका लागी िवधालयवाट �ा� माग फाराम �जु गरी अनुदान िदनुपन� काय��म
काय��वयन पु��तकाको ि�याकलापनं 1.1.3.4मा �यव�था रहेको छ।पा�लकामा स�ालनमा रहेको भ�� नमुना मा�यिमक िव�ालयमा मा.िव िश�क भुवन �यौपाने
२०७७।१०।०४ वाट िव�ालयमा हा�जर भएकोमा मं�सर दे�ख फागुन स�म पुरै चौमा�सकको िनकासा भएकोले विढ िनकासा भएको � ५१४८६।०० र मा िव करार
िश�क �धरज थापा चै�मा िनय�ु� भएकोमा पोशाक भ�ा �.१००००।०० समेत िनकासा िदइएकोले वढी िनकासा भएको रकम �.६१४८६।०० िव�ालयवाट असूल
गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �...

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५६ सामा�जक आ�थ�क लेखापरी�ण 

४९।०७७।११।१९ �थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालयह�लाई सामा�जक परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�ण वापत आधारभुत तह स�ा�लत
िव�ालयह�का लागी � १० हजार र मा�यािमक स�ा�लत �ित िव�ालय लाई � १५ हजारका दरले िनकासा िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काय��वयन
पु��तका २०७६।७७ को २.७.१३.१० मा रहेकोमा पा�लकाले यस वष� १३ मा�यिमक िव�ालयलाई �.१५०००।०० का दरले र २७ आधारभुत िव�ालयलाई
�.१००००।०० का दरले � ४६५०००।०० सामा�जक परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरीषण वापत रकम िनकासा गरेकोमा लेखापरी�ण स�प� नभएकोले िनयमानुसार
लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गन�पन� �

४६५,०००

५७ िदवा खाजा काय��म 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा सामुदाियक िव�ालयका वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत वाल
वा�लकाह�का लागी �ितिव�ाथ� �.१५ का दरले िदवा खाजा उपल�ध गराउने �यव�था छ।यसरी िदवा खाजा वापतको अनुदान उपल�ध गराउँदा िव�ालयको दिैनक
हा�जरी पु��तकाको �ित�लपी िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�वाट �मािणत गराई अनुदान िनकास िदनुपन� �यव�था रहेकोमा नमुना छनौटको आधारमा
पा�लकाले िदवा खाजा उपल�ध गराएको िव�ालयको �मािणत हा�जरी परी�ण गदा� का��तम��दर मा�यिमक िव�ालयमा माघ मिहनाको ३ र २४ गते शिनवारको िदनमा
समेत ८० जना िव�ाथ�को हाजीरी �मािणत गराई अनुदान िनकासा िदइएकोमा पा�लकामा छलफलको �ममा शिनवारको िदनमा िव�ालय व�द रहेको जानाकारी �ा�
भएकोले िव�ालयवाट �ा� हा�जरी यथाथ� हो भ�ेमा िव�व�त ह�ने आधार छैन।यसरी िवदाको िदनमा िदवा खाजा वापत िनकासा भएको रकम स�व��धत िव�ालयवाट
असूल गनु�पन� �..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

५८ रा�� पती रिनङ िश�ड �ितयोिगता 
पा�लकाले रा�� पती रिनङिश�ड �ितयोिगतामा िवजेता िव�ालयले वाजा वजाएवापत तथा खाजा खाना वापत सश�त अनुदानको भौ नं ८९ र पा�लका िश�ा तफ� को भौ नं
१२ वाट ७२३३५।०० खच� लेखेको छ।पा�लकाले तोिकएको िशष�कको अनुदान रकम िनकासा ग�रसकेको अव�थामा य�ता �कारका अनु�पादक �कृितका खच�मा
िनय��ण गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 76

५९ शैि�क गुण�तर तथा काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदान 

२२२,२२३।२०७८।०३।२७ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ मा �थानीय तहले इ�टरनेटको पह� ँच भएका िव�ालयको
िववरण तयार गरी मा�यािमक तहमा गिणत अ�ेजी र िव�ान िवषय पढाइरहेका क��यटुर ऐ��छक िवषयका �पमा अ�यापन गराएका एवम् िश�कको ICT मा�ययमवाट
िश�ण गन� स�ने �मता र त�परता खु�ने िववरण सिहतको ��ताव माग गरी िव�ालयको छनौट गरी िश�ण िशकाइमा आइ�सटीको �योगको लागी अनुदान उपल�ध
गराउनुपन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले देहायको िव�ालयमा ��ताव वेगर पा�लकावाट िनण�य गरी आइ�सिट अनुदान वापतको रकम िनकासा िदएकोमा अनुदानको
�योगको स�व�धमा अनुगमन मु�यांकन तथा स�व��धत िवषयमा खच� भएको सुिन��चतता गन� �माण रा�नुपद�छ भने उ� कामको अनुगमन गरी �ितवेदन तयार
गनु�पद�छ।

िव�ालयको नाम रकम

भारती सदन मा�यािमक िव�ालय ६५००००

म�या��दी आधारभुत िव�ालय ६५००००

सर�वती सदन मा�यािमक िव�ालय ६५००००

सौभा�य सदन मा�यािमक िव�ालय ६५००००

महे�� म��दर मा�यािमक िव�ालय ६५००००

का��तम��दर मा�यािमक िव�ालय ६५००००

ज�मा ३९०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६० िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ।यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ४० सामुदाियक िव�ालयह�मा ३०२ िश�क दरव�दी रहेकोमा ३०१ दरव�दीमा पदपुित� भएको दे�ख�छ।पदपुित�म�ये ८१ जना िश�क करारवाट अथा�त
कुल दरव�दीको २७ �ितशत करारवाट पदपुित� भएको छ। पा�लकाले �र� एवम् करारवाट पदपुुित� भएको दरव�दीमा �थायी पदपुित� ग�र गुण�तरीय िश�ाको
सुिन��चतता गनु�पद�छ।

६१ �रतपुव�कको कर िवजक
आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�को �नयम ३९(५) मा साव�ज�नक �नकयाले सरकार� रकम खच� गदा� खच�लाई प�ुट� गन� �वल भरपाई तथा खच� �मािणत
गन� कागजात संल�न गर� खच� गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले को�भड १९ का कारण �सकाई सहिजकरण गन� तथा वैकि�पक �सकाई सहिजकरण काय��म अ�ग�त क�ा
१ देखी १० स�म पा�पतुक छपाई तथा �वतरण गन� भनी इ�सडी मा ७१० ��त र क�ा १ देिख १० स�म ४४८० ��त प�ुतक छपाई गर� नगरपा�लका िश�ा तफ� को
भौ नं १७ र सश�त अनदुानतफ�  भौ नं २६४ वाट आद�श अफसेट �सेलाई �.५५४५०२।०० दुई फरक फरक फोटोकपी �वलवाट भ�ुानी गरेको छ।यसर� फोटोकपी
�वलवाट भ�ुानी भएको म�ुय अ�भवृ�ी कर रकमको कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �...
: 
पा�लकाले कोिभड १९ को समयमा �सकाई सह�जकरण गन� भनी ५१९० �ित पु�तक छपाई गरेकोमा लेखापरी�ण अवधी २०७८।०६।१५ स�म पनी ४५९६ �ित
िवतरण भई ५९४ �ित िकताव पा�लकाको �टोरमा रहेको दे�ख�छ।पा�लकाले कोिभड १९ को समयमा �सकाई सहजीकरण गन� छपाई गरेको िकताव कोिभड १९ को
जो�खम �यनु भई भौितक उप��थतीमा िव�ालय स�ालन ह� ँदास�म पिन िवतरण नगरी पा�लकाको �टोरमा रा�नु उिचत दे�खएन।पा�लकाले छपाई भएको पा�पु�तक
यथािश� िवतरण गनु�पद�छ।

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ कोषह� 

१९।२०७८।०३।३०, ९६।०७८।०१।२५ पा�लकाले यस वष� िश�ा कोष �थापना गन� भनी संघीय सशत�वाट � ३०००००।०० र लैि�क िहँसा िनवारण कोष �थापना
गरी �.१०००००।०० र आ�त�रक �ोतवाट �.२००००० गरी ज�मा �. ६०००००।०० ज�मा गरेको छ। पा�लकामा कोष स�ालन स�व�धमा जानाकारी माग गदा�
यस स�व�धमा हालस�म पिन काय�िवधी नवनेको तथा कोषको रकम खच� पिन नभएको दे�ख�छ।पा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यितर वजेट ि�ज नगन� उ�े�यले कोषमा
रकम ट� ा�सफर गन� �वृतीको अ��य गरी काय�िव�ध वनाएर कोषको स�ालन गनु�पन� दे�ख�छ।

६३ मुल �ज�सी अिभलेख 

पा�लका मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला
ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नगरी शाखागत �ज�सी खातामा अिभलेख राखेकोले �ज�सीकोलगत अ�ाव�धक गरेको दे�खएन।
पा�लकाले सामा�ी ख�रद प�चात मुल �ज�सी अ�ाव�धक ग�र काया�लयवाट ख�रद भएको सामानको एिककृत िववरण तयार गनु�पद�छ।केही उदाहरणह� िन�नानुसार
रहेका छन

गो भौ नं िमित िववरण रकम

३२।२०७७।०९।०१ �वा��य शाखाको लागी �यापटप तथा क��यटुर ख�रद १५००००

�म भौचर
न�बर
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िमित

िबषय बे�जु रकम
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६४ नगर अ�पताललाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११(झ) मा गाँउपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम कत��य तथा अ�धकारको �यव�था ग�रएअनुसार आधारभुत �वा��य
सरसफाई तथा पोषण स�व�धी नीित कानुन मापद�ड योजनाको तजु�मा तथा काया��वयन र अ�पताल र अ�य �वा��य स�थाको �थापना र स�ालन गन� स�ने �यव�था
ग�रएको छ।पा�लकाको मातहतमा रहेको सु�दरवजार नगर अ�पतालमा २८ जना जनशि� �यव�थापन, औषधी लागयतका अ�य खच� पा�लकावाट ग�रद ैआएता पिन
आ. व २०७७।७८ मा उ�

नगर अ�पताललाई शस�त अनुदानको भौ नं ८६।२०७८।०१।२० वाट � २४७५०००।०० र पा�लकाको नगर �वा��य िशष�कको भौ नं १९ र २७ वाट
�.२५०००००।०० गरी ज�मा �.४९७५०००।०० अनुदान िदएको पाइयो।अनुदान रकमको खच�को स�व�धमा पा�लकामा छलफल गदा� नगर अ�पताल िवकास
सिमतीलाई अनुदान उपल�ध गराई सिमतीमाफ� त नै खच� गरेको र िवगत ३ वष�को लेखापरी�ण समेत नगरेको पाइयो।पा�लकावाट जारी भएको सु�दरवजार नगरपा�लका
अ�पताल �यव�थापन सिमती गठन िनद�िशका २०७६ को वँुदा नं ९ मा अ��तम लेखापरी�ण महालेखापरी�कवाट ह�ने उ�ेख भएको अव�थामा हालस�म लेखापरी�ण
नगराउनु उिचत दे�खएन। पा�लकाले लेखापरी�ण ह�न वाँक� सव ैअवधीको लेखापरी�ण स�प� प�चात मा� अनुदान उपल�ध गराउनुपद�छ।

४,९७५,०००
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६५ आयवु�द औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ (१) मा सोझै ख�रद स�व�धी �यव�थामा साव�जिनक िनकायले पाँच लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�
मालसामान वा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� स�ने �यव�था रहेको छ।िनयम १(ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी उ�े�खत �समाभ�दा वढी
रकमको एउटै �य��, फम�, क�पनी वा स�थावाट सोझै ख�रद गन� सिकने छैन भनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले देहायवमो�जम एउटै फम�वाट पटक पटक ख�रद गरेको
दे�ख�छ।साथै शसत� अनुदानवापत पा�लकामा �ा� रकम सो आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा वाँक� रकम संिघय सं��त कोषमा िफता� गनु�पन�मा पा�लकाले िविवध कारण चेक
सटही नभई स��तकोषमा राखेको छ । यसरी एउटै फम�वाट सोझै ख�रद गरी तथा िफता� गनु�पन� रकम स��त कोषमा राखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �...

भौ नं िमित िववरण फम�को नाम रकम

१९५।०७८।०३।२४ आयु�वेद औषधी ख�रद का��तपुर आयवु�द स�लायस� ४९९१००

१९६।०७८।०३।२४ आयु�वेद औषधी ख�रद सोलुशन आयवु�द फमा� २९८२५०

१९७।०७८।०३।२४ आयु�वेद औषधी ख�रद का��तपुर आयवु�द स�लायस� १५३२००

१९९।०७८।०३।२४ आयु�वेद औषधी ख�रद का��तपुर आयवु�द स�लायस� १९८६५०

२१८।०७८।०३।२६ आयु�वेद औषधी ख�रद का��तपुर आयवु�द स�लायस� १२८०५०

२१९।०७८।०३।२६ आयु�वेद औषधी ख�रद का��तपुर आयवु�द स�लायस� १३७४००

ज�मा १४१४६५०

१,४१४,६५०
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६६ खच�का िवल भरपाई नभएको 
२२१।०३।२६ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९(५) मा साव�जिनक िनकयाले सरकारी रकम खच� गदा� खच�लाई पु�ी गन� िवल
भरपाई तथा खच� �मािणत गन� कागजात संल� गरी खच� गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले आयवु�द शाखाको काय��म स�ालन र मसल�ध खच� वापतको रकम सुिनल
कुमार झा लाई भु�ानी िदइएकोमा खच�लाई पु�ी गन� िवल भरपाई पेश गनु�पन� �....

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

६७ अ�ीम आय कर क�ी दा�खला नभएको 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा �ोतमा करक�ी स�व�धी �यव�था रहेको छ। जसअनुसार साव�जिनक िनकायले �.५००००।०० भ�दा वढीको भु�ानीमा
१.५ �ितशत अ�ीम आयकर क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले गो भौ नं २१८ को का��तपुर आयवु�द स�लाय�सलाई भु�ानी भएको �१२८०५०।
०० अ�ीम आय कर वापतको � १९२५ र भौ नं २५४ म�या�दी आधारभुत िव�ालयलाई भु�ानी िददाँ अ�ीम आय कर वापतको रकम कम�चारी क�याण कोषमा
दा�खला भएको रकम �.८६४० गरी कुल ज�मा �.१०५६५।०० संिघय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �...

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

६८ ढोकाको अंश नघटाई भु�ानी 
२५५।०७८।०३।२८ साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२३ अनुसार िनमा�ण काय�को नापजाँच गरी �ािव�धक मु�याँकनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख
भएकोमा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म दईु कोठे भवन िनमा�ण वापत िव�ा�योती मा.िव लाई भु�ानी िदइएकोमा ई�ाको काम १६. २५ घ िम मा ढोकाको अंश १.५४
घ.िम नघटाई �ित घ.िम �१४५५१।०० का दरले भु�ानी िदइएकोले वढी भु�ानी भएको रकम स�व��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �..

२२,४०८

६९ कोटेशन दर भ�दा वढी दरमा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५(४) मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �पैया भ�दा वढी रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सुचीमा रहेका क�तीमा ितनवटा
आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी वा परामश�दातावाट �ल�खत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले सौय� उजा� �िवधी ख�रद तथा
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जडान गन� �ल�खत �पमा ितनवटा दरभाउप� माग गरी ख�रद गरेकोमा पशुपतीनाथ वायो�यास तथा िनमा�ण क�पनीको दरभाउप�मा उ�ेख गरेको दरभ�दा वढी दरमा
भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �..

िववरण िवल दर कोटेशन दर फरक दर ख�रद प�रमाण वढी भु�ानी कैिफयत

900 VA UPS Hybrid 40000 २६००० १४००० १ १४०००

100 WPS solar panel 35000 २२००० १३००० ३ ३९०००

150 AH battery 39820 ३०५०० ९३२० २ २१०६३ मु अ कर सिहत

Stand ७०७५ ३००० ४०७५ १ ४६०४ मु अ कर सिहत

Wire and acsessories ८८४५ ३२०० ५६४५ १ ६३७८ मु अ कर सिहत

Feeting charge २०००० १०००० १०००० २०००० जडान नभएको

Rent २५००० ५००० २०००० १ २००००

ज�मा १२५०४५

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)
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७० खच�का िवल भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� खच�को िवल भरपाई तथा खच� पु�ी गन� कागजात
राखी खच� गनु�पन�मा पा�लकाले फलफुल दशक काय��ममा �थानीय तहमा सु�तलाजात िव�वा रोपण काय��म गरी ५० �ितशत अनुदानमा िव�वा िवतरण गरी
�.२४३०००।०० खच� लेखेकोमा उ� िव�वा कुन ठाउँमा के कित प�रमाणमा िवतरण भएको हो सोको भरपाई पेश गनु�पन� �...

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

७१ सुधा�रएको चुलो (वायोमास) �िवधी जडान 

२५७।२०७८।०३।२८ पा�लकाले सुधा�रएको चुलो (वायोमास) �िवधी जडान २२ वटा ख�रद गरी �.१९७८८५।०० भु�ानी गरेकोमा लेखापरी�ण अवधीस�म पनी
उ� चु�हो �टोरमा रहेकोले उ� चु�हो िवतरण गरी िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� � ..

साथै उजा� जल�ोत तथा �सँचाइ म��ालयवाट जारी भएको �थानीय तहका लागी नवीकरणीय/वकै��पक उजा� िशष�कमा िविनयो�जत शसत� अनुदान अ�तग�तका
काय��मह� काय��वयनका लागी माग�दश�नको वँुदा नं ३ मा नेपाल सरकारवाट अनुदान �ा� �िवधीमा �थानीय तहले पिहचान गरेका उपभो�ा समुदायको लािग उपल�ध
गराउने अनुदानमा संघ �देश र �थानीय तहको कुल अनुदानमा क�तीमा १० �ितशत उपभो�ा वा समुदायको लगानी सुिन��चत गरी अनुदान िदने �यव�थानुसार
पा�लकाले उपभो�ाको लगानी सुनु��चत गरी िवतरण गन� �यव�था गनु�पद�छ। 

१९७,८८५
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७२ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार
प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद
गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१४२४२६५।०० को औषधी गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
· आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� नसिकएको,
· औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
· पा�लका �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा उ� लोगो भएको छ भ�े �माण संल� नरहेको,
· �याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत अिभलेख नराखेको,
· पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एिकन गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७३ सुर�ीत नाग�रक आवास काय��म 

२७।२०७८।०३।३० सुरि�त नाग�रक आवास काय�िवधी २०७५ को दफा ३ अनुसार लि�त वग�को पिहचान प�चात दफा ५(४) वमो�जम �थािनय तहसंग स�झौता गरी
पिहलो िक�तावापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराइने र उ� रकम लाभ�ािहले ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अगाडी वढाउन खच�
गनु�पन� र िनमा�ण स�प� भएको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा वाँक� ४० �ितशत रकम दो�ो िक�तामा उपल�ध गराउने �यव�था रहको छ।
पा�लकाले यस वष� १५१ जना लाभ�ाहीलाई �थम िक�तावापत �२३०००।०० का दरले सुर�ीत नाग�रक आवास अनुदान रकम वापत ज�मा �.३५४३८७७।००
उपल�ध गराएकोमा अनुदानको �भावकारीताको स�व�धमा अनुगमन मु�यांकन गरी आवास िनमा�ण काय� स�म� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।
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७४ नमुना िव�ालयलाई अनुदान 

३२।०७८।०३।२८ नमुना िव�ालय िवकास सुधार गु�योजना २०७५–२०७९ को काया��वयनको लागी काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा
नमुना िवधालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदान काय��म स�ालनका लागी छनौट भएको भ�� नमुना मा िव लाई �=१४९८५०००।०० िनकाशा छ।
काय��म काया��वयन पु��तकाको भौितक पुवा�धार अनुदान अ�तग�त �थानीय तहवाट अनुदान िदँदा रकमको िहनािमना वा द�ुपयोग गन�, िव�ालय िनमा�ण वा मम�त नगरी
अ�य �योजनको लािग खच� गन� वा अनुदान िवतरण ग�रएको �योजनमा खच� नै नगरी िव�ालयको खातामा रकम ज�मा गरी रा�ने वा तोिकएको भ�दा कम गुण�तरको
िनमा�ण गन� िव�ालयवाट �य�तो रकम असुल गनु�पन� �यव�था रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले अनुदान िदएकोमा सोको �ािव�धक मु�या�न, काय�स�प�
�ितवेदन, अनुगमन मु�या�न, सामा�जक प�र�ण �ितवेदन पेश नभएकोले उ� �माण पेश ह�नुपन� �==

१४,९८५,०००

७५ शौचालय िनमा�ण अनुदान 

१६।२०७८।०३।२७ काय��म काय��वयन पु��तका २०७६।७७ को ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान अ�तग�त वास सुिवधा
भएको शौचालय िनमा�ण गन� �ितिव�ालय ७ लाखका दरले अनुदान उपल�ध गराउने र �य�तो अनुदान उपल�ध गराउदाँ काय��गितका आधारमा सु�मा ३० �ितशत
�ट��चरको काय� स�प� प�चात ५० �ितशत र काय�स�प� भईसकेपछी २० �ितशत अनुदान िदने �यव�था भएकोमा पा�लकाले िव�व�योती मा. िव. र शा�ती �सज�ना
�ा. िव. लाई एकैपटक ७ लाखका दरले � १४ लाख अनुदान िदएको रकमको लागत अनुमान, �ािवधक मु�या�न तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �

१,४००,०००

७६ घरायसी वायोमास जडान
२४।२०७८।०३।२९ पा�लकाले घरायसी वायोमास जडान वापत पशपुती वायोमास तथा �नमा�ण क�पनीलाई � १९४९३७।०० भ�ुानी गरेको छ। यस स�व�धमा
�न�नानसुार देिखएको छः

७६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५(४) मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �पैया भ�दा वढी रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सुचीमा रहेका क�तीमा ितनवटा
आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी वा परामश�दातावाट �ल�खत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले १३ घरमा घरायसी वायोमास
जडान गन� �ल�खत �पमा ितनवटा दरभाउप� माग गरी ख�रद गरेकोमा पशुपतीनाथ वायो�यास तथा िनमा�ण क�पनीको दरभाउप�मा �९०००।००उ�ेख गरेकोमा
दरभ�दा वढी मु. अ. कर सिहत �.१४९९५।०० का दरले भु�ानी गरेकोले वढी दर �.५९९५।०० का दरले १३ घरधुरीमा वढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर
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७६.२ उजा� जल�ोत तथा �सँचाइ म��ालयवाट जारी भएको �थानीय तहका लागी नवीकरणीय/वकै��पक उजा� िशष�कमा िविनयो�जत शसत� अनुदान अ�तग�तका काय��मह�
काय��वयनका लागी माग�दश�नको वँुदा नं ३ मा नेपाल सरकारवाट अनुदान �ा� �िवधीमा �थानीय तहले पिहचान गरेका उपभो�ा समुदायको लािग उपल�ध गराउने
अनुदानमा संघ �देश र �थानीय तहको कुल अनुदानमा क�तीमा १० �ितशत उपभो�ा वा समुदायको लगानी सुिन��चत गरी अनुदान िदने �यव�था उ�ेख भएकोमा
पा�लकाले उपभो�ाको अंश न�लई शत �ितशत भु�ानी गरेकोले १३ जना लाभ�ाहीवाट �ितचु�हो �.९०००।०० को १० �ितशतले ह�ने रकम असूल गनु�पन� �

११,७००

७७ खच�का िवल भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� खच�को िवल भरपाई तथा खच� पु�ी गन� कागजात
राखी खच� गनु�पन�मा पा�लकाले देहायवमो�जम काया�लयलाई अनुदान िदइएकोमा खच�का िवल भरपाई तथा खच� �मािणत गन� कागजात नभएकोले खच�का �माण पेश
गनु�पन� �...

गो भौ नं िमित िववरण रकम

४।२०७७।०६।२९ भोटेओडार आँखा उपचार के�� अनुदान ५०००००

११।०७७।०७।०४ शहरी �वा��यके�� लिमखेत र गहते लाई अनुदान ६५००००

४४।०७७।०७।०४ शहरी �वा��यके�� लिमखेत र गहते लाई अनुदान ६५००००

ज�मा १८०००००

१,८००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
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७८ लगत अ�ाव�धक नगरी खच� लेखेको 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ६ वमो�जम नाम दता� तथा नवीकरणवाट आगामी आ�थ�क वष�को लािग कायम ह�न आएको
लाभ�ाहीह�को सं�या�मक िववरण ��येक गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले अनूसुची– ५ वमो�जमको ढाँचामा लगत अ�ाव�धक गरी सोही अनुसार भु�ानी गनु�पन�
�ावधान छ पा�लका अ�तग�तका ११ वटै वडाह�ले भ�ा िवतरण काय�को लािग तोिकएको ढाँचामा चौमा�सकगत लगत अ�ाव�धक नगरी खच� लेखेको पाइयो । यसरी
भ�ा िवतरण गदा� वा�तिवक लाभ�ाहीह�को सं�या यिकन गन� नसिकने साथै काय�िव�धको प�रपालना समेत नगरेको पाइयो । नगरपा�लकाले काय�िव�धको प�रपालना
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७९ कृिष अनुदान

७९.१
कृिष तथा पशुप�छी िवकास म��ालयवाट आ.व. २०७७।७८ मा �देश तथा �थानीय तहमा सशत� िव��य ह�ता�तरण माफ� त पठाएका काय��मह�को �ािव�धक काय�
स�ालन पि�या, �रपोिट�ङ तथा त�या� �यव�थापन स�व�धी माग�दश�न, लागत साझेदारीमा वा�ा �व��न काय��म स�ालन काय�िवधी २०७७ को अनुसुची ७ मा वा�ा
पकेट �े� स�ालन गरी अनुदान िवतरण गन� आव�यक मापद�ड तथा आधारह� तोिकएको छ।उ� मापद�डअनुसार �ित पकेट ५ कृषक समुह वनाई �ित समुह १०
जना कृषक र �ित कृषक ५ माउ वा�ा पालेको ह�नुपन�मा पा�लकाले देहायवमो�जम वा�ा पकेट अनुदान िवतरण गदा� उ� मापद�ड नपुगेका अनुदान�ाहीलाई समेत
अनुदान िवतरण गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं अनुदान�ाहीको नाम र अनुदान िववरण पा�लकावाट भु�ानी भएको अनुदान

२५६ दरुाडाँडा वा�ा पालन सिमती ९०००००

२१५ िम�लजुली वा�ा पालन सिमती ९०००००

ज�मा १८०००००

१,८००,०००

�म भौचर
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�स नं भौचर नं �ववरण रकम
1. ११३ फलफुल नस�र� �मताको अ�भवृ�ी ५० ��तशत अनदुान १०००००
2. १२४ उ�त �वउमा कृषकलाई अनदुान ५० ��तशत अनदुान २४३४२५
3. १३५ ठुला�वाँरा धान �व��न कल�टर स�मतीलाई हाते �ा�टर अनदुान १९२५००
4. १४३ पाउद� खोला वगर खेत ३० मरेु सेरा फाँट धान �व��न कल�टर

स�मतीलाई अनदुान
३९५०६५

5. १६० �नमोटे अ�पणु� फाँट धान �व��न स�मती ३७१२७०

७९.२ अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने
अव�था छैन । 

७९.३ तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा
िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  नगरपा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन
गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

७९.४ पा�लकाले िविभ� धान उ�पादन कल�रमा अनुदान िवतरण गदा� उपभो�ा सिमतीले पेश गरेको हाते �ा�टरको िवलको आधारमा ५० �ितशत अनुदान उपल�ध
गराएको दे�ख�छ।अनुदान िदँदा अनुदानमा �दानमा ग�रने सामा�ी पा�लकावाट �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गरी लागत सहभािगतामा िवतरण गनु�पन�मा कृषकको
िवलको आधारमा अनुदान भु�ानी िदइएकोले अनुदानमा ख�रद भएको सामा�ीमा �ित�पधा� भएको दे�खएन। पा�लकाले �ित�पधा��मक त�रकाले अनुदान �दान गन�
लाभ�ाहीको एिककृत िववरण तयार गरी एकमु� �पमा ख�रद गरी लागत सहभािगता सुिन��चत गरी अनुदान िवतरण गनु�पद�छ।

७९.५ पा�लकाले ५० �ितशत अनुदानमा १७ वटा िमिनिटलर हलो र ९ वटा मकै छोडाउने मे�सन ख�रद गरी �.५१७६६५ भु�ानी गरेकोमा स�झौताको िव.ओ.�य ुमा १ वष�
वारे�टी भनेकोमा वारे�टी �माणप� समावेश नगरी भु�ानी भु�ानी िदएको छ।पा�लकाले ख�रद गरेको सामानको िवि�पिछको सेवा सुिन��चत गनु�पद�छ।

८० कृिष अनुदान
पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चाल ुकाय��मवाट देहायवमोिजम कृ�ष तथा पश ुअनदुान उपल�ध गराएको छ।
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6. १६७ दुराडाँडा अ�वोटे धान �व��न कल�टर १३५५०५
7. १७८ धान �व��न काय��म वडा नं २ ४९१७३५
8. १८७ मजवुा फाँट धान �व��न कल�टर स�मती ३१२२७५
9. १८९ स�ुतला तथा कागती जनुार �व�वा �वतरण १४७००००
10. २०४ �क�र�चे स�सय फाँट धान �व��न स�मती २९७३१०
11. २५९ �मलनचोक धानवाल� �व��न स�मती ५०००००
12. २१५ लागत साझेदार�मा वा�ा �व��न �म�लजलु� वा�ा पालन स�मती ९०००००
13. २७७ लागत साझेदार�मा वा�ा �व��न दुराडाँडा वा�ापालन स�मती ९०००००
14. २७७ पकेट �वकास काय��म �वउ तथा ��वधी ह�ता�तरण ४८७२३५
15. २८५ �याउ खेती �व�तार काय��म ३३३०६५
16. २८६ टनेल �व�तार काय��म नयाँ व�ती �मलन व�ती तरकार� समहु ६९१४४०
17. नगर कृ�ष तफ� ०
18. २९ मौर�को खा�ल घार �वतरण २४८५४०
19. ३४ माटो सधुार काय��म िजंक ख�रद तथा �वतरण २९९८६०
20. ३९ गोला स�हतको मौर� घार �वतरण ९८५००
21. ३६ अनदुानमा हाते �ा�टर तथा मकै छोडाउने मे�सन �वतरण ५१७६६५
22. नगर चाल ुतफ� ०
23. ६२६ धानको �वउ �वतरण २९९९००
24. ७७५ रागो �वतरण २३४५००
25. ८५६ फलफुल �व�वा तथा बोका �वतरण ७९७९१५

ज�मा १०३१७७०५

यस स�व�धमा �न�नानसुार देिखएको छ।
: 
अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी
आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र
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यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो
(संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।

८१ खाता सि�य नभएको 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी २०७७ को दफा २४ भ�ा िवतरण गन� वकैले सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको स�व��धत �थािनय तहको
�सफा�रसमा शु�य मौ�दातमा खाता खोली रकम ज�मा गन� स�ने तथा �यसरी खो�लएको खाता स�व��धत लाभ�ाहीले िववरण पेश ग�रसकेपछी सि�य ह�ने �यव�था
रहेको छ।साथै दफा २३ मा यसरी खो�लएका खाताह�म�ये िन���य खाताको िववरण स�व��धत वकैले ��येक �ावण मिहनाको अ��यस�म स�व��धत �थानीय तहमा
र िवभागमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले यस वष� सनराइज वकैमा खाता खोली देहायवमो�जम ि�ितय र तृितय चौमा�सकको रकम िनकासा गरेकोमा
हालस�म पिन खाता सि�य नभएको वकै प� �ा� भएकोले उ� खाता स�व�धमा यथाथ�ता एिकन गरी लाभ�ाही नभएको ख�डमा उ� रकम स�व��धत वकैवाट असूल
गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �....

�स नं खाता नं लाभ�ाहीकोनाम वाड� नं दो�ोिक�ता ते�ोिक�ता

S.N. 2nd lot accounts

1 0270887442405001 Hari Maya Paudal 6 12000 12000

2 0270887444205001 Phydha Devi Mishra 6 12000 12000

3 0270887446405001 Suk Maya Gurung 6 9000 12000

4 0270887447405001 bil maya gurung 6 24000 12000

5 0270887448405001 Som Bahadur Pariyear 6 16000 8000

6 0270887450405001 Vote Sarki 6 16000 8000

7 0270887451405001 Shusila Devi Bania 6 8000 8000

8 0270887455405001 Shanta Thapa 6 12800 6400

9 0270887458405001 Ashibe Pariyear 6 200 1600

10 0270887460405001 Jenisis Pariyar Budaparthi 6 333 -
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11 0270887462405001 Supria Pariyar 6 1053 -

12 0270887463405001 Susanta Bishwokarma 6 1600 1600

13 0270887464405001 Aradhana Majakoti 6 1600 1600

14 0270887465405001 supreem pariyar 6 1600 1600

15 0270887466405001 suprim pariyar 6 1600 1600

16 0270887467405001 Bhakta Bahadur Neupane 7 12000 12000

17 0270887469405001 Bisnu Gharti 7 12000 12000

18 0270887471405001 Bisnu Maya Kumal 7 12000 12000

19 0270888731405001 Budha Sarki 7 12000 12000

20 0270888732205001 Dhori Kala B K 7 12000 12000

21 0270888733205001 Laxmi Maya Gharti Bhujal 7 12000 12000

22 0270888734205001 Uma Kumari Pokharal 7 12000 12000

23 0270888735205001 Nir Maya Gurung 7 12000 12000

24 0270888736205001 Suk Bahadur Gurung 7 12000 12000

25 0270888738205001 Sumatira Kumal 7 12000 12000

26 0270888740205001 Tara Laxmi Joshi 7 12000 12000

27 0270888745205001 Sabitra Mishra 7 8000 8000

28 0270888747205001 Sarasoti Shrestha 7 8000 8000

29 0270888748205001 Nim Kumari Sapkota 7 8000 8000

30 0270888751405001 Sita B K 7 6400 6400
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31 0270888752405001 Suresh Majikoti 7 6400 6400

32 0270888753405001 Choyal Pariyar 7 1600 1161

33 0270888754405001 Saugat Sarki 7 1600 13

34 0270888756405001 Smrit Sarki 7 1600 1600

35 0270888758405001 putali basnet 7 3000 12000

ज�मा 294386 269974

S.N. 3rd Lot accounts

1 0270903530405001 Gala Sarki 6 - 12000

2 0270903535405001 Aaron Jyoti 6 - 0

3 0270903540205001 Allin Dargi 6 - 800

4 0270903543405001 Diya B.K. 6 - 1600

5 0270903546405001 Suprem Pariyar 6 - 800

15200

कुल ज�मा 579560

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)
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८२ मृ�यू भएका �यि�लाई भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाउने �य��को मृ�यू भएका उ� लाभ�ाहीलाई भ�ा पाउने सुचीवाट हटाई मृ�यू भएको
िदनदेखी भ�ा िदन रो�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले �थम चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� देहायका �य��को मृ�यूप�चात पिन भ�ा िवतरण गरेकोले उ� सामा�जक
सुर�ा भ�ा असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �...

�स नं लाभ�ाहीको नाम लाभ�ाहीको �कार वडा नं मृ�यू िमित वढी वुझेको रकम

१ झुक वहादरु गु�ङ �ये� नाग�रक ५ लगत क�ामा िमती नखुलेको १२०००

२ राम कुमारी के सी �ये� नाग�रक ५ २०७७ आ��वन १९ ३०००

३ लाल वहादरु �े� �ये� नाग�रक २ २०७८वशैाख १३ ६०००

४ �प�दन प�रयार नखुलेको ७ वकैले मृ�यू जनाइ खाता रो�का राखेको १०४३२४

५ आइती माया साक� नखुलेको ६ वकैले वसाईसराई भनी खाता रो�का गरेको १०४२७६

६ िडल वहादरु गु�ङ नखुलेको १ वकैले मृ�य ुजनाई खाता रो�का गरेको २४०८२

७ वल व दरुा गु�ङ नखुलेको १ वकैले मृ�य ुजनाई खाता रो�का गरेको २१०६२

ज�मा २७४७४४

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)
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८३ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को �यव�था रहेको छ।तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व
िनयमावली,२०७७ को िनयम ५८, ५९ र ६१ बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन� �यव�था भएकोमा नमुना छनौटका
आधारमा लेखापरी�ण गदा� र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�मा नरहेको, वडा काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको
�सल�सलेवार न�वर अनुसार उठाएको आय र ब�क दा�खलाको रकम निभडेको ह� ँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रस द�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क तथा अ�य
आयवापत ह�नुपन� वा�तिवक आ�दानी एिकन गन� सिकएन।यो वष� पा�लकामा िविवध �सफा�रस द�तुरमा आ�त�रक आयवापत �.८४ लाख ६५ हजार आ�दानी दे�खएको
छ।पा�लकाले आव�यक म.ले.प.फा.नं ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ।

८४ वढी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनमयावली २०७७ को िनयम ५८, ५९ र ६१ बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता
रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले उपल�ध गराएको राज�व िववरण अनुसार आ.व २०७७।७८ को आ�त�रक राज�व परी�ण गदा� काया�लयको िववरण अनुसार
�.८४३५४७४ को आ�दानी र�सद देखाइएकोमा आ�त�रक आय खातामा �.८४६५११३।१० आ�दानी दे�ख�छ।यसरी काया�लयको िववरण र आ�त�रक आय
खाताको िववरणमा एक�पता नह� ँदा आ�दानी रकम यथाथ� हो भ�ेमा िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन।पा�लकाले आ�त�रक आयको स�व�धमा छानिवन गरी यथाथ� आय
एिकन गनु�पद�छ।

८५ कम आय �ाि� 

�देश आ�थ�क ऐन २०७७ को अनुसुची ६ मा रोडा ढंुगा िग�ी िच�स गे�ान च�ानको संकलनको दर �ित �य ुिफट � ७ का दरले कर संकलन गन� उ�ेख छ।पा�लकाले
वातावरणीय �भाव मु�यांकन वेगर नगदी र�सदको �योग गरी यस आ�थ�क वष�मा ढंुगा िगटी वालुवा िवि� वापत �ितिटप � ३००।०० का दरले राज�व संकलन गरी
�.८८२१६०।०० आ�दानी जनाएको छ।यसरी �ितिटप �.३००।०० का दरले संक�लत रकमको िहसाव गदा� ज�मा २९४१ िटप दह�र वह�र िवि� भएको दे�ख�छ।
पा�लकाले �ितिटप ८८.२२५ �य ुफ�ट (२.५ घ.िम) को �ित �य ुिफट ७ का दरले मु�य अिभवृि� कर सिहत �.६९८।०० दरले २९४१ िटपको ज�मा �.२०५२८१८।
०० राज�व संकलन गनु�पन�मा �.८८२१६०।०० मा� राज�व संकलन भएकोले घटी राज�व संकलन भएको दे�खएको �..

१,१७०,६५८
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८६ िढला दा�खला 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा
�ा� भएपछी सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए भो�लप�ट �ज�मेवार �य��ले तोिकएवमो�जम ढाँचामा राज�वको लेखा राखी वकै दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा
पा�लकामा नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� िन�नानुसार वडाको राज�व रकम िनयामानुसार समयमा ज�मा नभई िढला दा�खला ह�ने गरेको दे�ख�छ। पा�लकाले
िनयमको पालना गद� समयमै राज�व दा�खला गनु�पन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

संकलन �थान संकलन िमित दा�खला िमित रकम

वडानं १ वशैाख जे� असार २०७८ असार २७ ५३१००

वडा नं ७ असार १ दे�ख असार ३० स�म २०७८ असार ३० २२९५०

वडा नं २ दह�र वह�र वापतको रकम २०७८ �ावण ४ ३४८३०

वडा नं ६ दह�र वह�र वापतको रकम २०७८ �ावण १० १५७५९०

वडा नं ७ दह�र वह�र वापतको रकम २०७८ �ावण १७ २४७४३५

वडा नं ११ दह�र वह�र वापतको रकम २०७८ �ावण १७ १३८५५
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८७ कम दा�खला 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा
�ा� भएपछी सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए भो�लप�ट �ज�मेवार �य��ले तोिकएवमो�जम ढाँचामा राज�वको लेखा राखी वकै दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा
पा�लकाको वडा नं ७ मा असार ३० गतेको नगदी र�सद नं ३६७३२ दे�ख ३६७३४ स�मको संक�लत राज�व �.२०००।०० स�व��धत �य��वाट असूल गरी राज�व
दा�खला गनु�पन� �..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

८८ आ�तरीक आय स�व�धमा दे�खएका अ�य �हयोरा देहायअनुसार छन् 

· व�क नगदी िकतावः काया�लयले मुल संिचत कोषको व�क नगदी िकताव तयार गरेको छैन । जसले गदा� आ�तरीक आय, िवषयगत िनकाय तथा अ�य �ोतवाट �ा�
आ�दानीको सिह लेखांकन भए नभएको सुिन��चत गन� सिकएन । �ा�ी तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।
· मनोर�न करः-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको
�वेश शू�कमा कर �लनूपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले यस शीष�कमा कर संकलन गरेको दे�खएन। पा�लकाको �े�िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न
कर पिहचान तथा एिकन गरी असुल गनु�पद�छ।
जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु करः ऐनको दफा ६१ मा जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु कर लगाउने �यव�था भएकोमा सो को पिहचान गरेको छैन ।

८९ कोिभड १९ तफ�
आ व २०६७।७८ को अषाढ मसा�त स�मको आ�दानी तथा खच�को �ववरण �न�न अनसुार रहेको भ�न पेश गरेको छः

आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�त स�म
�ा� रकम

खच� िशष�क २०७८ असार मसा�त
स�मको खच�

संघीय सि�त कोषबाट ० राहात �वतरण १४६०००
�देश सि�त कोषबाट �वारेि�टनहोि�ड� से�टर  

�नमा�ण �यव�थापन
१८६२०००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट �व�नयोजन
भएको

१०५००००० आईशोलेसन के�� �नमा�ण �यव�थापन २९२४०००

संघीय को�भड कोषबाट ० जनशि� प�रचालन ६६७०००
�देश को�भडकोषबाट १०००००० औष�धएवं �वा��य उपकरण तथा

साम�ी ख�रद
२३८६०००
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अ�य �ोतबाट�ा� ६२६१०१ �वा��य पूवा�धार �नमा�ण १५५५०००
अ�य शीष�कमा भएकोखच� ८५४९८८
बाँक� १७३१११३

ज�मा १२१२६१०१ ज�मा १२१२६१०१
मा�थ उ�लेिखत खच�को �ववरण अनसुार देिखएका �यहोरा देहायअनसुार छन:्
: 
पा�लकाले यस वष� कोषवाट िविभ� खच� गरेकोमा अनुदान, ए�वुले�स भाडा, खाजा खाना लगायतमा गरेको खच�को िववरण देहायअनुसार रहेको छः

�
स

िववरण रकम �योजन

98 सु�दरबजार अ�पतालको अ��सजन पाइपलाइन िनमा�णका लािग ओ टु क�सन�लाइ भु�ानी २२५०२० अनुदान

99 नमुना सामुदाियक अ�पतालको अ��सजन पाइपलाइन िनमा�णका लािग नगद अनुदान िदएको ७३७५६५ अनुदान

112 सु�दरबजार अ�पतालको अ��सजन पाइपलाइन िनमा�णका लािग ओ टु क�सन�लाइ भु�ानी १००००० अनुदान

7 ए�वुले�स वापत कम�दा ह��पटल �ा.�ल.लाई भु�ानी ७८,१७० ए�वुले�स

8 ए�वुले�स वापत सामुदाियक सेवा के�� लाइ रकम भु�ानी १५५६१० ए�वुले�स

21 ए�बुले�स भाडा नमुना सामुदाियक अ�पताल िवकास सिमितलाइ भु�ानी १६९००५ ए�वुले�स

26 कोिभड १९ का िबरामीका लािग ए�बुले�स भाडामा �लएबापतको रकम कम�दा ह��पटल �ा.�ललाइ भु�ानी ९६,००५ ए�वुले�स

38 िवरामीह� तथा �वाब ओसारपसार गन� काय�का लािग खजेदरुा �ाइट हेभन यथु �लबलाइ भु�ानी १५४५०० ए�वुले�स

46 कम�दा ह��पटल �ा.�ल.लाइ भु�ानी १८१६१० ए�वुले�स

55 काेिभड १९ �याेजनका लािग ए�बुले�स भाडामा �लएवापतकाे रकम खजेदरुा �ाइट हेभन यथु �लबलाइ रकम भु�ानी ४०८०१५ ए�वुले�स
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29 ए�बुले�सकाे रकम खजेदरुा �ाइट हेभन यथु �लवलाइ भु�ानी ३७८०२० ए�वुले�स

115 खजेदरुा �ाइट हेभन यवुा �लवलाइ भु�ानी १५६००० ए�वुले�स

2 कोिभड १९ का िवरामी रा�न २०७७ असार र साउन मिहनाको खच� रकम नमुना सामुदाियक अ�पताल िवकास
सिमितलाई भु�ानी

२५५८५५ खाजा

27 खाना खाजा ,औष�ध खच� आिदको रकम नमुना सामुदाियक अ�पताल िवकास सिमितलाइ भु�ानी १०४०९४ खाजा

10 खाना खाजा वापत नमूना सामुदायसक अ�पताल िवकास सिमित लाइ भु�ानी २५९०७५ खाजा खाना

17 खाना खाजाको रकम िद िपपलवोट �रसोट� लाइ भु�ानी १६९९०० खाजा खाना

18 खाजाको रकम सुिमन होटेललाइ भु�ानी ६४,४७५ खाजा खाना

19 िबरामीह�लाइ खाना खाजा खुवाएवापत िद िपपलवोट �रसोट� लाइ भु�ानी १४७७५० खाजा खाना

39 िपपलवोट �रसोट�मा रहेकाे �वारे�टीनका मािनसह�लाइ खानाखाजा खुवाएवापतकाे रकम िद िपपलवोट �रसोट�लाइ
रकम भु�ानी

७४,३०० खाजा खाना

41 िद िपपलवोट �रसोट� लाइ रकम भु�ानी ५५,५५५ खाजा खाना

44 म िद िपपलवोट �रसोट�लाइ रकम भु�ानी ३१७६३५ खाजा खाना

47 िद िपपलवोट �रसोट�लाइ भु�ानी १२०५७५ खाजा खाना

50 िद िपपलवोट �रसोट�लाइ भु�ानी ६१,००० खाजा खाना

53 नमूना सामुदाियक अ�पताल िवकास सिमितलाइ भु�ानी १६६१५५ खाजा खाना

56 काठमाडौ रे�ुरे�ट,नेवा म:म रे�ुरे�ट र खु�बु फेिमली रे�ुरे�टलाइ भु�ानी ८७,२०० खाजा खाना
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62 कृिष �या�पस आइसाेलेसनका िवरामीह�लाइ खाना खुवाएकाे रकम ब��दपुरे हाेटललाइ भु�ानी ६१,४२५ खाजा खाना

73 नमुना सामुदाियक अ�पताल िवकास सिमितलाइ भु�ानी २५८३६० खाजा खाना

117 कोिभड १९ िनय��ण तथा �यव�थापनको रकम भु�ानी १०१८०० खाजा खाना

3 कृिष �या�पसमा आइसाेलेसनमा रहेका कािभड १९ का िबरामीह�लाइ खाना खाजा खुवाएको रकम ४८,२०० खाजा खाना

6 �वारे�टीनमा रहेका लाइ खाना खाजा खुवएवापत द िपपलवोट �रसोट� लाई भु�ानी ५३,८१० खाजा खाना

20 िपपलवोट �रसोट�मा �वारे�टीन �यव�थापनका लािग घर भाडामा िदएवापत रकम भु�ानी १११११२ घर भाडा

33 िद िपपलवोट �रसोट�लाइ भु�ानी ५५,५५५ घर भाडा

77 २०७७ मं�सर २६ दे�ख फागुन १५ स�मकाे घरभाडा वापतको रकम भु�ानी १४६२९० घर भाडा

116 कोिभड �ो�साहन रकम भु�ानी २४८५८४ �ो�साहन भ�ा

87 सूचना �काशन तथा �सारण गरेको रकम िविभ� सं�थाहरलाइ भु�ानी १०९००० सुचना �काशन

81 थानी माई स�ज�कललाइ िभिटएम लगायतको ख�रद रकम भु�ानी ४९९९३५ �वा��य साम�ी
ख�रद

82 सम� मेिड�ल� �ा.�ल.लाइ भु�ानी १७३७१०

95 पपुलर कने�सन नेपाल �ा �ल लाई भु�ानी ४९९९४३

110 सम� मेिड�ल� �ा�ललाई भु�ानी २०८४८५

93 -याम िनमा�ण बापतको रकम नमुना अ�पताललाई भु�ानी िदएको २५००००
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ज�माः ७५४९२९८

यसमा दे�खएका �यहोराह�ः

o कोिभड १९ कोष (�कोप) वाट कुल � १०३९४९८८। खच� गरेको,

o कोिभड १९ का िवरामीलाइ रा�नको लािग क�रव ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा घरभाडामा खच� गरेको, सरकारी �थल वा अ�पतालमा रा�ने �यव�था नगरेको
कारण घरभाडामा खच� भएको,

o कोिभड १९ रोग लागेका िवरामी, �वा��यकम� तथा सरसफाइकम�लाइ मा�थ उ�े�खत ता�लका अनुसार मा� खाजा खानामा � २४ लाख ८ हजार खच� गरेकोछ।
साना अ�य रकम िहसाव गदा� � २८ लाख स�म खच� भएको दे�ख�छ। खच�को िव�लेषण गदा� �ित �यि� �ित छाक � ४००। दे�ख � ५००। को दरले खाजा खाना
खुवाएको दे�ख�छ। खाजा खाना खुवाउदा दर माग गरेको छैन भने कोिभडका िवरामीको सं�या तथा खच� रकमलाइ �वा��य शाखावाट �मािणत गराएको छैन।
पा�लकाले अिभलेखलाइ �यव��थत गरेको छैन।
काया�लयले पटक पटक िवरामीलाइ ओसारपसार, �वाव संकलन आिदमा मा�थ उ�े�खत िविभ� ९ भौचरवाट ए�वुले�स स�चालनको लािग � १७ लाख ७७ हजार
भु�ानी गरेको छ। यसमा भएको, जसमा १५ िदनको ए�वुले�स भाडा � ५००००।, ड� ाइभरलाइ खाजा खाना �ित िदन � ६००।, �ितखेप ओसारपसार (आइसोलेसन
तथा �वाव) � २ हजार लगायतका खच� ह� समावेश गरेको दे�ख�छ। ए�वुले�स भाडा तथा खच� रकममा िमत�ययीता अपनाउनुपन� दे�ख�छ।

अनुदानको �पमा भौ नं 99 वाट नमुना सामुदाियक अ�पतालको अ��सजन पाइपलाइन िनमा�णका लािग � ७३७५६५। नगद अनुदान िदएकोमा खच�का �माण पेश गरेको
छैन। पा�लकाको आफै मातहत सु�दरवजार अ�पताल तथा �वा��य चौक�ह� रहेकोमा सामुदाियक अ�पताललाइ अ��सजन पाइपलाइनको लािग रकम िदनु उिचत
दे�खएन। साथै सामुदाियक अ�पताललाइ अनुदान िदएकोमा खच�का �माण तथा जडान भएको पेश गनु�पन� � ..

( उ� बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)
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९० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा �सिढ िनमा�ण तथा वाटो
सो�लङ �स�ाई कुलो िनमा�ण लगायतका िनमा�णका काय��म स�ालन गरी यस वष� ११६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई औषत ७९ िदनको लािग �. ५६ लाख ८८
हजार खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई �यनुतम ६० िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ�
खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

९१ आ�त�रक लेखापरी�ण नभएकोः 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ। यस �थानीय तहको
अ�तरसरकारी अ��तयारीको लेखापरी�ण कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट भएको छ भने वाँक�को हकमा आ�तरीक लेखापरी�ण भएको छैन।पा�लकाले
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी वनाउन आ�तरीक लेखापरी�क िनय�ु� गरी पा�लकाको िविनयोजन राज�व तथा धरौटीको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराउनुपद�छ।
अ�तरसरकारी अ��तयारीको लेखापरी�णवाट दे�खएका �यहोराह�ः
· आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा १९ मा �वीकृत वजेट र काय��मको काया��वयन तथा िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३ र ३८ मा
काय��म संसोधन र खच�को �यव�था रहेको छ। वािष�क काय��ममा साङदो प�ेरी वौ� गु�वा गु�ङ समाजको गु�वा िनमा�ण र मरणघाट िनमा�णको लािग � १० लाख
िविनयोजन गरेकोमा काया�लयले काय��म संसोधन वेगर मरणघाटको मा� ��टमेट र संझौता गरी � ९ लाख ७५ हजार खच� लेखेको छ।
सामा�जक सुर�ा तफ�  भौ नं २ िमित २०७७।१२।२५ वाट काया�लयले िविभ� व�कमाफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ाको �थम िक�ताको पे�क� फ�य�ट गदा� कोलेिनका
िफता� गनु�पन� रकम � २८७१७२४। लाइ संघीय वे�जु खातामा दा�खला गरेको छ । उ� रकम कोलेिनका खातामा िफता� गनु�पन�मा वे�जु खातामा रकम रा�नु उिचत
दे�खएन। साथै उ� रकम कोलेिनका िफता� नगरेकोले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले आ�थ�क िववरण �मािणत गदा� िनकासा िभडान नभएको भिन �मािणत गरेको
छ। 

९२ पे�क� वाँक� २,४४५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथा फ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले
देहायअनुसार �याद समा� भएको पे�क� हालस�म फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� फ�य�ट गनु�पद�छ।

भौ. नं िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क�को िववरण रकम

११८।२०७७।०६।२९ गंगा वहादरु गु�ङ �याक हो लोडर स�ालन खच� ५०००

२४७।२०७७।०८।१२ रा�जव िघिमरे कम�चारीको वठैक भ�ा ४००००

२६९।२०७७।०९।०५ रा�जव िघिमरे कम�चारीको वठैक भ�ा ४००००

५९।२०७७।१२।०२ परमे�वर िपया हा��पाइले िव�� औषधी सेवन अिभयान १००००००

६८।२०७७।१२।०६ सु�दरवजार अ�पताल िवकास सिमती मातृ तथा नविशशु काय��म, आमा सुर�ा काय��म ९५०००

३५।२०७८।०३।२२ �सज�ना यवुा �लव ए�वुले�स ख�रद ३५००००

८२।२०७८।०३।२२ �सज�ना यवुा �लव ए�वुले�स ख�रद ५०००००

८१८।२०७८।०३।२९ फोर �ज इ��जिनय�रङ सोलुसन नगरपा�लकाको पा�व�िच� िनमा�ण ३२००००

८२५ स�टवेयर हव नेपाल �ा �ल नगरपा�लकाको पा�व�िच� िनमा�ण १८००००

ज�मा २५३००००

( गंगा बहादरु गु�ङ र राजीव िघिमरेको �. ८५००० बे�जु काया�लयको �िति�याको अनुरोध प�बाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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https://nams.oag.gov.np74 of 76

९३ स�परी�णवाट कायम वे�जु 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच�का �माण सिहतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयले आ व २०७४।७५
को �ितवेदनको दफा नं ३४ मा उ�े�खत कृ�णराज खिनयाको पे�क� रकम काय�पा�लकाको िनण�य समेतका आधारमा फ�य�ट गरेकोमा उ� रकम म�ये ५० �ितशत
अनुदानमा सुि�म �लाि�क क�सन�वाट � ३४००००। (काया�लयको योगदान � १७००००।) ५० थान �स�पो�लन �लाि�क टनेल ख�रद गरेकोमा उ� खच�का स�कल
िवल भपा�इ पेश नभएकोले स�कल िवल तथा सो लाइ पु��ाइ गन� कागजात पेश गनु�पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको िनण�यानुसार फ�य�ट ग�रएको । )

९४ अनुगमन र स�प�र�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । वाँक� वे�जु
समेत फ��ट गर� संपर��णको ला�ग पेश गनु�पद�छ । हालस�मको कुल वे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार छः

गत
वष�स�मको
बाँक� बे�जू

(A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको
बाँक� बे�जू
(C=A-B)

यो वष�को बे�जू(D) संपर��णबाट
कायम बे�जू(E)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(F=C+D+E)

४१०५३ ५३७ ४०५१६ ४७४३७ ०० ८७९५३
यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

आ व वे�जु दफा नं. वे�जुको संि��
�यहोरा

स�परी�ण रकम

२०७�।७६ ६० मिहला िदवसको लािग
िनम�ला पौडेलको
पे�क� फ�य�ट।

२००००

२०७६।७७ ६३ िदघ�रोगी र २०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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असा�यरोगीको लािग
सहायतावापत �ी
जनकराज िम�ले
�लएको पे�क�
काय�पा�लकाको िनण�य
समेतका आधारमा
फ�य�ट ।

२०७४।७� ३४ जनकराज िम�को
पे�क� वे�जु रकम
दा�खला भइ आएको ।

१६�९३

२०७४।७� ३४ कृ�णराज खिनयाको
पे�क� रकम
काय�पा�लकाको िनण�य
समेतका आधारमा �
१� हजार दा�खला
समेतका आधारमा
फ�य�ट।

३०००००

२०७४।७� २२ पदा�धकारी बैठक
भ�ा बढी भु�ानी
भएकोमा असुल भइ
आएको ।

३४००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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२०७�।७६ २३ पदा�धकारी बैठक
भ�ा िनयम िवप�रत
भु�ानी भएकोमा
असुल भइ आएको ।

५६४६३४

ज�माः ११०४६२७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


