
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

देवचलुी नगरपातलका 
नवलपरासी व.स.ुपूवा 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 और्चत्र् समेिको र्वचार 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 पररचालन 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, प्रचतलि 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 खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

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

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



 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

 (गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ११२ तमतिाः २०७९।३.२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

देवचलुी नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
नवलपरासी व.स.ुपूवा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.3 करोड ९ लाख ३२ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.64 लाख 97 हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू.20 लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.73 लाख २१ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.81 लाख ९५ हजार र पेश्की 
रू.६८ लाख ४२ हजार रहेको छ । गिवषा रु.6 करोड 55 लाख 22 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट 
एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.8 करोड 41 लाख 86 हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक 
बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमाचारीको 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। नगरपातलकाबाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छनभ भन्न े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 प्रचतलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
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 छनभ।   

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

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

 

  

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

देवचलुी नगरपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

47 70 30932 - 17 6497 47 53 24435 2077 8195 732१ - - 1551६ 6842 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

नवलपरु 65522 - 5771 59751 - 24435 84186 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : देवचुली नगरपा�लका, नवलपुर , देवचुली नगरपा�लका , नवलपरासी पूव� भाग

काया�लय �मुख गोिव�द �स�देल २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख अिनता का�ले २०७७-१०-१६

लेखा �मुख �ीभ� पौडेल २०७७-४-१

बे�जु रकम ३०,९३१,६०१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ९,९९,५७,३८१.५९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ७०,३७,६६,४८० चालु खच� ६४,३५,७४,२४९.७६

�देश सरकारबाट अनुदान २,५२,४८,००० पँूजीगत खच� १७,२६,९९,७०६.४१

राज�व बाँडफाँट ८,९८,१९,६८९.२४ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,७३,१७,२७८.५१

आ�त�रक आय ७,७९,९७,६०८.८९

अ�य आय ८,१८,१६,७६६.०६

कुल आय ९७,८६,४८,५४४.१९ कुल खच� ८६,३५,९१,२३४.६८

बाँक� मौ�दात २१,५०,१४,५११.१

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन�
सिकने आधार र काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश
ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।१२।२६ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको
हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १७ वडा, ८९ सभा सद�य, ११२.७२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५९४०० जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय
�ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः
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आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७९,२२,६४,७९२.११ ८०,८९,६०,२४५.१९ ८०,८९,६०,२४५.१९ ७८,६३,९७,३५८.८२ ७८,६३,९७,३५८.८२

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ७३,११,९८,४७९ ७३,३१,०२,३७९.१३ ० ७३,३१,०२,३७९.१३ ६०,५०,८६,६७९.२० ० ६०,५०,८६,६७९.२०

११००० कर ११ १२,८९,४७,२०० १४,८६,६१,२८३.७९ ० १४,८६,६१,२८३.७९ ९,९८,२६,७७१.९८ ० ९,९८,२६,७७१.९८

१३००० अनुदान ५८,८७,५१,२७९ ५६,५२,८५,०८१ ० ५६,५२,८५,०८१ ४५,८८,६३,२६७ ० ४५,८८,६३,२६७

संघीय सरकार १२ ५६,०४,३४,२७९ ५४,३५,८०,०८१ ० ५४,३५,८०,०८१ ४३,३५,०३,००० ० ४३,३५,०३,०००

�देश सरकार १२ २,८३,१७,००० २,१७,०५,००० ० २,१७,०५,००० २,१६,७५,००० ० २,१६,७५,०००

अ�त�रक �ोत ० ० ० ० २८,८५,२६७ ० २८,८५,२६७

जनसहभािगता ० ० ० ० ८,००,००० ० ८,००,०००

१४००० अ�य राज�व १,३५,००,००० १,९१,५६,०१४.३४ ० १,९१,५६,०१४.३४ ४,६३,९६,६४०.२२ ० ४,६३,९६,६४०.२२

ख. अ�य �ाि� ६,१०,६६,३१३.११ ७,५८,५७,८६६.०६ ७,५८,५७,८६६.०६ १८,१३,१०,६७९.६२ १८,१३,१०,६७९.६२

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ५,८०,६६,३१३.११ ६,१२,२७,८४८.११ ० ६,१२,२७,८४८.११ २,५१,२१,४४२.९८ ० २,५१,२१,४४२.९८

धरौटी ० १,४६,३०,०१७.९५ ० १,४६,३०,०१७.९५ ६६,२४,१८८.६४ ० ६६,२४,१८८.६४

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ३०,००,००० ० ० ० १४,९५,६५,०४८ ० १४,९५,६५,०४८

भु�ानी (ग+घ) ८६,४२,६४,७९२.११ ६९,३९,०३,११५.६८ ६९,३९,०३,११५.६८ ७५,६८,२३,४९०.७० ७५,६८,२३,४९०.७०

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ८०,३१,९८,४७९ ६५,२५,४४,७३७.१७ ६५,२५,४४,७३७.१७ ५७,९८,६७,९८०.५४ ५७,९८,६७,९८०.५४

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ५,५८,३०,३०० ४,५८,३९,४७६.८४ ० ४,५८,३९,४७६.८४ १८,८७,०८,५७०.०५ ० १८,८७,०८,५७०.०५

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ९,४१,०२,९०० ७,६१,३६,२७९.६४ ० ७,६१,३६,२७९.६४ ७,८३,७७,०७२.८७ ० ७,८३,७७,०७२.८७

२५००० सहायता (Subsidy) १८ १०,००,००० ९,६३,०६४ ० ९,६३,०६४ ५,५७,१४,८६७.९६ ० ५,५७,१४,८६७.९६

२६००० अनुदान १८ ४३,८३,२०,२७९ ३६,२२,९०,२७३.२८ ० ३६,२२,९०,२७३.२८ ३,४१,६२,१६०.०२ ० ३,४१,६२,१६०.०२

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ २,१३,७५,००० २,११,११,७९६ ० २,११,११,७९६ ९०,६३,९५७.९६ ० ९०,६३,९५७.९६

२८००० अ�य खच� १८ ९,००,००० ४,३४,००२ ० ४,३४,००२ ३,०९,१६४ ० ३,०९,१६४
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३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १८ १९,१६,७०,००० १४,५७,६९,८४५.४१ ० १४,५७,६९,८४५.४१ २१,३५,३२,१८७.६८ ० २१,३५,३२,१८७.६८

घ. अ�य भू�ानी ६,१०,६६,३१३.११ ४,१३,५८,३७८.५१ ४,१३,५८,३७८.५१ ७५,६८,२३,४९०.७० ७५,६८,२३,४९०.७०

कोषह� ५,८०,६६,३१३.११ ३,६६,४६,९४५.३० ० ३,६६,४६,९४५.३० २,३६,५५,१३२.९८ ० २,३६,५५,१३२.९८

धरौटी ० ४७,३४,६७६.२६ ० ४७,३४,६७६.२६ ३७,३५,३२९.१८ ० ३७,३५,३२९.१८

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ३०,००,००० ० ० ० १४,९५,६५,०४८ ० १४,९५,६५,०४८

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -२३,२४३.०५ -२३,२४३.०५

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (७,२०,००,०००) ११,५०,५७,१२९.५१ ११,५०,५७,१२९.५१ २,९५,७३,८६८.१२ २,९५,७३,८६८.१२

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ९,९९,५७,३८१.५९ ९,९९,५७,३८१.५९ ८,३१,९३,९५०.८३ ८,३१,९३,९५०.८३

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (७,२०,००,०००) २१,५०,१४,५११.१० २१,५०,१४,५११.१० ११,२७,६७,८१८.९५ ११,२७,६७,८१८.९५

ब�क तथा नगद बाक� २४ २१,४७,९८,५७१.१० २१,४७,९८,५७१.१० २,९९,६८,४३६.७८ २,९९,६८,४३६.७८
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पा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १२५८६१०००. १२५५१७८४२.

२ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म १०९०००००. १०७३८६९६.

३ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

४ ३५००००११३-सामा�जक िवकास म��ालय ५०००००. ५०००००.

५ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय ३००००००. ३००००००.

६ ३७०००११६४-एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास ४४८१५०००. २३९२९८६१.

७ ३१३०११०१४-राि�� य सूचता �यव�थापन तथा अनुगमन आ. ६८००००. ०.

ज�मा १८५७९९०००. १६३७२९३९९.

८ राज�व

िववरण आ�दानी दा�खला बाँक�

िविभ� १११५९००. १११९००. ०.

९ काय�स�ालनकोष

गतवष�को �ज�मेवारी यसवष�को आ�दानी ज�मा खच� बाँक�

१६८००० ४६७५००० ४८४३०००. ४८४३०००. ०

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको पाइएन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार

गरेको पाइएन
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वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ अनुसार ख�रदको गु�योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने

गरी दता� गरेको पाइएन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत

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

४.२ सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन गरेको पाइएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको पाइएन ।

४.३ म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।

४.४ �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको भएतापिन म. ले. प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै
कम�चारीका लािग �मण अिभलेख खाता राखेको पाइएन ।

४.५ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प.

फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन र म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

४.६ धरौटी िफता�ः आ�तरीक राज�व िवभागको िमित २०६९।६।१० को प�मा अि�म भु�ानी वा धरौटी िफता� गनु�पुव� भु�ानी �लएको रकम र मु�य अिभवृि� कर स�व�धीत िनमा�ण
�यवसायीले कर िववरणमा समावेश गरे नगरेको स�व�धीत आ�तरीक राज�व काया�लयवाट एिकन गरी भु�ानी िदने प� जारी गरेपिछ मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।काया�लयले िन�न
िनमा�ण सेवालाइ काय� स�प� ग�र धरौटी रकम िफता� गदा� कर समायोजन �माण प� न�लइ भु�ानी गरेकोले कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �.

३,६७१,७८७
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�स.नं. गो.भौ.नं. र िमित िनमा�ण क�पनी /फम� काय� भू�ानी रकम

१ ४।२०७७।५।१४ िदवा इ��जिनय�र� ए�ड क��ट��सन सुरि�त आवास द�लत बोटे मुसहर व�ती 375000

२ ५, १५।२०७७।६।७ िपएस िनमा�ण सेवा नगरपा�लकाको ते�ो त�ा िनमा�ण 199268

३ ७।२०७७।६।२७ सुिमत िब�डस� सामुदाियक पु�तकालय दो�ो त�ा िनमा�ण 37948

४ २१।२०७७।१२।११ िवडारी िनमा�ण सेवा वडा नं. २, १४ को काया�लय िनमा�ण 1107246

५ २४।२०७७।१२।२६ डोको क�स�टे�टे ए�ड क�ट��सन �ा.�ल. वडा काया�लय भवन िनमा�ण 699668

६ ३२, ४१।२०७८।२।१३ जुनतारा क��ट��सन धारापानी �वा��य चौक� िनमा�ण 653226

७ ३३।२०७८।३।१ जे ए�ड िड क��ट��सन �ा.�ल. न.पा.को दो�ो त�ा िनमा�ण 599431

ज�मा 3671787

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

५.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १८ ऐन, ६ िनयमावली, १७ काय�िव�ध ३ िनद�िशका १ आचार संिहता र १ मापद�ड समेत ४६ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण
गरी काया��यनमा �याएको छ ।

५.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो लगाउन बाक� ८ र यो बष� थप भएको ६५ वटा दता� गरी कूल ७३ वटा िववाद भएकोमा ४६ मा� फ��यौट भई २७ बाँक� दे�ख�छन् । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

६ िव�ीय िववरण परी�णः

६.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम
काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

६.२
िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट
शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको छ ।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट
१० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा
�.७०००००।- ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका
अनुदानबाट सोभैm कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

६.३ िव�ीय िववरण िव�लेषणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

सु�बाट तयार भएको िव��य �ितवेदन अनुसूची २३ ले फछ�ट गन� बाँक� पे�क� �. ९७५४८०५।९२ र सु�बाट तयार भएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी
म.ले.प.फा.नं. २११ अनुसार फछ�ट गन� बाँक� पे�क� �. ७७५४८०५।९२ देखाएबाट �. २००००००।- अनुसूची २३ ले बढी देखाएको छ ।
गत वष�को स��तकोषको मौ�दात �. ९६७५३३४३।१२ दे�खएकोमा िव��य �ितवेन म.ले.प.फा.नं. २७२ मा गत वष�को �ज�मेवारी �. ९९९५७३८१।५९ अ�या गरेबाट �.

३२०४०३८।४७ बढी �ज�मेवारी देखाएको छ । तसथ� सु�बाट तयार भएको िव��य �ितवेदनले आ�थ�क करोबारको यथाथ� र सही िच�ण गरेको छैन ।

६.४ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.९६७५३३४३।१२ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.९९९५७३८१।५९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस
अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३२०४०३८।४७ घटी।बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.३२०४०३८।४७

७ बजेट तथा काय��मः

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �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 उप �मुख �ी पाव�ता ितवारीले
२०७७।३।१० गते �.६७ करोड २१ लाख ८५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।१५ मा
�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ अब�डा बजेटः �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� �. १ करोड अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा
रकम काय�पा�लकाको २०७७।८।२८ को िनण�यबाट पुजीगततफ�  िविभ� शीष�कमा �.२१४३०८८।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको
िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७.३ योजना र काया��वयनः �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 ।
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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�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा
सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 26 1489034

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 195 42197332

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 40 23650000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 31 44225157

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 0 0

ज�मा 292 111561523

७.४ क) �े�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 54663270 45894498 7.03

सामा�जक �े� 347778800 310427235 47.57

पूवा�धार िवकास �े� 259262009 177670204 27.23

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 28650000 23175049 3.55

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 112844400 95377748 14.62

ज�मा 803198479 652544734 100.00

ख) चौमा�सक पँू�जगत 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 । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी
खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

१ संिघय सरकार 64755 1098 12528 51129 23278

२ �देश सरकार 13324 3288 923 9107 5433

३ पा�लका 67692 4514 47891 15287 5530

४ कूल खच�: 145771 8900 61342 75523 34241

खच� �ितशत 6.11 42.08 51.81 23.49

७.५ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� मा� छनौट
गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म
तफ�  शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:
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�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच� खच� (%)

१ जन�याेती माग� कालाेप�े मम�त ८,००,००० ० ०

२ कैलाश चाेक देखी बेल चाैतारा जाने बाटाे �तराे�ती २,००,००० ० ०

३ �रङराेड ख�ड अ�तग�त कालाेप�े १२,००,००० ० ०

४ िद�यनगर-मुि��े� तराई मधेश समृ�ी काय��मकाे अधुराे बाटाे कालाेप�े १५,००,००० ० ०

५ नगरकाे खेलकुद मैदान �तराे�ती १०,००,००० ० ०

६ टाेकरे नहर पाले घर िनमा�ण ७६,९०० ० ०

७ टाेकरे नहर पाले घर िनमा�ण २३,१०० ० ०

८ िबिभ� काय��ममा समपुरक गन� १,९८,००० ० ०

९ िडप वो�रङ िनमा�ण देवचु�ल ३ २५,००,००० ० ०

१० वेल चौतारा ढल िनमा�ण ५,००,००० ० ०

११ सफारी चाेकमा �ित�ालय िनमा�ण ५०,००० ० ०

१२ वाेरी� माग� �तरउ�ती /�धानम��ी राेजगार काय��म सगँ साझेधारी ३,००,००० ० ०

१३ �स चाई �यव�थापन ३,००,००० ० ०

८ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

८.१ आ�थ�क सहायताः महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको
पाइएन तर पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ । यस नगरपा�लकाले बाढी पिहरो तथा
 औष�ध उपचार वापत यो वष� १०३ �यि� सं�ठालाई आ�थ�क सहायता वापत �. ९३६८५२।- खच� ले�ख भू�ानी गरेको छ ।

८.२ िफता� गन� बाँक� अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा िन�नानुसारको रकम संिघय तथा �देश सरकारको स��तकोषमा ज�मा गनु�पन� �. ५२५८१८०७।७२ आ�थ�क वष�को
अ��यमा िफता� नभइ बाँक� रहेको रकम िन�न िमितमा दा�खला भएको छ ।

संिघय �ोत तफ� को सस�त चालु अनुदान आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको रकम �. ५२५८१३१७।७२।- म�ये �. ५२५७९१७६।७४।- िमित २०७८।४।१३ मा र �.

२१४१।- िमित २०७८।११।३० मा िफता� दा�खला भएको छ ।

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=14624329809874822
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=37513918602595558
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=60460626452768040
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=10564049522554067
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7886122457040638
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=14870737560215233
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7398251736768545
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=57249505422082842
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=264616974437430
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7301655784453442
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=49125478189466390
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=20585058582796346
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242851887137&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=5285432565043080
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�देश सरकार तफ� को सस�त चालु अनुदान �. ४९०।- िमित २०७८।११।३० िफता� दा�खला भएको छ ।

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

९.१ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
पदमा ३६ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.८४२४०००।- खच� लेखेको छ ।

९.२ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण
�यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । पा�लकामा कूल दरब�दी सं�या १०२ भएकोमा �वा��य तफ�  २
जना बढी पूित� भएको बाहेक ७८ पदपूत� भई २४ पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

१० स�प�� उपयोग र संर�णः

१०.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत
भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार
गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

१०.२
सािवक गाउँपा�लका / नगर पा�लकाका, संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� र सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा
अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

१०.३
साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नभएको र स�पितको संर�ण र उपयोग स�ब��ध नीित र मापद�ड बनेको पाइएन ।

११ ख�रद �यव�थापनः

११.१ स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� काय� स�प� नभइ धेरै योजनाको �याद थ�ने गरेको छ ।
िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको परी�ण गरी �मािणत गरेको �माण वेगर काय� स�प� बनाएको काय� �वीकार

�ितवेदन नबनाएको ।

११.२
बोलप� माफ� त ग�रएका योजनाको केहीको गुण�तर प�र�ण गन� गरेको तर उपभो�ा सिमितबाट भएका अ�धकांश योजनाको गुण�तर प�र�ण गन� गरेको पाइएन ।
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१२ राज�व आ�त�रक िनय��णः

१२.१ पा�लकाले �ा� गनु�पन� राज�वको लगत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

१२.२
ऐनको अ�धकार अ�तग�त नगरपा�लकामा जारी भएका ऐनह� गाउँसभाको �ज�मेवारीमा र िनयम ,काय�िव�ध, िनद�िशका लगायतका कानूह� नगर काय�पा�लकाको �ज�मावारीमा
जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको छ ।

१३ िश�ाः

१३.१ २६३ २०७८-१-२४ गैरआवा�सय द�लत छा�वृ��ः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ४.१.४ अनुसार �थानीय तहले भ�गो�लक अव�था, दरुी र अपा�गताको कारणले घरबाट दिैनक
आवत जावत गन� नस�नेका लागी िव�ालयले गरेको आवास �यव�थापनमा �ितिव�ाथ� �ित मिहना �.४,०००.०० का दरले ग�रने िनकासा म�ये �यि�गत सरसफाईका सामा�ी
ख�रद गन� �ित िव�ाथ� �ित मिहना �.5०० का दरले १० मिहनाको अिनवाय� नगद उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ ।२०७७ मं�सर देखी फा�गुनस�म ३ १/२ मिहना १५ जनालाई र
२०७८ चै�-बैशाखस�म ११/२ मिहनाको १८ जनालाई �.४००० का दरले ज�मा �.३,१८,०००.०० िनकासा ग�रएको छ । �यि�गत सरसफाईका सामा�ी ख�रदको लागी �ित
िव�ाथ� �ित मिहना �.5०० का दरले अिनवाय� नगद उपल�ध गराएको �माण पेश ह�न आएन ।३ १/२मिहनाको १५ जना र १ १/२ मिहनाको १८ जना िव�ाथ�लाई �.५०० का दरले
नगद ैवुझाएको �माण पेश गनु�पन� �.

४०,५००

१३.२ २१५ २०७७-१२-१७ िश�ण सहयोग अनुदानः अ�ेजी, िव�ान, गिणत िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�क �यव�थापनका लागी जारी ग�रएको िश�ण �सकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ को
दफा ६ अनुसार शु�य र एक दरव�दी भएका सामुदाियक आधारभुत र मा�यिमक िव�ालयलाई िश�ण �सकाई अनुदान िश�कको �यव�था गरेको छ ।गाउँपा�लकाको िश�ा शाखामा
अिभलेख कायम भएका िश�कह�को स�व��धत िव�ालयले पेश गरेको तलिव माग फारामका आधारमा िनकासा गनु�पन� �यव�था छ ।तप�सलका िव�ालयका िश�कह�को लागी ज�मा
�.५,१८,४००.०० एकमु� िनकासा ग�रएको छ । आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� बजेट ि�ज ह�ने सशत� बजेटबाट िव�ालयमा आ.व.२०७८/७९ मा िनय�ु ह�ने िश�कको लािग
िनकासा ग�रएको छ । आगामी आ�थ�क वष�को पा�र�िमक चालु आ�थ�क वष�मा िनकासा ग�रनु उपय�ु दे�खएन ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम िनय�ु�को िनण�य िमित िनकासा

१ नेपाल शारदा आ िव ए��जला सोती 078/1/7 112800

२ शा�ती �सज�ना आ.िव. िनर�तरता 112800

३ �भात जनता आ.िव. िनशा भुषाल 5/20/2078 112800

कमल भुषाल

४ सकला देवी मा.िव. पवन ढकाल 5/20/2078 180000

ज�मा 518400
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१३.३ ५१२ २०७८-३-२९ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७६ को दफा ६(८) अनुसार िव�ालयको भ�ितक पूवा�धार िनमा�ण उपभो�ा सिमित वा
ठे�काप�ा�ारा गन� सिकने दफा ६(१०) अनुसार म��ालयबाट �वीकृत स�व��धत िवषय �े�को िनद�शीका तथा वािष�क काय��म काया��वयन पु��तका वमो�जम ह�नुपन� �यव�था छ ।
क�ा कोठा िनमा�ण तथा क��यूटर �याव िनमा�ण काय�को लागी कुमारवत� आ.िव. लाई �.१७५५०००.०० र पशुपित शा.आ.स. मािव लाई �.६५००००.०० समेत ज�मा
�.२४,०५,०००.०० िनकासा िदएको छ । क�ा कोठा िनमा�ण तथा क��यूटर �याव िनमा�ण काय� स�प� भएको �माण पेश भएको छैन । िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयले च.नं. ८३
िमित २०७८/३/२० को संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालय, �संहदरबारलाई रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयनको लािग सम�वय र सहजीकरण स�व�धमा उ�ेख
गरे अनुसार सबै �थानीय िनकायले अनुरोध गरे अनुसार िनकासा भएको रकमको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ग�रनुपद�छ ।

१३.४ २६२ २०७८-१-२४ िश�ण �सकाई सामाि�ः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को �स.नं.२.६ अनुसार िश�ण �सकाई सामा�ी, �याव अ�स�टे�ट पा�र�िमक, उपकरण र �योगा�मक
सामाि�का लागी �ित िव�ाथ� �.१५०००.०० का दरले अनुदान िदने �यव�था छ ।पृ�वी मािवका ४६ जना र देवचुली मािवका १२० जना ग�र ज�मा १६६ जना िव�ाथ�को लागी
�.१५,०००.०० का दरले ज�मा �.२४,९०,०००.०० िनकासा ग�रएको छ ।िनकासा रकमको �योगको �माण पेश भएको छैन । िश�ण �सकाई सामा�ी, �याव अ�स�टे�ट पा�र�िमक,

उपकरण र �योगा�मक सामाि�का लागी भएको खच�को िवलभरपाई �माण पेश गनु�पन� �.

२,४९०,०००

१३.५ १२१ २०७७-१०-२१ लेखापरी�णः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को �स.नं. ५.१ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान सामा�जक परी�ण तथा
आ�थ�क लेखापरी�णका लािग आधारभुत तह �ित िव�ालय वािष�क �.१०,०००.०० र मा�यिमक तह �ित िव�ालय वािष�क �.१५,०००.०० एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था
छ ।आ�थ�क वष� ०७७/७८ मा िव�ालयलाई लेखापरी�णको लागी िनकासा भएकोमा आ.व. २०७६/७७ को लेखापरी�ण �ितवेदन पेश भएको छैन ।तप�सलको िव�ालयले
लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम लेखापरी�ण खच� �.

१ वरचुली मािव 15000

२ पशुपती शा.सा.स.मा.िव 15000

३ शा�ती सृजना आिव 10000

४ देवचुली �ािव 10000

५ �जवन�योती �ािव 10000

६ वालिकरण �ािव 10000

७ िम�लजुली �ािव 10000

८ सर�वती �ािव, कुलेनी 10000

९०,०००

१३.६ �ज�सी दा�खला - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी �ज�सी मालसामान भए सात
िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले ख�रद गरेका �.४४,४०,४०६.०० को िन�न सामा�ीको दा�खला �माण पेश नभएकोले दा�खला

३,२९०,९०७
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�माण पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. गो .भौ.न. र िमित िव�ालयको नाम ख�रद िववरण रकम

२ ४२७-०७८/३/२७ िभमसेन आदश�
मािव

िमिन िप�स क��यूटर-२५,एसएसिड-२५,िडिडआर-२५, मोिनटर एल�सिड-२५, माउस-२५, िकवोड�-२५ 1250000

३ ४२७-०७८/३/२७ िभमसेन आदश�
मािव

�ोजे�टर-५, �यापटप-१, �स�स �यामरा-६, वेभसाइट डेभलपमे�ट स�टवेयर-१,पेन ड� ाईभ-१, Hikvision
gigabit switch-1, POE switch-1

470500

४ ४२७-०७८/३/२७ वालिकरण आ.िव. डे�कटप-४, मोिनटर-४, नर्-४, िकवोड�-४, साउ�ड �स�टम-४, �या�टप-१, फोटोकिप मेिशन-१, एलईडी
िट.भी. ३२ ई�च-१

313000

५ ४२७-०७८/३/२७ वालिकरण आ.िव. चेयर-२, दराज-२, ओपन बुक रयाक-१, क��यूटर टेवल-६, �रभ��वङ चेयर-१, अिफस �सगंल बुक-१ 161025

६ ४२७-०७८/३/२७ सकला मा.िव. डे�कटप-५, �ोजे�टर-१, हवाईटवोड�-१, ि��टर-१, वायोमेिट�क िडभाईस-१, �स�स �यामरा-१५ 439450

७ ४२७-०७८/३/२७ सकला मा.िव. डे�कटप-१, �यानन ि��टर-२, राउटर-१ 100000

८ ११९-०७७/१०/११ नेपाल राि�� य
शारदा मािव

िमिन िप�स-१०, िडिडआर-१०, मोिनटर-१०, ि��टर-१ 425000

९ ११९-०७७/१०/११ नेपाल राि�� य
शारदा मािव

क��यूटर टेवल-५, क��यूटर कुच�-१०, अिफस टेवल-१, अिफस कुच�-१ (काप�ट पदा� समेत) 131932

ज�मा 3290907

१४ �कोप �यव�थापनः

१४.१ काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा
�थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म
अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय�
सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद्
घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा
िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

१४.२ गतवष�को भु�ानीः गतवष�को भु�ानी बाँक�लाई काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार सभाबाट पा�रत गरेर मा� खच� गनु�पद�छ । तप�सलको काय�मा गतवष�को भु�ानी िदन बाँक� रहेको
िववरण �मािणत गरेर राखेको दे�खदनै ।यसरी भु�ानी िदन बाँिक स�व�धमा िनण�य वेगर ग�रएको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

४७५,३९०
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�स.नं. भौ.नं. र िमित िववरण रकम

१ ५-०७७/४/३२ नेपाल मािव िद�यपुरीका कृ�ण खनाललाई �वारे�टाईन �यव�थापनमा २०७७ जेठको धारा जडान िवल भु�ानी �. 11135

२ ९-०७७/४/३ २०७७ आषाढ १७ दे�ख ३१ स�म खाना खाजा खुवाए वापत देवचुली �ा.िव. को �वारे�टाईन खच� �. 21300

३ १०-०७७/४/३२ सुरज�संह अ�धकारीलाई २०७७ आषाढ ११ दे�ख मसा�तस�मको जो�खम भ�ा भु�ानी � 45527

४ ११-०७७/४/३२ २०७७ आषाढ १३ दे�ख मसा�तस�मको �.१००० का दरले २० िदनको जो�खम भ�ा भु�ानी � 20000

५ १२-०७७/४/३२ २०७७ आषाढ मिहना ३१ िदनको �.५०० का दरले �खम �साद भुषाल र �सता अया�ललाई जो�खम भ�ा भु�ानी � 31000

६ १५-०७७/४/३२ २०७७ आषाढ २५ को िव�ुत महशुल िवल (२०७६ फा�गुनको महशुल) �.53533 भु�ानी �. 53533

७ १७-०७७/४/३२ २०७७ आषाढको खाना खाजा खुवाए वापत का�लका मािव-९ को �वारे�टाईन खच� �. 95649

८ २१-०७८/५/२ २०७७ आषाढ मिहनाको �या�डिफलमा जाली भन� काय�, पंजा, गमबुट ख�रदको रमेश ब ठाडालाई भु�ानी �. 35000

९ २३-०७७/५/२ २०७७ आषाढ मिहनाको जन�योती मािवमा �वारे�टाईन ब�नेको रेखदेखको लागी �रमा खरेल र कमला पौडेललाई पारी�िमक भु�ानी
�.

21000

१० २५-०७७/५/७ २०७७ आषाढको वडा नं.७ को �वारे�टाईन संचालन खच� वापत भुपराज पाठकलाई भु�ानी �. 71609

११ २९-०७७/५/११ २०७७ आषाढको िभमसेन मािवको �वारे�टाईन संचालन खच� वापत रामच�� ितिम��सना र ल�मी ितिम��सनालाई भु�ानी �. 28600

१२ ३०-०७७/५/१४ २०७७ आषाढको देवचुली �ािवका गाड� य�राज पौडेललाई पा�र�िमक भु�ानी �. 10000

१३ ४७-०७७/६/६ २०७७ आषाढको वरचुली �वारे�टाईन संचालन खच� वापत उमेश खनाललाई भु�ानी �. 10000

१४ ६३-०७७/७/१६ २०७६ चै�, २०७७ बैशाख र जेठको िव�ुत महशुल भु�ानी �. 21037

ज�मा 475390

१५ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क� फछ�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा स�थाले काम स�प� भएको िमितले १५ िदन िभ� पे�क� फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ । यस
पा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी तथा म.ले.प.फा.नं. २७२ को िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ अनुसार चालु आ�थ�क वष�को फछ�ट गन� बाँक� रहेको �. ७५९५४१७।९२ र गत आ.व स�मको
२१५९३८८।- समेत �. ९७५४८०५।९२ को �याद ननाघेको, ठे�काको �याद थप नभएको र पे�क� जमानतको �याद समेत सिकएकोले िन�नानुसारको पे�क� रकम िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ को
उपिनयम ४ अनुसार फछ�ट गनु�पद�छ । चालु आ.व. को �याद नाघेको िन�नानुसारको पे�क� रकम िनयमावलीमा �यव�था भए वमो�जम फछ�ट गनु�पन� �.

९,७५४,८०६
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�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१५.१ सडक बोड� नेपाल (२०७८।३।३) २०,००,०००

१५.२ अिवशा िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� �ा.�ल. (२०७७।८।२५) २०,५९,३८८

१५.३ माता ल�मी िनमा�ण सेवा (२०७८।३।३) ९,००,०००

१५.४ सकलादेवी �या�ािमक िव�ालय (२०७७।१०।२०) ४,५०,०००

१५.५ वरचुली मा.िव. (२०७८।१।२०) ९,८५,०००

१५.६ नारायणी घोल सालघारी झोलु�े पुल िन.उ.स. (२०७८।१।३०) १,३३,००२

१५.७ नारायणी घोल सालघारी झोलु�े पुल िन.उ.स. (२०७८।३।२८) ९,५३,१११

१५.८ ब��दपुर बा�कोल झोलु�ेपुल िन.उ.स. (२०७८।३।२८) ६,९६,८०५

१५.९ सकलादेवी �या�ािमक िव�ालय (२०७७।७।२१) १४,७७,५००

१५.१० मालपोत काय�लय कावासोती (२०७७।८।२५) १,००,०००

१६ पारी�मीक करः 
आयकरऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट करक�ी
गनु�पन� �यव�था रहेको छ।सिमितले िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

१९,८८९
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�.स. कम�चारीको नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

सा.सु कर समेत

1 अिनता �ावाली 477870 0 477870 7287 4778 2509

2 कृ�णहरी सापकोटा 501870 0 501870 9887 5019 4868

3 जमुना ढकाल 669138 188136 481002 7600 4810 2790

4 राम �साद शमा� 846127 333076 490629 10974 6474 4063

5 िवमला ल�साल 583938 101036 482202 7720 4822 2898

6 अिवनाश प�थी 686178 216912 469266 6427 4692 1735

7 �जवलाल �े� 688649 227254 461394 5639 4613 1026

ज�मा 19889

१७ �वा��य तफ� ः 
औषधी ख�रदः– 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 िशलब�दी दरभाउ प� मा�यमबाट �.७१११३९। खरीद
भएको छ भने सोझै �.२११२२९५। गरी ज�मा �.२८२३४३४। को औषधी खरीद गरेको छ। औष�धको खरीद गदा� पा�लकाले क�तीमा ३ वटा स�लायस� सँग कोटेशन मागी औसध �लइ लागत अनुमान तयार गनु� पन�मा सो नगरी ३
वटा कोटेशन �लइ �यूनतम कबोल गन� स�लायस� सँग खरीद गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार �न् ।
• 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,
• 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 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 ।

१८ िविवध तफ� ः

१८.१ बढी दरमा खरीदः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ। िन�न भौचरबाट िहउँदे घाँस खरीद गदा� �ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम स�ब�धीत सँग असुल गरी गाउँपा�लका खातामा
दा�खला गनु� पन� �.

७,८००
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भौ.िमित भु�ानी �लने �य�� घाँसको नामा ख�रद दर �ज�ा दर प�रमाण फरक दर बढी भु�ानी

29-078/3/30 गोरस पशु िवकास फम� इिपल �लिपल को िव�वा 15 5.25 400 9.75 3900

िक�बु िव�वा 15 5.25 1000 9.75 3900

ज�मा 7800

१८.२ भु�ानीमा करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.5340।अि�म कर क�ी
गरेको छैन ।क�ी नै नगरेको तथा कम क�ी गरेको रकम दा�खला ह�नु पन� असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./

िमित
िववरण भु�ानी

रकम
करको
दर ℅

दा�खला गनु�
पन� कर

दा�खला गरेको
करम

कम कर
रकम

512-
078/12/2

वडा अ�य� फुटवल कप खेलकुद 98500 15 1500 0 1500

10 18500 0 1850

216-
077/12/18

मौलाकाली ए�ो क�सन (५०℅ लागत साझेदारीमा काया�लयको भु�ानीको मा� काटेको
नपुग)

451500 1.5 6772 3387 3385

183-
077/12/1

मौलाकाली ए�ो क�सन हाइ�ीड मकै खरीद (५०℅ लागत साझेदारीमा काया�लयको
भु�ानीको मा� काटेको नपुग)

457600 1.5 6864 3432 3432

279-
078/1/30

थमन ए�ो सोलुसन बाट ��े�ा� खरीद (५०℅ लागत साझेदारीमा काया�लयको
भु�ानीको मा� काटेको नपुग)

260000 1.5 3451 1950 1501

327-
078/3/4

चौधरी ए�ोभेट से�टर मकै िवउ खरीद (५०℅ लागत साझेदारीमा काया�लयको
भु�ानीको मा� काटेको नपुग)

549430 1.5 8241 4121 4120

419-
078/3/22

थमन ए�ो सोलुसन बाट मकै छोडाउने मे�सन खरीद 140900 1.5 4227 2114 2113

45-
078/3/29

सुर�ा कम�लाई �ो�साहन रकम भु�ानी 5700 15 855 0 855

35-
078/1/10

सुर�ा कम�लाई �ो�साहन रकम भु�ानी 20000 15 3000 200 2800

359-
078/3/14

मकै बाली पकेट संचालक सिमित 2333500 1.5 32675 16338 16337

ज�मा 37893

३७,८९३
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१८.३ कृिषमा अनुदानः नगरपा�लकाले अनुदान�ाहीलाई कृिषमा अनुदान िददाँ अनुदानस�व�धी ग�डक� �देश भूमी ,�यव�था कृिष तथा सहकारी म��ालयको अनुदानस�व�धी काय�िव�धलाई
आधार �लई �प� काय�िव�ध बनाई अनुदान िवतरण गनु�पन�मा पा�लकाले चालु आ�थ�क वष�मा सामा�य ��तावना तथा तोक आदेशका आधारमा तथा काय�पा�लकावाट िनण�य गरी शत
�ितशत रकम िन�न अनुदान�ाहीलाई िविभ� �योजनको लािग िवतरण ग�रएकोले िनयमको पालना तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन� देखी�छ ।

�स न गो भौ नं िमती अनुदान�ाहीको नाम रकम

नगरपा�लका कृिष तफ�

1. 174-077/7/12 वडा नं.१४ कृिष अनुदान तथा िवउ िवजन खरीद 90000

2. 175-077/7/21 वडा नं.७ कृिष अनुदान तथा िवउ िवजन खरीद 70500

3. 176-077/7/21 वडा नं.११ कृिष अनुदान तथा िवउ िवजन खरीद 72917

4. 263-077/8/26 कृिषमा य��ीकरण घान का�ने मे�सन खरीद 400000

5. 276-077/9/1 हाते �ा�टर खरीद ३ वटा 195000

6. 530-077/12/5 वडा नं.१३ िवउ िवतरण 103355

7. 621-078/1/6 हाइ�ीड मकै खेती िवउ खरीद 204500

नगरपा�लका पशुतफ�

8. 850-077/3/17 उ�त बा�ा पालन कृषक समुह 246250

9. 741-078/1/18 वडा नं.१३ कुखरा पालन कृषक समुह उ.स 98500

10. 769-078/2/30 वडा नं.२ का कृषकलाई मेसीन खरीद 99800

11. 480-078/3/25 इ��ेणी बंगुर फम� बंगुर खरीद 504000

12. 481-078/3/25 इ��ेणी बंगुर पालन उ�ोग 504000

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 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 ।
कृिष 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�  पा�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 ।
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१८.४ भरपाई वेगरको खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा भरपाइ पेश नभएकोले भरपाइ पेश गनु�पन� �.

भौ.न.िमित �यहोरा रकम

426-
078/3/22

मकै �व��न काय��म अ�तग�त कृिष चुन ७१०० के �ज खरीद म�य २६०० के.�ज िवतरण भइ ४५०० के �ज �ित के �ज ८ का दरले �.३६०००। को
िवतरण भपा�इ पेश नभएकोले पेश गनु� पन� �.

112750

41-
078/3/26

�थलगत अनुगमन कता� २५ जनाको यातायात खच� �.९९०००। को बुझेको भपा�इ पेश नभएकोले िवतरण भपा�इ पेश गनु� पन� �. 99000

2-
077/5/11

मुि��े� टोल सुधार सिमती लाइ गत वषा�को रोय�ट दोहोरो क�ा भएको भिन िफता� िदएको �.१२६९००। दोहोरो क�ा भएको �माण पेश गन� अ�यथा
असुल गरी गा.पा िविवध खातामा दा�खला गन� �.

12690

ज�मा 112750

११२,७५०

१८.५ 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 िन�नानुसार
�.१२०२९५५।खच� लेखी भु�ानी गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनुपछ� ।
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भौ.िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम �

465-077/11/16 वडा नं.४ आमा समुह �ा�टीक कुच� खरीद जे� नागरीक काय��म 74240

491-077/11/20 वडा नं.११ ना�र िवकास आमा समुह भवन िनमा�ण 98500

492-077/11/23 जे� नागरीक स�मान काय��म 143215

733-078/2/13 मगर सं�ालय �तरो�ती 295500

743-078/3/23 था� समुदाय सं�कृित संर�ण पोसाक खरीद 197000

431-077/10/29 जे� नाग�रक स�मान साँ�कृितक पोशाक ख�रद 49500

631-077/12/27 आमा समुहलाई सां�कृितक सामा�ी ख�रद 49500

774-078/3/4 दगुाा� म��दर भजन िकत�न सामा�ी काय��म 49250

604-077/12/26 वडा अ�य� कप भ�लबल �ितयोिगता तथा खेलकुद 98500

512-077/12/2 वडा अ�य�ा फुटबल कप 98500

623-078/1/6 शा��त िदप यवुा �लब फिन�चर 49250

ज�मा 1202955

१९ नगर�तरीय योजनाः

१९.१ ६७ २०७७-१०-२६ नगर�तरीय योजनाह� (चालु ८०४४६४०३१०४)

अ�य काया�लयको खच�ः मालपोत काया�लय, कावासोतीलाई शौचालय िनमा�ण र फिन�चर �यव�थापनको लागी �.१०००००.०० भु�ानी ग�रएको छ ।अ�य काया�लयको लािग भौितक
पूवा�धार सुधार तथा फिन�चर ख�रद ग�रनु उपल��धमुलक दे�खएन ।य�ता खच�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

१९.२ ५३ २०७७-१०-५ नगर�तरीय योजनाह� (चालु ८०४४६४०३१०४)

काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� साव�जिनक िनकायले �वीकार गरेपिछ आपूित�कता�,
िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�दातालाई करारका शत� वमो�जम अ��तम भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।काय�पा�लकाको िमित २०७७/९/२७ को ६९ औ बैठकको िनण�य
अनुसार राधाकृ�ण म��दर �थल चुरीकला शमा�को घर रहेको कारणले उ� घर �थाना�तर गरी अ�य �थानमा भवन िनमा�णको लागी �.५,००,०००.०० उपल�ध गराइएको छ ।भवन
िनमा�णको लागी उपल�ध गराईएको रकमबाट भवन वनाए नवनाएको स�व�धमा �ािव�धक �ितवेदन तयार गरेको दे�खदनै ।

२० उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय�ः 
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो
आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ ।तर तप�सलमा उ�े�खत
उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी उपभो�ा ��य� �पमा सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िनमा�ण गन� सं�था लागत अनुमान खच� रकम

७६-०७७/१२/१७ भवन िनमा�ण शा�ती सृजना आ.िव. 394056 391420

१३३-०७८/१/२९ भवन िनमा�ण नेपाल राि�� य शारदा आ.िव. 394432 394000

१८२-०७८/३/२१ टवाईलेट/वाथ�म िनमा�ण १६ नं. वडा काया�लय 395931 393368

६०-०७८/३/३ टयवेुल िनमा�ण भा�यपुर �यालो टयूवेल 787976 492500

ज�मा 1972395 1671288

२१ फरक न�स�ः

२१.१ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको
भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तप�सलका योजनाह�को
सडक िनमा�ण काय�मा भवन (DUDBC) को न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । सडक िनमा�ण काय�मा Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स� Stone

Masonary work in 1:6 mortar per M3 (S.N.26.3, page26-1) �योग गनु�पद�छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई �ययभार पन� गएको छ । बिढ �ययभार पन�
गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

९७३,८११
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी �.

१ ४९-०७७/११/१३ कुसुमडाडा-लोकाहा खोला वाटो 13.8 7895.71 6827.5 1068.18 14741

२ ७९-०७७/१२/१७ मेघापाक� -िद�यधाम वाटो 112.041 7895.71 6827.5 1068.18 119680

३ ८४-०७७/१२/२२ कु�सोत िभि� वाटो सडक �तरो�ती 75.04 7895.71 6827.5 1068.18 80156

४ ९८-०७८/१/६ वोटेटोल माग� पूव� वाटो 33.6 7895.71 6827.5 1068.18 35891

५ ११२-०७८/१/२० जागृितचोक-कक� दास�म बाटो 150.195 7895.71 6827.5 1068.18 160435

६ १२७-०७८/२/६ च��माग� नाला िनमा�ण 38.88 7895.71 6827.5 1068.18 41531

७ १२९-०७८/२/९ ई��टोल वाटो �तरो�ती 77.98 7895.71 6827.5 1068.18 83297

८ १३४-०७८/२/१९ िमलनचोक-पूव� वाटो 23.524 7895.71 6827.5 1068.18 25128

९ १९८-०७८/३/२३ होम व�नेत-कुल �साद घरस�म बाटो 51.205 7895.71 6827.5 1068.18 54696

१० २०४-०७८/३/२४ सहकारी माग� ��रो�ती 28.17 7895.71 6827.5 1068.18 30091

११ २०५-०७८/३/२४ �ाथिमक �वा.के�� माग� �तरो�ती 22.76 7895.71 6827.5 1068.18 24312

१२ २२८-०७८३/३० �ानपूरचोक पुव�तफ�  कालोप�े 20.488 7895.71 6827.5 1068.18 21885

१३ २३४-०७८/३/३० कृिष �र�रोड राजमाग� 35.21 7895.71 6827.5 1068.18 37611

नगर�तरीय योजनाह� (८०४४६४०३१०४)

१४ ६०-०७८/३/२४ कुमारी �ोत िभ�ी सडक �तरो�ती 58.24 7895.71 6827.5 1068.18 62211

१५ ६७-०७८/२/३० स�ल-महे�� राजमाग� नाला िनमा�ण 52 7895.71 6827.5 1068.18 55545

१६ ७४-०७८/३/१४ पृ�वीनगरचोक-का�लका चोकस�म सडक 42.56 7895.71 6827.5 1068.18 45462

१७ ९७-०७८/३/२९ अमरचोक-उ�रतफ�  बाटो �तरो�ती 32.38 7895.71 6827.5 1068.18 34588

�मागत योजनाह�(८०४४६४०३१११)

१८ ४५-०७७/१२/१७ मेघापाक�  जाने ओरालो बाटो ��रो�ती 43.58 7895.71 6827.5 1068.18 46551

ज�मा 973811
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२१.२ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको
भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तप�सलका योजनाह�को
सडक िनमा�ण काय�मा भवन (DUDBC) को न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । सडक िनमा�ण काय�मा Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स� Stone

masonary 1:4 (S.N.20.1, page 20-1 ) �योग गनु�पद�छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई �ययभार पन� गएको छ । बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार
असुल गनु�पन� �.

९४७,४३८
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी �.

१ ३०-०७७/९/१७ राजे�� माग� �तरो�ती 34.425 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 51089

२ ५०-०७७/११/१४ िकसानमाग� �तरो�ती नाली िनमा�ण 32.4 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 48084

३ ५२-०७७/११/६ िमलन माग� �तरो�ती 67.2 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 99730

४ ५५-०७७/११/९ वोटेटोल माग� �तरो�ती 14.652 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 21745

५ ६०-०७७/११/१८ पनईखोलाको बाटाको वाल िनमा�ण 27.428 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 40705

६ ६२-०७७/१२/२० देवचुली वितसघरे माग� �तरो�ती 44.25 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 65671

७ ७७-०७७/१२/२० नमुना माग� �तरो�ती 37.8 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 56098

८ ८५-०७७/१२/२२ समावेशी माग� �तरो�ती 38.4 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 56989

९ ९४-०७८/१/६ गंगाचोक नाली तथा पखा�ल िनमा�ण 19.2 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 28494

१० १२४-०७८/१/३० नारायणी माग� �तरो�ती 23.49 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 34861

११ १३३-०७८/२/१७ संगम माग� �तरो�ती 40 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 59363

१२ १५२-०७८/३/७ वडा नं. १० क�भट� िनमा�ण 12.108 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 17969

१३ १९७-०७८/३/२३ जनव�ती सडक िनमा�ण 141.225 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 209589

नगर�तरीय योजनाह� (८०४४६४०३१०४)

१४ ८२-०७८/३/२० फाराम-चौतारो वाटो नाला िनमा�ण 52.624 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 78098

�मागत योजनाह�(८०४४६४०३१११)

१५ ४३-०७८/१२/१३ वरटाडी वाटो नाली िनमा�ण 53.2 8741.72 ७२५७.६४ 1484.08 78953

ज�मा 947438

२२ न�स� दर

२२.१ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको
भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तप�सलका योजनाह�को

१३५,३५०



https://nams.oag.gov.np27 of 35

सडक िनमा�ण काय�मा भवन (DUDBC) को न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । सडक िनमा�ण काय�मा Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स� PCC.

work for structure 1:2:4 M 15 (S.N.20.2, page20.1) �योग गनु�पद�छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई �ययभार पन� गएको छ । बिढ �ययभार पन� गएको
रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी �.

१ ७९-०७७/१२/१७ मेघापाक� -िद�यधाम बाटो 21.93 10435 8833.1 1601.97 35131

२ ८६-०७७/१२/२५ धौलािगरी माग� पेटी िनमा�ण 35 10435 8833.1 1601.97 56069

नगर�तरीय योजनाह� (८०४४६४०३१०४) 0 0

३ ६०-०७८/२/२४ कुमारी�ोत िभ�ी सडक ��रो�ती 27.56 10435 8833.1 1601.97 44150

ज�मा 135350

२२.२ ५३ २०७७-१०-५ नगर�तरीय योजनाह� (चालु ८०४४६४०३१०४)

राजनैितक दल स�व� भौितक संरचनाः �थानीय पूवा�धार िवकास िनयमावली,२०७७ को िनयम ९(३) मा राजनीितक दल स�ब� संगठनको पूवा�धार िवकास स�ब�धी आयोजना
स�ालन गन�, ज�गा ख�रद वा मुआ�जा िवतरण गन�, साम�ी ख�रद गरी िवतरण गन�, गैर सरकारी सं�था वा सहकारी सं�था माफ� त आयोजना काया��वयन गन� र भौितक पूवा�धार िवकास
बाहेक अ�य �कृितका आयोजना छनौट गन� नपाईने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले �. ११ लाख ८६ हजार कूल लागत अनुमानमा िव पी �मृित भवन िनमा�ण काय�को लािग िव पी �मृित
भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.१० लाख भु�ानी िदएको छ।य�तो काय�मा साव�जिनक अपन�व नह�ने भएकोले य�ता �कृितका �े�मा बजेट बाँडफाँड गरी खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

२३ ठे�का �यव�थापनः

२३.१ �ज�सी दा�खला नगरेकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,2076 को दफा 28 अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात िदनिभ�
यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा भौ.३०१-२०७७।९।१० बाट �ज�ा �हरी काया�लय कावासोितलाई ३ वटा साइकल �.४४०७०।मा खरीद
गरी ह�ता�तरण गरेकोमा सो काया�लयमा �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेश भएको पाइएन साथै यसरी अ�य� काया�लयमा खच� गरीने परीपािटलाइ िनय��ण ग�रनु पद�छ

२३.२ मू�य अिभवृि� कर क�ीः – आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको
५० �ितशत स�ब��धत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले एडभा�स इले�ट� ोिनक स�लायर िड�जटल ए�सरे मेसीन
भौ.११-०७७।१०।१८ बाट मु.अ.कर सिहत �.१३२००००। भु�ानीमा �.१५१८५८.४४ मु.अ.करको िनयमानुसार ५० �ितशत रकम �.७५९२९। क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी
फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले मु.अ.कर समायोजन �माण पेश गनु� पन� �.

१५१,८५८

२३.३ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद

१,९५९,५७२
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काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।िन�न भौचह�बाट मोटरसाइकल �.१०६४०४७। र �यानो झोला �.८९५५२५।सोझै खरीद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

भौ. नं./िमित भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी रकम

95-077/9/12 मेरी गो�ड रेडीमेट कले�सन �यानोझोला खरीद 448045

137-077/10/16 �स.आर.आइ टी क�पनी �ा.ली �यानोझोला खरीद 447480

21-077/6/15 यूनाइटेड मोटस� �ा.�ल बाट मोटरसाइकल थान १ मोटरसाइकल खरीद 221900

533-078/3/29 यू िड ए�ड िड अटो से�स मोटरसाइकल थान ४ मोटरसाइकल खरीद 842147

ज�मा 1959572

२३.४ भौ.२७७-०७८।१।३० बाट वडा न ५ िमलनचोक दे�ख उतर िविपएस पेट� ो�लयम िनलपोखरी टोल भ�यांङ ह�द ैवडा न ४ जो�ने सडक कालोप�े गन�को लागी �ार��भक वातावरणीय
�ितवेदन IEE गन� काय� स�प� भएकोले आच� इ��जिनय�र� ए�ड �ा�ल लाई ४९७७६५। भु�ानी भएको छ । परामश� दाताको मु.अ.कर िवजकमा �यान नं.६०९६३२९८१ भएकोमा
आ�तरीक राज�व काया�लयको साइडमा �यान सच� गदा� यू ए�ड यू इ��जिनय�र� क����सन ए�ड क�स�टे�सी को नाम पाइयो । िनजको कर दाता काया�लयको स�कल कागजालमा
�या नं.६०९६३२३८१ रहेको पाइयो । गलत �यान नं. राखी मु.अ.कर कर िवजक जारी गरेकोले कर काया�लयमा मु.अ.कर बुझाएको �माण पेश गन� अ�यथा मु.अ.कर रकम दा�खला
गनु� पन� �. 

५७,२६५

२३.५ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको ७ िदन िभ� �ज�सी दा�खला गनु� पन�
�यव�था छ । िन�न भौचरबाट खरीद गरीएका ज�सी समानह� दा�खला भएको �माण पेश गनु� पन� �.

�.सं. भौ.िमित िववरण सामान रकम

1 356-077/10/10 सर�वती �ा िव डे�स १७ थान, बुक या�क २ थान 147750

2 623-078/1/6 शा�ती देिव यवुा �लव अिफस टेवल, आिफस कुस�, �ला�ीक कुस� 49250

ज�मा 197000

.

१९७,०००

२४ ठे�का �यव�थापन

२४.१ 231 २०७६-१२-२६ बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ ।झोलु�ेपुलको
��टलपाट�स खरीद काय� �.२३००८०७०।मा जुनिकरी इ�डि��ज साग िमित २०७८।१।२ मा संझौता भएको मा भौ.२३१-०७७।१२।२६ बाट �.२३२८४५३। भु�ानी भएको छ ।
स�झौतामा नभएको Excise Duty �.१८०३७।८६ मा मु.अ.कर समेत �.२०३८३। बढी भु�ानी भएकोले सो रकम स�ब��धत सँग असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

२०,३८३
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२४.२ न�फाइलरलाइ भु�ानीः मु�य अिभवृि� कर ऐन,2052 को दफा 14(1) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िब�� गदा� �ापकलाइ कर िबजक िदनुपन� �यव�था छ ।उ� कर िवजकबाट
Taxable VAT Sales को अशं ख�रदमा ितरेको मु.अ.कर घटाइ अक� मिहनाको 25 गतेिभ� स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।तोिकएको समयमा आपुित�कता�ले मु�य
अिभवृि� कर दा�खला गनु�पन�मा �यवसायीको IRD Portal मा PAN Search गदा� सेवा�दायक देहायको �यवसायी लामो समयदे�ख न�फाइलर दे�खएको छ ।न�फाइलरलाइ मु�य
अिभवृि� कर भु�ानी ह�ने समयमा दा�खला नह�ने ��थितले कर राज�वमा असर पन� दे�खंदा उ� �यवसायीले मु.अ.कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

भौ.न. िमती फम�को नाम कुल भु�ानी मु.अ.कर रकम मु.अ.कर न�बर िवजक न�बर र िमित कैिफयत

401-078/3/21 यूिनक ट� ेड से�टर 419872 51043 304816897 1 2078/m/2 दे�ख ननफाइलर

५१,०४३

२४.३
परामश� सेवाको लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ को उपिनमय ४ बमो�जम अनुसुची -१(क) बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु� पन�
�यव�था छ । प�लकाबाट खा�ा�य वासलात पु��तका तयार गन�को लािग लागत अनुमान तयार गरी ितन वटा परामश�दाता सँग आ�थ�क ��ताव माग गरी �यून कबोलगन�
परामश�दाताबाट काय� गराउनु पन� �यव�था छ । लागत अनुमानको तयार बेगर र ��तावमाग नगरी सोझै िवजय िवकास �ोत के�� खा�ा�य वासलात पु��तका तयारी गरेको
पाइयो ।भौ.४५०-०७८।३।२४ बाट �ोत के��लाई �.१४०००० र भु�ानी भएको छ । िनयमावलीको पालना गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

२४.४ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ
िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

५,६०८,४१५



https://nams.oag.gov.np30 of 35

भौ. नं./िमित भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी रकम

140-077/6/27 �वालीटी �ेस, �माट� ��टी�, �सटी स�लायस� मसल�द /काया�लय सामान 1145509

357-078/3/14 का�लका छापाखाना मसल�द /काया�लय सामान 299767

398-078/3/20 िहम�ी ि��टस� मसल�द /काया�लय सामान 101587

88-077/9/12 न�सन बजार क��यटुर खरीद 110740

299-078/2/6 एम.िव इ�टर �ाइजेज �यापटप खरीद 113500

326-078/3/4 भू स�ट नेपाल �ा.�ल ड�सटप खरीद, मोिनटर खरीद 438000

329-077/3/4 �ाइम स�ट सिभ�सेज �ा.�ल क��यटुर खरीद 352920

13-077/6/28 �ो.आईटी सोलुसन क��यटुर ि��टर र यिुपएस ख�रद 215555

214-078/3/27 �ो.आईटी सोलुसन क��यटुर यिुपएस र ि��टर 98000

339-078/3/7 कृ�ण ट� ेड फन�चर खरीद 459758

जोसी फन�चर उ�ोग फन�चर खरीद 459758

खनाल �टील फिन�चर उ�ोग फन�चर खरीद 459758

398-078/3/20 नारायणी होम डेकोरेटर फन�चर खरीद 108706

5-077/6/4 नारायणी फिन�चर से�टर फन�चर खरीद 700937

36-077/9/26 नारायणी फिन�चर से�टर लाई भु�ानी फन�चर खरीद 416405

117-078/1/21 नारायणी होम डेकोरेटर फन�चर खरीद 343068

ज�मा 5,608,415

२५ ठे�का �यव�थापनः

२५.१ ओभरहेड �ा�ी िनमा�णः तराइ मधेश समृि� काय��म अ�तरगत ४५० घ.िम. को ओभरहेड �ा�ी तथा वो�र� िनमा�ण काय� गन� आ.व. २०७५।०७६ मा मु.अ.कर बाहेक �.

९२१६४७००।८५ को ल.इ. तयार गरी िव�ुितय बोलप�को मा�यामबाट ठे�का ब�दोब�त भइ िभमे�वर िड� �ल� तथा िनमा�ण सेवा �ा.�ल.सँग �. १५५५३४८५।२० मु.अ.कर
बाहेकमा काय� गन� िमित २०७६।१।३० मा स�झौता भएको छ । भे�रयशन आदेशबाट स�झौता �. १४१९६५६।६५ ले वृि� भइ मु.अ.कर बाहेक �.१६९७३१४१।८५ अथा�त
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(मु.अ.कर) समेत �. १९१७९६५०।२९ कायम भएको छ भने काय� स�प� गनु�पन� िमित २०७८।१।२९ स�म �याद थप ग�रएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीलाई अ��तम िवल भू�ानी
ह� ँदा स�म �. १९००१३३४।०२ भू�ानी भइ काय� स�प� �ितवेदन समेत पेश भएको छ । काय� स�प� भएको िमितले िडफे�ट �यािव�लिटज िपरेड स�ममा कुनै मम�त स�भार गनु�पन�
अव�था भएमा िनमा�ण �यावसायीबाट मम�त स�भार गराउनुपद�छ ।

२५.२ आधारभूत अ�पताल िनमा�णः देवचुली नगरपा�लका-३ मा १५ शै�याको आधारभूत अ�पताल िनमा�ण गन� �. १५९५१२६०३।६२ (मु.अ.कर र िप.एस. बाहेक) को ल.इ. तयार गरी
िव�ुितय बोलप�को मा�यामबाट िनमा�ण काय� गन� िमत २०७७।१०।३० मा सूचना �काशन गरेकोमा २० वटा फम�बाट बोलप� दता� गरेकोमा सवभै�दा घटी �. १२४८५२७२।-
(मु.अ.कर र िप.एस. समेत) कबोल गन� सुनकोशी क��ट��सन नेपाल �ा.�ल. को बोलप� िमित २०७८।१।२ मा �वीकृत गरेको पाइयो । िमित २०७८।१।८ स�ममा िनमा�ण काय� स�प�
गन�गरी िमित २०७८।१।९ मा स�झौता गरेको छ । स�झौताको सता�नुसार कृिष िवकास ब�कको जमानत रा�ख �. २१४५००००।- पे�क� उपल�ध गराइएको छ भने आ�थ�क वष�को
अ��य स�ममा रिन� िवलबाट कुनै पिन भू�ानी भएको छैन । तोिकएको िमित स�ममा अ�पतालको िनमा�ण काय� स�प� गन� गराउने तफ�  स�ब��धत प�ले �यान पुर् याउनुपद�छ ।

२५.३ सडक िनमा�णः वडा नं. ३ र ४ बीचको रेखा पा��यारको घर दे�ख शा��त गौरा सडक कालो प�े गन� आ.व. २०७६।०७७ मा मु.अ.कर र क�टे�जे�सी समेत �. १९९३३९२५।८० को
ल.इ. तयार गरी िव�ुितय बोलप�को मा�यायमबाट ठे�का ब�दोव�त भइ जुनतारा क��ट��सनसँग मु.अ.कर र क��ट�जे�सी समेत �. १५०४९०७७।२४ मा काय� गन� िमित २०७७।
२।३० स�ममा स�प� गन�गरी िमित २०७६।११।२ मा स�झौता भएकोमा तोिकएको िमितमा काय� स�प� हनु नसक� िमित २०७७।६।३० स�म �याद थप भएको पाइयो । िमित
२०७७।४।२९ मा काय� स�प� गरी अ��तम रिन� िवल भौ.नं. ५।२०७७।६।२९ मा �. १४६५३३४।- भू�ानी ह� ँदा कूल �. १४९२४०६१।८५ भू�ानी भएको छ । उ� िनमा�ण
काय�को काय� स�प� �ितवेदन समेत पेश गरेको छ ।

२५.४ कालोप� सडक िनमा�णः वडा नं. १ दे�ख छ मा पन� ८ वटा सडक ख�ड कालोप�े गन� काय�का लािग आ.व. २०७६।०७७ मा �. १७५१८३२५।८८ (मु.अ.कर बाहेक) को ल.इ. तयार
गरी बोलप�को मा�यापबाट देवचुली िनमा�ण सेवासँग िमित २०७६।११।२ मा ठे�का स�झौता भएको पाइयो । मु.अ.कर र िप.एस. समेत �. १५७०७५१५।८५ मा स�झौता भएकोमा
िमित २०७७।८।२६ को नगर �मुख�तरीय िनण�यबाट भे�रयशन आदेश �ारा स�झौता रकम �. १७७३८२५१।७३ पुर् याएको पाइयो । भौ.नं. ६६।०७८।३।३० बाट अ��तम िवल
वापत �. ८३७७४४।- भू�ानी समेत कूल �. १७६०६३२२।- भू�ानी भएको छ । �याद थप भएको िमित भ�दा १ िदन अगािड िमित २०७८।३।१० मा काय� स�प� भएको उ�
िनमा�ण काय�को भू�ािन गन� रकमको अभाव भइ वािष�क काय��मको �स.नं. १७४ रेखा प��यारको घरदे�ख शा��त गौरा स�मको समपुरक साझेदारी (२०७८।३।९ को िनण�यले) को
बचत भएको रकमबाट �. १८४७४४।- र �स.नं. १७७ को वडा नं. १६ र १७ अ�तरगतका आठ ख�ड सडक कालोप�ेबाट बचत भएको रकमबाट �. ६५३०००।- समेत �.

८३७७४४।- िमित २०७८।३।९ मा खच� ले�ख भू�ानी भएको छ । उ� खच� रकम नगरसभाबाट अनुमोदन गरेको पाइएन ।

८३७,७४४

२५.५ बाटो कालोप�ः वडा नं. ११ र १५ को बाटो कालोप�े गन�को लािग आ.व. २०७६।०७७ मा �. ५८६०६४३।२१ को ल.इ. तयार गरी िव�ुितय बोलप�को मा�यामबाट सूचना
�काशनगरी सव ैभ�दा घटी कबोल गन� िनमा�ण �यवसयी देवचुली िनमा�ण सेवासँग िमित २०७६।१०।१६ स�ममा स�प� गन�गरी िमित २०७६।११।२ मा स�झौता भएको र स�झौता
रकम मु.अ.कर र िप.एस. मसेत �. ४४३४७४७।- रहेकोमा भे�रयशन आदेशबाट संशो�धत स�झौता रकम �. ५०२६८२०।४५६ कामय भएको पाइयो । तोिकएको समयमा काय�
स�प� ह�न नसक� िमित २०७७।६।३० स�म �याद थप गरेकोमा तोिकएको िमितमा काय� स�प� गरी गत वष�मा �थम रिनङ िवलबाट �. ६६१३०९।- र चालु आ.व. २०७७।०७८ मा
अ��तम िवलको गो.भौ.नं. २०।२०७७।९।२९ बाट �. ४२८६५४९। समेत कूल �. ४९४७८५८।- भू�ानी भएको छ । उ� िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन समेत पेश गरेको छ
।

२६ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२६.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी
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सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी यो वष� �.१२५५१७८४२।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा
बढी भ�ा िवतरण ग�रएको ३ वटा वडाह� वडा नं . ९, १६ र १७ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको छ ।

२६.२ िन�कृय खाता तथा लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३ (५) अनुसार सामा�जक सुर�ा खाता स�ालन गन� व�क तथा िव��य सं�थाले खाताह�
म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ� िदनुपन� र काय�िव�धको दफा २६ (३) अनुसार एक आ�थ�क वष� स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक व�कबाट अनुसूची ११ वमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले भ�ा
�ा� नभएको पाइएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भू�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । �च�लत
काय�िव�ध अनुसार व�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय खाता तथा लगत क�ा गरेको िववरण उपल�ध नगराएकाले िवत�रत रकम यिकन ह�न सकेन । पा�लकाले व�कबाट सो िववरण �लई
लगत क�ा तथा अ�य �कृया पूरा गरी भ�ा िवतरण काय�लाई यथाथ�परक बनाउनुपद�छ ।

२६.३ रकम िफता�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ दफा २६ (२) अनुसार �थानीय तहबाट िवतरण गन� सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम तोिकएको आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा वा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ह�न नसकेमा वा �थानीय तहमा नगद मौ�दात भएमा आ�थ�क वष�को अ��यमा सो रकम स�ब��धत संघीय सरकारको िविनयोजन खातामा कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयले तोिकिदए बमो�जम ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सो अनुसार नगरी ब�कबाट भ�ा िवतरण प�चात बाँक� रहेको �.८८९१६३।-
लेखापरी�णको �ममा िफता� दा�खला भएको छ ।

२६.४ नाग�रकता न�बर दोहोरोः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १२ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय
तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली
काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह� ९, १६ र १७ को परी�ण गदा� पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा
वापत �.४८४२००।- भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो भएको हो पा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�को लाभ�ाहीको िववरण समेत अ�ाव�धक
गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ ।
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Social Assistance Type Name Ward Personal Id Member Name Gender Age Citizn No. Amount

Senior citizen’s allowance-70 above 17 1991123079906 Khem Kumari Neupane FEMALE 85 1295 36000

Senior citizen’s allowance-70 above 17 2006081502963 Tulsa Bhandari FEMALE 70 1295 36000

Senior citizen’s allowance-70 above 17 1996021003274 Chandra Bahadur Khatri MALE 81 25570 36000

Senior citizen’s allowance-70 above 17 1996010504163 Damadar Prasad Timilsina MALE 80 25570 36000

Senior Citizen's Single women’s 17 2013121501226 Tulsi Maya Chhatri FEMALE 63 363008 24000

Widow 17 2040030400422 Tika Kumari Mahato FEMALE 37 363008 24000

Widow 17 2027081800223 Chin Kumari Mahato FEMALE 49 363008279 24000

Widow 17 2033071800212 Laxmi Mahato FEMALE 44 363008279 24000

First Category Disable 9 2023100900711 Khem Raj Bhattarai MALE 53 10957 36000

Second Category Disable 9 2023100900232 Khem Raj Bhattarai MALE 53 10957 19200

Senior citizen’s allowance-70 above 16 2000072900572 Mangale Sunar MALE 77 530 36000

Senior Citizen's Single women’s 16 2007080100833 Khagisara Gautam FEMALE 69 530 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 16 2007042300122 Gita Sunar FEMALE 70 773 33000

Senior citizen’s allowance-70 above 16 2006091002052 Indralal Khanal MALE 70 773 36000

Senior citizen’s allowance-70 above 16 2003123179337 Sumitra Gharti FEMALE 73 8252047 36000

Senior Citizen's Single women’s 16 2016101600504 Manrupa Adhikari FEMALE 60 8252047 24000

Total 484200

२७ अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को
लेखापरी�णको �ममा िन�नानुसार स�परी�ण ग�रएको छ ।
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आ.व. वे�जू दफा नं. बे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७�/७६ २� �ीभ� पौडेलको पारी�िमक कर क�ी गनु�पन� �. 450 450

२०७�/७६ ३२ �िश�क �ीभ� पौडेल र िव�ण ु�साद भूषाललाई बढी भु�ानी �. 2550 2550

२०७�/७६ ३� अ�ीम करक�ी असुल गनु�पन� �. 112967 112967

२०७६/७७ १४ एिकन गरी वा�तिवक लाभ�ाही नभए असुल गनु�पन� �. 84744 97364 182108

२०७६/७७ १� जे� नाग�रक भ�ा दोहोरो िवतरण गरेको �. 12000 12000

२०७६/७७ २� बढी दरमा ि��टर ख�रद गरेको �. 13300 13300

२०७६/७७ २७ सूचना �काशन वापतको करक�ी गनु�पन� �. 58725 58725

२०७६/७७ 28 आ�वासी कामदार हकिहत संर�ण म�को अ�ीम करक�ी गनु�पन� �. 3614 3614

२०७६/७७ ३७ िदवा ई��जिनय�र� ए�ड क���ट��सन �ा.�ल. को मूअकर समायोजन �. 165808 165808

२०७६/७७ �१ नेपाल नमुना मा.िव. को काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार ख�रद काय� गरेको �माण पेश
गनु�पन� �

3760000 3760000

२०७६/७७ �२ नेपाल मािव र पशुपित शा�वेद स�कृत मािवको लई र मू�या�न �ितवेदन पेश गनु�पन� �. 1400000 1400000

२०७६/७७ ६� चेतन राई मगरको पे�क� फछय�ट �. 25000 25000

२०७६/७७ ६� स�यनारायण गोिहतको पे�क� फछय�ट �. 20000 20000

२०७६/७७ ६६ राम �साद शमा�को असुल गनु�पन� �. 5800 5800

२०७६/७७ ६६ िशव �साद पराजुलीको असुल गनु�पन� �. 5091 5091

२०७६/७७ ६६ िवजय ढकालको असुल गनु�पन� �. 2720 2720

२०७६/७७ ६६ स�यनारायण गोिहतको असुल गनु�पन� �. 1000 1000

ज�मा 290961 5435172 0 45000 5771133
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२८ अ�ाव�धक बे�जुः
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� 
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको 
बे�जू (B)

यो वष� कायम 

बे�जू (C)

संपरी�णबाट कायम 

बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-B+C+D)

65522 5771 30931 0 90682


