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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. ५३ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

वेसीशहर नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
लमजङु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड १२ लाख ८९ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू.४२ लाख २४ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू.३७ लाख ९७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.४५ लाख ९९ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड ८६ लाख ६९ हजार 
रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु.७ करोड ९१ लाख ९१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.४ करोड १२ लाख ८८ 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, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

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

र्थाथा हनुे 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।नगरकार्ापातलका, 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 उदे्दश्र् 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



 

 
 

वेसीशहर नगरपातलका 
 

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

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४३ २९ ३१२८९ १ १२ ४२२४ ४२ १७ २७०६५ ३७९७ १८६६९ ४५९९ ० ० २३२६८ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

लमजङु ७९१९१ ० ६४९६८ १४२२३ ० २७०६५ ४१२८८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बेसीशहर नगरपा�लका, लमजुङ , बेसीशहर नगरपा�लका , लमजुङ

काया�लय �मुख ईमनाथ कडेल २०७८-८-१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख जनाद�न अ�धकारी २०७८-२-१०

काया�लय �मुख �ललाव�भ �याउपाने २०७७-११-१२

काया�लय �मुख पु�पराज पौडेल २०७७-५-८

काया�लय �मुख िकसानराज िचलुवाल २०७७-४-१

बे�जु रकम २७,०६४,४१२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,४६,९१,०००

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,५२,६६,००० चालु खच� ३६,०९,८६,०००

�देश सरकारबाट अनुदान १,९०,६२,००० पँूजीगत खच� १९,०६,४५,०००

राज�व बाँडफाँट ० िव�ीय/अ�य �यव�था १,५२,१६,०००

आ�त�रक आय १४,९६,९५,०००

अ�य आय २,९६,२५,०००

कुल आय ५९,३६,४८,००० कुल खच� ५६,६८,४७,०००

बाँक� मौ�दात ९,१४,९१,०००
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�ववरण �ट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�
/ भ�ुानी

व�तगुत/सोझै भ�ुानी ज�मा

�ाि� (क+ख) 629957 593648 0 593648
क.�ाि� (संिचतकोषमा

आ�दानी बाँ�धने)

605271 566559 0 566559

11000 कर 11 119404 129307 0 129307
13000 अनुदान 469582 414328 0 414328
संघीय सरकार 12 447193 395266 0 395266
�देश सरकार 12 22389 19062 0 19062
14000 अ�य राज�व 16185 20388 0 20388
ख.अ�य �ाि� 24686 27089 0 27089
कोषह� 24686 21280 0 21280
धरौट� 0 5809 0 5809
भ�ुानी (ग+घ) 704957 566847 0 566847
ग.भ�ुानी (सि�त कोषबाट) 680271 551631 0 551631
21000 पा�र��मक/ स�ुवधा 18 260419 230266 0 230266
22000 मालसामान तथा

सेवाको उपयोग

18 103967 67103 0 67103

१ प�रचय 
�थानीय नतेृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकार संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको
�थापना भएको हो।�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी
नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ।नगरपा�लकामा ११ वडा, १२७.६४ वग�  िक.िम �े�फल तथा पिछ�ो जनगणना अनुसार ३९३५६
जनसं�या रहको छ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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25000 सहायता (Subsidy) 18 67060 53942 0 53942
27000सामािजक सरु�ा 18 11886 7871 0 7871
28000 अ�य खच� 18 4900 1804 0 1804
31000 गैर �वि�य स�प�ी/

पूँजीगत खच�

18 232039 190645 0 190645

घ.अ�य भ�ुानी 24686 15217 0 15217
कोषह� 24686 13410 0 13410
धरौट� 0 1806 0 1806
ङ.यो वष�को बचत(�युन) (75000) 26800 0 26800
च.गतवष�को िज�मेवार�

रकम(अ.�या)

0 64691 0 64691

वषा��तको बांक� रकम(ङ+च) (75000) 91491 0 91491
ब�क तथा नगद बांक� 24 91491 0 91491

३ लेखापरी�णको �ममा असूली
आ.व २०७६।७७ को संपर��णबाट कायम वे�जू रकमबाट �. ५०८७२५।०० असूल भई संिचत कोष दािखला भई ब�क भौचर पेश भएको छ।

४ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को �ावण १ गतेदेिख आगामी वष�को आषाढ मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम
गर� आय र �ययको �हसाव रा�पुद�छ।सोह� ऐनको दफा ६९ मा तो�कएअनसुार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णल�को �यव�थापन गनु�पद�छ।यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा
देहाय बमोिजम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन।
· �थानीय सरकारसंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त �भ� सबै खच� खाताह� ब�द गर� खच� हुन बाँक� रकम संिचतकोष �फता� �यव�था भए बमोिजम

नगरपा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत आ�थ�क �ववरण अनसुार सबै खाताह�को रकम २०७८।०४।१४ खच� खाताबाट �फता� गर� संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।
· �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र ��तवेदन �णाल�मा एक�पता र श�ुता कायम गन� महालेखा �नय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन

�णाल� (स�ु) अनसुारको �व�ीय ��तवेदन र पा�लकाले पेश गरेको ए�ककृत आ�थ�क �ववरणक◌ो त�या�मा एक�पता देिखदैन।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ गत आ.व. को �ज�मेवारी 
पा�लकाबाट पेश भएको �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमाधरौटी तथा िविभ� कोष समेतको �ज�मेवारी अ.�या.�.७१४४४३३०।२६सा�रएकोमा सु�को िव��य
�ितवेदनामा �.६४६९०९५२।९० �ज�मेवारी सा�रएको पाइयो। सु�मा �.६७५३३७७।३६ले कम �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ।गत आ व को सु�मा �ज�मेवारी सानु�पन�
�.६९९५७४३८।२६ भएकोमा यस आ.व मा सु�मा �.६४६९०९५२।९० मा�ै �ज�मेवारी अ.�या भएकोले फरक परेको �.५२६६४८५।३६ को स�व�धमा पा�लका
सु�को िव��य �ितवेदनमा भएको ब�क तथा नगद मौ�दात भ�दा ब�कमा वा�तिवक मौ�दात बढी भएकोले सो ह�न गएको पा�लकाको भनाई रहेको छ।

६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन।
· पा�लकाले २०७६।७७ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकए।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क,

रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।
· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� �यि� तथा संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ–टीिडएस गरेको पाइएन।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
· पा�लकाले आयोजना काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मासो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन।
· पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग �ािव�धकतफ� र �शासिनकतफ�  समेत ९६ कम�चारीको दरब�दी �वीकृत भएकोमा ६४ पदपूत� भई
३२ पदमा �र� दरव�दी रहेको दे�ख�छ।उ� �र� पद पूित� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�खयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 66

· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन।
· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा
रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन।
· आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा
काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपयले प�� िदन, मा�सक �पमा र
कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको,
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र
�य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड
बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
· वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म
अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,
· सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�था वा सूचना िदन
इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण आिदको िववरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको
अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म आ�नो अ�धकार �े�िभ�का २९ वटा िनद�िशका, काय�िव�ध तथा मापद�ड बनाई लागू गरेको
भएता पिन पा�लकाबाट स�पादन ह�ने काय�संग स�व��धत काय�िव�ध तथा मू�य ऐन नै नवनाई काय�िव�ध वनाएको पाइयो।
· फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको �यव�थापन गरी गाउँ तथा नगर सफा रा�ने �ज�मेवारी �थानीय तहको ह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले
फोहोरमैला �यव�थापन गन� िदघ�का�लन योजना वनाई काया��वयन गरेको पाइएन।
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· सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६, को िनयम २३(१) मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क
�ितवेदन अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�मा पा�लकाले समयमा �ितवेदन
गन� काय� गरेको पाइएन।
· सामा�जक सुर�ा काय��कम संचालन काय�िव�ध २०७५ अनसुसूिच ७ को बंुदा न ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले
यस �कारका िववरण खाताह� म�ये िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ अनुसुची ८ को बंुदा नं १० मा ब�कले िन���य खाताको िववरण �थानीय तहलाई
िदनुपन� �यव�था छ।.लेखापरी�णको �ममा िववरण माग गरेकोमा समेत िन���य खाताको�मािणत िववरण �ा� नभएकोले िन���य खाता भए नभएको यिकन ह�न
सकेन।
· पा�लका र अ�तग�तका वडाको �वािम�वमा रहेको भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चरतथा िव�ुितय सामान लगायतका स�प�ीको मु�याङकन समेत दे�खने गरी
अिभलेख अ�ाब�धक गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ। 

७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ।यस �थानीय तहमा �.६३ करोड ७४ लाख ५७
हजारकोबजेट २०७७।०३।१० गते सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१९ मा पा�रत भएको छ।बजेट पा�रत प�चात नगरपा�लका �मुखले ७ िदनिभ� �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था अनुसार तोिकएको समयमा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी �दान गरेको छ।

८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस
वष� घरबाटो �सफा�रसमा४८९, ज�मदता� २९७४, मृ�यदुता� ९५४, नाता �मािणत ४२६,नागरीकता �सफा�रस ६१५, वसाइसराई २९१ र अ�य ७५०७वटा दता� तथा
�सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले िववाह दता�, स�व�ध िव�छेद ज�ता िवषयह�को सेवा �वाह कित सं�यामा भएको एिकन नगरेको तथाअ�यमा ७५०७
को िववरण पेश गरेकोमा यसिभ� कुन कुन नखुलाएकोले यथाथ� मा� सिकएन।तसथ� पा�लकाले�थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथामापद�ड समेत वनाएको छैन।
ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।
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९ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १४ र यो बष� थप भएको ६० गरी कुल ७४ िववाद दता� भएकोमा ५९ वटा मा� फ��यौट भई १५ बाँक� दे�ख�छ।फ�यौट ह�न बाँक�को
हकमा स�व��धत प�ह� स�पक� मा नआएको कारण सो ह�न गएको भनी काया�लयको भनाई रहेको छ। �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।

१० चौमा�सको खच�को ��थित 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कया��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सकगत पू�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।ते�ो चौमा�सकमा मा� कूल वािष�क खच�को क�रव ६१ �ितशत खच� भएको छ।यसरी आ�थ�क वष�को अ��यितर मा� अ�धक खच� गरी
योजना संचालन गदा� संचा�लत काय��म तथा िनिम�त संरचनाको गुण�तर तथा िदगोपना समेत �भाव पन� ह�न स�छ।�यसैले पा�लकाले िनधा��रत समयिभ� काय� स�पादन
गनु�पद�छ ।

(�. हजारमा)

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1. स�पूण� पँू�जगत तथा काय��मगत खच� समेत 551630 118447 96500 336582 िववरण पा� नभएको

खच��ितशत 100 21.62 17.49 60.89
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११ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट खच�को ��थितको देहाय बमो�जम रहेको छ। (� हजारमा

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

आ�थ�क िवकास 50891 43641 7.91

सामा�जक �े� 314069 271079 49.14

पूवा�धार िवकास �े� 173745 141076 25.57

िव��य �यव�थापन तगा सुशासन 14105 10092 1.83

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 127460 85741 15.55

ज�मा 680270 551629 100

१२ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.२ करोड ४८ लाख ९८ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.७५ करोड ७४ लाख ७१ हजार समेत �.७८ करोड २३
लाख ६९ हजारआ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �.४७ करोड ५९लाख ९६ हजार र पँू�जगततफ�  �.२१ करोड ४८ लाख ८२ हजार समेत �.६९ करोड ८लाख ७८ हजार
खच� भएको छ।खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ३.६ �ितशत रहेको छ।यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.२ करोड ३४ लाख २१ खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको क�रव ९४ �ितशत रहेको छ।पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६८.८९�ितशत चालु र ३१.१०�ितशत मा� पँू�जगत
िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ।यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा क�रव ३१ �ितशत मा� खच� भएकोले �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ।
�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३ योजना र काया��वयन 

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

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम(� हजारमा)

१ १ लाखभ�दा कमको योजना 205 11606

२ १ लाखएक दे�ख ५ लाख स�मका योजना 267 81785

३ ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 50 40495

४ १० लाख एकदे�ख ५० लाख स�मा योजना 30 74815

५ ५० लाखभ�दा मा�थका योजनाह� 1 10000

ज�मा 553 218701

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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१५ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख ।पा�लकाको
आ�तरीक लेखापरी�ण नह� ँदा आ�तरीक िनय��ण �णाली कमजोर ह�ने तथा जसवाट आय र �ययको यथाथ�ता िच�ण समेत नह�ने अव�था रह�छ। अतः आ�तरीक
लेखापरी�ण अिनवाय� गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

१६ आ�त�रक आय
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको �वि�य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम
९,१०,१५ बमोिजम दै�नक तथा बा�ष�क �पमा �ा� भएको आय �प�ट देिखने गर� �े�ता रा�पुन�, र�सद �नय��ण खाता रा�पुन�, वडा काय�लयह�मा पठाएका र �फता� आएका
र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनसुार उठाएको आय र ब�क दािखलाको रकम न�भडेको हुँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तरु, स�पि�कर,

मालपोत रिज�टेशन श�ुक तथा अ�य आयवापत हुनपुन� वा�त�वक आ�दानी ए�कन गन� स�कएन।यो वष� आ�त�रक आय वापत �=२ करोड ४८ लाख ९८ हजार आ�दानी
देिखएको छ।पा�लकाले आव�यक म+=ले=प=फा=न=ह� र �े�ता अ�ाव�धक गर� आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अ�भलेखांकन तथा प�रचालन
गन�तफ�  �यान �दनपुद�छ।
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१६.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को वातावरणीय मू�यांकन तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको
प�रमाणमा �लेट, ढंुगा, बालुवाको िव��वापत �ा� रकम पा�लकाको संिचत कोषमा ज�मा गन� तथा गड�क� �देश सरकार ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन संकलन ��सङ र
िव��िवतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र संचालनलाई �यव��थत गन� काय�िव�ध, २०७५ मा स�व��धत �थानीय तहले दो�ो प�संग ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन ठे�का
संझौता गदा� �देश सरकारले तोकेको दरमा संझौता गरी सोही बमो�जम राज�व संकलन गन�पन� �यव�था गरेको छ।नगरपा�लकाले िन�न िनमा�ण �यवसायीसंग आ.व ०७७।
७८ को अ��यस�ममा सव ैिक�ताको रकम बुझाउने गरी आ�नो �े�िभ�को ढंुगा, िग�ी तथा बालुवा उ�खननको ठे�का संझौता गरी राज�व रकम संकलन गरेकोमा िन�न
िनमा�ण �यवसायीह�लाई संझौता रकम एकमु� वुझाए वापत संझौता रकममा १० �ितशत रकम छुट िदएको पाइयो।पालकाले �देश सरकारबाट तोकेको दरका आधारमा
�यूनतम रकम िनधा�रण गन� ह�दाँ �यूनतम भ�दा मा�थको रकममा मा� छुट िदनुपन�मा सव ैकवोल अंकमा छुट िदएकोले िन�न िनमा�ण �यवसायीह�लाई बढी छुट िदएको रकम
स�व��धतबाट असूल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �..

घाटको नाम िनमा�ण �यवसायी एंव �यि� ठे�का न �यूनतम मू�यांकन रकम संझौता रकम ह�नुपन� छुट भएको छुट बढी छुट

गैरीवगर घाट बुढाथोक� क�सट��सन 2 100000 101000 100 10100 10000

रानीकुवा टापुमुनी घाट ित�पित क�सट��सन 6 500000 900000 40000 90000 50000

पूवाखोला दोभान घाट स�तोष िनमा�ण सेवा 8 200000 250000 5000 25000 20000

सातिवसे िडलमुनी घाट स�तोष िनमा�ण सेवा 10 200000 352000 5200 35200 30000

ि�वेणीघाट ठाकुर �संह क�सट��सन 17 700000 700000 0.00 70000 70000

ज�मा 180000

१८०,०००
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१६.२ पा�लकाले यस वष� राज�व वाँडफाड समेत �=१३ करोड ५५ लाख ८९ हजार आ�त�रक आय �ा� ह�ने अनुमान गरेकोमा सु�को िव�ीय �ितवेदनको अनुसुची ११
अनुसार ज�मा �=१४ करोड ९६ लाख ९५ हजार आ�दानी �ा� गरेको दे�ख�छ।अनुमान गरेका िव�पान कर िशष�कमा शू�य राज�व संकलन भएको पाइयो।पा�लकाले
आगामी वष�मा आय वृि� गन� �े�को पिहचान गरी आ�त�रक आयलाई वढवा गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

१६.३ पा�लकाले हरेक आ�थ�क वष�मा आ�थ�क ऐन�ारा पा�लकािभ� स�ालनमा रहेक िविभ� �यवसायको दता�, निवकरण तथा खारेजीका करका दरह� िनधा�रण गद� आएकोमा
पा�लकामा आ=व= २०७७।७८ स�म पा�लकाको �े�िभ� संचालनमा रहेका १७५३ म�ये १२९१ सूचीकृत भएका बाँक� दता� ह�न नआएका िविभ� �कारका गरी ज�मा
४६२ �यवसायह� रहेको पा�लकाको राज�व शाखाबाट �ा� �मािणत िववरणमा संल� छ।जसबाट पा�लकाको आ�त�रक आय गुमेको दे�ख�छ।पा�लकाले िववरणमा
उि��खत ४६२ वटै �यवसायह�लाई दता� गरी कानूनको दायरामा �याई राज�व वृि� गन� तफ�  िवशेष �यान िदनुपद�छ।
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१६.४ संझौताको पूण� पालना गनु� करारीय प�को दािय�व हो।पा�लका र आकृित एडभरटाई�जङ �ा �ल िवराटनगरसंग पा�लकाको �े�िभ� पन� होिडङ बोड�, �ले�स वोड�, िभ�े
लेखन, िड�जटल बोड� लगायतका िशष�कह�को शु�क उठाउने काय�का लािग िमित २०७६।०४।१६ मा संझौता भएको दे�ख�छ।उ� संझौता तीन आ�थ�क वष�को लािग
भएको पाइयो।संझौताको बँुदा नं १० मा दो�ो प�ले नगरपा�लकालाई बुझाउनु पन� रकम िनधा��रत समयमा बुझाउनु पन� नबुझाएमा ठे�का तोडी बाँक� रहेको िक�ता ब�क
�यारे�टीबाट असूल गन� एंव असूल गन� बाँक� रकममा १०% थप �ितपूित� लगाई सरकारी बाँक� सरह असूल गन� भनी दईु प�बीच संझौता भएको छ।तीन आ�थ�क वष�मा
पा�लकामा दो�ो प�ले बुझाउनु पन� राज�व र िनज ठेकेदारले बुझाएको राज�व यस �कार रहेको छ।

�स न आ व संझौता रकममू अ करर कर समेत संक�लत रकम बुझाउन बाँक� रकम(१०%हज�ना समेत) कैिफयत

1. 2076.77 332050 290000 42050 मू अ करको रकम नआएको।

2. 2077.78 365255 0.00 401780

3. 2078.79 396517 0.00 440968

ज�मा 1093822 290000 884798

◌ा�थ उि��खत बमो�जमको रकम स�व��धत ठेकेदारबाट असूल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �...

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४४३,८३०

१७ आ�त�रक आय
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको �वि�य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�, २०६४ को �नयम
९,१०,१५ बमोिजम दै�नक तथा बा�ष�क �पमा �ा� भएको आय �प�ट देिखने गर� �े�ता रा�पुन�, र�सद �नय��ण खाता रा�पुन�, वडा काय�लयह�मा पठाएका र �फता� आएका
र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनसुार उठाएको आय र ब�क दािखलाको रकम न�भडेको हुँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तरु, स�पि�कर,

मालपोत रिज�टेशन श�ुक तथा अ�य आयवापत हुनपुन� वा�त�वक आ�दानी ए�कन गन� स�कएन।यो वष� आ�त�रक आय वापत �=२ करोड ४८ लाख ९८ हजार आ�दानी
देिखएको छ।पा�लकाले आव�यक म+=ले=प=फा=न=ह� र �े�ता अ�ाव�धक गर� आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अ�भलेखांकन तथा प�रचालन
गन�तफ�  �यान �दनपुद�छ।
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१७.१ ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको ग�डक� �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को अनुसूची ६ मा रोडा, ढु�ा, िग�ी, िच�स, गे�न, च�ानको संकलनको दर �ित �यूिफट �=७
का दरले िनधा�रण गरेको छ। गड�क� �देश सरकारबाट जारी भएको ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन संकलन ��स� र िव��िवतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र
संचालनलाई �यव��थत गन� काय�िव�ध, २०७५ को दफा ६ को ५ मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, माटो, च�ान, दह�र बह�रको उ�खनन काय� असार १ गतेदे�ख भा� १५
गतेस�म गन� निम�ने तथा काय�िव�धको दफा ९ मा उ� सामानको दररेट �देश सरकारले तोके बमो�जम ह�ने एंव �ा�र��भक वातावरणीय परी�ण गराएर मा� ठे�का
व�दोव�त गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले��येक घाटबाट िनका�न िम�ने प�रमाणको लािग पा�लकाको राज�व शाखाबाट एक जना �ािव�धक सिहतको टोलीले
प�रमाण अनुमान गरी आषाढमा ठे�काको सूचना �काशन गरी केही घाटको ठे�का २०७७ �ावण मिहनामा नै �ित �यूिफटको दर �.४ राखी �यूनतम रकम अनुमान गरी
यस आ व मा िविभ� १४ घाटको क�रव २४८६०० �यूिफट नदीज�य पदाथ� िव��को लािग आय ठे�का लगाई मू अ कर बाहेक �.९७१७०९२।०० आ�दानी �ा� गरेको
दे�खयो। पा�लकाले �देश सरकारले िनधा�रण गरेको �ित �यूिफट � ७ दर राखी राज�व संकलन गनु�पन�मा सो नगरी �ित �यूिफट �=४ का दरले संकलन गरेकोले
नगरपा�लकाले � ७४५८२९४=।०० को मू.अ.कर समेत �.८४२७८७२।०० ले घटी आ�दानी गरेको दे�खएको �==

८,४२७,८७२

१७.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा साव�जिनक िनकायले �यनुतम मू�याि�त सारभुत�पमा �भाव�ािह बोलप�मा� ��वकृित लािग छनौट गनु� पन�, यसरी छनौट
भएको बोलप�दाता तोिकएको अव�ध िभ� स�झौता गन� नआएमा िनजको वोलप�को जमानत जफत गरी सो भ�दा लग�ै पिछको अक� सारभुत�पमा �भाव�ािह
बोलप�मदाताको बोलप� ��वकृत गनु�पन� र उ� बोलप�दाता पिन नआएमा �यसपिछको सारभुत�पमा �भाव�ािह बोलप� दाताको बोलप� �मश ��वकृत गनु�पन� �यव�था
छ।नगरपा�लको आ�त�रक आयको ठे�का �ि�यामा िनम�नानुसार ठे�काको स�झौता गन� नआएकोमा पिहलो नआउनेको मा� धरौटी जफत गरेको तर �यसपिछको दो�ो
र ते�ोको धरौटी जफत नगरेको दे�खएकोले � १९४८००।-धरौटी जफत गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

घाटको नाम िनमा�ण �यवसायी धरौटी रकम कैिफयत जफत गनु�पन�

ि�वेणी घाट महागौगरी क��ट��शन -�थम ४०००० जफत भएको ०

�य ुि�यिटभ क��ट��शन - दो�ो ५०००० जफत नभएको ५००००

िद�ीत इ��जिनय�रङ् ए�ड िव�डश�- ते�ो ७०००० जफत नभएको ७००००

भकु�डे थु�कामुिनको मरनघाट ित�पित क��ट��शन -�थम २५००० जफत भएको ०

१९४,८००
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वषा� िनमा�ण सेवा - दो�ो १५३०० जफत नभएको १५३००

च�पावती िनमा�ण सेवा - ते�ो १२५०० जफत नभएको १२५००

का�छा सफारी िनमा�ण सेवा - चौथो १५००० जफत नभएको १५०००

पािक� ङ् शु�क सरसफा◌�इ उ�ोग -�थम ४५००० जफत भएको ०

का�छा सफारी िनमा�ण सेवा - दो�ो १२००० जफत नभएको १२०००

च��ािगरी ट� े िडङ् �ा ली - ते�ो १०००० जफत नभएको १००००

�े� ऐ�ी १०००० जफत नभएको १००००

१९४८००

१७.३ पा�लका र र�नदेवी क�सट��सन ए�ड िव�डस� �ा.�ल. संग ठे�का नं १८ को िचित बरवोटघाटको लािग �.२५२५०००।०० मा आय ठे�का भएकोमा संझौतामा ठे�का
रकमको �थम िक�ता रकम संझौता गदा�कै समयमा र बाँक� ५०% रकम चै� मसा�तमा बुझाउनु पन�, िनधा��रत समयमा रकम नवुझाएमा सो रकममा १०% हज�ना असूल
गन� संझौताको बुदाँ नं १२ मा �यव�था भएकोमा िनज िनमा�ण �यवसायीले िनधा��रत समयको ५ मिहना पिछ मा�ै रकम बुझाएकोले बाँक� �.१२६२५००।०० को १०% ले
ह�ने रकम �.१२६२५०।०० स�व��धतबाट असूल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �..

१२६,२५०
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१७.४ संझौता बमो�जमको रकम िदनु र �लनु दवु ैप�को दािय�व र अ�धकार हो।नगरपा�लकाले वेसीशहर��थत वेसीशहर वजारमा आ�नो �वािम�वमा रहेको ५ कोठाको २ (दईु)

तले भवन �यवसाियक �योजनको लािग �यवसायी विवता चौधरीसंग �ित मिहना �.६३५००।०० का दरले घरभाडा बुझाउने गरी शु� संझौता िमित २०७५।०५।१४ मा
भएकोमा पुन सोही दरमा २०७७ साल भा� मसा�तस�मको लािग संझौता भएकोमा तीन वष�दे�ख भाडा दरमा वृि� समेत गरेको पाइएन। संझौता सिकए प�चात उ�
संझौता नवीकरण समेत नगरी हालस�म पिन िनज �यवसायीले नै �योग गद� आएको काया�लयको भनाई रहेको छ।जस अनुसार िनज �यवसायी विवता चौधरीले संझौता
बमो�जम �ावणदे�ख फागुन स�म ८ मिहनाको ज�मा �.४६४०००।०० भाडा बुझाएको बाँक� ४ मिहनाको हालस�म पिन नबुझाएकोले मा�सक �.६३५००।०० का दरले
४ मिहनाको ज�मा �.२५४०००।०० स�व��धतबाट यथािश� असूल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �...

२५४,०००

१७.५ पा�लका र �सजन �टोस� वेसीशहर ८ लमजुङबीच बेतौली िवसौना घाटको नदीज�य पदाथ�को उ�खननको लािग �.९५५९५५।०० मा कवोल भएकोमा िनजले संझौता
अनुसारको मू.अ .कर रकम �.६२११२।०० एवं अि�म कर �.७१६६।०० समेत �.६९२७८।०० नवुझाएकोले उ� रकम स�व��धतबाट असूल गरी संिचत कोष
दा�खला गनु�पन� �...

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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१८ कोिभड–१९ तफ� ः 
आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण तथा नमुना छनौटको आधारमा �े�ता
परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छ।

आ�दनी �ोत रकम खच� िशष�क रकम

�थानीय तहको आ�नै�ोतबाट 3000000 राहत िवतरण 210000

संिघय कोिभड कोषवाट 0.00 अ�थायी कोरोना अ�पताल संचालन 0.00

�देश कोिभड कोषवाट 0.00 औषधी, �वा��य उपकरण तथा सामा�ी ख�रद 1005000

अ�य �ोतवाट 0.00 जनश�� प�रचालन 158000

�ज= स= स= बाट 0.00 आईलेशन के�� 600000

अ.�या. रकम 4761000 अ�य िशष�कमा 314000

0.00 वाँक� 5474000

ज�मा 7761000 ज�मा 7761000

कोरोना िनय��ण तथा रोकथाम स�व��ध भएको खच�मा अ�य िशष�कमा � ३१४०००।०० खच� भएकोमा उ� रकम कुन कुन िशष�कमा भएको पा�लकाबाट सोको एिकन
िववरण पेश ह�नुपद�छ।

१९ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ।नगरपा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधमा �.३९ लाख २८ हजार खच� गरेको छ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।
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२० आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै।
यस �थानीय तहले यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.२८ लाख ८२ हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

२१ कृिषमा अनुदान 

४५९।२०७८।०३।०८ कृिष अनुदानको रकम िवतरण गदा� िन�� चत मापद�ड तथा काय�िवधी बनाएर मा� िवतरण गनु�पद�छ।सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग
सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�कोसाव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नुपद�छ एंव सोको �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास गनु�पद�छ।पा�लकाले यस आ.व. मा गाई,

भैसी, भेडाबा�ा फाम� �थापना र सुधार काय�को लािग ४२ जना कृषकलाई �.४००००।०० का दरले �.१७ लाख ६४ हजार रकम िवतरण गरेको छ।यसरी �प�
काय�िव�ध वेगर िनण�यका आधारमा कृिष अनुदान िवतरण गरेको पाइयो।अनुदानको �प� काय�िव�ध बनाएर मा� अनुदान िवतरण गन� र �भावकरी अनुगमनको �यव�था गन�
तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ। 

२२ सवारी साधन मम�त 

पा�लकामा रहेका जीप,जे सी भी तथा मोटरसाइकलह�को मम�तमा वािष�क � ११ लाख २१ हजार खच� भएकोमा पा�लकाले सवारी साधन मम�त अिभलेख खाता नराखेको
तथा मम�त पूव� लागत अनुमान गरी दररेट समेत नमागी सोझै मम�त गराएको पाइयो।पा�लकाले लागत अनुमान बनाई दररेट माग गरी खच� ले�नुपद�छ।

२३ �वीकृत दरव�दी वेगरको करार सेवा 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी
भ�दा अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलव भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवपरीत भई भु�ानी गन� पदा�धकारीबाट असूल उपर
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।नगरपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ र ८७ तथा म��ालयबाट जारी भएको उपरो� काय�िव�धमा उि��खत
िवपरीतकोिविभ� ३ पदमा ज�मा १३ जनालाई मा�सक ज�मा �.१९१२९०।०० का दरले तलब सुिवधा तोक� दशै खच� समेत १३ मिहनाको ज�मा � २५५८७५०।००
भु�ानी भएको छ।पा�लकाले दरव�दी �वीकृत गराएर मा� खच� ले�नु पद�छ।
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२४ पोशाक खच� 
नेपाल सरकार म���प�रषदको िमित २०७४।०१।२१ को िनण�यनुसार सव ै िनकायमा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरव�दीिभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा�
आ�थ�क वष� ०७४।७५ बाट लागू ह�ने गरी सालवसाली �पमा एक (१) पटक चै� मिहनामा पोशाक भ�ा िनजामित कम�चारीले सरह उपल�ध गराउने स�व�धमा नेपाल
सरकार सामा�य �शासन म��ालयले िमित २०७४।०१।२५ गते प�रप� गरेकोमा नगरपा�लकाले िन�न �य��ह�लाई �वीकृत दरव�दी वेगर करार सेवामा �लई िनण�य
िवपरीत पोशाक खच� भु�ानी िदएकोले स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �==

�स न पद नाम थर पोशाक खच�

1. सहायक �तर पाँचौ रेशम िघिमरे 10000

2. सहायक �तर पाँचौ �ितमा प�त 10000

3. सहायक क��यूटर अपरेटर र��मला के सी 10000

4. सहायक क��यूटर अपरेटर िमना गु�ङ 10000

5. सहायक क��यूटर अपरेटर ने� बहादरु वोहोरा 10000

6. सहायक क��यूटर अपरेटर �खना �रमाल 10000

7. सहायक क��यूटर अपरेटर मैता गु�ङ 10000

8. सहायक क��यूटर अपरेटर सुिनता िघिमरे ढकाल 10000

9. काया�लय सहायक शंकर पा�डे 10000

ज�मा 90000

९०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

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

दशौ तह िकसान राज िचलुवाल 1000448 264768 735680 51636 7137 44499

ज �वा अ सातौ मनोज �संह वोहोरा 699554 196656 502898 9790 3549 6241

ज�मा 1700002 461424 1238578 61426 10686 50740

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१८,४७२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२६ पा�र�िमक कर क�ी नगरेको 

आयकर ऐन,२०५८ को दफा २२(२) मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट�ा� ह◌ुने आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगदमाआधारमा लेखा�नगन�◌ुपन� र दफा
२३ मा कुनै �यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको अ�धनमा रही रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयको गणनाको लेखा�ननगदकाआधारमा गदा� िनजले भ◌ु�ानी �ा�
गदा� वा िनजलाई सो भ◌ु�ानी उपल�ध ह◌ुदा◌ँको अव�थामा मा� िनजको आय गणनामा रकम �ा� गरेको मानी समावेश गन�◌ुपन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले आ व
र २०७६।७७ को ९ मिहनाको र २०७७।७८ को गरी १९ मिहनादशै खच� समेतको 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 �ितशत र सो भ�दा मा�थ २ लाख स�म मा
२० �ितशतर सो भ�दा मा�थ २० लाखस�म ३० �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन�मा १ �ितशतले ह�ने कर क�ा गरी बाक� आयमा कर क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले उ�
रकम असुल गनु�पन� �..

गो भौ न पद नाम थर ज�मा आय करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

02,2077.05.04लगायत नगर �मुख गुमान �संह अया�ल 775500 775500 62150 7755 54395

02,2077.05.04लगायत उप �मुख ल�मी देवी अ�धकारी 933000 933000 109400 9330 100070

02,2077.05.04लगायत वडा�य� ११ जना (१ जनाको � १२९९०।०० नपुग) 571000 571000 18700 5710 142890

ज�मा 297355

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२१६,९८०

२७ सवारी साधन मम�त 

पा�लकामा रहेका जीप तथा मोटरसाइकलह�को मम�तमा वािष�क � ७ लाख ६० हजार खच� भएकोमा पा�लकाले सवारी साधन मम�त अिभलेख नराखेको तथा मम�त पूव�
लागत अनुमान गरी दररेट समेत नमागी सोझै मम�त गराएको पाइयो। पा�लकाले लागत अनुमान बनाई दररेट माग गरी खच� ले�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२८

आ�थ�क सहायता 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�कसहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�,
आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई दोहोरो
सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न,, २०७५ मा उ�ेख छ।साथै उपरो�
�यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ै काया�लयह�, सव ै पदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाको िव��य
समानीकरण चालु तफ� को लेखापरी�ण छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा� �.९५५०८४।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो।आ�थ�क सहायता िवतरण
गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता मापद�ड एंव काय�िव�ध तयार नगरेको, ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको, आ�थ�क
सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायताएंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी
पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौतीगनु�का
साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाले चालु आ= व= मा िविभ� �यि� तथा
सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार छन्।

गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको �यि� तथा स�थाको नाम सहायता रकम

111,2077.07.02 िडक बहादरु दमै 4500

117,2077.06.30 िव�ण ुप�त 4000

139,2077.07.03 िवमाया िव क 3000

151,2077.07.04 तोक आदेशमा िनवेदकलाई आ�थ�क सहायता 5000

160,2077.07.05 �ज�ा कारागार 25000

192,2077.08.07 नेपाल वाल संगठन 30000

296,2077.09.14 �खम बहादरु थापा 2000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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407,2077.11.21 �खम बहादरु थापा 2500

523,2078.01.07 अजु�न ब थापा 5000

675,2078.02.30 िव�ण ुघत� 8000

775,2078.03.16 सेते िव क 3000

779,2078.03.17 आशा गु�ङ 7000

809,2078.03.22 बुध ब प�रयार 5000

865,2078.03.28 दान बहादरु घले 5000

872,2078.03.29 लमजुङ ने�िहन संघ 20000

528,2078.01.07 �जवराज जोशी 8000

582,2078.01.21 फूलमाया दलुाल 5000

594,2078.01.23 तोक आदेशमा िनवेदकलाई आ�थ�क सहायता 7000

496,2077,12.24 नेपाल क�यिुन� पाट� �ज�ा किमिट लमजुङ 19735

िविभ� गो भौ न बाट अित िवप� आवास सहयोग काय��म 486919

िविभ� गो भौ न बाट िवप� नाग�रक उपचार सहयोग काय��म 299430

ज�मा 955084

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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यसरी िविभ� �यि� तथा सं�थालाई सहायता �दान गदा� िन��चत मापद�ड एंव काय�िव�ध बनाई सोका आधारमा मा� �दान गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

२९ िनण�य िवपरीत िव�ालयलाई अनुदान 

वेसीशहर नगरपा�लका र िश�ा सिमितको िमित २०७५।०५।०८ को बैठकको िनण�यले पा�लकामा ११ र १२ क�ा संचालनको लािग दईु िव�ालयबाट अनुमितको लािग
माग भई आए बमो�जम िव�ालयलाई िश�क लगायत स�पूण� �यव�थापन िव�ालय �वंयले �यव�था िमलाउने गरी शैि�क स� २०७५ बाट िश�ा र �यव�थापन संकाय
तफ� को क�ा १२ संचालनको लािग अनुमित �दान गरेकोमा अनुमित िदएका ती दईु िव�ालयह� गंगा िमलन मा िव र जनक�याण उिदपुरलाई पा�लकाले यस आ व मा � ५
लाखका दरले थप रकम अनुदान िदएको पाइयो।पा�लकाले �यसरी अनुमितक �दान गदा� क�ा ११ र १२ संचालनको िश�ा म��ालयबाट तोकेको मापद�ड पुरा गरेका
िव�ालयलाई पा�लकाले अनुमित �दान गन� स�ने भिनएकोमा सोही बमो�जम पा�लकाले अनुमित �दान गरेको तथा िनण�यमा समेत िव�ालय आफैले स�पूण� प�को
�यव�थापन भिनएकोमा नगरपा�लकाबाट थप रकम अनुदान भु�ानी भएकोले अिनयिमत दे�खएको �... 

१,०००,०००

३० शहरी पूवा�धार िवकास कोष 

ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा २१ मा नगरपा�लका �े�िभ� पा�रत ह�ने �लखत रा�जनामा, स�ाप�ा, सगोलनामा, छोडप�, दता�फारी,
हालैको वकस लगायतका �लखतको घरज�गा र�ज�� ेशनको थैली अंकको ०.५% थप शु�क असूल गरी �यसरी �ा� भएको रकम स�व�धत पा�लकाह�को छु�ै कोष खडा
गरी ढल �शोधन, �व�छ खानेपानी, वृ�ारोपण र पया�वरण सुधार लगायतका शहरी पूवा�धार सौ�दय� िवकासमा खच� गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकामा यस आ.व. मा उ�
िशप�कबाट �.३६४१५६६।०० रकम �ा� भएकोमा पा�लकाले सोको छु�ै कोष खडा नगरेको तथा सोको आ�दानी बाधी उदे�य िवपरीतका िशष�कमा खच� गरेको पाइयो।
�देश सरकारले �लएको उदे�य िवपरीत भएको खच� अिनयिमत दे�खएको �...

३,६४१,५६६

३१ �ेस स�ाहकार 

ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेकोगाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ मा �थानीय तहका �मुख तथा उप
�मुखले �ेस स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन।�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी
पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले �ेस स�ाहकारको �पमा मा�सक �.२००००।०० का दरले कृ�ण बहादरु ख�ीलाई िनय�ु� गरी दशै खच� समेत
�.२६००००।०० भु�ानी भएको अिनयिमत दे�खएको �..

२६०,०००

३२ ता�लम संचालन नभएको अव�धको भु�ानी ६८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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पा�लका �े�िभ�का यवुा शि�लाई �ािव�धक तथा सीपमूलक ता�लम �दान गरी रोजगारी �सज�ना गन� उदे�यले १५ मिहने �ािव�धक तथा ३ मिहने सीपमूलक ता�लम
काय��म संचालन गन�को लािग पा�लका र लमजुङ सीप िवकास �ित�ानबीच २०७६।०९।२२ मा संझौता भएको छ।१५ मिहने �ािव�धक ता�लमका लािग �ित सहभागी
�. ५००००।०० का दरले ज�मा ४५ जनाको �.२२५००००।०० र ३ मिहने सीपमूलक ता�लमको लािग �ित सहभागी �.१५०००।०० का दरले �. ३४५०००।००
समेत गरी �.२५९५०००।०० मा संझौता भएको पाइयो।संझौताको बुदाँ नं २ मा संझौता ह�दाँका वखत दो�ो प�लाई कूल रकमको ६० �ितशत र बाँक� रकम काय��म
स�प� भए प�चात उपल�ध गराउने �यव�था बमो�जम ६० �ितशत रकम गत आ.व मा भु�ानी भएको र बाँक� रकम गो.भौ.नं ७३१, २०७८।०३।११ मा
�.१०३८०००।०० समेत गरी संझौता बमो�जमको रकम भु�ानी भएको छ। दो�ो प�लाई संझौता बमो�जम १५ मिहने ता�लम काय��म संचालन नगरी स�पूण� रकम
भु�ानी भएको छ। १५ मिहने ता�लममा िनज �ित�ानबाट सहभागीह� उप��थत भएको हा�जरी रेकड� तथा पा�लकामा पेश भएको ता�लम स�प� �ितवेदनका आधारमा
ज�मा ओ.जे.टी समेत गरी १० मिहना १३ िदन मा�ै ता�लम संचालन अव�ध रहेको दे�खयो। िन�नानुसारको काय� ता�लकामा ता�लम संचालन भएकोमा १५ मिहनाको नै
भु�ानी भएकोले १५ मिहने ता�लमको मा� बढी अव�ध ४ मिहना १७ (१३७) िदनको �ितिदन �.५०००।०० का दरले बढी भु�ानी भएको रकम स�व��धतबाट असूल
गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �..

�स न िववरण ता�लम संचालन अव�ध ज�मा अव�ध

दे�ख स�म

1. ता�लम संचालन २०७६।०९।२२ २०७६।१२।०९ २ मिहना १७ िदन

2. ता�लम संचालन नभएको। २०७६।१२।१० २०७६।१२।३० २० िदन कोिभडको कारण व�द भएको हा�जरी नभएको।

3. ओ जे टी संचालन २०७७।०१।०१ २०७७।०४।३१ ४ मिहना

4. ता�लम संचालन नभएको। २०७७।०५।०१ २०७७।०८।१५ कोिभडको कारण व�द भएको हा�जरी नभएको।

5. ता�लम संचालन २०७७।०८।१५ २०७७।१२।१४ ३ मिहना २६  िदन चै� १४ गते स�प� भएको �ितवेदनमा उ�ेख छ।

ज�मा अव�ध १० मिहना १३ िदन ओ जे टी समेत
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३३

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

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

1. वलराम �े� 1 1195 18000

2. गणेश कंडेल 2 541 18000

3. सूय� कुमार �े� 3 527 18000

4. लालिवर गु�ङ 4 860 18000

5. बम बहादरु गु�ङ 5 880 18000

6. गोिव�द व�नेत 7 1199 18000

7. शरद वराल 9 1198 18000

8. पूण� बहादरु थापा 10 1200 18000

9. अ�यतुबावु बगाले 11 859 18000

ज�मा 162000

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०९ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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३४ पँुजीगतवाट चालु खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस नगरपा�लकाले यस आ.व मा
सभाबाटै नै पा�रत गरी चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�ण छनौट गरी परी�ण गदा� �. ४९३५६७८ /- चालु खच� पँुजीगत
वजेटमा समावेश गरी खच� गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश कृषी काय��म, पशुसेवा स�बनधी काय��म, आ�थ�क सहयोग
खच�,खेलकुद खच�, आिद समावेश भएका दे�ख�छ। उपभोग,संचालन,आ�थ�क सहयोग,अनुदान सहयोग ज�ता अनु�पादन एवं िवतरणमुखी खच�लाई संकुचन नगरी पँुजीगत
खच�को िह�सा वढाउन सिकने अव�था छैन। पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� िनयमस�मत दे�खदनै। चालु
�कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा समावेश गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।एिककृत आ�थ�क
संकेत तथा
विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस नगरपा�लकाले यस आ.व मा सभाबाटै नै पा�रत गरी चालु
�कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�ण छनौट गरी परी�ण गदा� �. ४९३५६७८ /- चालु खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच�
गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश कृषी काय��म, पशुसेवा स�बनधी काय��म, आ�थ�क सहयोग खच�,खेलकुद खच�, आिद समावेश
भएका दे�ख�छ। उपभोग,संचालन,आ�थ�क सहयोग,अनुदान सहयोग ज�ता अनु�पादन एवं िवतरणमुखी खच�लाई संकुचन नगरी पँुजीगत खच�को िह�सा वढाउन सिकने
अव�था छैन। पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� िनयमस�मत दे�खदनै। चालु �कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा
समावेश गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।

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

13-2077/6/26 डाले घाँस िबतरण 75000

64-2077/7/24 तरकारी िवउ िवजन िवतरण 44950

71-2077/7/28 घाँसको िवउ िवतरण 221695

78-2077/8/14 उ�कृ� मेयर पुर�कार 100000
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97-2077/8/22 �ययाउको िबउ िवतरण 28000

101-2077/8/28 औष�ध ख�रद पशु सेवा काय��म 291085

106-2077/9/2 आमा समुहला◌�इ भाडा कंुडा ख�रद 50000

107-2077/9/7 �स�पो�लन �लाि�क ख�रद 209000

148-2077/10/7 वोयर बोका िवतरण 269919

145-2077/10/4 आलुको िबउ िवतरण 60000

162-2077/10/15 मिहला असहाय ग�रब बा�ा िवतरण 450000

170-2077/10/19 मौरी घार िवतरण 172500

171-2077/10/20 �याउको िवउ िवतरण 97920

186-2077/12/20 �स�पो�लन �लाि�क ख�रद 102600

193-2077/11/23 तरकारी िवउ िवजन ख�रद 93252

201-2077/11/28 खेित पव��न ता�लम 128000

234-2077/12/4 �मता िवकास काय��म 89980

342-2078/1/23 कृषक अवलोकन �मण खच� 423000

347-2078/1/24 बा�ा िवतरण 72790

368-2078/1/30 रा�� पित रिनङ् �स�ड 200000
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398-2078/2/20 बेसार �व��न कय��म 50000

464-2078/3/8 कृिष काय��म�ला�ीक िवतरण 300000

487-2078/3/10 धानको िवउ िवतरण 150000

507-2078/3/14 �सपो�लन �लाि�क ख�रद 171000

527-2078/3/18 पशु काय��म 98396

554-2078/3/22 घाँस र फलफुलका िव�वा िवतरण 77940

568-2078/3/23 पशु काय��म 71151

623-2078/3/29 घाँसको िबउ िवतरण 137500

609-2078/3/27 कृषक स�मान काय��म 200000

569-2078/3/23 वोयर वोका र रागा िवतरण 500000

ज�मा 4935678

३५ न�श�को �योग 

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

साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सव स�ब��ध सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाटगराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले �योहोन� वा बेहोनु�पन� रकम र अ�य
आव�यक कुराह� खुलाइ साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन ग�र ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने
�यव�था रहेको छ।तर काया�लयले यस बष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउंदा स�झौताबाहेक स�झौता पुव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश
ह�न आएन ।यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ितसपधा��मक तवरले भएको दे�खएन ।यसबाट िनमा�ण काय�को समय लागत र
गुण�तरमा असर पन� ह� ंदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले ग�रनुपद�छ ।
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३७ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा
हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन
�योग गन� सिकने उ�ेख छ।पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर
लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरकाय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित
�लएको पाइएन।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योग गरी काम गराउँदा �ित�पधा� नह�ने, �ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण� �पमा मेिशन
�योग गरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने ह� ँदा यसरी गरेको काय� ऐन िनयमको �ितकूल समेत दे�ख�छ। यसतफ�  नगरपा�लकाले अगािम िदनमा सुधार
गनु�पद�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित आयोजनाको नाम भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

204-2077/12/1 रेड�स पुल पा��े�य ुसडक �तरा�ित 700000 डोजर/ ए�साभेटर 734823

279-2077/12/4 टारी फो�े मोटरबाटो िनमा�ण 973652 डोजर/ ए�साभेटर 1036179

379-2078/2/5 खाँचे िच�े डाँडा बराहपोखरी पय�टिकय संरचना िनमा�ण 1170000 डोजर/ ए�साभेटर 1341139

511-2078/3/14 पुरानोकोट चाँगु च�डी दे�ख पुरानोकोट गढी स�म बाटो 1072500 डोजर/ ए�साभेटर 1189635

489-2078/3/10 झगा�रया मोटरबाटो िनमा�ण 566280 डोजर/ ए�साभेटर 591028

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ काय� स�पादन जमानत 

सावज�िनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले काय�स�पादन जमानत पेश गदा� िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ।धुरपुरे सडक िनमा�ण काय�को लािग �याद थप समेत काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७७।७।३० भएकोमा
काय�स�पादन जमानतको अव�ध २०७८।८।३० स�म ह�नुपन�मा एन �स �स ब�क बाट जारी भएको � १४८००००।- को अव�ध २०७८।४।१७ स�ममा� भएकोले
काय�स�पादन जमानत अव�धको जमानत थप गनु�पद�छ ।

३९ िबमा नगराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैया भ�दा बिढ मू�यको
िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा तोके अनु�प िबमा गराउनु पन� �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गरेकािन�न काय�को BOQ

मा िबमाको राखेको पाइएन र राखेकोमा समेत िवमा गरेको छैन।नगरपा�लकाले िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।

�स.न. कामको िववरण स�झौता रकम कैिफयत

१ धुरपुरे िव�दा सडक ५८७३८३२ िवमाको �ावधान नराखेको

२ फुलबारी म� �यव�थापन ४११३८६२ िवमा वापत ५०००० लमसम

३ भकु�डे काफल�वारा िचसापानी सडक २५४२९२९ िवमाको �ावधान नराखेको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४० �ोिभजनल सम 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको भु�ानी गदा� करारका
शत� बमो�जम भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। िन�न काय�को लािग िन�नानुसार िनमा�ण �यवसायी नगरपा�लका िबच भएको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम
भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िबल पेश गरेको आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख छ। िनमा�ण �यवसायीलाई �ोिभजनलसम वापतको रकम �.१४८९००।- भु�ानी
गरेकोमा सो को िबल भरपाई पेश गरेका छैनन्।वा�तिवक खच� भएको िबल पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल गनु� पन� � 

गो भौ र िमित योजना �ोिभजनलसमको िववरण भु�ानी रकम

29-2077/6/30 यिुनभस�ल चोक दे�ख मकै डाँडा सडक योजना Relocation of Public utilities/ services.. 20000

275-2077/12/20 Additional testing of material 50000

Insurance 14900

Relocation of Public utilities/ services.... 30000

223-2077/12/3 पुरानोगिढ �यटुावर िनमा�ण Additional testing of material 10000

580-2078/3/24 धुरपुरे दइुथोक िव�ता �सतले�वर बा�ेखेत सडक carrying out additional test for materials 24000

Relocation of Public utilities/ services... 148900

१४८,९००

४१ �ाककोटमा बढी भु�ानीः 
७५-२०७७।१२।२० भौितक पुवा�धार तथा यातायात म��ालय अ�तग�तको सडक िवभागले जारी गरेको सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को �ट�डड� �पेिशिफकेशन २०७३
को पेज नं २१६ को टेवल नं १३.१० मा �र�स�ल� र �यिच� ग�रने पुरानो िवटुिमनस सडकमा �ित बग� िमटर ०.४० दे�ख ०.६० �लटर र नया सडकमा �ाइम कोट
ग�रएको �े�फलमा �ितवग� िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर �ाककोट ला�े उ�ेख गरेको छ।यिुनभस�ल चोकदे�ख मकै डाँडा सडक िनमा�ण काय�को लािग नयाँ सडकमा
�ाइमकोट ग�रएको �े�फलमा �ित वग�िमटर ०.७ �लटरले भु�ानी िदएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको ५१३२.७४ वग�िमटरको ०.१ का दरले ५१३.२७४ �लटरको
�ित �लटर १२० का दरले बढी भु�ानी भएको रकम � ६१५९२।- असूल ह�नुपन� �.

६१,५९२
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४२ नापी वेगर भु�ानी 
२९-२०७७।६।३० साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको
भु�ानी गदा� करारक◌ा शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।यिुनभस�ल
चोक दे�ख मकै डाँडा सडक योजनाको �थम रिनङ् िवल भु�ानी गदा� carrying out backfilling work behind the structure को �.२४०००।- भु�ानी भएकोमा उ�
काय�को नािप िकताबमा नभएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �.

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४३ बढी भु�ानीः 
५८०-२०७८।३।२४साव�जिनकख�रदिनयमावली,
२०६४कोिनयम१२३माख�रदस�झौताअनुसारसाव�जिनकिनकायलेरिन�िबलवाअ�यकुनैिबलिवजककोभु�ानीगदा�करारकाशत�बमो�जमभु�ानी िदनुपन�उ�ेखछ। धुरपुरे
दइुथोक िव�ता �सतले�वर बा�ेखेत सडक िनमा�ण काय�को लािग िन�नानुसार िनमा�ण �यवसायी नगरपा�लका िबच
भएकोख�रदस�झौतामा�ोिभजनलसममाउ�े�खतरकमभु�ानी िदँदाखच�भएकोवा�तिवकिबलपेशगरेकोआधारमाभु�ानीिदनेउ�ेख भएकोमा िनमा�ण �यसायीले �. मु. अ.

कर समेत २३३३६।- को िवल पेश भएकोमा २५५००।- भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको � २१६४।- असूल ह�नुपन� �

२,१६४
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४४ काया�लयको काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै
ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै भवन िनमा�ण तथा मम�तको काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ देहायअनुसार � । खच� गरेको छ।
उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन� काय�ह�
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही समुदाय माफ� तआ�नै भवन िनमा�णकाय� गराउनु अिनयिमत
दे�खएको �.....

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

१९२-२०७७।१२।२१ वडा नं ९ को भवन वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स १९५००००

ज�माः १९५००००

१,९५०,०००
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४५ फम� वक� मा बढी भु�नी 
पा�लकाले सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितको लािग �थािनय पुवा�धार िवकास िवभागको ��वकृत न�श अनुसार दर िव�लेषण गरी भु�ानी गरेको छ ।उ� न�श अनुसार दर
िव�लेषण गदा� फम� वक� को काय�का लािग �ित घनिमटर � ५६८.०३ ह�नेमा पा�लकाले अ�धकाशं योजनामा सोिह दरले भु�ानी गरेकोमा नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएका
िन�न योजनामा सो भ�दा बढी दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको �.९४७७०। असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.न.िमित योजनाको नाम भु�ानी प�रमाण भु�ानी दर बढी दर बढी भु�ानी रकम

167-2077/10/18 पोखरी डाडाँ पुमागाउँ मोटरबाटो 91.19 862.73 295 26874

239-2077/12/4 पुमारखोला झो पु दे�ख मोटरबाटो स�म �सढी िनमा�ण 48 863.83 296 14198

254-2077/12/10 फुलबारी चोक �गित टोलस�म नाली मम�त 148.19 866.35 298 44208

258-2077/12/11 �झ�ेखोला ह�द ैखानेपानी उपभो�ा सिमित काया�लय जाने बाटो 30.84 866.13 298 9190

94470

९४,४७०

४६ �रतपूब�कको कर िबजक 

२७९-२०७७।१२।२४ मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ। टारी फो�े मोटरबाटो िनमा�ण काय�को लािग तालबाराही क��ट�कशन ए�ड इ�यपुमे�ट �ा. ली ला◌�इ बाटो ख�े कामको लािग � ११९२०६।- म.अ.

कर भु�ानी गरेकोमा उ� �ा. ली. ले जारी गरेको कर िवजक नं ०२१, २०७७।१२।१८ केरमेट गरेकोले उ� भु�ानी भएको मू.अ.कर रकमको कर समायोजन प� पेश
ह�नुपन� �
( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४७ टु�स ए�ड �ला�टको भु�ानी ७१,३३३
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�ािमण पुवा�धार िवकास िबभागबाट जारी भएको वक�  न�स� अनुसार द� तथा अद� कामदारले गन� काय�को हकमा दर िव�लेषण गदा� सोमा �योग ह�ने �यामीको रकमको ३
�ितशतले ह�ने रकम टु�स ए�ड �ला�टको दरमा कायम गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले िन�न काय�को दर िव�लेषणमा िनमा�ण सामा�ीको मू�यको समेत ३
�ितशत रकम समावेश गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो।यसरी बढी दर राखी लागत अनुमान तयार गदा� आयोजनाको वा�तिवक लागत भ�दा बढी लागत पन�
दे�ख�छ । यस स�व�धमा उपभो�ा सिमितबाट भएका काय�को नमुना छनौटको आधारमा भौचर परी�ण गदा� िन�न आयोजनामा �.७१३३३।- बिढ भु�ानी भएको
दे�खएकोले उ� रकम स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल गनु�पन� �

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम कामको िववरण प�रममाण ३ �ितशत थप
रकम

बिढ
भु�ानी

621-
2078/3/29

सुनकोट टावर िनमा�ण Stone soling in footing 2.88 99.31 286

M20 Grade footing, column and
beam

11 438 4818

M15 Grade footing, column and
beam

2.3 312 718

Rebars 686.40
kg

3.2 2196

547-
2078/3/22

सेराकुना दे�ख नयाँखेत कमरगाउँ धुरपुरे
सडक

PCC M20 62.10 437.76 27185

Gabion work 44 122 5368

Stone siling 62.10 99.31 6167

Stone Masonary work 7.92 274.43 2173

Plumb for drain 2.2 251 552

530-
2078/3/18

जंगबहादरुको तगारो दे�ख दरबार गेट सडक PCC 1:2:4 35.88 367.22 13176

Stone Masonary work 31.68 274.43 8694

71333

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ पाइप ख�रद 

४७९-२०७८।३।९आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ४७ मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लमा रहेका र ख�रद गरेर �याएका �ज�सी मालसमानको
िववरण र मू�य खुला◌�इ �ज�सी िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बाँधी �े�ता खडा गरी अ�ाब�धक गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।उपिनयम ३ मा �ािव�धक काममा �याइने
�ज�सी मालसमानको हकमा �ािव�धक कम�चारीबाट जँचाइ के क�तो अव�थामा �ा� भएको हो �मािणत गराइ लगत खडा गनु� पन� �यव�था छ।पा�लकाले आजु� ए�ड �श�
िनमा�ण सेवा संग िविभ� ९ फरक फरक साइजका एच. िड. िप. इ. पाइप ख�रद गरी � ४९८०५८।- भु�ानी भएको पाइयो । उ� पाइपह� नगर �मुखको तोक आदेशको
आधारमा िवतरण भएको दे�खएकोले सोको �योगको अव�था एिकन ह�न सिकएन।य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ। 

४९ दर िव�लेषण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� न�स� भए �य�तो न�स� वमो�जम �वीकृत �ज�ा दररेटको आधारमा दर
िव�लेषण गनु�पन� �यव�थाछ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� िन�न योजनामा दर िव�लेषण तयार गदा� साम�ी ढुवानी वापत िन�नानुसार रकम जोडेर
भु�ानी गरेको साम�ीको प�रमाण र दर िनकालेको �प� आधार उ�ेख गरेको पाइएन । पा�ललाकले दर िव�लेषण गदा� ��वकृत न�स� र �ज�ा दररेटला◌�इ आधार मानेर
दर िव�लेषण गनु�पछ�  ।

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम कामको िववरण प�रममाण ढुवानी वापत थप �ित घ
िम

रकम

621-
2078/3/29

सुनकोट टावर िनमा�ण Stone soling in footing 2.88 3137 9035

M20 Grade footing, column and
beam

11 4631 50941

530-
2078/3/18

जंगबहादरुको तगारो दे�ख दरबार गेट
सडक

PCC 1:2:4 35.88 633 22712

Stone Masonary work 31.68 632 20022

ज�मा 102709

५० ख�े काम भ�दा बढी भु�ानी ४७,८१३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५८०-२०७८।३।२४साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको
भु�ानी गदा� करारका शत�बमो�जम भु�ानी िदनुपन� उ�ेखछ। िन�न योजनामा Earthworkexcavationin foundation काय�कोचौडा◌�इ १ िमटर भएकोमा जगमा ढंुगा भन�
काम र पी �स �स को काम गदा� १ िमटर भ�दा बढी चौडाइमा गरेको दे�खएकोले य�तो ह�नुको �ािव�धक पु��ा◌�इ पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असूल गनु�पन� �..

पा�लकाले संचालन गरेको अ�य योजनामा समेत Stone soling workको ल�बा◌�इ र चौडा◌�इ भ�दा PCC1:2:4 को ल�बा◌�इ चौड◌�इ बिढ िदएको, जग ख�े कामको
चौडा◌�इ भ�दा Stone soling work र PCC1:2:4 बढी िदएको,Drainको ल�बा◌�इ भ�दा Drain cover slabको ल�बा◌�इ बढी भएको लगायत दे�खएको तर �य�तो
ह�नको कारण �प� नभएको स�ब�धमा नगरपा�लकाले यिकन गनु� पन� र �ािव�धक पु��ा◌�इ िवना य�ता िक�समका भु�ानी गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो भौ नं र
िमित

योजनाको नाम कामको िववरण प�रममाण बढी
प�रमाण

दर रकम

258-
2077/12/11

�झ�ेखोला ह�द ैखानेपानी उपभो�ा सिमित
काया�लय जाने बाटो

Excavation work stone masonary
foundation

23.4×1×2
35×1×2

Stone soling work for stone
masonary

23.4×1.2×.15
35×1.2×.15

0.702
1.05

3310.20 5799

PCC1:2:4 23.4×1.2×.08
35×1.2×.08

0.37
0.56

10647 9901

99-
2077/8/4

साउबारी दना◌�इ गाँउ ितलबारी मोटरबाटो
�तरो�ित

Excavation for drain 100×1×0.65

Stone soling for drain 118.20×1.1×0.15 1.77 4059 7184

PCC1:2:4 118.20×1.1×0.09 1.06 10952 11609

ख�े भ�दा १८ िमटर ल�बा◌�इको Stone soling र
PCC1:2:4को बढी भु�ानी

29020

47813

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५१ गैरसरकारी सँ�था बाट िनमा�णकाय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ (२) मा जनचेतना स�ब��ध ता�लम, अिभमु�खकरण, सव�लकरण, मूल
�भाहीकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सँ�था बाट गराउन सिकने र �य�तो कामको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, कामको गुण�तर, काय�संचालन िव�ध सिहतको
काय��े�गत शत�, ला�े रकमको अनुमान गनु�पन� साथै �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैरसरकारी सँ�थालाई क��तमा १५ िदनको
अव�ध िदई राि�� य�तर वा �थानीय�तरको दिैनक समचारप�मा सूचना �काशन गरी ��ताव माग गनु�पन� र काय� �े�गत शत� पुरागरी सबैभ�दा कम रकम ��ताब गन�
��तावदात◌ा सगँ स�झौता गरी काय� गराउनु पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले िन�न गैर सरकारी सं�थासंग ��ताब माग नगरी �सधै स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराई
भु�ानी गरेकोमा उ�सँ�थाले िबजक समेत जारी गरेको छैन।साव�जिनक ख�रद ऐनमा िनमा�णकाय� गैरसरकारी सँ�था बाट गराउन स�ने �यव�था नभएकोमा यसरी ऐन
िबप�रत साव�जिनक िनमा�णको काय� गैरसरकारी सँ�था बाट गराउने काय� अिनयिमत दे�खएको �.

गो भौ नं र िमित सं�थाको नाम कामको िववरण रकम

247-2077/12/6 �ािमण सामुदाियक िवकास के�� जनजागृित आधारमूत िव�ालय भवन िनमा�ण 788955

643-2078/3/30 लमजुङ म�या��दी यवुा �लव फुलबारी म� �यव�थापन 1870162

ज�मा 2659117

२,६५९,११७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५२ अि�म कर 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(१) अनुसार रकम भू�ानी गदा� १.५ �ितशत अि�म कर क�ी गरी भू�ानी गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयबाट िविभ� उपिशष�कह�बाट
िविभ� साम�ी ख�रद गरकोमा िवल अनुसारको पुरै रकममा कर क�ी गनु�पन�मा काया�लयबाट �यहोन� रकमको मा� कर क�ी गरी भू�ानी गरेकोले छुट ह�न गएको �.–

९२०९। समेत रकम असुल गरी कर दा�खला गनु�पन� �

भौचर नं िबबरण आपुित�कता� बील रकम कर क�ी
गनु�पन�

कर क�ी गरेको नपुग कर

107 �सप�लन �लाि�क ख�रद सुि�म �लाि�क ट� ेड ३६७४७८ ५४३६ २७१८ २७१८

162 बा�ा िवतरण काय��म ि�पाठी कृिष तथा पशु फम� ८६५५०० १२९८२ ६४९१ ६४९१

9209

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३ ओभरहेड रा�ख भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ को िनयम ९७ को ४ मा उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभबृि� कर,ओभरहेड,जन�मदान
तथा क��ट�जे�सीको रकम क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले ि�वेणी आमा समूहको भवन दे�ख पौडेल गाउँस�मको मोटरवाटो �तरो� नती काय�को
उपभो�ा सिमितलाई िवल भु�ानी गदा� देहाय वमो�जमका आइटममा ओभरहेड राखी भु�ानी िदएको पाईयो।उ� ओभरहेड रा�ख भु�ानी िदएको आइटममा उपभो�ा
सिमितवाट असुल गनु�पन� �.

काय� िववरण प�रमाण ओभरहेड दर रकम

Excavation for foundation in all type of soil 70.93 54.54 3869

Assembling of wire crates /gabion /revetment and placing 43.50 450.24 19585

ज�मा 23454

२३,४५४

५४ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� न�स� वमो�जम �वीकृत �ज�ा दररेटको आधारमा दर िव�लेषण गनु�पन�
र सोिह अनु�प भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले खासर गु�वाको �तरो� नती काय�मा Form Work for Slabको दर िव� लेषण गदा� �.६९३.१९ �ित वग�िमटर
राखेर िव� लेषण गनु�पन�मा �.७३६ राखी दर िव� लेण गरेको पाइयो र सोिह दर िव� लेणको आधारमा १४०.७२ वग�िमटरको भु�ानी िदएको पाईयो।��वकृत न�स� भ�दा वढी
दर रा�ख भु�ानी ग�रएको रक स�बन�धत उपभो�ा सिमतावाट असुल गनु�पन� �. 

६,०२४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ वढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले� नु अघी �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था
छ।पा�लकाले िव�ालयबाट �ा� माग फारम दरब�दी िववरण र �ैमा�सक िनकासा भएको म�ये केहीको नमुना परी�णगदा� जन िवकास मा.िव. को माग गरेको भ�दा
�.३७९९०।बढी िनकासा भएको छ।माग फारम र दरब�दी भ�दा बढी िनकासा भएको उ� रकम िव�ालयबाट िफता� �ा� गरी संघीय कोषमा िफता� गनु�पन� �……

गो भौ न र िमित िनकासा िववरण िव�ालयको नाम िनकासा ह�नुपन� िनकासाभएको बढी िनकासा

७।२०७७।६।२९ �थम �ैमा�सक जन िवकास मा.िव. 2835126 2873116 37990

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५६ आयाको पारी�िमक 

िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा िव�ायालय संचालन तथा �यव�थापन अनुदान िदने �यव�था रहेको छ।जसअ�तग�त
�ोत क�ा संचालनको आयाको पा�र�िमक �ित मिहना �.१३४५० का दरले वािष�क १३ मिहनाको दरले �. १७४८५०।अनुदान उपल�ध गराउने�यव�था रहेको छ।
पा�लकाले २०७५ साल दे�ख ब�द अव�थामा रहेको �ोत क�ाक� आया �ी किवता गु�ङलाई �ोत क�ाको स�ा पा�लकामा नै काय� �ज�मेवारी िदएर मा�सक �.१३४५०
का दरले १३ मिहनाको �.१७४८५०।शश�त अनुदान िनकासा िदई खच� लेखेको पाइयो।�ोत क�ा नै संचालनमा नरहेको अव�थामा िनकासा िदएको रकम िनयिमत
दे�खएको �. 

१७४,८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानो िठिम भ�पुरको प� सं�या २०७७।७८,चलानी नंन ३९५ र िमित २०७८।२।२५ को परीप� अनुसार २०७८ सालको शैि�क
स� आषाढ १ गते वाट �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ� िववरण,पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने रकम िनकासा �ि�या अगाडी
बढाउँदा चालु आ.व. समा� त ह�ने भएकोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� सं�या यिकन ह�न नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मानी िनःशु�क पा�
पु�तक उपल�ध गरउन सिकने �यव�था रहेको छ।सोही अनु�प पा�लकाले पा�लका ��थत ५१ वटा िव�ालयलाई पा�पु�तक अनुदान वापत �.२६२१४३१।िनकासा
िदएको पाईयो।अनुदान िनकासा भएको िव�ालय म�ये यवुा �योती �ा.िव.ले �.१०६४६। बाल र� न �ा.िव.ले �.९१७३ र च���योती आ.िव.ले �. ५९७६ समेत गरी
�.२५९७१ वरावरको पा�पु�तक िव�ाथ�ले बुझेको भरपाई पेश गरेका छन भने अ�य िव�ालयले पा�पु�तक बुझेको भरपाई पेश गरेका छै�।बाँक� िव�ालयले
िव�ाथ�ले पा� पु�तक बुझेको भरपाई पेश गनु�पन� �.

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५८ वढी िनकासा 
�थानीय तहले साव�जिनक िव�ालयमा क�ा १ दे�ख १० स�म अ�ययनरत िव�ा�थ�कोIEMIS मा �िव�ी त�या�लाई �मािणत गरी यिकन सं�याका आधारमा िनःशु�क
पा�पु�तक अनुदान िनकासा िदने �यव�था काय��म काया��वयन पु�तीका २०७७।७८ मा उ�ेख छ।पा�लकाले तल उि��खत िव�ालयलाई IEMIS �मािणत िव�ाथ�
सं�या भ�दा वढी िनकासा िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम च���योती आ.िव.

क�ा ४ र ५ ( रेट �मशः३६९.६० र ४०८)

िनकासा भएको रकम ७८५३

िनकासा ह�नुपन� रकम ४३३४

फरक रकम ३५१८

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५९ सामा�जक आ�थ�क लेखापरी�ण अनुदान 

�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालय म�ये आधारभुत तह ( क�ा १ दे�ख ५ , क�ा १ दे�ख ८) स�ा�लत िव�ालयह�को लािग �ित िव�ालय � १०
हजारका दरले र मा�यािमक तह (क�ा १ दे�ख १० ,क�ा १ दे�ख १२) स�ा�लत �ित िव�ालयलाई � १५ हजारका दरले सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण
लगायतका ि�याकलाप संचालन गन�को लािग एकमु� अनुदान िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७को ि�याकलाप
न.२.१५.११.७९८उ�ेख छ।पा�लकाले यस वष� तप�सलका १२ िव�ालयलाई साम�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण गन� काय�का लािग � ।अनुदान िनकासा िदएकोमा
िव�ालयह�ले लेखापरी�ण गराएको �माण पा�लकामा उपल�ध गराएका छैनन्।��येक वष� सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण काय�को लािग िनकासा िदने �लने तर

५४५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िव�ालयह�ले परी�ण गराई पारदश�ता र जवाफदेिहती मु�यांकन नगन� �चलनले िव�ालयको आ�थ�क अनुशासन कायम नह�ने अव�था रहेको छ।अत पारदिश�ता र
जवाफदेिहता �व��न गन� सव ै४८ िव�ालयह�ले लेखापरी�ण गराएको �माण पेश गनु�पन� �

�स न िव�ालयको नाम सा.तथा आ.ले.प.अनुदान

१ जनिवकासमा.िव. 15000

२ जनिवकासमा.िव. 15000

३ गंगािमलनमा.िव. 15000

४ जनक�याणमा.िव. 15000

५ बालक�याणमा.व. 15000

६ लमजुङमा.िव. 15000

७ जनक�याणमा.िव. 15000

८ जनजागृितमा.िव. 15000

९ लोकराजआदश� मा.िव. 15000

१० यशो��हमा.िव. 15000

११ का�लकािमलनमा.िव. 15000

१२ अ�पुण�मा.िव. 15000

१३ सेवासदनमा.िव. 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१४ जनजागृितआ.भु 10000

१५ वालिवकासआ.भु. 10000

१६ भिव�यिनमा�ण�ा.िव. 10000

१७ निवन �ा.िब. 10000

१८ िहम�योित�ा.िव. 10000

१९ वालक�याण�ा.िव. 10000

२० ल��मवालम��दर �ा.िव. 10000

२१ वालर�न�ा.िव. 10000

२२ समदश��ा. िब. 10000

२३ िचित �ा. िव 10000

२४ जनसेवा �ा. िव. 10000

२५ शा��तभवन �ा.िव 10000

२६ बालिव�ा�म �ा .िव. 10000

२७ बौ� िमलन�ा. िब. 10000

२८ चैत�योदय �ा.िव. 10000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९ देिवसदन �ा.िव. 10000

३० च��ोदय �ा.िव. 10000

३१ र�न�काश �ा. िब. 10000

३२ नारायण�ा. िब. 10000

३३ जनआशापुण��ा. िब. 10000

३४ क�ठ �ा.िब. घडेरी 10000

३५ का�लका�ा. िब. 10000

३६ बु��िबकास �ा. िब. 10000

३७ गणेश �ा.िब. 10000

३८ क�या�योित�ा. िब. 10000

३९ चनौटे�ा. िब. 10000

४० च�डे�वरी�ा. िब. 10000

४१ बालर�न �ा. िब. 10000

४२ अमर �ा.िव. 10000

४३ िशवशि� �ा.िव. 10000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ �लला�योित �ा. िब. 10000

४५ ला�दीदेवी �ा. िब. 10000

४६ जलदेवी �ा.िव. 10000

४७ बालिवकास �ा. िव. 10000

४८ कम�दा �ा.िव. 10000

ज�मा 545000

६० िव�ालय सुधार योजना अनुदान 

�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुिहक िव�ालयह� म�ये आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयका लागी �ित िव�ालय � १५ हजार तथा मा�यािमक तह स�ा�लत
िव�ालयका लािग �ित िव�ालय � २० हजारका दरले िव�ालय सुधार योजना स�ालन काय�का लािग एकमु� अनुदान िनकासा िदने र यस �कारको अनुदान रकम
िव�ालय सुधार योजना सहयोिग पु��तका,२०७५ बमो�जम िव�ालय सुधार योजना (SIP) िनमा�ण तथा अ�याव�धक गरेको िव�ालय ह�लाई मा� उपल�ध गराउने �व�था
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका ०७६।७७ को ि�याकलाप न २.१५.११.७९८ मा उ�ेख छ। यस वष� पा�लकाले तप�सलका १९ िव�ालयलाई
िव�ालय सुधार योजना काय�का लािग � ३०५०००।अनुदान उपल�ध गराएकोमा िव�ालयह�ले िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण तथा अ�याव�धक गरेको िववरण
पा�लकाले पेश गरेको छैन।िव�ालयह�ले यस ि�याकलाप अ�तग�त अनुदान �ा� गनु� पव� सुधार योजना नमा�ण तथा अ�याव�धक िववरण पेश गनु� पन� र सो नगरेको
िव�ालयलाई अनुदान िनकासा िदन िम�ने दे�खदनै।यस �कारको अनुदान �ा� गरेको िव�ालयबाट िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण सहयोिग पु��तका बमो�जम िव�ालय
सुधार योजना िनमा�ण तथा अ�याव�धक िववरण पेश गनु�पन� �.

�.स. िव�ालयकोनाम िव सु यो अनुदान रकम

१ जनिवकासमा.िव. 20000

२ गंगािमलनमा.िव. 20000

६८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३ जनक�याणमा.िव. 20000

४ बालक�याणमा.व. 20000

५ लमजुङमा.िव. 20000

६ जनक�याणमा.िव. 20000

७ जनजागृितमा.िव. 20000

८ यशो��हमा.िव. 20000

९ का�लकािमलनमा.िव. 20000

१० सेवासदनमा.िव. 20000

११ च�द�योितआ.भु. 15000

१२ जनजागृितआ.भु 15000

१३ वालिवकासआ.भु. 15000

१४ भिव�यिनमा�ण�ा.िव. 15000

१५ निवन �ा.िब. 15000

१६ िहम�योित�ा.िव. 15000

१७ वालक�याण�ा.िव. 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ वालर�न�ा.िव. 15000

१९ समदश��ा. िब. 15000

२० जनसेवा �ा. िव. 15000

२१ शा��तभवन �ा.िव 15000

२२ यवुा�योित �ा .िव 15000

२३ बालिव�ा�म �ा .िव. 15000

२४ चैत�योदय �ा.िव. 15000

२५ देिवसदन �ा.िव. 15000

२६ र�न�काश �ा. िब. 15000

२७ नारायण�ा. िब. 15000

२८ जनआशापुण��ा. िब. 15000

२९ क�ठ �ा.िब. घडेरी 15000

३० का�लका�ा. िब. 15000

३१ बु��िबकास �ा. िब. 15000

३२ गणेश �ा.िब. 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३ क�या�योित�ा. िब. 15000

३४ चनौटे�ा. िब. 15000

३५ च�डे�वरी�ा. िब. 15000

३६ बालर�न �ा. िब. 15000

३७ अमर �ा.िव. 15000

३८ िशवशि� �ा.िव. 15000

३९ �लला�योित �ा. िब. 15000

४० जलदेवी �ा.िव. 15000

४१ बालिवकास �ा. िव. 15000

४२ कम�दा �ा.िव. 15000

ज�मा 680000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६१ �ज�सी दा�खला 
१७९-२०७८।३।२३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ को उपिनयम १ मा काया�लय �मुखले ख�रद गरी �ा� ह�न आएको
�ज�सी मालसमानको िववरण र मू�य खुलाइ �ज�सी िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यशो��ह मा.िव.लाई िव�ान �योगशाला �यव�थापन
अनुदान वापत �.६५००००।िनकासा िदएकोमा िव�ालयले िव�ान �योगशाला स�बन�धत सामानह� ख�रद गरी िवल भरपाई पा�लकामा पेश गरेको तर उ� सामा�ीह�
�ज�सी खातामा दा�खला गरेको पाइएन।उ� सामानको �ज�सी दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �...

( उ� बे�जु यस काया�लयको िमित २०७९-०३-०६ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

६२ िश�ण �सकाई सामा�ी 
�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत �ािव�धक धारका िव�ालयका लागी �ित िव�ाथ� � १५ हजारका दरले िश�ण �सकाई सामा�ी तथाLab assistant, equipments and

Practical material, OJT �यव�थापनका लािग अनुदान िदने �यव�था काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.३ मा रहेको छ।सोिह
अनुदान काय��म अ�तग�त �ािव�धक धारको िव�ालय जन िवकास मा.िव. लाई १०५ जना िव�ाथ�को लागी �.१५०००। का दरले �. १५७००००।एकमु� अनुदान
िनकासा िदएको पाईएकोमा उ� िव�ालयले िव�ाथ�ह�ले अनुदान रकम बुझेको भरपाई पेश गरेका छै�।उ� रकम बुझेको भरपाई पेश गनु�पन� �.

१,५७०,०००

६३ गिणत, अं�ेजी, िव�ान िश�क अनुदान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानो िठमी भ�पुरको च.न. १७३ िमित २०७७।१०।११ को परीप� अनुसार शु�य दरव�दी वा १ मा� दरव�दी भएका िव�ालयमा
मा�यािमकतहमाअं�ेजी.गिणत,िव�ान िश�क�यव�थापनकालागी �ित िश�क ६ मिहनाको �.२१६०००।अनुदान िनकासा िदने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले यशो ��ह
मा.िव.र जनजागृती मा.िव.का िश�कका लागी �.३०५०० का दरले वािष�क �पमा अनुदान िनकासा िदइको पाईयो।प�रप� प� चात पिन भु�ानी ग�रएको रकम ४ मिहना
१९ िदनको �.282316।-स�ब��धत िव�ालयवाट असुल गरी संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

२८२,३१६

६४ िश�क िव�ाथ� अनुपात 

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

�स.न. िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपुत� पदपुत� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ जनिवकासमा.िव. ३६ ३६ १३ ११२९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ जनिवकासमा.िव. १९ १९ ७ २४६

३ गंगािमलनमा.िव. १७ १७ ३ २६८

४ जनक�याणमा.िव. २३ २३ ७ ४४५

५ बालक�याणमा.व. २१ २१ ४ २४०

६ लमजुङमा.िव. १७ १७ ५ १८८

७ जनक�याणमा.िव. १५ १५ ३ ४५८

८ जनजागृितमा.िव. १४ १४ ८ १५०

९ लोकराजआदश� मा.िव. १३ १३ ७ १०६

१० यशो��हमा.िव. १४ १४ ४ २३६

११ का�लकािमलनमा.िव. १३ १३ ४ ८४

१२ अ�पुण�मा.िव. १३ १३ ६ १३६

१३ सेवासदनमा.िव. १२ १२ ६ ९५

१४ च�द�योितआ.भु. ९ ९ ३ ६२

१५ जनजागृितआ.भु ९ ९ १ ११२

१६ वालिवकासआ.भु. ८ ८ २ १३०

१७ भिव�यिनमा�ण�ा.िव. २ २ १ १६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ निवन �ा.िब. २ २ १ २७

१९ िहम�योित�ा.िव. ४ ४ ० १२

२० वालक�याण�ा.िव. ३ ३ ० १७

२१ ल��मवालम��दर �ा.िव. ४ ४ ० २७

२२ वालर�न�ा.िव. ३ ३ ० १९

२३ समदश��ा. िब. १ १ ० १४

२४ िचित �ा. िव ३ ३ ० ९

२५ जनसेवा �ा. िव. २ २ ० ३३

२६ शा��तभवन �ा.िव ३ ३ ० ३५

२७ यवुा�योित �ा .िव ३ ३ ० २२

२८ बालिव�ा�म �ा .िव. ४ ४ १ ५४

२९ बौ� िमलन�ा. िब. ३ ३ १ २२

३० चैत�योदय �ा.िव. २ २ ० ६

३१ देिवसदन �ा.िव. २ २ ० १६

३२ च��ोदय �ा.िव. ३ ३ ० ३२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३ र�न�काश �ा. िब. १ १ ० ८

३४ नारायण�ा. िब. २ २ १ ९

३५ जनआशापुण��ा. िब. १ १ ० ६

३६ क�ठ �ा.िब. घडेरी २ २ ० ९

३७ का�लका�ा. िब. २ २ ० १६

३८ बु��िबकास �ा. िब. १ १ ० २

३९ गणेश �ा.िब. २ २ ० ९

४० क�या�योित�ा. िब. १ १ ० ७

४१ चनौटे�ा. िब. २ २ ० १६

४२ च�डे�वरी�ा. िब. ३ ३ २ २१

४३ जन�योित �ा.िव. २ २ ० ११

४४ बालर�न �ा. िब. २ २ ० १७

४५ अमर �ा.िव. १ १ ० ४

४६ िशवशि� �ा.िव. १ १ ० ५

४७ �लला�योित �ा. िब. २ २ ० १५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ ला�दीदेवी �ा. िब. २ २ ० १२

४९ जलदेवी �ा.िव. २ २ ० ८

५० बालिवकास �ा. िव. २ २ ० १३

५१ कम�दा �ा.िव. २ २ ० १५

ज�मा ३३० ३३० ९० ४६४९

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।

�स नं ४५ मा िश�क दरव�दी तथा पदपुत� १ जना रहेको र िव�ाथ� सं�या ४ जना रहेका छन।�य�तै गरी �स.न.४६ मा िश�क दरव�दी तथा पदपुत� १ जना रहेकोमा
िव�ाथ� सं�या ५ जना रहेका छन।र �स.न. ४९िश�क दरव�दी तथा पदपुत� २ जना रहेकोमा िव�ाथ� सं�या ८ जना रहेका छन। �यनु िव�ाथ� सं�या,िश�क दरब�दी
तथा पदपुत� भएका िव�ालयह�लाई र भौगो�लक दरुी तथा �ोत साधनका आधारमा एक आपसमा गा�ने तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

६५ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारक◌ा
शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।जनक�याण मा.िव. को भवन िनमा�ण
काय�को लािग िवल भु�ानी गदा� Providing and laying brick masonary work मा ढोकाको भाग घटाउनु पन�मा ६.८१ घनिमटरको नघटा◌�इ भु�ानी िदएको
दे�खएकोले �ित घनिमटर १६७८८।०६का दरले बिढ भु�ानी भएको �.११४३२७। असुल ह�नुपन� �

११४,३२७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६६ खच�को �माण 

२०२।२०७८।३।२८-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।पा�लकावाट रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त यशो��ह मा.िव.लाई भवन िनमा�ण काय�का लागी �.१८०००००।अनुदान
िनकासा िदईएकोमा िव�ालयले उ� खच�लाई पु�याई गन� कुनै कागजात िवल भरपाई काय� स�प� न �ितवेदन पेश गरेका छै�।अतः उ� खच�लाई पु�याई कागजात तथा
काय�स�प� न �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१,८००,०००

६७ मिहला �वा��य सेिवका 
राि�� य मिहला सामुदाियक �वा��य �वंयसेिवका काय��म रणिनती,२०७६ मा �वयंसेिवकाको सं�या िनधा�रण ग�रएको छ।जसअनुसार पहाडमा ६०० जनसं�याको लागी
१ जना �वा��य �वयं सेिवका आव�यक पन� उ�ेख छ।पा�लकाको जनसं�या ४४५९८ रहेकोले पा�लकाकालाई ७५ मिहला �वा��य �वयंसेिवका आव�यक पन� दे�ख�छ।
पा�लकामा हाल ११८ जना �वा��य �वयंसेिवका रहेको पाइयो।िनधा��रत सं�या भ�दा वढी �वयंसेिवका रा� ने �वृितमा िनय��ण गनु�पद�छ।

६८ आमा सुर�ा काय��म 

९२।२०७७।७।२५- आमा सुर�ा काय��म िनद�िशकामा सामुदाियक �वा� �य सं�थामा सु�केरी भएका आमाह�लाई यातायात खच� वापत �.�ित �यि� �.२००० िदने
�यव�था रहेको छ।पा�लकाले पेश गरेको ANC र�ज�रमा सामुदाियक �वा��य सं�थामा सु�केरी भएका आमाह�को सं�या २९ जना रहेकोमा पा�लकाले यातायातखच�
भु�ानी िददंा ३१ जनाको रा�ख िदएको पाईयो।उ� पेश गरेको िववरण भ�दा वढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

४,०००

६९ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा लगत क�ा गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको सं�या मुल अिभलेख वाट हटाउने
�यव�था रहेकोछ।गाउँपा�लकाले लगत क�ा स�ब��धत िववरण उल�ध नगराएकोले भ�ा �ा� नगनु� पन� कित जनाले �ा� गरे यस स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७० लगत क�ा पछी भ�ा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १५ को उपदफा (२) मा भ�ा खाईपाई आएको कुनै �यि�को मृ�य ुभएमा मृ�य ुभएका िदनस�मको सामा�जक
सुर�ा भ�ा िनजका हकवालालाई �दान गन� सिकने �यव�था रहेको छ।नमुना छनौट गरी �े�ता परी�ण गदा� पा�लका ��थत वडा नं १० र ११ देहाय वमो�जमका
लाभ�ाहीह�को मृ�य ुप� चात पिन भ�ा िनजह�को बैकं खातामा गईरहेको पाईयो।उ� वकंै खातामा रहेको रकममा िनयमअनुसार बैकंले �दान गन� �याज सिहत असुल गरी
संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

लाभ�ाहीको नाम मृ�य ुभएको िमती।लगत क�ा गन� िदएको िमित लगत क�ा िमती भ�ाको �कार रकम

िहम कुमारी डौ�लया २०७७।४।१५ २०७८।४।१ �ये� नागरीक भ�ा 34500

मंगली कुमारी राउत २०७७।४।१ २०७७।१२।२५ �ये� नागरीक भ�ा 26500

ख� ग बहादरु गु�ङ २०७७।४।२० २०७७।६।१४ �ये� नागरीक भ�ा 8400

िहरा माया चेपाङ २०७७।४।१ २०७७।१२।२५ �ये� नागरीक भ�ा 26500

ज�मा 95900

९५,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७१ भ�ा भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा २६ को ३ मा एक आ�थ�क वष�स�म एक पटक पनी रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक वकंैवाट
अनुसुची-११ वमो�जमको ढाँचामा �ा� त गरी लाभ�ािहका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� त गन�
यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत वकंैवाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पछाडीको रकम िफता� गरी संिघय संिचत
कोष दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।नमुना छनौट गरी �े�ता परी�ण गदा� कृषी िवकास वकंैमा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� उ�े�यले खो�लएको िवशेष खातामा तल
उि��खत लाभ�ाहीले लामो समयस�म कारोवार नगरी भ�ा बैकंमा मौ�दात रहेको पाइयो।यस स�ब�धमा पा�लकाले यथाथ� छानिवन गरी लामो समयस�म कारोवार
नह�नाको कारणह� पिहचान गनु�पन� दे�खएको �.

लाभ�ाह◌ीको नाम िमित मौ�दात रकम

मैया देवी िघिमरे २०७०।११।९-२०७८।६।११ 191072

आश माया गु�ङ २०७०।११।९-२०७८।६।११ 191070

ज�मा 382142

३८२,१४२

७२ बढी प�रभाण 

१/२०७८।०३।१७ पा�लकाले मानव सेवा आ�म भवन िनमा�ण काय�को लािग मानव सेवा आ�म भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई आइटम नं ५ को १:४ अनुपातमा
ढंुगाको गारो लगाउने सबै काय�को �ािव�धक मू�यांकन ६२*१.३*४.६ वरावर ३७०.७६ घनिमटर ह�नुपन�मा लागत अनुमानकै प�रमाण ३७९.०६ घनिमटर भएकोले बढी
प�रमाण ८.३३ को �ितघनिमटर �.१३११७।०० का दरले बढी भु�ानी भएको �.१०९२६५।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �... 

१०९,२६५
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७३ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सुिचकृत वेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभुत गराउन एवम् सामुदाियक पुवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउन
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन भएको छ।नगरपा�लकामा यस वष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त पदमाग� िनमा�ण �संढी वनाउने सु�खा ढंुगाको गारो लगाउने
लगायतका काय�मा यस आ व �=३८ लाख ९९ हजार खच� गरी ५६ जनालाई ��य� �पमा रोजगारी �दान गरेको दे�ख�छ।�धानम��ी रोजगार काय��म स�लन
िनद�िशका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार �यि�लाई �थािनय तहको रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत गरी प�रचय प� िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काय�िव�धको
दफा १३(१) मा रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत वेरोजगार �यि�ह� म�येवाट िनद�िशकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमो�जमको �थािमकता �ममा आधारमा काममा
खटाउनु पन� �यव�था रहेको छ।नगरपा�लकाले वेरोजगार �यि�ह�को सुिच तयार ग�र प�रचयप� िवतरण गरेर �थािमकताको आधारमा मा� कामका लागी पा�र�िमक
काय��ममा सहभागी गराउनु पन�मा सो गरेको पाइएन।वडाको �सफा�रसका आधारमा मा� कामदारह� छनौट गरी काय��म स�ालन गरेको दे�खँदा वा�तिवक वेरोजगार
�यि�ह�ले नै रोजगारी �ा� गरे भ�े आधार रहेन।काय��ममा सहभागी कामदारको �याला विैकङ �णालीवाट भु�ानी गन� अव�था ह�दा ह�द ैसो नगरी डोर हा�जरीमा नै
भपा�ई गरी पा�लकावाट एकमु� �पमा एक जना �यि�को नाममा रकम िनकासा भएकोले िवतररण ग�रएको रकम िव�वसिनय छ भ� सिकएन।आयोजना स�ालन पुव�
�थािनय तहले �ािव�धक कम�चारी खटाई �ािव�धक �ितवेदन तयार गनु�पन� र सोको िनयिमत �ािव�धक सुप�रवे�ण र अनुगमन गनु�पन�मा कितपय आयोजनामा �ािव�धक
�ितवेदन संल� भएको छैन।कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गद� सुिचकात वेरोजगारह�ले रोजगारी पाउने अव�थाको सृजना गरेर रोजगार �यव�थापन सुचना
�णालीलाई अ�ाव�धक गद� कामका लागी पा�र�िमक काय��मलाई िव�वसिनय तथा �भावकारी वनाउनुपद�छ।

७४ बढी दररेट �योग भएको 
पा�लकाले िनमा�ण काय�को दररेट िनधा�रण गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट वा तोिकएको दररेटको आधारमा  �ित इकाई लागत िनधा�रण गनु�पद�छ।पा�लकामा नेपाल
सरकार सशत� अनुदान तफ� को �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तको िवप� �िमकको दिैनक �याला �ितिदन �.५१७।०० िनधा�रण गरी �थानीय तहमा वजेट
िनकासा भएको छ।पा�लका अ�तग�तका िन�न योजनाह�का माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा छा�ने काय�को लािग दर िव�लेषण गदा� �िमकको दिैनक
�याला दर �.५१७।०० राखी दर िव�लेषण गनु�पन�मा सो नगरी �वीकृत �ज�ाको �िमकको दर � ७९०।०० राखी दर िव�लेषण गरी �ािव�धक मू�यांकन गरी भएको काय�
प�रमाणको आधारमा रकम भु�ानी भएको पाइयो।िन�न योजनाह�मा �ज�ा दररेट अनसार दर िव�लेषण गरी �ित एकाई लागत िनधा�रण भएकाले बढी भु�ानी भएको
�.७०२९७५।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �..
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1. वरपानी दे�ख उप�ो गाउँ स�म माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

260 517 790 273 70980

2. �स�वारी दे�ख सानो िघिमरे गाउँ
जाने

माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

244 517 790 273 66612

3. सु�तली वुढी चौतारा दे�ख
खुमरामको तगारो

माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

186 517 790 273 50778

4. च�ालो साँघु �संढी िनमा�ण माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

251 517 790 273 68523

5. गैरी गाउँ गोरेटो बाटो िनमा�ण माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

349 517 790 273 95277

6. माडीदे�ख बा�ेजगत जाने बाटो माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

445 517 790 273 121485

7. साउने खोलादे�ख ह�रत माग� जाने
बाटो

माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

447 517 790 273 122031

8. �वा��य चौक� जाने सा�दी गाउँ माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

270 517 790 273 73710

9. िदिहचोक पातल म��दर न�जक
पिहरो फा�ने

माटो ख�े काय�, सु�खा गारो लगाउने काय�, ढंुगा
छा�ने काय�को

123 517 790 273 33579
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ज�मा

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

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी रकम

मोिवलाइजेन पे�क� �ीकृ�ण िनमा�ण सेवा �ा �ल 515000

मोिवलाइजेन पे�क� पराजुली क�सट��सन �ा �ल 3392000

ज�मा 3907000

सु�को िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ मा पे�क� बाँक�को िववरण � ८९८९१८७।०० भएको तथा काया�लयबाट �ा� �मािणत म ले प फा न २११ मा असार
मसा�तस�मको पे�क� बाँक� � ३९०७०००।०० भएकोमा फरक � ५०८२१८७।०० को स�व�धमा पा�लकाले एिकन गनु�पद�छ।
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आ.व. वे�जु दफा वे�जुको संि�� �यहोरा स�पर��ण
�माण

74/75 20 कानुनत �यव�था नभएको वैठक भ�ा
भ�ुानी

�.२१३३४७५।०० दािखला भएको र
वाँक�को स�व�धमा �नय�मत ब�ठक भ�ा
भएकोले दोहोरो नभएको �ववरण पेश भएको
छ।

4302600

075/76 40 नन फाईलरलाई म.ुअ.कर भ�ुानी म.ुअ.कर समायोजनको प� पेश भएको 333805
075/76 49 �वल भरपाई, अनुगमन सपुर�वे�ण

��तवेदन पेश हुनुपन�
�वल भरपाई, अनुगमन सपुर�वे�ण ��तवेदन
पेश भएको

926000

075/76 50 �व�ालय �यव�थापन स�मतीको �नण�य
तथा िश�क �नयु�ी,हािजर र तलव
खच� लेखेको �माण पेश हुनपन�

�माण पेश भएको 732000

076/77 38.3 आ�त�रक आय असलु गन� वाँक� दािखला भएको �माण पेश भएको 10329577
076/77 40.2 �वल भरपाई लगायत अनुगमन

सपुर�वे�ण ��तवेदन पेश नभएको
अनुगमन ��तवेदन र �व�ालय �यव�थापन
स�मतीको �नण�यको ��त�लपी पेश भएको

3250000

076/77 44 पे�क� फछ�यौट नभएको पे�क� फछ�यौटको �माण पेश भएको 6045000
076/77 41.5 सामािजक सरु�ा पे�क� फछ�यौट

नभएको
�व�भ� न वैकंवाट भ�ा �वतरण गरेको भरपाई
र वांक� रकम दािखला भएको �माण पेश
भएको

39049000

ज�मा 64967982

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको
फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त
देहायअनसुार रहेको छ। � हजारमा

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

79191 64968 31288 0.00 45511

७६ अनुगमन तथा स�परी�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 स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ।यस वष� फ��ट भएको
वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


