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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(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 कानूनबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको 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 लेखापरीक्षणमान, 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 प्रवाहलगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज ु फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े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 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नं. १ 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४५७  तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

पथरीशतनश्चरे नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मोरङ । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
कानूनबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण 

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १५ करोड ४२ लाख ९७ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. ४ लाख २९ हजार फस्र्ौट भई बाकँी 
बेरुजू रु १५ करोड ३८ लाख ६७ हजार रहेकोमा असलु गनुापने रू. ५२ लाख ८८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.७ करोड ४० लाख 
६८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ७ करोड ७ लाख ४० हजार र पेश्की रू. ३७ लाख ७१ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु. ९ करोड ९२ 
लाख २६ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक 
बेरुजू रु. २५ करोड ३० लाख ९३ हजार रहेको छ ।पथरीशतनश्चरे नगरपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति 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 सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ 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 र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा 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 छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्श्चििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

          

 

 (पद् म प्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

पथरीशतनश्चरे नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, 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
 

५७ १२७ १५४२९७ ० ३ ४२९ ५७ १२४ १५३८६७ ५२८८ ७०७४० ७४०६८ ० ० १४४८०८ ३७७१ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कूल बेरुज ुबाँकी 

मोरङ ९९२२६ ० ० ९९२२६ ० १५३८६७ २५३०९३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पथरी शिन�चरे नगरपा�लका, मोरङ , पथरी शिन�चरे नगरपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख Laxmi Prasad Kharel २०७८-१-२४ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Ambika Prasad Dhamala २०७८-४-१ २०७७-१२-१८

लेखा �मुख Pitamber Wasti २०७८-२-३१

लेखा �मुख Shanta Bahadur Thapa २०७७-३-१ २०७८-२-३१

बे�जु रकम १५४,२९६,६५२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ११,१३,१३,७३६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५१,४५,६६,००० चालु खच� ३७,११,२१,४६१

�देश सरकारबाट अनुदान २,२७,५६,००० पँूजीगत खच� २३,६९,९९,४३६

राज�व बाँडफाँट १२,८३,१७,१३८ िव�ीय/अ�य �यव�था २२,३३,५०,८७९

आ�त�रक आय २,६०,९५,३२८

अ�य आय २३,२९,७६,९६२

कुल आय ९२,४७,११,४२८ कुल खच� ८३,१४,७१,७७६

बाँक� मौ�दात २०,४५,५३,३८९
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१ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोबारसंग स�बि�धत �नकायबाट �ा� जानकार� अुनसार तयार गर� �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना २०७८, इकाईगत
लेखापर��ण योजना २०७८, लेखापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ४ मा, जोिखम �व�लेषण, नमनुा छनौट र �लिखत ��त�न�ध�वप�को आधारमा �व�ीय �वषयको
लेखापर��ण नी�त, लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक लेखापर��णका असल अ�यास र लेखापर��ण सीमाको आधारमा तथा
राज�वको असलु� र दािखलाको जोडज�मा आ�त�रक लेखापर��णको आधार तथा उपल�ध भएस�मका �े�ताको पर��णबाट तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक
��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष�
स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ। छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार
छन्।

२ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पथर�श�न�चरे नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र
सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पथर�श�न�चरे नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा, ५५ सभा सद�य,  ७९.८१वग� �कलो�मटर �े�फल तथा क�रब ८० हजार जनसं�या रहेको छ
।

३ �ाि� भु�ानी िहसाब

�ा�ी 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) ७२३६८२३४०.२३ 713933868.3 २१०७७७५६१. 924711429.3

696801966.9 696801966.9

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

६९९५५९७१०. ०.

११००० कर ११. १३८५४७७१०. १४००३२२९०.९९ ०. १४००३२२९०.९९

१३०००
अनुदान

५४४८२२०००. 542322000 ०. ५३८९८८०००.

संघीय
सरकार

१२. ५१५०६६०००. ५१४५६६०००. ०. ५१४५६६०००.

�देश सरकार १२. १९७५६०००. २२७५६०००. ०. २२७५६०००.

अ�त�रक
�ोत

१०००००००. ५००००००. ०. ५००००००.

१४०००
अ�य राज�व

१६०४००००. १४३८०१७५.८८ ०. १४३८०१७५.८८

१५०००
िविवध �ाि�

१५००००. ६७५००. ०. ६७५००.

ख. अ�य
�ाि�

२४१२२६३०.२३ १७१३१९०१.४५ २१०७७७५६१. २२७९०९४६२.४५

िवतरण गन� ०. ८६९५१४.९१ ०. ८६९५१४.९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाक� राज�व

कोषह� २४१२२६३०.२३ ७६१७१५५.२३ ०. ७६१७१५५.२३

धरौटी ०. ०. ८६४५२३१.३१

संघीय �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

०. ०. २१०७७७५६१. २१०७७७५६१.

भु�ानी
(ग+घ)

८२६४४५००२.८७ ६२०६९४२१५.७६ २१०७७७५६१. ८३१४७१७७६.७६

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

८०२३२२३७२.६४ ६०८१२०८९७.०७ ६०८१२०८९७.०७

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८. २१४०१४५००. २०२४१०१५७.७२ ०. २०२४१०१५७.७२

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८. १९३०२०४६२. १४२५२६१९१.७९ ०. १४२५२६१९१.७९

२५००० १८. २४८७२०००. १५२६९१५७. ०. १५२६९१५७.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सहायता
(Subsidy)

२६०००
अनुदान

१८. ५८५००००. ५८४९९००. ०. ५८४९९००.

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८. ४९३५०००. ३०५९३२६. ०. ३०५९३२६.

२८०००
अ�य खच�

१८. २५०००००. २००६७२८. ०. २००६७२८.

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८. ३५७१३०४१०.६४ २३६९९९४३६.५६ ०. २३६९९९४३६.५६

३२०००
िव�ीय
स�प��

१८. ०. ०. ०. ०.

घ. अ�य
भू�ानी

२४१२२६३०.२३ १२५७३३१८.६९ २१०७७७५६१. २२३३५०८७९.६९

कोषह� २४१२२६३०.२३ ५९६८०४६. ०. ५९६८०४६.

धरौटी ०. ६६२८५५५.६९ ०. ६६२८५५५.६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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संघीय �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

०. ०. २१०७७७५६१. २१०७७७५६१.

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-२३२८३. -२३२८३.

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

-१०२७६२६६२.६४ 93239652.56 ०. 93239652.56

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

१११३१३७३६.५ १११३१३७३६.५

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

२०४५५३३८९.०६ २०४५५३३८९.०६

संघीय
अनुदान िफता�
गन� बाँक�

५२४५५८३३.

�देश अनुदान ९०४६३८.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िफता� गन�
बाँक�

�थानीय
संिचत कोष
बाँक�

135952776.4

धरौटी
मौ�दात

१३५६७७४९.४८

कोषह� १६७२३९२.२३

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ २०४५५३३८९.०६

४ िव�ीय िववरण 

िव�ीय िववरण–�थानीयसरकारस�ालनऐन, 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 basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको
िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

सु�को �ाि� तथा भु�ानी (म.ले.प.फा.नं. २७२) �ितवेदन अनुसारको बािष�क कारोबार रकममा अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण काय��म अ�तग�त
सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण, �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म, एक�कृत �वा��य पूवा�धार र ग�रबसंग िबशे�वर काय��म शीष�कको CGAS

बाट सोझै भु�ानी भएको रकम �. २१०७७७५६१ समेत फा.नं. २७२ को संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म शीष�कमा थप गरी एिककृत आय
�ययको िववरण तयार ग�र �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।

२३,२८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लकामा यस वष� �. 924711429.32 आय भएकोमा २०७८ असार मसा�त स�म �.831471776.76 खच� भई �. 93239652.56 मौ�दात रहेको छ।
गत वष�को मौ�दात � १११३१३७३६.५ समेत बषा��तमा स��त कोष र अ�य कोषह�मा �. 204553389.06 मौ�दात रहेको दे�खयो ।

NEPSAS basedढाँचाको �ितवेदनबाट बािष�क �पमा संचा�लत काय��मह�को भौितक �गित खु�ने नदे�खएकोमा सो स�ब��ध थप बािष�क ल�य तथा
�गित िववरण तयार गरेको छैन ।

पा�लकाले कम�चारी क�याण कोष अ�तग�तको आ�दानी तथा खच�लाई सु�मा समावेश गरेको छैन । सबै आ�दानीलाई सु�मा समावेश गनु�पन�मा समावेश
गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले आ व ०७७।७८ का संघ तथा �देश अ�तग�तका खच� भएर बाँक� रहेका िविभ� अनुदान बापतको रकम � ५३३६०४७१.५८ रकम िमित
२०७८।६।१२ मा स�ब��धत संिचत कोषमा िफता� गरेको छ ।
�ाि� भु�ानी िहसाबको अनुसूिच १२ अनुसार �देश सरकारबाट �ा� अनुदान रकम � २२७५६००० दे�खएकोमा पा�लकाले राज�व अनुदान �ाि�
खातामा आ�दानी बा�न छुटेको दे�खएकोले �ाि� भु�ानी िहसाबमा �देश अनुदान � १९४२२००० मा� दे�खएकोले सो कुरालाई समायोजन गरी �ाि�
भु�ानी िहसाब तयार ग�रएको छ ।
पा�लकाको �ाि� भु�ानी िहसाब अनुसार कर/दािय�व भु�ानी गन� बाँक� � २३२८३ दे�खएकोमा सो यिकन गरी दा�खला गरकाे �माण पेश गनु� पन� �

�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

५ �ज�मेवारी फरक परेको 
�ज�मेवारी फरक परेको–�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 �.१६७४८१६९५ मौ�दात कायम भएकोमा � � १११३१३७३६ �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ५६१६७९५८ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �

५६,१६७,९५८

६ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
बैक िहसाब िमलान नगरेको– �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान
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िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन�
गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� �.

�स.नं. खाताको नाम खाता नं खाता अनुसार
बाँक�

ब�क �टेटमे�ट अनुसार
बाँक�

फरक

१ ग १.१ आ�त�रक राज�व खाता २५६०१००३०१०१०००० 776394.58 ७२५०२९३.०३ -6473898.45

2 ग २.२ चालू खच� खाता- जोर वष� २५६०१००३०२०२०००० १४८४६१६० ६७७००४१४.०८ -52854254.38

3 ग २.४ पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� २५६०१००३०२०४०००० १०८५०९८०२ ९४८१७६१४.६६ 13692187

४ ग ३.१ �धानीय तह धरौटी खाता २५६०१००३०३०००००० १३५६७७४९ १३५८२५१३ -14764

5 ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता २५६०१००३०४०१०००० १०९५०९०५ १८३१५२८८. -7364383.48

6 ग ६.१ �थानीय तह िवभा�य कोष खाता २५६०१००३०६०१०००० ८६९५१५ ७००१०४.९४ 169409.97

७ ग ७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष
खाता

२५६०१००३०७०२०००० १६७२३९२ 2243673 -571280.77

9 ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र
खच� खाता]

५३३६०४७२ 53360471.98

ज�मा २०४५५३३८९ २०४६०९९००.७१ -56512.13
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७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
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 उप �मुख �ीयमुना िव� बा�तोलाले २०७७।३।१० गते �. ७५ करोड ३८ लाख १३ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यस वष� सभाबाट संसोधन सिहत कायम बजेट � ८० करोड २३ लाख २२ हजार रहको छ । यसैगरी �थानीय
तहका �मुखले २०७७।३।२१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

८ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व स�ब��ध िनयमावली, २०७७ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम
२५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पुजीगत 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 अषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।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 आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक ज�मा आषाढ मिहना

खच� खच� खच� बजेट खच� खच�(%) खच� खच�(%)

३९३७४१८३.३३ ५४८८००१४.३३ १४२७४५२३८.९ ३५७१३०४१०.६४ २३६९९९४३६.५६ ६६.३६ ९५२८५५६५.९ 40.2

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

�. सं. िववरण योजना सं�या काया��वयन भएका योजना रकम (हजारमा)

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 252 २१७ १३७६५

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 308 २४३ ६७१७५

३ � ५ लाख दे�ख २० लाख स�मका योजना ७४ ६२ ५९९८०

४ २० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ३० १४ ९६०८०

ज�मा 664 536 २३७००
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९.२ �े�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 खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ७,०६,९२,४२३ 52180896 8.580678

सामा�जक िवकास ३१,९४,७०,०७९.६० 264452119 43.4867672

पूवा�धार िवकास २६,८९,६७,५०८.१४ 180151800.3 29.6243397

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १,७७,९०,००० 8022911 1.3192954

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १२,५४,०२,३६१.९० 103313170.8 16.9889197

ज�मा 608120897.1 100

१० आ�त�रक िनय��ण �णाली 

आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।

· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
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· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।

· 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 ।

· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।

· 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 ।

· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।

· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।

· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· 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।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।

· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
।

· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।

· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।

· 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। योजनागत क��ट�जे�सी क�ीको अिभलेख राखी
क��ट�जे�सी रकम स�ब��धत योजनामा नै खच� गनु�पन�मा गरेको 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 ।

· पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, सो 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।

�म भौचर
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· 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�लकाले ��येक आ�थ�क वष�को लािग मौजुदा सूिच दता� गरी साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५
अनुसार ख�रद काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।
. िविभ� उपभो�ा सं�था माफ� त िनमा�ण तथा मम�त काय� गराउँदा खच�को साव�जिनक�करण, अनुमोदन तथा सामा�जक लेखा परी�ण, अनुगमन लगायतको सबै
�कृया पुया�एर मा� भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ ।
. काया�लयले � १० लाखस�मको भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउँदा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ बमो�जम िनमा�ण �यवसायी, िनमा�ण
सम�ी, मे�सन, �ला�ट, कामदार लगायतको िवमा गनु� पन�मा आंिशक �पमा मा� पालना गरेको दे�खयो । िनयमावलीको पालना ह�नुपद�छ ।
. काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण तथा मम�त काय�को स�झौतामा उ�े�खत अव�ध िभ� स�प� नह�दाँ िनयमानुसार �याद थप गन� गरेको दे�खएन
। स�झौता गरी लागत अनुमान अनुसार काय� स�प� नगन� उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाउनेतफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।
. पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन ।अनुगमनलाई �भावकारी
वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण�
सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

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

११ खच� िब�लेषण 

खच� िब�लेषण – पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �६९३४६७९६६ �ा� गरेकोमा राज�व बाँडफाँडबाट � १२९४२२०००, अनुदानबाट �
५३३९८८००० र आ�त�रक �ोतबाट � ३११६२८२८ आ�दानी भएको छ ।यस वष� चालु तफ�  � ३७११२१४६० र पँू�जगत तफ�  � २३६९९९४३६ खच�
भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ५.१२ �ितशत मा�ै रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सिबधामा � १००९९०६६ खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको ३२.४० �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ५०.५१  �ितशत चालु र ३४ �ितशतमा� पँू�जगत
िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक
खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१२.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन -�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को
आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन
संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत 291 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत संघबाट सहायोजन भइ आएका 37 जना, सािवकको �थानीय िनकायमा काय�रत 9 जना, लोकसेवा आयोगबाट पदपूत� भइ आएका 22 जना र
आ�त�रक पदपूत� 99 जना गरी ज�मा 168 जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण�
मािनएका िवषयगत अ�धकृत, इ�जीिनयर, सहायक र �वा��य कम�चारी सिहत 121 पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत
काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह
�भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१२.२ कम�चारी करार– �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 सुचना �िव�ध कम�चारी, इ��जिनयर, सव इ��जिनयर, अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर, िफ�ड सहायक, सुपरभाइजर, �शासन,

कृिष, पशु, उ�म िवकास, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट, सवारी चालक, हे.अ, नगर �हरी, अनमी, अहेव, मे.अ., फाम�सी सहायक, रेिडयो�ाफर, �याब
टे��न�सयन र काया�लय सहयोगी पदमा नगरपा�लका काया�लय तफ�  ७१ जना र �वा��य तफ�  ५४ गरी ज�मा १२५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.

२,४२,८७,९८८।२०खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे
लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको सुचना �िव�ध कम�चारी, इ��जिनयर, सव
इ��जिनयर, अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर, िफ�ड सहायक, सुपरभाइजर, �शासन, कृिष, पशु, उ�म िवकास, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट, हे.अ, अनमी,
अहेव, मे.अ., फाम�सी सहायक, रेिडयो�ाफर, �याब टे��न�सयन पदमा ५९ जना करार िनयिु� गरी तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ।
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१२.३ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको- िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7.ख. (2) बमो�जम तलब भु�ानी गदा� �ज�ा��थत िनजामती कम�चारीको हकमा स�ब��धत
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट र �थािनय तहका कम�चा�रको हकमा स�ब��धत काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाले तलबी �ितबेदन पास
नगराई तलब खुवाउन नह�ने �यव�था रहेकोमा नगरपा�लकले आ�थ�क वष� 2077/78 को सातौ ँनगर सभाको िनण�य नं 25 बाट नगरपा�लका अ�तग�त काय�रत 8

जना कम�चारीको मा� आ.व 2077/78 को लािग तलबी �ितवेदन पा�रत गरी बाक� कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी नगरपा�लका तफ�  �.2,04,13,340।
70 र �वा��य तफ�  �. १,६०,८९,५२१।१० गरी ज�मा �. ३,६५,०२,८६१।८० खच� लेखेको छ। अत: तलबी �ितबेदन पास नगरी तलब खच� ले�दा दरब�दी
भ�दा बढी कम�चारीको तलव खच� र �ेड रकम भु�ानी ह�नस�ने भएकोले ऐनको पालना गरी मा� तलब भु�ानी ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
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१३ सेवा �वाह 

सेवा �वाह– पा�लकाले �थािनय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसारका सेवाह� पा�लकावासीलाई �दान गद�छ। आ�नो काय��े� िभ�का नाग�रकता
�सफा�रस, घरबाटो �सफा�रस, नाता �मािणत, ज�म, मृ�य,ु िववाह दता�, बसाईसराई, िव�ुट िमटर �सफा�रस, िनःशु�क �सफा�रस लगायत अ�य िविभ� सेवा
�वाहको िववरण अ�ाव�धक गरी अिभले�खकरण ग�रनु पद�छ। पा�लकाबाट �वािहत सेवाह�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ।

�.सं िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1 नाग�रकता �सफा�रस 2587 2580

2 घरबाटो �सफा�रस 2507 2503

3 नाता �मािणत 925 925

4 ज�म, मृ�य ुदता�, िववाह, स�ब�ध िव�छेद, बसाइसराइ 3259 3259

5 चार िक�ा �सफा�रस 757 757

6 अ�य 10384 10384

ज�मा 20419 20408

१४ स�प�� उपयोग र संर�ण

१४.१ �ज�सी �यव�थापन
1.�थािनय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 97, 98 र 104 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 2075 असार मसा�त िभ�
�थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन।
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2.पा�लकाले स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पत� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको
अनुगमन गनु�पद�छ। तर यस पा�लकाले सो बमो�जम गरेको दे�खएन।
�ज�सी सामा�ी मम�त, �ललाम र िम�हा– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 45 अनुसार �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा पुरानो भइ
काममा आउन नस�ने टुटफुट भइ बेक�मा भएका र पुनः मम�त नह�ने भनी िकटान भएका मालसामान म�ये काया�लय �मुखले �ललाम गनु�पन� भनी ठहराएका
मालसामानका वष�िभ� �ललाम िवि� गनु� पन�छ भनी उ�ेख भएको छ।साथै सोही ऐनको दफा 46 मा �ाकृितक �कोप, दघु�टना वा आ�नो काबु बािहरको
प�र��थितले गदा� वा अ�य िविभ� काण�ले गदा� सरकारी हानी नो�सानी ह�न गएको वा कानुन बमो�जम �ललाम बढाबढ ह� ँदा पिन नउठेको वा उ�ने ��थित
नदे�खएको मालसामान र �िव�ध पुरानो भइ �योगमा �याउन नसिकने र सुर�ाको कारण �योग गन� उपय�ु नह�ने सामान तथा स�टवेयर �ािव�धक �ितवेदनका
आधारमा तोिकए बमो�जम िमनाहा िदन सिकने �यव�था रहेकोमा काया�लयले आ.व 2077/78 को �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा िन�नानुसारका सामा�ीह� मम�त,

�ललाम िवि� र िम�हा गनु�पन� भनी औ�याएपिन सो बमो�जम भएको नदे�खएकोले यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

�ज�सी संकेत नं िववरण ज�मा सं�या मम�त गनु�पन� �ललाम/िब�� गनु�पन� िम�हा गनु�पन� ज�मा मम�त, �ललाम र िम�हा गनु�पन�

6112211004 िड�जटल �यामेरा 6 1 - - 1

6112211009 �स�सिटिभ �यामेरा 1 1 - - 1

6112211014 िडसहोम सेट 2 1 - - 1

6112221061 िबल ि��ट मे�सन 17 - 4 - 4

6112222001 डे�कटप क��यटुर 75 - 8 - 8

6112222002 �यापटप 34 - 1 - 1

6112222003 ि��टर 46 - 5 6 11

6112222005 ��यानर 2 1 - - 1

6112222009 3 1 - - 1
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मोिनटर

6112223002 �स�लङ पंखा 32 7 5 - 12

6112223003 टेबुल पंखा 3 - 3 - 3

6112223004 जेनेरेटर 1 1 - - 1

6112223009 य ुिप एच 24 8 7 - 15

6112223010 �याट� ी 48 10 6 - 16

6112223015 वाल पंखा 15 3 2 - 5

6112223021 �टेिबलाइजेर 5 2 - - 2

6112223055 �टे�ड पंखा 16 2 4 - 6

6112223056 पेपर �याडर 4 - - 4 4

6112224006 मोबाइल 9 - - 3 3

6112233099 िट� पड 14 4 - - 4

6112311009 ��टल दराज 79 9 - - 9

6112311010 एजुकेिटभ टेबल 94 9 5 - 14

6112311013 िट टेबल 24 - 5 - 5

6112311047 24 - 5 4 9

�म भौचर
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िभ�जटर टुल

6112311050 �� �सटर 37 - 4 - 4

6112231261 नाइट� ोजन �स�ल�डर 3 1 - - 1

6112211002 टे�लफोन 10 - - 6 6

6112223007 ि�ज 7 1 - - 1

6112233014 टोटल �टेशन 2 1 - - 1

6112311002 कुच� 195 18 12 - 30

6112311011 �रभ��भ� िचयर 104 5 5 10 20

ज�मा 200
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१४.२ �ज�सी सामा�ी - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 28 मा नगद, �ज�सी दा�खला र लेखाको �यव�था गरेकोमा �ज�मेवार �यि�ले
आ�नो �ज�मा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट र �ज�सी मालसामान भए सात िदनमा यथा�थानमा दा�खला गनु�पन� �यव�था
रहेको छ। यसरी काया�लयको आ�थ�क वष� 2076/77 मा मौ�दात रहेको र आ�थ�क वष� 2077/78 मा ख�रद गरेको िन�नानुसारका �ज�सी मालसामानह�को ज�मा
सं�या जित ह�नु पन� हो आ�थ�क वष� 2077/78 को �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा सो भ�दा कम रहेकोले यस स�ब�धमा स�ब��धत काया�लयले यिकन गनु�पन� �.

�ज�सी सं.नं सामान 2076/77 को
मौ�दात

2077/78 को
ख�रद

ज�मा
मौ�दात

2077/78 को �ज�सी िनरी�ण
�ितवेदनमा रहेको सं�या

घटी
सं�या

औषत
मु�य

ज�मा

6112311010 एजुकेिटभ
टेबल

86 16 102 94 8 16161 129291

6112311050 �� �सटर 36 13 49 37 12 15237 182844

ज�मा 312135

३१२,१३५

१५ राज�व आ�त�रक िनय��ण

१५.१ आ.ई.ई. �ितवेदन- �ार��भक वातावरणीय अ�ययन काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ९ मा �ार��भक वातावरणीय अ�ययन �वीकृत भएको िमितले ३ वष�िभ�
�य�तो ��ताव काया��वयन �ार�भ गनु� पन� �यहोरा उ�ेख छ ।पा�लकाले निदज�य उ�खननको आ.ई.ई. �ितवेदन अनुसार डाँस खोलाबाट वािष�क
२३८०५९.२२ घन िमटर र सुनझोडा खोलाबाट ३३८६४.३५ घन िमटर गरी ज�मा २७१९२३.५७ घन िमटर उ�खननका लािग �सफा�रस गरेको छ । तर
पा�लकाले उ� प�रमाणको निदज�य पदाथ� ठे�का �यव�थापन गन� नसकेको अव�थामा यस वष� पिन िडजाईन ए�ड डेभलपर �ा �ल माफ� त डाँस खोलाको
आ.ई.ई का लािग २४८६०० भु�ानी गनु� उिचत दे�खदनै । अत: उ� रकम पा�लकालाई बढी �यय भार परेको �

२४८,६००
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१५.२ आ�त�रक आ�दानी तफ� ः नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा २३० बमो�जम नगरपा�लकाले आ�थ�क ऐन, २०७७ तयार गरी लागू गरेको भएतापिन सोिह
अनु�प िनधा��रत दरमा शु�क तथा कर रकम िनयिमत �पमा असुल गन� गरेको पाइएन ।
· नगरपा�लका �े�मा रहेका िविभ� �यापार �यवसाय, परामश�दाता लगायतका सबै िनकाय, सहकारी, अ�य सघं स�था आिदलाई अिनवाय� दता� गराउने, नवीकरण
गन� तथा िनधा��रत वािष�क कर द�तुर समेत असुल गन� काय� �भावकारी �पमा भए गरेको पाइएन ।
· मनोर�न कर, अ�य कर, सरकारी स�प��को िव�� बापत �ा� कर, अ�य िव��बाट �ा� कर, िश�ा �े�को आ�दानी, रेिडयो एफ एम स�ालन द�तुर वापत
कुनैपिन रकम असुल गरेको पाइएन ।
· ऐनको दफा ६२ (ख) मा सामुदाियक वनले वन पैदावारको िव�� वापत �ा� ह�ने रकमको दश �ितशत रकम पा�लकामा वुझाउनुपन� �यव�था भएकोमा
सामुदाियक वनबाट राज�व �ा� भएको छैन ।
यस काया�लयले उठाउने सबै �कारका राज�वह�को लगत अ�ाव�धक गरी उठाउनु पन�मा उठाएको छैन ।

१५.३ दह�र बह�र कर असुली – �देश नं १ को �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ५ मा तोक�एको
दरमा नघटने गरी शु�क लगाईने र असूल गरीने उ�ेख छ ।पा�लकाले निदज�य उ�खननको आ.ई.ई. �ितवेदन अनुसार डाँस खोलाबाट वािष�क २३८०५९.२२
घन िमटर र सुनझोडा खोलाबाट ३३८६४.३५ घन िमटर गरी ज�मा २७१९२३.५७ घन िमटर उ�खननका लािग �सफा�रस गरेको छ ।उ� प�रमाणको निदज�य
पदाथ� नगरपा�लकाले ठे�का �यव�थापन गदा� �यूनतम �. ५,७५,६०,७८१ वािष�क आ�दानी ह�ने आ.ई.ई. अ�ययनको �ितवदेनबाट दे�ख�छ ।पा�लकाले यस वष�
निदज�य �ाकृितक �ोतको उ�खनन अमानत काय�बाट �. ८६९५१४ राज�व संकलन गरेको छ । यसरी पा�लकाले समयमै ठे�का �यव�थापन नगदा� राज�व
�ाि�मा किम आएकोले समयमै ठे�का �यव�थापन गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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१५.४ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,
�यवसाय कर र वहाल िवरौटी कर लगायतका कर राज�व तथा िविभ� सेवा वापतको गैर कर राज�व उठाउने �यव�था रहेको छ । बाँडफाँड भई �ा� ह�ने आय
बाहेक पा�लका आफैले उठाउने आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

िववरण अनुमान असुली असुली �ितशत

कर राज�व ८८१०००० ११७१५१५२ १३२.९७

गैर कर राज�व १६०४०००० १४३८०१७५ ८९.६५

ज�मा २४८५०००० २६०९५३२७ १११.३१

िव�ापन कर - �देश १ को आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ६ मा �देश िभ�
रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तरंगको
�योग गरी ग�रएको �चारको लािग रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लगाई असुल गन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस स�ब�धी कुनै कर असूल
गरेको दे�खएन् ।

�यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर
उठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । यस वष� नगरपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शू�क वापत �. १२५९१९० र �यवसाय कर वापत � १३९७७१०
संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� मा�
स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।
पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
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१५.५ राज�व कारोबारको लेखाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन , २०७६ को दफा ४ मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा महालेखापरी�कको
काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ नराखेको तथा दिैनक राज�व असुलीको भौचर
उठाएको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ लगायतका फारमह� राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ । साथै
असुली रकम असुल भएको भोलीप�ट दा�खला गनु�पन�मा वडा काया�लयले मा�सक/�ैमा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको दे�खयो । असुली रकम िनयमानुसार
समयमै दा�खला गनु�पद�छ । आ�दानी ज�तो संवेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा रा�नुपन� दिैनक आ�दानी एवं बै� दा�खला खाताह�को �योग गरी
आ�त�रक आयलाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

१६ कानुनी स�ाहकार र सुचना संयोजक 

कानुनी स�ाहकार र सुचना संयोजक – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने
उ�ेख गरेकोमा काया�लयले उ� ऐनमा भएको �यव�था भ�दा फरक पदमा िन�नानुसारका कम�चारी िनयिु� गरेको कारण िनयमस�मत नदे�खएको �.

�.सं कम�चारीको नाम पद मा�सक तलब ज�मा �.

1 कानुनी स�ाहकार िदपक कुमार राई �.20000। चाडपव� र पोशाक भ�ा समेत 270000

2 सुचना संयोजक भुपे�� ित��सना �.20000। चाडपव� र पोशाक भ�ा समेत 270000

ज�मा 540000

५४०,०००

१७ िविवध खच� 
िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� समािनकरण र राज�व वाँडफाँड तफ� को िविवध िशष�कबाट मा� �. 21,27,909।39 खच� गरेको छ ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१८ आ�थ�क सहायता ७८४,२००

�म भौचर
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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 अनुदान तथा आ�थ�क सहायता काय�िव�ध, 2074 बनाई िदघ�रोगीलाई एक पटकमा सिमितको िनण�य गरी
कागजातको आधारमा �.15000।, अ�य  औषधी उपचार, िवपद, काय��मका लािग सहयोग, 70 वष� माथीका नाग�रकलाई ए�बुले�स भाडा वापत आ�थ�क
सहायता, काजि�यावापत सहयोग, आ�थ�क अव�था कमजोर भएकालाई सहयोग लगायत िवषयमा �.25,000। स�म नगर�मुखको तोकादेशमा अ�य सामा�जक
सुर�ा िशष�कबाट ज�मा �.40,00,000। बजेट छु�ाइ �.21,24,326। खच� गरेको दे�खयो।

साथै पा�लका �तरमा अनुदान तथा आ�थ�क सहायता काय�िव�ध, 2074 बनाइ पा�लका िभ�का �यि� तथा संघसं�थालाई अ�य सामा�जक सुर�ा िशष�कबाट
वडाको �सफा�रस र कागजातका आधारमा आ�थ�क सहायता वापत भु�ानी ग�रसकेप�चात पिन वडाको वजेट �स�लङबाट छु�ाइएको काया�लय संचालन
खच�बाट वडा�य�को तोकादेश र कागजातको आधारमा वडाले �.15,000। स�म आ�थ�क सहायता वापत िन�नानुसार भु�ानी गरेको रकम िनयमानुसार
नदे�खएको �.

वडा नं िववरण वडागत काया�लय संचालन
खच� वािष�क

आ�थ�क सहायता वापत भु�ानी भएको
रकम वािष�क

वािष�क काया�लय संचालन खच�मा आ�थ�क
सहायता �ितशत

वडा नं
1

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 14000 2.33%

वडा नं
2

आ�थ�क सहयोग
वापत

500000 55500 11.10%

वडा नं
3

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 77000 12.83%

वडा नं
4

आ�थ�क सहयोग
वापत

599900 112300 18.71%

वडा नं आ�थ�क सहयोग 600000 99800 16.63%

�म भौचर
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5 वापत

वडा नं
6

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 116000 19.33%

वडा नं
7

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 100000 16.66%

वडा नं
8

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 97600 16.26%

वडा नं
9

आ�थ�क सहयोग
वापत

600000 60500 10.08%

वडा नं
10

आ�थ�क सहयोग
वापत

550000 51500 9.36%

ज�मा 784200

१९ िश�ातफ�

१९.१ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा– अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण
पँू�जगत अनुदानबाट िन�नानुसार गो�वारा भौचरबाट �. 74,05,699। तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

गो.भौ.नं/िमित काय��मको िववरण अनुदान रकम

201867
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404-78/2/11 पँू�जगत मातृभाषा िश�ण सहयोग अनुदान 3 वटा िव�ालय

180-77/9/22 पँू�जगत िव�ालय कम�चारी र स.का. कम�चारी दो�ो थप न.पाबाट 599916

353-78/1/30 पँू�जगत बाल िवकास के��का स.का. र िव�ालय कम�चारीह�को तलब न.पा. थप 612000

66-77/7/5 पँू�जगत बाल क�याण मा.िवलाई कम�चारी र स.काको थप 32000

55-77/6/30 पँू�जगत िव�ालय कम�चारी र स.का.ह�को थप तलब भ�ा 763916

441-78/2/17 पँू�जगत पथरी बह�मुखी �या�पस िश�ण सहयोग अनुदान 600000

50-77/6/26 पँू�जगत बु� मा.िव वडा नं 8 को बजेट िशष�कबाट 100000

681-78/3/16 पँू�जगत िव�ालय कम�चारी र स.काको पा�र�िमक 936000

186-77/9/23 पँू�जगत बु� मा.िव वडा नं 8 को बजेटबाट 200000

196-77/9/29 पँू�जगत शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत वडागत िव�ालयह�को लािग िनकासा 1610000

407-78/2/11 पँू�जगत िविवध िशष�कमा िव�ालय अनुदान 1750000

ज�मा 7405699

१९.२ दरब�दी िमलानःिश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा२० मा कुनै खास �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का िब�ालयह�को
आव�यकता अनुसार दरब�दी िमलान तथा पुन िवतरण गन� पाउने �यव�था छ । साथै िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ अनुसार दईु वा दईुभ�दा बढी िब�ालयलाई
गाभी एउटा िब�ालय कायम गन� अनुमित  तथा �वीकृती िदन स�नेछ । यस पा�लकाको िब�ालयह�मा िब�ा�थ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी तथा पदपुित�
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भएको अिभलेख पेश नभएकोले ऐन तथा काय�िव�धको पालना ह�नपद�छ । पा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड तयार गनु� पन�,
अनुगमन तथा मू�यांकन गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� र िव�ाथ� िश�क अनुपात उपय�ु बनाउनेतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�.सं िव�ालयको नाम, ठेगाना िश�क
दरब�दी

पदपूत� पदपूत� म�ये
करार

िश�क सहयोग
अनुदान

ज�मा िव�ाथ�
सं�या

िव�ाथ� िश�क
अनुपात

1 प�ायत मा.िव 39 39 8 0 2496 64

2 बु� मा.िव 21 21 4 0 810 38.571

3 �संहवािहनी मा.िव 16 16 3 0 485 30.313

4 जनता मा.िव 21 21 4 0 958 45.619

5 अमर�संह मा.िव 20 20 3 0 645 32.25

6 भागीरथ मा.िव 19 19 6 0 711 37.421

7 सुगाहाट मा.िव 13 13 12 2 348 26.769

8 बालक�याण मा.िव 11 11 6 2 275 25

9 च��िकराते�वर मा.िव 11 11 5 2 380 34.545

10 दगुा� मा.िव 11 11 4 0 201 18.273

11 सुनाखरी मा.िव 11 11 5 2 240 21.818

12 सर�वती आ.िव(4) 8 8 4 2 294 36.75

�म भौचर
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13 जनक�याण आ.िव 8 8 3 0 207 25.875

14 �स�ाथ� आ.िव 2 2 2 0 25 12.5

15 सामा�जक आ.िव 6 6 1 0 97 16.167

16 जनता आधारभुत
िव�ालय

2 2 0 0 62 31

17 सिहद रामल�मण आ.िव 3 3 2 0 90 30

18 रामजानक� आ.िव 7 7 5 2 259 37

19 िश�ासदन आ.िव 3 3 3 0 95 31.667

20 दगुा� आधारभुत
िव�ालय(6)

6 6 3 0 214 35.667

21 िमलन आधारभुत
िव�ालय

2 2 1 0 64 32

22 दगुा� आधारभुत
िव�ालय(8)

8 8 1 2 225 28.125

23 सर�वती आ.िव (2) 2 2 0 0 98 49

24 आदश� सीता आ.िव 2 2 0 0 87 43.5

25 �स�रज�ा आ.िव 3 3 3 0 74 24.667
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26 जालपा �संहदेवी आ.िव 8 8 3 2 229 28.625

27 िहरक आधारभुत
िव�ालय

8 8 3 0 204 25.5

ज�मा 271 271 94 16 9873 36.432

१९.३ काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन�- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । नमूना छनोट गरी लेखापरी�ण गदा� देहायका योजनाह�मा िविभ�
िव�ालयह�लाई भवन िनमा�णको लािग गएको अनुदान रकमको काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

योजनाको नाम भु�ानी पाउनेको नाम रकम

दगुा� मा�यिमक िव�ालय भवन �वलीकरण दगुा� मा�यिमक िव�ालय �यव�थापन सिमित १४९२७४०

दगुा� मा�यिमक िव�ालय भवन दगुा� मा�यिमक िव�ालय �यव�थापन सिमित ५८५४१६

ज�मा २०७८१५६

२,०७८,१५६

२० सूचना �िवधी प�ित 

सूचना �िवधी प�ित- काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको,
स�टवेयर �यानुअल नभएको, स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको,स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य
अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएकोले सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणको �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

२१ सवारी साधन र मे�सनरी साधन 

सवारी साधन र मे�सनरी साधन - सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले सवारी साधन र
मेिशनरीको मम�त अिभलेख खाता राखेको दे�खदनै । म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जमको मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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२२ बे�जु लगत 

बे�जु लगत- पा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयसंग स�ब��धत फारामको अिभलेख राखेको दे�खदनै ।
काया�लयसंग स�ब��धत सो फारामह�को अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

२३ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

२३.१ कानून र स�ालन ��थित - �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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म 8 वटा ऐन, 7वटा िनयमावली, 31

वटाकाय�िव�ध, 6 वटा िनद�िशका लगायत 52 वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

२३.२ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 15 वटा र 2078 पुष स�म थप भएको 89 गरी कुल 104 वटा िववाद दता� भएकोमा 95 वटा
मा� फ��यौट भई 24 वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२४ गुण�तर परी�ण अव�था 
गुण�तर परी�ण अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम िनमा�ण स�ब�धी काय� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन बमो�जम गराउनु पन� �यवव�था
छ । �टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार काय� पुरा गरे नगरेको स�ब�धमा कामको सुप�रिभजन गन� तोिकएको �ािव�धकबाट िवल तयार गदा� खपत ग�रएको सामा�ी
गुण�तर परी�ण समेत गराएर मा� रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । अ�धकांश िनमा�ण साम�ी तथा कामको गुण�तर टे� गराएको �माण पेश नभएकोले गुण�तर
परी�ण वेगर िनमा�ण काय� गराई भु�ानी गदा� काय�को �ज�मेवारी उपभो�ा सिमित वा िनमा�ण �यवसायीको ह�ने नह�ने समेत �� दे�खएन ।
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२५ िनजी �े�को काम 

िनजी �े�को काम– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय
पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले िवगतको वष�ह� दे�खनै पथरी उ�ोग वािण�य संघको भवन िनमा�णको लािग
बजेट िनकासा गद� आएकोमा यस वष� पिन � १५००००० िनकासा गरेको दे�खयो । नाफामुलक �योजनका लािग खो�लएका य�ता सं�थामा खच� गरेको िनयम
स�मत नभएको �.

१,५००,०००

२६ स��त कोषबाट �सधै खच� 
लेखा िनद�िशका 2073 अनुसार �थािनय िनकायको मुल खाता �थािनय संिचतकोष ग.4 बाट काया�लय संचालन �तरको कारोबार गनु� ह�दनै साथै अ�य स�ब��धत
खच� खातामा ट� ा�सफर गरी खच� गनु�पद�छ भिन �यव�था रहेको छ। वडा नं 10 �स�रजँग �मृती धािम�क वन �े� �ीज�ा चु�लुङ गत वष�को भवन िनमा�ण काय�को
लािग �ीज�ा चु�लुङ भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई योजना बनाइ संिचत कोषबाट पँू�जगतमा रकमा�तरण गरी भु�ानी िदनु पन�मा सोझै संिचत कोषबाट �
१२०१५३८ रकम भु�ानी िदएको तथा पा�लकाले आ व २०७६।७७ को संघ तथा �देश सरकारको िविभ� अनुदानबापतको िफता� गनु�पन� रकम िफता� गदा�
सु�मा लेखा�न नगरी �सधै �थानीय संिचत कोषबाट िमित ०७७।६।६ मा संघीय संिचत कोषमा � २७८२२५८०.२२ िफता� गरेको, िमित ०७७।६।६ मा �देश
संिचत कोषमा � ६०२३४३७ िफता� गरेको िनयम संगत नदे�खएको ज�मा �

३५,०४७,५५५

२७ पँुजीगत शीष�कबाट चालु खच� 
पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�– पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम
�ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट गनु�पद�छ । पँूजीगत शीष�कबाट चालु खच� गन� नपाउने �यव�था रहेकोमा
पा�लकाले देहाय अनुसार नगरपा�लका पँुजीगत शीष�कमा बजेट िविनयोजन गरी चालु �कृितका खच� गरेको छ ।

खच� गरेको चालु शीष�क �योजन रकम

संघ सं�था साझेदारी संघ सं�थाका िविवध खच� ५४६६००

�याियक सिमित िविभ� चालु खच� ७५१५३३

बसोबास �यव�थापन िविभ� चालु खच� ८३१७७१

१३,८३७,२१३
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बालबा�लका िविभ� चालु खच� १५५०००

जे� नाग�रक िविभ� चालु खच� ५०००००

पथरी बह�मुखी �या�पस शैि�क कृयाकलाप िविभ� चालु खच� १०००००

खेलकुद िविभ� चालु खच� १२०८०९०

िव�ायन सिमित िविभ� चालु खच� ३११९००

िवपद �यव�थापन िविभ� चालु खच� ३४८६९०

वडा नं १ �वा��य िवमा िविभ� चालु खच� ३५००००

वडा नं २ िवपद �यव�थापन, कृिष, खेलकुद िविभ� चालु खच� ९३१०६२

वडा नं ३ िवपद �यव�थापन, कृिष, अवलोकन �मण िविभ� चालु खच� ४४३६३८

वडा नं ४ िवपद �यव�थापन, कृिष, �वा��य िवमा, संचार, िव�ालय अनुगमन लागायतका काय��म िविभ� चालु खच� १७८७७६३

वडा नं ५ िवपद �यव�थापन, खेलकुद, �वा��य, लि�त काय��म िविभ� चालु खच� ८०६०००

वडा नं ६ सूचना तथा संचार, �वा��य, लि�त काय��म, कृिष, अनुगमन िविभ� चालु खच� १५९१९६२

वडा नं ७ िवपद �यव�थापन, खेलकुद, �वा��य, लि�त काय��म, कृिष िविभ� चालु खच� ९८६१०८

वडा नं ८ िवपद �यव�थापन, खेलकुद, �वा��य, लि�त काय��म, कृिष, सूचना तथा संचार िविभ� चालु खच� २०५७५५

वडा नं ९ िवपद �यव�थापन, खेलकुद, �वा��य, लि�त काय��म, कृिष िविभ� चालु खच� १४३१७०६
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वडा नं ५ िवपद �यव�थापन, कृिष, लि�त काय��म िविभ� चालु खच� ५४९६३५

१३८३७२१३

२८ खच� भ�दा बढी रकम भु�ानी 
खच� भ�दा बढी रकम भु�ानी – भौ नं. २३१,२६६ नगरपा�लका पुजीगत 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 अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाइ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल�
कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छा । तर पा�लकले िदपक राईको घरदे�ख ि�वेणी चौक जाने बाटो योजनाका लािग
काय�स�प� �ितवेदनमा � ८२२५२५ भएता पिन िवल भरपाई � ७३११८७ पेश भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल उपर गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला
गनु�पन� �

९१,३३८

२९ 770 २०७८-३-२९ क�याण कोष 

क�याण कोष – नगरपा�लका चालु - �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 समानीकरण नगरपा�लका चालुबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.35,00,000। ट� ा�सफर गरेको छ । तर काया�लयले कम�चारी
�यव�थापन (सेवासत� स�ब��ध) ऐन, 2077 बनाइ प�र�छेद 14 मा उपदान र िनवृितभरण पाउने �यव�था ग�रएकोमा उ� कोषमा कम�चारीबाट �थानीय सरकार
स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम मा�सक �पमा तलबको 10 �ितशत रकम क�ा नगरी काया�लयले मा� रकम िविनयोजन गरी उ� कोषमा रकम
राखेको दे�खयो। यसरी कानूनमा भएको �यव�थालाई पूण� �पमा पालना नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको उिचत
नदे�खएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

३० कोिभड तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 94

३०.१ कोिभड तथा ननकोिभड अ�पताल संचालनको ��थित
पथरी शिन�चरे नगरपा�लकामा िमित 2078/2/11 गते दे�ख 15 वेडको आइसोलेसन वेडअ�पतालको �थापना भइ संचालनमा रहेको छ। उ� अ�पतालमा
मेिडकल अिफसर 2 जना, अ.न.मी 8 जना, �स.अ.न.िम 1 जना, �स.अ.हे.व. 1 जना, अ.हे.व 6 जना, हे.अ. 2 जना, रेिडयो�ाफर 1 जना, फाम�सी सहायक 1 जना,
सरसफाइ कम�चारी 2 जना, का.स 1 जना र सुर�ा गाड� 1 जना गरी ज�मा 26 जनाको दरब�दी र पदपूत� रहेको छ।

अ�पतालमा ए�बुले�स, आइ�सय,ु भे��टलेटर, आइसोलेशन वेड, अ��सजन �ला�ट, अ��सजन �स�ल�डर, क�स�ट� ेटर, िप.िप.ई लगायतका �वा��य सुर�ा
समा�ीह� रहेका छन्। Oxygen cylinder tyf consountrator – 3 को िप.िप.ई �यव�थामा आव�यकता अनुसार नगरपा�लका, अ�य सहयोगी िनकाय, �देश
तथा के�� लगायत अ�य सहयोगी संघ सं�थाबाट �वा��य उपकरण र �वा��य सामा�ी �ा� भएको छ।�य�तै नगरपा�लकाबाट अ�पताललाई िनःशु�क �पमा 2
वटा ए�बुले�स उपल�ध भएको छ।

कोिभड 19 का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �वा��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�दश�न 2077 को आव�यकता
अनुसार पालना भएको छ। कोरोना भाइरसको सं�मणका उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश 2077 बमो�जम सोधभना� एंव खच�
भएको जो�खम भ�ा रकम जो�खमको आधारमा तलबको 50, 25 र 20 �ितशत उपल�ध गराएको छ। कोिभड 19 जो�खमको िनःशु�क िबमा कोिभडको पिहलो
लहर भएको बेला ग�रएको छ।

नगरपा�लका�ारा कोिभड अ�पताल संचालनको अनुगमन र रेखदेख भएको छ। िनयिमत �पमा सं�मण फैलन निदन कोिभड अ�पतालको सरसफाइ र
िनसं�मण स�ब��ध काय� भइ रहेको छ।

३०.२ कोिभड िनय��णको लािग बजेट र खच�को ��थती परी�ण
सु�मा दे�खएको कोिभडको आय र �यय िन�नानुसार रहेका छन् –

आय रकम �यय रकम

गतको अ�या 286320.23 खच� 1613953.23

3571306 2243673

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ा� बाक�

ज�मा 3857626.23 ज�मा 3857626.23

पा�लकाले कोिभड 19 जो�खममा खिटने �वा��यकम� र कम�चारीलाई गत िवगतको म��ीप�रषद िनण�यको आधारमा नगरपा�लका चालुको कम�चारी �ो�साहन
भ�ा िशष�क, करार सेवा शु�क िशष�क र ससत�को कोिभड 19 अ�थायी अ�पतालमा काय�रत जनशि�ह�को तलब भ�ा भु�ानी िशष�कबाट र िमित 2078 जेठ
27 को काय�पा�लका वठैकको िनण�यका आधारमा अ�पताल, �वा��य चौक�मा काय�रत जनशि� र नगरपा�लका अ�तरगतका �वा��यसंग स�ब��धत
कम�चारीह�को जो�खम भ�ा वापत �. 31,08,012। भु�ानी खच� गरेको छ।

�कोप �यव�थापन कोषबाट पा�लकाले पथरी बह�मुखी �या�पस �वारे��टनमा रहेका कोिभड 19 का सं�िमत र अ�य �यि�लाई पा�लकाले खाना खाजा वापत
अ�सन खाजा घरलाई िमित 2077/3/26 दे�ख 5/27 स�म �वारे��टनमा रहेका 275 जनालाई खाना खाजा वापत 3 वटा भौचरबाट �.6,93,507। र सिचन खाजा
घरलाई िमित 2077/5/20-7/5 स�म �वारे��टनमा रहेका 88 जनालाई खाना खाजा वापत 1 वटा भौचरबाट �.3,42,075। गरी ज�मा �.10,35,582।खाना खाजा
वापत खच� गरेको छ।

�कोप �यव�थापन कोषबाट िमित 2076/12/11 बाट लकडाउन भएपिछ पा�लकाका िविभ� �थानमा रहेका बा�स�दालाई नगरपा�लका �याउन �योग ग�रएको
गाडीका भाडा वापत िमित 2077/3/21 को काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 6 ले गरेको िनण�यका आधारमा 2 वटा भौचरबाट �.2,93,000। भु�ानी खच� गरेको
छ।

 �कोप �यव�थापन कोषबाट औषधी र �वा��य सामा�ी ख�रद तफ�  पा�लकाले िविभ� 4 वटा भौचरबाट �.6,10,109। खच� गरी �ज�सी सामा�ीको दा�खला गरेको
दे�खयो।

अ�पतालले िविभ� काया�लय, म��ालय, िवभाग र संघसं�थाबाट �ा� गरेको �वा��य सामा�ी र उपकरणह� आ�नो �ज�सीमा दा�खला गरेकोमा नगरपा�लकाको
एिककृत �ज�सीमा अ�याव�धक गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.३ िनद�िशका र हे�थ �ोटोकल िनमा�ण र काया��वयन
�थािनय तहले के���य सरकारको �ोटोकल अनुसारका िनद�िशका एंवम हे�थ �ोटोकलको �योग गरेको दे�खएको छ।

३०.४ िप�सआर �योगशाला संचालन र अनुगमन स�ब��ध �यव�था

�थािनय तहमा िप�सआर �योगशाला संचालनमा रहेको दे�खएन। कोिभड अ�पतालले िप�सआरका लािग नमुना संकलन गरी �देश जन�वा��य �योगशालमा
पठाउने गरेको दे�खयो। आ�थ�क वष� 2077/78 मा जन�वा��य �योगशाला संग सम�वय गरी कुल 1050 जना म�ये स�पूण�को िनःशु�क िप�सआर जाँच गराएको
पाइयो। अ�पतालले िप�सआर परी�णमा �योग ह�ने सामा�ीह� ख�रद नगरी �देश �टोरबाट �ा� गरेको छ।

३०.५ औषधी िकट तथा �वा��य उपकरण ख�रद तथा अनुदान �ा�ीको ��थित परी�ण

आ�थ�क वष� 2076/77 मा 10 वेडको लािग सामा�ी ख�रद भएकोमा अ�पतालले सोही �योग गरेको द�खयो। साथै यएुनएच�सआरले 25 वेडका लािग सामा�ी
िदएको र आ.व 2077/78 मा अ�य �वा��य सामा�ी ख�रद भएको छ। य�तै �या�रटस नेपालले 70 घरप�रवारका लािग औषधी िकट वापत सहगोग गरेको दे�खयो।

३०.६ �वारे��टन र आइसोलेसन �यव�थापन

नगरपा�लकामा िमित 2078 जेठ 11 गते दे�ख 15 वेडको आइसोलेसन अ�पतालको �थापना भएको छ। पा�लकाले पथरी बह�मुखी �या�पस �वारे��टन �थापना
गरी आ�थ�क वष� 2077/78 मा �ावण दे�ख काित�क स�म �वारे��टनमा रहेका �यि�लाई खाना, खाजा, �वा��य सामा�ी र इ�टरनेटको �यव�थाका भु�ानी गरेको
छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.७ खोप �ा�ी र िवतरणको अव�था मु�या�न

अ�पतालले आ�थ�क वष� 2077/78 मा खोष ख�रद नगरी अनुदानबाट �ा� गरेको खोपलाई िवतरण गरेका दे�खयो। यस वष� पा�लकाले 3580 गोटा कोिभड�स�ड र
1935 गोटा भेरो�सल खोप िवतरण गरेको दे�खयो। खोषको भ�डारण र �मता �यव��थत �पमा रहेको छ।

३१ डीपीआर खच� 
डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।
डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय�
गराउनु पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत लागत
अनुमान

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

पथरी नगर अ�पतालमा १५ वेडको
भवन िनमा�ण

�यू �लानेट इ��जिनय�रङ सिभ�सेज
�ा �ल

1999987 1496120 190471773

वडा नं ४ का तीनबटा सडक िड िप आर ईमेज ई��जिनय�रङ क�सलटे�सी 299293 298416 49766867

ज�मा: 2299280 1794536 240238640

३२ धरौटी 
धरौटी- पा�लकाले धरौटीको नामनामेसी िववरण सिहतको अिभलेख रा�नु पन�मा सो अनुसार राखेको दे�खदनै । धरौटीको नामनामेसी िववरण सिहतको �यि�गत
धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

३३ पे�क� बाँक� ३,७७१,४८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको 1५
िदन िभ� फाँटवारी पेश गरी पे�क� फछ् य�ट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फछ् य�ट
गनु�पन�मा आ�थ�क वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��,
फम� वा क�पनीको
नाम

कम�चारी
भए पद

चालु आ. व.

�याद
ननाघेको

�याद
नाघेको

कम�चारी

िविवध खच� ई�� खितवडा 30000

सेवा िनवृ� मिहला �वा� � य � वयमसेिवका स� मान जनक िवदाई मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

70000

मिहला �वा� � य � वयमसेिवका िदवश मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

30000

सेवा िनवृ� मिहला �वा� � य � वयमसेिवका स� मान जनक िवदाई मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

50000

�म भौचर
न�बर
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िविवध खच� मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

85000

कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज�य रोगह�को रोकथाम, िनय��ण तथा िनगरानीका
लािग सरोकारवाला सँगको अ�तरि�या तथा RRT, �वा��यकम� प�रचालन

मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

50000

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मान�सक �वा��य स�ब��ध अ�तरि�या
काय��म तथा िदवसह� (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days,

आ�मह�या रोकथाम िदवस, मान�सक �वा��य िदवस, अ�जाईमर िदवस, रेिबज िदवस,

िव�व औलो िदवस) मनाउने

एक राज ख�ी 33650

� वा� � यकम�ह�काे �मताअिभबृि� ता�लम मुरारी आचाय� �वा��य
िश�ा
अ�धकृत

१०००००

�वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��वयन, सुि�ढीकरण तथा सिम�ा (�वा��य
चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��मको सिम�ा )

एक राज ख�ी १०००००

समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको एक�कृत �यव�थापन (IMNCI)

काय��म सिम�ा तथा �वा��य सं�थाह�मा onsite coaching

एक राज ख�ी १०००००

आधारभूत तथा आक��मक सेवाको सुिन�चततका लािग औषधीको आपूित� र उपयोग,

स�व��ध काय��मह�को अनुगमन तथा मू�याङकन (अनुगमन मु�या�न तथा काय��म
काया��वयन �मण खच�)

एक राज ख�ी 45000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ठेकेदार

बु� मा िब भवन िनमा�ण �ी या�थुमहा�।
एस.ए.एस.। देवी
डाडा जे.भी.

२५०००००

बु� मा िब भवन िनमा�ण या�थु�हा� ।
एच.एम.िब�डस� जेभी

१०००००

सडक बाेड� साझेदारी काय��म जय भवानी िनमा�ण
सेवा

८०००००

बु� माग� कालो��े �ी या�थुमहा�।
एस.ए.एस.। देवी
डाडा जे.भी.

८०००००

उपभो�ा सिमित

मनकामना सामुदाियक वन उपभाे�ा समुहकाे �समसार �े� िभ� बाघे पाेखरी िनमा�ण मनकामना �समसार
�यव�थापन उ.स.

२२००००

वडा नं ३ काे िपपलचाैक देखी भाेटेघु�ती जाने बाटाेमा क�भट� िनमा� ण िपपलचाैक भाेटेघु�ती
क�भट� िनमा�ण र
अधुराे सडक �ाभेल
उ.स

४४८१४०

वडा नं ५ र ३ काे �समानामा क�भट� िनमा�ण भाेटेघु�ती �समानामा २५५०००

�म भौचर
न�बर
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क�भट� िनमा�ण उ.स.

ट� ािफक �हरी काया�लयकाे छतमा ट�स िनमा�ण ट� ािफक भवनमा ट�स
िनमा�ण उ.स.

१६००५०

�यि�गत

कु�रोगको िवरामी, प�रवार तथा िछमेक�को स�पक�  प�र�ण तथा LPEP सेवाको
िनर�तरता सशत�

जगत �साद मगर १०००००

उ�च जो�खममा रहेका समुदायमा िवरामी खोजप�ताल काय��म जगत �साद मगर 50000

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग, जुनोिटक, मान�सक �वा��य स�ब��ध अ�तरि�या
काय��म तथा िदवसह� सशत�

एकराज ख�ी 52500

मातृ तथा नविशशु काय��म िहमा देवी मगर 70000

राि�� य मिहला �वा��य �वयंसेिवका काय��म सशत� एकराज ख�ी ११००००

िवपद �यव� थापन जगत �साद मगर 55800

माहामारी तथा िकटज� य राेग िनय� �ण काय��म जगत �साद मगर ५०००००

मातृ तथा नविशशु काय��म िहमा देवी मगर १५००००

सशत�का काय��मह� िहमा देवी मगर 60000

वडाकाे वृ�िच� िनमा�ण गाेमा देिव पाैडेल 46345

�म भौचर
न�बर
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पोषण काय��म िहमा देवी मगर ७०००००

�� लिनकल अपडेट ता�लम िहमा देवी मगर १०००००

ज�मा ४२००००० 3771485

३४ आ�त�रक आय

३४.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को पय�टन तथा सोसँग स�ब��धत �यवसायह�मा सेवा शु�क लगाउन
स�ने �यव�था छ । पा�लकाले २०७७।७८ को आ�थ�क ऐनको अनुसूची-५ मा मनोरंजन शु�क समेतको �यव�था गरेकोमा सो अनुसार पय�टन �े�बाट ल�य
बमो�जम राज�व असुली गन� गरेको पाइएन ।

३४.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा �ोत अनुमान र बजेट िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क ऐन २०७८ को अनुसूची-१९ मा
फोहरमैला �यव�थापन सेवा शु�क, होटल तथा लज लगायत शैि�क सं�था, �वा��य सं�था, उ�ोग र कल कारखाना समेतबाट फोहरमैला �यव�थापन शु�क
ह�ा र मा�सक �पमा �लने गरी ऐन पा�रत गरेकोमा सो बमो�जम फोहरमैला �यव�थापन शु�क असुली काय� नभएको र पा�लकामा सेवा �लन आउने
नाग�रकह�बाट मा� असुली गन� गरेकोले पा�लकाको ल�य बमो�जम फोहरमैला �यव�थापन शु�क र सेवा शु�कह� �भावकारी �पमा असुल भएको पाइएन ।
पा�रत नीित र कानून अनुसार सेवा शु�क असुल गनु�पद�छ ।

३५ खोला ज�य पदाथ�को आय

३५.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम पा�लकालाई �ा� ह�नुपन� सबै �कारका राज�वको अिभलेख राखी १ वष� भ�दा बढी स�झौता भएका आयह�को
लगती राज�व कायम गरी असुल गनु�पन�मा पा�लकाले हालस�म गरेका स�झौता अ�तग�त �ा� ह�नु पन� आ�त�रक आयको अिभलेख िववरण लेखापरी�णमा पेश
नगरेकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन ।
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३५.२ ढंुगा, िगटी, बालुवाको उ�खनन् र िवि�ः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२(क) मा नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को �ार��भक वातावरणीय
परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा ढंुगा, िगटी, बालुवा दह�रबह�र आदीको िवि� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले २०७७।७८ को राज�व अनुमानमा
बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने दह�रबह�र वापत �.१ करोड अनुमान गरेको छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को डाँसखोलाबाट नदीज�य पदाथ� उ�खनन् र िवि�को
लािग परामश�दाताबाट IEE गराई IEE बाट २०७३३० घन मी. ज�मा ह�ने र सो म�ये १२४३९८ घ.मी. उ�खनन् गन� सिकने सो वापत �.२३४७६७२३/- �ा�
ह�ने �ितवेदन �ा� भएतापिन सो बमो�जम ठे�काप�ा लगाई काय� नगरेको जानकारी िदएको छ । पा�लकाको �ोत पिहचान गरी नेपाल सरकार म���प�रषदबाट
�वीकृत ढंुगा,िगटी, बालुवा उ�खनन् मापद�डको आधारबाट नगरी वडा नं.७ र ८ ले अमानतबाट संकलन गन� गरेको �यहोराको जानकारी लेखापरी�णमा गराएको
भएतापिन ढंुगा, िगटी, बालुवाबाट �ा� आयको छु�ै िववरण तयार गरी पेश नगरेकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन ।

३५.३ र�सद िनय��णः �थानीय सरकार संचालन २०७४ बमो�जम पा�लकाले महालेखापरी�कले तोकेको ढाँचामा कारोवार र �े�ता तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले िविभ� आय संकलनको लािग नगदी र�सद माफ� त संकलन गन� गरेकोमा यस वष� छपाई ग�रएका र सो म�ये �योग भएका र बाँक� रहेका नगदी
र�सदह�को र�सद िनय��ण खाता राखी आ�दानी खच� नगरेकोले र�सदको �योग र असुली भएको सबै रकम तोिकएको अव�ध िभ� राज�व ज�मा भए नभएको
यिकन गन� सिकएन । र�सद िनय��ण खाता राखी लेखापरी�णमा पेश ह�नुपद�छ ।

३५.४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले
दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले वडा काया�लय र के��ह�मा
राज�व बु�झ�लने काय� स�टवेयरको मा�यमबाट ग�रएकोमा �ा� भएको रकम सोही िदन र सोको भो�लपलट दा�खला नगरी वडा सिचवह�ले ब�क दा�खला
गरेकोमा भौचर र मा�सक िववरण तथा भौचर िभडान गरी यिकन गन� नगरेको र नमूना छनौटबाट वडा नं.२ को २०७७।६।१ दे�ख २०७७।६।३० स�मको
आयलाई िविवध नगदी संकलन उ�ेख गरी �.१६७०१०/- ज�मा देखाएको उ� रकम ब�क दा�खला गरेको भौचर नं. र िमित खुलाई िववरणमा उ�ेख नगरेको
अव�था दे�खयो । यस स�ब�धमा पा�लकाबाट ऐनमा तोिकएको अव�ध िभ� सबै रकम ब�क दा�खला गन� �यव�था गनु�पद�छ ।
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३५.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको
पिहचान गरी सो अनुसारको �यव�थापन समेत तो�नुपन� �यव�था भएकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ को राज�व आयको अनुमान गदा� मालपोत/भुमीकर तफ�
ज�गाबाट �यूनतम १ क�ा मा�थ बगर समेतमा भुिमकर �लने, घर वहाल कर तफ�  �यापा�रक र आवा�सय छु�ाई तथा �यवसाय तफ�  १११ �यवसायबाट कर
असुल गन� र मनोरंजन शु�कबाट ३ �कारका मेलामा र अ�य बहाल िवटौरी तफ�  संरचनाको बनौट अनुसार २० �कारका घरह� वग�करण गरी राज�व असुली
ल�य िनधा�रण गरेको छ । �यसै गरी �सफा�रस र �मािणत द�तुर तफ�  ८६ �कारका �सफा�रसलाई छनौट गरी शु�क लगाउने र पा�लका िभ�का अ�य �यवसाय र
हाट बजार,हाट कर, घर न�सा पास समेतमा फरक फरक दर तोिक राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको छ । ऐनको दफा ८ मा ऐनमा भएको �यव�था अनुसार कर
तथा शु�क संकलन स�ब�धी काय�िव�ध नगरपा�लकाले तोके बमो�जम ह�ने गरी पा�रत गरेकोमा काय�िव�ध �वीकृत गरी लागु गरेको पाइएन ।

३६ िव�ुत ज�रवाना 
िव�ुत ज�रवाना भु�ानीः काया�लयले नेपाल िव�ुत �ा�धकरण बाट �ा� भएको िवलह�को समयमा नै भु�ानी गरी छुट �ा� गनु� पन�मा �याद समा� भएपिछ 5%,

10% र 25% ज�रवाना समेत िवल रकमको भु�ानी गरेको दे�खयो। यसरी समयमा �ा� िबलको भु�ानी गरी ज�रवाना सिहत भु�ानी नगन� तफ�  काया�लयको
�यान जानु पन� दे�ख�छ।

३७ काया�लय ई�धन र मम�त खच�

३७.१ मम�त खच� - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075,मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा िमत�यीता
�याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै ।काया�लयले आ�थ�क वष� 2075/76 मा मम�तमा �.18,79,625।,
आ�थ�क वष� 2076/77 मा �.19,80,203। खच� गरेकोमा आ�थ�क वष� 2077/78 मा �.30,00,000। बजेट �यव�थापन गरेकोमा �.21,75,719। खच� भएको छ।
यसरी मम�त खच�को भु�ानी गदा� काया�लयको सवारी साधन, सश� �हरी बल शिन�चरे र शरणाथ� िशिवरका सवारी साधन, ईलाका �हरी काया�लयका सवारी
साधन र �हरी चौक�का सवारी साधनका लािग मम�त वापत मम�त आदेश राखी भु�ानी खच� गरेको दे�खयो। यसरी मम�तको लगबुक अनुसार चारपा��े सवारी
साधनको मम�त खच� िन�नानुसार रहेको छ –

�.सं सवारीसाधन नं सवारी साधन �योगकता� मम�त िमित खच� रकम

1 को 1 झ 514 बुलेरो �.�.अ. िविभ� िमित 256319

�म भौचर
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2 बा 1 झ 9419 �कािप�यो नगर उप�मुख िविभ� िमित 237790

3 को 1 झ 574 िनशान िपकप नगर �मुख िविभ� िमित 229460

4 मे 1 झ 103 ए�बुले�स - िविभ� िमित 37620.5

5 को 1 झ 479 ए�बुले�स - िविभ� िमित 15763.5

6 01-02-001 ग 0166 िट� पर - िविभ� िमित 1150

7 को 1 द 31 �ा�टर - िविभ� िमित 11050

8 को 1 द 62 �ा�टर - िविभ� िमित 11050

9 01-02-001 ग 0752 नयाँ ए�बुले�स - िविभ� िमित 41301.5

ज�मा 841505

३७.२ ई�धन खच� - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075, मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा
िमत�यीता �याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै ।काया�लयले ई�धन(काया�लय) �योजनमा आ�थ�क वष�
2075/76 मा �.30,31,815 र आ�थ�क वष� 2076/77 मा �.35,40,301। खच� गरेकोमा आ�थ�क वष� 2077/78 मा �.42,00,000। बजेट �यव�था गरी
काय�पा�लका वठैकबाट िनण�यका आधारमा �.35,33,905। खच� गरेकोमादइु वटा स�लायस� (ओम स�यसाई स�लायस� उला�बारी र ख�का आयल से�टर
बेलबारी) सँग कुपन �योग गरी चार पा��े सवारी साधन, ए�बुले�स, ट�या�टर (सेतो न�बर �लेट), कम�चारी (सेतो र रातो न�बर �लेट) र काय�पा�लका सद�य
(रातो न�बस �लेट) लाई िन�नानुसार मा�सक �पमा ई�धन वापत तेल िवतरण गरेकोमा वडा अ�तरगत सिचव र अ�य कम�चारीले वडा संचालन खच�बाटै इ�धन
वापत तेल �योग गरेको दे�खयो।

�.सं इ�धन कुपन �योग गन� मा�सक तेल �योग गरेको िनण�य िमित

�म भौचर
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1 चार पा��े सवारी साधन, ए�बुले�स, ट�या�टर, िट� पर आव�यकता अनुसार -

2 �ािव�धक कम�चारी सबै मा�सक 20 �लटर िमित 2077।4।22 का.पा वठैकको िनण�य नं 2

3 अ�य कम�चारी मा�सक 10 �लटर िमित 2077।4।22 का.पा वठैकको िनण�य नं 2

4 काय�पा�लका सद�य मा�सक 6 �लटर िमित 2076।11।7 का.पा. वठैक

यसरी काया�लयमा रहेको चार पा��े सवारी साधनह� म�ये िन�नानुसारका सवारी साधनको लगबुक अ�ययन गदा� िन�नानुसार �ित �लटर इ�धनबाट �ित िकिम
गाडी गुडेको दे�ख�छ।

�.सं गाडी न�बर िमित गुडेको िकिम दे�ख-स�म गुडेको िकिम ज�मा िडजेल �योग �लटर �ित िकिम �ित �लटर

1 �मुख को 1 झ 574 2077/4/1-2078/3/31 78986-97737 18751 2172 8.633

2 उप�मुख बा 1 झ 9419 2077/4/1-2078/3/31 199925-218710 18785 2112 8.8994

3 �.�.अ. बा 1 झ 514 2077/4/1-2078/3/31 148877-186187 37310 3045 12.253

4 ए�बुले�स 479 2077/6/26-2078/3/31 46430-62562 16132 1355 11.906

5 ए�बुले�स 0752 2078/1/3-2078/4/2 1947-15341 13394 908 14.751

6 िट�पर 0166 2077/4/1-2078/3/31 Aug-97 7189 1691 4.2513

7 िट�पर 192 2078/1/8-2078/3/31 1872-2882 1010 240 4.2083
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३८ 39 २०७७-६-२ िबमा शु�क 

िबमा शु�क – नगरपा�लका चालु - �देश नं 1 गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075(पिहलो संशोधन
समेत) को दफा 3, अनुसुची 1 (क), (ख), (ग), (घ), अनुसुची 2 र अनुसुची 3 बमो�जमको सेवा तथा सुिवधा पाउने �यव�था गरेको छ। यस ऐनमा पदा�धकारीको
िबमा वापतको रकम भु�ानी गन� भनी कुनै �यव�था गरेको छैन।�य�तै सामा�य �शासन म��ालयको चलानी नं 217 िमित 2074/01/25 मा जारी गरेको प�रप�मा
नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित 2074/01/21 को िनण�यले करारमा काय�रत कम�चारीलाई तलब, चाडपव� र पोशाक भ�ा मा� पाउने �यव�था गरेको छ तर
काया�लयले िमित 2077।5।15 को काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 3 ले पदा�धकारी (48 जना) र अ�थायी, करार र �यालादारी कम�चारी (66 जना) को �.1

लाखको कोरोना िबमा वापत भु�ानी गन� िनण�य गरी �ुडे��सयल इ��योरे�स �लिमटेडलाई 114 जनाको �.300। का दरले ज�मा �. 34220। भु�ानी गरेको रकम
िनयमानुसार नदे�खएको �.

३४,२२०

३९ करार कम�चारी थप सुिवधा 
करार कम�चारी थप सुिवधा – सामा�य �शासन म��ालयको चलानी नं 217 िमित 2074/01/25 मा जारी गरेको प�रप�मा नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित
2074/01/21 को िनण�यानुसार सबै िनकायह�मा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरब�दी िभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा� आ�थ�क वष� 2074/075 बाट
लागु ह�ने गरी क��तमा 6 मिहना करार सेवा गरेमा सालबसाली �पमा एक मिहनाको आधारभुत पा�र�िमक बराबरको चाडपव� खच� र सालबसाली �पमा एक पटक
चै� मिहनामा पोशाक भ�ा मा� पाउने �यव�था गरी करार स�झौता गन� ह�न िनद�शन गरेकोमा पा�लकाले िन�नानुसारका दरब�दी िभ� रहेका करारका
कम�चारीह�लाई करार स�झौतामा उ�ेख गरेको भनी �थायी कम�चारी सरह मह�ी भ�ा मा�सक �. 2000।(२०७७ �ावण दे�ख), खाजा खच� मा�सक �.2500।,
�.2000।, र �.1500। (२०७७ �ावण दे�ख) र २०७७।७८ को सातौ ँनगर सभामा बजेट �यव�था गरी िमित २०७७।०५।२६ को िट�पणी र िनण�यानुसार
मा�सक �पमा �ो�साहन भ�ा (२०७७ असोज देखी) लगायतका थप सुिवधा भु�ानी गरेको स�ब�धमा म��ालयले िदएको िनद�शन िवप�रत भ�ा भु�ानी गरेको
िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं कम�चारीको नाम/पद महि� भ�ा खाजा खच� �ो�साहन भ�ा ज�मा रकम

1 इ��जिनयर कृ�ण �साद कोइराला - - 47599 47599

2 सव इ��जिनयर िदपक आचाय� - 24000 56400 56400

3 - - 42300 42300

६४०,१७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सव इ��जिनयर देव कृ�ण यादव

4 इ��जिनयर स�तोष केसी - - 48236 48236

5 अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर बल ब ब�नेत - - 39915 39915

6 सहायक दया राजवंशी - 18000 29220 47220

7 ह.स.चा. िभ�म �यौपाने 24000 7500 असोजस�म 33015 64515

8 ह.स.चा. रोशन राई 24000 7500 असोजस�म 33015 64515

9 ह.स.चा. ई�� खितवडा 24000 7500 असोजस�म 33015 64515

10 कास किवता राई - 18000 19480 37480

11 कास चुडामिण दाहाल - - 19480 19480

12 सहायक िव�वमणी िनरौला - 18000 - 18000

13 कास चमेली बेघा - 18000 - 18000

14 कास भरत साक� मगराती - 18000 - 18000

15 सहयोगी िगता भ�राई - 18000 - 18000

16 सहयोगी क�पना सु�बा - 18000 - 18000

17 सहयोगी म��दरा दाहाल - 18000 - 18000

640175

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा

४० 354 २०७८-१-३ ता�लम काय��म 

ता�लम काय��म बढी भु�ानी – (नगरपा�लका पँू�जगत) - अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका 2075 (सात� सं�करण) को बँुदा नं 7.1.1.15(4) मा भएको
�यव�था बमो�जम नगरपा�लका �त�रय ता�लम काय��ममा सहायक �तरको �िश�ण काय��ममा �ित काय�प� वापत �.800। र �ित क�ा संचालन वापत
�.700। पाउने �यव�था रहेकोमा िमित 2077।12।7 गते भएको मेलिमलापको �ममा आएका चुनौती र सम�याको समाधान 1 िदने अ�तरि�या काय��ममा
अ�धव�ा गणेश लँुइटेलले दइु क�ा �िश�ण भ�ा वापत �.15,000।(15 �ितशत कर क�ा भएको) भु�ानी �लएकोमा काय�प� बेगर िनद�िशकामा भएको भ�दा
बढी भु�ानी �लएकोले बढी भु�ानी भएको कानुनी आधार पेश ह�नुपने� �.

११,५६०

४१ अनुगमन भ�ा

४१.१

४१.२ 586 २०७८-२-१४ अनुगमन भ�ा - गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,2075(पिहलो संसोधन समेत) को दफा 3 को उपदफा 1
को अनुसुची 1(क) मा नगरपा�लका �मुख, उप�मुख, वडा�य�, काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यको सुिवधाको �यव�था ग�रएकोमा मा�सक �पमा नै
अनुगमन वापत भु�ानी पाउने उ�ेख छ साथै काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�ले कुनै पिन योजना वा काय��मको अनुगमन र मु�या�न गरेवापत �मण खच�
िनयमावली, 2064 मा �यव�था भए अनुसारको दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले माथी उ�े�खत �यव�था अनुसार िविभ� काय��म तथा
योजनाको अनुगमन गरे वापत अनुगमन र दिैनक �मण भ�ा उपल�ध गराएप�चात िविभ� काय��मको अनुगमन गरे वापत पदा�धकारी र कम�चारीलाई अनुगमन
भ�ा उपल�ध गराएको रकम िनयमस�मत नदे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नामथर / पद अनुगमन सं�या दर रकम कर बाहेक
�.सं

1 उप�मुख यमुना िव� वा�तोला 32 1000 27200

2 �.�.अ ल�मी �साद खरेल 3 1000 2550

१८२,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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3 वडा�य� वडा नं 2 याम�साद गुरागाई 30 1000 25500

4 सद�य िनम�ला गदाल 31 1000 26350

5 का.पा.सद�य मैना राई �ल�बु 31 1000 26350

6 ई. कृ�ण �साद कोइराला 10 1000 8500

7 सुचना स�पादक भुपे��राज ित��सना 30 1000 25500

8 स.ई िदपक आचाय� 20 1000 17000

9 स.ई स�तोष केसी 4 1000 3400

10 स.ई देवकृ�ण यादव 2 1000 1700

11 हसचा िभ�म �यौपाने 15 1000 12750

12 हसचा रोशन राई 2 1000 1700

13 हसचा केशवराज दाहाल 5 1000 4250

ज�मा 182750

४२ भु�ानीमा कर 
भु�ानीमा कर - 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�े
अि�म कर क�ी नगरेको साथै गरेकोमा कम दरमा कर कि� गरेकोले नपुग कर रकम असुल एवं दा�खला गनु�पन� �.

४५४,५२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np54 of 94

गो.भौ.नं/िमित िववरण भु�ानी रकम कर कि� दर नपुग कर दर नपुग कर रकम

20-77/5/30 चालु �वा��य कम�चारी जो�खम भ�ा 1410427 1% 14% 197460

28-77/5/31 चालु �वा��य कम�चारी जो�खम भ�ा 64782 1% 14% 9069

800-78/3/30 चालु �वा��य कम�चारी जो�खम भ�ा 1463493 1% 14% 204889

311-78/3/30 ससत� �वा��य कम�चारी जो�खम भ�ा 169310 1% 14% 23703

166-78/2/25 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 209385 - 1% 2094

167-78/2/25 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 122529 - 1% 1225

184-78/3/2 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 107536 - 1% 1075

209-78/3/17 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 284867 - 1% 2849

221-78/3/23 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 189222 - 1% 1892

223-78/3/23 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 289520 - 1% 2895

224-78/3/23 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 317955 - 1% 3180

225-78/3/23 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 310200 - 1% 3102

239-78/3/24 ससत� �धानम��ी रोजगार काय��म 109087 - 1% 1091

ज�मा 454524

४३ पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा ९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा - गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075 (पिहलो संशोधन समेत) को दफा
7(3) बमो�जम हलुका सवारी साधन �ा� गन� सद�यलाई अ�य यातायात सुिवधा िदइने छैन भ�े �यव�था रहेको छ । िन�नानुसारका पदा�धकारीह�ले हलुका
सवारी साधन �ा� गरे पिन िमित 2076/11/7 गतेको काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 2 ले वडा�य�लाई मा�सक �.7,500। इ�धन खच� वापत िदने िनण�य गरी
िन�नानुसार भु�ानी गरेकोमा ऐनमा नभएको सुिवधा वापत भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत पदा�धकारीबाट असुल गनु� पन� �.

�.सं पदा�धकारीको नाम/पद सवारी नं मिहना मा�सक �. रकम �.

1 वडा नं 1 वडा�य� बाबुराम ए�देन मो.सा. ६१८ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

2 वडा नं 2 वडा�य� याम गुरागाई मो.सा. ५९० 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

3 वडा नं 3 वडा�य� ड�बर चे�जोङ मो.सा.१६२१ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

4 वडा नं 4 वडा�य� गोिव�द भ�डारी मो.सा. ५८८ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

5 वडा नं 5 वडा�य� जोग बहादरु �धमाल मो.सा. ६५३ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

6 वडा नं 6 वडा�य� जय बहादरु तामाङ मो.सा.२३९६ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

7 वडा नं 7 वडा�य� किपलमणी ढकाल मो.सा.१६१९ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

8 वडा नं 8 वडा�य� बाबुराम दाहाल मो.सा. ६५४ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

9 वडा नं 9 वडा�य� भानुभ� राई मो.सा. ६९६ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

10 वडा नं 10 वडा�य� सागर राई मो.सा. ६९८ 2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म �.7500। 90000

ज�मा 900000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा
सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई आ�थ�क वष� 2077/78 को सातौ ँनगर
सभाले पथरी शिन�चरे नगरपा�लका नगर काय�पा�लकाको काया�लय मातहत रहेका काया�लयह�मा काय�रत कम�चारीह�लाई ऐन िनयम तथा काय�िव�धले �यव�था
गरे बमो�जम काय�स�पादनको सुचक तयार गरी खाईपाई आएको तलबको अ�धकतम 25 �ितशत भ�दा बढी नह�ने गरी नगरपा�लकाको आ�त�रक कोषबाट
�यहोन� गरी �ो�साहन भ�ा िदने काय�पा�लका वठैकबाट िनण�य भएकोले उ� िनण�यलाई अनुमोदन गन� र �ो�साहन भ�ाको �यव�थापन गन� नगरकाय�पा�लका
काया�लयलाई िनद�शन गन� िनण�य गरी यो बष� �थायी तफ�  44 जना कम�चारी र करार तफ�  11 जना कम�चारीलाई कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार िशष�क र करार
सेवा शु�कबाट िमित 2077 असोज दे�ख 2078 अषाढ स�म शु� तलब �केलको 20% स�म भु�ानी गरी ज�मा �.18,70,521।5 रकम �ो�साहन भ�ा वापत
खच� गरेकोमा ऐन िनयम वेगर काय�स�पादन सुचक नबनाई िमित 2077।05।26 को िट�पणी आदेशले भु�ानी गरेका कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

१,८७०,५२१

४५ मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी 
मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी – संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 2075।10।09 चलानी नं 3079 को प�रप� माफ� त �थािनय
सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 83 को उपदफा 6 मा �थािनय तहको सेवा संचालनको लािग अ�थायी दरब��द �सज�ना गन� सिकने छैन भ�े उ�ेख छ। सोही
दफाको उपदफा 8 मा यस दफामा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय
सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौक�दार, माली, बगैचे र सरसफाई स�ब��ध पदमा �थायी पदपूत� नगरी �ित�पधा�को आधारमा सेवा करारबाट मा� �लनु पन�छ।
सोही ऐनको दफा 87 मा उ�े�खत अव�थाका र मा�थ ले�खए बाहेकका अ�य पद तथा सेवाका करारबाट पदपूित� गन� पाइनेछैन भ�े कानुनी �यव�था रहेको छ।
यस म��ालयबाट िमित 2074।12।14 मा जारी �थािनय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� स�ब��ध काय�िव�ध, 2074 अनुसार करार ग�रएको पद वा
दरब��दमा समायोजन भइ कम�चारी आएपिछ �य�तो दरब��दमा ग�रएको करार �वत समा� ह�ने काय�िव�ध िवप�रत मा�सक डोर, �यालादारी वा �वीकृत दरब��द
भ�दा बािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब, भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने, य�तो काय� �च�लत कानुन िवप�रत भइ बे�जु कायम ह�ने ह�दा बे�जु
भएको उ� रकम भु�ानी गन� पदा�धकारीबाट असुल उपर ह�ने �यहोरा स�ब��धत सबै �थािनय तहलाई लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार (मा.म��ी�तर) को
िमित 2075।10।08 को िनण�यानुसार भएकोमा यस नगरपा�लकाले िन�नानुसार मा�सक डोर तथा �यालादारीमा काय� गराइ उ�े�खत काय�िव�ध िवप�रत खच�
लेखेको �.

७००,७३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/िमित िववरण अव�ध भु�ािन रकम

32-77/6/1 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 �ावण-भा� 191592

73-77/6/30 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 असोज 106440

120-77/8/7 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 काित�क 70960

191-77/9/1 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 मं�सर 81604

301-77/10/2 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 पुस 85152

391-77/11/3 चालु �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 माघ 86926

108-77/12/2 ससत� �याब अ�स�टे�ट कम�चारी 4 जना 2077 फागुन 78056

ज�मा 700730

४६ कम�चारी वठैक भ�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.१ �याियक सिमित वठैक भ�ा – (गो.भौ.नं/िमित- 152-77/9/3, 492-78/2/24 र 780-78/3/22 नगरपा�लका पँू�जगत) - गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को
सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2075(पिहलो संशोधन समेत)मा �याियक सिमितमा रहेका सद�यले मा� िनयमानुसार �याियक सिमितको बैठक भ�ा पाउने �यव�था रहेको
छ। देहायका कम�चारीले �याियक सिमितको बैठक वापत भु�ानी �लएको ह� ँदा कानुनी आधार पेश नभएकोे �.

�.सं कम�चारीको नाम र पद वठैक सं�या वठैक दर रकम कर बाहेक

1 �याियक सिमित कम�चारी िव�वमणी िनरौला 28 1000 23800

2 �याियक सिमित कम�चारी राजेश भ�राई 28 1000 23800

3 सुचना संयोजक भुपे�� ित��सना 6 1000 5100

4 कानुनी स�ाहकार िदपक कुमार राई 5 1000 4250

ज�मा 56950

५६,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.२ दोहोरो भ�ा – साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका 2075 को बँुदा नं 20 अनुसार काय��े� िभ�पन� िनयिमत �कृितको काम
गरे वापत तलब बाहेको अ�य थप सुिवधा एवम् अित�र� भ�ा �लन नपाइने उ�ेख छ। िनजामती सेवा िनयमावली 2049 ले एउटै काम गरेबापत दोहोरो भ�ा �लन
पाउने �यव�था गरेको दे�खदनै। जन�वा��य िनरी�क मुरारी आचाय�ले पा�लकाको सातौ ँनगर सभाले �यव�था गरी िमित 2077।05।26 को िट�पणी आदेशले
कम�चारी �ो�साहन भ�ा वापत मा�सक �पमा सु� तलब �केलको 20% रकम भु�ानी �लएकोमा गत िवगतको म���प�रषद वठैकको िनण�यले कोरोना सं�मणका
बेला ��ट लाइनमा खिटने कम�चारी र अ�यलाई जो�खम भ�ा वापत रकम भु�ानी िदएकोमा एकै जना �यि�लाई दोहोरो भ�ा भु�ानी िदन निम�ने ह� ँदा दोहोरो
भ�ा भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

�.सं कम�चारीको नाम
र पद

�ो�साहन भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम 20%

(2077 चैत र 2078 बैशाख)

जो�खम भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम 50%

(2077 चैत र 2078 बैशाख)

दोहोरो भ�ा
कर बाहेक

1 ज.�वा.िन.

मुरारी आचाय�

17995 35990 17815

ज�मा 17815

१७,८१५

४६.३ कम�चारी वठैक भ�ा – (गो.भौ.नं/िमित – 17-2077/5/30, 414-77/11/12, 577-78/2/20 न.पा चालु) - �थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 मा काया�लयको
कामको �सल�सलामा िविभ� िक�समका िनण�य र िनद�शन गन�का िन��त िनयिमत �पमा आव�यकता अनुसार काया�लय समय भ�दा बाहेक वठैक बसी
िनयमानुसार भ�ा भु�ानी �लन िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले िमित 2077/5/18, 2077/10/18, 2077/10/19 र 2078/2/4 मा का.स.मु मु�या�न
पुनरावलोकन र कम�चारी पदपूत� सिमितको वठैक भ�ा वापत भु�ानी िददा एकै िदनमा दइु वटा भ�दा बढी वठैक बसेकोमा सबै वठैक वापत भु�ानी िदएकोले बढी
भु�ानी िदएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं कम�चारीको नाम र पद भु�ानी भएको वठैक
सं�या

भु�ानी पाउने वठैक
सं�या

बढी वठैक
सं�या

बैठक दर रकम कर बाहेक

1 �ज.स.अ. �यान कुमार थापा 4 2 2 1500 2550

२२,५२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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2 स.�.�ज.अ. मुकेश कुमार
केशरी

4 2 2 1500 2550

3 �.�.अ. अ��बका �. धमला 11 6 5 1500 र
1000

5100

4 उपसिचव शा�ल�ाम का�ले 9 6 3 1000 2550

5 शा.अ. िवनोद कुमार भ�डारी 3 2 1 1500 1275

6 ज.�वा.िन मुरारी आचाय� 10 6 4 1000 3400

7 अ.छैटौ ँिशवकुमार राई 10 6 4 1000 3400

8 अ.छैटौ ँनिवन खुलाल 3 2 1 1000 850

9 स.चौथौ शुवास िघिमरे 3 2 1 1000 850

ज�मा 22525

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �रतपूब�कको कर िबजक 

�रतपूब�कको कर िबजक - 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 । तर पा�लकाले �रत पूव�कको कर वीजक बेगर देहायका फम�बाट देहायका समाना ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� फम�ले �रतपूव�कको कर
िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. िववरण भु�ानी
रकम

िवजक
िमित

कर िवजकको
अव�था

145-78/2/17
ससत�

ते�थुम मौरी तथा कृिष फाम� 612742659 मौरी गोला सिहत घार 48

थान

480000 11/3/2077 िवजक न�बर
नभएको

145-78/2/17
ससत�

पा�रजात मौरी पालन तथा कुखुरा
फाम�

608423562 मौरी गोला सिहत घार 47

थान

470000 11/5/2077 िवजक न�बर
नभएको

ज�मा 950000

९५०,०००

४८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म - सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काय�िव�ध 2076 (पिहलो संसोधन) अनुसार �ितिन�ध सभा िनवा�चन �े� नं 3 को लािग
आ.व.2076/77 मा �वीकृत 50 तथा आ.व. 2077/78 मा �वीकृत 263 को कुल 313 वटा प�रवार �वीकृित भएको म�ये �थम चरणमा 209 प�रवारलाई �थम
िक�ता वापत �.30,000। का दरले ज�मा �.62,70,000। िनकाशा िदएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको �.

वडा नं छनौट पिहलो चरण �सफा�रस िनकाशा ब�क

वडा नं 1 5 5 150000 एन.एम.िव व�क

वडा नं 2 44 23 690000 कामना सेवा िवकास ब�क

51 23 690000

६,२७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वडा नं 3 कुमारी ब�क

वडा नं 4 50 23 690000 कुमारी ब�क

वडा नं 5 59 23 690000 कुमारी ब�क

वडा नं 6 59 23 690000 कुमारी ब�क

वडा नं 7 42 23 690000 कुमारी ब�क

वडा नं 8 50 23 690000 कुमारी ब�क

वडा नं 9 23 20 600000 स�कोशी िवकास ब�क

वडा नं 10 48 23 690000 कुमारी ब�क

ज�मा 431 209 6270000

४९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म – �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय
तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय�, �रटेिन� वाल, म��दर मम�त, खानेपानी मम�त, पैनी मम�त, �समाना छु�ाउने काम,

पुराना भवन भ�काउने काम र िवपद �यव�थापन लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 25 वटा योजनामा दता� भएका 463 जना �िमक म�ये ज�मा 79

जनालाई कुल 4375 िदन रोजगारी उपल�ध गराई वािष�क बजेट �.97,64,000। रहेकोमा �.32,19,745। खच� गरी �िमक �यालमा �.22,61,875। मा� खच�
गरेको छ । लि�त वग�लाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क वष� 2077/78 मा पथरी शिन�चरे नगरपा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तरगत संचालन गरेका योजनाह�को िववरण िन�नानुसार रहेका छन् –

�.सं योजनाको नाम ठेगाना �िमक �याला �िमक सं�या

1 ह�रयाली वनको पोखरीमा �रटेिनङ वाल लगाउने काम प.श.न.पा – 2 289520 16

2 जलपा �संहदेवी म��दर मम�त प.श.न.पा – 2 55319 15

3 खानेपानी िव�तारको लािग माटो ख�े काय� प.श.न.पा – 2 69795 15

4 िशवमाग� 46 िबघे बाटो ख�े काम प.श.न.पा – 2 64108 15

5 थेिगस टोल मुनी बासे पुल मम�त प.श.न.पा – 3 56353 15

6 वडा भरीका 9 वटा पैनी मम�त प.श.न.पा – 4 108570 20

7 �ल�बु टोलको बाटो मम�त प.श.न.पा – 4 95645 20

8 पुपान टोल बाटो मम�त प.श.न.पा – 4 51700 20

9 कोशेली चोकबाट वडा काया�लय जाने बाटोमा नाला ख�े काम प.श.न.पा – 4 62040 20

10 िकित�पुर बजार �े�मा सरसफाइ तथा आसपासको बाटो मम�त प.श.न.पा – 7 93577 20

11 �समाना छु�ाउने काम प.श.न.पा – 7 15510 10

12 बु� मा.िवको क�पाउ�ड वाल बनाउने काम प.श.न.पा – 8 33605 11

13 िमलन �ा.िवको वाल भ�काएर बनाउने काम प.श.न.पा – 8 44462 11

14 206800 11

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सखुवारा पैनी ढु�ा �यव�थापन प.श.न.पा – 8

15 नयाँ बाटो देखी दोहलु स�म पैनी सफा गन� काम प.श.न.पा – 8 56870 10

16 डाँस खोलामा �पर लगाउने काम प.श.न.पा – 9 209385 15

17 पुरानो �वा��य चौक� भवन भ�काउने काम प.श.न.पा – 9 122529 17

18 िकराते�वर म��दर मम�त प.श.न.पा – 9 38775 15

19 केचना कुशे पैनी मम�त प.श.न.पा – 9 129250 15

20 मोर�ी डासँ पैनी मम�त प.श.न.पा – 9 116325 15

21 पुरानो �हरी चौक� भवन भ�काउने काम प.श.न.पा – 9 107536 16

22 �सता डाँस पैनी मम�त प.श.न.पा – 9 64625 15

23 गु�बा डाँडा िवपत �यव�थापन गन� काम प.श.न.पा – 9 51700 20

24 मा�थ�ो मोर�ी पैनी मम�त प.श.न.पा – 10 35156 7

25 मा�थ�ो ि�वेणी पैनी मम�त प.श.न.पा – 10 82720 15

ज�मा 2261875

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 11 २०७८-३-१९ दोहोरो भ�ा 
दोहोरो भ�ा - भौ नं ९५१- एकै समयमा अित�र� भ�ा र बैठक भ�ा दोहोरो ह�ने गरी �लन पाउने �ावधान दे�खदनै । देहोरो भ�ा ह�ने गरी तथा उपसिचव
शा�ल�ाम काफले � ४००० र िश�ा अ�धकृत निवन खुलालले � ४००० बुझेको रकम असुल उपर गनु� पन� �

८,०००

५१ एउटै �कृितको कामका लािग दोहोरो अनुदान 

एउटै �कृितको कामका लािग दोहोरो अनुदान – काय��म काया��वयन पु��तक 2077/78को 9 ि�याकलाप नं 2.7.13.13 िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�िढकरण
एवम् काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान िभ� रहेको 9.7 मा िश�ण �सकाइमा आइ.�स.िट. को �योग (क��यटुर, इ�टरनेट, कने��टिभटी इ�यपुमे�ट
तथा िक�स ख�रद) का लािग �ित िव�ालय वािष�क �.6,50,000। अनुदान िदने �यव�था रही गो.भौ.नं/िमित – 91 - 77/11/14 ससत� बाट �संहवािहनी
मा�यािमक िव�ालयलाई �.6,50,000।अनुदान उपल�ध गराएकोमा पुनः गो.भौ.नं/िमित - 146-78/2/17 ससत�बाट रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत
तोिकएका िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकासका लािग अनुदान भनी �संहवािहनी मा�यािमक िव�ालयलाई आइ.�स.िट कै लािग
�.650000। अनुदान वापत भु�ानी िदएकोले एउटै �कृितको काय�का लािग एउटै िव�ालयलाई दोहोरो अनुदान िदएको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

६५०,०००

५२ �यािनटरी �याड 

�यािनटरी �याड - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन�
�माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले �यािनटरी �याड वापत ठे�का माफ� त ख�रद गरेकोमा िव�ालयलाई िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएकोले िवतरण
भपा�इ पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम �याकेट प�रमाण दर रकम

212-78/3/20 ससत� अ�सरा ट� ेड �ल� 158 �याकेट 57890 िपस 20.53 1342984

ज�मा 1342984

१,३४२,९८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ 146 २०७८-२-१७ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��म – ससत� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 125(2) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ। काया�लयले रा�� पित शैि�क सुधार काय��म
अ�तरगत िश�ामा निवन �िव�ध �वध�न काय��म अनुदानका लािग आव�यक पन� उपकरणह� ज�तै �माट� वोड�, �ोजे�टर तथा िड�जटल �सकाइ सामा�ी
�यव�थाको लािग िन�नानुसार िव�ालयह�लाई �.32,50,000। िनकाशा िदएकोमा काय�स�प� तथा अनुगमन �ितवेदन पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

�.सं िव�ालयको नाम िनकासा रकम कैिफयत

1 जनता मा�यािमक िव�ालय 650000

2 �संहवािहनी मा�यािमक िव�ालय 650000

3 भागीरथ मा�यािमक िव�ालय 650000

4 सुनाखरी मा�यािमक िव�ालय 1300000 �सकाइ सामा�ी उपल�धी अिभवृि� �.650000।

ज�मा 3250000

३,२५०,०००

५४ भु�ानीमा कर 
भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ी प�ायत मा िव लाई क��यटुर
ता�लमबापत भु�ानीमा पा�र�िमक कर � ३२५२९ र अि�म आयकर � ४४०।६७ गरी कूल � ३२९६९ िनयमानुसार ला�े कर क�ी गरेको छैन । तसथ�, उ�
कर असुल ह�नुपन� �.

३२,९६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ अपा�ता रोकथाम तथा पुनः �थापना काय��म 

अपा�ता रोकथाम तथा पुनः �थापना काय��म – �देश चालु - अपा�ता रोकथाम तथा पुनः �थापना काय��ममा �.19,29,000। िविनयोजन भइ
�.17,68,481। खच� भएकोमा मेिड�सन ट� ेडस�बाट अ�ट� ासाउ�ड 1 थान �.4,99,470। मा ख�रद भएकोमा �ािव�धक जनशि� ता�लम नभएकोले �ज�सी
दा�खला गरी �योग गरेको पाइएन। यसरी ख�रद भएको सामा�ीलाई �योगमा �याई आव�यक सेवा �वाह गन�तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

५६ खच� भ�दा बढी रकम भु�ानी 
खच� भ�दा बढी रकम भु�ानी – भौ नं ४०६ - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी
रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी
िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकले साना िकसान कृिष सहकारी सं�थालाई भु�ानी गदा� खच�को पुि� गन� �माण िबल भरपाईमा
उ�ेख भएको खच� रकम भ�दा देहायको रकमह� बढी भु�ानी भएको रकम � १०००० असुल उपर गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

१०,०००

५७ 145 २०७८-२-१७ �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण काय��म 

�धानम��ी कृिष आधुिनिककरण काय��म – ( ससत� ) – �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण काय��म संचालन �यानुअल 2077 प�र�छेद 4 प�रयोजना संभाग
काया��वयन �ि�याको बँुदा नं 4.1.4 पकेटको लािग �े�फल/सं�याको �यूनतम आधार ता�लका 1 मौरी घारसं�या 300 काय��म अनुसार पथरी शिन�चरे मौरी
पालन कृषक समूह संग �शोधन मेिशन थान 1 को �.3,50,000। सिहत सं�थाबाट �.8,40,000। र नगरपा�लकाबाट �.10,00,000। सिहत �.18,40,000। को
स�झौता िमित 2077/10/12 मा भएकोमा स�झौता अनुसारको �शोधन मेिशन ख�रद वापतको �.3,50,000। ख�रद नगरी थप मौरी घारह� ख�रद गरी काय��म
िवप�रत भु�ानी िदएको अिनयिमत �.

३५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ लागत अनुमानमा समावेश नग�रएको 
लागत अनुमानमा समावेश नग�रएको– साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ५ (क)कुनै पिनिनमा�ण काय� ख�रद गनु�पूव� न�सा, िडजाइन तयार गरी
�वीकृत गनु�पन� िनयम १०(६) अनुसार लागत अनुमान र�य�तो िडजाइन तथा ड� इङ जाँ�ने �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले अ�धकांश योजनाको िडजाइन
तथा ड� इङ पेश नगरी लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो । लागत अनुमान तयार गदा� Brick Masonary काय� मा Plinth level भ�दामा�थ Beam, Lintel ,

Sillband,Tie beam , DPC लाईकटाएर लागत अनुमानमा समावेश गरेको पाईएन ।देहायको योजनाको नापीबाट सो को भु�ानी क�ी गरी दा�खला गनु�पन�
दे�खएको �.

योजनाको नाम भु�ानी पाउनेको नाम िववरण दर बढी रकम

ह��पटल डा�टर कोठा िनमा�ण ह��पटल डा�टर कोठा िनमा�ण उ स Sill band / Lintel 1.31 cum ११५९३ १५१८६

वडा नं ८ वडा काया�लय भवन �सुराम िनमा�ण सेवा Sill band / Lintel ४ cum १००५७ ४०२२८

अधुरो �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं १ एच एम िव�डस� Sill band / Lintel २ cum १३५६० २७१२०

ज�मा ८२५३४

८२,५३४

५९ भे�रएसन आदेश �वीकृितबेगर भु�ानी 
भे�रएसन आदेश �वीकृती वेगर भु�ानी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को ड� इङ, िडजाइन
आिद बद�नुपन� भएमा भे�रएसन आदेश �वीकृतीका �कृया पुरा गरी गनु�पद�छ । आधारभूत �वा��य के�� वडा नं ८ को भवन िनमा�णको लािग � ३८८६९२०
रकमको ठे�का आ�हान भएकोमा सरोवर िव�डस�को � ३२२४४२८ �याट बाहेक मू�यको ठे�का �वीकृत भएकोमा काय�स�प� �ितवेदन तयार ह�दाँस�म �
२५७४३७१ �याट बाहेक बराबरको काय� भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान भ�दा २०.१६ % घटी काय� भएको अव�थामा पिन काय�स�प� �ितवेदन तयार
भएको पाइयो । �िव�धक पु��ाई सिहत साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ क (२) अनुसार संसो�धत लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गन� तथा
भे�रएसन आदेश �वीकृत गरेर मा� भु�ानी िदनु पन�मा सो नगरेकोले िनयम संगत नदे�खएको �

२,५७४,३७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० �ाक कोटबापतको न�स� भ�दा बढी भु�ानी 
�ाक कोटबापतको न�स� भ�दा बढी भु�ानी- भौितक पुवा�धार म��ालयबाट �वीकृत सडक स�ब��ध न�स� Standard specification for Roads and Bridge

2073 अनुसार कालोप�े स�ब��ध काम गराउदा Bitumious Layer मा �ाक कोट प�रमाण �ित वग� िम. ०.६० kg का दरले खपत ह�नेगरी �वीकृत भएको तथा
काया�लयले उ� आइटमकोन�स� अनुसार काम ह�द ैगदा� दिैनक २ पटक गरेको Tray Test �रपोट� बेगर �ित वग� िमटर १ kg का दरले भु�ानीगरेको दे�खएकोले
देहाय अनुसार बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �

भौचर नं र िमित योजना \ िनमा�ण
�यवसायी

�े�फल
sq.m

ला�े
प�रमाण kg

भु�ानी
प�रमाण kg

भु�ानी
दर With
VAT

बढी

४२४।२०७८।२।१४
�देश समपुरक

रजत जय�ती माग� कालोप�े नयाँ
ठे�का

च� िनमा�ण
सेवा

११८२६ ७०९२ ११८२६ ७९।१ ३७४४५९

७८ नगरपा�लका
पँुजीगत

रजत जय�ती माग� कालोप�े
०७६।७७ ठे�का

कानेपोखरी
िव ए�ड िव

३३३८.७४ २००३.२४ ३३३८.७४ ११८।
६५

१५८४५७

२० र २१४
नगरपा�लका पँुजीगत

शिन�चरे दोहोलु शु�बारे सडक
कालोप�े ०७६।७७ ठे�का

कानेपोखरी
िव ए�ड िव

४०४१.५१ २४२४.९ ४०४१.५१ ११८।
६५

१९१८१०

१४१,२१५ र ३२६
नगरपा�लका पँुजीगत

बु�माग� कालोप�े ०७६।७७
ठे�का

िहमतारा आर
के जे भी

१११८१.२४ ६७०८.७४ १११८१.२४ ११३ ५०५३९२

ज�मा १२३०११८

१,२३०,११८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ क��ट�जे�सी खच� 
क��ट�जे�सी खच� –पा�लकाले �देश समपूरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७५ अनुसार २ �ितशतमा� क��ट�जे�सी खच� गन� पाइनेमा ३ �ितशत
क��ट�जे�सी खच� गरेको छ । उ� बढी खच� रकम �देश स��त कोषमा िफता� गनु� पन� �

योजना बजेट खच� क��ट�जे�सी
बाहेक

क��ट�जे�सी खच� ३
�ितशत

क��ट�जे�सी कािटने २
�ितशत

बढी
रकम

रजत जय�ती माग� कालोप�े �देश समपूरक ४०१५४३७ १२०४६३ ८०३०८ ४०१५५

शिन�चरे दोहोलु शु�बारे सडक कालोप�े �देश
समपूरक

४१३१९२३ १२३९५७ ८२६३८ ४१३१९

ज�मा ८१४७४

८१,४७४

६२ नापी िकताब 

नापी िकताब–

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताबम.ले.प.फा.न.५०३ अनुसार चेनेज, स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िबलस�म
भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हाल स�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत
�प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ। साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६(३) मा वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत नगराई वोलप�
आ�ान गनु� ह�दनै भ�े �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा नमूना छनोट ग�र अ�ययन गदा� योजनाह�मापा�लकाले योजनाको िव�तृत लागत अनुमान तयार
नगरेको, नापी िकताब लुज �सटमा रा�ने गरेको, चेनेज तथा अ�ाव�धक काम नखुलाएको, योजनालाई टु�ाएर वष�िप�छे ख�ड ख�डमा काम गरेको पाईयो ।
अिघ�ोिबलस�मभएकोकामकोप�रमाणनखुलेकोले काममा दोहोरापना भए नभएको यिकन गन� सिकएन । िव�तृत लागत अनुमान तयार नगन�, योजना ख�डीकरण
गन� र योजनाको नापी िकताब �वीकृत ढाँचाअनुसार नरा�ने �वृ��मा सुधार ह�नु पद�छ ।

६३ एज िब�ट न�सा पेश नगरेको २३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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एज िव�ट न�सा पेश नभएको - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । देहायका ठे�का
स�झौतामा िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ अ��तम िवलको भु�ानी िददाँ ३० िदन िभ� एज िव�ट न�सा पेश भएको दे�खएन । SCC अ�तग�त GCC 71.2 तथा
GCC 56.2 को शत� अनुसार एज िव�ट न�सा पेश नगरेकोले अ��तम भु�ानीबाट क�ी गनु� पन� उ�ेख भएको रकम क�ा गरेको दे�खएन ।शत� अनुसार एज िव�ट
न�सा पेशगनु�पन� �

योजना िनमा�ण �यवसायी रकम

रजत जय�ती माग� कालोप�े ०७६।७७ ठे�का कानेपोखरी िव ए�ड िव ५००००

शिन�चरे दोहोलु शु�बारे सडक कालोप�े ०७६।७७ ठे�का कानेपोखरी िव ए�ड िव ५००००

बु�माग� कालोप�े िहमतारा आरके जेभी ०७६।७७ ठे�का िहमतारा आर के जे भी ५००००

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं १ एच एम िव�डस� २००००

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं ६ एच एम िव�डस� २००००

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं ४ जय भवानी िनमा�ण सेवा २००००

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं ८ सरोबर िव�डस� २००००

ज�मा २३००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ काय�स�प� स�म पे�क� फ�य�ट नगरेको 
फ�य�ट नभएको मोिवलाईजेशन पे�क� -साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ (५) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क�
रकम ��येक रिनङ िवलबाट क�ा गरी भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । तर देहायका ठे�का स�झौतामा अ��तम िबल भु�ानी भइस�दा समेत पे�क� फ�य�ट नह�दाँ
काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५१ बमो�जम पे�क�को �याद नाघेको
िमित दे�ख बुझाउने िमित स�मको िहसाब गरी थप १० �ितशत सिहत असुल गरी संिघय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

योजनाको नाम भु�ानी पाउनेको नाम कबोल अंक पे�क� बाँक� पे�क� जमानतको �याद सिकने िमित

बु�माग� कालोप�े ०७६।७७ िहमतारा आर के जेभी २५९५९४५८ १५००००० २०७७।३।२५

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं ८ सरोबर िव�डस� ३६४१००३ ६४१०० २०७७।३।२५

आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं ४ जय भवानी िनमा�ण सेवा ३७४३७६७ १३०००० २०७७।३।३०

ज�मा १६९४१००

१,६९४,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ PS आइटमको भु�ानी 
PS आइटमकोभु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) अनुसार खच�को िवलभरपाई सिहत लेखा रा�नु
पन�मा काया�लयले िविभ�िनमा�ण�यवसायीह�लाई PS आइटममा उ�े�खत काय�ह�को �ािव�धक नापजाँच तथा वा�तिवक िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी
िदनुपन�मा िन�नानुसारको िबलभपा�इ बेगर भु�ानी िदएकोले सो रकम असुल गनु�पन� �.

भौचर नं र िमित योजना िनमा�ण
�यवसायी

िववरण भु�ानी
रकम

िवल पेश िवल
भरपाई
नभएको

४२४।२०७८।२।१४
�देश समपुरक

रजत जय�ती माग� कालोप�े नयाँ
ठे�का

च� िनमा�ण सेवा Insurance र Material test ४१५०९ - ४१५०९

३०४ र ४२२ �देश
समपूरक

दोहोलु शु�बारे सडक कालोप�े
नयाँ ठे�का

च� िनमा�ण सेवा Insurance र Material test ५६५०० ४१७५० १४७५०

२३ संघ सशत� बु�माग� कालोप�े िहमतारा आरके
जेभी नयाँ ठे�का

या�थु�हाङ
देवीडाडा जे िभ

Insurance र Material test

तथा अ�य आइटम
५०००० - ५००००

७८ नगरपा�लका पँुजीगत रजत जय�ती माग� कालोप�े ०७६।
७७ ठे�का

कानेपोखरी िव
ए�ड िव

अ�य आइटमह� २५००० - २५०००

२० र २१४ नगरपा�लका
पँुजीगत

शिन�चरे दोहोलु शु�बारे सडक
कालोप�े ०७६।७७ ठे�का

कानेपोखरी िव
ए�ड िव

Other items ५०००० ५००००
-

१४१,२१५ र ३२६
नगरपा�लका पँुजीगत

बु�माग� कालोप�े ०७६।७७ ठे�का िहमतारा आर के
जे भी

Insurance Material ,
Other items

१२५००० - १२५०००

३०६,२५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ३०६२५९

६६ हेिभइ�यपुमे�ट �योग 

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 । उ� �यव�था िवप�रत िनमा�ण
�यवसायी माफ� त हेिभ इ�यपुमे�ट भाडामा �लएर योजना स�ालन गरेको पाईयो ।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण काय�स�प�

१३१।२०७७।८।२६ डाँस व�ाहा सडक �तरो�ती उ स सब बेस तयारी ९३२६४१

४२९।२०७८।२।१६ ित�ीगाछी प��चम गोलेगाँउ उ�र सडक िनमा�ण उ स सब वेस तयारी ७९२६८०

५१२।२०७८।२।२६ नयाँ सोमबारेबाट वडा काया�लय जानेबाटो अरबे चोक शु�बारे बाटो मम�त उ स सब वेस तयारी ५७२३४९

ज�मा २२९७६७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ उपभो�ा सिमित दता� तथा कामको गुण�तर 
उपभो�ा सिमित दता�— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को
दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ३१३ वटा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता
गरी काय� गराई � ७०९२९४८१भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता
सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प�
भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने
भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको गुण�तर - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(६) अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गदा� उपभो�ा
सिमित वा समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट
अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ तर यस काया�लयमा उपभो�ा सिमितमाफ� त ग�रएका कामको िबल भरपाई पेश
गरेतापिन कागजात परी�ण गदा� �ािव�धक िबलमा भएको प�रमाण र उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िनमा�ण साम�ीको प�रमाण फरक रहेको पाइएकोले िनधा��रत
न�स� अनुसार नै िनमा�णकाय� भएको छ भ�े आ�वा�त ह�ने अव�था छैन। आव�यक प�रमाण भ�दा अ�धक ख�रद तथा �यून ख�रदको अव�थामा उपभो�ा सिमित
माफ� त ग�रएको कामको गुण�तरीय छ भ�े अव�था दे�खँदनै ।
जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�,
�ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट� लगायतका जिटल �ािव�धक प�
समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी
फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ जनसहभािगता योगदान 

जनसहभागीता योगदान –साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी
िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।नगर
सभाबाट पा�रत पा�लकाको नीित तथा काय��म ०७७।७८ को िनण�य नं १० अनुसार सडक, क�भट�, संघ सं�था बाहेकोको अ�य योजनाको हकमा �यूनतम १५
�ितशत जनसहभािगता �यहोनु� पन� �यव�था गरेकोमा सो को पालना नगरी योजनामा घटी जनसहभागीता योगदान गरेको दे�खएकोले स�ब��धत उपभो�ा
सिमितबाट उ� रकम असुल गरी �थानीय संिचतकोषमा दा�खला गनु� पन� �

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम लागत
अनुमान

काय� स�प�
रकम

उपभो�ाले �यहोन� १५
%

जनसहभािगता
�यहोरेको

घटी
योगदान

९५४।२०७८।३।
२८

खु�ा �यायमशाला िनमा�ण उ
स

१०९६२३१ १०९६२३१ १६४४३४ ९७००० ६७४३४

६७,४३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ लागत अनुमान संसोधन 

लागत अनुमान संसोधन – पथ�रशिन�चरे उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन र �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध २०७६ अनुसार लागत अनुमानका कुनै आइटममा
प�रवत�न ह�ने भएमा लागत अनुमान संसोधन �वीकृत गरेर मा� काय� गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाको उपभो�ा सिमितबाट स�ालन गरेकोयोजनाह�को नमूना
प�र�ण गरी हेदा� योजनाह�मा वा�तिवक लागत अनुमान प�रमाण भ�दा िविभ� आइटमह�मा घटी तथा बढी काय� गरी भु�ानी गरेको तथा संसो�धत लागत
अनुमान �वीकृत नगरेको पाईयो । �वीकृत लागत अनुमान अनुसार काय�स�प� नगरी आ�नै िहसाबले योजना स�प� गदा� कामको गुण�तर कायम रहने कुरामा
िव�व�त ह�न सिकएन । काय�िव�धको पालना ह�नुपद�छ ।

उपभो�ा सिमित लागत
अनुमान

काय�स�प� सम�मा
घटी काय�

सम�मा घटी काय� �ितशत

वडा नं ९ र ४ को �समानामा जरायो टोलमा
क�भट� िनमा�ण उ स

१२३६२०० १०५१७९७ १८४४०३ १४.९

वडा नं ८ र ९ को �समाना केखा� टोलमा
क�भट� िनमा�ण उ स

११२४३२३ ९३५२७२ १८९०५० १६.८१

वडा नं ४ को वडा काया�लय भवनमा ट� � िनमा�ण
उ स

५८२११८ ५१४०९८ ६८०१९ ११.६८

मंगलबारे ट� ा�सफम�र दि�णबाटो मम�त उ स १०१२९१३ १०१२९७० - नाला ख�े काय� २१% घटी, माटो पुन� काय� ३३% घटी,
�ाभेलको काम ९% बढी गरेको

ज�मा ३५१४१३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० अनुपाितक क�ी 
अनुपाितक क�ी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । तर देहायका उपभो�ा सिमितह�लाई स�झौता अनुसारको अनुपाितक क�ी गरी
भु�ानी गनु�पन�मा गरेको नदे�खएकोले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गरी �थानीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

भौचर नं र
िमित

उपभो�ा सिमित लागत
अनुमान

काय�स�पादन उ स को योगदान
घटाइ भु�ानी जाने

भु�ानी
भएको

बढी
भु�ानी

८०४।
२०७८।३।
२२

वडा नं ७ को लामाटोल िव�ण ुचोक सडकको दईु
�थानमा क�भट� िनमा�ण उ स

२४२६३०९ २४१८९४३ २०९३६२४ २१००००० ६३७५

२२।२०७७।
६।११

दाताराम लुइटेल �मृित �ित�ान उ स ३३६११४ ३३२३४५ २९६२३१ २९१००० ५२३१

ज�मा ११६०६

११,६०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ उपभो�ा सिमितबाट ख�रद काय� 
उपभो�ा सिमितबाट मालसामान ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार जनसहभािगतामूलक एवम �ममूलक काम उपभो�ा
सिमित माफ� त गन� सिकने, �.१ करोडस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट गराउन सिकने
उ�ेख छ । तर उपभो�ा सिमितवाट पा�लकाले कुनै मालसामान ख�रद, परामश� वा अ�य सेवा �ा� गन� िम�ने दे�खदनै । यस वष� गाउँपा�लकावाट िन�नानुसारको
ख�रद काय� �ित�पधा� बेगर उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको गराएको दे�खएकोले खच� िनयमस�मत भएन । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमितको नाम ख�रद सामान रकम

९५४।२०७८।३।
२८

खु�ा �यायमशाला िनमा�ण उ स �यायम सामा�ीह� ८८१५९५

८०।२०७७।७।१९ �स�स �यामेरा तथा िवजुली ब�ी जडान सिमित वडा नं
१

�स �स �यामेरा तथा अ�य िवधुत सामा�ी ख�रद तथा
जडान

१३८९७८७

ज�मा २२७१३८२

२,२७१,३८२

७२ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा पा�लकाले आफनो �े�िभ�को िनमा�ण काय� तथा अ�य सेवाको �योजनका लािग ��येक
आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैिनमा�ण सामा�ी, �याला, भाडा तथा महसुलको �थानीय �यनु�म दररेट तो�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले �यूनतम
दररेट �ज�ादररेटकै आधारमा गन� िनण�य गरेतापिन �ूमपाईपको �ज�ा दर भ�दा वढी दर कायम गरेको छ । काया�लयले �ूमपाईप ख�रद काय�को �ज�ा दररेट
भ�दा बढ◌ीको लागत अनुमान तयार गरी ख�रद गदा� िन�न अनुसारको रकम बढीभु�ानीभएकोलेअसुलह�नुपन��.

भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउने साईज २.५
िमटर

प�रमाण ख�रद दररेट �ित
िपस मू अ कर सिहत

�ज�ा दररेट �ित
िपस मू अ कर
सिहत

फरक विढ
भु�ानी

४२९। ित�ीगािछ प��चम गोलेगाउ उ�र NP3-६००mm १ १६५३१ १५०२७ १५०४ १५०४

२०,५६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७८।२।
१६

सडक िनमा�ण उ स NP3-४५०mm १ १३०५१ ११८६५ ११८६ ११८६

६६९।
२०७८।३।
१५

एका�तमाग� िनमा�ण उ स NP3-४५०mm ४ १३०५१ ११८६५ ११८६ ४७४४

३३०।
२०७७।१२।
१७

जनता मािव दि�ण दे�ख रिवचोक
अधुरो सडक �तरो�ित उ स

NP3-६००mm ४ १६५३१ १५०२७ १५०४ ६०१६

NP3-४५०mm २ १३०५१ ११८६५ ११८६ २३७२

३०३।
२०७७।११।
२५

दानावालाको घर मनकामना चोक
बाटो �तरो�ती उ स

NP3-४५०mm २ १३०५१ ११८६५ ११८६ २३७२

NP3-९००mm १ २६१०३ २३७३० २३७३ २३७३

ज�मा २०५६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ फमा�को काममा बढी भु�ानी 
फमा�को काममा बढी भु�ानी – साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ
�वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।िनमा�ण स�ब��ध न�स� अनुसार फमा�को हकमा ६ पटक �योग भइ २५ �ितशत सा�भेज
�यालु रहने मा�यता छ । पा�लकाले फमा�को काममा �वीकृत न�स� दर भ�दा बढी दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

भौचर नं र िमित योजना प�रमाण घन िम. �वीकृत दर भु�ानी दर बढी भु�ानी

२६५।२०७७।११।९ भ�राई टोल केचना जाने पैनी क�भट� िनमा�ण उ स ९४।४३ २४९।९४ ७६४।७२ ४८६१०

९४१।२०७८।३।२८ हे�थपो� पूव�को सडकमा पूल िनमा�ण उ स वडा नं ५ १४०।८६ २४९।९४ ७६४।७२ ७२५११

ज�मा १२११२१

१२१,१२१

७४ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रद– 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� सोझैगन� 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 । पा�लकाह�ले यो वष� िविभ� िनमा�ण सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई टु�ाएर
िन�नानुसार सोझै कोटेशनबाट ख�रद गरेको िनयम संगत नदे�खएको �.

भौ नं योजना िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम

१२२।२०७७।८।२३ नगर अ�पतालमा �ज�सम तथा टायलको काम शिश िनमा�ण सेवा ४९३७२२

५१५।२०७८।२।२६ ६ र ८ को �समाना केखा� खोला पुल साईडमा माटो िफ�लङ रेिटना क�सट��सन ए�ड स�लायस� ४९६१७०

५२४।२०७८।२।२७ ३ र ७ कव �समाना गोही होली पुल ख�डमा माटो िफ�लङ िहवा िनमा�ण सेवा ४९६१७०

४,९४४,२११

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२०७८।३।२४ कृिष वजार व�रप�र िफ�लङ तथा पेवल जडान तपाई हा�ो क�सट��सन ४९४२२५

६।२०७८।३।२४ कृिष वजार व�रप�र िफ�लङ तथा पेवल जडान गंगा राम िनमा�ण सेवा ए�ड ट� े िडङ �ा �ल ४९०१५४

२।२०७८।३।२४ कृिष वजार व�रप�र िफ�लङ तथा पेवल जडान हातेमालो क�सट��सन ४९३३०६

२४३।२०७८।३।२४ शिन�चरे बजारमा कृिष टहरा िनमा�ण मादी आर के डी ४९९४६८

९५७।२०७८।३।२८ कुशे �हरी चौक�मा शौचालय तथा भवन िनमा�ण पा�थभरा क�सट��सन ४९७२२६

६४९।२०७८।३।१३ नगरपा�लकाको भवन रंगरोगन तथा एसी जडान �यू कैलास क�सट��सन ४९४७६८

५८०।२०७८।३।४ ९ नं वडा काया�लयमा पेवल जडान तथा क�पाउ�ड िनमा�ण समृ�ी ए�ड �ीवृि� क�सट��सन ४८९००२

ज�मा ४९४४२११

७५ औषधी ख�रद 

औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १९ (२)(क) अनुसार � २०००० भ�दा बढीको मालासामान ख�रद गदा� मू अ करमा दता� भएको फम�बाट
मा� ख�रद गन� पाइने �यव�था छ । पा�लकाले उ� िनयम िवपरीत िशलब�दी कोटेशनमाफ� त सुिदप फाम�सीबाट � १८१९०९५ बराबरको औषधी ख�रद गरेकोमा
उ� फम�को �याट दता� नदे�खएकोले िनयिमत नदे�खएको �
यस स�ब�धमा औषधीमा मू�य अिभवृि� कर नला�े तथा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका औषधी िव�ेता फम�ह� बीच मा� �ित�पधा� गराई ख�रद गदा� �यून
�ित�पधा� ह�ने भएकोले मू अ कर दता� अिनवय� नग�रएको काया�लयको भनाई रहेको छ ।
�ा� औषधीह�को स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� यस �कार छन् -

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड 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 तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।

१,८१९,०९५

�म भौचर
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७६ �देश समपूरक अनुदान 

�देश समपूरक अनुदान- �देश समपूरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७५ अनुसार �देश समपूरक अनुदान को रकम �वीकृत योजनामा खच� गनु�पन�, ठे�का
�ि�या वा इिविडङबाट पारदश� त�रकाले गनु�पन� तथा काय��ममा दोहोरो नपन� गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ ।काय�िव�ध अनुसार कोटेशनमाफ� त सोझै ख�रद गन�
सिकने �यव�था गरेको दे�खदनै । पा�लकाले यस वष� �देश समपूरकबाट खच� ह�ने गरी रजत जय��त माग� कालोप�े योजनाका लािग � १७०८९५०१ लागत
अनुमान बराबरको ठे�का आ�हान गरेकोमा �यून मू�यांिकत च� िनमा�ण सेवाले � १२४४९९४९ कबोल अंकमा स�झौता गरी आ व ०७७।७८ स�म पिहलो
रिनङ िवल बापतको � ४०१५४३७ रकम भु�ानी लगेको दे�ख�छ ।आ�थ�क वष�िभ� खच� नभई बाँक� रकम ि�ज पठाउनु पन�मा पा�लकाले सोही योजनामा �देश
समपूरक अनुदानबाट िनयम िवपरीत सोझै कोटेशन माफ� त िनमा�ण �यवसायीह� अघोर क�सट��सन ए�ड ई��जिनय�रङ क�स�टे�सीबाट � ४८८५७४ र जय
भवानी िनमा�ण सेवाबाट � ३९५९४७ बराबरको सबबेस तयारीको काम गरेको रकम िनयम संगत नदे�खएको �

८८४,५२१

७७ आइटम वाईज भे�रएसन 

आइटम वाईज भे�रएसन - नेपाल सरकार िमित 2073।3।24 को सिचव �तर िनण�य अनुसार लागत अनुमान र िव.ओ.�य.ु प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको आइटम
वाइज प�रमाणमा फरक परेमा भु�ानी गनु� अगाडी अिनवाय� �पमा भे�रएसन अड�र तथा �रभाइज लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा� भु�ानी गन� भनी उ�ेख छ।
पा�लकाले यस वष� सृजना धािम�क वनमा पय�टन �व��न काय� योजनाको लािग मु अ कर सिहत � ६४१८२४२ कबोल गरेकोमा नापी िकताव र काय�स�प�
�ितवेदनको आधारमा कूल काय�मा � ६०२५७०८ मू अ कर सिहत (६.२२% घटी) ठेकेदार मादी आर के डी लाई भु�ानी भएको दे�ख�छ । काया�लयबाट �ा�
अ��तम िबल अ�ययन गदा� िविभ� आइटममा तोकेको प�रमाण भ�दा बढी काय� भएको जनाइ कबोल अंक भ�दाट�स िनमा�णको काय�मा � २०८३२९ (

९३.३५%),PCC गन�मा � १२९२४३ ( ३७३%) बढी र �लम क���टको काममा� २००४७५ ( २२%) बढी भु�ानी भएको तथा माटो ख�े काय�मा
३३%,पेवल छा�ने काम १२.८३% कम गरेको दे�खयो । आइटम वाइज भे�रएसन तथा संसो�धत लागत अनुमान �वीकृत नगराएको �.

५३८,०४७
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७८ संघीय सशत� अनुदान 

संघीय सशत� अनुदान - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� पाउने
छैन भ�े �यव�था छ । संघीयसरकार शशत� िविनयोजनबाट �ा� रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��ममा समावेश गरी तोिकएको काय��म र आधारबाट �च�लत
कानून अनुसार खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� हस�द बजार, िकत�पुर बजार, सोमबारे बजार वडा नं १०, शिन�चरे बजार वडा नं ९ लगायतको ७
�थानमा कृिषबजार टहरा िनमा�णको लािग नगरसभाबाट काय��म �वीकृत गरी � २५००००० िविनयोजन गरेकोमा िनमा�ण �यवसायी हातेमालो क�सट��सन ए�ड
स�लायस�ले � १८०३७९१ ठे�का सकार गरेको दे�खयो । योजनाबाट बाँक� रहने रकम ि�ज गरी संघीय संिचत कोषमा िफता� गनु�पन�मा �वीकृत काय��म बेगर
सोझै कोटेशन माफ� त मादी आर के डी बाट � ४९८५४१ रकमको थप टहरा िनमा�ण गरेको दे�खएकोले थप खच� िनयम संगत नदे�खएको �

४९८,५४१

७९ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण

७९.१ साव�जिनक सुनुवाई - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले तोकेको
समयमा साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।

७९.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले आ.व. 2076/77 दे�ख नै भ�ा िवतरणलाई �भावकारी बनाउनका
लािग अिनवाय� �पमा ब�� माफ� त भ�ा िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले आ.व. 2077/78 मा 10 वटा वडामा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का
लािग8 वटा ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गरेका छन्। यसरी ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� पिहलो र दो�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा
नगरपा�लकाको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण शाखाले बनाएको लाभ�ाहीह�को िववरणलाई ब�कमा पठाएर सोही िववरणमा उ�े�खत लाभ�ाहीको खातामा
ब�कले रकम पठाएको छ। तर ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� प��जकरण िवभागले लागु गरेको फवा�ड र �रभस� िफडको आधारमा �स�टममा
दता� भएका स�पूण� लाभ�ाहीको नाममा भ�ा वापतको रकम ब�कमा गई ब�कमा गएर आ�नो खाता ए��टभ गन� लाभ�ाहीको खातामा व�कले रकम पठाएको र खाता
ए��टभ नगरेपनी भ�ा पाउन यो�य �यि�को डेमो एकाउ�ट ब�कले खोली रकम उ� डेमो एकाउ�टमा राखी हाल स�म पिन खाता ए��टभ गन� �म रहेको दे�खयो।
यसरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको ब�कगत ब�कले िदएको िववरण िन�नानुसार रहेकोमा खाता ए��टभ गन� बाक� के कित सं�यामा लाभ�ाही र उनीह�को
खातामा के कित रकम रहेको साथै मृ�य ुभएको र लगत क�ा भए पिन ब�कमा नै रहेको रकम बारे काया�लय र ब�कबाट िववरण �ा� नभएकोले यिकन गरी िफता�
गनु�पन� रकम संिघय बे�जु खाता 15111 मा िफता� गनु� पद�छ। –

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np85 of 94

1. �सिटज�स ब�क / सृजना फाइना�स �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/7/7 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 5693337 5693337 0

दो�ो 5849045 5849045 0

ते�ो 6026239 6014303 11936

लगत क�ा 44999

ज�मा िफता� रकम 56935

2. एनआइसी ए�सया ब�क �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/6/19 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 5255117 5285317 -30200

दो�ो 5233271 5265871 -32600

ते�ो 5573368 5513168 60200

ज�मा िफता� रकम 15000

नोट - गत आ�थ�क वष�को सामा�जक सुर�ा भ�ाको रकम �.17600। पिन मा�थको िफता� रकममा समावेश ग�रएको
3. �भु ब�क �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/7/7 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

4311652 4311652 0

�म भौचर
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�थम

दो�ो 4529362 4529362 0

ते�ो 4548400 4499400 49000

मेनेजर चेक 31339

ज�मा िफता� गन� बाक� रकम 123480

4. ए�सेल डेभलेपमे�ट ब�क �लिमटेड शिन�चरे शाखा (िमित 2078/6/14 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 7635909 7635909 0

दो�ो 7766661 7766661 0

ते�ो 8186000 8086000 100000

लगत क�ा 33637

ज�मा िफता� रकम 68752

5. स�कोशी डेभलेपमे�ट ब�क �लिमटेड शिन�चरे शाखा (िमित 2078/6/14 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 5664819 5651651 13168

दो�ो 5827053 5800449 26604

�म भौचर
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ते�ो 6067974 5965189 102785

पिहलो िक�ता र अिघ�ो िक�ता गरी �.13168 + �.48000= �.53168 रकम चेक माफ� त िफता� ग�रएको र हाल बाँक� रकम �.26604 + �.102785 =
129389
6.एनएमबी ब�क �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/6/14 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 14375224 14365630 9594

दो�ो 14689184 14689184 0

ते�ो 15497793 15352973 145000

मृ�य ुवापत ज�मा र भु�ानी गरेवापत सा.सु भु�ानी बाँक� 162600

एमसी चेक नं 7000003139 बाट �.9594 भु�ानी भएको र ते�ो िक�ताको रकम खाता खो�न बाँक� रहेको छ।
7. �योती िवकास ब�क �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/7/7 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 11933022 - -

दो�ो 12061534 - -

ते�ो 13045851 - -

ज�मा 37040407 36637977 402430

ज�मा िफता� रकम 402430

�म भौचर
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8. कुमारी व�क �लिमटेड पथरी शाखा (िमित 2078/6/18 को व�कप�)

िक�ता �ा� रकम भु�ानी भएको रकम बाक� रकम �.

�थम 5700768 5700768 0

दो�ो 6054606 6054606 0

ते�ो 6264187 6256187 8000

लगतक�ा भएको 51716.22

लगतक�ा ह�न बाक� 52691

ज�मा िफता� रकम 60691
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७९.३ रकम िफता� भएको िववरण – पा�लकाबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम म�ये िफता� भएको रकमको िववरण िन�नानुसार रहेको छ।
1. पा�लकाको िमित 2077/9/12 (च.नं 1626) र 2077/9/13 (च.नं 1646) को प�ले िविभ� ब�कबाट आ�थ�क वष� 2077/78 को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
वापतको रकम मेनेजर चेकबाट िफता� भइ कोलेिनका मोर�को खातामा िनकासा िफता� भएको रकमको िववरण िन�नानुसार रहेको छ –

�.सं ब�कको नाम िफता� रकम

1 एन आइ �स ए�सया ब�क पथरी 7900

2 एन एम िब ब�क पथरी 58562

3 �योती िवकास ब�क पथरी 220171

4 ए�सेल डेभलपमे�ट ब�क शिन�चरे 68452

5 स�कोशी िवकास ब�क शिन�चरे 53168

ज�मा 408253

2. िमित 2078/7/15 गते संिघय संिचत कोषको बे�जु खाता 15111 मा दा�खला नं 410911 बाट �.1,94,437।77 रकम िफता� भएको छ।

3. िमित 2078/8/6 को एन एम िब ब�क पथरी शाखाले आ.व.2077/78 को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भइ बढी भएको तथा मृ�य ुभएका �यि�बाट िफता�
भएको रकम �.1,46,818।िमित 2078/8/9 मा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा दा�खला फारम नं 410914 बाट बे�जु खातामा िफता� भएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९.४ िनरी�ण तथा अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन
म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा
अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको
�यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको
दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय��लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत
अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८० आय ठे�का र मू.अ.कर

�म भौचर
न�बर
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८०.१ आय ठे�कामा मू.अ.करः मू�य अिभवृि� ऐन २०५२ तथा िनयमावली २०५३ बमो�जम आय ठे�का कवुल गन� �यवसायी तथा सं�थाले आफुले कवुल गरेको
रकममा १३ �ितशतका दरले मू.अ.कर दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारका आय ठे�काका �यवसायी तथा सिमितले मू.अ.कर वापतको
रकम दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

ठे�काको िववरण संकलन कता�को नाम कवुल रकम मू.अ.कर रकम

कुशल बजार पशुहाट कुशल बजार �यव�थापन सिमित ३२९८६५ ४२८८२.४५

पथरी बजार पदम बहादरु राई १५३४५० १९९४८.५०

हसनदह बजार भुटाई ख�वे ९००० ११७०

िकित�पुर बजार पंचमाया िपठकोटे २३४०० ३०४२

सोमबारे बजार शंकर �साद साह ८००० १०४०

शिन�चरे बजार धन कुमार राई १४००० १८२०

ज�मा ६९९०२.९५

६९,९०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०.२ आ�थ�क िववरण तथा कागजातः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २९(३) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले काया�लयको आ�थ�क
िववरण (financial information) को ढाँचा महालेखा िनय��कको �सफा�रसमा महालेखापरी�कले �वीकृत गरे बमो�जम राखेको ह�नु पद�छ । पा�लकाले वडा नं.

१ मा रहेका ११ वटा सटर भाडामा िदने गरी २०७५।४।१ दे�ख २०७७ आषाढ मसा�त स�म मा� स�झौता भएकोमा आ.व. २०७७।७८ को लािग स�झौता
नवीकरण गराएको पाइएन । स�झौताको शत�मा ��येक २ वष�मा १० �ितशत वृि�ह�ने �यव�था भएकोमा िन�नानुसारका सटर भाडामा �लएका �यि�ह�ले थप
१० �ितशत सिहत रकम नबुझाएकोले छुट भएको रकम यिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

सटर भाडामा �लने �यि�को नाम स�झौता रकम

सारदा ब�नेत ९५०४

ला�पा तामाङ ९५०४

छ� बहादरु बराल ९५०४

दगुा� �साद अ�धकारी ९५०४

�सता पौडेल ६५००

िटका राम ६५००

भुपाल काक� ६५००

रेखा देवी चौधरी ५०००

नारायण अ�धकारी ५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ मु.अ.कर समायोजन बेगर धरौटी िफता� 
मु.अ.कर समायोजन – धरौटी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 124.2 मा काया�लयले िनमा�ण लगायतका ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको
�रटे�सन मनी िफता� गदा� पालना गनु�पन� सत�ह� तोिकएका छन् भने आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार स�ब��धत वष�को कर चु�ा �माणको अित�र�
मु�य अिभवृि� कर समायोजन समेत भएको अव�थामा मा� धरौटी िफता� गन� िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले िन�नानुसारका फम� वा िनमा�ण सेवालाई
िविभ� काय�को �सल�सलामा राखेको धरौटी रकम िफता� गदा� िनयमानुसार मु.अ.कर/कर चु�ा वा समायोजन भएको प� वेगर धरौटी िफता� गरेकोले �माण पेश
ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम रकम

6-77/6/12 िव.ए�ड.िव क��ट��सन �ा.�ल 122000

१३-77/6/1६ जय भवानी िनमा�ण सेवा 171787

54-77/9/27 साह/�ी कृ�ण जे.िभ 968193

48-77/9/21 जय भवानी िनमा�ण सेवा 446718

49-77/9/21 जय भवानी िनमा�ण सेवा 74308

176-78/3/16 जय भवानी िनमा�ण सेवा 291852

179-78/3/31 कािवल क��ट��सन ए�ड स�लायस� क�पनी 2618867

ज�मा 4693725

४,६९३,७२५

�म भौचर
न�बर
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८२ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनुगमन तथा स�परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ। सोही ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन�
गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ।

८३ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष� कायम
बे�जू (C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

६६६३० ० १५४२९७ ० २२०९२७

(�. हजारमा)
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