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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) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् 
समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसाँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं.३९१                                                                                      तमतिाः २०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

शकु्लाफाटााँ नगरपातलका,  
कञ् चनपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसाँग 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रू.१ करोड ५८ लाख ८ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९।१।९ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.२८ लाख 

५० हजार फस्र्ौट भई असलु गनुापने रु.५ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.८३ लाख ५७ हजार, तनर्तमि गनुापने 
रु.१९ लाख ९९ हजार र पेश्की रु.२० लाख ८० हजार बााँकी बरेुज ुरहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.५ करोड १ लाख १६ 
हजार बेरुज ुबााँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक 
बेरुज ुरु.५ करोड ८१ लाख ४१ हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, कमाचारीको दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण 
र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसाँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आाँकडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आाँकडारर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुाँदैन। 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 आाँकडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

शकु्लाफााँटा नगरपातलका, कञ् चनपरु 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बााँकी 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
 

४५ १४ १५८०८ ० १ २८५० ४५ १३ १२९५८ ५२२ १९९९ ८३५७ ० ० १०३५६ २०८० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

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

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबााँकी 

५०११६ ० ४९३३ ४५१८३ ० १२९५८ ५८१४१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : शु�लाफाँटा नगरपा�लका, कंचनपुर , शु�लाफ�ता नगरपा�लका , कंचनपुर

काया�लय �मुख िटके��राज भ� २०७८-८-८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िवशन �संह थापा २०७७-४-१ २०७८-८-७

लेखा �मुख लोकराज भ� २०७७-४-१ २०७८-३-३१

बे�जु रकम १५,८०८,००६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,५१,६६,७८५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५४,०८,२४,५४० चालु खच� ३८,१२,५०,९३१

�देश सरकारबाट अनुदान २,१७,१५,२४८ पँूजीगत खच� २८,१२,३२,५६९

राज�व बाँडफाँट १०,२३,५७,२१३ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २,७७,८९,७७३

अ�य आय ४,८७,९०,१५०

कुल आय ७४,१४,७६,९२४ कुल खच� ६६,२४,८३,५००

बाँक� मौ�दात १०,४१,६०,२०९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रतासह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगताउ�रदािय�वपारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।नेपालको सुदरू प��चम �देशको क�चनपुर �ज�ा अ�त�गतको यस
शु�लाफाँटा नगरपा�लकामा १२ वडा, ६५ सभा सद�य, १६२.५७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ६३६६७ जनसं�या रहेको छ ।
लेखापरी�णका लािग पेश भएका आ�थ�क कारोवारसंग स�व��धत िवबरणह� तथा नेपालकामहालेखापरी�कले जारी गरेको नेपाल लेखापरी�ण �यब�थापन �णाली ( �यब�थापन तथा संचालन )

िनद�िशका, २०७८ NAMS बमो�जम �वीकृत लेखापरी�ण योजना, �ल�खत �ितिन�ध�व प� एवं लेखापरी�ण नीित, मानद�ड,माग�दश�न,िनद�शन र लेखापरी�णका सीमा समेतको आधारमा
नमुना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गरी तयार भएको लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदनको म�यौदामा �यव�थापनप�संग छलफल गरी कायम भएका �यहोरा लेखापरी�णको �ार��भक
�ितवेदनमा समावेश गरी जारी ग�रएको छ। लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�ण िन�कष� सिहतको �ितवेदन जारी गनु� हो भने िव�ीय िववरणको तयारी लगायतस�पूण� आ�थ�क कारोवारको
�ज�मेवारी �यव�थापनप�सँग नै रहेको छ।

२ आ�त�रक िनय��ण- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तप�सल
बमो�जम रहेका छन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन । 
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । 
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा
आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खाता र पुजीगत खच� खातामा मौ�दात राखेको पाईयो ।
• 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 �ितवेदन तयार गरेको 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमु�ख रहेको पाईयो। 
• 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 छ । खच� भएर जाने तथा नजाने �ज�सी
खाता काया�लय �मूखबाट �मािणत गरेको छैन । �ज�सी खाता काया�लय �मूखबाट �मािणत ह�नुपद�छ ।
�ज�सी िनरी�ण भएको छ तर उ� �ितवेदनअनुसार िमनाहा तथा �ललामीका काय� भएको पाइएन ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे 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 से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ै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।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता (म.ले.प.फा. नं. ५०७) र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन । 
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता�
गरेको पाइएन । 
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन । 
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ बमो�जम नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• काय�पा�लका तथा सभाको िनण�यबाट प�रवत�न भएका योजनाह�को काया��वयन स�ब�धमा �गित िववरण तयार गरेको पाइएन
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय�
गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको
काया��वयन गनु�पद�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 ।

३ �गित �ितवेदन- 

पा�लकाले चौमा�सक र वािष�क �तरको �गित िववरण बनाई पेश गनु�पद�छ । काया�लयले स�ालन गरेका िविभ� काय��म तथा ि�याकलापह�मा भएकाे भाैितक वा भा�रत �गित �प� दे�खने गरी
िनयमानुसारको �गित िववरण तयार गरेकाे दे�खएन जसले गदा� स�पािदत कामकाे प�रमाण र अब�था काे बारेमा �प� ह�न स�ने अब�था नरहेकाेले िनधा��रत ढाचामा आव�धक र बािष�क �गित
�ितबेदनह� तयार गरी साे काे िब�लेषण सिम�ा र अनुगमन गनु�पन� दे�ख�छ । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगनु� मना�सब दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ
।

�म भौचर
न�बर
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४ योजना छनौट- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी �ाथािमक�करण
गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७७/७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको २०२ योजनाम�ये ५ लाखभ�दा घटीका योजना १७२,

५लाखदे�ख १० लाखस�म १७ योजना तथा १० लाखभ�दा बढीका २३ योजना रहेका छन् । अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन ।

५ बजेट पेश तथा पा�रत 

�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� र 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 । नगरपा�लकाले िमित २०७७।३।१० गते �. ६९ करोड ६५ लाख १३ हजारको बजेट सभासम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।
३।२१ मा पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट पा�रत भएको ७ िदनिभ� खच� गन� अ��तयारी िदनुपन�मा िमित २०७७।४।२ मा मा� बजेट
खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । ऐनले तोकेको अव�धिभ� खच� गन� अ��तयारी िदनुपद�छ ।

६ ख�रद �यव�थापन

६.१ सामा�जक परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक
परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमका काय�ह� िनर�तर स�चालन गरी साब�जिनक �ज�मेबारी �बध�नलाई बढावा िदनुपद�छ ।

६.२
वीमा - साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यब�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँभ�दा बढी मू�यको िनमाण� काय� गन� िनमा�ण
�यबसायीले िनमा�ण सामा�ी, �योग ग�रने मे�सन, औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच�को बीमा गराउनुपन� �यब�था छ । उपदफा १८ (घ) अनुसार य�तो बीमा िनमा�ण
�यबसायीलाई िनमा�ण�थल सु��पएको िमितदे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमितस�म िनमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा अंशमा उपिनयम (२) मा उ�ेख भएको कारण बाहेक अ�य जुनसुकै
कारणबाट ह�ने सबै हानी नो�सानीको लािग ह�नुपन� �यब�था छ । िनयमावलीको िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौताको �याद थप गन� सिकने तर �याद थप गदा� काय�स�पादन जमानत र बीमाको
�याद पिन थप गनु�पन� �यब�था छ । तर सो अनुसार सबै ठे�कामा बीमा भएको दे�खएन । िनयमको �यव�था अनुसार स�पूण� जो�खम वहन ह�ने गरी वीमा गराउने एंव ठे�काको �याद थप ह� ँदा वीमा
अव�ध पिन थप गनु�पन� दे�खएको छ ।

�म भौचर
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६.३ गुण�तर परी�ण-

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए
नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण
गरेको पाइएन । अतः गुण�तर प�र�ण बेगरको िनमा�णकाय� गुण�तरीय छ भ� स�ने अव�था रहेन। अतः िनयमानुसार नमा�ण सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गराउनु पद�छ ।

६.४ क) काय� �वीकार �ितवेदन -

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�,आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन तयार
गनु�पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पूरा गरी भु�ानीका लािग स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा लेखी पठाउनु पन� �यव�था छ । काय� �वीकार �ितवेदनको
आधारमा अ��तम िवल भु�ानी िदने र �ुिट स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा काया�लयले �ुिट स�चाउने अव�ध अगाव ैकाय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको छ ।
िनमा�ण �यवसायी र उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौताअनुसार �ुिट स�चाउने अव�ध प�चात �ुिट स�याउनु पन� अव�था भएमा �ुिट स�याएर मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।
िनयमको पालना गरी िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौताको अव�धस�म �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�ख�छ ।
ख)�याद थप-

स�झाैता काया��वयन स�ब�धमा स�झाैताकाे शत� बमो�जम िनधा��रत समयिभ�ै ख�रद काय� स�प� गनु� पन�मा कितपय काय�ह� िनधा��रत समयमा स�प� नभइ काया�लयले आपूत�क वा िनमा�ण
�यबशायीकाे माग बमाे�जम �याद थप �वीकृत गरेकाे दे�ख�छ । �याद थप गदा� िनमा�ण �यवसायीकाे िनबेदन बमाे�जम कारण मना�सब ठहर् याए काय�पा�लकाले िनण�य गरी �याद थप गन� गरेको
दे�ख�छ । �याद थप गदा� पया�� आधार �माण �लएर मा� �याद थप गनु�पद�छ ।

६.५ चेनेज नखुलाएको - सडक िनमा�ण काय� गदा� िनमा�ण काय� कुन �थान दे�ख कुन �थानस�म िनमा�ण काय� गरेको हो सो खुलाउनुको साथै चेनेज पिन खुलाउनु पद�छ । नापी �योजनका लािग केही
�थानमा चेनेज खुलाए पिन लागत अनुमान तयार गदा� दे�ख िनमा�ण स�प� ह� ँदास�म तयार गरेका कागजातमा चेनेज नखुलाउँदा िनमा�ण काय�को �थान एिकन नभई काम गरेको परीमाण नै
बा�तिवक हो भिन एिकन गन� अब�था नह�ने ह� ँदा सबै सडक िनमा�ण काय� गदा� गराउदा �प��पमा चेनेज समेत खुलाउने �यब�था गनु� पद�छ ।
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७ �े�गत बजेट 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 ।

�.स �े� बजेट ( �. हजारमा) खच� ( �. हजारमा) खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास २७६७८ १९५८५ ७०.७६

२ पूवा�धार िवकास १३५१८७ ६९९८७ ५१.७७

३ सामा�जक िवकास २५३८६२ २२५८२९ ८८.९६

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १५६८८ १३९२४ ८८.७६

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १२३०५२ १०८९९६ ८८.५८

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �ेे�मा सबैभ�दा बढी ८८.९६ �ितशत र पूवा�धार िवकास �े�मा सबै भ�दा घटी ५१.७७ �ितशत खच� भएको छ
। बजेटको स�तु�लत �पमा खच� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

८ चौमा�सक पँूजीगत खच�- 
नगरपा�लकाले 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 । नगरपा�लकाले
उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगततफ�  बािष�क �.   २८ करोड १२ लाख ३२ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.१ लाख ३४ हजार  अथा�त ०.०५ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा
�.१ करोड ३१ लाख ५६ हजार अथा�त ४.६८ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.२६ करोड ७९ लाख ४२ हजार अथा�त ९५.२७ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ भने असार मिहनामा मा� �.९
करोड २४ लाख ३० हजार अथा�त ३२.८७ �ितशत खच� भएको छ । यसरी ते�ो चौमा�सकमा अ�धकांश पूजीगत खच� भएको दे�खएबाट स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत
काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

९ दरव�दी पदपूित�- 
�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 बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित� नभएकोले नगरपा�लकाका �थानीय जनताह�
पाउनु पन� सेवाबाट ब��त ह�नपरेको अव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले �वीकृत दरब�दी अनुसारको कम�चारी पदपूित� समयमै गनु�पन� तफ�  �यान िदनुपद�छ

�म भौचर
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१० तलवी �ितवेदन- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तहअ�तग�तका कम�चारीह�को बािष�क तलबी �ितबेदन आ�तरीक लेखापरी�कबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन�मा काया�लयले
कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी �.२ करोड ४५ लाख ७९ हजार तलब खच� लेखेको छ । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा�
तलब खच� ले�नुपद�छ ।

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 38

११ सेवा �वाह- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम पा�लकाले सेवा �वाह गनु�पद�छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नबमोजिमम सेवा�वाह भएको िववरण पेश भएको छ । पा�लकाले �थानीय सरकार
संचालन ऐन तथा पा�लकाबाट िनिम�त ऐनकानूनबमो�जम सेवा�वाहलाई थप प�र�कृत बनाउँद ैलैजानुपद�छ ।

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ५३

प��करणतफ�

ज�मदता� ९६३

मृ�यदुता� २४०

बसाईसराई दता� ६७६

िववाह दता� ४८३

स�ब�धिव�छेद दता� २

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ०.६

कालोप�े सडक मम�त ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ३३.२८ िक िम

�ाभेल सडक मम�त १.७४ िक िम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ साव�जिनक स�पितको संर�ण- 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन ।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गन�को लािग आव�यक नीित तथा मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�पित तथा ज�गाको अिभलेखा�न, अनुगमन गरी
संर�ण तथा स�व��न गनु�पद�छ ।

१३ पदा�धकारी सुिवधा- 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट �.१ करोड २३ लाख ९० हजार सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

१४ अनुदान िफता�- 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण बाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको संघीय अनुदान �.३५२१४७५४।- संघीय स��त कोषमा
तथा �देश अनुदान �.९४५२७५।- �देश स��त कोषमा िफता� गरेको छ ।

१५ राज�व अिभलेख 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाबाट केही वडामा �वचा�लत �णा�लबाट र केही
वडाह�मा र�सद ठे�लह� छपाई गरेर राज�व संकलन गन� गरेको दे�खयो । य�तो �कृयाबाट राज�व असुल गनु� मना�सव नदे�खएकोले काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व
असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन गन� स�ब�धमा �यान पुर् याउनुपन� दे�खयो ।

१६ कानून िनमा�ण- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम,

िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । हालस�म नगरपा�लकाले ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध, िनद�िशकासमेत गरी ५६ कानून बनाएको छ ।
नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�को नगर �हरी, �थानीय त�या� , फोहोर �यव�थापन लगायतका िवषयमा �थानीय कानून तयार गरेको छैन । गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�को
�थानीय कानून िनमा�ण गरी सोहीअनु�प सेवा �वाह गन�तफ�  �यान पुर् याउनुपद�छ। िनमा�ण भएका कानूनह�लाई संघीय तथा �ादेिशक कानूनबमो�जम संशोधन तथा अ�ाव�धक गन�तफ�
नगरपा�लकाले �यान पुर् याउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ रकमा�तर- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा �थानीय तहको काय�पा�लकाले �वीकृत वािष�क �वीकृत बजेटको आधारमा रही कुनै शीष�कबाट पँूजीगत शीष�कमा २५ �ितशतमा नबढाई
रकमा�तर गन� स�ने उ�ेख छ । यो वष� काय�पा�लकाले पटके िनण�यबाट िविभ� योजना तथा काय��ममा �.८ करोड १४ लाखअथा�त बजेटको ११.६९ �ितशत रकमा�तर भएको छ । अतः
योजनाको िव�तृत सभ��ण तथा �ाथिमकता िनधा�रण गरी बजेट तजु�मा गरेर काय��म काया��वयनमा काया�लयले िबशेष �यान िदनुपद�छ ।

१८ �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको
स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको छ । सिमितले आयको
��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन�
ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा
�मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा सिमितले ऐनको �यव�थाअनुसार उपल�ध गराएको छैन । सिमितले
ऐनको �यव�थाअनुसार काय� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

१९ नगर �ोफाइल- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको छैन । नगरपा�लकाले नगर �ोफाइल तयार गरी बजेट तजु�मादेखी याेजनाह� स�ालन गदा� नगर �ोफाइललाई आधार मानी तजु�मा
गनु�पन� दे�ख�छ ।

२० बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार नगरपा�लकाले सिमित गठन गरेको छ
। सिमितले आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी
तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ क�याण कोष- 

�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 । कम�चारी क�याण कोषमा यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा गतवष�स�मको
�.२०५५४९३।- मौ�दात रहेको छ भने यस वष� पा�लकाले कोषमा रकम ज�मा गरेको छैन । उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन। क�याण
कोष संचालन स�ब�धमा काय�िव�धको �यव�था गरी ऐनको �यव�थाबमो�जम स�ब��धत कम�चारीह�बाट पिन रकम क�ा गरी सो बराबरको रकम पा�लकाबाट ज�मा गन� �यव�था गनु�पद�छ ।

२२ �यायीक सिमित- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । �याियक सिमितसम� आ.व.०७७/७८
मा गत वष�को ६ मु�ा �ज�मेवारी सरी आएको तथा यस वष� ३० मु�ा दता� भई कुल ३६ मु�ा रहेकोमा ३४ मु�ा फ�य�ट भएका छन भने २ मु�ा फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको छ । मु�ाको वडागत
अिभलेख नराखेकोे, सू�म ढंगबाट िववादको िवषयव�तुको िव�लेषण गरी िववाद �यूनीकरणलाई सहयोग पुर् याउने स�ब�धी काय��मको स�ालन गनु�पन�, �यसैगरी नगरपा�लकाले �याियक
सिमितको ि�याशीलता र �भावका�रता बढाउनुपन� ह� ँदा �याियक सिमितलाई िववाद समाधानमा �ज�मेवार र जवाफदेही तु�याई सव�साधारणलाई कम खिच�लो, सरल र छ�रतो �याय �दान गन�
नगरपा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ पे�क�- 

क) सुदरुप��चम �देशको आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३६(५) मा सरकारी िनकायबाट कुनै ता�लम, गो�ी, काय�शाला गो�ी आिद स�ालन गदा� सो काय�को काय��म तथा
लागत अनुमान तयारी गरी अ�धकार�ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले कृिष, िश�ा, पशु र �वा��य लगायतका �े�का काय��म स�ालन गन� पे�क� माग गदा�को
बखत काय��म िनद�िशका अनु�पका ि�याकलापह� िनधा�रण गन� र �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत लागत अनुमानका आधारमा �य�ता ता�लम, गो�ी स�ालन
गनु� ँपन�मा िनवेदनका आधारमा पे�क� �लने, �लएको पे�क� फ�य�ट नगरी पुनः पे�क� िदने आ�थ�क वष�को अ��यस�म काय��म नगरी पे�क� रिहरहने र बषा��तमा मा� काय��म गरी पे�क�
फ�य�टको लािग पेश गन� गरेको दे�खयो ।
ख) पे�क� फ�य�टः
पे�क� िदएको रकम �यादिभ� फ�य�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवुकैो कत��य तोिकएकोमा काया�लयले देहाय अनुसारका पे�क� िदएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यस�म फ�य�ट नभई बाँक�
दे�खएका �याद ननाघेको पे�क� �.६३२६०००।– तथा �याद नाघेको पे�क� �.२०७९७५५।- समयमा फछ�यौट गनु� गराउनु पन� दे�खएको छ ।

�स. न ं. िववरण पान नं. रकम

�याद ननाघेको पे�क�

१ एल िब क��ट��सन ८२६०००

२ एम के िनरज जे िभ ५५०००००

ज�मा ६३२६०००

�याद नाघेको पे�क�

१ अ�ी इ�कप�रेटेड �ा. �ल. १०७९७५५

२ महेश भ� १००००००

ज�मा २०७९७५५

२,०७९,७५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ कोिभड कोष- 

कोिभड १९ बाट उ�प� जिटल प�र��थितको �यव�थापन गन� नगरपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष खडा गरी आ�त�रक तथा बा� �ोतबाट �ोत �यव�थापन गरी राहत िवतरण, �वारे��टन
�यव�थापन तथा आइसोलेसन �यव�थापनको काय� गरेको छ । �कोप �यव�थापन कोषको आय तथा �ययको अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ।

आ�दानीको िववरण रकम खच�को िववरण रकम

गत बष�को मौ�दात २७०५७५३ राहत िवतरण 0

संघीय संिचत कोष 0 �वारे��टन �यव�थापन १३९४००९

�देश संिचत कोष 0 आइसोलेसन �यव�थापन २७०४१२७

आ�त�रक �ोत १२३५२१७२ जो�खम भ�ा २४४४२४८

संघीय कोिभड कोष 0 औष�ध एवं �वा��य साम�ी ३३३०७६१

अ�य 0 अ�य(िवधालयमा रहेका �वारे�टाईनह� सेनेटा�जङ ) १५०००००

दिैवक �कोप कोष(मौ�दात) ३६८४७८०

ज�मा १५०५७९२५ ज�मा १५०५७९२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ वडा काया�लय भवन- 

यस नगरपा�लका काया�लयले िन�न अनुसार वडा काया�लय भवन िनमा�णका लािग बोलप�को मा�यमबाट ठे�का स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराइ रहेको छ ।
(रकम � हजारमा मु अ कर समेत)

कामको िबबरण ठे�का नं लागत अनुमान �. ठे�का रकम �. स�झौता िमित काम स�प� गन� िमित िनमा�ण �यबसायी

वडा नं ९ को काया�लय भवन ०७७।७८-१४ १,७१,९८ १,०१,२० ०७७।११।१९ ०७८।१२।२० �ज के क��ट��सन

वडा नं २ को काया�लय भवन ०७७।७८-२३ १,५९,०० ९४,५० ०७७।११।१९ ०७८।१२।२० एल िब क��ट��सन

उ� िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

भूिम स�ब��ध ऐन, २०२१ को ५९क. मा सरकारी िव�ालय, सरकारी �वा��य के�� वा अ�पतालको वा सरकारी �योजनको लािग ज�गा आव�यक भई �य�तो �थानमा सरकारी ज�गा नरहेको वा
भए पिन �योग गन� उपय�ु नरहेको कारण �य�तो �थानमा रहेको साब�जिनक �कृितको ज�गा �योग गन� उपय�ु र आव�यक ह�ने दे�खए नेपाल सरकारको �वीकृित �लएर �योग गन� सिकने
�यब�था रहेको छ ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ६(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण�थलको �यव�था नभई, िनमा�ण�थलबाट हटाउनु पन� �ख िब�वा लगायतका संरचना
हटाउने सुिन��चतता नभई, मुआ�जा वा �ितपूित� िवतरण गनु� पन�मा सोको लािग बजेटको सुिन��चतता नगरी तथा �च�लत कानून बमो�जम गनु�पन� वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत
नगराई बोलप� आ�हान गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था रहेको छ । तर यस काया�लयले उ� �थानमा भवन बनाउने ज�गा यस काया�लयको नाममा दता� नभएको साब�जिनक ज�गा भएको अब�थामा नेपाल
सरकारको �वीकृित �लनु पन�मा �वीकृित समेत न�लई भवन बनाउने स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराइरहेको पाइयो । य�ता काय� �च�लत कानून िवप�रत मािनने ह� ँदा कानूनी �कृया पुरा गरी
नगरपा�लकाको �वािम�व भएको ज�गामा मा� काया�लय भवन बनाउने �यव�था ह�नुपद�छ ।
साब�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १११(१)ज१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीले तोिकए अनुसार िनमा�ण �थलमा सूचना पाटी रा�नु पन� उ�ेख छ । �थलगत अबलोकनमा जाँदा ९ नं
वडा काया�लय भबन िनमाणा��धन �थानमा उपरो� अनुसार सुचना राखेको पाइए पिन २ नं वडा काया�लय भबन िनमा�णा�धन �थलमा राखेको पाइएन । तोिकए अनुसारको सूचना नह�नु मना�सब
दे�खँदनै । य�तो �कृयामा सुधार ह�नुपद�छ ।
उ� �थानको काया�लयका �ािब�धक तथा लेखा �मुखसिहत लेखापरी�ण टोलीले २०७८ पुष १६ मा �थलगत अबलोकनमा जाँदा वडा नं २ को काया�लय �योजनलाई ब�द ैगरेको भवनको तीन
त�ाको ढलानसमेत गरी सबै गरी काम स�प� गनु� पन�मा एक तलास�मको ढलानको काम सकेको र वडा नं ९ को काया�लय �योजनलाई ब�द ैगरेको भवनको पिन तीन त�ाको ढलानसमेत गरी
सबै काम स�प� गनु� पन�मा दईु त�ास�मको ढलानको काम सिक भँूई त�ामा �ला�रको काम गद� रहेको दे�खयो । सम�मा ९ नं वडाको काया�लय भवनको िनर�तर काम जारी राखेमा तोिकएको
समयमा काम स�प� ह�नस�ने स�भावना भए पिन २ नं वडाको भबन िनमा�ण काय� तोिकएको समयमा स�प� ह�नस�ने अव�था नदे�खएकोले काया�लयले आव�यक कारवाही गरी दबैु काम समयमै
स�प� गन� गराउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२६ ० अ�पताल भवन िनमा�ण- 

�म भौचर
न�बर
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लागत अनुमान �.९,७५,६६,३४९।२७ ( पी एस बाहेक मु अ कर समेत) भएको १० बेड �मताको शु�लाफाँटा नगरपा�लकाको िपपलाडी वडा नं ४ मा अ�पताल बनाउने �योजनका लािग लागत
अनुमान तयार ग�र िब�ुितय बोलप� आ�हान गरेकोकोमा �ा� ६ थान बोलप�म�ये सबैभ�दा घटी कबोल गन� MK/Niraj JV सँग २०८०।३।२० स�ममा काम स�प� गन� गरी २०७८।३।७ मा
स�झौता गरेको ठे�कामा दे�खएका �यहोरा िन�न अनुसार रहेका छन् :

क) स�झौता अनुसार मोिबलाईजेसन पे�क� उपल�ध गराउन स�ने �यब�था अनुसार एन सी सी बैकको �.५५,००,०००। को ब�क �यारे�टी अनुसार �. ५५,००,०००। उपल�ध गराएकोमा
िनमा�ण �यबसायीले पेश गरेको �यारे�टी शत� रिहतको ह�नु पन�मा उपल�ध गराएको पे�क� रकम उ� बैकको महे��नगर शाखामा रहेको खाता नं ०१००००११५४२०१ मा पे�क� िदएको रकम
ज�मा ह�ने गरी िदएमा मा� �यारे�टी लागू ह�ने भिन शत� राखी पेश गरेको जमानतका आधारमा पे�क� िदएको दे�खयो । य�तो �कृया पे�क� िदने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

ख) स�झौता अनुसार िनमा�ण �यबसायीले मु�य समायोजन पाउने दे�ख�छ । ह�ता��रत स�झौतामा काया�लयले �यबसायीले िन�न अनुसार भार राखी मु�य समायोजनका लािग ��ताब गन� स�ने
गरी तोकेको भए पिन िनमा�ण �यबसायीको ��ताब कित हो खुलाएको छैन । 

िबबरण काया�लयबाट ��तािवत भार �यबसायीबाट ��तािबत

दे�ख स�म

लेवर ०.३ ०.३५ नखु�ने

मटे�रयल ०.५ ०.५५ नखु�ने

इ�यूपमे�ट ०.०१ ०.०१५ नखु�ने

ज�मा ०.८१ ०.९१५ नखु�ने

ग) �यबसायी सो ��ताबमा कुनै �यहोरा नखुलाएको भए पिन ठे�का स�झौता गनु� र भार रा�दा कुल ०.८१ दे�ख ०.९१५ स�म भार रा�न पाउने र पे�क� रकम क�ा नगरेरै मु�य समायोजन पाउने
अब�था दे�खनुले मु�य समायोजन िदँदा िबिबधता भई काया�लयलाई अनाब�यक मु�य समायोजनको भार पन� स�ने अब�था रहेको छ ।य�तो �कृयाबाट स�झौता गनु� मना�सब दे�खदनै । यस
स�ब�धमा िनमा�ण �यबसायीले पेश गरेको ��ताबमा मु�य समायोजनको भार �प� खुलाएको तर ह�ता��रत स�कल स�झौतामा ि��ट गरेर रा�दा छुट भएको भनाई काया�लयको रहेको छ । 
ठे�का स�झौता अनुसार िनमा�ण �यबसायीले काम शु� गनु� अगाबै काम,कामदार,औजार र िनमा�ण काय�को तोिकए बमो�जम बीमा ग�र �माण पेश गनु� पन�मा लेखापरी�ण समय २०७८ पुसस�ममा
पिन पेश गरेको छैन । य�तो अब�थामा िनमा�ण �ममा कुनै दघु�टना भएमा बीमाबाट �ितपूित� दाबी नह�ने ह� ँदा स�झौता अनुसार तोिकए बमो�जमको बीमाको कागजात पेश ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२७ २९६ २०७८-३-२३ �यानीटरी �याड ख�रद- 

सामुदायीक िब�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानीटरी �याड ४०४८६ थान बोलप�को मा�यमबाट ( ई िबिड� नभएको ) स�झौताको १५ िदनिभ� आपूित� ग�रस�नु पन� गरी २०७८।३।८ मा
आपूत�क एम के हे�थ केयर नेपाल, नयाँबाने�वर, काठमा�ड�सँग स�झौता गरी काम गराएकोमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेशनको
अधीनमा रही तयार गनु� पन� र सोही िनयमको उप-िनयम (२) मा उप-िनयम (१) बमो�जम मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� देहायका कुरालाई आधार �लनु पन� �यब�था रहेको छ ।

स�ब��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालू वा अिघ�ा वष�ह�मा सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत,

�थानीय बजारमा �च�लत दरभाउ,

अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच�,
उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट,

दररेट उपल�ध ह�न स�ने मालसामानको हकमा �ज�ा दररेटमा तोिकए बमो�जमको दररेट ।
क) तर यस काया�लयले उ� �यहोरालाई आधार नमानी तीन फम�बाट फोटोकपी लेटर पायडमा पेश गरेको तर काया�लयमा दता� नभएको दरभाउ प�मा उ�े�खत �ित गोटा �.८०।,
�.८०।५० र �.८२।म�ये सबैभ�दा घटी दर �.८०।लाई आधारमानी ४०४८६ थानका लािग कुल �.३२,८०,८३८। को लागत अनुमान �वीकृत गरी �भाब दिैनक नामक पि�कामा
सूचना �काशन गरी बोलप� माग गरेकोमा लागत अनुमान तयार गन�का लािग फोटोकपी लेटर पायडमा �.८०।को दररेट पेश गन� म�येको एम के हे�थ केयर नेपाल,

नयाँबाने�वर,काठमा�ड�को सबैभ�दा घटी �.३२,२२,६८५।६० ( �ित �याकेट �.७९।६०) को बोलप� �ा� भएको खुलाई सो आधारमा सामान आपूित� गरेको छ ।
ख)यसै �ज�ामा पन� एक नगरपा�लकामा एम के हे�थ केयर नेपाल, नयाँबाने�वर,काठमा�ड�ले लागत अनुमान तयार गन� �योजनका लािग पेश गरेको दरभाउ प�मा नेपाल सरकारले
तोकेको मापद�ड पुगेको �यानीटरी �याड �ित थान �.६०। मा िदन सिकने भिन दरभाउ पेश गरेको भए पिन अ�य दरभाउप�दाता समेतको आधारमा �ित गोटा �.४२।४८ (मु अ कर
समेत) को लागत अनुमान कायम गरी दरभाउ प� माग गरेकोमा �.२३। (मु अ कर समेत) दरको एम के हे�थ केयर नेपाल, कै सबैभ�दा घटीको �सलब�दी दरभाउ प� �ा� भएकोले सोही
फम�बाट ख�रद काय� स�प� गरेको छ । एउटै फम�बाट फरक फरक दर पेश गन� र दइु काया�लयलाइ पेश गन� दरमा �ित इकाइ �५६।६० अथा�त कुल �२३१४१४७।६० बिढ �ययभार पन�
गरी ख�रद िब�� गन� गराउने काय� िमत�ययी र िब�वसनीय भ�े अब�था रहेन ।यसमा काया�लयले यथाथ�ता एिकन गरी �माण पेश गनु� पद�छ ।
ग) �यानीटरी �याड ( िबतरण तथा �यब�थापन ) काय�िव�ध,२०७६ बमो�जम ख�रद गरेका �याडह� तोिकए बमो�जमको �पे�सिफकेसन भएको ह�नुपन�, िबतरण गन� िब�ालयले नाम नामेशी
सिहतको अिभलेख रा�नु पन�, �थानीय तहले �देश सामा�जक म��ालयमा तोिकए बमो�जम �गित �ितबेदन पठाउनुपन� लगायतका काय� गनु� पन�मा सो अनुसार गरेको अिभलेख रहेको
पाइएन । काय�िब�धले तोकेको �कृया पुरा गरेको नदे�खनु मना�सब नदे�खएकोले य�तो �कृयामा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ परामश� ख�रद- 

पा�लकाको काया�लयले यस बष� वडा नं ४ को िपपलाडीमा अ�पताल िनमा�णका लािग �.९,९७,२५९।१२ को लागत अनुमान तयार गरी काया�लयमा सुिचकृत तीन फम�बाट आ�थ�क तथा
�ािब�धक ��ताब माग गरी सबैभ�दा कम रकम कबोल गन� Shining Axis Consultant Pvt Ltd सूय� िबनायक, भ�पुरको �.९,७८,५८०।कबोल अंक �ा� भएको जनाई सो फम�सँग स�झौता
गरी परामश�को काम स�प� भएको जनाएको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका जनशि�ले गन� नस�ने काय� भएमा मा� परामश�दातावाट काम गराउन सिकने
उ�ेख छ। पा�लकाको काया�लयमा �ािव�धक काय�मा संल� जनशि� मौजुदा रहेकोमा सो जनशि�को उपयोग नगरी बाहय परामश�दाताबाट ख�रद स�झौता गरी खच� गरेको कारण सेवा ख�रद
काय�मा पा�लका लाई �. ९,७८,५८०। थप �ययभार परेको छ। आफनो जनशि�बाट ह�न स�ने काय�मा बाहय जनशि� �योग ग�रनु ह�दनै ।

२९ औष�ध �यव�थापन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी
तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले उ� �ि�या वेगर �.२१ लाख ८९ हजार औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका औष�धको उ�पादन सोको मू�य
राि�� य प�पि�कामा �काशन भए नभएको, आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख भएको, ख�रद भएको औष�धह� िवषय
िव�बाट मुचु�का उठाई उ� औष�ध िनशु�क िवतरण भिन लेखेको �माण ज�ता �यहोराह� खुलेको �माण रा�ने गरेको दे�खएन । नगरपा�लकामा आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल सामान
�टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा
खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी
अिभलेख रा�ने तथा िनयमानुसार बािष�क ख�रद गनु�पन� सामानह�को योजना तयार गरी एकमु� ख�रद �कृया अनुसार गरी �ित�पधा��मक लाभ �लद ैगुण�त�रय औष�ध तथा उपकरण ख�रद गरी
िवतरण गन� पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० ६६ २०७८-३-३० जो�खम यातायात भ�ा- 
जो�खम भ�ा स�ब��ध िनद�िशकामा कोिभड १९ महामा�रमा खिटएका कम�चारीह�लाई तोिकए अनुसार १००% ७५% र ५० % जो�खम भ�ा िवतरण गन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
जो�खमको अव�धमा देहायका �वा��य कम�चारीह�लाई १०० % भ�ा िवतरण गरेकोमा पुनः यातायात खच� भिन भु�ानी गरेको दे�खएकोले जो�खम भ�ा भु�ानी भई रहेको अव�थामा दोहोरो
खच� भु�ानी �.७२५००। भएको िनजबाट असुल गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३०.१ लोके�� बहादरु ऐर १२,०००

३०.२ िवरे�� िव� १२,०००

३०.३ बस�त धामी ८,०००

३०.४ िववेक धामी ११,५००

३०.५ दगुा�द� भ� ६,०००

३०.६ गोिव�द जोशी २,५००

३०.७ पुनम ठकु�ा ८,०००

३०.८ हेलेन थापा ८,०००

३०.९ बषा� �संह ४,५००

७२,५००

३१ िव�ालय अनुदान 

काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७।७८ अनुसार िव�ालय लाई िदने अनुदान एक�न सं�याका आधारमा अनुदान िदई पा�लकाको िश�ा शाखाबाट िनयिमत अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाबाट ३१ वटा िव�ालयलाई गएको कोिभड १९ �सकाई सह�जकरणमा �वा��य सामाि� �यव�थापनको लािग गएको �.२१३२०००। अनुदानको अनुगमन गरेको दे�खएन । अतः
पा�लकाले अनुदानको िवतरण भए नभएको एिकन ह�ने �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

२,१३२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ 213 २०७८-३-१० पा�पु�तकमा बढी भु�ानी 
वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु� अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीका २०७७।७८ मा उ�ेख भए अनुसार
िदनुपन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले उ� पु�तीकामा उ�ेख भए भ�दा बढी ह�ने गरी पा� पु�तकमा िशवशि� मािवलाई ईएमआईएस भ�दा � १३८७८।बढी िनकासा िदएको दे�खयो । तसथ�
तोक�ए भ�दा बढी िनकासा भएको रकम असूल गरी स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �.

१३,८७८

३३ िश�कको �ेड भु�ानी 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम िनकासा वा खच� भएको रकम असुल गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाको देहायका िव�ालयह�लाई
तलव तथा �ेड बढी िनकासा गरेको दे�खयो । तसथ� पाउने भ�दा बढी िनकासा भएको रकम असूल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम बढी भु�ानी पाउने
�यि�

रकम कैिफयत

कृ�ण मािव झलारी गंगाद� भ� ९४०० तलिव �ितवेदनमा �ेड शु�य भएकोमा १ �ेड भु�ानी भएको

का�लका मािव
अस�ना

ह�र�काश भ� ३२२१३ करारमा िनयिु� २०७७।८।३ मा भएकोमा दो�ो �ैमा�सकमा �.५८३८७। मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �.९०६००। िनकासा भएकोले
बढी भु�ानी भएको

ज�मा ४१६१३

४१,६१३

३४ िव�ालय अनुदान 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले
िश�ण �सकाई अनुदानमा नगरपा�लकाका ३२ वटा िव�ालयह�लाई बािष�क �ित िव�ा�थ� लागत अनुदान र िश�ण �सकाई अनुदान शीष�कमा �.१०१५१२००। तथा १२ वटा वडामा
छु�ाईएको बजेटबाट पिन िव�ालयह�लाई िश�क अनुदान शीष�कमा �.४३१८०००। गरी ज�मा �.१४४६९२००।अनुदान खच� लेखेको छ । नगरपा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको
स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तथा काय�िव�ध तयार नगरी संघबाट िवतरण ह�ने सोही शीष�कमा दोहोरोपना ह�ने गरी खच� लेखेको दे�खयो । एउटै शीष�कमा िवना काय�िव�ध नगरपा�लकाबाट
दोहोरोपना ह�ने गरी खच� लेखेको मना�सव दे�खएन । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ १२ २०७८-३-३० उपभो�ा सिमित- 

सर�वित मा.िव. कलुवापुरमा �देश पूवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त आइ �स टी जडान काय� स�ब�धमा दे�खएका बेहोरा िन�न छन्-

1. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा �.१ करोडस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो सँग स�ब��धत सेवास�ब�धी काय� उपभो�ा वा लाभ�ाही समूहलाई
गराउन स�ने �यव�था छ । तर काया�लयले ख�रद �कृितको आइ�सटीका सामानह� ख�रद तथा जडान काय�लाई िनमा�ण काय� वा सोसँग स�ब��धत सेवा स�ब�धी काय� ज�तै ठहर् याई
िव�ालय �यव�थापन सिमितबाट काम गराएको मना�सव दे�खएन ।

2. सुदरुप��चम �देश उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा नं.४ मा उपभो�ाको �मदान ह�न नस�ने काय� उपभो�ामाफ� त गराउन नसिकने
उ�ेख छ भने बँुदा नं. ५ मा �यूनतम १० �ितशत उपभो�ाको तफ� बाट लागत सहभािगता ह�नुपन� उ�ेख छ । ��तुत काय�मा उपभो�ाको लागत सहभािगता शु�य रहेकोले य�तो काय�
लाभ�ाही समूदायलाई िदनु मना�सव दे�खएन ।

3. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा वा लाभ�ाही समूदायलाई िदएको काय� आफँै स�प� गनु�पद�छ, िनमा�ण �यवसायी वा सवक�ट�या�टरबाट गराउन
नसिकने �यव�था छ । तर आइ�सटी जडान काय�को लािग िव�ालयले �सलव�दी दरभाउप� आ�ान गरी मा�लका इ�कप�रेट काठमाडौबँाट �.१९९९२००।- बराबरको आइ�सटी जडान
काय� गराई भु�ानी िदएको छ । य�तो काय� साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ (१३ क ) अनुसार उपभो�ा सिमितलाई िदएको काय�मा िनमा�ण �यवसायी संल� भएको
पाइएमा �य�तो उपभो�ा सिमितसँग गरेको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूदायलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम
गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई �सफा�रस गनु�पन� �यव�था भएकाले िनयमावलीको उ� �यहोरा काया��वयन गरी �माण पेश
ह�नुपद�छ ।

१,९९९,२००

३६ िवल भपा�ई

३६.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ अनुसार िवल भपा�ई सिहत लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । शु�लाफाँटा नगरपा�लका वडा नं.९ को घरक�ा खोलामा
९६ िम ल�बाई र १५० सेिम चौडाईको नौखरी म��ट �वास ट�स �.८१०४५७२। को लागतमा ८५ �ितशत के���य अनुदान,१३ �ितशत नगरपा�लका अनुदान र २ �ितशत स�ब��धत
उपभो�ा सिमितको लागत सहभािगतामा बनाउने गरी लागत अनुमान �वीकृत भै काया��वयनमा आउदा एक आपूत�क क�पनी मैनावती ��टल ई�ड��टज �ा.�ल.�ारा आपूित� ग�रएका
�.३९४६४७६। बरावरका फेि�केटेड ��टल पाट�स र ट�स िनमा�ण उपभो�ा सिमितको िवल बमो�जम �.१००५७५७। समेत भु�ानी भएकोमा िमित २०७८।२।१५ िभ� स�प� न भै स�नुपन� उ�
पुलको कूल खच� र िनमा�ण अव�था �गित िववरण एवं लागत सहभािगता स�ब��ध िव�तृत िववरण पेश नभएकोले सो स�ब��ध �ितवेदन िववरण �लनेतफ�  नगरपा�लकाले �यान पुर् याउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 38

३६.२ 144 २०७८-३-१७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�यांकन िवल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य
कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको वठैकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । वडा नं.८ मा ट�याक खो�न र �ाभेल गन� बाँक� रहेको शाखा सडकह�मा
�ाभे�ल� गन� स�ब��धत उपभो�ा सिमितसँगको भएको �.१८२६५७७। को स�झौता अनुसार काया�लयले �.१३८४५००। मा� भु�ानी िदने सत� रहेकोमा �.१८११३००। मा�को काय�
स�प� न भई �.१३७२९२७। मा� भु�ानी िदनु पन�मा �.१३७८५६७। भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी रकम असूल गनु�पन� �.

५,६४६

३७ काय�स�प�- 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िन�नानुसार सं�थालाई अनुदान िनकासा पठाएकोमा सोको स�झौतानुसारको िवल भपा�ई
नापी,काय� स�प� न �ितवेदन एवं काय� �वीकार �ितवेदनका साथै अनुगमन �ितवेदन एवं काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको �.

गो.भौ/िमित सं�थाको नाम काम रकम

२२।०७७।१०।२ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण �ादेिशक काया�लय महे��नगर नगरपा�लकाको वडा नं. ८ मिणका घाम टोलमा िव�ुितकरण गन� १९९९९१४

८०।०७८।१।५ आधारभूत �वा��य के�� वडा नं.८ �याव �थापनाथ� औष�ध ख�रद गन� ४२१०००

ज�मा 2420914

२,४२०,९१४

३८ सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७५ को प�र�छेद ७ र ८ मा बैिक� �णाली माफ� त भ�ा िबतरण तथा भ�ा िबतरण गरे पिछ बचेको रकम स�ब��धत कोषमा िफता� गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी ब�िकग �णालीमाफ� त �. ९४६०९०५०। भु�ान गरेको छ । सामा�जक सूर�ा भ�ा �दान गदा� समयमा त�या� अ�याव�धक
ह�ने गरेको दे�खएन साथै भ�ा िवतरण बाँक� रहेको रकम समयमा िफता� गनु�पन�मा नगरेकोले समयमै िफता� गन� तफ�  �यान जानुपद�छ ।

३९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 
नगरपा�लकाले यस आ.व. मा िविभ� फम� तथा सं�थाह�वाट काया�लय �योजनका लागी िविभ� समयमा मसल�द तथा काया�लय सामा�ीह� ख�रद वापत � ४१ लाख ८४ हजार खच� लेखेको छ
। नगरपा�लकामा ख�रद गु�योजना तथा ख�रद योजना नवनाई य�ता �कृितका काय�ह� गदा� वढी �ययभार पन� ह�नाले य�ता खच�लाई �यव��थत बनाउन समयमै �यान जानुपन� दे�ख�छ ।
नगरपा�लकाले य�ता टु�ा खरीदलाई �यव��थत ह�ने गरी मसल�द सामा�ी तथा काया�लय सामा�ीको ख�रद �कृया कानुन वमो�जम ह�ने गरी �यव��थत गनु�पन� ितर काया�लयको �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० यातायात खच� 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद नं ७.१.१५ अनुसार सव ै�कारका सीप िवकास ता�लम गो�ी सेिमनारमा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट स� चालीत सवै
�कारका ता�लम तथा गोि�मा उप��थत सहभािगलाई यातायात खच� िददाँ २िदन स�मको लािग एकमु� �.२०० र २ िदन भ�दा बढीकोमा एकमु� �.५०० भु�ानी िदन सिकने उ�ेख छ । यस
नगरपा�लकाबाट स� चालन भएको ३ िदने �मता अिभवृि�का लािग राज�व लेखा �यव�थापन तथा बे�जु फ�य�ट स�ब��ध काय��ममा सहभािग ४० जनालाई �ित िदन �.१००० का दरले �.

१२३०००। भु�ानी गरेको दे�खयो । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

४१ �वा�थय सं�थालाई अनुदान 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७५ तथा िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ तथा ४० वमो�जम कुनै पिन साव�जिनक िनकायले आफू मातहत रहेका काया�लय वा सं�लाथाई
अनुदान िदन नह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष� नगरपा�लका अ�तग�त रहेका �वा��य सं�थालाई अनुदान �व�प � १२७७१००। खच� लेखेको छ । उ� अनुदान रकमवाट
िविभ� िक�समका काय��म , मसल�द , फिन�चर, औष�धज�य सामा�ी तथा करारका कम�चारी िनय�ु गरी खच� पु��ाई गन� कागजात पेश भएको छ। य�ता �कृितका काय� नगरपा�लकाले समेत
गन� गरेकोमा य�ता खच� एक�ार �णालीवाट भएमा खच�मा िमत�यियता ह�ने दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ जो�खम भ�ा

: 
आयकर ऐन २०५८ दफा ८७ वा ८८ अनुसार भु�ानी गदा�का वखत भु�ानी रकममा कर गणना गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� �वा�थय सं�थामा काय�रत
�व��यकम�ह�लाई तलवको १००% का दरले �ो�साहन वापत खच� लेखेको छ । उ� खच� ले�दा क�ा गनु�पन� कर क�ा नभएकोले स�व��धत वाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४२.१ लोके�� वहादरु ऐर १९,७४०

४२.२ िवरे�� िव� १२,९५०

४२.३ बस�त धामी १३,६५०

४२.४ िववेक धामी १३,३३०

४२.५ दगुा� द� भ� १२,५९६

४२.६ रमेश राज भ�डारी १२,५९६

४२.७ गोिव�द जोशी ८,९८६

४२.८ पुनम ठकु�ा ९,८७०

४२.९ हेलेन थापा ९,८७०

४२.१० ड�वरी अव�थी ४,१५८

११७,७४६

४३ िन�ज िश�क 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको
�ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग
सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण
अनुदानबाट �. १२ लाख खच� ले�खएको छ । य�तो खच� गदा� काय�िव�ध बनाई खच� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ िडसइ�फे�ट काय� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७५ तथा िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार कुनै पिन साव�जिनक िनकायले आ�थ�क कारोवार गदा� कारोवारलाई पुि� गन� आधार
�माण िवल भपा�ई कागजात �मािणत गरी खच� ले� ने �यव�था छ । नगरपा�लका अ�तग�त संचालनमा रहेको � वारे�टाइन आइसोलेसनका लागी �योग ग�रएका िव�ालय तथा काया�लयह�
सेिनटाइज गन� नगर काय�पा�लकाको िमित २०७७।७।१४ गते वसेको वठैकले � वारे�टाइन तथा आइसोलेसनमा वसेको �यि�ह�को अनुपातमा सेिनटाइज गन� भनी िनण�य अनुसार िविभ�
िव�ालयमा �ित�यि� �.६४७।६७ का दरले २३१६ �यि� वसेको आधारमा िडसइ�फे�सन गन� भनी ज�मा � . १५०००००। खच� लेखेको छ । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

४५ महंगी भ�ा 
सामा�य �शासन म��ालयको करारका कम�चारीलाई सेवा सुिवधाको लागी वनेको ऐनमा �वीकृत दरव�दी भ�दा वाहेक करारमा कम�चारी रा� न नपाउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत
दरब�दी भए नभएको यिकन नगरी करारका कम�चारीलाई �.१२४८०००।- महंगी भ�ा �दान गरेको छ । काया�लयले संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण सभाबाट पा�रत गरी �वीकृित गरेको छ भने
अथ� म��ालयबाट सहमित �लएको पाइएन । काय�संचालन िनद�िशका, २०७५ बमो�जम संगठन तथा �यव�थापन सभ��णबमो�जम दरव�दी थप गदा� अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लएरमा� खच�
गनु�पन� �यव�था भएकाले म��ालयबाट सहमित �लनुपद�छ ।

४६ �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको 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 अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन
िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन
भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन�, इ हा�जरी अिनवाय� ह�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो काय�िव�ध बनाएको छ भने अथ� म��ालयको �वीकृती न�लई तथा इ
हा�जरी अिभलेख नराखी �.४१ लाख ३९ हजार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ । य�तो भ�ा खच� गदा� अथ� म��ालयको �वीकृित �लई सूचकसमेत बनाई
सूचकका आधारमा भ�ा िदने �यव�था िमलाउनुपद�छ ।

४७ िढला राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही
ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना
गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही
समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त १२ वटा वडा पा�लकाबाट �ा� गरेको राज�व रकम �.९१७८६४४.२२ ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला
गरेको छैन ।नगरपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार देहायका केही वडा काया�लयह�ले संकलन गरेको आ�त�रक राज�व रकम िढला गरी दा�खला गरेकोले िनयमानुसार ज�रवाना असुल गनु�पन�
तथा अ�य वडा पा�लकाह�को हकमा िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयबाटै एिकन गरी ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ �.

२३४,४९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वडा नं. वडा सिचवको नाम संकलन गरेको िमित ब�क ज�मा गरेको िमित संक�लत रकम ज�रवाना रकम

1 लाल बहादरु कठायत २०७७।११।१२ दे�ख २०७७।११।२५ २०७८।३।३१ 225730 56432.5

2 �ेम �काश जोशी २०७७।११।११ दे�ख २०७७।१२।२२ २०७७।१२।२५ 121310 12131

5 टेकराज पा�डेय २०७७।११।१९ दे�ख २०७८।1।15 २०७८।1।15 103600 10360

7 महेश भ� २०७७।१०।१ दे�ख २०७७।१२।१ २०७७।१२।७ 313257 31326

8 च�� चौधरी २०७७।५।९ दे�ख २०७७।६।१२ २०७७।७।३ 15000 3750

२०७७।६।१२ दे�ख २०७७।७।१४ २०७७।७।२४ 14030 2105

9 ड�बर राज जोशी २०७७।११।१० दे�ख २०७७।१२।८ २०७८।३।८ 35080 8770

२०७७।११।१९ दे�ख २०७७।१२।१ २०७८।३।१५ 29900 7475

२०७७।१२।१० दे�ख २०७७।१२।२४ २०७८।३।३० 18170 4543

२०७७।१२।२९ दे�ख २०७८।३।२८ २०७८।३।३० 14500 1450

10 देवराज प�त २०७७।४।३२ दे�ख २०७७।५।१८ २०७७।७।२५ 19350 4838

२०७७।११।१ दे�ख
२०७७।११।२९

२०७७।१२।१५ 186739 28011

12 िटकाराम चौधरी २०७७।१०।२७ दे�ख २०७७।११।१९ २०७७।१२।१३ २०७७।१२।१७ 117119 29280

२०७७।११।१८ दे�ख २०७८।१।२ २०७८।३।८ 136074 34019

ज�मा 234491

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ राज�व अनुमान तथा असु�ल

४८.१ �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 शु�क उठाउने �यव�था रहेको
छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित देहाय अनुसार छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर १०००००० २००८५९२ २०१

घरज�गा वहाल कर ३००००० ९५०६३६ ३१७

�यवसाय कर २२००००० १२९७४६८ ५८।९७

वहाल िवरौटी शु�क १०००००० ५२२३२०८ ५२२।३

अ�यबाट �ा� रोय��ट ३०००००० ५१८४७८ १७।२८

अ�य सेवा शु�क तथा िवि� १८००००० ८२२१८६।९९ ४५।६७

�सफा�रस द�तुर २५००००० ५३९६७६७ २१५।८७

अ�य कर ८४००००० ११५७२४३७।५ १३७।७६

ज�मा २०२००००० २७७८९७७३।४९ १३७।५७

नगरपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने 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
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.२ �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 �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �.२ करोड २ लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा
�.२ करोड ७७ लाख ९० हजार अथा�त अनुमान भ�दा ३८ �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि�
गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

४९ अनुदानको अिभलेख 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गन� र अनुदान �ा� गन� अनुदान
�ाहीह�को अ�धलेख रा� ने गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले नगरपा�लका कृिष तथा संघ शसत�बाट उ� नत जातको धानको िवउमा �.१२२४४००। अनुदान खच� लेखेको छ । नगरपा�लकाबाट िवतरण
भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदानको अिभलेख पिन नराखेकोले हरेक बष� सव ै�कारका अनुदान
सोही सं�था⁄�यि�ले दोहोर् याई लगेको पिन दे�ख�छ । हरेक बष� उ�त जातको धान,गह� ँ ज�ता खा�ा� नबा�लमा कृषक अनुदान िवतरण गन� र सोको अिभलेख तथा अनुगमनको लािग �थानीय
अनुदान नीित तय गरेको दे�खएन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउने तफ�
नगरपा�लकाले �यान िदनुपद�छ । केही दोहोरो अनुदान �ा� गन� कृषक समूहह� िन�नानुसार छन ।

अनुदानको िववरण पाउने सं�था तथा सहकारी अनुदान पाउने शीष�क

नगरपा�लका कृिष शसत� कृिष

धानको िवउ िवतरण ह�रया�ल कृषक समूह धान १२० के�ज धान १८० के�ज

अिपसैपाल कृषक सहकारी धान १२० के�ज धान ६०० के�ज

राम जानक� कृषक समूह धान ८० के�ज धान २४० के�ज

लािगगँुरास कृषक समूह धान १६० के�ज धान १२० के�ज

सफल कृषक समूह धान १२० के�ज धान १८० के�ज

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० अि�म कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अि�म कर�ी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले अनुदानमा कृषकलाई कृिषय��, उपकरण तथा ,िवउिवजन ख�रद बापत सामान उपल�ध गराए बापत सामान
आपूत�कबाट ख�रद मु�यमा अि�म करक�ी गनु�पन�मा नगरपा�लकाबाट भएको भु�ानी अंशमा मा� अि�म करक�ी गरेकोले नेपाल सरकारलाई �ा� ह�नुपन� अि�म करछुट ह�न गएको दे�खयो ।
तसथ� देहायको भु�ानी बाहेक बाँक� रकममा तहाँबाटै एिकन गरी देहायको भु�ानीमा छुट भएको कर स�ब��धत फम�बाट असुलउपर गरी संिघय राज�वमा दा�खला गनु�पन� �

भौ.नं/िमित सं�थाको नाम �योजन भु�ानी
रकम

करक� ह�नुपन�
रकम

करक�ी भएको
रकम

छुट कर

२६०।०७८।३।
१८

बडीमा�लका तरकारी पकेट स� चालन सिमित वडा नं.

११
कृिष अनुदान ५००००० १५००० ८९५७ ६०४३

१६१।०७८।२।
२४

बैजनाथ कृषक समूह वडा नं.२ कृिष अनुदान ५००००० १५००० ९२६२ ५७३८

२९१।०७८।३।
२२

जनजागृित कृिष सहकारी सं�था �ल. कृिष अनुदान ५००००० १५००० ९३०० ५७००

१९४।०७८।३।३ दगुा� भवानी कृषक समूह वडा नं.७ कृिष अनुदान ५००००० १५००० ७४४७ ७५५३

१९३।०७८।३।२ फारमस� �सड �ा.ली. उ� नत धानको िवउमा कृषकलाई
अनुदान

१४९८८०० २२४८२ ११२४१ ११२४१

ज�मा ३६२७५

३६,२७५

५१ ३२३ २०७८-३-२८ िशिवर स� चालन खच�- 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ अनुसार खच� गदा� खच� पु��ाई गन� �माण कागजातका आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । �यि�गत घटना दता� तथा
सामा�जक सुर�ा दता� िशिवर स� चालनको लािग �चार �शार गन� काय�को लािग सवारी धिन �ी शेर बहादरु ऐरसँग �ितिदन �.८०००। का दरले गाडी भाडा भु�ानी गन� गरी स�झौता भएको
दे�खयो । नगरपा�लकाबाट िविभ� न िमितमा ४ िदन �चार �शार गरेको भिन �.२४०००। भु�ानी भएकोमा �मािणत सवारी लकबुक पेश नगरेको तथा स�झौता गरेको भ�दा फरक �यि�लाई
रकम बुझेको दे�खएकोले काय��म भए नभएको एिकन ह�ने �माण काजगत पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

२२,१२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ �ो�साहन 

सामा�यतया काया�लय समयको अिघ /पिछको समयमा अित�र� काम स�पादनाथ� �ो�साहन भ�ा �ारा कम�चारीह�लाई थप सुिवधाको �यव�था ग�र�छ । काया�लयले भूिमिहन,द�लत,भूिमिहन
सुकु�बासी अ�यव��थत बसोबासको िववरण त�या� संकलनमा खिटएको अव�धको खाईपाई आएको तलवको २५ �ितशतले थप �ो�साहन भ�ा िवतरण गरेको भिन ३५ कम�चारीह�लाई
�ो�साहन भ�ा खच� लेखेकोमा अित�र� समयमा बसी काम गन� काया�देश र काम गरेको समयको �मािणत अिभलेख बेगर भ�ा खच� लेखेको छ । �ो�साहन भ�ा खच� गदा� अथ� म��ालयको
सहमित �लई सूचकसमेत बनाई सोही सूचकको आधारमा भ�ा िदनेतफ�  �यान पुर् याउनुपद�छ ।

५३ 255 २०७८-३-१८ �स.य.ु�ज.�सम अनुदान 

कोिभड-१९ का कारण उ�प� न प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप १.२ अनुसार िश�क तथा िव�ाथ�लाई �स.यू.�ज.

सेवामा आव� गन� �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ा�थ� सं�याका आधारमा �ित िव�ा�थ� मा�सक �.१२५ का दरले ३ मिहनाको रकम
िव�ालयलाई िनकासा िदनुपन� �यव�था अनु�प नगरपा�लकाले ३० वटा िव�ायललाई सो काय�को लािग �.२८५००००। रकम िनकासा भएकोमा नगरपा�लका िभ� रहेका सव ै िव�ालयह�ले
कोिभडको ब�दाब�दी भएको समयमा पिन भौितक�पमा नै क�ा स� चालन गरेकाले उ� काय�को लािग िनकासा भएको रकम खच� नभएको दे�खएकोले संिघय स�� चत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

२,८५०,०००

५४ आ�त�रक लेेखापरी�ण- 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८५ मा काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण�ितवेदनमा औँ�याइएको कैिफयत स�ब�धमा �ैमा�सक �ितवेदनको
हकमा अक� �ैमा�सक अव�धिभ� तथा वािष�क �ितवेदनको हकमा अ��तम लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैफ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । देहायबमो�जमका आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा
फ�य�ट भएको �माण पेश नभएकाले बे�जु कायम ग�रएको छ ।

�स.नं. भौचर नं. र िमित िववरण रकम

समानीकरण चालु

१ ११४/०७८/०१/०३ पोषण काय��म अ�तग�त �िश�क �िश�ण ता�लम संचालन ह� ँदा तिपसल अनुसारका कम�चारीह�ले तिपसल अनुसार दिैनक �मण भ�ा
�िश�क भ�ा यायात खच� समेत भू�ानी �लई दोहोरो भ�ा भु�ानी �लएको दे�खन आएकोले िनयमानुसार दोहोरो भ�ा भू�ानी �लन
निम�ने ह� ँदा असुल उपर ह�नु पन� �.१५४९५।०० तप�सलः 
१. ज.�वा.िन.�ी �मान�द भ� �.५१६५।००
२. �स.अ.हे.व.�ी ह�र नाथ�.५१६५।०० 

३. ज.�वा.िन. �ी सर�वती िव� �.५१६५।००

१५४९५

२ ११८/०७८/०१/०५ उ�मिशलता िवकास ता�लम संचालनमा तप�सल अनुसारका पदा�धकारी कम�चारीह�ले �िश�क तथा अनुगमन भ�ा भू�ानी �लएको
दे�खन आएकोले अनुगमन भ�ा भू�ानी �लन िनयमानुसार निम�ने भएकोले असुल उपर ह�नु पन� �.१६०००।०० र �िश�क भ�ामा

२३२००

३,७८१,८६८

�म भौचर
न�बर
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पा�र�िमक कर क�ी नभएकोले पा�र�िमक कर क�ी गरी राज�व दा�खला गरेको बैक भौचर पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.७२००।०० तप�सलः �िश�क भ�ा भू�ानी 
१. �ी धन बहादरु चौधरी �. ३६००।०० 

२. �ी शा��त कुमारी साउँद �.३६००।००

३ १५४/०७८/०२/१६ आधारभुत �वा��य सं�था संचालन तथा �यव�थापन काय��म अ�तग�त आव�यक काया�लय सामानह� उ�तारा ट� ेड ए�ड स�लायस�बाट
ख�रद गरी िवल पेश ह�न आएकोले िवल रकम स�ब��धत फम�लाइ नै भू�ानी ह�नु पन�मा ह�र नाथलाई भु�ानी भएको दे�खन आएकोले
भु�ानी �ि�या िनयम संगत नभएकोले हाललाई स�ब��धत फम�लाइ रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.३००००।००

३००००

४ १८७/०७८/०३/०१ िविभ� काया�लय सामानह� िविभ� फम�ह�बाट ख�रद गरी कृ�ण �साद भ�ले िवल पेश गरी आ�नो नामा भू�ानी �लएको द�खएकोले
भु�ानी �ि�या िनयम संगत नभएकोले अब उ�ा�त स�ब��धत फम�लाई नै भू�ानी ह�ने �यव�था िमलाउनु ह�नका साथै हाललाई स�ब��धत
फम�लाइ रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.३८३५०।००

३८३५०

५ १८८/०७८/०३/०१ िववध खच� अ�तग�त हेम राज खु�ा ए�ड ना�ता पसलबाट खाजा ना�ताको िवल पेश गरी कृ�ण �साद भ�ले भू�ानी �लएको द�खएकोले
भु�ानी �ि�या िनयम संगत नभएकोले अब उ�ा�त स�ब��धत फम�लाई नै भू�ानी ह�ने �यव�था िमलाउनु ह�नका साथै हाललाई स�ब��धत
फम�लाइ रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१९१२५।००

१९१२५

६ १९१/०७८/०३/०१ आमा सुर�ा काय��म अ�तग�तको िपता�बर �वा��य चौक�लाई भु�ानी भएको �.५८६००।०० म�ये िवल भपा�इ पेश नभएकोले िवल
भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१३०००।००

१३०००

७ २४२/०७८/०३/१६ िनशु�क िटकट दता� शु�क अनुदान अ�तग�त आयवु�द औषाधालय झलारीलाई भू�ानी भएको �.१००००।०० को िवल भपा�ईह� पेश
नभएकोले आव�यक िवल भपा�ईह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१००००।००

१००००

८ ३०४/०७८/०३/२३ िविवध खच� िशष�क अ�तग�त हेम राज खु�ा ए�ड ना�ता पसलको खाजा ना�ताको िवलको रकम गोिव�द भ�को नाउमा भू�ानी भएको
दे�खन आएकोले जुन फम�बाट मालसामानह� ख�रद भएको हो सोही फम�लाइनै भू�ानी ह�ने �यवसथा गन� ह�नका साथै हाललाई उ� रकम
स�ब��धत फम�लाइ बूझाई आव�या भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१९०००।००

१९०००

९ ३१४/०७८/०३/२४ म�यवत� यवुा बा�ा पालन समुहलाई बा�ा ख�रद वापत �.१५०००००।०० भु�ानी भएकोमा ख�रद ग�रएका बा�ाह�को �वा�थ प�र�ण
गरी �वा��य प�र�ण �माण प� पेश ह�नु पन�मा नभएको र उप �मुखकको संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितले अनुगमन गरी सोको

९९९८१

�म भौचर
न�बर
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�तबेदन संल� राखी भू�ानी ह�नु पन�मा �वा�थ प�र�ण �माण प� र अनुगमन �ितबेदन बेगर भू�ानी भएको दे�खयो । साथै संल� िवलह�
म�ये िवल नं ५१० र ५१२ �मशः िवल रकम � ६७८५०। र ३२१३१। का िवलमा िवल िमित उ�ेख नभएकोले सो िवल रकमह�को
ज�मा � ९९९८१। को कर समायोजन �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.९९९८१।००

१० ३२३/०७८/०३/२८ गाडी धनी शेर बहादरु ऐर संग भएको गाडी भाडा स�ब��ध स�झैता अनुसार �ित िदन ८०००। का दरले गाडी भाडामा �लनेिदने स�झौता
भएको र गाडी के के-कित च�यो र कहाँ कहाँ गएको हो लगबुक अ�याव�धक ह�नु पन�मा सो नदे�खएको र स�झौता अनुसार दिैनक ८०००।
का दरले ३ िदनको २४०००।०० भु�ानी ह�नु पन�मा रजे�� बहादरु �सहं माफ� त �.२५०००।०० भू�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको
असुल उपर ह�नु पन� �.१०००।००

१०००

११ ३८/२०७७/०७/०५ करारमा काय�रत हेमराज अव�थीलाई सु�केरी तथा िशशु �याहार भ�ा भु�ानी गरीएको मा सामा�य �शासन म��ालयको
प.सं.कानून-१८-०७३/०७४, च.नं.२१७, िमित २०७४/०१/२५ अनुसार भु�ानी गन� निम�ने सु�केरी तथा िशशु �याहार भ�ा असुल
गनु�पन� रकम �.

५०००

१२ २७८/२०७७/१०/१४ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा, �स�नाथ मा.िव. वे�डाँडीलाई जनशि�
�यव�थापन वापत मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल
भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१०००००

१३ २४१/२०७७/१०/१५ कम�चारीह�को थप सेवा सुिवधा तथा �ो�साहन भ�ा स�ब�धी काय�िवधी २०७६ बँुदा ३ अनुसार �ो�साहन भ�ा िनधा�रण सुचक अनुसूची
१ मा �यव�था भए बमो�जम ह�नेछ भिनयता पिन सो अनुसार सुचक तयार नगरी �वा��य शाखा अ�तग�त काय�रत िविभ� २८ जना
कम�चारीह�लाई भु�ानी ग�रएको अिनयिमत रकम �.

८६७३०

१४ २४४/२०७७/१०/०२ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा, प�कोटी मिणकाधाम िव�ालयलाई
जनशि� �यव�थापन अनुदान वापत मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी मापद�ड /

काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने काय�
िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१०००००

१५ २४६/२०७७/१०/०४ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा, मंगल आ.िव. लाई िनजी िश�कलाई
पोशाक भ�ा िवतरण/जनशि� �यव�थापन वापत मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी
मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने
काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

५००००

�म भौचर
न�बर
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१६ २४७/२०७७/१०/०४ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा, जनचेतना आ.िव. लाई शैि�क गुण�तर
सुधार गन� मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर
भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

५००००

१७ २४८/२०७७/१०/०४ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा । वजैनाथ उ�च मा.िव.लाई शैि�क
गुण�तर सुधार तथा िश�क �यव�थापन अनुदान मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी
मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने
काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

९००००

१८ २५४/२०७७/१०/०४ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा । वजैनाथ आ.िव. ल�मीपुरलाई शैि�क
गुण�तर सुधार तथा िश�क �यव�थापन अनुदान मापद�ड/ काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी
मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने
काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१३९०००

१९ २६०/२०७७/१०/०७ न.पा. ले अनुदान रकम भु�ानी गदा� िन��चत मापद�ड/काय�िव�ध बनाई अनुदान भु�ानी ग�रनुपन�मा । वजैनाथ आ.िव. पा�रफाँटालाई शैि�क
गुण�तर सुधार तथा िश�क �यव�थापन अनुदान मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान रकम भु�ानी ग�रएको छ । यसरी
मापद�ड / काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर भु�ानी गन� मना�सव दे�खएन । मापद�ड/काय�िव�ध तथा िवल भपा�ई वेगर अनुदान िनकासा िदने
काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१०००००

२० ३९९/२०७७/११/२३ सामािनकरण अनुदानको बजेटबाट सर�वती मा.िव.का अ�थायी तथा िनजी �ोतका िश�कह�लाइ तलब भ�ा भू�ानी भएको िनयम संगत
नभएको �.२०००००।००

२०००००

२१ ५००/२०७७/१२/२९ �ी कृ�ण आ.िव. ब�साहालाई शैि�क �तर सुधार तथा िश�क �व�थापनका लािग �.१९००००।०० भू�ानी भएकोमा िव�ालयले पेश
गरेको काय� िव�धमा उ�े�खत रकम खु�ने गरी खच�को ��ताव पेश नभएको र खच�को िवल भपा�ई ह� पेश ह�न नकोले आव�यक
कागजातह� र िवल भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१९००००।००

१९००००

२२ ५४८/२०७८/०१/०६ से.१.च. १५८६ �कारिपयो गाडी वडा नं.५ का िकसान उपभो�ाह�लाइ नेपाल गंज बाँकै अनुगमन गन� गाडी �योग गरे वापत गाडी धनी
बस�त राज भ�लाई �. ३५२००।०० भू�ानी भएकोमा गाडीमा कित जना िकसान उपभो�ाह� गएका ह�न र के-कित िदन गाडी �योग
भएको �प� खु�ने �माण पेश नभएको र िकसान उपभो�ाह� अनुगमनमा गएको खु�ने �माण कागजातह� पेश नभएकोले िनयम संगत
नदे�खएको आव�यक कागजातह� पेश गरी िनयिमत ह�नु पन� �.३५२००।००

३५२००

२३ ५५५/२०७८/०१/०६ राम जानक� दे�ख लामी खाल स�म िपकेट जाली िन.स.लाइ पे�क� सिहत �.१७५७७१५।०० भू�ानी भएकोमा उ.स.को �ािव�धक िवल
अनुसार कुल िवल रकम �.२१८७२५९।३९ बाट जन �मदान � ४३९५४३।६३ घटाई काया�लयको तफ� बाट �.१७४७७१५।७६

९९९९
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भु�ानी ह�नु पन�मा १७५७७१५।०० भू�ानी भएकोले बढी भू�ानी भएको असुल उपर ह�नु पन� �.९९९९।२४

२४ ५६१/२०७८/०१/०७ वडा नं.५ को िव�ुत महशुल वापत � ३७५५।०० भू�ानी भएकोमा िव�ुत महशुल ितरेको िबल र र�सद पेश नभई रकम भू�ानी भएकोले
आव�यक िवल र र�सद पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.३७५५।००

३७५५

२५ ६३१/२०७८/०२/२६ आधारभुत �वा��य के�� कालागौडी को अ��तम िक�ता वापत भू�ानी भएको अनुदान रकम �.१३५०००।०० को आव�यक िवल
भपा�ईह� पेश नभएकोले आव�यक िवल भपा�ईह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१३५०००।००

१३५०००

२६ ६७१/२०७८/०३/०१ आधारभुत �वा��य के�� वडा नं.१२ जोनापुरलाइ भू�ानी भएको अनुदान �.२०००००।०० म�ये िवल भपा�ई पेश नभएकोले आव�यक
िवल भपा�ईह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.८०१६०।००

८०१६०

२७ ६७७/२०७८/०३/०१ िनजामती सेवा ऐन िनयमावली अनुसार हाल अ�थायी कम�चारी िनय�ु� गन� �यव�था नरहेको र करार कम�चारीलाइ �ेड भू�ानी िदन निम�ने
�ावधान रहेकोले अ�थायी खा.पा.स.टे.�ी नारायण द� जोशीलाइ २०७६ पौष दे�ख २०७८ जेठ स�म भू�ानी भएको �ेड रकम असुल
उपर ह�नु पन� �.१३९५२५।१०

१३९५२५

२८ ६८८/२०७८/०३/०३ था� सं�ाहलय संचालन तथा �यव�थापनका लािग वडा नं.५ को बजेटबाट अनुदान �व�प था� सं�ाहलय संचालन तथा �यव�थापन
सिमितलाई काय��म ��तावना र िवल भपा�ई बेगर भू�ानी भएकोले आव�यक िवल भपा�ईह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.५०००००।००

५०००००

२९ ६९५/२०७८/०३/०३ �ी �स�दनाथ मा.िव.ब�साहलाइ वडा नं.२ को बजेटबाट िनकासा भएको अनुदान रकम �.२७००००।०० म�ये आव�यक िवल भपा�ई बेगर
भू�ानी भएको िवल भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.७२२००।००

७२२००

३० ७८९ द�लत आिदवासी जनजाती लि�त काय��म अ�तग�त आलु िच�स पापड नमिकन अचार स�ब��ध ५ िदनेता�लम संचालन वापत वडा नं. ९
का वडा सिचव �ी ड�बर द� जोशीलाई भू�ानी भएको �.१४४२८५।० म�ये तप�सल असारका �िश�कह�लाइ �िश�कह�को �माण
-प� र ता�लम काय��मको समय ता�लकाबेगर भू�ानी भएकोले आव�यक कागजातह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.१९०२५।०० 

१.�ी मधु बोहरा �.३८२५।०० 

२.�ी पु�पा के.सी. �.३८२५।०० 

३.�ी िहरा ऐर �.३८२५।०० 

४.�ी िव�ना प�त �.२५५०।०० 

१९०२५
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५.�ी �दा�रका कुवँर �.३८२५।०० 

६.�ी ल�मी कुमारी ऐर �.१२७५।००

३१ ७९२।२०७८।०३।
१६

वडा नं.५ को अपागं तथा एकल मिहला सामा�जक सहायता काय��मको रकम तप�सल अनुसारका �यि�लाई भू�ानी ह� ँदा सामािनकरण
अनुदानबाट आ�थ�क सहयोग िवतरण ग�रएको िनयम संगत नभएको �यि� छनौट को कुनै आधार तयार नगरी वडा बाट �सफा�रस भएको
अपागं तथा एकल मिहला हो भ�े �माण पेश नभएकोले िनयम संगत नभएको �.५००००।०० 

१.�ी कलावती बडू �.१००००।०० 

२.�ी दशरथ भ� �.३००००।०० 

३.�ी �लला देवी च�द �.१००००।००

५००००

३२ ८८८।२०७८।०३।
२२

मसल�द तथा काया�लय सामान ख�रद िवल स�ब��धत फम�लाइ नै भू�ानी ह�नु पन�मा वडा नं.११ का वडा सिचव अ�मरा कुमारी जोशीको
नाउमा भू�ानी भएकोले अब उ�ा�त स�ब��धत फम�लाइ नै भू�ानी ह�ने �व�था ह�नुका साथै हाललाई स�ब��धत फम�लमई रकम बुझाएको
भपा�ई पेश गरी िनयिमत ह�नु पन� र ख�रद भएका काया�लय सामानह� �ज�सी दा�खला नभई भू�ानी भएकोले दा�खला गरी िनयिमत ह�नु पन�
�.१४७७५।००

१४७७५

३३ ९०८।२०७८।०३।
२३

वडा नं.१२ का वडा सिचव �ी िटकाराम चौधरीलाइ द�लत बालबा�लकाह�का लािग पोशाक ख�रद तथा िवतरण वापत भू�ानी भएको
र.२१२५०।०० पोशाक िवतरण भपा�इ पेश ह�न आएको भएतापिन भपा�ईमा एउटै �यि�ले द�तखत गरेकोले स�ब��धत �यि�को द�तखत
भएको भपा�ई पेश ह�नु पन� द�लत बालबा�लकाह� कुन कुन िव�ालयमा कुन कुन क�ामा अ�ययनरत छन सो �माण पेश ह�नु पन�मा नभएको
र पोशाक िवतरण गदा�को फोटो समेत संल� ह�नु पन�मा नभएकोले आव�यक कागजातह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.२१२५०।००

२१२५०

३४ ९४८।२०७८।०३।
२७

कोिवड रोकथाम तथा िनय��णका लािग आधारभुत �वा��य सेवा के�� रानीपुरलाई �.३०००००।०० अनुदान रकम भू�ानी भएकोमा सो
रकम खच� भएको दे�खने िवल भपा�ई र �माणह� पेश नभएकोले आव�यक िवल भपा�ईह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.३०००००।००

३०००००

३५ ९५१।२०७८।०३।
२८

वडा नं.५ का वडा सिचव �ी टेक राज पा�डेयले तरकारीको िवउ ख�रद गरी वडा नं.का िकसानह�लाई िवरण गदा� सा�त ए�ो भेट से�टरबाट
िवउ ख�रद गरी िवतरण गरेकोले िवल रकम स�ब��धत फम�लाई नै भू�ानी ह�नु पन�मा टेक राज पा�डेयले भू�ानी लीएकोले अबउ�ा�त
स�ब��धत फम�लाई नै भू�ानी ह�ने �यव�था ह�नुका साथै हाललाई स�ब��धत फम�लाई रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल
उपर ह�नु पन� �.२५०००।००

२५०००
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३६ ९५७।२०७८।०३।
२८

आरन सुधार काय��म अ�तग�त �.५००००।०० वडा नं ५ का वडा सिचव �ी टेक राज पा�डेयले भू�ानी �लई �य ुए.िव.ट� ेडस�बाट आरनका
साम�ी ख�रद गरी आरन पेशामा संल� �यि�ह�लाई िवतरण गरेकोमा जुन फम�बाट सामानह� ख�रद ग�रएको सोही फम�लाइ नै रकम
भू�ानी ह�नु पन�मा सो नगरेको पाईएकोलेअबउ�ा�त स�ब��धत फम�लाई नै रकम भू�ानी ह�ने �यव�था ह�नुका साथै हाललाई स�ब��धत
फम�लाई रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.५००००।००

५००००

३७ ९६८।२०७८।०३।
२८

खेलकुद साम�ीह� ख�रद गरी कृ�णपुर यवुा �लबलाई िवतरण गदा� काजल ट� ेडस�बाट ख�रद गरी िवतरण ग�रएकोमा स�ब��धत फम�लाई नै
रकम भू�ानीह�नु पन�मा वडा नं का वडा सिचव �ी महेश भ�ले भू�ानी �लएको दे�खएकोले अबउ�ा�त जुन फम�बाट सामान ख�रद ग�रएको
सोही फम�लाइ नै रकम भू�ानी ह�ने �यव�था ह�नुका साथै हाललाई स�ब��धत फम�लाई रकम बुझाएको भपा�इ पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल
उपर ह�नु पन� �.९९९९४।००

९९९९४

समािनकरण, आ�त�रक �ोत र राज�व बाँडफाँड, पँू�जगत तफ� ०

३८ ४८/२०७७/११/०९ वजैनाथ कंि�ट उ�ोगबाट वडा नं. ९ का लािग �मुपाईप ख�रद गरेकोमा सो िवल रकमको भू�ानी स�ब��धत फम�लाइ नै भू�ानी ह�नु पन�मा
वडा सिचव �ी ड�मर राज जोशीलाइ भू�ानी भएकोले भू�ानी �ि�या िनयम संगत नभएकोले अबउ�ा�त स�ब��धत फम�लाई नै भू�ानी
ह�ने �यव�था ह�नुका साथै हाललाइ स�ब��धत फम�लाइ रकम बुझाएको भपा�इ पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.४८४२५।००

४८४२५

३९ ४९/२०७७/११/१० वडा नं.१ मा खानेपानी जडान वापतको रकम वडा सिचव �ी लाल बहादरु कठायतले भू�ानी �लएकोमा पेश ह�न आएको मौभेरा िवजुली
भ�डार शु.न.पा. ११ को पानं.६०३६०१९६३ को पान नं. फम� दता� समेत भएको पाईएन साथै जुन फम�बाट सामान ख�रद भएको हो सोही
फम�लाई नै भू�ानी ह�नु पन�मा वडा सिचव �ी लाल बहादरु कठायतलाइ भू�ानी भएकोले अबउ�ा�त स�ब��धत फम�लाइ नै भू�ानी ह�नु पन�
�वयव�था ह�नु पन� िनयम संगत नभएकोले हाललाई स�ब��धत फम�लाई रकम बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.३५५३७।००

३५५३७

४० ५९/२०७७/११/१८ मताहा ख�ा क�भट� दे�ख केशव राज पा�डेयको घरस�म माटो भरान र �ावेल उ.स.लाइ �.४३४२८८।०० भू�ानी ह� ँदा माटो भरान गन�
काय�मा ३३४.८० प�रमाणको �टीमेट भएकोमा ३७४.६० बराबरको काम गरेकोले �टीमेट भ�दा बढी काम भएको ह� ँदा भे�रएसन आदेश गरी
काय� स�प� गनु� पन�मा सो नभएकोले भे�रएसन आदेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.६६५१२।७१

६६५१३

४१ ६९/२०७७/१२/१२ फिन�चर तथा िफ�चस� ख�रद िवल वापतको रकम �.१३५६००।०० वेताल का� फिन�चर उ�ोगलाई भू�ानी ह� ँदा पान नं. ६०२३८१५८९
को कर िवजकमा कर िवजक नं. ि��टेड ह�नु पन�मा ह�त �ल�खत कर् जक नं. भएको कर िवजक पेश ह�न आएकोले उ� कर िवजक
स�कली हो भ�े एिकन ह�न नसकेकोले भू�ानी भएको रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन�
�.१३५६००।००

१३५६००
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४२ ८७/२०७८/०१/१० सुनवरा नदीमा डाईभस�न िनमा�ण काय� गरे वापत वडा नं.३ का वडा सिचव �ी �यामलाल डगौराले �.७७०६३।०० भू�ानी �लएको रकम
म�ये ई�धन िवल वापत ि�लोचन आयल �टोरलाई भू�ानी ह�नु पन� �.२१९९९।५९ स�ब��धत फम�लाई रकम बुझाएको भपा�इ पेश ह�नु पन�
अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.२१९९९।५९

२२०००

४३ ९७/२०७८/०१/१५ व�ज�रया वेलको �ख दे�ख उ�र वडा नं.६ को �समाना स�म िवचको नयाँ बाटो र वासुदेव भ�को घर स�म नालीमा माटो भरान काय�को
कोटेसन माफ� त ममताज क��ट��सन सिव�स लाई � ३४०९३९ भू�ानी ह� ँदा मु.अ.कर रकमको ५० �ितशत रकम �ोतमा क� गरी राज�व
दा�खला ह�नु पन�मा कर क�ी छुट ह�न गएकोले कर समायोजन िववरण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१९६०८।००

१९६०८

४४ १००/२०७८/०३/०१ िव�ुत ३ फेस लाईन िव�तार र तार ख�रदको वापत िब.आर. ए�ड स�लायस�लाई �.२३६५६५।०० भू�ानी ह� ँदा िब.आर क��ट��सन ए�ड
स�लायस�को पान नं. ६०१०७०९३८ को कर िवजकमा कर िवजक नं.उ�ेख नभएले सो कर िवजक स�कली वा न�कली हो भ�े एिकन
ह�न नसकेकोले सो रकमको कर समायोजन िववरण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.२३६५६५।००

२३६५६५

४५ १२१/२०७८/०३/१३ डा नं. ३ को �याली सुनवरा नदीमा जैिवक तटब�ध िनमा�ण वापत जीवन �योित सामुदाियक िवपद �यव�थापन सिमितलाइ �.१९९९२५।
भू�ानी ह� ँदा योजनाको काय� स�प� �ितबेदन बेगर भू�ानी भएकोले काय� स�प� �ितबेदन पेश गरी िनयिमत ह�नु पन� �.१९९९२५।००

१९९९२५

४६ १२५/२०७८/०३/१५ झलारी हाईवे दे�ख उ�र �या�पस रोड ह� ँद ै�ससैया पुल र प��चम काक� मेिडकलस�म कालो प�े पंचकोटी िनमा�ण सेवालाई �.३८३४२९।
०० भू�ानी ह� ँदा उ� योजनाको �टीमेट र काय� स�प� �ितबेनको �स.नं.१ मा िवमा वापत �.१५०००।०० उ�ेख भई िवमा गरेको
कागजात बेगर भू�ानी भएकोले िवमा गरेको कागजातह� पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� �.१५०००।००

१५०००

४७ १२७/२०७८/०३/१५ वजैनाथ मा.िव.घेर पखा�ल िनमा�ण उ.स.लाइ �.१९९५२६।०० भू�ानी ह� ँदा द� तथा अद� कामदारको �यालामा �.८००।०० सा.सु.कर
क�ी नगरी भू�ानी भएकोले असुल उपर ह�नु पन� �.८००।००

८००

४८ १८८/२०७८/०३/२८ �वारे�टाईन संचालन तथा �यव�थापन वापतको खच� िवल महादेव फै�सी �टोरलाई �.९५७००।०० भू�ानी ह� ँदा �याट िवलबाट ख�रद ह�नु
पन�मा पान िवलबाट ख�रद भएकोले १५ �ितशत अि�म आयकर क�ी ह�नु पन�मा १.५ �ितशत अि�म आयकर क�ी भएकोले घटी क�ी
भएको अि�म आय कर असुल उपर ह�नु पन� �.१२९१९।००

१२९१९

४९ २२६/२०७८/०३/३० भूिम स�ब��ध सम�यासमाधान सिमितको बैठक र लगत संकलन कता�ह�हको �याला रकम भू�ानी वापत वडा नं ४ का वडा सिचव �ी
धना कुमारी जोशीले भू�ानी �लएको रकम म�ये िवशन �सहं थापा �.३४००।०० र तुलसी देवी हमालाई भू�ानी ह�नु पन� �.४२५०।००
रकम स�ब��धत �यि�लाई बुझाएको भपा�इ पेश नभएकोले भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�था असुल उपर ह�नु पन� �.७६५०।००

७६५०

५० २३५/२०७८/०३/३० भूिम स�ब��ध सम�यासमाधान सिमितको बैठक र लगत संकलन कता�ह�हको �याला रकम भू�ानी वापत वडा नं ७ का वडा सिचव �ी
महेश भ�ले भू�ानी �लएको रकम म�ये िवशन �सहं थापा �.४२५०।०० र तुलसी देवी हमालाई भू�ानी ह�नु पन� �.३४००।०० र बस�ती

१५३००
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देवी िव� �.७६५०।०० रकम स�ब��धत �यि�लाई बुझाएको भपा�इ पेश नभएकोले भपा�ई पेश ह�नु पन� अ�था असुल उपर ह�नु पन�
�.१५३००।००

संघीय सरकार ह�ता�त�रत पंूजीगत ०

५१ ३२/२०७८/०३/२९ नौखरी म�टी �थान ट� �टपुल झाली कंचनपुरको �ािव�धक तथा समा�जक सेवा शु�क रकम�.९७००९।०० भू�ानी ह� ँदा �ोतमा क�ी ह�नु
पन� ३० �ितशत �याट रकम क�ी नभएकोले �याट समायोजन पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल ह�नु पन� �.३३४८।००

३३४८

�देश सरकार ह�ता�त�रत पँूजीगत ०

५२ ०८/२०७८/०३/२५ सडक �तरो�ती अ�तग�त कोटेसन माफ� त िनलम क��ट��सनलाई िवल रकम भू�ानी ह� ँदा �याट रकमको ३० �ितशत �ोतमा क�ी ह�नु
पन� �याट रकम क�ी नभएकोले कर समायोजन िववरण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर ह�नु पन� � २५७८९।००

२५७८९

५३ ०८/२०७८/०३/२५ सडक �तरो�ती अ�तग�त कोटेसन माफ� त प�त क��ट��सनलाई िवल रकम भू�ानी ह� ँदा �ािव�धक िवल अनुसार �याट सिहत
�.४८३५३३।७८ ह�नु पन�मा �.४८४६५९।०० भू�ानी ह�न गएकोले बढी भू�ानी भएको असुल उपर ह�नु पन� �.११२५।००

११२५

ज�मा ३७८१८६८

५५ अनुगमन तथा स�परी�ण-

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लखेापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

५०११६००० ० ५०११६०००

५६ अ�ाव�धक बे�जु-

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

५०११६००० ० १५८०८००६ ० ६५९२४००६
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