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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, मधेश प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५०३ तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

बरहथवा नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सलााही। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

र्ववरण िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. 18 करोड 56 लाख  1५ हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बेरुजू मध्र्े असलु 
गनुापने रू. 82  लाख 31 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.8 करोड 54 लाख 02 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. 8 करोड  43 लाख 6४ 
हजार र पशे्की रू. 76 लाख 17 हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा रू. 44 करोड 98 लाख 74 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट नभई र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रू. 63 करोड 54 लाख 8९ हजार 
रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक 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 लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने 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। 

 

 

 

 

 

   

            (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

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

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५९ ९३ 18561५ ० ० 0 ५९ ९३ 18561५ 8231 8436४ 85402 ० ० १६९७६६ 7617 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सलााही 449874 ० ० 449874 ० 18561५ 63548९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बरहथवा नगरपा�लका, सला�ही , बरहथवा नगरपा�लका , सला�ही

काया�लय �मुख मदन कुमार थापा २०७८-१०-२४ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख khim bahadur bhujel २०७७-४-१

लेखा �मुख नव�श राय २०७७-४-१

बे�जु रकम १८५,६१४,६०३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १७,८८,९७,३२७.५४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४७,७९,७५,५४० चालु खच� ४२,७७,४९,४९०.१

�देश सरकारबाट अनुदान २,०९,५५,००० पँूजीगत खच� २१,५३,५७,४३९.१८

राज�व बाँडफाँट १२,१९,७७,६८०.७६ िव�ीय/अ�य �यव�था २१,१३,५५,१८९.६५

आ�त�रक आय ४,११,५१,०७८.५८

अ�य आय २१,७२,५२,३९६.०७

कुल आय ८७,९३,११,६९५.४१ कुल खच� ८५,४४,६२,११८.९३

बाँक� मौ�दात २०,३७,४६,९०४.०६

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ 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 बरहथवा 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� बरहथवा
नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस बरहथवा नगरपा�लका अ�तग�त १८ वडा, ९५ सभा सद�य, १०७.०५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ६९८२२ हजार जनसं�या रहेको छ।

२ संवधैािनक र कानूनी �यव�था: 
नेपालको सं�वधानको धारा २१४ बमोिजम �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार सं�वधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रह� गाउँपा�लकामा �न�हत हुने र धारा २२१ मा �यव�थापक�य अ�धकार गाउँ सभामा रहने �यव�था छ। �थानीय
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनसुार �थानीय तहको शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन, �नय��ण र स�ालन गन� अ�भभारा पा�लकाको हुने उ�लेख छ। सोह� अ�धकार बमोिजम गाउँपा�लकाले काय� गद� आएको छ।

३ �े�
लेखापर��णमा पेश भएस�मको आ�थ�क कारोबारको लेखापर��ण समि�टगत लेखापर��ण योजना, इकाइगत लेखापर��ण योजना, ��ेसत आ�थ�क �ववरण, िज�सी �नर��ण ��तवेदन, �ग�त ��तवेदन, �यव�थापन ��त�न�ध�वप�, आ�त�रक लेखापर��ण
��तवेदन र अ�य �ववरण समेतलाई आधार मानी लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ। लेखापर��ण टोल�मा रहेको सी�मत साधन र �ोत, सूचनाको क�म, कम समयमा धेरै काय��े�को लेखापर��ण गनु�पन� �व�मान अव�था, �ा�व�धक �ानको
सी�मतता, कारोबारको ज�टलता ज�ता कारण स�पूण� आ�थ�क कारोबारको पर��णमा क�ठनाई ज�ता सीमाह� लेखापर��णमा रहेका छन्। लेखापर��ण ऐन, २०७५ बम◌ोिजम लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत
नमूना छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�यौल गरेको जोिखममा आधा�रत �वीकृत लेखापर��ण योजना �भ� रह� नेपाल लेखापर��ण �यव�थापन �णाल�को आधारमा स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको
छ। सारभतू�पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��णबाट देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन्।

४ लेखापरी�णको �ममा असुली र िफता� दा�खला
लखेापर��णको �ममा देहायको रकम बे�ज ुदािखला र �फता� दािखला भएको �माण पेश भएको छ।

�स.न. बापत बे�जु दा�खला रकम िफता� रकम

१ सामा�जक सुर�ा रकम २२२७१७६

२ संिघय शश�त अनुदान ६४०८११६४.५८

३ �देश सस�त अनुदान ४१२६४४३

४ �देश स�पुरक ५०००००

ज�मा २२२७१७६ ६�७०७६०७.��

५ �थानीय स��त कोष
पा�लकालाई ए�ककृत वा�ष �क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४ �वीकृत भएको नपेाल साव�ज�नक �े� लखेामान (NPSAS) बमोिजमका फारामह� स�हतको �ाि� र भ�ुानीको एक�कृत वा�ष �क ��तवदेन (म.ल.ेप.फा.नं
२७२) अनसुार पा�लकाको आ�थ�क वष�२०७७।७८ को �थानीय सि�त कोषको आय �यय �ववरण �न�नानसुार रहेको छ।
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िववरण यस वष� � गत वष� �

िट�पणी 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) ९९९०४९००१।१२ ८७९३११६९५।४१ ०।०० ८७९३११६९५।४१ ८५६५०१९२५।
९१

०।०० ८५६५०१९२५।
९१

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

७३३२८००३०।५९ ६६२०५९२९९।३४ ० ६६२०५९२९९।३४ ६३०६३५९४७।
४५

०।०० ६३०६३५९४७।
४५

११००० कर राज�व २००२४७१।६१ २००२४७१।६१ ० २००२४७१।६१ ० ० ०

१३००० अनुदान ४९८९३०५४०।०० ४९८९३०५४०।०० ० ४९८९३०५४०।०० ४८८२३५०२३।
६

० ४८८२३५०२३।
६

संघीय सरकारबाट �ा� ४७७९७५५४०।०० ४७७९७५५४०।०० ० ४७७९७५५४०।०० ४६३३७३०००।
००

० ४६३३७३०००।
००

�देश सरकारबाट �ा� २०९५५०००।०० २०९५५०००।०० ० २०९५५०००।०० २४८६२०२३।
५५

० २४८६२०२३।
५५

आ�त�रक �ोत ११२३७१८०९।८३ ४११५१०७८।५८ ४११५१०७८।५८ ४९८८४६७५।
४६

० ४९८८४६७५।
४६

१४००० अ�य राज�व ११९९७५२०९।१५ ११९९७५२०९।२ ० ११९९७५२०९।१५ ९२५१६२४८।
४४

० ९२५१६२४८।
४४

ख. अ�य �ाि� २६५७६८९७०।५३ २१७२५२३९६।०७ ० ।०० २१७२५२३९६ ।०७ २२५८६५९७८ ।
४६

० ।०० २२५८६५९७८
।४६

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ० ० ० ० ० ० ०

धरौटी १४६२६९३२।४६ ५००२१३८।०० 5002138।०० १२१७८४४४।
४६

१२१७८४४४ ।
४६

आक��मक कोष ० ० ०

�कोप �यव�थापन कोष १७५४१८७४।५७ १४८८८२९२।५७ १४८८८२९२।५७ २०३२७०९३। २०३२७०९३।
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०० ००

िवभा�य कोष खाता ० ० ०

िविवध कोष खाता १३३८४३६।०० २०००००।०० २००००० २००००००।०० २००००००।००

िविवध खच� खाता १०७७५७२७।५० ८१५५७२७।५० ८१५५७२७।५ २६२००००।०० २६२००००।००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म 221486000।०० १८९००६२३८।०० १८९००६२३८ १८८७४०४४१।
००

१८८७४०४४१।
००

भु�ानी (ग+घ) ८१४४४८७४९।२ ८४८३२६४३३।२४ ० ८५२४४९०३३।२ ९९३४१००४६।
५

० ९९३४१००४६।
५

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ७९८२३५४८३।२ ६४३१०६९२९।२ ० ६४३१०६९२९।२ ९४३०३८४८०।
५

० ९४३०३८४८०।
५

२१००० पा�र�िमक सेवा सुिवधा १८३३२३३५८।३ १८३३२३३५८।३ १८३३२३३५८।३ १८५५१९००० १८५५१९०००

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१९८१९१६००।३ १९८१९१६००।३ १९८१९१६००।३ २२३८६६९३२ २२३८६६९३२

२५००० सहायता (स��सडी) १४७५३२८ १४७५३२८ १४७५३२८ २४००००० २४०००००

२६००० अनुदान ० ० ० २०६२८००० ० २०६२८०००

२७००० सामा�जक सुर�ा १५८७१२६६७ ३५८४११३ ३५८४११३ १५९४५७६०० १५९४५७६००

२८००० अ�य खच� ४११७५०९०।५८ ४११७५०९०।५८ ४११७५०९०।५८ ५३५१८०५३।
५९

५३५१८०५३।
५९

३१००० गैर िव��य/ स�पित पँूजीगत
खच�

२१५३५७४३९।१ २१५३५७४३९।१ २१५३५७४३९।१ २९७६४८८९४।
९

२९७६४८८९४।
९

घ. अ�य भू�ानी १६२१३२६६ २०५२१९५०४।०० ० २०९३४२१०४ ५०३७१५६६ ० ५०३७१५६६

कोषह� ० ० ० ० ०

धरौटी १४६२६९३२।४६ २०१३०८५।६५ २०१३०८५।६५ २५५३६५० २५५३६५०

आक��मक कोष ० ० ० ० ०
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�कोप �यव�थापन कोष १६२१३२६६ १६२१३२६६ १६२१३२६६ १७६७३५११ १७६७३५११

िवभा�य कोष खाता ० ० ० ० ०

िविवध कोष खाता १३३८४३६।०० ०।०० ० ८६१५६४ ८६१५६४

िविवध खच� खाता १०७७५७२७।५० ४१२२६००।०० ४१२२६०० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म १८९००६२३८ १८९००६२३८ २९२८२८४१ २९२८२८४१

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� ६९५९१३०४।३८

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) [�ा�ी -
भु�ानी]

२४८४९५७६।५२ २४८४९५७६।५२ ५०४७५६१२।
३६

५०४७५६१२।
३६

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) १७८८९७३२७।५४ १७८८९७३२७।५४ १२८४२१७१५।
१८

१२८४२१७१५।
१८

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) २०३७४६९०४।०६ २०३७४६९०४।१ १७८८९७३२७।
५४

१७८८९७३२७।
५४

ब�क तथा नगद बाक� २१२१२३९६१।७० २१२१२३९६१।७ १७८८९७३२७।
५४

१७८८९७३२७।
५४

एक�कृत आ�थ�क �ववरणको पर��णबाट देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् :

५.१ सु�को �योगः काया�लयले िनद�िशकले तोके बमो�जम आ�थ�क कारोबार सु�मा �िव� गरी गनु�पद�छ। यस वष� सु�को �योग�रा आ�थ�क कारोबार लेखाि�त गरेपिन �सला�सलाब� �पमा
गो�वरा भौचर नभएकोले गो�वरा भौचरको न�बर तलमा�थ परेको, कारोवारको �िव� दोहोरो ह�ने साथै �कोप �यव�थापन कोष र धरौटीको िववरण �िवि� नगरेको, कुनै कारोवार �िव�
गनु�पन� सबैमा नह�ने आिद कारणले सु�बाट यथाथ� आ�थ�क कारोबारको िच�ण भएको पाइएन। अतः िनद�िशकाले तोकेबमो�जम कारोबारको �िव� गरी िव��य िववरण �े�ता, बैक नगदी,
लेखा �रपोट� िभडान गन� सिकने बनाउनु पद�छ।

५.२ ब�क मौ�दात:- �े�ता अनुसार र बैकअनुसार मौ�दात िभडान ह�नुद�छ। यस बष� संिचत कोष खातामा �े�ता अनुसार ब�क मौ�दात �. १८१,८१२,८८५।१८ दे�खएकोमा ब�क अनुसार �.

१९०१८९९४२।८ मौ�दात दे�खएकोले �े�ताअनुसार भ�दा ब�क अनुसार �. ८३७७०५७।६४ बढी दे�खएको छ। बैक र �े�ता अनुसार बैक िभडान नह�नुको कारण प�ा लगाई िहसाब
िमलान गनु�पन� र बैक बढी रकम आ�दानी बा�नुपन� �.

८,३७७,०५७.६४

५.३ �े�ताभ�दा ब�क घटीः �े�तानुसार भ�दा ब�क अनुसार मौ�दात रकम िभडान ह�नुपद�छ। पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय-�यय िववरण अनुसार �कोष �याव�थापन कोषमा �.

२७९५१९। र धरौिटमा �. ६२४४९३।६५ गरी �. ९०४०१२।६५ �े�ता भ�दा ब�क घटी दे�खएको रकम छानिबन गरी िहसाब-िमलान गनु�पन� �.

९०४,०१२.६५

५.४ िववरण नपठाएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४ मा �थानीय तहले आ�नो काय��े� िभ�का काया�लयलाई नेपाल सरकार र �देश सरकारबाट



https://nams.oag.gov.np6 of 60

�ा� भएको अनुदान, राज�व बाँडफाँड अ�तग�त �ा� रकम, आ�त�रक आय, ऋण तथा अनुदान र �ययको िववरण दे�खने गरी एिककृत िववरण तयार गरी स�ब��धत �देश लेखा िनय��क
काया�लय र कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले सो अनुसार एिककृत िववरण तयार गरी �देश लेखा िनय��क काया�लय र को.ले.िन.का
पठाएको छैन ।
ऐनको �यव�था अनुसार िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

५.५ बैक िहसाब िववरणः गाउँपा�लकाले आ�थ�क कारोबार आ�थ�क िववरण, बैक नगदी बैक िहसाब िववरण िभडान ह�ने गरी बैक िहसाब िववरण म ले प फारम न�बर २१२ तयार गनु�पन�मा तयार
गरेको दे�खएन। बैक िहसाब िववरण तयार नगरेको कारण �े�तानुसार मौ�दात, सा�न बाँक� चेकको िववरण र बैक मौ�दात िभडान यिकन गन� सिकएन। अतः बैक िहसाब िववरण तयार
गनु�पद�छ।

६ िफता� बांक� 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७५।३।३ को सस�त अनुदान रकम िफता� स�व�धी िवषयको प� अनुसार �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको र सस�त अनुदानमा आषाढ मसा�त स�म खच� ह�न नसकेको
रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गन�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िन�न खच� िशष�कह�को सस�त अनुदान रकम िनकासा भ�दा खच� घटी भएकोमा संघीय संिचत कोषमा दा�खला नभएकोले दा�खला भएको �माण पेश गनु� पन�
�.

�स.नं िशष�क िनकासा खच� िफता� ह�नुपन� िफता� भएको िफता� ह�न बाक� रकम

१ संिघय शस�त अनुदान ३०,४७,७५,५४०.० २३,९८,१०,६७८.६२ ६४९६४८६१.३८ ६४५२३०१२.९८ ४४१८४८.४

२ �देश सस�त अनुदान ८०,००,०००.० ३८,७३,५५७.० ४१२६४४३ ४१२६४४३ ०

३ �देश स�पुरक २०,००,०००.० १५,००,०००.० ५००००० ५००००० ०

ज�मा ६९५९१३०४.३८ ६९१४९४५५.९८ ४४१८४८.४

४४१,८४८.४

७ 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 िनकायले आ�नो �े�िभ� �थानीय िनकायलगायत अ�य िनकायबाट िनमा�ण भएका स�पूण� सडकह�को न�सा�न एवम् अ�ाव�धक िववरण (रोड ई�भे�ट� ी) तयार गरी रा�नुपन� र सडक िनमा�ण गदा� यातायात गु�
योजनालाई आधार मानी आयोजना छनौट गनु�पन�मा यातायात गु�योजना तयार गरेको दे�खएन
�वीकृत वािष�क काय��म अनुसार पा�लका�ारा स�ालन ग�रने िबिभ� काय��मह� स�ालनका लािग के कित वजेटको �यव�था भई कुन कुन समयमा स�ालन ग�रनु पन� हो र �य�ता काय��मह� स�ालन भएको अिभलेख
दे�खने गरी काय��मगत खच� खाता रा�नुपन�मा सो राखेको दे�खएन।
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ बमो�जम �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत पा�लकाले �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मणप�चात �ितवेदन पेश गनु�पन�मा �मण अिभलेख
राखेको छैन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमके म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन।
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िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको छैन।
वडा पा�लकामा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ टीिडएस समेत गरेको छैन।
पा�लकाले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख पा�लका �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा
सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको 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 अवागै 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 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 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 ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई
अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र खच� लेखेको पाईयो ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित को नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन।
गाउँपा�लका अ�य�को तोकादेश बाट योजना �वीकृत गन� गरेको, गाउँ सभाबाट �वीकृत गनु�पन�,
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम उ�े�य �ा�ीमा आई पन� स�भािवत जो�खम �े�ह�को पिहचान र सो िनराकरणको लािग काय��म �यव��थत नगरेको ,
वडामा उ�ने राज�वको ल�य िनधा�रण नगरेको,
�ित�पधा��मक ख�रद िव�ध अवल�वन नगरेको,
योजना छनौट भए तापिन सव ैयोजना काया��वयनमा न�याएको,
पँू�जगत खच�मा �ाथिमकता नअपनाएको ,
कोषह�को काय�िव�ध कानून नवनाएको,
कर तथा शु�क अनुमानको ठोस आधार िनमा�ण नगरेको,
सं�थागत �मता िवकासमा उ�ेखिनय �गित नगरेको,
आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गरेको,
काय� स�पादन जमानीको मा�य अव�ध निवकरण भएको नदे�खएको,
उपभो�ाबाट ख�रद सामान प�रमाण र नापी तथा उपयोग निभडेको,
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चालु �कृितका खच�लाई पँू�जगत खच�मा िविनयोजन गरी खच� गरेको,
राज�व �ा�ीको दायरालाई �ाथिमक�करण नगरेको,
राज�वको अनुमान र �ा�ी ��ेपणमूखी र दायरामुखी वनाउन नसकेको,
तलवी �ितवेदन पा�रत नगरेको,
�ा�ी तथा भू�ानीको खच� साव�जिनक�करण नगरेको,
िव�ाथ� तथा िश�क अनूपात निभडेको मज�रको काय��म अगाडी नवढाएको
अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन नगरेको,
लि�त समूह खच�लाई िनय��णमा �याउन नसकेको,
िविवध खच�मा िनय��ण नगरेको, कितपय िविवध खच�को िवलमा घरायसी �योजनका खा�ा� सामानको �योजन नखुलाई िवल राखी भु�ानी गरेको,
काया�लयमा टे�लफोन नभएको भिन �योजन नखुलाई िनजी फोनमा �रचाज� खच� ले�ने गरेको,
उपभो�ा सिमितको गठन �ि�या िनयमानुसार नभएको,
दरब�दी पदपुित�को यथाथ� एिकन गन� नसकको‚
करारको कमा�चारीलाई मुल �ज�मेवारी िदएको‚
अनुगमन संय�� िनमा�ण गरी योजना अनुगमनलाई �भावकारी नबनाएको,
िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�त ह�ने �माण संल� गन� नगरेको ,
उपभो�ा सिमितबाट गराएको काममा िनयमानुसार खच� अनुमोदन, खच�को सूचना साव�जिनक�करण नगरेको, मम�त स�भारको �ज�मा सिहत स�प� योजना उपभो�ालाई योजना ह�ता�तरण र सो को अिभले�खकरण नगरेको
,
सबै आ�थ�क कारोवारको �े�ता �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� र यसरी राखेको लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन नगरेको
�ज�सी खाता, बैक नगदी िकताव, लेजर खाताह� �मािणत गरी �े�ता अ�ाव�धक नगरेको/एउटा पे�क� बाँक� छँद ैअक� पे�क� िदने गरेको,
समयमा पे�क� फ��यौट नगरेको,
केही उपिशष�कमा ब�क नगदी िकताब र आषाढको खच�को फाटवारी निमलेको,
िनयम बमो�जम खच�को िवल भरपाईको ते�रज, जोडज�मा, �मािणकरण,भु�ानीको छाप र खच�का यथे� �माण नरहेको,
ई�धन खच�को लगबुक नराखेको,
कितपय िनजी सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी गरेको,
नापी िकताव लुज�सटमा रहेको ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तरबमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु�
गराउनु पन�मा ख�रद भएका मालसामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।

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 ।

८ सरकारी स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िनरी�ण नगराएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ बमो�जम (१) सरकारी स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िनरी�णकाया�लय �मुखले यस िनयमावली बमो�जम लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको
स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको मौजुदा अव�थाको स�ब�धमा वष�मा क�तीमा एक पटक आफै वा �य�तो मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा क�तीमा तीन सद�यीय सिमित गठन गरी सो
सिमितवाट िनरी�ण गरी गराई महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा स�प�� तथा �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनगनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले गत िवगत वष� दे�ख �ज�सी िनरी�ण नगराएकोमा यसवष� समेत �ज�सी िनरी�ण गरी
�ितवेदन जारी गरेको दे�खएन। यस स�ब�धमा महालेखा परी�कको �ार��भक �ितवेदनमा औ�याएकोमा सुझाव काया��वयन समेत नगरेको र खच� नभई जाने �ज�सी मालसामान िहनािमना ह�न स�ने अव�था रहेकोले छानिबन समेत
ग�र �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पद�छ।
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९ बरबुझारथ नगरेको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १०३(१) बमो�जम कुनै कम�चारी स�वा भै जादा �ज�सी मालसामान बरबुझारथ गनु�पन� �याव�था रहेकोमा �मुख �शासिकय अ�धकृत �ी �खम बहादरु भुजेल
नगरपा�लका रौतहटमा स�वा भै जादाँ िनजले बुझेको १ (एक) थान �यापटप बरबुझारथ नभएको ह�दाँ बरबुझारथ गरेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा सोही मू�य बराबरको रकम तलबबाट क�ा गरी पठाइ िदन काय�रत काया�लयमा
प�ाचार सो को बोधाथ� स�ब��धत गरी असूल गनु�पन� दे�खएको

१० सरकारी तथा साव�जिनक ज�गाको उपयोग तथा संर�ण 

�थानीय सरकार स�चालन ऐनको दफा ९७ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, आ�नो कोषबाट बनेको, ख�रद भएको वा नेपाल सरकार, �देश सरकार, कुनै सं�था वा �यि�ले
िदएको स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�ता स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� र साव�जिनक, पित� ऐलानी ज�गा अिभलेख अ�ाव�धक गरी अनुगमन गरेको पाइएन अत:सरकारी स�प��को
अिभलेखा�न गनु� पद�छ ।

११ तलवी �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ। यस वष�
काया�लयले ५० कम�चारीको तलव भ�ामा � २ करोड १० लाख .खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएको एवम कितपय भौचरमा तलवको क�चेवारीसमेत संल� नभएको र तलव खच� समेत िविभ� िशष�कवाट भु�ानी ग�रने
र सोधभना� �लने गरेकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन। गाउपा�लकाले दरव�दी चाट� र काय�रत कम�चारीको िववरण पेश नगरेकोले दरव�दी वमो�जमकै कम�चारी काय�रत छन भनी एिकन गन� आधार भएन। साथै कम�चारीको
तलववाट कटी गरेको संचयकोष िवमा सामा�जक सुर�ा कर लगायतको क�ी रकम दा�खला गरेको वकै भौचर समेत पेश ह�न नसकेकोले क�ी गरेका सव ैरकम दा�खला भयो भनी एिकन गन� सिकएन। ऐनको �यव�था पालना गरी
तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ।

१२ �मण अिभलेख एवं �ितबेदनः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५ �ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम
२१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण
आदेश र �मण िवल अनुसार �मण खच� �...। र अनुगमन मु�याकंनमा �.१४ लाख ९७ हजार ५७५ खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन। जसलेगदा� एकै समयमा समेत दोहोरो �मण खच� भु�ानी भएन भ� स�ने
आधार भएन। एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन गएर फक� न स�ने �थान जनकपुर मलगंवा लालव�दी लगायत
�थानको समेत दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन। िनयमाबलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज
खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

१३ वािष�क ख�रद योजना/गु� योजनाः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु� योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८ ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क ख�रद योजना बनाउनु पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले यस वष� �.

...करोड .. लाख .. हजारको पँूजीगत खच�/ख�रद काय� गरेको छ । गाउँपा�लकाले आ�नो ख�रद ऐन नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना बनाई ख�रद काय�लाई �यव��थत र �भावकारी
बनाउनु पद�छ ।

१४ वजेट तथा काय��म तजु�माः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय वजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय �े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न
निदन काय��मको आप�स ताद�यता तथा प�रपुरकता िमलाउने �यव�था छ । एउटै �े� िभ� वडागत योजना, गाउँपा�लका योजना र िवषयगत पूवा�धार �े�का काय��मका लािग रकम िविनयोजन गरेको छ । िवषयगत �े� सँग
स�व��धत तथा वडा र नगरपा�लकाको साव�जिनक िनमा�ण सँग योजना दोहोरो पन�स�ने अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहेरो �पमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन गन� �यव�थाको लािग िवशेष
�यानाकष�ण ग�रएको छ ।



https://nams.oag.gov.np10 of 60

१५ �यवसाय करः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ। नगरपा�लकाले �यवसायीह�को लगत राखी राज�व
असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत राखी कर रकम संकलन गरेको पाईएन। नगरपा�लकाले �यवसाय दता� र निवकरण गन� गरेको छैन। �य�तै �यवसाय दता� नभएका �यवसायह�को अनुगमन गरेको समेत पाईएन। पा�लका �े�
िभ�का �यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ।

१६ सवारी करः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो �े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर
उठाउने उ�ेख छ। स�व��धत िनकायसँग सम�वय गरी हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  स�व��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

१७ सामा�जक परी�णः 
पा�लकाले साव�जिनक परी�ण अ�तग�त योजना संचालन, काया��वयन र काय��ि�यामा पारदिश�ता र जवाफदेिहताको वृि� गन� साव�जिनक परी�ण स�ब�धी उपभो�ा सिमित प�रचालन िनद�िशका बनाई काया��वयनमा �याउनुपन�मा
�याएको दे�खएन। साव�जिनक परी�ण स�ब�धी ढाँचा तोक� काया��वयनमा न�याएकोले योजनामा साव�जिनक परी�ण ह�न सकेको पाइएन। पा�लकाले केही ठूला योजनाह� छनौट गरी सामा�जक परी�णको �यव�था समेत काया��वयन
गरेको दे�खएन। पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँुजीगत एवं चालु योजनामा िनद�िशका बनाई तोकेको ढाँचा अनु�प साव�जिनक परी�ण गराउने काय� गनु�पन� दे�ख�छ।

१८ 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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव
गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नह�ने �यव�था छ। पा�लकाले गत आ�थ�क वष�का २९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. ८४ लाख ८८ २९१ खच� लेखेको छ। करारमा रा�खएको कम�चारीको स�झौता तथा �याद थप
लगायतका कागजात समेत पेश ह�न सकेन। साथै करारका कम�चारीको तलव समेत तलव तथा अ�य िविभ� िशष�कवाट खच�लेखेको दे�ख�छ। यसबाट पा�लकाले आव�यक भ�दा बढी कम�चारी करारमा राखेको छैन भ� सिकएन।
अिवल�ब स�ठन �यव�थापन सव��णबाट दरव�दी �वीकृत गरी यसरी काय�रत कम�चारी रा�ने काय� िनय��ण गनु�पद�छ। साथै करारका कम�चारीको स�झौता �याद थप तथा स�झौता अव�ध खुलाई करार कम�चारीको अिभलेख तयार
ग�रनु पद�छ।

१९ इ�धन खच�को मापद�डः 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी
साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� इ�धन काया�लय �योजनमा �.२७ लाख ९५ हजार
८५४ इ�धन खच� गरेकोमा पदा�धकारीको िनिम� खच� गरेको इ�धनको अल�गै अिभलेख तयार गरेको छैन। इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी
अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२० �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधाः 
�देश नं. २ को �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७को दफा ३ दे�ख १० अनुसार अनुसुिचमा बमो�जम �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा उ�ेख गरेको
छ। उ� ऐनमा भएको �यव�थाअनुसार गाउँपा�लकालेपदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधाबापत आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �.१,७५,२०,६८०.० आ�थ�क वष� २०७६।७७ को २०७६ काित�क दे�ख २०७७ आषाढ
९४,००,०००.० समेत �.२,६९,२१,१८०.० भु�ानी गरेको छ।

२१ िविवध खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(३) अनुसार खच�को पु��ाई ह�ने �माण, कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले यो वष� िविवध खच� वापत �. २९ लाख ९८ हजार ९०३ खच� गरेको
छ। एकै भौचरमा धेरै थान �यान िवल संल� गरी एकै पटक आपुत�कलाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ। खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन। िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता
�मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ।

२२ योजना छनौटः 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पा�लकाह�ले आव��क वािष�क रणनीितगत िवषयको योजना बनाउदा म�यकालीन तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ।
�य�तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पा�लकाले �थानीय�तरका िवकास आयोजनाको आव�यक अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न काय� गन� स�ने �यव�था छ। तर पा�लकाले यस वष� ५ लाख दे�ख कमका
�.४ करोड २९ लाख ४४ हजार का १४१ वटा योजना बाँडफाड गरी नगरसभा बाट अनुमोदन गरेको पाइयो। साना साना योजना वडावाट छनौट गरी काया��वयन गन� गरेकोले म�यकालीन तथा दीघ�कालीन योजना वनाइ म�यम र
ठुला आयोजनाह� तजु�मा गरी काया��वयन गन� तफ�  �यान जानुपन� दे�ख�छ।

२३ 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 । पा�लकाले कोषको संचालन स�ब�धी कुनै ऐन कानूनको �यव�था गरेको दे�खएन ।

२४ 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 । नगरपा�लकाले कानून नबनाई यो बष� १८ वडाका १३ सिचवह�लाई
ज�मा �.१३,६३,०००.० �ो�साहन भ�ा सरकारी अनुदान रकमबाट खच� गरेकोले बिढ �ययभार परेको �.

१,३६३,०००

२५ आ�त�रक ऋणः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम गाउँपा�लकाले राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत गरी उ�पादनिशल, रोजगारमुलक, आ�त�रक आयवृि� तथा पँूजीगत
काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।

२६ �थानीय त�यांक र अिभलेखः 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून र
सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन। �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ। त�यांक
वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया�व�यनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गनु� ज�री छ।
�यसैगरी ��येक नगरपा�लकाले 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�सांकन वा
गाउँपा�लकाको सम� �ोफाईल तयार गनु�पन�मा सो समेत तयार गरेको दे�खएन ।

२७ अनुगमन तथा सुप�रवे�णः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमो�जम योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन तथा मू�यांकन योजनासमेत तयार गनु�पन� र नगरपा�लकाबाट संचालन भएका योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी सोको
�ितवेदन काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले योजनाब� �पमा संचा�लत योजना अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काया��वयन गरेको दे�खएन। केिह योजनामा गाउँ �मुख र उप �मुख तथा स�ब��धत वाड�
अ�य� र सद�यले अनुगमन गरेको भएपिन ,केिह योजनामा गाउँ �मुख र स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले वाहेक अ�धकांश योजना वाड� अ�य�, वाड� सद�यले मा� तथा कम�चारी,�ािव�धकले मा� अनुगमन गरेको दे�खएको छ।
��तुत अनुमगन �ितवेदनमा आ�थ�क अव�था र काम स�प� भएको �यहोरा उ�ेख गन� गरेको छ। काम नभएका र सुधार गनु�पन� �यहोरा कमै मा� उ�ेख गन� गरेको छ। यसरी योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काय�
ऐनले िनिद�� गरेबमो�जम �ज�मेवार पदा�धकारीबाट नगराउँदा र �ािव�धक प�को किम कमजोरी नऔं�याउँदा साधन�ोतको अ�धक�म उपयोग, सेवा �वाह तथा कामको गुण�तर �भावकारी ह�न नस�ने तफ�  �ज�मेवार पदा�धकारीको
�यान जानुपद�छ।

२८ �याय स�पादनः 
�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 उजुरीको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था
छ। पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार मु�ा दता�, फ��यौट, बाँक� रहेको िववरण िन�नअनुसार रहेको पाईयो।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।
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�स. नं. उजुरीको �कार गतवष�को बाँक� यस वष� थप ज�मा यो वष� फ�य�ट फ�य�ट ह�न बाँक� समयमै फ�य�ट नह�नुको कारण

१ घर ज�गा स�पितलाई असर पान� �ख िब�वा स - ८ ८ ४ ४

२ �याला मजदरुी निदएको स - ३ ३ ३

३ जे� नागरीक पालन पोषण स. - २ २ २

४ साव�जिनक बाटो स. - ४ ४ १ ३ -

५ चरन,घास, दाउरा - ३ ३ १ २

६ मापद�ड िवप�रत घर िनमा�ण - २ २ २

७ नाबालक छोरा, छोरी, पित, प�ीलाई इ�जत आमद अनुसार खान, िश�ा निदएको स. - ५ ५ १ ४

८ साब�जिनक कुलो - २ २ २

९ घर बहाल, सुिवधा स. - २ २ २

१० ज�गा िमिच, चापी घुसाई खायको स. ५१ ५१ २ ४९

११ गाली, बेइ�जती कुटिपट ७ ७ १ ६

१२ �यनी �दषुण गरी फोहोरमैला स. ३ ३ ३

१३ पित प�नी िबचको स�ब�ध २ २ १ १

१४ �यवहा�रक लेनदेन (�ज.� मलगवा) १ १ १

१५ िबटोरी ज�गा स�ब�धमा २ २ २

ज�मा ९६ ९७ १३ ८४

२९ सामानको गुण�तर प�र�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु
पन� �यव�था छ । काया�लयबाट ख�रद ग�रएका �यापटप लगायतका सामानको रकम भु�ानी गदा� सामानको गुण�तर परी�ण गरेको छैन। अतः ती सामानह�को गुण�तर स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

३० स�प�� ह�ता�तरणः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल–अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख तयार गरी, �यसरी कायम भएका नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ ।
गत िवगतको �ितवेदनमा औ�याएकोमा हालस�म क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खातामा �ज�मेवारी नसारेको र वडा, �वा��य, िश�ा, सेवा
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के��, नगरपा�लका लगायतको स�प��लाई एिककृत �ज�सी खातामा आ�दानी गरेको दे�खएन।

३१ उपभो�ाको काम 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ र िनयमावलीको िनयम ९७(१४) बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँपन�मा उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर
ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ। उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने
खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन। साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने
कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन। साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम �ित�पधा��मक
िव�धबाट स�प� गनु� पद�छ।

३२ िनमा�ण काय�को गुण�तर: 
उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा िनमा�ण साम�ीको गुण�तर, िनमा�ण िव�ध र �ि�याको गुण�तर सुिन��चतता गन� �ज�मेवारी काया�लयबाट खिटएका �ािव�धक कम�चारी
र उपभो�ा सिमितको ह�ने उ�ेख छ। साथै उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन भएको योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमितले आव�यक �यव�था गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण
काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �समे�ट मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� गराउने ज�ता काय� गराएको पाइएन। अतः
िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� आव�यक �यव�था गनु�पद�छ।

३३ मे�सनको �योग: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसारउपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा िनमा�ण काय�मा ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने तर लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल
�कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने �यव�था भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काम
नखुलाइएको र उपभो�ा सिमितले ए�साभेटर/डोजर �योग गदा� �ािव�धकको �सफा�रस �लई साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लएको पु��ाई ंनभएको अव�थामा काय�को नापजाँच गरी भु�ानी �लएको दे�खएको छ। साथै लागत
अनुमान र काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ािव�धकले स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गन� काय� र रकम नखुलाई एकमु� �पमा रकम मा� खुलाउने गरेको छ। यसबाट उपभो�ाको योगदान सुिन��चत गन� स�ने आधार
भएन।

३४ �याियक सिमित �यव�थापन खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� गन� िवल,भपा�इ,�माण र कागजात संल� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई खच� गनु� पन�
�यव�था छ ।नगरपा�लकाले �याियक सिमितमा भएको वठैकको माई�यटु, सद�यह�को उप��थित जनाउने र भएका मु�ा फैसलाको �माण वेगर २०७७ पुष दे�ख चै� मिहना स�मको दिैनक खाजा भ�ा र फैसलाको �,९६०००.0

भु�ानी खच� लेखेकोमा आव�यक �माण पेश गनु�पन� �.

९६,०००

३५ �याँस चु�हो सेट िवतरण काय��मः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउँदा िमत�यिय, गुण��तयता, दीगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा र रोजगारी सृजना गन� भएमा �य�तो काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने उ�ेख छ।
नगरपा�लकाको वािष�क काय��म अनुसार यस िशष�कमा �.७ लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा वडा नं १८ का उपभो�ाह�लाई िवतरण गन� गरी उपभो�ाह�को �.९२,५००.० र नगरपा�लकाको तफ� बाट �.७,००,०००.० गरी
ज�मा ७,९२,५००.० को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त १५० जनालाई िवतरण ग�रएको कागजातबाट दे�ख�छ ।सामानको �पेिशिफकेशन बेगर, गुण�तर परी�ण िबना र �ित�धा� नगरा◌�इ उपभो�ा सिमितबाट
ख�रद भएको छ। सामान िवतरण गरेको भरपा◌�इ पेश भए तापिन सामानको गुण�तर, िमत�यियता र िदगोपना नह�ने िवतरणमुखी काय�मा खच� गरेको पाइएकोले कानूनस�मत नदे�खएको �

७००,०००

३६ गो�ी संचालन 

९०४-२०७८।३।३० काया�लय सहयोगी राज िकशोर रायले बरहथा नगरपालीकाको अवसर, चुनौती र आगामी काय�िदशा िवषयक सिम�ा अ�तरि�या तथा रणिनित तयारी स�व�धी काय�शाला गो�ी र योजना काया��वय स�व�धी
काय�शाला गो�ी संचालनको लािग �लएको पे�क� रकम �.१०,००,०००। फ�यौट गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय अनुसार छन् ।

गो�ी काय��ममा भएका उपल�धीह�लाई समेटर काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।

८,४११
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पेश भएका कागजात, िवल भरपाईलाई काया�लय �मुखले �मािणत गरेको दे�खएन
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार

भु�ानी गदा� कर िवजक पेश भएको रकममा १.५ �ितशत �ितशत करकि� गनु�पन� �यव�था छ । िन�नानुसार कर कि� गरेको नपाइएकोले स�व�धीत फम�बाटअसूल गरी राज�वमा दा�खला गरेको �माण पेश ह�नु पद�छ

िवजक नं र िमती फम�को नाम भु�ानी रकम (म.अ.कर वाहेक) क�ा गनु�पन� कर

७७४-२०७८।३।३१ �सता पाट� �यालेस, बागमती नगरपा�लका ३,१२,०३२.० ४६८०.०

७७५-२०७८।३।३१ �सता पाट� �यालेस, बागमती नगरपा�लका २,४८,७५७.० ३७३१.३७

ज�मा ८४११.३६

८४११.३६

३७ िबमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा �. १० लाख �पैयाँ भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण साम�ी, �योग ग�रने मेिशन, औजार वा �ला�ट, �यि�लाई चोटपटक लागेमा मृ�य ुभएमा,
लगायत ते�ो प� िबमा गराउनुपन� उ�ेख छ। ठे�का सं�झौता समेत सोही �यहोरा उ�ेख छ। सडक कालो प�े गन�, अ�पताल भवन िनमा�ण र सेड िनमा�ण गन� िन�न �यवसायीसँग ठे�का सं�झौता भएकोमा िबमा गराएको पाइएन।
िनमा�ण काय� शु� अिघ बीमा गराउनुपन�मा िनमा�ण काय� शु�प�चात पिन िबमाको �माण पेश गरेको छैन। िनयमानुसार सबै िक�समको जो�खम �यहोन� गरी िबमा गरेको �माण पेश गनु�पद�छ।

ठे.नं. िनमा�ण�यवसायी सं�झौता�कम�.

०४-०७७.७८ इलाइटक��ट��सनक.�ल. ५८८७२१९१।५३

०२—०७७.७८ डाँफेढुकुरजे.िभ ७७५००४१५।९५

०५-०७७. ७८ �यूड� ागनिनमा�णसेवा १४३२६५४५७।९५

११-०७६. ७७ डाइनािमकके.िब.सी. सिहलजे.िभ. १४०९३०१८।९६

३८ पारी�िमक कर घटी क�ा गरेको 
आयकर ऐन २०५८ दफा ८७(१) बमो�जम १५% पा�र�िमक कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ। जो�खम भ�ा भु�ानी गरेकोमा १५ �ितशत कर कि� गनु�पन�मा १ �ितशत मा� कर क�ा गरेकोमा नपुग १४% का दरले स�ब��धतबाट
असूल गरी ब�कदा�खला गनु�पन� �.

१९०,८३३
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�.सं. नाम/थर ज�मा क�ा गरेको कर क�ा ह�नुपन� कर बाँक� कर

1. �खम बहादरु भुजेल १३३२५४. १३३२.५४ १९९८८.१ १८६५५.५६

2. नव�श राय १२४९७१. १२४९.७१ १८७४५.६५ १७४९५.

3. संजय मैनाली ७१९८०. ७१९.८ १०७९७. १००७७.

4. कमल �साद पौडेल ९३०६०. ९३०.६ १३९५९. १३०२८.

5. �सिक�� महतो ८४६००. ८४६. १२६९०. ११८४४.

6. िदपे�द राय २२९३६. २२९.३६ ३४४०.४ ३२११.

7. �याम पंिडत ४५४९६. ४५४.९६ ६८२४.४ ६३६९.

8. मुकेश शाह ४५४९६. ४५४.९६ ६८२४.४ ६३६९.

9. अजय लाल राय २१२८८ २१२. ३१९३.२ २९८०.

10. लालवावु राय ४२९३०. ४२९.३ ६४३९.५ ६०१०.२

11. पाव�ती कुमारी िगरी २४२७९. २५२.७९ ३६४१.८५ ३५३९.

12. िदनेश शाह ८७८१३. ८७८.१३ १३१७१.९५ १२२९३.

13. सं�जत कुमार राय २३९४९. २३९.४९ ३५९२.३५ ३७२५.

14. सुवोध महतो २६६१०. २६६.१ ३९९१.५ ३७२५.

15. रामइ�वरी राय ८७८१३. ८७८.१३ १३१७१.९५ १२२९३.

16. ल�मण �े� ३९९१३. ३९९.१३ ५९८६.९५ ५५८७.

17. �स�े�वर राय २६६१०. २६६.१ ३९९१.५ ३७२५.

18. देवनाथ राय ३९९१३. ३९९.१३ ५९८६.९५ ५५८७.

19. स�तोष कुमार शमा� २५२७९. २५२.७९ ३७९१.८५ ३५३९.

20. राजिकशोर राय ४८४२२. ४८४.२२ ७२६३.३ ६७७९.

21. भरत प��डत कु�हार ४८४२२. ४८४.२२ ७२६३.३ ६७७९.
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22. पोषराज लुइटेल २२०१०. २२०.१ ३३०१.५ ३०८१.

23. इ���जत ठाकुर २२०१०. २२०.१ ३३०१.५ ३०८१.

24. नागे�� राय २२०१०. २२०.१ ३३०१.५ ३०८१.

25. ब�ी शाह २२०१०. २२०.१ ३३०१.५ ३०८१.

26. िगताकुमारी यसमाली ख�का ३९९१३. ३९९.१३ ५९८६.९५ ५५८७.

27. िवजय कुमार �े� २६६१०. २६६.१ ३९९१.५ ३७२५.

28. गोिव�द राय ३९९१३. ३९९.१३ ५९८६.९५ ५५८७.

ज�मा १३५९५१०. १३६०४.२२ २०३९२६.५ १९०८३२.७६

३९ घटी कर 
५।२०७७।५।२१ आयकर ऐन २०५८ दफा ८७(१) बमो�जम १५% पा�र�िमक कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले िन�नानुसार बैठकभ�ा भु�ानी गदा� पा�र�िमक कर कि� गनु�पन�मा नगरेकोले स�ब��धतबाट असूल गरी
ब�क दा�खला भएको �माण पेश
गनु�पन� �
]

२,०२५
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कम�चारी/पदा�धकारीको नाम/थर पद खुद भु�ानी रकम कर रकम नपुग रकम

मोहमद अ�ताव आलाम वडा अ�य� १५०० २२५ २२५

शंकर साहत् वडा सद�य १५०० २२५ २२५

िहरालाल साह वडा सद�य १५०० २२५ २२५

सक�ल देिव मिहला वडा सद�य १५०० २२५ २२५

कौिशला देिव द�लत वडा सद�य १५०० २२५ २२५

राम एकवल राय यादव जन �वा��य अ�धकृत १५०० २२५ २२५

�पेश कण� काय��म अ�धकृत १५०० २२५ २२५

िव�वनाथ यादव �.अ. १५०० २२५ २२५

च�दन �संह वडा सिचव १५०० २२५ २२५

ज�मा १३५०० २०२५

४० बढी भु�ानी 
४७२-२०७७।११।२५ १६ नं वडाका सिचव ल�मण �े�ले मिहला �वयंसेिवका �ो�साहन िशष�क म�ये �.१,३०,०००.० सोधभना� भु�ानी �लएकोमा पेश भएको रकम वुझेको भपा�ईमा �ित �वंमसेिवका �.४५००.० दरले ९
जनालाई िवतरण गदा� ४०,५००.० ह�नुपना� ४५०००.० भएकोले बढी खच� लेखेको ४५००.० असूल गनु�पन� �.

४,५००

४१ �योजन नखुलाई पे�क� िदएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा यस िनयमावली बमी�जम कुनै �यि�ले सरकारी कामको लािग पे�क� �लनुपदा� कुन कामको लािग के कित रकम चािहने को �यसको यिकन िववरण
खुलाई स�ब��धत काया�लयमा िनवेदन िदनुपन� उ�ेख छ। पा�लकाबाट पे�क� िददंा पे�क�को िनवेदनस�म पेश गरेको छ। कुन कामको लािग के कित रकम चािहने हो �यसको यक�न िववरण पेश गरेको पाइएन। काया�लय सहयोिगलाई
समेत काय��म स�ालन, ट� ा�सिमटर जडान, �या��टन िनमा�ण गन� पे�क� िदई फछ�ट गरेको छ। पे�क�को यक�न िववरण नखुलाई पे�क� िददा र काया�लय सहयोिगलाई िदएको काय��म, �या��टन िनमा�ण पे�क� जो�खममा रहने ह� ँदा सो
काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

४२ न�स� 
सडक िवभागबाट �वीकृत भएको सडक िनमा�णको �पेिशिफकेशन १३१०, १३११ र १३१२ मा �ाककोट औसत �ितवग�मीटर ०.४ दे�ख ०.६ �लटर �योग गन� उ�ेख छ ।�य�तै ि�िम�स काप�टको उचाई ०.०२ एम.एम. ह�ने
उ�ेख छ । नगरपा�लकाबाट भएको िविभ� वडाको सडक कालोप�े ठे�कामा �पेिशिफकेशनमा उ�े�खत उ� प�रमाण भ�दा बढी �ाककोटमा �ितबग�िमटरमा ०.७ �लटर र ि�िम�स काप�टको उचाई .०३ राखी दर िव�लेषण भएको
छ ।यसरी तोिकएको भ�दा फरक न�स� �योग गरी लागतमा समावेश भएको कारणबाट िन�नानुसार बढी �ययभार पन� गएको छ �.

३०,७५९,४०९
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ठे.नं िनमा�ण �यवसायी काय� िववरण भु�ानी ह�नुपन� प�रमाण भु�ानी भएको प�रमाण बिढ प�रमाण दर रकम �.

०४/०७६/७७ अमृता क�सट��सन ए�ड देवी स�लायस� �ाककोट ४२९९.१८ ५०१५.७१ ७१६.५३ १७२.० १,२३,२४३.१६

" " " " ि�िम�स काप�ट १४३.३० २१४.९६ ७१.६६ १८०००.० १२,८९,८८०.०

NCB -१५/०७५/७६ आर.के.क��ट��सन �ाककोट ५४३६ ६३४२ ९०६ ९०.० ८१५४०.०

" " " " ि�िम�स काप�ट १८१.२० २७१.८८ ९०.६८ ११,०००.० ९,९७,४८०.०

०१/०७६/७७ एस.एम.के.लाइट �ाककोट ३५८६.८० ४१८४.६० ५९७.८० ७५ ४४,८३५.०

" " " " ि�िम�स काप�ट १२०.७४ १७७.५८६ ५६.८४ ४०००.० २२७३६०.०

०६/०७५/७६ मु�ा क�सट��सन �ाककोट १८०० २१०० ३०० १९०.० ५७,०००.०

" " " " ि�िम�स काप�ट ६० ९० ३० १८०००.० ५,४०,०००.०

०७/०७५/७६ मु�ा क�सट��सन �ाककोट ९९० ११५५ १६५ १९०.० ३१,३५०.०

" " " " ि�िम�स काप�ट ३३ ४९.५० १६.५० १८,०००.० २,९७,०००.०

०४/०७७/७८ इलाइट क��ट��सन �ाककोट ४९८०५.० ४४४९०.० ५३१५ १४२.०९ ७,५५,२०८.३५

" " " " ि�िम�स काप�ट २१३४५.० १४२३ ७११.५० १४२९८.0 १,०१,७३
,०२७.०

०२/०७७/७८ डांफे ढुकुछु जे.भी. �ाककोट ७१,२२२.९० ६१०४८ १०१७३.८० १४२.०९ १४,४५,५९५.२४

" " " " ि�िम�स काप�ट ३०५२.४१ २०३४.९४ १०१७.४७ १४२९८.0 १,४५,४७,७८६.०६

०७/०७६/७७ आरती ए�ड िप क�सट��सन �ाककोट ७८५.४० ६७३.२० ११२.२० १२० १३,४६४.०

" " " " ि�िम�स काप�ट ३३.६६ २२.४४ ११.२२ १२,०००.० १,३४,६४०.०

ज�मा ३,०७,५९,४०८.८१

४३ पुव�िनधा��रत �तीपुत� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ (क) बमो�जम िनमा�ण �यासायीको िढलाईको कारणले संझौता बमो�जमको काम सो सं�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई सं�झौता
रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन सं�झ◌ौता रकमको शु�य दशमलव श◌ू�य पाँच �ितशत पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� उ�ेख छ। सं�झौता बमो�जम िनमा�ण कामको ठे�का �याद समा� भएकोमा �याद थप

३,०२५,४३८
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गरेको पाइएन। यसरी �यादथप नगरी भु�ानी गरेको तथा तोिकएको अव�धभ�दा िढलो िनमा�ण स�प� गरेकोमा िनयमानुसार पूव�िनधा�रि◌त �ितपूित� असूल गरेको नपाइएकोले िन�नानुसार िढलो िदनको पूव�िनधा��रत �ितपूित� असूल
ह�नुपन� �

गो.भौ नं 

र िमित
िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण स�झौता रकम काम स�प� नगनु�पन� िमित काम स�प� गरेको िमित िढला िदन हज�ना

४।०७६।७७ अमृता क��ट��सन ए�ड देवी स�लायस� सडक कालोप�े ६५७५२२९. २०७७।३।१५ २०७७।६।१५ ९० २५९८८५।००

१५।०७५।७६ आर.के.क�सट��सन सडक कालोप�े १९४२९२२७ २०७६।११।१५ २०७७।६।२७ ५२२ १९४२९२२।७०

७।०७५।७६ मु�ा क��ट��सन सडक कालोप�े ३६७०७८६.६५ २०७६।९।१४ २०७७।३।२९ १९५ ३५७९०१।००

६।०७५।७६ ४१०२४७८. २०७६।९।१४ २०७७।३।२९ १९५ ३९९९९१।०

४८८।०७७।१२।८ इ�पे�रयल इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी डी.पी. आर ४९५४९१. २०७७।५।२२ २०७७।९।१७ ११६ २८७३७.८४

ज�मा ३०२५४३६.८४

४४ न�फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.१५,८२,७४८.८१ समेत �.१,२१,७७,२६५.६६ भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।अत कर समायोजन
�माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर रकम न�फाइलर रहेको िमित

०७८.२.१९ डाँफे ढुकुर ६१४७२२१८३ ५५९६१४५।७४ ७२७४९८।९५ ०७८ जेठ

१६४-०७८.१.२० एस.एम.के.लाइट ६१२२६०२४९ १२७६८७८।७२ (कर िवजक िमती २०७८।३।७) २०७७ �ावण

६१-०७७.७.२ " " " " २८२३८४।२७ १६५६९८।४३

०७७.८.४ " " " " ३९६३८५६।९३ ३६७१०।०३

59-०७७.६.९२ " " " " १०५८०००।०० ५१५३०१।४०

ज�मा १,२१,७७,२६५.६६ १५,८२,७४८.८१

१,५८२,७४७.८१

४५ काय�स�पादन जमानत ५,५४७,२२५
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११0(४) मा वािण�य ब�कबाट जारी भएको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बिढ अव�धको ह�नुपन�
उ�ेख छ । िनमा�ण स�प� भएका र स�प� ह�न बांक� िन�न ठे�काको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध समा� भैसकेकोमा जमानतको मा�य अव�ध थप गरेको छैन । स�झौता बमो�जम काम नभएको अव�थामा र �ुिट दे�खएमा
�ुिट स�याउनु पन� ह� ंदा काय�स�पादन जमानतको अव�ध �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बढ◌ी अव�धको ह�नुपन�मा जमानतको �याद लेखापरी�ण अव�ध स�म समा� भैसकेकोले जमानतको �याद थप
गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

ठे.नं िनमा�ण �यवसायी संझौता ठे�का �याद स�प� /िनमा�णा�धन जमानतको �याद जमात रकम

४।०७६।७७ अमृता क��ट��सन ६५,७५,२२९.० २०७७/१/३० स�प� २०७७/६/१५ २३,२२,५५०.०

०७।०७६।७७ आरती ए�ड िप.क��ट�सन २४,२४,८३०.१३ २०७७।९।१५ स�प� २०७८/५/१५ १,१८,१७५.०

०१।०७६।७७ एस.एम. के लाइट ६०,९६,२४९ २०७७।२।१५ स�प� २०७७/११/२२ १८,५७,५००.०

०२।०७६।७७ एस.एम. के लाइट ३५,५०,०००.० २०७७।८।१३ िनमा�णा�धन २०७७/२/१२ १,७७,५००.०.

०३।०७७।७८ िप.आर. क��ट��सन १९,२३,५५४.० २०७७।८।१४ स�प� २०७७/१०/२४ ९६,५००.०

१४।०७५।७६ आर.के.क��ट��सन १,९४,२९,२२७.२० २०७७।६।२७ स�प� २०७७/५/१७ ९,७५,०००.०

ज�मा ५५,४७,२२५.०

४६ लागत अनुमानमा इ��जिनयर फे�स�लिट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(७) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� अनुसुिच ७ बमो�जम िनमा�णसंग ��य� स�ब�ध भएको �िमकको खच�, िनमा�ण साम�ी खच�, या���क उपकरण भाडा खच�
समावेश गनु�पन� उ�ेख छ। नगरपा�लकाको २०७७/१०/९ को सूचना अनुसार बोलप�को मा�यमबाट १५ बेड अ�पताल भवन िनमा�ण गन� �. १८९५४१४८८।२२ लागत �वीकृत गरी �यू ड� ागन िनमा�ण सेवासाग २०७८/१/१३ मा �.

१३,८८,५९,४५७.९५ को ठे�का सं�झौता भएको छ। ठे�का स�झौता को िवल अफ �वा�टीटीमा �ोिभजनलसम अ�त�गत �ोिभजन फर �रअलोकेशन अफ सिव�सेज र इ��जिनयर फे�स�लिटमाकुन कुन काय�मा खच� ग�रने हो सो को
िडटेल�ट◌ीमे�ट तयार गरेको पाइएन। परामश�दाताबाट तयार गरेको लागत अनुमानमा समेतइ��जिनयर फे�स�लिट समावेश छैन ।यसरी िनमा�ण काय�संग ��य� स�व�ध नभएको �रअलोकेशन अफ सिव�सेज र इ��जिनयर फे�स�लिट
लागतमा समावेश गरेको कारणबाट �.३२ लाख �ययभार परेको छ ।

४७ कालोप� सडकको लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत नमस� बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ। नगरपा�लकाको िविभ� वडामा सडक कालोप�े गन� कामको लागत
अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� बमो�जम इ�यपुमे�टमा �वाइल, ��ेयर र एयर क��ेसर रा�नुपन�मा �वाइल, ��ेयर मा� राखेको छ। एयर क��ेयर राखेको पाइएन। यसले िनमा�ण काय�को गुण�तरमा जो�खम रहने ह� ँदा न�स� बमो�जम
लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ

४८ माटो ढुवानी तथा पुन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)(ख) मा ख�रद सं�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा िबल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाँपजाचँ गरी नापीिकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। ड��प� साइट िनमा�ण उपभो�ा सिमितवडा नं ४ लाई �. २५ लाख भु�ानी भएकोमा मेिशनबाट माटो खनेर नदीको डाइभस�न बनाँउने, माटो ढुवानी गरी पुन� र �ाभेल सववेश
क��या�सन गन�काम भएको मू�या�नबाट दे�ख�छ। नापीमा उ� कामको चेनेज, ठाउँ खुलाएको छैन। नदीको डाइभस�न बनाउँदा ३४८७.५० घ.िम खनेको माटो कहाँ �योग भएको खु�दनै। ढुवानी गरी माटो पुन� काम �रभर पोस�नतफ�

१,०४६,२५०
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४६५०.० घ.िम.रखु�ा चौर तफ�  ३६८७.३२घ. िम. काम गरेको छ।यसरी�रभर पोस�न तफ� को माटो पुन� काम डाइभस�नख�दा िन�केको माटो �योगगनु� पन�मा सो �योग गरेको नदेखाई �ज�ा दररेट अनुसार �ित घ.िम. �.३००। ले
भु�ानी गरेकोछ । अत : डाइभस�नख�दा िन�केको माटोको �योग नदेखाएको प�रमाण ३४८७.५० घ.िम.को दर �. ३००.० ले �.१०४६२५०। असुल ह�नु पन� �.

४९ पे�क�को ब�क जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११३(३) मा िनमा�ण �यवसयीलाई पे�क� िददंा िनजले संझौता बमो�जम काम नगरेमा सो िनकायले अनुरोध गरेपिछ त�काल �य�तो िनण�यलाई भु�ानी गन� गरी ब�क जमानत �लई पे�क�
िदनुपन� उ�ेख छ । िविभ� िनमा�ण काय�को संझौता अनुसार िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� िदएकोमा पे�क� िदएको रकमको जमानत अव�ध समा� भैसकेको पे�क� फछय�ट नह� ंद ैब�क जमानतको �याद समा� भएकोमा जमानतको �याद
थप नगरेकोले पे�क� रकम जो�खममा रहेको छ । यसरी जो�खममा रहेको पे�क�को ब�क जमानत अव�ध थप गरेको �माण पेश गनु� �. ।

ठे.नं िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण पे�क� रकम ब�कको जमानत �याद

०३/०७७/७८ डांफे ह�वुह� जे.भी सडक कालोप�े ७७,५०,०००.० २०७८ असोज ५

" " " डांफे ह�वुह� जे.भी सडक कालोप�े ७७,५०,०००.० २०७८ असोज २३

११/०७६/७७ डाइनािमक के.वी.सी/ सािहल जे.भी. कृषी तथा तरकारी बजार सेड िनमा�ण २८,००,०००.० २०७७।९।१७

०१/०७७/७८ खा�पाचे । िवराट जे.भी स�पे�सन वृज िनमा�ण २२,००,०००.० २०७८।८।६

ए�लट क�सट��सन सडक कालोप�े ५१,७५,५००.० २०७८।११।३

ज�मा २,५६,७५,५००.०

२५,६७५,५००

५० �याद थप 

कृिष तथा तरकारी बजार सेड िनमा�ण गन� सं�झौताको बँुदा 35 मा तोिकएको अव�धिभ� काम स�प� नगरेमा स�प� गन� नसकेको कारण पेश गनु�पन�, काम िढलो गरेकोमा साव�जिनक िनकायले िढलो गरेको चेतावनी प� िदनुपन� र
मना�सब कारणबेगर अव�ध थप गन� नह�ने उ�ेख छ। सेड िनमा�ण गन� डाइनािमक (के.िब.सी.) सिहल जे.िभ. सँग २०७७/३/१५ मा २०७७/८/७ िभ� स�प� गन� गरी �. १,४०,९३,०१८।९६ को ठे�का सं�झौता भएकोमा पिहलो
पटक २०७८ जेठ ६ स�म, दो�ो पटक २०७८ मं�सर ५ स�म �याद थप गरेको पाइयो। उ� थप �याद िभ� काम स�प� भएको छैन। यो वष� पिहलो रिन� िबलको २०,०६,७१७.० भु�ानी भएको छ। २०७८ मं�सर ५ प�चात �याद
थप गरेको छैन। लकडाउन, ज�गा िववादको कारणबाट तोिकएको अव�धिभ� काम स�प� नभई �याद थप गरेको पाइयो। यसरी २ पटक थप गदा� समेत कामको �गित �यून रहेकोले काम स�प� नह�नुको कारण पिहचान गरी तोिकएको
अव�धिभ� कामस�प� गन�तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ

५१ ९ २०७७-५-२९ चेनेजको ल�वाई बढी देखाएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)(ख) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल वा अ�य कुनै िवल िवजको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जांच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको बा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । बरहथवा १४ र १७ को सडक ढलानको काममा िन�न आइटमको िन�न चेनेजको ल�वाई बा�तिवक भ�दा बिढ देखाएको कारणबाट बढी प�रमाणको भु�ानी ह�न गएकोले असूल
गनु�पछ�  �.

७७,८७२
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काय� िववरण नापी गरेको चेनेज नािपमा देखाइएको
ल�बाई

ह�नुपन�
ल�बाई

भु�ानी प�रमाण घ.मी. भु�ानी ह�नु पन� प�रमाण
घ.मी.

बढी
प�रमाण

दर बढी भु�ानी

वडा नं १७

�ाभेल िफ�लङ ००.४००-००..४०२ २२ २ २३.७६(२२*४.५०*०.२४) २.१६ २१.६ १३०१/५६ २८,११३.०

�टोन सो�लङ ००.२४०-००.२४८ १० ८ ५(१०*५*.१०) ४ १ ३०५०.० ३०५०.०

िप.सी.सी वक�  (१: २: ४) ००.२४०-००.२४८ १० ८ ७.५(१०*५*.१५) ६ १.५ ११४६८.० १७२०३.०

ज�मा ४८३६६.०२

वडा नं १४

�थानीय पुवा�धार िवकास साझेदार काय��म तफ� को
�ाभे�लङ वक�

००.३०.००+३७ ९ ७ २.५२(९*२.८*.१) .५६ १.९६ ९७३/८० १९०८/६४

" " ००+३०-००+३२ ४ २ १.१२(४*२.८*.१) .५६ .५६ ९७३.८० ५४५.३२

बो�डर �स�लङ ००+३०-००+३७ ९ ७ २.५२(९*२.८*.१) १.९६ .५६ ३१६३.० १७७१.२८

" " ००+३०-००+३२ ४ २ १.१२(४*२.८*.१) .५६ .५६ ३१६३.0 १७७१.२८

िप.�स.सी १: १ :५ :३ ००+३०-००+३७ ९ ७ ३.७८(९*२.८*.१५) २.९४ .८४ १३९९३.३९ ११७५४.४७

िप.�स.सी १: १ :५ :३ ००+३०-००+३२ ४ २ १.६८(४*२.८*१.५) १.६८ .८४ १३९९३.३९ ११७५४.४७

ज�मा २९,५०५.४६

कुल ज�मा ७७,८७१.४८

५२ घटी कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (५) मा सवारीसाधन भाडामा िदने �यवसाय गन� �यि�लाई भाडा भु�ानी गरेकोमा १० �ितशतको दरले करक�ी गनु�पन� उ�ेख छ। गो.भौ.नं. १२ बाट २०७७/५/३० मा गाडी भाडा बापत �.

६८६४८०। को १० �ितशत �. ६८६४८। करक�ा गनु�पन�मा �. २९०००। मा� करक�ा गरेको पाइएकोले घिट करक�ा गरेको �. ३९६४८। को कर दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

३९,६४८

५३ मु�यांकन सिमित 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४७(१) मा बोलप� मु�यांकन गन� गिठत सिमितमा साव�जिनक िनकायको �मुख , आ�थ�क �शासन शाखा �मुख, �ािव�धक िवशेष� समेतको मु�यांकन सिमित गठन ह�ने उ�ेख छ ।
१५ बेड अ�पताल भवन िनमा�ण गन� �.१८,९५,४१,४८८।२२ लागतमा िनमा�ण गन� गिठत मु�यांकन सिमितमा आ�थ�क �शासन शाखा �मुखको संल�ता नदे�खएकोले कानुनको पालना ह�नु पद�छ

५४ �माण पेश नभएको ४,६९८,४९९
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण संल� ह�नपन� उ�ेख छ। िविभ� िनमा�ण काय�को भु�ानी गरेकोमा रिन� िबल,

नापी गरेको तथा �ािव�धक मू�या�न �माण पेश ह�न आएन। रिन� िबल पेश नह� ँदा िबल बमो�जम भु�ानी रकम िभडान गन� नसिकएको साथै रिन� िबल अनुसार वा�तिवक नाँपजाँच गरी �ािव�धक मू�या�न गरेको �माण र सं�झौता
समेत पेश नभएकोले उ� �माण पेश ह�नुपर्ने �.

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी िववरण भु�ानी रकम �.

१८५-२०७८।२।१३(ठे.नं.११।०७६।७७) डाइनािमक के.िव.�स. जे.भी. लाई �थम रिन� िबल भु�ानी २००६७१७

१५२-२०७८।१।१३(८।०७५।७६) अ��तम रिन� िबल भु�ानी ६७११७७

२१६-२०७७।३।२९ नाग�रक सहायता क� िनमा�ण उ.स. ३०००००।

३५-२०७७।६।६(ठे.नं.१८।०७५।७६) अिफस भवन िनमा�णको अ��तम िबल १७२०६०५

ज�मा ४६९८४९९

५५ कर क�ी नगरेको 
१०२-०७७/९/२३ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(५) मा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको सेवा�दायक बा�स�दा �यि� वा िनकायलाई भु�ानी रकमको १.५ �ितशतका दरले कर कि� गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लय सहयोगी
राजिकशोर रायको पे�क� फछ�ट गदा� ट� �सफम�र जडान बापत िबल मू�य �. ३७३०००। र मू�य अिभवृि� कर �. ४८४९०। समेत �. ४२१४९०। भु�ानी गरेकोमा िबल मू�यको १.५ �ितशत �.५५९३। कर कटा गरेको
नपाइएकोले कर क�ा गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

५,५९३

५६ कर िवजक पेश नभएको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७(१) बमो�जम दता� भएको �यि�ले कूनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरे दे�ख बाहेक �ापकलाई अनुसुिच-५ र ५(क) बमो�जमको ढाचामा कर
िबजक िदनु पन� �यव�था छ।िन�न ठे�काको रिन� िबल तथा अ��तम िबल भु�ानी गरेकोमा कर िबजक पेश भएको पाइएन। सरकारी रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� कागजात पेश गरी कानूनको पालना ह�नुपन� �..

ठे.नं. िनमा�ण �यवसायी रिन� िबल �याट समेत भु�ानी �.

१३६-०७७/१२/११ डाँफे ढुकुर �थम १३९५२३९१

७/०७५/७६ मु�ा क��ट��सन अ��तम १०२५६५८

६/०७५/७६ मु�ा क��ट��सन अ��तम ५४४५०४

ज�मा १५५२२५५३।

१५,५२२,५५३

५७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा-टु�ा पारी ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था रहेको छ भने साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१) मा �. २० लाख
�पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको र िनयम ८५(१ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी रकमको वा

११,६३९,१३७
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एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले सो िनयमावली, िवप�रत ख�रद गरेकोले ख�रद काय� �ित�पधा��मक तथा िमत�ययी नभएको ह�दा कानून स�मत
नदे�खएको �.
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भौ नं िमती फम�को नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

६१-०७७.७२ एस.एम.के.लाइट क��ट��सन िविभ� िनमा�ण काय� ३१९०९४।५७

११८-०७७.११.२५ महादेव िनमा�ण सेवा " " " ४९८८८३

१२०-२०७७.११.२५ सिहल ए�ड मfिहल क��ट��सन " " " ४९७९९२

१२२-२०७७.११.२५ मु�कान िनमा�ण सेवा " " " ४९५८७२

१२८-२०७७.१२.८ कृ�ण िनमा�ण सेवा " " " ४७०४५७।०

१७६-२०७८.१२.९ शुभसागर क��ट��सन " " " ४९४६३६

२०७-२०७८.२.२८ एम.एन.िव. क��ट��सन " " " ४९६७७८

१७२-०७७.५.३० िदपा क��ट��सन " " " ४८०७९२

३१४-२०७८.३.३० ए.एस.�ुप अफ क.�ल. " " " ४६५२११

ज�मा ४२२८७१५।५७

५६-२०७७.६.२६ सला�ही ट� ेड क�सन� केबल, �यामरा ४९९२००

२०-०७७.५.३० आलोक इले�ट� े िन�स �यापटप ख�रद ४९५७८७

३२९-२०७८.३.३० �यरुेिटक स�लायस� मेिशनरी औजार ४९८८१५

१५७-२०७८.११.८ उ�कष� ट� ेडस� मेिशनरी औजार ४९९६८६

८७-२०७७.८.९ एस.के.इले�ट� ोिन�स �यािट� ४९९५२४

७१-२०७७.७.२ उ�कष� ट� ेडस� मेिशनरी ख�रद ४९९८८६

५८-२०७७.६२८ सला�ही ट� ेड ए�ड क�सन� केवल, माउस आिद ४७४७६९

६७-०७७.७२ �यरुेिटक स�लायस� मेिशनरी औजार ४९९४६०

६९-२०७७.७.२ आलोक इले�ट� ोिन�स मेिशनरी औजार ४९१५५०

६५—२०७७।७।२ िम�थला इ�टर�ाइजेज मेिशनरी औजार १९३०४९

६३-२०७७।७।२ सुिमत अटोइ�टर�ाइजेज मोटरसाइकल २५८८९९
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५०-२०७७।६।२२ रौनक इ�टर�ाइजेज मोटरसाइकल ३२३९००

२११-२०७८।३।६ रौनक इ�टर�ाजेज मोटरसाइकल २४२९००

ज�मा ५४७७४२५

२७९-२०७८३२५ गुडिवल जनरल अड�रस फिन�चस� िफ�चस� ४७८०६६

२८१-२०७८३२५ गुडिवल जनरल अड�रस फिन�चस� िफ�चस� ४९५८३६

३२६-२०७८३३० �यरुेिटक फिन�चस� िफ�चस� ३९५५००

७६-२०७७७२ कृ�ण ��टल फिन�चर फिन�चस� िफ�चस� ४०३०००

७४-२०७७७२ देवराज इ�टर�ाइजेज फिन�चस� िफ�चस� १६०५६७

ज�मा १९३२९९६

कुल ज�मा १.१६,३९,१३६.५७

५८ गैरसरकारी सं�था माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनास�ब�धी ता�लम अिभमु�खकरण ज�ता काय� सं�थाबाट गराउँदा िछटोछ�रतो �भावकारी र िमत�यायी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैरसरकारी सं�थाबाट गराउनस�ने
उ�ेख छ। देहायका गैरसरकारी सं�थासंग स�झौता गरी जनचेतना स�ब�धी ता�लम ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थाबाट गराउने कानूनी �यव�था भएकोमा भवन िनमा�ण ज�तो जिटल काय�को सं�झौता गरी भु�ानी गरेको कानूनस�मत
नदे�खएको �.

गो.भो.नं./िमित सं�था काय�िववरण रकम

३१४-२०७८/३/३० ए.एस.�ुपअफक�पनी�ा.ली. क�भट�िनमा�णतथानालामम�तए.एस�ुप .अफक�पनी�ा.ली ४६५२११.०

२७०-२०७८/३/२३ भ�डारणक�िनमा�ण सानािकसानकृिषसहकारीसं.�ल. १४,५५,०००.०

ज�मा १९२०२११.०

१,९२०,२११

५९ मेिशन उपकरण भाडामा �लने 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १३ मा मेिशन औजार उपकरण भाडाको लागत अनुमान तयार गन� साव�जिनक िनकाय �मुखले �य�तो औजार, उपकरण स�ब��ध �ान भएका �ािव�धकको एक सिमित गठन गन� र
�य�तो सिमितले मेिशनरी औजार, उपकरणको �पेिशिफकेशन, अव�था र आय,ु बजार दर लगायतका आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले २०७७/८/१० मा िनमा�ण साधन भाडामा �लने सूचना �काशन गरी
दता� भएका २ वटा फम�को तुलना�मक िववरण अनुसार �यूनतम मू�य अिकत राह�ल क��ट�सन सँग २०७७/८/२८ मा सं�झौता गरेकोमा लागत अनुमान तयार गरेको छैन। पा�लकाको आ�नो नाउँमा एक थान जे.�स.बी., १ थान
रोलर, १ थान िटपर, १ थान �ेडर, २ थान �ा�टर रहेकोमा सो को उपयोग नगरी भाडामा ए�साभेटर �ितघ�टा �.१४५०।, रोलर �ितिदन �.९९०। को सं�झौता गनु� मना�सब दे�खएन। िनज राह�ल क��ट��सनलाई भौ.नं. ९९ बाट

३,५००,०००
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२०७७/९/१३ मा बैक जमानत वेगर �. ३५ लाख पे�क� िदएको र उ� पे�क� हालस�म फछ�ट भएको नपाइएकोले लागत अनुमान तयार नगरी बैकं जमानत बेगर पे�क� िदने नगरपा�लका �मुखलाई �ज�मेवार बनाई िनयमानुसार
पे�क�मा ला�े �याजसमेत असूल गनु�पन� �.

६० आ�तरीक आयमा ज�मा नगरेको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन�स�ने �यव�था छ। सडक �तरो�ित काय�को वडा नं.

१,२,३,४,५,६ को उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� मेशीन उपकरण पा�लकाको �योग गरेको उ�ेख गरी मेिशन उपकरण बापतको रकम क�ा गरी बाँक� रकम सिमितलांई भु�ानी गरेको छ। पा�लकाको आ�नो मेिशन उपकरण
�योग बापत क�ा गरेको िन�नानुसारको रकम आ�त�रक आयमा ज�मा गनु�पन�मा आ�त�रक आयमा ज�मा गनु� पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित मेिशन �योग वापत िबलबाट क�ा गरेको �.

२१०-२०७८।३।३० ७४९३७३।३७

१४०-०७७।१२।३० १००४७९९।६०

१७१-२०७८।१।२३ ७८४१३८।१२

ज�मा २५३८३११।०९

६१ नापीमा नदेखाएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)(ख) मा ख�रद सं�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको भु�ानी गदा� नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। सडक मम�त उपभो�ा सिमित वडा नं. ४ लाई बाटो तथा क�भड� िनमा�ण कामको अ��तम िबलको �. ४२६८००। समेत �. २१६५७९०।६७ भु�ानी भएको छ। कुल ८ आइटम काय�प�रमाण
म�ये एक आइटम टोर��टल वक�  ५२८८.९२ के.�ज.को दर �.१००.१० ले �.५२९४२०.८९ भु�ानी भएकोमा उ� टोर��टल काय� नापीमा नदेखाएकोले नापी गरेको �माण पेशह�नुपन� �

५२९,४२१

६२ स�पती तथा �ज�सी मालसामानको लगत तयार गन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५(१) बमो�जम काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै
�कारबाट �ा� आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाको �ज�सी खातामा आ�दानी गन�
छुट दे�खएको र �ज�सी िनरी�ण समेत नगरेकोले ख�रद भएका, सहायता वा ह�ता�तरण भ◌�इ �ा� भएका �ज�सी मालसामानको एिकन गरी आ�दानी बाँ�नुपन� र स�ब��धत �ज�मेवार कम�चारीला◌�इ जवाफदेिह बनाउनुपन� दे�ख�छ।
नमुना परी�ण गदा� देहायको मालसामान �ज�सी आ�दानी बाँधेको नदे�खदा आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पन� �

४८९,२५५
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गो.भौ.नं./िमित सामानको िववरण प�रमाण भु�ानी �.

१०२-२०७७/६/२६ �यानन ि��टर (४-१) हेिभ १ ४३५०५

�यानन ि��टर १ ३६७२५

�यानन ि��टर २९०० १ १९७७५

क��यटुर (डेल) ४ ३५०३००

क��यटुर टेबल २ १६९५०

२३२-२०७७/८/२५ टायर २ थान २२०००

ज�मा ४,८९,२५५.०

६३ परामश� खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ कोिनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको सोझैख�रद गरी �.९५,२२,५५५.०खच� लेखेको छ। लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेकोछ । नगरपा�लकाको
जनशि� �योग गरी गन� स�ने काय� पिन परामश�दाताबाट संचालन गनु�को कारण �प� छैन । यसरी परामश�दाताको मा�यमबाट भएका काय�ह�को �भावकारीता स�व�धमा नगरपालीकाबाट अनुगमन तथा मु�यांकन समेत भएको
नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन । साथै स�ब��धत फम�ह�ले पेश गरेको �रपोट� पिन काया�लयमा दा�खला समेत भएको नदे�खएकोले �माण संल� गरी खच�लाई िनयिमत गनु�पन� �

९,५२२,५५५
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भौ.नं./िमित फम�को नाम िववरण रकम

८०३-०७८।३।२३ उधमिशलता मिहला सशि�करण नेपाल मिहला सशि�करण ता�लम ४,००,०००.

८०५-२०७८।३।२३ जन �योती सामुदाियक सं�था मिहला सशि�करण ता�लम ३,००,०००.०

८२३-२०७८।०३।२५ बा�मती वे�फेयर सोसाइटी नेपाल,सला�ही बैदेिशक रोजगार �व��न काय��म १,५०,३०१.०

८६०-२०७८।०३।२९ शा��त तथा एिककृत समाज सेवा नेपाल �सलाई कटाई ता�लम तथा �सलाई मेिशन िवतरण काय��म ५,००,०००.०

८७८-२०७८।३।३० मखमली सामुदाियक सं�था �सपमुलक ता�लम १,४८,८००.०

८३४-२०७८।३।२६ िशवश�� सामुदाियक सं�था जे� नागरीक स�मान काय��म ५,००,०००.०

845-२०७८।03।२६ जनिहत सेवा समाज नेपाल त�यांक संकलन तथा अ�याव�धक २,५०,०००.०

८३६-२०७८।३।२६ ईन�सयोर प�रयोजना काय��म ईन�सयोर प�रयोजना २,९८,०००.०

८५८-२०७८।३।२९ वाल िवकास नेपाल वाल िवकास ४,९९,७८०.०

५७९-२०७८।१।१० ओ�रयल इ�जीिनय�रङ क�स�टे�सी डी.पी. आर िनमा�ण १९,६६,६०२.6०

८३०।०७८।३।२५ वालिवकास नेपाल आधारभूत ता�लम ४,९५,८७०.०

८२०।०७८।३।२५ वक�  �लान नेपाल कोरोना भाइरस स�व�धी जनचेतना काय��म ४,९७,४५०.०

२०२।०७७।९।१३ बालिवकास नेपाल कोरोना भाइरस स�व�धी जनचेतना काय��म ४,७७,६९९.०

२८७।०७७।९।२० ई��प िटकल इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा.ली सौय� सडक ब�ी िव�� स�भा�यता अ�ययन तयार ९७,४२८.०

८४३।०७८।३।२६ वालिवकास नेपाल जनचेतना गो�ी ४,९२,७५०.०

८५८।०७८।३।२९ वालिवकास नेपाल ता�लम काय��म ४,९९,७८०.०

२०७८।०३। वालिवकास नेपाल अनौपचा�रक िश�ा तथा सा�रता काय��म ६,९२,०००.०

२६१-२०७८।३।२५ वालिवकास नेपाल वालवा�लकाह�को लािग �सकाई सह�जकरणको लागी शैि�क काय��म ३,००,०००.०

२५-२०७८।३।२ वालिवकास नेपाल िव�ालयका िकशोरीह�लाई पोषण तथा जीवन उपयोगी �सप तथा मादक पदाथ� सेवन �यिुनकरण काय��म २,५९,०९५.०

८६६-२०७८।३।२९ राधा कृ�ण सामुदाियक सं�था मिहला सशि�करण ता�लम ५,००,०००.०

८६४-२०७८।३।२९ ह�रबाबा सामुदाियक सं�था िविभ� सशि�करण काय��म ४,९५,०००.०
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ज�मा ९५,२२,५५५.०

६४ पु�ी नभएको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ। �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन� उ�ेख छ। यस गाउँपा�लकावाट िन�नानुसारको भु�ानी खच� पु��ाईको लािग आव�यक �माण संल� नगरी भु�ानी खच� लेखेको दे�खएकोले आव�यक �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा देहायअनुसार खच� पुि� नभएको रकम
असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

५,६२२,१८३
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गोभौरिमित भु�ानीिववरण भु�ानी�लने भु�ानीरकम खच�पुि�नभएको कैिफयत

९-२०७७/५/३० िविवधखच� राजिकशोरराय ३५५७८ ३५५७८ आव�यक कागजात पेश नभएको

१६-२०७७/५/३१ िविवधखच� िवगनसाह २०००० २०००० " " "

६४-२०७७/६/१५ िविवधखच� सं�जवकुमारकुसवार १८६०० १८६०० " " "

१००-२०७७/६/२६ िविवधखच� महादेवट�डस�मलगवा ४९९००० ४९९००० " " "

१०६-२७७/६/२६ सुचाना�काशन सला�िहआवाजसा�ािहक १५००० १५००० " " "

१५३-२०७७/७/२ सेवापरामश� य�बहादरुख�का १००००० १००००० " " "

१५४-२०७७/७/२ िविवधखच� रोशनकुमारचौधरी ४५००० ४५००० " " "

१५९-२०७७/७/२ िविवधखच� �मोदराय ९७००० ९७००० " " "

१६०-२०७७/७/२ िविवधखच� राजिकशोरराय ४५००० ४५००० " " "

१६१-२०७७/७/२ मेिशनरीऔजारमम�त राजिकशोरराय १००००० १००००० " " "

१९५-२०७७/७/२८ मम�तकाय� भरतकु�हारप��डत १००००० १००००० " " "

१९६-२०७७/७/२८ गािडभाडाभु�ानी सुिनलकुमारराय ५५००० ५५००० " " "

१९७-२०७७/७/२८ सवारीसाधनमम�त राजिकशोरराय ५१००० ५१००० " " "

२०३-२०७७/८/७ भ�णखच� �खमबहादरुभुजेल,

देवान�दमहतोरनव�सराय
१११२१० १११२१० " " "

२५०-२०७७/९/८ िविवधखच�, धम�सं�कृित गोिव�दराय २००००० २००००० " " "

२७१-२०७७/९/१३ िविवधखच� भरतकु�हारप��डत ८५००० ८५००० " " "

३३७-२०७७/९/२७ पुसमिहनाकोतलबभु�ानी न.पा.को�थाियकम�चारीकोतलबभु�ानी १९४०१८१।
३०

१९४०१८१.३० " " "

४०८-२०७७/१०/२१ िविवधखच� रामइ�वईराय ५०८९४ ५०८९४ " " "

४०९-२०७७/१०/२१ मं�सररपुसकोतलबभु�ानी अिनलकुमारयादव ३२४०० ३२४०० " " "

४२१-२०७७/१०/२३ गािडमम�त एभरे� इन कप�रेटेट �ा.�ल ६२००८ ६२००८ " " "
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६११-२०७८/१/२१ काया�लयतथामसल�दसामाि� भरतकु�हारप��डत ५२००० ५२००० " " "

६१२-२०७८/१/२१ मेिशनरीमम�त राजिकशोरराय ८२००० ८२००० " " "

२०४-२०७७/८/७ िविवधखच� भरतकु�हारप��डत ३५००० ३५००० " " "

२०५-२०७७/८/७ काित�कमिहनाकोपा�र�िमकभु�ानी खेलकुल�िश�क २५००० २५००० " " "

२३६-२०७७/८/२८ मटन�टेशनरी�ा.�ल. भरतकु�हारप��डत २५००० २५००० " " "

२३९-२०७७/८/३० हा�ज�रबापतभु�ानी तेजनारायणमहतो १६१०० १६१०० " " "

२३७-२०७७/८/२८ मेिशनरीऔजार राजिकशोरराय ५४१७५ ५४१७५ " " "

३११-२०७७/९/२३ पे��कफछ�ट अनोजकुमार�े� २४५११ २४५११ " " "

३१८-२०७७/९/२६ करारसेवाशु�क ह�रहरमहतो ४८६०० ४८६०० " " "

३४०-२०७७/९/२७ मं�सररपुसकोपा�र�िमकभु�ानी बाबुका�जख�का ४९५००.० ४९५००.० " " "

४६०-२०७७/११/१२ करारसेवाशु�क बाबुका�जख�का २५००० २५००० " " "

३६२-२०७७/१०/८ सवारीसाधनमम�तरमेिशनरीऔजार २००००० २००००० " " "

६०७-२०७७/१/३० धम�सां��कितककाय��म शंकरमहतोकेसरी १०५९० १०५९० " " "

७१२-२०७८।३।१६ �स�लङपंखाह�ता�तरण५थान इलाका�हरीकाया�लय, हज�रया,
सला�ही

१५७५०.० १५७५०.० इलाका�हरीकाया�लयमा�ज�सीदाखीलानभएको

२९१/९/२० �याकेट सेट १६ र �लो�स १६ िवतरण �ेम तारा ट� ेडस� �ाली , वाने�वर ८१,९२५ ८१,९२५ िवतरण भरपाई पेश नभएको

६०२-२०७८/१/१९ घरभाडारकम राजिकशोरमहतो ११५००० ११५००० घर भाडा स�झौता पेश नभएको

८९३-२०७८।३।३० वाटर प�प,पाइप, वायर ख�रद सुजल ट� ेड क�सन� ९८९९८.० ९८९९८.० दा�खला, �योजन नखुलेको

८९३-२०७८।३।३० अशकको िव�वा ख�रद बरहथा नगरपा�लका १५००००.0 १५००००.0 दा�खला, वृ�ारोपण भएको �माण पेश नभएको

८८५-२०७८।३।३० लैिगक िहंसाको िनवरणको काय��म
संचालन

बरहथा नगरपा�लका १,००,०००.0 १,००,०००.0 कागजात पेश नभएको

८९४-२०७८।३।३० �समे�ट, ई.पी पाइप आदी सुजल ट� ेड क�सन� ९८,६०६.० ९८,६०६.० दा�खला, �योजन नखुलेको

८९५-२०७८।३।३० कृषी काय��म अ�णकुमार �संह १,५०,०००.० १,५०,०००.० कागजात पेश नभएको
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८९९-२०७८।३।३० धािम�क तथा सां�कृितक सं�था
सहायता

िवनय िव�ड�स ३,८९,००७.० ३,८९,००७.० कागजात पेश नभएको

६०७।२०७८।१।२० धम� सां�कृितक काय��म शंकर महतो १०५९०.० १०५९०.० भरपाई संल� नभएको

६९०।२०७८।३।६ अ�य भ�ा िविभ� ८६,९६०.० ८६,९६०.० गत वष�को भु�ानी ह�न वांक� रकम भु�ानी गरेकोमा नगरसभाबाट पा�रत
गराउनु पन� ।

६९१।०७८।३।६ धम� सां�कृितक पतंजली योग नगर सिमित १५०००.० १५०००. भु�ानी भएको चेक �या�सील भएको अव�था पिन खच� नघटाएको

ज�मा ५६,२२,१८३

६५ शेयर लगानी 
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन,२०७४ को दफा २७ मा �थानीय तहले संिचतकोष मा�थ �ययभार ह�ने रकम वाहेकका अ�य रकम आ�नो बजेटमा �यव�था गरी स�व�धीत �यव�थािपकाबाट �य�तो बजेट �वीकृत भएपछी मा�
खच� गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले बजेट �यव�था नगरी बा�मती मु�े�वर संचार सहकारी सं�था �लिमटेडको ४० िक�ा शेयर वापत गत वष� �.४ लाख र यस वष� ७० िक�ा शेयर वापत �.७ लाख समेत �.११ लाखको शेयर
ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । शेयर ख�रद गन� बजेट �यव�था नगरी खच� गरेको साथै नगर सभाको समेत िनण�य वेगर चालु खच�बाट शेयर लगानी गरेको कानुनस�मत नदे�खएको �.

१,१००,०००

६६ �रतपुव�कको िवजक पेश नभएको 
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 नगरपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका
स�लायस�बाट मु.अ.कर �.५७८७९.७७समेत �.४४५२२९.०सामान तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस�ले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो .भौ नं र िमित फम�को नाम ख�रद भएको समा�ी भु�ानी रकम मू.अ.कर रकम कैिफयत

२२५-२०७७/८/१८ ल��मस�ज�कलहाउस औष�ध ५०००.० ६५०.० िवजक नं हातले लेखेको

१४९-२०७७/७/२ फोकसम��टपलिबजनेस सूचना�काशनकोभु�ानी ११८३३४.० १३६१३.६५ फोटोकपी िवल पेश
गरेको

६९३।२०७८।०३।६ रेन ट� ेड ए�ड माक� िटङ �ा.ली सूचना �काशन ५६९५२.0 ६५५२.० फोटोकपी िवल पेश
गरेको

७५६।०७८।३।२२ एडफो�स म�टीपल िवजनेस �ा.ली. सूचना �काशन १,२१,८६०.० १४९३९ फोटोकपी िवल पेश
गरेको

७६६।०७८।३।२२ ई�जोिमिडया सभ�स �ा.ली सूचना �काशन १३१२५३ १५०९९.0 फोटोकपी िवल पेश
गरेको

ज�मा ४४१३९९ ५०८५३

५०,८५३
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६७ �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 । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को दफा २(१) बमो�जम गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म
अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन�, �िमकह�लाई रोजगार बापतको पा�र�िमक भु�ानी गदा� ब�क खाता माफ� त गन� पन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको
छैन ।कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई,

अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन नभएको , �िमकह�लाई रोजगार बापतको पा�र�िमक
भु�ानी गदा� ब�क खाता माफ� त नगरी रोजगार संयोजक माफ� त भएको पाइयो । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िवकासिनमा�ण तथा मम�त काय� लगायतका १२ वटा काय��म स�ालन गरी यस वष� वडा नं.१ देखी
१८ का ३१९ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ८५,०७,७८७.० खच� गरेको छ ।लि�त वग�लाई ६५ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् ।उ� खच�वाट लि�त
वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �ृजना भएको दे�खंदनै ।

६८ राज�व िफता� 
आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा िव�व�यापी �पमा फै�लएको कोरोना भाईरसका कारण भएको देश�यापी ब�दाब�दीका कारण बजार ठे�का ठेकेदारह�लाई यसबाट पन� गएको मका�लाई म�यनजर गरी नगरपा�लकाले आ.ब.२०७७।७८ मा
राज�व िफता� कोष अ�त�गत �.१६,००,०००.० बजेट िविनयोजन गरी ७ जना �य��ह�लाई राज�व िफता� गरी �.१२,९८,३६८.३९ भु�ानी खच� लेखेकोमा राज�व िफता� गन� काय�िवधी, ब�दाव�दीको अव�ध, बजार ब�द भई घाटा
पन� गएको रकम ज�ता पु�ुयाई गन� कागजात वेगर िदएको भु�ानीलाई िनयिमत मा� न�सकएको �.

१,२९८,३६८

६९ 241 २०७८-३-२३ सोझै ख�रद 

२४१।२०७८।०३।२३साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२)मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा-टु�ा पारी ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था रहेको छ भने साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१)मा
�.२० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको र िनयम ८५(१ख)मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी
रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले सोिनयमावली िवप�रत �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा �यव�थापन सूचना �णाली
संचालानथ� वडा काया�लयह�को लागी डे�कटप क��यटुर १८ सेट, ि��टर ३६ थान लगायतको सामान �यमुाइ�ो इ�टर�ाइजेज, जनकपुर -४, धनुषाबाट ख�रद गरी �. १८,८७,५५२.० भु�ानी गरेको छ । उ� सामा�ीह�को माग
फाराम , ख�रद आदेश , दाखीला �ितवेदन, ह�ता�तरणा फाराम �े�तामा संल� गरेको पिन दे�खएन यसरी िनयमावली िवप�रत ग�रएको ख�रद काय� �ित�पधा��मक तथा िमत�ययी नभएको ह�दा कानून स�मत नदे�खएको �

१,८८७,५५२

७० जो�खम भ�ा 
५१।२०७८।३।३०नेपाल सरकार�ारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोिभड- १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७ (ङ) मा क��ाक ट� े �स�मा खिटएका
�वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�, अनगुमन मू�यांकनमा संल� जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको सु� तलब �केलको ५० �ितशत जो�खम भ�ा �ा� गन� स�ने �यव�था गरेको छ। िन�न पदा�धकारी तथा
कम�चारीले कोिभड-१९ सं�मण रोकथामको लािग िविभ� अव�धमा बैठक ब�स बैठक बसेको िदनको जो�खम भ�ा भु�ानी �लएको पाइयो। उ� बैठक बसेको अव�धको जो�खम भ�ा भु�ानी गन� जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश
बमो�जम िम�ने दे�खदनै। अतः �वा��य किम� बाहेक अ�य कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई भु�ानी कानून सं�मत नदे�खएको �.

�स.नं पदा�धकारीको नाम भु�ानी रकम

१. नगर �मुख देवान�द महतो ५१०००.०

२. �.�. अ �खम ब. भुजेल ५१०००.०

३. ले.अ. नव�श राय ५१०००.०

ज�मा १५३०००.०

१५३,०००
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७१ िवल पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� गन� िवल,भपा�इ,�माण र कागजात संल� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई खच� गनु� पन�
�यव�था छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकावाट िन�नानुसारको भु�ानी गरेकोमा ख�रद िवल पेश नभएकोले िवल पेश गनु�पन� अ�यथा
असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

गो भौ र िमित भु�ानी िववरण भु�ानी �लने भु�ानी रकम खच� पुि� नभएको कैिफयत

४३-०७८।०३।७ �वारे�टाइ खच� वडा नं ११ १०००००.० ६४११८.० िवल पेश नभएको

२३-२०७७।०७।१४ सामान ख�रद राजिकशोर राय १०००००.० १०००००.० " "

ज�मा १,६४,११८.०

१६४,११८

७२ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ ।यस वष� नगरपा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु मा �.

६३,०१,६८२.० खच� लेखेको दे�ख�छ ।नगरपा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित
तय गरेका छैन । तसथ� 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 ।

�स.नं कृषक समूहको नाम अनुदानको िक�सम अनुदान रकम

१ मकै कृषक समूह (१०५४ जना कृषकह�लाई िवतरण ग�रएको) मकैको िवउ २८,०१,६८२.०

२ गाय�ी मल उपभो�ा सिमित, वडा नं ५ तरकारीको िवउ, �संचाई उपकरण (प�प, पाइप), मलखाद, िकटनाशक औषधी, ता�लम आिद ५,००,०००.०

3 �ी जय मा दगुा� कृषी सहकारी सं�था �ल. " " " " ५,००,०००.०

४ �ी जागृती कृषक समूह, बरहथवा -१२ धान खेतीको लािग आव�यक �संचा◌�इ उपकरण (प�प, पाइप), मलखाद, िकटनाशक औषधी, ता�लम आिद ५,००,०००.०

५ �ी शुभ ल�मी कृषक समूह, वडा नं १७ " " " " ५,००,०००.०

६ �ी दशनाम कृषक सहकारी सं�था बा�ा, बोयर बोका, घांसको िवउ, गोठ िनमा�ण, ता�लम आिद १५,००,०००.०

ज�मा ६३,०१,६८२.०

७३ 135 २०७८-१-१७ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� गन� िवल,भपा�इ,�माण र कागजात संल� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई खच� गनु� पन�
�यव�था छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले �वा�थ सं�था नभएका वडाह�मा आधारभुत �वा�थय सेवा के��ह� �थापना गन�को लािग

४९२,६८०
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देहायका सामा�ी ख�रद गरी �.4,92,680.0 भु�ानी खच� लेखेकोमा �ज�सी दा�खला, ह�ता�तरण फाराम �े�तामा संल� नभएकोले पेश गनु�पन� �.

�स.नं सामानको नाम सं�या दर ज�मा रकम

१ �रभ��बङ चेयर १४ वटा १०५००. १,४७,०००.०

२ ��टल दराज ७ वटा ९०००. ६३,०००.००

३ ��टल टेवुल १४ वटा १३०००. १,८२,०००.०

४ पला��टक चेयर ४० वटा ११००. ४४,०००.००

ज�मा ४,३६,०००.०

�याट ५६६८०.

कुल ज�मा ४,९२,६८०.०

७४ �कोप �यव�थापन कोष 

�कोप �यव�थापन कोषमा गत वष�को �ज�मेवारी �.३३,००,५७४.५७ रहेकोमा यो वष� िविभ� �ोतवाट �.१,४२,४१,२१०.० �ा� समेत �. १,७५,४१,७८४.५७ आ�दानी भएकोमा िविभ� िशष�कमा �.१,५६,५५,६१५.० खच�
भई �.१८,८६,१६९.० मौ�दात रहेको छ । नगरपा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार देहायका िशष�कमा उ� रकम खच� भएको छ ।
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खच� िशष�क खच� रकम

खाना तथाना�ता ७२९५१४

�वारे�टाइनगत ब�क� भु�ानी ३५३४१४

�वारे�टाइनिनमा�ण �यव�थापन २२३२०६५

होमआइशीलेशन �यव�थापन खच� ८७७८२५

जनशि�प�रचालन पारी�िमक िहजाड� भ�ा स�त ४७७७९०

सूचनास�देश र �शारण ८९५८९०

जो�खमभ�ा �ािव�धक (गत वष�को) ३७०५८००

जो�खमभ�ा �ािव�धक (यस वष�को) २४३४९००

िपिपइख�रद १००००००

सेिनटाइजरख�रद ४२६२५०

स�ज�कल�लोवस� ख�रद २३१०००

मा�कख�रद ९५९५१०

िभिटएमख�रद ७०१९९८

फेस�स �ड ५४७५०

�वावसंकलन र ढुवानी १५३६००

अ�सीजनिश�ल�डर ७२००००

ज�माः १५६५५६१५.0

उ� खच�को लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

�वारे�टाइन �यव�थापनमा गत वष� र यस वष� गरी �.३३,१४,९९३.० खच� लेखेकोमा �वारे�टाइनमा वसेका �य��ह�को अिभलेख, वसेको अवधी खु�ने िववरण, संल� नगरी खाजा खाना, �सरक, ड�ना लगायतका सामा�ी
ख�रद गरेको छ ।

िप.सी आर िकट केिमक�स िभटीएम, आरडीटी, सुर�ा सामा�ी लगायत सामान पटक पटक ख�रद गरी �.३०,७९,२४८.० भु�ानी गरेकोमा िवषम प�र��थितको कारण जनाई �सधै ख�रद गरेको छ ।
कोरोना खच� अ�त�गत मा�थ उ�े�खत वाहेक चालु खच� िशष�कबाट देहाय अनुसार �.१७,२४,००४.५६ खच� भएको दे�ख�छ ।
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�स.नं गो.भौ.नं र िमित िववरण रकम

१ ३१-२०७७।७।२० �वारे�टाइन खच� ७०१३९.

२ ३२-२०७७।७।२० �वारे�टाइन खच� (खाना, खाजा, िचया आिद) २०१०८०.

३ ३५-२०७७।७।२३ �वारे�टाइन खच� (औषधी ख�रद) ८९४५९.

४ १४२-२०७८।२।१७ औषधी ख�रद ४८५९००.

५ १४९-२०७८।२।२९ सेिनटाइजर मेिशन ,िड�जटल बोड�, िड�जटल �कोर बोड� ख�रद ४९४९००.

६ १७५-२०७८।३।११ �वारे�टाइन खच� (गाडी, जेनेरेटर भाडा) २०९००.

७ २१९-२०७८।३।२४ कोिभड अ�पताल संचालनको लागी जनश�� िनय�ु� (३ जना) ३६१६२६.५६

ज�मा १७,२४,००४.५६

कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खच� गदा� �च�लत साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ पालना नगरेको साथै कोिभड, िवरामी कु�वा, �ववारे�टाइन �थान आिद िववरण अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । अत : खच� पुि�
ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ ।

७५ दिैनक �म गरेको पु�ी ह�ने कागजात पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� गन� िवल,भपा�इ,�माण र कागजात संल� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई खच� गनु� पन�
�यव�था छ ।नगरपा�लकाले यस काय��म अ�त�गत िविभ� योजनामामा �म गरेवापत ११० जना �िमकह�लाई �. ३३,४१,१९२.० भु�ानी िददंा दिैनक उप��थत भई �म गरेको पु�ी ह�ने कागजात संल� गरेर मा� भु�ानी िदनु
पन�मा एकमु� भरपाई गराई िदएको दे�खयो । �य�तै योजना संचालन गन� स�झौता �ित �े�तामा संल� गरी भु�ानी िदएतापिन पा�लकाको तफ� बाट अ�धकांश योजनाको संझौतामा ह�ता�र गरेको दे�खएन ।यसरी दिैनक उप��थत
भई �म गरेको पु�ी ह�ने �मािणत कागजात िवना ग�रएको िन�न भु�ानीलाई िनयिमत मा� न�सकएको �

�स.नं गो.भौ.नं र िमित योजनाको नाम �िमक स�या �म गरेको गरेको अवधी भु�ानी रकम

१ २५५।०७८।३।२५ कृषी कुलो तथा बाटो मम�त वडा नं ९ २६ २०७८।१।१५२०७८।३।१५ ८,१७,७५१.०

२ २९३।०७८।३।२९ " " नं १८ २४ २०७८।१।१-२०७८।३।१५ ९,०५,७८४.0

३ २९४।०७८।३।२९ " " नं १२ १८ २०७८।१।१–२०७८।३।२० ५,५०,६०५.0

४ २८९।०७८।३।२९ " " नं १२ 23 २०७८।१।१५–२०७८।३।२० ६,२८,१५५.0

५ २९१।०७८।३।२ " " नं १५ १९ उ�ेख नभएको ४,३८,९३३.0

ज�मा ३३,४१,१९२.०

३,३४१,१९२
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७६ सामा�जक सुर�ा कर 
आयकर ऐन २०५८ को दफा.. अनुसार पा�र�िमक भु�ानीमा १ �ितशत सािमजक सुर�ा कर क�ा गन�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त कृषी सडक मम�त तथा िनमा�ण योजनामामा �म
गरेवापत ३० जना �िमकह�लाई �.९,९५,२६३.० भु�ानी गदा� सामा�जक सुर�ा कर वापत भु�ानीमा १ �ितशतका दरले �.९९५२.६३ सािमजक सुर�ा कर क�ा भएको नदे�खएकोले स�व��धतबाट असुल गरी दा�खला गन� पन�
�.

९,९५३

७७ पे�क� 
४५।२०७८।२।१६ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(१) मा काया�लयले मालसामान ख�रद गन�, सेवा उपल�ध गराउन वा िनमा�ण स�ब�धी कामको लािग सरकारी कम�चारी बाहेक कुनै
�यि�,फम�,सं�था वा क�पनीलाई पे�क� िददंा �च�लत कानून बमो�जम ब�क जमानत �लनु पन�, �य�तै उपिनयम (२)मा तोिकएको �यादिभ� काम पुरा नभई पे�क� बांक� रहन गएमा �य�तो बांक� पे�क� रकमको �याद नाघेको िमतीदेखी
वािष�क दश �ितशतका दरले ह�न आउने �याज र सांवा एकमु� बुझाउनु पन� कुरा स�झौताको शत�मा उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । एक फम� (सुजल ट� ेड स�लायस�) लाई पे�क� रकम �.७,२०,०००.० उपल�ध गराएकोमा लेखापरी�ण
अव�ध २०७८।११।१२ स�म पिन फछ� यौट भएको दे�खएन , आव�यकता पिहचान, �पेशिफकेशन, लागत अनुमान, स�झौता, ब�क जमानत बेगर िदइएको उ� पे�क� हालस�म फ�यौट नभएकोले िनयमावली बमो�जम उ� फम�संग
�याज समेत असूल गरी उ� पे�क� रकम फ�यौट गनु� पद�छ । �

७२०,०००

७८ सशत� अनुदान (िश�ा तफ� )
गाउपा�लकामा ४५ िव�ालय र ३५ वटा सं�थागत िव�ालय रहेको छन भने धािम�क िव�ालयको िववरण पेश भएन। वढी िनकासा भएका िव�ालयम�ये केिह िव�ालयको नमुना परी�ण ग�रएको र वािक िव�ालयको काया�लयको प�को
आधारमा परी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन।

७८.१ काया�लयले ��येक िव�ालयको �थायी, अ�थायी दरव�दी र राहत कोटामा काय�रत िश�कह�को नाम, िनयिु� िमित, तलव �ेड र िव�ालयलाई िनकासा जाने सबै रकमह� दे�खने गरी
िव�ालयगत िनकासा खाता राखेको दे�खएन । िव�ालयह�लाई �थम दो�ो र ते�ो गरी तलव भ�ा �व�प जाने िनकासाह�को क��यूटर स�टवेयरबाट अिभलेख राखेको भएतापिन
िविभ� कारणले चौमा�सक छुट िनकासा तथा सबै अनुदान र अ�य िनकासा ह�ने सबै अनुदानह� स�टवेयरबाट देखाउने गरेको दे�खएन। यसरी छुट िनकासा तथा सबै अनुदानह�
स�टवेयरमा नदेखाउने भएकोले थप िनकासाका �पमा जाने तलव भ�ा र िविभ� अनुदान रकमह�को िव�ालयगत �पमा गएको िनकासा रकमको ��थती �प� ह�न सकेन ।
िव�ालयलाई जाने सबै रकमह� दे�खने गरी स�टवेयरमा �िव� गरी िव�ालयगत रकम िनकासाको एिककृत अिभलेख रा�नु पन� दे�ख�छ ।

७८.२ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ (३) मा िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ। िव�ालयले चौमा�सक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो चौमा�सक
मा तलव भ�ा िव�रण गदा� क�ी भएको सामा�जक सुर�ा कर, पा�र�िमक कर, नाग�रक लगानी कोष, कम�चारी संचय कोष क�ी तथा सापिट क�ीको �माण पेश गनु�पन�मा केही
िव�ालयले सो गरेको छैन। यसबाट स�ब��धत िश�कको नाममा स�ब��धत िनकायमा रकम ज�मा भएको छ भ�े िव�व�त ह�ने आधार भएन।

७८.३ काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ मा �ािव�ध धारको िव�ालयमा �ािव�धक िश�कलाई ��येक मिहना ३ हजारका दरले १० मिहना मा� �ािव�धक भ�ा िदने �यव�था गरेको छ।
पा�लकाले �ािव�धक क�ा स�ालन भएको देहायको िव�ालयका िन�न िश�कलाई १० मिहनाको मा� �ािव�धक भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा १२ मिहनाको भु�ानी गरेको ह�दा २ मिहनाको �
३ हजारकादरले बिढ िनकासा भएको ह�दा असूल ह�नुपन� �.

२४,०००
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िव�ालय िश�क रकम

महे�� र�न ल��मिनय मा�यिमक िव�ालय वरथहवा‐१० िबजय कुमार यादव ६०००।००

स��व कुमार दास ६०००।००

शेष नारायण राय ६०००।००

राम�धर कुमार यादव ६०००।००

ज�मा २४०००।००

७८.४ २०७८-११-३ िश�क िकताब खानाले �वीकृत गरेको �ेड सं�या भ�दा बिढ �ेड सं�या तलब भु�ानी गदा� िदनुह�दनै। पा�लकाले यस वष� देहायका िश�कको तलब भु�ानी गदा� िश�क िकताबखानाबाट
�वीकृत �ेड सं�या भ�दा बढी भु�ानी गरेको असूल गनु�पन� रकम �.

िव�ालय िश�क बिढ िनकासा �ेड ज�मा

महे�� र�न ल��मिनय मा�यिमक िव�ालय वरथहवा‐१० श�भु कुमार राय ४ मिहनाको ९४० का दरले दशै खच� समेत ५०७६।००

सर�वित मा�यािमक िव�ालय िनरज कुमारी चौधरी १२ मिहनाको ८८७ को दरले १२५९५।४०

ज�मा १७६७१

१७,६७१.४

७८.५ काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७७/७८) मा IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान) गराइ
िश�ा, अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म �ित, िव�ाथ� दिैनक �. १५ का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था छ।
काया�लयले IEMIS मा �िव� त�या�लाई अधाव�धक नगरी एवम क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन नगरी िदवा खाजा �यव�थापन वापत िनकासा भएको छ।
IEMIS अधाव�धक, नभएको र दिैनक हा�जरी एवम खच�को िवल भरपाई समेत पेश भएको छैन। पा�लकालेिमित२०७७।८।१२ मा सबैिव�ालयका�.अ.

ह�कोबैठकमािव�ालयस�ालनगन�िनण�यगरे पिन किहले दे�खस�ालनगन�भ�ेउ�ेख गरेकोछैन। पा�लकाले यो शैि�क श�मा िदवा खाजाको लागी १२० िदन लाई आधार मािन �.

१२९११४००। खच� गरेको छ। तर िव�ालय १२० िदन स�ालन भएको दे�खदनै। अतः गाउँपा�लकाले अनुगमन गरी, हा�जर भएका वा�तिवक िव�ाथ� सं�यालाई िदवा खाजा खुवाए/

नखुवाएको एिकन गरी बिढ िनकासा भएको रकम संिघय कोषमा दा�खला गनु� पद�छ।

७८.६ हरेक िव�ालयले शैि�क श�मा भना� भएका िव�ा�थ�को िववरण IEMIS मा समयमा अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�थाछ। िव�ालयले तोिकएको समय िभ� समय िभ� िव�ा�थ�को डाटा
अ�ाव�धक गरेको दे�खएन। िव�ालयले राखेको िव�ा�थ�को डाटाको अनुगमन गरी यथाथ� डाटा तयार गरी �ितवेदन गनु�पन�मा सो काय� िश�ा शाखाबाट सिमित गठन ग�र �ितवेदन तयार
गरेको दे�खएन। िव�ालयलाई िनकासा ग�रएको िदवा खाजा खच�, छा�ावृ��, द�लत छ�ा वृ�� लगाएका अनुदान यथा�थ िववरणको किमले एिकन गन� सिकएन ।

७८.७ पा�पु�तकको अनुदान िनकासा गदा� िव�ा�थ�को सं�या एिकन ग�र रकम िनकासा गनु�पन�मा केिह िव�ालयको नमुना परी�ण गदा� िव�ा�थ� सं�या र पा�पु�त र ख�रद सेट स�या घिट
बढी र िनकासा भएको रकम भ�दा पा�पु�तक ख�रद िबल कम दे�खएको मा अ�य िव�ालयको पा�लकाले िबल भरपाई जोड ज�मा गरी बढी िनकासा भए नभएको एिकन गरी बिढ

८६,३१५.३
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िनकासा भएको रकम असूल गनु�पद�छ।देहायका िव�ालयमा बढी रकम िनकासा भएको ह�दा असूल गनु�पन� �.



https://nams.oag.gov.np42 of 60

िव�ालय क�ा ख�रद भएको पा.पु. िवतरण भएको पा.पु िनकासा भएको रकम िबल रकम बिढ रकम

महे�� र�न जग�नथ ल�मीिनय मा�यिमक िव�ालय बरथहवा १० १ २५ ७ ६१७७९८।८० ५५५३५८ ५५५३५।८

२ ३० १९

३ ३० २७

४ ३५ ३९

५ ६० ७०

६ ९० ८०

७ १०० १२१

८ १३० १७४

९ १३० १६४

१० १३० १४३

�मा�रका सामुदाियक �ा �ल �सतापुर बरथहवा १० १ १९ २१ ६४७४९।०० ५१७४२ १३००७।०

२ २० २१

३ १८ २२

४ १३ २१

५ १६ २१

जनता मा वी रामनगर िहरापुर बरथहवा १ ५० ५२ ७११६९३।५० ६९३९२१ १७७७२।५

२ ४० ४०

३ ८४ ८५

४ ११० ९१

५ ८६ ८८

६ १३० १३२
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७ १६५ १६९

८ १३० १३१

९ १५५ १५५

१० १२५ १३४

ज�मा ८६३१५।३

७९ िश�क िव�ाथ� अनुपातः 
िश�ा ऐन, २०२८ को (नवौ संसोधन २०७४) तथा िश�ा िनयमावली, २०५९ को (नवौ संसोधन, २०७४) बमो�जम पहाडी �े�मा िश�क िव�ाथ� अनुपात १:५० भएको र यस वष� यस गाउँपा�लका अ�तग�तका ४५ िव�ालयमा २८८
िश�क दरब�दी रहेकोमा ११ जना �र� रहेको दे�खयो र िव�ाथ� सं�या १५४९० रहेकोले िश�क िव�ाथ� अनुपात १:५६ रहेको दे�खयो। जे.एल.�ज.िड.�थिमक िव�ालय, बरथहवा- १०मा िश�क १ र काया�लय सहयोगी १ गरी २
जनाको लािग �थम चौमा�सक �.२,१३,१३६.० िनकासा भएकोमा सो प�चात िनकासा भएको दे�खएन । उ� िव�ालयमा िश�क भएको तर िव�ाथ� नभएको दे�खयो । अत :िव�ाथ� सं�या, भौगो�लक अव�था, िव�ालय पु� ला�े
समय, दरुी तथा पढाईबाट ब��त नह�ने आिद अव�था िवचार गरी िश�क िव�ाथ� िवचको अनुपात िमलान गनु�पद�छ।

८० छा�वृ�� अनुदानः 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) अनुसार खच�को िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ । �य�तै िश�ा म��ालय�ारा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार आवा�सय
छा�बृ��, द�लत छा� छा�ा र िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ा छा�वृ�� लगायतका छा�वृ�� रकम िव�ालयगत िव�ाथ� लगतको आधारमा �थानीय तहले िव�ालयह�को खातामा िनकासा िदने र िव�ालयह�ले नाम नामेसी अनुसार
भरपाई बनाई िवतरण गनु�पन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले यस वष� छा�वृ�� िवतरणको लािग ४४ िव�ालयह�लाई क�ा १ दे�ख ८ स�मको छा�ा, द�लत समेतको नाममा छा�वृ�ी रकम � २९४९३००। िनकासा िदएको छ। �ित
िव�ा�थ� � ४००।०० का दरले िवतरण गनु�पपन� छा�वृ�� िव�ालयह�ले स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरे वा नगरेको स�ब�धमा काया�लयले भरपाई कागजात पेश गरेको छैन। अतं अनुगमन गरी वा�तिवक िव�ा�थ�लाई िवतरण
गरेको �ितवेदन सिहतको भरपाई �माणको आधारमा वढी िनकासा भएको एवम िवतरण नगरेको िव�ालयको रकम संिघय राज�व खातामा दा�खला ह�नुपद�छ .

८१ लेखापरी�णः 
आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा ४५ वटा िव�ालय म�ये ४१ वटा िव�ालयले परी�ण गराएको छ भने िन�न ४ िव�ालयले लेखापरी�ण गराएका छैनन्। िव�ीय अनुशासन कायम गन� गराउन िव�ालयह�को लेखापरी�ण अिनवाय� गराउनु
पद�छ।

� स िव�ायलय

१ च� जनता शिहद गंगा मा.िव. बरथहवा ५

२ सर�वित मा.िव. हज�रय बरथहवा ३

३ जनता �ा.िव. हज�रया बरथहवा २

४ प��लक सा.�ा.िव गंगापुर १६

८२ �यानेटरी �याड ख�रद तथा िवतरणः
मे�रगो�ड इ�टरनेशनल �ा.�ल, भ�पुर बाट �यानेटरी �याड ३३५०५ थान �.२९३७९८६।०० मा ख�रद गरेको स�ब�धमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ।
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८२.१ साव�जिनकख�रदिनयमावली, २०६४कोिनयम ११(२) मा लागत अनुमान तयार गदा� स�व��धत साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�मा
सोही �कृतीको ख�रद गदा� लागेको बा�तिवक लागत, �थानीय बजारमा �च�लत दरभाउ, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दर रेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गन�पन� उ�ेख छ ।
�यानेटरी�याड ख�रदको लागी ४५,३०० �याकेटको �ित �याकेट �.७८।– ले �.३५ लाख ३३ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको छ ।�ित �याकेट �.७८।– ले लागत अनुमान
तयार गरेकोमा सो को आधार पु�याई पेश भएको छैन । �सलव�दी दरभाउप� माफ� त सवभै�दा कम दरमा �ित �याकेट लागतको हाराहारीमा �.७७।६० �पैयाले
मे�रगो�डइ�टरनेशनल�ा.�ल,संग स�झौता गरी ख�रद गरेको छ । उ� �यानेटरी�याड नगरपा�लका न�जकैको कौडेना गाउंपा�लकामा �ित �याकेट �.५६ मा ख�रद भएको छ । यसरी
ख�रद काय�मा �ित�पधा� नभएको र लागत अनुमान तयार गदा� िनयम अनुसार दरभाउको आधार न�लएको र न�जकैको गांउपा�लकामा सोही सामान �ित �याकेट �.२२।- घटीमा ख�रद
गरेको पाइएकोले ३३५०५ �याकेट ख�रद गदा� �.७ लाख ३७ हजार ११० बढी �ययभार परेको �.

७३७,११०

८२.२ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र
गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ। पा�लकाले �यािनटरी �याड ख�रद गदा� सो को गुण�तर परी�ण गरेको छैन । अतः ती सामानह�को
गुण�तर स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।
िवतरण भरपाईः पा�लकाले ३३५०५ थान सेिनटरी �याड ख�रद गरी २६७८६ थान िबतरण भएको र ६७२० थान मौ�दात राखेकोले मौ�दात थान स�ब��धत िव�ालयका छा�ाह�लाई
�योग गन� गरी िवतरण गनु�पद�छ। काय��म रहेका साव�जिनक िव�ालयह�मा अ�यायनरत िव�ाथ�ह�लाई ख�रद ग�रएको �यानीटरी �याड स�ब��धत िव�ालयका िव�ा�थ�लाई िवतरण
गरेको भरपाई पेश ह�न आएन।

८३ िव�ालय अनुदानः 
�ी मरजल मा.िव. बरहथवा - १० सीतापुरलाई नमूना िव�ालयको �पमा भौितक िनमा�ण गन� गो. भौ.न. २४९।२०७८।३।२४ मा कुल �.१०००००००। सश�त अनुदान िदएकोमा िव�ालयले काय�स�प� गरी एजिव�ट ड� ाईज समेत
मू�यांकन �ितवेदन पेश गनु� पन�मा पेश नभएकोले काय� स�प� काय� स�प� गरी पेश गनु� �.

१०,०००,०००

८४ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः 
२०१-२०७८।३।२२अनुदान पाउने िनकायबाट खच�को िववरण, िव��य तथा भौितक �गित र काय� स�प� �ितवेदन �ा� गनु�पद�छ। रा�� पित शैि�क सुधार काय��मको वषा��तको अ��यमा िन�न िव�ालयला◌�इ िनकासा िदइ खाता
रो�का राखेकोमा लेखापरी�ण अब�ध स�म खच�को िववरण, िव��य तथा भौितक �गित र काय�स�प� �ितवेदन �ा� नभएकोले खच� भएको एिकन गन� नसिकएको ह�दाँ �थािनय तहको काम भएको �सफारीस सिहत काय� स�प�
�माण पेश गनु�पन� द�खएको �.

�.स. िव�ालयको नाम �योजन रकम �.

1. स�दय िनवनाथ सा.�ा.िव. बरहथवा १६ २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००।००

2. मु.ग. रा. ज. मा.िव. बरहथवा ९ २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००।००

3. जनता आ.िव.िपपरािभता बरहथवा १५ २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००।००

4. �मा�रका सामुदाियक �ा.िव. बरहथवा १० शौचालय िनमा�ण ७०००००।००

5. दगुा� सर�वती ज मा िव िकसनपुर बरहथवा १० िव�ान �योगशाला िनमा�ण ६५००००।००

ज�मा ६७५००००।००

६,७५०,०००
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८५ सशत� अनुदान (�वा��य तफ� )
औष�ध ख�रदः साव�ज�नक �नकायल ेख�रद काय� ��त�पध� र �मत�ययी हनुगर� ख�रद गनु�पद�छ। गाँउपा�लकाल ेयस वष� �. २० लाख ०२ हजारको �नश�ुक �वतरण गन� औषधीह� ख�रद गर� अ�तग�तका ७ वटा �वा��य
सं�थाह�लाई ह�ता�तरण गरेको छ। �वा��य सं�थाह�बाट औषधीका माग संकलन गर� औषधीको नाम तथा प�रमाण खलुाई पटक पटक ख�रद गरेको छ। यसर� ख�रद गदा� ��त�पधा� र �मत�ययी भएको देिखदैन। ख�रद
काय�लाई �भावकार� बनाई ��त�पधा�को मा�यम अपनाई ख�रद गन� आव�यक �यव�था गनु�पद�छ। यस स�बि�ध देिखएको �यहोराह� �न�नानसुार छन
: 

ख�रद गन� पूव� लागत अनुमान तयार गदा� स�ब��धत �वा��य पा�लकाह�को बाँक� मौ�दात एिकन नगरेको
आपूित� ह�ने औषधी ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन� औषधीको 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� औषधी िब��को लािग होइन
खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एवम् स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेिशिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुण�तर र �याद स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।
औषधीको ख�रद आदेश �ज�सी दा�खला र ह�ता�तरण फारम ELMIS मा अ�ाव�धक गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।
काया�लयले आव�यक औषधीको प�रमाण िनधा�रण गदा� तथा आक��मक �पमा आव�यक ह�नस�ने औषधीको प�रमाण िनधा�रण गरी सोही बमो�जम ��वकृत मौ�दात प�रमाण र आक��मक माग िव�द ुिनधा�रण गन� वक�  �सट
फाराम भरी औषधीको आपूित� गन� �यव�था िमलाउनुपन�मा सो नगरी औषधी ख�रद गरेकोले अनाव�यक औषधीको मौ�दात ब�ने र आव�यक औषधीको संकट ह�ने अव�था दे�खयो। अतः ASL (Authorised Stock

Level) तथा EOP (Emergency Point) िनधा�रण गरी सोही बमो�जम ख�रद गन� गरी �यव�थापन गनु�पद�छ।

तसथ�, औषधीको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसार कै औषधी �ा� भएको नभएको एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औषधीको िववरण खु�ने
गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औषधीह�को �ज�मेवारीलाई �ज�सी अिभलेख खातामा �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

८६ तलबी �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ। तलबी
�ितवेदन पा�रत गरी खच� गनु�पन�मा तलबी �ितबेदन पा�रत नगरी �. ३५४६२११३।८ खच� लेखेको छ। तलबी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ।

८७ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार आयकर कि� गरी कर दा�खला गनु�पद�छ। पा�लकाले यस �थािनय तहका �वा��य चौिक, �ा.�वा.के. र अ�पतालक�मा काय�रत कम�चारीह�को तलब लगाएतका भ�ा भु�ानी गदा�
पा�र�िमक कर क�ा नगरी तलब भ�ा भु�ानी भएको छ। आयकर ऐन बमो�जम देहायका कम�चारीको पा�र�िमकबाट पा�र�िमक कर असूल गनु�पन� �.

१४६,४०५.११
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�.सं. पद कम�चारीको नाम ज�मा वािष�क आ�दानी ज�मा वािष�क कि� ज�मा कि� पिछको रकम छुट रकम कर यो�य आय ज�मा पा�र�िमक कर

१ मे.अ. राधे�याम राय ६८८६४८।८ २०३४३३।६ ४८५२१५।२ ४५००००० ३५२१५।२ ३५२१।५२

२ हे.अ.अ. स�यनारायण यादव ७३७८८०।२ १८७७५४।४ ५५०१२५।८ ४५००००० १००१२५।८ १००१२।५८

३ �स.अ.हे.व. िकशोर कुमार खनाल ७०३१७५।४ १८१८८८।८ ५२१२८६।६ ४५००००० ७१२८६।६ ७१२८।६६

४ अ.न.िम. लता कु.चौधरी ७०६७७५।४ १८१८८८।८ ५२४८८६।६ ४५००००० ७४८८६।६ ७४८८।६६

५ �स.अ.हे.ब. िबरे�� राय ७०३१७५।४ २०५८८८।८ ४९७२८६।६ ४५००००० ४७२८६।६ ४७२८।६६

६ �या.टे. न�दिकसोर राय ५५९४७५ ८४१०८ ४७५३६७ ४५००००० २५३६७ २५३६।७

७ �या.टे. हलखोरी मह�ो ८१११५१।४ २०५८८८।८ ६०५२६२।६ ४५००००० १५५२६२।६ २१०५२।४

८ �स.अ.हे.ब. मनोज कुमार यादव ७०३१७५।४ १२१८८८।८ ५८१२८६।६ ४५००००० १३१२८६।६ १६२५७।२

९ �स.अ.न.िम. अिनता कुमारी चौधरी ६७२७०४।८६ १६४१३०।४ ५०८५७४।५ ४५००००० ५८५७४।४६ ५८५७।४४

१० �स.अ.हे.ब. नरे�� साह ६६९१०४।८६ १५२१३०।४ ५१६९७४।५ ४५००००० ६६९७४।४६ ६६९७।४४

११ �स.अ.हे.ब. ल�मण �साद साह ७०३१७५।४ १८१८८८।८ ५२१२८६।६ ४५००००० ७१२८६।६ ७१२८।६६

१२ ज.�वा.अ. रामएकवाल राय ६१२४०४।२६ १०६५४७।२ ५०५८५७।१ ४५००००० ५५८५७।०६ ५५८५।७०

१३ ज.�वा.िन. िव�ण ु�.�े� ७०३१७५।४ १८१८८८।८ ५२१२८६।६ ४५००००० ७१२८६।६ ७१२८।६६

१४ �स.अ.न.िम. ई��दरा �े� ७०६७७५।४ १८१८८८।८ ५२४८८६।६ ४५००००० ७४८८६।६ ७४८८।६६

१५ �स.अ.हे.ब. ह�र शंकर �साद साह ६१७९९९।०६ १०७४९२।८ ५१०५०६।३ ४५००००० ६०५०६।२६ ६०५०।६२

१६ �स.अ.न.िम. च��पका राय माझी ६५५६६९।६ ११३२५१।२ ५४२४१८।४ ४५००००० ९२४१८।४ ९२४१।८४

१७ हे.अ. च�� भुषण साह ६१७९९९।०६ १०७४९२।८ ५१०५०६।३ ४५००००० ६०५०६।२६ ६०५०।६२

१८ हे.अ. स�यनारायण यादव ७०३१७५।४ १२१८८८।८ ५८१२८६।६ ४५००००० १३१२८६।६ १३१२८।६६

ज�मा १४६४०५।११

८८ स�वा भएको �यि�को िनकासाः 
काय�लयमा काय�रत तथा काय�लयको दरब�दी िभ� रहेको कम�चा�रलाई तलब भ�ा िनकासा गनु�पद�छ। पा�लकाले यस वष� �वा��य शाखाको तलब भ�ा िनकासा गदा� स�वा भई गईसकेको कम�चारी िवना यादवलाई साव�धक �जवन
िबमा बापत � २४००। समेत �.३५८८।- भु�ानी भएको छ। स�वा भएको कम�चारीलाई भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �.

३,५८८
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८९ बहालकरः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमो�जम बहाल रकम भु�ानी गदा� १० �ितशतले ह�ने बाहल कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ। २३६।२०७८।०३।२३ पोषण साम�ीह� बालिभटा, िभटािमन ए �ज�ाबाट �याई १८ वटा �वा��य
सं�थाह� मा िवतरण गरे वापत �. २५०००। भु�ानी गन� संझौता भएकोमा सवारी धनी ह�रहर मु�खयाले २२५००। भु�ानी �लएको भरपाई उ�ेखछ। गो�वरा भौचर मा बहाल कर कि� नग�र �. २५०००। खच� भएको दे�खएकोले
स�ब��धत �यि�बाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

२,५००

९० सामा�जक सुर�ा अनुदान 

संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७५।३।३ को सस�त अनुदान रकम िफता� स�व�धी िवषयको प� अनुसार �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको र सस�त अनुदानमा आषाढ मसा�त स�म खच� ह�न नसकेको
रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गन�पन� �यव�था छ । सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम वापत िविभ� ८ वटा ब�कमा �.१५,८४,२२,७८९.० रकम पठाएकोमा �.१५,६०,८३,०२५.० स�ब��धत सेवा�ाहीको खातामा दा�खला गरेको
�माण पेश गरेकोमा �.२३,३९,७६३.० बैक नै मौ�दात बांक� रहेकोले स�ब��धत ब�कबाट िफता� �लई संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

�स.नं ब�कको नाम को.ले.िन.काबाट िदइएको चेक ज�मा िवतरण रकम ब�क मौ�दात

१. नेपाल ब�क �ल. ५६१४१०२.० ५६१४१०२.० -

२. नेपाल ई�भे�मे�ट ब�क २१७९९५००. २१७१०९०७.० ८८६७३.०

३. कृषी िवकास ब�क �ल. ३३२२४३९२.० ३०४५२९०२.० १७७१४९०.०

४. एन.आई.सी.सी. बैक �ल. १८६०४२६४.० ११८१७९८४७.० ४२४४१७.०

५. एन.आई.सी.सी. बैक �ल. २६३८६६५९.० २६३३१४७५.० ५५१८३.०

६. राि�� य वा���य ब�क �ल. १६०६४३९७.० १६०६४३९७.० -

७. कुमारी ब�क �ल. २४६६९४९०. २४६६९४९० -

८. �भु व�क �ल. १२०५९९०५.० १२०५९९०५.० -

ज�मा १५८४२२७८९. १५६०८३९२५
६०

२३३९७६३.०

२,३०९,५८०

९१ फरक परेको 
िव��य िबबरणको िनकासा एंव खच� रकम अनुसार सामा�जक सुर�ा काय��मको ब�क माफ� त िनकासा, खच� र मौ�दात रकम िभडान ह�नुपद�छ । यस वष� सामा�जक सुर�ा काय��म अ�त�गत �वीकृत िव��य िववरणमा
�.१५,८७,१२,६६७.० �ा�ी र भु�ानी देखाएकोमा ब�कले िदएको िववरण अनुसार बैकमा �.१५,८४,२२,७८९.० िनकासा िदएकोमा ब�कले �.१५,६०,८३,०२५.० लाभ�ाहीको खातामादा�खला गरी �. २३,३९,७६३.० मौ�दात
रहेको उ�ेख गरेको िववरण �ा� भएको छ ।िव��य िववरणको �ा�ी र भु�ानी भ�दा ब�कले िनकासा िदएको रकम �.२८९८७८.० फरक परेकोले छानिवन गरी िहसाव िमलान गनु�पन� �

२८९,८७८

९२ आ�त�रक आय : 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ।
काया�लयले राज�व आ�दानीतफ�  म.ले.प.फा.नं. १०५ र १०८ नराखेकोले �योग भएका सबै नगदी र�सद पोि�� भएको र कुन कुन समयमा ब�क दा�खला भएको हो यिकन गन� सिकएन।

९३ राज�व स�टवेयरको �योगः 
आ�त�रक राज�व संकलन लािग स�टवेयरको �योग गनु�पन�मा नगरपा�लका बाहेक वडा काय�लयमा स�टवेयर �योग नगरी नगदी र�सद �योग गरेको दे�खयो। स�टवेयर �योग नह�दा अिभलेख �णाली �यव��थत नभएको, के��कृत
नभएको, आ�त�रक िनय��ण नभएको र राज�व चुहावटको स�भावन रहेकोले अिनवाय� �पमा राज�व स�टवेयर �योगमा �याउनुपद�छ।

९४ नगदी र�सद �ज�सी आ�दानी र र�सद िनय��ण खाता नभएकोः 
पा�लकाले आ�त�रक आ�दानी उठाउने नगदी र�सद छपाई गरी �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई खच� ले�नुपन�मा �ज�सी खातामा नगदी र�सद आ�दानी नगरेको र गत िवगत वष�बाट अ.�या. �ज�मेवारी समेत सारेको दे�खएन।
पा�लकाले �ज�सी खातामा आ�दानी गरेको नगदी र�सद नगदी र�सद िनय��ण खातामा आ�दानी जनाई राज�व उठाने स�ब��धत कम�चारीह�लाई �सल�सलेबार न�बर वाइज ठेली गणना गरी बुझाउनुपन�मा र�सद िनय��ण खाता
राखेको पाइएन। र�सद िनय��ण खाता वेगर नगदी र�सद �योग गदा� के कित कसले के वापत �योग गरेको हो खु�ने अव�था छैन। �ज�सी खाता र नगदी र�सद िनय��ण खातामा आ�दानी नजनाई �योग गन�, गतवष� मौ�दात र�सद
यसवष� �योग ह�ने, आिद कारणले आ�दानी फरक परेको, गतिवगत वष� समेत �ितवेदनमा समेत औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन। गत वष� आ�त�रक आ�दानी असूल भएको रकम दा�खला नभएको, र�सद पेश ह�न नआएको आिद
�यहोरा औ�याएकोमा सो बे�जु फरफारक नगरेको, नगदी र�सदको िनय��ण खाता नरा�ख िवतरण गरेकोमा �टोर �ज�मा �लने कम�चारीलाई कारबाही नगरेको, स�ब��धत वडा सिचवले रकम दा�खला नगरेकोमा ज�रवाना  दा�खला गन�
ताखेता नगरेको दे�खयो। गत वष� दे�ख आ�त�रक आ�दानीमा िहसाब िभडान नभएको, नगदी र�सद �योगको िनय��ण खाता नभएको र यस वष� समेत सोिह �यहोरा दोहो�रएकोले स�ब��धत कम�चारीलाई �ज�मेवार र जवाफदेही
बनाउनुपद�छ।

९५ मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सदको अिभलेखः 
आ�त�रक आ�दानी अ�त�रगत मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुरको अिभलेख र�सद िनय��ण खातासँग िभडान ह�ने गरी रा�नुपद�छ। यस वष� नगरपा�लकाको केिह र सो अ�त�रगतका १८ वटा वडाको स�पूण� एवं बजार ठे�काको
अमानतबाट समेत आ�त�रक आ�दानी (मालपोत, अ�य �सफा�रस द�तुर र बजार ठे�काको अमानत रकम) नगदी र�सद माफ� त संकलन गरेकोमा नगदी र�सद िनय��ण खाता नभएको, �टोरिकपरले वडा सिचवलाई नगदी र�सद ठे�ल
बुझाएको भरपाई पेश नगरेको, वडा सिचवले बु�झ�लएको िववरण पेश नगरेकोले आ�त�रक आ�दानी (मालपोत, अ�य �सफा�रस द�तुर र बजार ठे�काको अमानत रकम) को िहसाब अ�ाव�धक दे�खएन। पेश गरेको र �योग एवं िफता�
गरेको र�सदको िवरण अनुसार उठाएको रकम र दा�खला रकम घिट/बढी दे�खएकोले िहसाब एिकन गन� नसिकएकोले छानिबन गरी एिकन गनु�पद�छ।
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वडा नं बडा सिचव र�सदको �कार पेश गरेको र�सद ठेली सं�या �योग/िफता� स�या उठाएको रकम दा�खला रकम फरक रकम
(घिट/बढी)

६ स�तोष कुमार शमा� बजार ठे�का अमानत १५ १५ ७३१०० ७३४०० (३००)

५ र ७ िगता इ�मा�ल ख�का बजार ठे�का अमानत २९ २९ ५८५१२० ६२८८३० (४३७१०)

नगरपा�लका रमेश महतो स�टवेयर र नगिद र�सद स�टवेयर र नगिद र�सद स�टवेयर र नगिद र�सद ५५४५३७७।२४ ५१५५४४० (१००६२।७६)

१ िदपे�� राय अजबलाल राय सुबोध महतो मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद ३
१०
३

३
१०
३

१९०५५९।०८ २२७२३३ (३६६७३।९२)

२ सुबोध महतो मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १५ १५ २३२०४५।४० २३७८०४ (५७५८।६०)

३ िबजय �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २७ २७ ३३२३६३ ३२६७२४ ५६३९

४ मुकेश साह मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १३ १३ १५०३४१ १४२०८४ ८२५७

५ िगता �माइली ख�का मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २७ २७ ५४१०४१।८१ ५४६७४१।४१ (५६९९।६०)

६ स�तोष कुमार ख�का मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २३ २३ १८४६५३।६१ १८८५१५ (३८६१।५९)

७ िगता �माइली ख�का मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १२ १२ ३०४५९३।९२ ३३९६६९ (३५०७५।०८)

८ पाव�ित कुमारी िग�र मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १७ १७ १५९८४७।६० १८८४८१ (२८६३३।४०)

९ स�जत कुमार राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २९ २९ २९३९५७।८५ २६७४९० २६४६७।८५

१० ल�मण �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २० २० १६०३६४।५२ १४२३४६ १८०१८।५६२

११ �समे�वर राय यादव मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १२ १२ २९१४८५।३१ २८५००९ ६४७६।३१

१२ गोिव�द राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १७ १७ १३९८३७।४४ ८२३२३ ५७५१४।४४

१३ देवनाथ राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २९ २९ १२६०५३ १४०४४६ (१४३९३)

१४ गोिव�द राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २० २० १२४०२९।४४ ७५५०८ ४८९५२१।४४

१५ देवनाथ राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १२ १२ ११०७८६ १२३९३१ (१३२४५)

१६ ल�मण �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १४ १४ १५३०८९।०३ १३५९३३ १७१५६।०३
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१७ लालबाबु राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद ८ ८ ८८७१५।२५ ८४५६५ ४१५०।२५

१८ �याम प��डत मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद ७ ७ ४१४६०।९० ४२२५० (७८९।१०)

ज�मा ९८२८८२१ ९४३४७२२

९६ सटर भाडा असुल नगरेको: 
नगरपा�लकाको �े�िभ� र मातहत रहेका सटरह� मा�सक भाडामा लगाउने िमित २०७४।१२।०६ गतेको स�झौता अनुसार २०७४।१२।६ दे�ख २०७७।१२।५ स�म भाडामा लगाएकोमा स�झौताको दफा २ मा ��येक मिहनाको ७
गते िभ� भाडा बुझाउनु पन� र सो अब�धमा भाडा नबुझाएमा पिहलो मिहना १० �ितशत, दो�ो मिहना २५ �ितशत र ते�ो मिहना ५० �ितशत सकार रकममा ज�रबाना ला�े �यव�था छ। सटरभाडा सझौता िमित २०७७।१२।६ दे�ख
समा� भएकोमा पा�लकाले सुचना �काशन ग�र यथा�स� नयाँ ठे�का ब�दोब�त गनु�पन� र भाडा सझौता अव�ध समा� भए पिन सािवकका सकारकता�ह�ले सटर �योग ग�र �यवसाय गरेको दे�खदा नयाँ ठे�का �यव�थापन नह�दास�म
िनजह�बाट भाडा रकम असूल गनु�पन� दे�ख�छ। देहायका सकारकता�ले िबगत बष� दे�खको सकार रकम र ज�रवाना समेत िनयिमत �पमा असुल नगरेकोमा यस वष� समेत असुल गरेको नदे�खएकोले असुल गन� बाँक� भाँडा रकममा
सझौता बमो�जम ज�रवाना समेत सरकारी रकम बाँक� सरह असुल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला �माण पेश ह�नु पन� �.

सटर नं. सकार कता� स�झौता िमित अब�ध मा�सक कबोल रकम गत वष�को अ.�या बािष�क भाडा बािक ज�रबाना बािष�क असुल ह�न बािक ज�मा बाँक� असूल रकम

१ गा�धी दास २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ ३६००१ ४८२४१३।४ ४३२०१२ २१६००६ ६४८०१८ ११३०४३१।४

२ स��जब कुमार साह २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ १३१५१ २९८५२७।७ १५७८१२ ७८९०६ २३६७१८ ५३५२४५।७

३ संजय साह बािनया २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ १२९९९ ३९०६१९।९५ १५५९८८ ७७९९४ २३३९८२ ६२४६०१।९५

४ िब�दा कुमारी साह २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ २११५१ ४६२०२६।३ २५३८१२ १२६९०६ ३८०७१८ ८४२७४४।३

५ सुरेश कुमार साह २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ १३५०० २२००५० १६२००० ८१००० २४३००० ४६३०५०

६ सुिमत कुमार द� २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ १२२५० २२१७२५ १४७००० ७३५०० २२०५०० ४४२२२५

७ रामनाथ साह रौिनयार २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ १७५०० ३२२००० २१०००० १०५००० ३१५००० ६३७०००

८ ल�लता देबी २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ ३६७८६ १००२४१८।५ ४४१४३२ २२०७१६ ६६२१४८ १६६४५६६।५

९ रजकली देबी २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ ३१००० ८४४७५० ३७२००० १८६००० ५५८००० १४०२७५०

१० राम नारायण साह २०७४/१३/०६ १२/०५/२०७७ ६१११ १०३८८७ ७३३३२ ३६६६६ १०९९९८ २१३८८५

ज�मा ४३४८४१७।८५ २४०५३८८ १२०२६९४ ३६०८०८२ ७९५६४९९।८५

७,९५६,४९९.५८

९७ सकार रकम दा�खला नभएकोः २१६,६४५
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आ�त�रक आय ठे�कामासकारकता�ले कबोल गरेको सकार रकम दा�खला गनु�पद�छ। यस वष� आ�त�रक आय तफ�  देहायका ठे�कामा कबोल गरेको सकार रकम दा�खला गन� छुट दे�खएकोले स�ब��धत सकारकता�बाट दा�खला गरेको
�माण पेश गनु�पन� �.

आय ठे�काको नाम ठेकेदारको नाम वािष�क सकार रकम ठे�का अव�ध शु� सकार रकम यस बष� असुली असुली गन� बाँिक

ख�स तथा बा�ा बजार अजय बाबु सहनी ५४१००० ०७७।९।३ ३१४२९५ १२७५०० १८६७९५

सर�खया खोला माछा ठे�का सोनुकुमार यादव िव�ण ुगाँपा�लका १२५००१ ०७७।४।१ ११४५८४ ९६६५० १७९३४

बुढी वागमती माछा ठे�का ३७००० ०७७।४।१ ३३९१६ २२००० ११९१६

ज�मा ४६२७९५ २४६१५० २१६६४५

९८ सटर भाडाः 
सटरभाडा सं�झौता बमो�जम भाडा रकम असूल गनु�पद�छ। पा�लकाले च� जनता गंगा मा.िव. बरहथवा-५ सला�हीको ज�गामा भवन िनमा�ण गरेकोमा संझौता अनुसार िव�ालयले भाडा लगाउने र उठेको मा� रकम ३।३ मिहनामा आधा
आधा बाडने रहेकोमा िव�ालयले ११ वटा कोठा म�ये १० वटा भाडा लगाई �. ७०९०७२। भाडा असूल गरेको िववरण उपल�ध गराएपिन पा�लकाले पाउने आधा रकम �. ३५४५३६। भाडा पा�लकामा दा�खला गरेको दे�खएन।
पा�लकाले भाडा लगाएको सटरको अनुगमन समेत नगरेको कारण भाडा नलागाएको उ�ेख गरेको सटरको अव�था गन� सिकएन। अतः िव�ालयले पेश गरेको िववरण अनुसार िमित २०७७ मं�सर १७ गने दे�ख २०७८ आषाढ
मसा�त स�मको पा�लकाको �थािनय सं��त कोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

३५४,५३६

९९ राज�व दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) बमो�जम नेपाल सरकारला◌�इ �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोिह िदन र सोिह िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट
�ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा रा�ख ब�क दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ। यस वष� पा�लकाले आ�त�रक राज�व रकम (मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर आिद) नगदी र�सद र स�टवेयरबाट
नगरपा�लका र १८ वटै वडा काय�लयले नगद बु�झ�लएकोमा कानुनले तोिकएको अव�धिभ� दा�खला नग�र सामा�यतया मिहना वा सो भ�दा बढी अव�धको फरकमा बैक खातामा दा�खला गरेकोमा िढला दा�खला बापत ज�रवाना असुल
गरेको दे�खएन। अतः ऐनको �ावधान अनू�प समयमा राज�व दा�खला गन� लगा◌�इ िढला दा�खला गन� काय�मा िनय��ण गनु�पन� र िढला दा�खला गरेको अव�धमा अिनवाय� �पमा ज�रवाना असूल गनु�पद�छ।

१०० मु�य अिभवृि� कर असूल नगरेको: 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ र िनयमावली, २०५३ बमो�जम साव�जिनक िनकायले व�तु तथा सेवा िबि� गदा� मु�य अिभवृि� कर असूल गनु�पन� �यव�था छ। आय ठे�काको सुचना �काशन गदा�नै मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको
�यि�ले ठे�का सकार गन� स�ने उ�ेख गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन। यस बष� नगरपा�लकाबाट पेश भएको आय ठे�काको िववरण अनुसार आय ठे�कामा कबोल गरेको रकममा मु�य अिभवृि�कर असूल गरेको नदे�खएको ह�दा
सकारकता�बाट असूल गरी संघीय स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

५२३,२४६
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आय ठे�काको नाम ठेकेदारको नाम वािष�क सकार रकम ठे�का अव�ध शु� सकार रकम छुट रकम मु�य अिभवृ� कर रकम

गो� तथा भैसी बजार ह�रस च�� सहनी ४२९१००० ०७७।९।३ २४९२८६६ २४९२८७ २९१६६५

ख�स तथा बा�ा बजार अजय बाबु सहनी ५४१००० ०७७।९।३ ३१४२९५ ०० ४०८५८

चामल रेिडमेड तथा का�छी बजार मनोज कुमार साह बरहथवा-५ सला�ही १२४१०५ ०७७।७।१ ९३०७८ ९३०८ १०८९०

बागमित खोला माछा ठे�का ह�रश च�� सहनी बरहथवा-१ ५०१५० ०७७।४।१ ४५९७० ४५९७ ५३७८

गौशाला बजार हज�रया श�ुधन सहनी बरहथवा-३ सला�िह १३६००० ०७७।४।१ १२४६६६ ०० १६२०७

तरकारी बजार रघुिवर साह बरहथवा-५ ४६१००० ०७७।६।१ ४०८१६४ ४०८१६ ४७७५५

सर�खया खोला माछा ठे�का सोनुकुमार यादव िव�ण ुगाँपा�लका १२५००१ ०७७।४।१ ११४५८४ ०० १४८९६

माछा मासु बजार ठे�का िवजय साह वानीया बरहथवा-५ ३६०९९१ ०७७।७।२ २७०७४३ २७०७४ ३१६७७

सोती खोला माछा ठे�का ��चन मु�खया बसब�रया गाउँपा�लका १ ५५२०० ०७७।३।१ ५५२०० ५५२० ६४५८

िहरापुर वरैेज माछा ठे�का कवले�वर मु�खया ३८५१०५ ०७७।३।१ ३८५१०५ ३८५१० ४५०५८

स�दर चौहरवा िपपरिभता वजार �याम बहादरु कुसवार, बरहथवा -३ ८२००० ०७७।६।१ ६८३३३ ६८३३ ७९९५

बुढी वागमती माछा ठे�का ३७००० ०७७।४।१ ३३९१६ ०० ४४०९

ज�मा ४४०६९२० ३८१९४५ ५२३२४६

१०१ घिट दा�खलाः 
नगदी र�सद अनुसार असुल गरेको रकम ब�� दा�खला ह�नुपद�छ। यस वष� नगरपा�लकाको नगदी र�सद र स�टवेयर एवं वडा काया�लयको नगदी र�सदबाट नगद असुल गरेको आ�त�रक आ�दानी देहाय अनुसार �. ६४३२६४। घिट
दा�खला भएको दे�खएकोले िनयमानुसार ज�रबाना सिहत दा�खला गनु�पन� �.

६४३,२६४
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वडा नं बडा सिचव र�सदको �कार पेश गरेको र�सद ठेली सं�या �योग/िफता� स�या उठाएको रकम दा�खला रकम घिट रकम

नगरपा�लका रमेश महतो स�टवेयर र नगिद र�सद स�टवेयर र नगिद र�सद स�टवेयर र नगिद र�सद ५५४५३७७.२४ ५१५५४४० १००६२.७६

३ िबजय �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २७ २७ ३३२३६३ ३२६७२४ ५६३९

४ मुकेश साह मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १३ १३ १५०३४१ १४२०८४ ८२५७

९ स�जत कुमार राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २९ २९ २९३९५७.८५ २६७४९० २६४६७.८५

१० ल�मण �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २० २० १६०३६४.५२ १४२३४६ १८०१८.५६

११ �समे�वर राय यादव मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १२ १२ २९१४८५.३१ २८५००९ ६४७६.३१

१२ गोिव�द राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १७ १७ १३९८३७.४४ ८२३२३ ५७५१४.४४

१४ गोिव�द राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद २० २० १२४०२९.४४ ७५५०८ ४८९५२१.४४

१६ ल�मण �े� मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद १४ १४ १५३०८९.०३ १३५९३३ १७१५६.०३

१७ लालबाबु राय मालपोत र अ�य �सफा�रस द�तुर र�सद ८ ८ ८८७१५.२५ ८४५६५ ४१५०.२५

ज�मा ७२७९५६० ६६९७४२२ ६४३२६४

१०२ आय ठे�काः
पा�लकाल ेआ�नो �े��भ�का नद�बाट EIA ��तवदेनका आधारमा नद�ज�य पदाथ� (ढुगा, �ग�ट, बालवुा र �ाभेल आ�द) उ�खनन गर� आ�त�रक राज�व संकलनका ला�ग ठे�ा ब�दोव�त गनु�पद�छ। बरहथवा नगरपा�लका �े�को
बागम�त नद�बाट ढुगा, �ग�ी, बालवुा र �ाभेल उ�खनन गन� जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको �म�त २०७३।१।२१ को �नण�यानसुार ५ वष�का ला�ग उ�खनन गर� �नका�न पाउन ेप�रमाण तोक� �वीकृत �दएकोमा देिखएका
�यहोरा �न�नानसुार छन।्

१०२.१ जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको िमित २०७३।१।२१ को िनण�यबमो�जम बागमती खोलाबाट नदीज�य पदाथ� (ढुगा, िगिट, बालुवा र �ाभेल आिद) उ�खनन गन� �ितवष�
४५९०७२५।९० घन िफट प�रमाण �वीकृती िदएकोमा यस आ�थ�क वष�मा सोिह िनण�यलाई आधारमािन आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालय �देश-२ को िनण�यअनुसार ढुगांिगिट
वालुवा �ाभेलको �ितघनमीटर �. ३ दे�ख ४ स�म सोही बमो�जम िनधा�रण गरेकोमा राज�व परामश� सिमितले सोिह िनण�यका आधारमा �ितघन िफट �. ३।२५ ले ह�ने �यूनतम अंक �.

१०५०००००। मा �थम पटकमा ठे�का प�ा ब�दोव�त भएकोमा �ी राजन क��ट��सन मलगंवा-२ सला�िहले सबै भ�दा बढी कवोल गरी �. १०५०५०००। मा खरीद संझौता गरेको
दे�खयो। बागमित खोलामा �ितवष� ४५९०७२५।९० घनिफटको ठे�का लगाउनु िम�नेमा ३२३०७७० घन िफटको आय ठे�का लगाएकोले १३५९९५५।९० घनफ�टको �ित घनिफट
�. ३।२५ ले ह�ने �. ४४१९८५६।६७ घटी ठे�का ब�दोव�त गरेको आ�त�रक आयमा नो�सानी परेको छ। राज�व परामश� सिमितले घटी प�रमाण ठे�का लगाउनुको कारण उ�ेख
नगरेको, �थम पटकको सूचनामा पुरै प�रमाणको ठे�का लगाउदाँ ठे�का ब�दोव�त नभए मा�ै िन��चत प�रमाण घटाई ठे�का ब�दोव�त गनु�पन�मा शु�मानै ठुलो प�रमाणमा घटी ठे�का
लगाएकोले िनण�यकता� स�ब��धत पदा�धकारीह�लाई जवाफदेही बनाई नो�सानी परेको िवषयमा छानिवन गनु�पन� दे�खएको �.

४,४१९,८५६.६७

१०२.२ जनसं�या तथा वातावरण म��ालय बागमती खोलामा नदीज�य पदाथ� ( ढुगा, िगिट, बालुवा र �ाभेल) वािष�क ४५९०७२५।९० घनिफट उ�खनन गन� आयठे�का लगाउदा सकारकता�ले
नदीबाट उ�खनन गरी तोिकएको प�रमाणको घाटगि� लगाउने र घाटगि� गरेको �थानबाट तोिकएको प�रमाणमा चलानपू�ज� िदनेगरी प�रमाण �वीकृित िदएको दे�खयो। बागमती नदीको
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सात �थानबाट उ�खनन गरी घाटगि� �वीकृती भएपिन घाटगि� नगरी सोझै नदीबाट सकारकता�ले नदीज�य पदाथ� उ�खनन गरी लगेकोले कित प�रमाण उ�खनन भयो यिकन गन�
आधार दे�खएन। घाटगि� गन� निम�नाको कारण केिह खुलाएको छैन। साथै �ज�ा अनुगमन तथा सम�वय सिमितबाट अनुगमन गरेको छैन्। अतः घाटगि� गरेर नापजाच गरी
चलानपू�ज�का आधारमा ठे�का �यव�थापन गनु�पद�छ।

१०२.३ निदज�य पदाथ� सकारकता�लाई चलानपू�ज�का आधारमा िनकासी िदनुपद�छ। पाँच वष�का लािग िमित २०७३।१।२१ को जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको िनण�य अनुसार ५ वष�का
लािग उ�खनन गन� प�रमाण �वीकृत भएकोमा पिहलो चलानपू�ज� २०७७।७।२६ बाट प�रमाण लैजाने �वीकृती भएपिन बाँक� प�रमाणको दो�ो चलानपू�ज� वग�र नदीज�य परदाथ� िनकासा
गरेको दे�ख�छ। २०७७ चै� मसा�तमा दो�ो िक�ता ५२५२५००। दा�खला गनु�पन�मा िढलोगरी २०७८ आषाढमा मा दा�खला गरेको दे�खयो। चलानपु�ज� निदई पुरै प�रमाणको सकार
मू�यितरी नदीज�य पदाथ� उ�खनन गरेको दे�खयो। अतः चलानपू�ज� िदएर मा� उ�खनन गरी िनकासी गन� िदनु पद�छ। चलान पू�ज� निदई उ�खनन गन� िदएको कारण खुलाउनुपद�छ।

१०३ धरौटी सदर�याहाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६५, ६७, ६८ बमो�जम जुन �योजनका लािग धरौिट रा�खएको हो सो काय�को �याद समा� भए प�चात र �याद नतोिकएकोमा ितस िदन िभ� राज�वमा
दा�खला गरी आ�दािन बा�नुपन� र सकारकता�ले सझौता गन� नआएका वा ठे�का तोडेमा धरौिट जफत गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले उपरो� ठे�का �यव�थाको समझौता गदा� िन�न �यि�को आफुले राखेको र अ�य �यि�ले
ठे�कामा राखेको धरौटी रकम समेत िमलान गरेको दे�खयो। आय ठे�काको सकार रकम दा�खला गदा� धरौटी राखेको रकम िमलान गन� िम�दनै। िनयम िवप�रत धरौिट रकम िमलान गरेकोमा ठे�का अव�ध समा� ह�दा स�म धरौिट
खाताबाट सदर�याहा गरी �थािनय संिचत कोष दा�खला गरेको नदे�खएकोले दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

१४१,१६५
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धरौटी िमलान गरेको �य�� आय ठे�का धरौटी िमलान

अजय वाबु सहनी बरहथवा-१ सला�ही ख�स बा�ा बजार २७५००

मनोज कुमार साह बरहथवा-५ सला�ही चामल रेिडमेड तथा का�छी बजार ६५००

श�ुधन सहनी बरहथवा-३ सला�िह गौशला बजार ७०००

रघुिवर साह बरहथवा-५ तरकारी बजार २५०५५

िचतन मु�खया बरहथवा ११ धरौिट जफत सर�खया खोला माछा ठे�का ६५००

सोनुकुमार यादव िव�ण ुगाँपा�लका ७५००

िहरापुर �यारेज माछा ठे�का १७५००

िवजय साह वानीया बरहथवा-५ माछा मासु बजार ठे�का २५०००

��चन मु�खया बसब�रया गाउँपा�लका १ सोती खोला माछा ठे�का २७६०

िचतन मु�खया सर�खया खोला माछा ठे�का ७२००

ह�रश च�� सहनी बरहथवा-१ बागमित खोला माछा ठे�का २५५०

बुढी वागमती माछा ठे�का २०००

�याम शहादरु कुसवार, बरहथवा -३ सु�दर चौहरवा िपपरिभता वजार ४१००

ज�मा १४११६५

१०४ कानूनी उपचार खच�ः 
कानूनी उपचारको लािग रकम भु�ािन िदने कानूनी आधार पेश गनु�पद�छ।वडा नं. २ का वडा अ��य �ी य� बहादरु ख�कािकत� नाग�रता �सफा�रस मु�ामा �. ११००००। को िबल भरपाई सं�लन राखी �. २०००००। सोधभना�
भु�ानी िदएकोमा �. ९००००। िबल, भरपाई घिट दे�ख�छ। वडा अ�य�लाई िकत� नाग�रता �सफा�रस बापतको मु�ामा कानुिन उपचारको �ममा भएको खच� रकम भु�ानी िदन िम�ने आधार पेश नभएको �.

२००,०००

१०५ आ�थ�क सहायताः 
आ�थ�क सहायता िवतरण गदा� �वीकृत काय�िव�धको आधारमा िवतरण गनु�पन�मा पा�लकाले आ�थ�क सहायता स�ब��ध काय�िव�ध तयार गरेको दे�खएन। यस ७८ जनालाई �. ५ हजार दे�ख �. १ लाख ३५ हजार स�म ज�मा �.

१४५६८७७। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खएकोमा िवतरणको आधार पेश भएन। अतः काय�िव�ध ��वकृत गरी सोिह आधारमा िवतरण गनु�पद�छ।

१०६ साव�जिनक स�पित �यव�थापन �णालीः 
साव�जिनक िनकायले �ज�सीलेखा�नको लािग साव�जिनक स�पित �यव�थापन �णाली (PAMS)का आधारमा लेखा रा�नुपद�छ। पा�लकाले सो �णाली लागु नगरी पुरानै �यानुअल �स�टममा �ज�सी अिभलेख नराखेकोले �ज�सी
लेखा �यव��थत दे�खएन। अतः अिनवाय� �पमा PAMS बाट �ज�सी अिभलेख रा�नुपद�छ।
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१०७ धरौटी िफता�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम १२४(२) मा आपूित�कता�रपरामश�दाताले स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात र अथ� म��ालयको प.सं. २०६९/७० च.नं. ३६९ िमित
२०६९/६/१७ को प�रप� बमो�जम मू.अ.कर समायोजन गरेको �माणप� पेश गरेपिछ मा� धरौटी िफता� गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले यस वष� देहायका आपूित�कता�/परामश�दातालाई धरौटी �.१३८६३८४। मू.अ. कर समायोजन
गरेको �माणबेगर िफता� गरेकोले सो �माण पेश गनु�पन� �.

आपूित�कता�/परामश�दाता धरौटी िफता� रकम

आर.के.क��ट��सन ९५००००

�जया िनमा�ण सेवा ७१७०७

सािहल ए�ड माइल क��ट��सन ३६४६७७

ज�मा १३८६३८४

१,३८६,३८४

१०८ पे��क बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�धतथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० मा पे�क� िदएको रकम �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने एवं िदने दबैुको कत��य ह�ने कुरा उ�ेख छ । काया�लयले उपल�ध गराएको पे�क�
बाँक�को िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ�त स�म फ�यौट ह�न बाँक� रहेको िन�नानुसार पे�क� रकम िनयमानुसार फ��यौट गनु�पन� �.

६,८९७,०५९
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पे�क��लने चालु आ. व. गत आ.व.स�मको ज�मा बाँक� पे�क�

�य��, फम� वा क�पनीको नाम �याद ननाघेको �याद नाघेको �याद ननाघेको �याद नाघेको �याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

रकम रकम

कृ�णा राई ० ० ५,००० ० ५,००० ० ५,०००

भरतकु�हार प��डत ० ० ५०,००० ० ५०,००० ० ५०,०००

रामई�वरी राय ० ० ५,००,००० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

�ीनारायण�संह ० ० २,६०,००० ० २,६०,००० ० २,६०,०००

राजिकशोर राय राय १,५०,००० ० ० १,५०,००० ० १,५०,०००

रामई�वरी राय ३,५०,००० ० ० ३,५०,००० ० ३,५०,०००

राजिकशोर राय राय ५,००,००० ० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

सिचतािगरी १,००,००० ० ० १,००,००० ० १,००,०००

सिचतािगरी ४,७०,००० ० ० ४,७०,००० ० ४,७०,०००

रामई�वरी राय २,००,००० ० ० २,००,००० ० २,००,०००

रिमताकुमारी चौधरी ० ५०,००० ० ० ० ५०,००० ५०,०००

रिमताकुमारी चौधरी ० २३,००० ० ० ० २३,००० २३,०००

रामई�वरी राय ० ५,००,००० ० ० ० ५,००,००० ५,००,०००

रामई�वरी राय ० ५,००,००० ० ० ० ५,००,००० ५,००,०००

कृ�णा राई ० १०,००० ० ० ० १०,००० १०,०००

राजिकशोर राय राय ० १४,००० ० ० ० १४,००० १४,०००

राजिकशोर राय राय ० ९१,६०० ० ० ० ९१,६०० ९१,६००

डाइनािमकके िब सी सािहल जे भी ० ० २७,००,००० ० २७,००,००० ० २७,००,०००

आर.के.क��ट��सनमानपुर ० ० २,१४,२९२ ० २,१४,२९२ ० २,१४,२९२
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एस.एम. के. लाईट क�सट��सन ० ० २,९०,००० ० २,९०,००० ० २,९०,०००

एस.एम. के. लाईट क�सट��सन ० ० ७,४०,००० ० ७,४०,००० ० ७,४०,०००

ख�पाचे – िवराट जे.भी २२,००,००० ० ० ० २२,००,००० ० २२,००,०००

राह�लक�सट��सन ३५,००,००० ० ० ० ३५,००,००० ० ३५,००,०००

डाफे–धुकुछुजे.भी. ७७,५०,००० ० ० ० ७७,५०,००० ० ७७,५०,०००

डाफे–धुकुछुजे.भी. ७७,५०,००० ० ० ० ७७,५०,००० ० ७७,५०,०००

ए�लटक�सट��सन क�पनी �ा.�ल. ५१,७५,५०० ० ० ० ५१,७५,५०० ५१,७५,५००

�य ुड� ागन िनमा�ण सेवा १३०००००० ० ० ० ० ० १३००००००

आिव आन�दनगर टाडी ० ० ३,००,००० ० ३,००,००० ० ३,००,०००

आिव आन�दनगर टाडी ० ० २,५०,००० ० २,५०,००० ० २,५०,०००

जनिहतमलभोिगया मुिनलाल मा िव ० ० २,५०,००० ० २,५०,००० ० २,५०,०००

नेरा �ा िव लौकठ ० ० ६,००,००० ० ६,००,००० ० ६,००,०००

नेरा �ा िव लौकठ ० ० ६,५०,००० ० ६,५०,००० ० ६,५०,०००

�ाथिमक�वा��य के�� बरहथवा ० ० १३,८८,००० ० १३,८८,००० ० १३,८८,०००

बागमितसा �ा िव सहनी टोल ० ० १२,५०,००० ० १२,५०,००० ० १२,५०,०००

महे��र�न जगरनाथ ल�मीिनया मा िव ० ० ७५,००,००० ० ७५,००,००० ० ७५,००,०००

सा�मा�रका �ा िव �सतापुर बर १० ० ० १२,५०,००० ० १२,५०,००० ० १२,५०,०००

साव�जिनक�ा िव जानक� नगर ० ० ६,००,००० ० ६,००,००० ० ६,००,०००

साव�जिनक�ा िव जानक� नगर ० ० ६,५०,००० ० ६,५०,००० ० ६,५०,०००

दासआयल से�टर बरहथवा ० ० ३,००,००० ० ३,००,००० ० ३,००,०००

�ीजनचेतना सामुदाियक �ाथिमक िवधालय ७,५०,००० ० ० ७,५०,००० ० ७,५०,०००

�ाथिमक�वा��य के�� बरहथवा ९,३०,००० ० ० ० ९,३०,००० ९,३०,०००



https://nams.oag.gov.np59 of 60

आधारिव�ालय हजारी आधार िव�ालय ० ० १२,५०,००० ० १२,५०,००० ० १२,५०,०००

जनिहतआधार िव�ालय ० ० ३,००,००० ० ३,००,००० ० ३,००,०००

अिनलकुमार साह ० ० ५,००,००० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

अ�णकुमार �संह ० ० १,५०,००० ० १,५०,००० ० १,५०,०००

अ�णकुमार �संह ० ० ३,००,००० ० ३,००,००० ० ३,००,०००

भूपनारायण अ�धकारी ० ० २४,२७,००० ० २४,२७,००० ० २४,२७,०००

िद�लपकुमार यादव ० ० १,००,००० ० १,००,००० ० १,००,०००

अनोज�े� ० ० २,००० ० २,००० ० २,०००

अ�णकुमार �संह ० ० १,००,००० ० १,००,००० ० १,००,०००

अ�णकुमार �संह ० ० १,८०,००० ० १,८०,००० ० १,८०,०००

राम�वेशमहतो ० ० १,००,००० ० १,००,००० ० १,००,०००

िव�ण�ुसाद �े� ० ० ३,२६,००० ० ३,२६,००० ० ३,२६,०००

राम�वेश महतो ० ५८,०५९.४० ० ० ५८,०५९.४० ० ५८,०५९.४०

िव�ण�ुसाद �े� ० ५,००,००० ० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

नविनतदास ० ५,००,००० ० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

िदपकलामा ० १,००,००० ० ० १,००,००० ० १,००,०००

�पेशकुमार कण� ० २,१५,००० ० ० २,१५,००० ० २,१५,०००

गोकण��साद मैनाली ० १,००,००० ० ० १,००,००० ० १,००,०००

गोकण��साद मैनाली ० ३,००,००० ० ० ३,००,००० ० ३,००,०००

गोकण��साद मैनाली ० १,००,००० ० ० १,००,००० ० १,००,०००

िव�ण�ुसाद �े� ० ३५,४०० ० ० ३५,४०० ० ३५,४००

िदपकलामा ० १,००,००० ० ० ० १,००,००० १,००,०००



https://nams.oag.gov.np60 of 60

शरदकुमारी चाैधरी ० ५०,००० ० ० ० ५०,००० ५०,०००

शरदकुमारी चाैधरी ० २,००,००० ० ० ० २,००,००० २,००,०००

ज�मा ४०१२५५०० ६८९७०५९ २०४८२२९२ ५००००० ४८५३७७९२ १०२१७०५९ ७१७५४८५१।४०

१०९ आ�त�रक लेखा परी�णः 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक
लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�णको लािग लेखापरी�ण शाखा गठन गरेको छैन। पा�लकाले यस वष�को कुनै पिन आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन। तसथ� कानुनमा
तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

११० अनुगमन तथा मू�या�नः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गनु� पन� �यव�था गरेकोमा �न�नानसुार देिखएको छः

� हजारमा

गत वष�को बे�ज ुरकम � (A) यो वष� फ��ट (B) बाँक� (C=A-B)

१११ अ�ाव�धक वे�जू ��थितः 
गाउँपाल�काको आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको फ�यौट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

� हजारमा
गत वष�स�मको फ��ट

गन� बाँक� � (C)

यो वष�को सं पं बाट कायम
वे�ज ु(D)

यो वष�को कायम वे�जु
(E)

बाँक� (F=C+D+E)


