
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

काठमाडौँ, नेपाल

  
 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

बदाघाट नगरपातलका 
नवलपरासी 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 



 

बदाघाट 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 संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

36 88 24572 0 26 377 36 62 24195 2775 2432 17740 0 0 20172 1248 

                                      
 

 

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 

बदाघाट नगरपातलका नवलपरासी 98473 0 18785 79688 0 24195 103883 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बद�घाट नगरपा�लका, नवलपरासी , बरदाघाट नगरपा�लका , नवलपरासी प��चम भाग

काया�लय �मुख मेधनाथ पा�या २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िव�ण ुलाल पुरी २०७७-४-१

बे�जु रकम २४,५७२,२४०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १९,३५,७४,५८८.८७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५५,८१,०७,५०० चालु खच� ५८,७२,७७,६४२.५६

�देश सरकारबाट अनुदान ५,०७,३०,००० पँूजीगत खच� ४६,१७,३५,४८४

राज�व बाँडफाँट १६,९९,८२,६१२.९१ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,०७,९९,५६७.७५

आ�त�रक आय ३,८९,८५,५९२.५६

अ�य आय २८,४०,८८,९४१.७१

कुल आय १,१०,१८,९४,६४७.१८ कुल खच� १,१३,९८,१२,६९४.३१

बाँक� मौ�दात १५,५६,५६,५४१.७४
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ ले.प.को �ममा असुलीः
लेखापरी�णमा औँ�याईएपिछ िविभ� िमितमा कम�चारीह�ले बैठक भ�ा तथा अनुगमन मु�या�न वापत दोहोरो पन� गरी खच� लेखेको �.42500/- लेखापरी�णको
�ममा असुल भएको छ ।

२ प�रचय
�थानीय नेतृ�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 बद�घाट नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन�
काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गन ु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत
गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गन ु� बद�घाट नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस बद�घाट नगरपा�लका अ�तग�त  १६ वडा, ८५
सभा सद�य, १८०.९८वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ६१ हजार ४७२ जनसं�या रहेको छ।

३ �थानीय संिचत कोष 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस नगरपा�लकाल े �वि�य ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा सहायता, आ�त�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 2077।78 को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था
�न�नबमोिजम रहेको छ।
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�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाली(SuTRA) मा समावेश भएको आ�थ�क कारोबारको ��थित:

आ.व.:2077/078 सु� म.ले.प. फाराम 272

आ.व.2077/78 को �ा�ी भु�ानी िहसाव

िविवरण बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ब�तुगत/सोझै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ ख) 854268749 849426957.47 0 849426957.5

क. �ाि� 794024840 769155683.47 0 769155683.5

11000 कर 146266570 185248778.31 0 185248778.3

13000 अनुदान 612253270 561125498 0 561125498

संघीय सरकार 559123270 512982498 0 512982498

�देश सरकार 50730000 45766000 0 45766000

जनसहभािगता 2400000 2377000 0 2377000

14000 अ�य राज�व 35505000 22781407.16 0 22781407.16

ख. अ�य �ाि� 60243909 80271274 0 80271274

कोषह� 60243909 70434188 0 70434188

धरौटी ० 9837086 0 9837086

भु�ानी (ग +घ) 1106068749 904321378.01 0 904321378

ग. भु�ानी (संिचत कोषबाट) 1045824840 863911041.26 0 863911041.3
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21000 पा�र�िमक सुिवधा 264559270 248286137.85 0 248286137.9

22000 मालसमान तथा सेवा 161731223 120785627.06 0 120785627.1

�याज सेवा शु�क 1000000 1000000 0 1000000

25000 सहायता 31768500 29422163 0 29422163

27000 सामा�जक सुर�ा 15052070 12625642 0 12625642

28000 अ�य खच� 6700000 4998867.35 0 4998867.35

31000 गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

565013777 446792604 0 446792604

घ. अ�य भू�ानी 60243909 40410336.75 0 40410336.75

कोषह� 60243909 36064547.6 0 36064547.6

घरौटी ० 4345789.15 0 4345789.15

ङ,)यो वष�को बचत ( �यून) -251800000 -54894420.54 0 -54894420.54

च) गतवष�को �ज�मेवारी रकम
अ�या

206368115.2 0 206368115.2

वषा��तको वाँक� रकम (ङ +च) -251800000 151473694.62 0.00 151473694.62

ब�क तथा नगद वाँक� 150339081.62 0.00 150339081.62

�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाली(SuTRA) मा समावेश नभएको आ�थ�क कारोबारको ��थती:
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ब.उ.�स.न. काय��मको नाम बजेट िनकासा खच�

365001043 �थानीय पूवा�धार 20200000 14942880 14942880

314010123 सामा�जक सुर�ा 171648000 171648000 171648000

ज�मा 191,848,000.00 186,590,880.00 186,590,880.00

४ िव�ीय कारोवारको परी�ण गदा� दे�खएका �मुख �यहोराह� यस �कार छन्:- 

काया�लयले आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� सू�को �योग गर� आ�नो काया�लयबाट संचालन भएको स�पूण� आ�थ�क कारोवार (सामािजक सरु�ा भ�ा, पूवा�धार �वकास
काय��म, पंिजकरण काय��म, बहु�े��य पोषण काय��म आद�) सू�मा �ा�वि�ट गर� सो अनसुार म.ले.प.फा.नं 272,275 र सो अनसुार सहायक अनूसूची-1 देखी 23 स�म
तयार गर� �व�ीय �ववरण ��ततु गनु�पन�मा संघीय �ोतको C-Gas बाट �नकासा भएको सामािजक सरु�ा, �थानीय पूवा�धार, ग�रवसँग �वशे�वर काय��म स�ुमा समावेश
नगरेकोले काया�लयले तयार गरेको �ा�ी र भ�ुानीको �व�ीय �ववरण (म.ले.प.फा.नं.272) ले सबै आ�थ�क कारोवारको िच�ण गन� सकेको छैन।यथा�थ िच�ण हुन नसकेको
अव�था �न�नानसुार देिखँदा �यसमा सधुार गनु�पन� देिख�छ:

Ø �ा�ी र भ�ुानी �ववरण (म.ले.प.फा.नं.२७२) मा सामािजक सरु�ा लगायत Cgas बाट �नकासा हुने रकम समावेश नभएको,
Ø गत वष� �ा�ी र भ�ुानीको �ववरणले �.28,71,55,802.65 बाँक� मौ�दात देखाएकोमा सोह� मौ�दात यो वष� म.ले.फा.नं. 272 मा अ.�या. देखाउन ुपन�मा गतको

मौ�दातबाट सशत� बाँक� रकम संघीय संिचत कोष �फता� गरेको घटाई िज�मेवार� सारेकोले यथाथ� खच� एक�न हुन स�ने आधार भएन।
Ø म.ले.प.फा.न.272 ले संिचतकोषमा आ�दानी �.84,94,26,957.47 देखाएको छ भने अनसुूची १० ले �.77,00,93,703.47 देखाएबाट �.7,93,33,254/- फरक

देिखएको छ। फरक पनु�को कारण �प�ट गरेको छैन। सो �प�ट गनु�पद�छ।
Ø म.ले.प.फा.न.272 ले कुल �ा�ी �.84,94,26,957.47 देखाएको छ भने काया�लयले लेखापर��णको �ममा उपल�ध गराएको �व�ीय �ववरणमा गतवष�को मौ�दात

घटाई �.1,10,18,94,647.18 देखाएबाट �.25,24,67,689.71 फरक देिखएको छ। फरक पनु�को कारण �प�ट गरेको छैन। पा�लकाले स�पूण� �ा�ी र
भ�ुानीलाई म.ले.प. फाराम 272 मा समावेश गनु� पद�छ।

म.ले.प.फा.न.272 ले वषा��तस�मको मौ�दात �.15,14,73,694.62 देखाएको छ भने अनसुूची १० ले �.9,97,57,251.08 देखाएबाट �.5,17,16,443.54 फरक परेकोले
स�ुको आ�थ�क �ववरणले यथाथ� खच�को िच�ण गन� स�ने देिखएन।

५ िश�ा तफ�

५.१ राि�� य िश�ा नीित, २०७६ मा िव�ालय िश�ालाई गुण�तरय�ु बनाउन �थानीय तहबाटै िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुप�रवे�ण
गरी साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन गरी अनुगमन मु�या�न �ितवेन साव�जिनक गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
यस स�ब�धी िन� नानुसार �यहोरा रहेका छन्
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 साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन मू�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
 �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

तसथ� नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गनु�
पद�छ ।

५.२ रा�� ीय िश�ा नीित, 2076 मा संघीय सरकारले तजु�मा गरेको मापद�ड र काय�िव�धका आधारमा िनजी लगानीका िव�ालयह�को
�थानीय सरकारबाट �भावकारी िनयमन गरी पा��म तथा पा�पु�तक, िश�कको सेवा शत� तथा सुिवधा, शु�कको सीमाको
पालना, आ�थ�क कारोबारमा पारदिश�ता र भौितक पूवा�धारह�को ��थित समेत एिकन गन� िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन
मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी
अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन । यस स�ब�धी थप �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन्

 िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको छैन ।
 शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

अतः नगरपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िनजी िव�ालयह�को अनुगमन गनु� पद�छ ।

५.३ नगरपा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरी तयार गनु�पन�, �वीकृत काय��म र स�झौता अनुसार
अनुदान उपल�ध गराउनु पन� र अनुदान िनकासा अनु�प नै पूवा�धार िनमा�ण भए नभएको एिकन गनु�पन�मा िब�ालय भौितक पूवा�धार
िवकास काय��म �वीकृत गरेको छैन । काय��म �वीकृत गरी स�झौता गराई अनुदान उपल�ध गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।

६ अनुदान खच� 
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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 ।
तर पा�लकाले देहायअनुसार (नमुनाको �पमा 31 वटा) कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा
�.9260000/- अनुदान खच� लेखेको छ । तर पा�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 गरेको छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश, नगरपा�लका काया�लय तथा
वडा काया�लयह� बाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

७ पदा�धकारी सुिवधा

७.१ पदा�धकारी सुिवधाः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत
काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन
नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई
लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम
रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय
तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट,जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त
सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका
पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.5526000/-, टे�लफोन तथा मोवाइल �.2700000/-, पु�तक तथा प�पि�का
इ�टरनेट �.2568000/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.4164000/-, अित�थ स�कारमा �. 1308000/-, खानेपानी र
सरसफाईमा �.120000/-, मम�त संभार िवजुलीमा �.120000/- र बैठक भ�ामा �.428000/- समेत �.16964000/- खच� भु�ानी
गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �.1,09,80,000/- भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा
भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य
अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

७.२ आ�थ�क सहायताः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं
सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� िविभ� ६० जनालाई �.५,००,०००।
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आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको र उ�सव िदवश तथा समारोह संचालनमा �.४१००००/- खच� गरेको पाईयो। आ�थ�क सहायता
तथा अ�य अनु�पादक खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

८ कानुन िनमा�ण एवं काया��वयन

८.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा
सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय
तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट 50 वटा नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस
पा�लकाले हालस�म 22 वटा ऐन र 45 वटा िनयमावली गरी 67 वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । यस पा�लकाले
साव�जिनक ख�रद िनयमावली तयार गरेको छैन् । तसथ� आव�यक सव ैकानूनह� तजु�मा गरी उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी
काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

८.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय
स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३
मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो लगाउन बाक� रहेको 3 र यो बष� थप भएको 21 गरी कुल 24 िववाद दता� भएकोमा 13 वटा मा� फ��यौट भई 8 बाँक� दे�ख�छ ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

९ ख�रद �यव�थापन

९.१ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५
बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी
कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय
बमो�जम छ । तल उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाले कुल खच�म�ये 62.38 �ितशत ते�ो चौमा�सकमा र 33.34 �ितशत
आषाढमा मा� खच� भएको दे�खयो । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको
�यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
(खच� �. हजारमा)



https://nams.oag.gov.np10 of 42

खच� िशष�क कुल खच� �. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच� 417118 91849 88912 236357 114609

पंूजीगत खच� 446792 56109 88110 302572 174302

ज�मा 863910 147958 177022 538929 288911

�ितशत 100% 17.13% 20.49% 62.38% 33.44%

९.२ काय� स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने
दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय
तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको
पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए
नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ वमो�जम साव�जिनक
िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूत� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा�
सोको �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो नभएकोले काय� �वीकार �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

९.३ साव�जिनक परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई
�भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
�यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको
�ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । काया�लयले साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई सुिन�� चत ह�ने गरी काय� गन� तफ�
�यान िदनु पद�छ ।

१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले
तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.5,43,48,000/- खच� लेखेको पाइयो । नगरपा�लकाले काय�रत कम�चारीह�को तलब र
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�ेड नगरसभा र नगरकाय�पा�लकाको िनण�यबाट पारीत गराई राखेको भएतापिन कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पारीत
गरेको छैन । पा�लकाले कम�चारीह�को तलब र �ेड रकम कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेन पारीत गरेर मा�
खच� ले�नु पद�छ ।

१०.२ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको
िव�लेषण गरी सँगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने
कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� १३ पदमा ८९
जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१,६९,५७,१३८।- खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम
पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट�सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा
मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको सहायक चौथो पदको केिह
कम�चारीह�को माग आकृती फाराम �देश लोक सेवा आयोगलाई पठाएको भएतापिन िन� नानुसार िविभ� ३ पदमा ७ जना करार
िनयिु� गरी बष�भरीमा �.२२,७७,७३०।- तालुक िनकाय तथा �देश लोक सेवा आयोगलाई माग आकृती फाराम नपठाई भु�ानी
गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

२,२७७,७३०

११ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार,

जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन� नानुसा रहेका छन्
 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको,
 �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र

�यव�थापन गनु�पन�मा नगरेको,
 पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको,
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको,
 पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित

�ितवेदन तयार नगरेको,
 अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो

बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको,
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 वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको,
 �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको,
 साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार

नगरेको,
 सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा

सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको,
 वातावरण संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको,
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७

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

 अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको आिद ।

११.२ सूचना �िवधी प�ितः नगरपा�लकाले राज� व सँग स�ब��धत स�टवेयर लगायत अ�य स�टवेयर �णाली संचालन गदा� �वीकृत
म.ले.प. फारामह�को �योग गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लका�ारा आ�त�रक आय र योजनाको स�टवेयर संचालन गदा�
िन�नानुसार म.ले.प फारामह�को �योग गरेको पाईएन । तसथ� �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी सूचना �िवधी प�ित
(Software) को �यव�थापन र संचालन गनु� पद�छ ।

 काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद�
नभएको,

 सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२
बमो�जम काया��वयन नगरेको,

 स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम
९०३ मा नराखेको,

 स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको ।
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११.३ महालेखा िनय��क काया�लयले स�पूण� सरकारी काया�लयह�को सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग �वीकृत
मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले िन� नानुसार म.ले.प फारामह� �वीकृत ढाँचामा अ�ाव�धक गरी राखेको छैन ।
अतः पा�लकाले �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी सवारी साधन र मेिशनरी संचालन ग�रनु पद�छ ।

 म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
 म. ले. प. फाराम ४१५ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख नराखेको र अ�ाव�धक नभएको

११.४ म. ले. प. फारामः �मण खच� िनयमावली, 2064 मा �मणमा खिटने पदा�धकारीह�को �मण अिभलेख तयार गनु�पन�, �मण �ितवेदन
पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । काया�लयले कम�चारीह�को �मण �वीकृत गरी खच� गदा� औपचा�रक �मण �ितवेदन तयार गरी
�मण अिभलेख तयार गरेतापिन िन� नानुसारको म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरी अिभलेख राखेको पाईएन ।

 म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग दिैनक काय�स�पादन िववरण (TIME SHEET) नराखेको
 म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
 म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

अतः काया�लयले �मण खच�मा आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी उपरो�ानुसारका �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गनु� पद�छ ।

११.५ बे�जु लगतः काया�लयले �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी िववरण अ�ाव�धक गरी �े�ता रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले
िन�नानुसार बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको पाईएन ।
-म. ले. प. फाराम ८०१ बमो�जमको बे�जु लगत
-म. ले. प. फाराम ८०५ बमो�जमको स�परी�ण गो�वारा अिभलेख
�वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �े�ता अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१२ िव�ीय िववरण परी�ण

१२.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
काय��मह�को चौमा�सक िववरण तयार गरी काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन गनु�पन�मा बािष�क �पमा मा� �गित
तयार पारेको दे�खयो । पा�लकाले कानुन बमो�जम योजना तथा काय��मह�को चौमा�सक �गती िववरण तयार गनु� पद�छ ।
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१२.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 91 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 कोष
�थापना गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यसवष� कम�चारीह�को योगदानबाट ह�ने अंश क�ी नगरी एकमु� �.1000000/-

कम�चारी क�याण कोषको �यव�था गरेको छ । �थािनय सरकार संचालन ऐन अनुसार �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो
दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट 10 �ितशत क�ा गरी सो रकम बराबर ह�न आउने रकम
थप गरी कम�चारी क�याण कोष �थापना र संचालन गनु� पद�छ ।

१२.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख
आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा
६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णfलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण
तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको
ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS

based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी
आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

१३ स�प�� उपयोग र संर�ण 

नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�प��को �भावकारी र औिच�यपूण� �योग गनु� पद�छ ।
पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नबनाएको र साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन नगरेको पाईयो
। नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�प��को �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१४ बजेट तथा काय��म

१४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा�
ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय
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�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन गनु�पन� र सिमितले आयको ��ेपण,

साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� तथा बजेट
��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा
�मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले ऐन बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमित गठन गरेको भएतापिन िवषयगत �े�को बजेट तजु�मा
तोिकएको समयिभ� गरी बजेट सीमा िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराएको छैन । पा�लकाले ऐन बमो�जम
चरणब� �पमा �ोत अनुमान सिहतको बजेट तजु�मा गरी तोिकएको समयमा नै िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई जानकारी
गराउनु पद�छ ।

१४.२ �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी
खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । (बजेट �.

हजारमा)

मु�य �े� वािष�क बजेट खच� खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास �े� 80299 62892 7.28

पूवा�धार िवकास �ेत् 336609 249419 28.87

सामा�जक िवकास �े� 388830 342358 39.63

वातावरण तथा िवकास 0 0 0

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 102418 88742 10.27

काया�लय संचालन तथा �शासिनक 137669 120500 13.95

ज�मा 1045825 863911 100
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पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार आ�थ�क िवकास �े�मा सबैभ�दा कम ७.२८ �ितशत र सामा�जक िवकास �े�मा
सबैभ�दा बढी ३९.६३ �ितशत बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । पा�लकाले सं�थागत स�ब�ध तथा वातावरण शीष�कमा कुनै
पिन बजेट िविनयोजन गरेको पाईएन । पा�लकाले समानुपाितक िवकास ह�ने गरी रोजगारी �सज�नाको �े�मा जोड िदएर पँूजीगत
िवकासमा जोड िदनु पद�छ ।

१४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन,

अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल
तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था रह ेको छ । पा�लकाले तोिकए बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको छैन । ऐन अनुसार आ�नो �े�को
एक�कृत अिभलेख र जानकारी समेिटएको �ोफाईल तयार गनु� पद�छ ।

१४.४ ल�य �गित : काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरको �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका िविभ�
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको
ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना सं�या यो बष� खच� वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

521 446792000 5 3 10 503

१४.५ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा
सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट
�वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७/७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून
बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन्
।
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� १
लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाख स�म

� २ लाखदे�ख ५
लाख स�म

� ५लाख दे�ख १०
लाख स�म

� १० लाखदे�ख ५०
लाख स�म

५०
लाखभ�दा
बढी

ज�मा

98 112 117 120 71 3 521

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.पचास हजार दे�ख ५० लाख वढी स�मका ज�मा ५२१ वटा योजना संचालन गरेकोमा
�. ५ लाख भ�दा मुिनका मा� ३२७ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको
जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने
तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१४.६ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा
काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको
अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� िविभ� वडाह�मा िविभ� िशष�कह�मा एकमु� �.१ करोड ३० लाख
बजेट अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट मागको आधारमा योजना तयार गरी
िविभ� शीष�कह�मा �.१ करोड १५ लाख ५० हजार बजेट खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट
िशष�क टु�ा पारी खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�.सं. िशष�कको नाम बजेट �. खच� �.

1 सामुदाियक भवन (िविभ� वडाह�) मागको आधारमा 20,00,000 20,00,000

2 िविभ� वडामा पोखरी िनमा�ण 20,00,000 12,51,000

3 िविभ� वडामा पाक�  िनमा�ण 15,00,000 13,00,000

4 िविभ� वडामा यवुा तथा खेलकुद पूवा�धार िवकास 25,00,000 25,00,000

5 िविभ� वडामा वाल उ�ान िनमा�ण 20,00,000 15,23,000

6 िविभ� धािम�क अनु�ानको संर�ण र स�ब��न 10,00,000 9,76,000

7 िविभ� वडामा बाटो �ाभेल 20,00,000 20,00,000

ज�मा 1,30,00,000 1,15,50,000

१४.७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को
राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी
असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ�
�थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा
उपमेयर �ी मायादेवी पौडेलले िमित २०७७।३।१० गते �. ९६ करोड ८६ लाख १ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित
२०७७।३।२१ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।२८ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट
खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१५ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 47 अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको
प�� िदनिभ� खच� �मािणत गन� आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात

१,२४७,५०७
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िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम 52(3) अनुसार काया�लयले िदएको �याद नाघेको पे�क� तोिकएको समयमा फ�य�ट गरेको छैन । अतः
पा�लकाले िविभ� �यि� तथा सं�थालाई िदएको िन�नानुसार पे�क� �.12,47,507/- िनयमानुसारअसुल फ�यौट गनु�पन� �.

गो.भौ. नं. र िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क� �योजन रकम

435-2078/02/21 �यटुावर िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं.2 टावर िनमा�ण 750000

454-2078/02/26 नेपाल िव�ुत �ा�धकरण, बद�घाट िव�ुत मम�त तथा �यव�थापन 98868

456-2078/02/26 नेपाल िव�ुत �ा�धकरण, बद�घाट िव�ुत पोल तथा तार ख�रद र िव�ुतीकरण 398639

ज�मा 1247507

(क) मोिबलाईजेशन पे�क�ः पा�लकाले िन�नानुसार िदएको मोिबलाईजेशन पे�क� हालस�म फ�य�ट गरेको छैन । तसथ� िन�नानुसार �यि� तथा सं�थालाई िदएको
मोिबलाईजेशन पे�क� काय�स�प� र �ािव�धक िवल बमो�जम फरफारक गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. र िमित योजनाको नाम पे�क� �लने �यि� वा सं�थाको नाम रकम

238-2077/11/20 ब�डा खोला बाटो �तरो�ती एम भ�डारी क��ट��सन ए�ड �रयल �टेट �ा.�ल. 142000

382-2078/01/08
583-2078/03/23

घ�टाघर िनमा�ण परासी िनमा�ण सेवा, परासी 560000

ज�मा 702000

१६ कर तथा शु�क असुली 
कर तथा शु�क असुलीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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आय िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एिककृत स�प�� कर 2500000 1801993 72.07

घरज�गा बहाल कर 2000000 4701240 235

�यवसाय कर 900000 2013937 224

वहाल िवटौरी शु�क 6000000 2842634 45.71

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ�
मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

१७ सु�को नगद र बँैक मौ�दात 

�ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको म.ले.प.फा.नं. 272 को �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.141473694/- बँैक मौ�दात कायम भएकोमा सोही िववरणको नगद
तथा बँैक बाँक� तफ�  �.150339081/- मौ�दात दे�खयो । जस अनुसार एउटै आ.व. को म.ले.प.फा.नं.272 मा बँैक मौ�दात भ�दा बँैक तथा नगद मौ�दात
�.1134613 ले घटी भएको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

१,१३४,६१३

१८ ५७ २०७८-३-२८ कोिभड तफ�  
बील भरपाई नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम खच� पुि� गन� िबल
भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले िमित 2078/03/28 को काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम नगरपा�लका �े�मा रहेका
मृगौला रोगीह�को लािग यातायात खच� वापत गौतमबु� सामुदाियक मुटु अ�पताललाई (अ�पतालको च.नं.168-077/78 िमित 2078/03/16 प�ानुसार)

�.150000/- भु�ानी िदएकोमा उ� यातायात खच� नगरपा�लकाको कुन कुन मृगौला रोगीह�ले कुन अव�धस�म �योग गरेको हो भ�े िववरण राखेको छैन ।
नगरपा�लकाले उ� अ�पतालबाट सो समयाव�धमा यातायात सुिवधा �योग गरेका नगरपा�लका �े�िभ�का िवरामीह�को िववरण सिहतको खच� दे�खने भरपाई पेश
गनु�पन� �.

१५०,०००

१९ ठे.नं. NCB/35-076/77 वडा नं.३ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय�

१९.१ 114 २०७८-३-१९ ठे.नं. NCB/35-076/77 गो.भौ. ११४।०७८।०३।१९ : वडा नं.३ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण ७७,८६७
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�यवसायी अिनशा क��ट��सन वीच कवोल अंक � २६,४४,९४१।००(मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।२।३१ मा काय�स�प�
गन�गरी िमित २०७७।४।२९ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ :

क. कर िवजक : मु�य अिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ मा दता� भएको पाट�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूत� गदा�
अनुसूची ५ र ५ (क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस काय�को �थम रिन� िवल वापत �
६,७६,८४७।५० भु�ानी भएको छ । भु�ानी का लािग पेश भएको कर िवजकमा िवजक नं. ६८ लाई हातले केरमेट गरी १८
वनाएको छ । मू.अ.कर वापत � ७७,८६७।४१ भु�ानी भएकोले कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन�
�.....

१९.२ ख. पूव�िनधा��रत �ितपूित� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसाियको िढलाइको
कारणवाट ख�रद स�झौता वमो�जम तोिकएको �यादमा काय� स�प� ह�न नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले स�झौता रकमको दश
�ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु पन� र पूव�िनधा��रत �ितपूित� ितद�मा
स�व��धत िनमा�ण �यवसायी ख�रद स�झौता बमो�जमको काय�स�पादन गन� दािय�वबाट मु� ह�न नस�ने �यव�था छ । �थम रिन�
िवलवाट २४ िदनको हज�ना वापत � ३१,७४०।०० क�ी गरी भु�ानी भएको छ । लेखापरी�णको अव�धस�म काय�स�प� नभएको
र काय�स�पादन जमानतको �याद समेत समा� भएकोले स�झौता रकम � २३,४०,६५५।७५ (मू.अ.कर वाहेक) को १०% ले ह�ने
रकम � २,३४,०६५।०० मा �थम रिन� िवलवाट क�ी भएको हज�ना � ३१,७४०।०० घटाई ह�ने बाँक� � २,०२,३२५।००
पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत असुल गरी वाँक� काम स�व��धत िनमा�ण �यवसायी स�प� गनु�पन� �...

२०२,३२५

२० काय�स�पादन जमानत 

काय�स�पादन जमानतको अव�ध : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) मा काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध स�झौतामा उि��खत
िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) को अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना वढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । यस पा�लकावाट भएको
िन�नानुसारको िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौता गदा� िनयमावली वमो�जम ह�नुपन� अव�ध खा�ने गरी काय�स�पादन जमानत पेश गरेको पाइएन । ख�रद स�झौता
अनुसारको अव�ध खा�ने गरी काय�स�पादन जमानत पेश भएपछी मा� ख�रद स�झौता गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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ठे.नं. काय�स�पादन जमानत रकम स�प� गनु�पन� �याद �यनुतम ह�नुपन� �याद भएको �याद

34-76/77 ३,१४,८६० २०७८।२।३१ २०७९।३।३० २०७८।०६।१९

15-77/78 १३,५६,८२१ २०७८।०२।३० २०७९।३।३० २०७८।१२।२४

17-77/78 ६,०३,३२९ २०७८।०२।३० २०७९।३।३० २०७८।१२।३०

5-077/78 ८,१५,४८२ २०७८।०२।३० २०७९।३।३० २०७८।११।१२

२१ ठे.नं. NCB/9-077/78 खानेपानी टंक� दे�ख पूव� जुमुिनयास�म वडा नं. १३ मा सडक कालोप�े

२१.१ ठे.नं. NCB/9-077/78 खानेपानी टंक� दे�ख पूव� जुमुिनयास�म वडा नं. १३ मा सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र
िनमा�ण �यवसायी दाउ�े क��ट��सन वीच कवोल अंक � ४८,७१,७८५।३४(मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।२।३० मा
काय�स�प� गन�गरी िमित २०७७।०९।०२ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ : क.

एकमु� पे�क� : गो.भौ. १२१।०७७।०९।१३ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५२(क. १ र २) मा िनमा�ण �यवसायीवाट
अ�ीम ब�क जमानत �लई ख�रद स�झौता रकमको बीस �ितशतमा नबढने गरी पे�क� िदन सिकने र �य�तो पे�क� िदँदा पिहलो
पटकमा �वीकृत पे�क� रकमको आधामा नबढने गरी र बाँक� रकम काय� �गितको आधारमा िदन सिकने �यव�था छ । यस िनमा�ण
काय�को लािग पा�लकाले मोिवलाईजेशन पे�क� वापत एकमु� २०% ले ह�ने � ५,५०,०००।०० भु�ानी िदएको छ । यस वाट
िनमा�ण �यवसायीलाई लाभ पु�े दे�ख�छ । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२१.२ ख. पूव�िनधा��रत �ितपूित� : गो.भौ. ६६०।०७८।०३।२९- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण
�यवसाियको िढलाइको कारणवाट ख�रद स�झौता वमो�जम तोिकएको �यादमा काय� स�प� ह�न नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले
स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु पन� र पूव�िनधा��रत
�ितपूित� ितद�मा स�व��धत िनमा�ण �यवसायी ख�रद स�झौता बमो�जमको काय�स�पादन गन� दािय�वबाट मु� ह�न नस�ने �यव�था छ
। �थम रिन� िवलवापत � १५,११,८३९।३५ भु�ानी िदँदा हज�ना वापत � ३३,६००।०० क�ी गरी भु�ानी भएको छ ।
लेखापरी�णको अव�धस�म काय�स�प� नभएको र काय�स�पादन जमानतको �याद समेत थप नभएकोले स�झौता रकम �
४३,११,३१४।०० (मू.अ.कर वाहेक) को १०% ले ह�ने रकम � ४,३१,१३१।०० मा �थम रिन� िवलवाट क�ी भएको हज�ना �

३९७,५३१
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३३,६००।०० घटाई ह�ने बाँक� � ३,९७,५३१।०० पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत असुल गरी वाँक� काम स�व��धत िनमा�ण
�यवसायी स�प� गनु�पन� �...

२२ वडा नं. ६ वेतहानी देखी ि�वेणी सडक �तरो�ती काय� 
काय�स�पादन जमानतको रकम : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(४) मा वोलप�दाताले काय�स�पादन जमानत दा�खला गरी ख�रद स�झौता गनु�पन� र
य�तो जमानत वोलप�दाताले लागत अनुमान भ�दा प�� �ितशतस�म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको पाँच �ितशत र लागत अनुमानको प�� �ितशत भ�दा
वढी घटेर कबुल गरेको अव�थामा प�� �ितशत भ�दा जित रकमले घटी कवुल गरेको छ सोको पचास �ितशतले ह�न आउने रकम कबुल अंकको पाँच �ितशतमा
थप गरी काय�स�पादन जमानत बापत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । वडा नं. ६ वेतहानी देखी ि�वेणी सडक �तरो�ती काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी
पु�पा�ली क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. वीच कवोल अंक � ३९,९९,७९८।३६ (मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।०२।३० मा काय� स�प� गन� गरी िमित
२०७७।१०।६ मा स�झौता भएको छ । ख�रद स�झौता अनुसार � ६,३८,४५०।३० वरावरको काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन�मा � १,२२,८८८।०० को
काय�स�पादन जमानत पेश भई ख�रद स�झौता भएको िनयम स�मत भएन । काय�स�पादन जमानत वापत अपुग रकम � ५,१५,५६२।३० को �ुिट स�याउने
अव�धमा थप १ मिहना खा�ने जमानत पेश ह�नुपन� �....

५१५,५६२

२३ 274 २०७७-१२-५ मू .अ. कर िवजक 

कर िवजक : ठे.नं. NCB/15-077/78 गो.भौ. २७४।०७७।१२।५ मु�य अिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ मा दता� भएको पाट�ले कुनै व�तु वा सेवा
आपूत� गदा� अनुसूची ५ र ५ (क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस काय�को �थम रिन� िवल वापत िवजक नं. ०१।२०७७।१२।५ �
२३,०९,६०३।०० भु�ानी भएको छ । सुशान क����सनले भु�ानी का लािग पेश भएको कर िवजकमा िवजक नं. केरमेट गरी पेश भएको छ । मू.अ.कर वापत �
२,६५,७०६।५० भु�ानी भएकोले कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.....

२६५,७०६

२४ �याद थप

२४.१ िनमा�ण काय�को �याद : िनमा�ण काय�को स�प� गनु�पन� अव�ध िनधा�रण गदा� व�तुगत आधारमा उपय�ु समय िनधा�रण ग�रनु पद�छ ।
ठे.नं. NCB/46-077/78 Construction of Compound Wall for Industrial Village, Ward no.5 को िनमा�ण काय�को लािग
पा�लका र िनमा�ण �यवसायी KAT Engineering Construction वीच कवोल अंक � ६७,२४,१८२।०७ (मू.अ.कर समेत) को
िमित २०७८।०३।२५ मा स�प� गन� गरी िमित २०७८।०२।३० मा स�झौता भएको छ । यस िनमा�ण काय�को अव�ध ज�मा २५
िदन रा�ख ख�रद स�झौता भएको छ । शु� स�झौता अनुसार स�प� ह�नुपन� अव�धस�म पिन काय� �ार�भ भएको छैन् ।
यस पा�लकावाट स�ा�लत कितपय िनमा�ण काय�को लािग आ�थ�क बष�को अ��यमा ख�रद स�झौता गन� र िनमा�ण स�प� गनु�पन�
�याद १ मिहना भ�दा कम राखी स�झौता गरेको दे�खयो । योजना स�प� गन� आव�यक समयको व�तुगत आधार वेगर �याद
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िनधा�रण गरेको दे�खयो ।संघ र �देशवाट आ�थ�क वष�को अ��तम चौमा�सकमा वजेट आउने र यस बष� वजेट िविनयोजन भएको र
अक� बष� वजेट आउने नआउने सुिन��चत नभएकोले यही आ�थ�क वष� िभ�को �याद कायम ग�र स�झौता ग�रएको पा�लकाले
जानकारी िदएको छ । ख�रद कानुन अनुसारको ख�रद �ृखलाको तयारी तथा पालना गरेको पाइएन जसले गदा� थोरै समय �याद
राखी ख�रद स�झौता गन�, अक� वष� वजेट सुिन��चत नह�दाँ काम अधुरो रहने, पटक पटक गरी शु� स�झौताको ३-४ गुणा भ�दा
वढी �याद थप गन� गना�ले ख�रद �यव�थापनमा धेरै सम�याह� ह�ने गरेको दे�खयो । िनमा�ण काय�को �याद िनधा�रण गदा� काम गन� ला�े
व�तुगत आधारमा अव�ध िनधा�रण गनु�पन� र ख�रद �ृखलाको �भावकारी प�रपालना गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२४.२ �याद थप : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा �याद थप स�व��ध �यव�था रहेको छ । िमलनचोक देखी
िशवालय म��दर बाटो कालोप�े गन� काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी पु�पा�ली क��ट��सन स�लायस� �ा.�ल. वीच कवोल
अंक � ३६,९९,४६१।९७ (मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।०२।३० मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।१०।६ मा स�झौता
भएको छ । िमित २०७८।०९।२९ स�म �याद थप भएकोमा काय�स�पादन जमानतको �याद थप गरेको दे�खएन । काय�स�पादन
जमानतको �याद थपकोलािग िमित २०७८।४।५ मा िनमा�ण �यवसायीलाई प�ाचार गरेकोमा काय� स�पादन जमानतको �याद थप
गरी पेश भएको दे�खएन । �थम रिन� िवल वापत � ८,७०,१२६।०० भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णको अव�धस�म पिन काय�
स�प� भएको छैन् । काय�स�पादन जमानतको अव�ध थप नगरी िनमा�ण काय�को �याद थप गन� काय� उिचत भएन । य�तो काय�मा
िनय��ण ह�नु पद�छ । पूव�िनधा��रत �ितपूित� �लई वाँक� काय� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट स�प� गनु�पद�छ ।

२५ ठे.नं. SQ/26-077/78 को पनिह िभि�वाटो कालोप�े 

पूव�िनधा��रत �ितपूित� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसाियको िढलाइको कारणवाट ख�रद स�झौता वमो�जम तोिकएको
�यादमा काय� स�प� ह�न नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु
पन� र पूव�िनधा��रत �ितपूित� ितद�मा स�व��धत िनमा�ण �यवसायी ख�रद स�झौता बमो�जमको काय�स�पादन गन� दािय�वबाट मु� ह�न नस�ने �यव�था छ । ठे.नं.

SQ/26-077/78 को पनिह िभि�वाटो कालोप�े गन� काय� को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी पु�पा�ली क��ट��सन ए�ड स�लायस�(६०६७३१५४६) वीच कवोल
अंक � ९,०८,८५२।२२(मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।०२।३० मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।११।२० मा स�झौता भएको छ । यस िनमा�ण काय�को
वेस वापत � २,१३,७५०।०० भु�ानी भएकोमा टेक कोट, �ाइम कोट र ि�िम�स काप�टको काम भएको छैन् भने �यसपछी लेखापरी�ण अव�धस�म कुनै काम
भएको छैन् । काय�स�पादन जमानतको �याद समेत थप भएको छैन् । यस िवलमा पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत २४ िदनको � १०,९०७।०० हज�ना लगाइ भु�ानी
भएको छ । यस िनमा�ण काय�को �याद थप समेत नभएको र काय�स�पादन जमानतको �याद समेत थप नभएको र लेखापरी�ण अव�धस�म पिन काय� �गित

६९,५२२
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नदे�खएकाले स�झौता रकम � ८,०४,२९४।०० (मू.अ.कर वाहेक) को १०% ले ह�ने रकम � ८०,४२९।०० मा �थम रिन� िवलवाट क�ी भएको हज�ना �
१०,९०७।०० घटाई ह�ने बाँक� � ६९,५२२।०० स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत असुल गरी वाँक� काम स�प� गनु�पन� �...

२६ ठे.नं. SQ/21-077/78 को पनिह िभि�वाटो कालोप�े

२६.१ पूव�िनधा��रत �ितपूित� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसाियको िढलाइको कारणवाट
ख�रद स�झौता वमो�जम तोिकएको �यादमा काय� स�प� ह�न नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने
गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु पन� र पूव�िनधा��रत �ितपूित� ितद�मा स�व��धत िनमा�ण
�यवसायी ख�रद स�झौता बमो�जमको काय�स�पादन गन� दािय�वबाट मु� ह�न नस�ने �यव�था छ । ठे.नं. SQ/21-077/78 को पनिह
िभि�वाटो कालोप�े गन� काय� को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी पु�पा�ली क��ट��सन ए�ड स�लायस�(६०६७३१५४६) वीच
कवोल अंक � १६,९९,९६६।९० (मू.अ.कर समेत) को िमित २०७८।०२।३० मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।१०।०६ मा
स�झौता भएको छ । यस िनमा�ण काय�को वेस वापत � १,७४,२४०।०० भु�ानी भएकोमा टेक कोट, �ाइम कोट र ि�िम�स
काप�टको काम भएको छैन् भने �यसपछी लेखापरी�ण अव�धस�म कुनै काम भएको छैन् । काय�स�पादन जमानतको �याद समेत थप
भएको छैन् । यस िवलमा पूव�िनधा��रत �ितपूित� वापत २३ िदनको � १२,७७४।०० हज�ना लगाइ भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण
काय�को �याद थप समेत नभएको र काय�स�पादन जमानतको �याद समेत थप नभएको र लेखापरी�ण अव�धस�म पिन काय� �गित
नदे�खएकाले स�झौता रकम � ९,८२,९६०।०० (मू.अ.कर वाहेक) को १०% ले ह�ने रकम � ९८,२९६।०० मा �थम रिन�
िवलवाट क�ी भएको हज�ना � १२,७७४।०० घटाई ह�ने बाँक� � ८५,५२२।०० स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट पूव�िनधा��रत
�ितपूित� वापत असुल गरी वाँक� काम स�प� गनु�पन� �....

८५,५२२

२६.२ ज�तापात िवतरण : यस पा�लकाको खरको छानो िव�थापन काय��म अ�तग�त आ.व.२०७५।७६ मा � २०,००,०००।००,

आ.व.२०७६।७७ मा � १५,४५,०००।००, आ.व.२०७७।७८ मा � ४५,०८,७००।०० को ज�ता पाता ख�रद भएको छ ।
पा�लकाले ��येक वष� आ�नो �े�का वा�स�दालाई ज�ता पाता ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा वा�तिवक ल��यत जनसं�या एिकन
गरेको पाइएन । ज�तापाता िवतरण स�व�धमा कुनै काय�िव�ध तथा मापद�ड तयार भएको छैन् । गत वष� िवतरण ग�रएको
ज�तापाताको उपयोगको स�व�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन तयार गरेको छैन् । गत वष� क-कसले कित ज�ता पाए, यस वष� कसले
कित ज�ता पाता पाए, िवत�रत ज�तापाता पया�� �थयो �थएन?, ज�तापाता पाउन बाँक� घरप�रवार कित छ, ज�तो िववरणको
अिभलेख राखेको छैन् । आ�नो �े� िभ�को खरको छानो भएको प�रवार सं�या एिकन गरी ज�ता पाता िवतरण भएको र ह�न वाँक�

४,५०८,७००
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को अिभलेख अधाव�धक गनु� पद�छ । तसथ� पा�लकाले ज�तापाता पाउनेको नाम र ज�तापाता उपयोग गरी घर बनाएको सुिन��चत
ह�ने �माण पेश गनु�पन� दे�खनुका साथै दिैव �कोपको �माण वेगर ज�तापाता िवतरण गन� काय� उपय�ु नदे�खएको �.

२७ उपभो�ाको िवल 

उपभो�ाको िवल भपा�इ : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७.६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न , िवल,

भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । ख�रद स�झौताको शत�
मा मू.अ.कर ला�े ब�तु तथा सेवा ख�रद गदा� � २०,०००.०० भ�दा बढी मू�यको साम�ीमा अिनवाय� �पमा मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेको �यि� फम�
सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गन� पन� �यव�था भएकोमा नमूना छनोटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� िन�नानुसार उपभो�ा सिमितले कर ला�े सामाि� म�कट,

वालुवा, िग�ी, ईटा ख�रद गदा� मू.अ.कर दता� नभएको फम� सँग िविभ� िमित र िवलवाट कामलाई टु�ाइ � ४२,५४,३७५ को ख�रद गरेको छ । ख�रद िनयमावलीको
पालना नगरी ख�रद गन� काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।
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गो.भौ. र िमित उपभो�ा सिमित र काम पान िवल पेश भएको आपूित�कता� िवल रकम �

९८।०७८।३।२९ कृिष उपज संकलन तथा बजार पूवा�धार िनमा�ण उ.स. िचसापानी स�लायस� �ा.�ल. ८,२०,०००

३२२।०७७।१२।
२२

राजमाग� देखी ��ाकुमारी ह� ँद ैऋिष गौतमको घरस�म बाटो �त�रकरण
उ.स.

िविभ� �यि�को भपा�इ ३,७९,५००

४७२।०७८।०२।
३०

सुय�नगर अजु�न सुवेदीको घरदेखी जंगल जाने बाटो �ाभेल उ.स. ए�का इ�टर�ाइजेज ५,९०,८००

४७।०७७।१२।
२५

प��क नाला िनमा�ण तथा माटो िफ�ल� उ.स. िचसापानी स�लायस� �ा.�ल. ५,०९,६००

३९७।०७८।०१।
१२

पु�पलाल चोक दे�ख दि�ण प��चमको वाटो �त�रकरण उ.स. ए�का इ�टर�ाइजेज ३,२४,०००

३८।०७७।११।
१९

था� गाँउ वाटो �त�रकरण वद�घाट ०४ उ.स. गोपाल स�लायस� ३,०६,०००

६४९।०७८।३।
२८

भुताहा बजार ट�स िनमा�ण उ.स. पराजुली स�लायस� र नारायणी खनाल �लक
उधोग

६,५५,२५०

४६।०७८।०२।
२४

आ�वास �ाथिमक िवधालय भवन िनमा�ण उ.स. मोिनका मिनष �समे�ट सामा�ी उधोग ४,३५,६००

३९।०७८।०३।
२४

कोशेली घर �द�शनी तथा िव�� क� िनमा�ण उ.स. ए�का इ�टर�ाइजेज, एन. बी. स�लायस� २,३३,६२५

ज�मा ४२,५४,३७५

132



https://nams.oag.gov.np28 of 42

२८ २०७८-३-३० काय�स�प� �ितवेदन 

नापी िकताव / काय�स�प� �ितवेदन : गो.भौ. १३२।०७८।०३।३० िवधालय �े� िवकास काय��म, काय��म काया��वयन पु��तकामा �थानीय तहले िवधालयमा भए
गरेका िनमा�ण काय�का कागजातह� भौितक सव��ण फारम, लागत अनुमान, स�झौता, मू�या�न �ितवेदन, नापी िकताव तथा काय� स�प� �ितवेदन �ािवधकवाट गन�
लगाई स�व��धत साइट इ�चाज�, िवधालयको �धाना�यापक तथा िवधालय �यव�थापन सिमितका अ�य� वा िवधालय िनमा�ण सिमितका अ�य� समेतले �मािणत
गरी �े�ता तयार गनु�पन� उ�ेख छ । राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव. लाई काय� �गितको आधारमा फुकुवा ह�ने गरी हाललाई स�व��धत िवधालयको खातामा रो�का
िनकाशा गन� गरी � ५२,०३,५८६।०० अनुदान िदएको छ । िवधालयमा भवन िनमा�णका लािग अनुदान िदएकोमा सो भु�ानीलाइ पु�याई गन� िनमा�ण काय�का
कागजातह� (नापी िकताव , काय� स�प� �ितवेदन) लेखापरी�णका �ममा पेश भएन । उ� रकमको काय� नापी िकताव र स�प� �ितवदेन पेश ह�नु पद�छ । यस वष�
(आ.व.२०७७।७८) को अनुदानवाट िवगत वष�मा यस िवधालयले गनु�पन� योगदान नगरेको वे�जु � ७,५०,०१६।०० क�ी गरी पा�लकाको राज�व खातामा दा�खला
गरेको छ । उ� रकम गत वष�कै काय�मा योगदान ह�नुपन�मा यस वष� क�ी गदा� यस वष�को िनकासा/अनुदान रकम घटन जाने दे�ख�छ । आ.व.२०७७।७८ को काय�मा
उ� रकम वरावरको योगदान भएको �माण पेश ह�नुपन� �........

५,९५३,६०२

२९ कभड�हलमा कोट� �याट ख�रद तथा जडान उ.स.

२९.१ 633 २०७८-३-२७ उपभो�ावाट ख�रद : गो.भौ. ६३३।०७८।०३।२७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(१) मा एक करोड
�पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�व��ध सेवा उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने �यव�था छ । यस
पा�लकाले कभड�हलमा कोट� �याट ख�रद तथा जडान गन� काय� उ.स. माफ� त काम गराइ १०,५४,५००।०० भु�ानी भएको छ ।
य�ता सामानह� ख�रद गन� काय� उपभो�ा माफ� त नगराई �ित�पधा��मक तवरवाट ख�रद गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२९.२ 387 २०७८-३-२८ काय��मको �वीकृित : गो.भौ. ३८७।०७८।०३।२८ : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा पा�लका सभावाट �वीकृत गराएर
मा� काय��म स�ालन गनु�पन� �यव�था छ । आ�थ�क बष� २०७७।७८ को लािग �स.नं. ५७९ मा यूवा तथा खेलकुद पूवा�धार
िवकासको लािग िविनयो�जत एकमु� रकम (अव�डा) � २५,००,०००।०० म�येवाट � ९,००,०००।०० र �स.नं. ५६६ मा कभड�
हल िनमा�ण वडा नं. ४ िशष�कमा िविनयो�जत � ३०,००,०००।०० म�येबाट खच� भइ वाँक� रहेको � १,५४,५००।०० समेत ज�मा
� १०,५४,५००।०० िविनयोजन गरी उपभो�ा सिमित माफ� त कभड�हलमा कोट� �याट ख�रद तथा जडान गन� काय� भएको छ ।
सभावाट पा�रत काय��मवाट वचत रकम सभावाट पा�रत नगरी खच� ग�रनु िनयम स�मत भएन �..

१५४,५००

३० प�नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित

३०.१ 509 २०७८-३-८ खानेपानीमा पाइप िव�तार : गो.भौ. ५०९।०७८।०३।०८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा लागत
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अनुमानमा उपभो�ा सिमितले �यहोन� अंश समेत समावेश गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता अनुसारको लागत सहभािगता उपभो�ा
�वयंम वाट योगदान ह�नुपद�छ । यस पा�लका र प�नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित वीच � ३०,०९,३८३।४३ को
लागतमा िमित २०७७।१२।३० मा खानेपानी लाईन िव�तार काय� स�प� गन�गरी िमित २०७७।०९।२९ मा स�झौता भएको छ ।
यस काय�को लािग कुल लागत म�ये पा�लकाले � १५,००,०००।०० र उपभो�ा सिमितले � १५,०९,३८३।४३ योगदान गन� गरी
स�झौता भएको छ । खानेपानी पाइप १०८१ र.मी ख�रद भई पा�लकावाट का लािग � १५,००,०००।०० भु�ानी भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन काया�लयले वो�र�, ओभरहेड टंक�, प�प हाउस, काया�लय भवन, �शारण लाइन र िवतरण
लाईनका लागी खानेपानी पाइप उपल�ध गराउने र उपभो�ाले पाइपको ख�े पून� काय�को लािग जन�मदान गन� गरी स�झौता भएको
ह��छ । खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन काया�लयको काय��े� भएकोले काय�लयको समेत यस काय�का लािग लगानी ह�न स�ने
अव�था रह�छ । खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन काया�लयसँग सम�वय नगरी पा�लकाले उपभो�ा माफ� त काम गरेको दे�खयो
यसले गदा� काममा दोहोरोपन समेत ह�न स�ने दे�ख�छ । स�व��धत सरकारी िनकायसँग सम�वय गरेर मा� काम गन� तफ�  पा�लकाले
�यान िदनु पद�छ ।

३०.२ घटी पाइप जडान : साव��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ उपिनयम १ को ख�ड ख बमो�जम नाप जाँच प�चात
नािप िकतावमा भएको वा�तिवक काय�स�पादन परीमाणका आधारमा मा� खच� तथा भु�ानी ले�न िम�ने �या�य�था रहेको छ । यस
िनमा�ण काय�को माटो ख�े र पून� काय� १०३० मी. रहेकोमा पाइप ख�रद वापत १०८१ र.मी.@� २६३९।४१ का दरले �
२८,५४,५२०।६२ भु�ानी भएको छ । ख�े पून� काय� भ�दा वढी एचिडिपइ पाइप ५१(225mm 6kg/cm2) र.मी.@� २६३९।४१
का दरले � १,३४,६०९।९१ को कम पाइप जडान भएको दे�खयो । अत: ख�रद भएको पाइप जडान भएको �माण पेश ह�नुपद�छ �..

१३४,६०९

३१ इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ालाई भु�ानी

३१.१ इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ा िवलको साम��यता : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद
स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयमावली को िनयम ९७.६ मा
उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न , िवल, भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो
सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाको नमुना छनोटको आधारमा
ग�रएका लेखापरी�णवाट कितपय उपभो�ा सिमितले गरेको वा�तिवक कामको प�रमाण नापी िकताव र खच� �मािणत गन�
कागजात िवच िमलान भएको दे�खएन ।

१२१,८३८
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उपभो�ा सिमितवाट भएको कामको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�को लािग सडक कालोप�े गन� काय�का लिग �योग भएको �ाइम कोट,

टेक कोट, ि�िम�स कारपेट, �या�ड िशलकालािग िवटुिमन को िवल र इ�जिनय�र� न�स अनुसार ह�नुपन� कामको प�रमाण वीच
फरक परेको दे�खयो । नापी िकतावको प�रमाण र खच� �मािणत गन� िवल भपा�इह� िवच साम��यता नह�दाँ वा�तिवक काम भएको
प�रमाण समेत एिकन ह�न सकेन । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन्

क. गो.भौ. २८२।०७७।१२।०६ पु�पलाल चोक दे�ख बेलहानी चोक सडक कालोप�े गन� उपभो�ा सिमितले गरेको सडक कालोप�े
िनमा�ण काय�को इ��जिनय�र� न�स अनुसार िवटुिमन ३४२८.६५७ के.जी. @ � ८४.६० को � २,९०,०६४।३८ को काम ह�नु
पन�मा उपभो�ाले १७७०.८ के. जी वापत � १,६८,२२६।०० को िवटुिमन वापतको िवल पेश गरेको छ । इ��जिनय�र� न�स भ�दा
१६५७.८५७ के. जी अथा�त ४८.३५% घटी िवटुिमनको �योगवाट िनधा��रत काम मापद�ड अनुसार शत �ितशत भएको छ भ�े
स�व�धमा एिकन भएन । कालोप�ेको गुण�तर स�व�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । िवटुिमन वापत उपभो�ाले पेश गरेको िवल भ�दा
� १,२१,८३८।३८ वढी भु�ानी िदएको स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �

३१.२ 328 २०७७-१२-२३ ख . गो.भौ. ३२८।०७७।१२।२३ िद�य�योित मा.िव. दि�ण तफ� को सडक कालोप�े गन� उपभो�ा सिमितले गरेको सडक कालोप�े
िनमा�ण काय�को इ��जिनय�र� न�स अनुसार िवटुिमन २९६३.५०३ के.जी. @ � ८४.६० को � २,५०,७१२।३५ को काम ह�नु
पन�मा उपभो�ाले १००० के. जी वापत � ८२,०००।०० को िवटुिमन वापतको िवल पेश गरेको छ । इ��जिनय�र� न�स भ�दा
१९६३.५०३ के. जी अथा�त ६६.२६% घटी िवटुिमनको �योगवाट िनधा��रत काम मापद�ड अनुसार शत �ितशत भएको छ भ�े
स�व�धमा एिकन भएन । कालोप�ेको गुण�तर स�व�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । िवटुिमन वापत उपभो�ाले पेश गरेको िवल भ�दा
� १,६८,७१२।०० वढी भु�ानी िदएको स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �

१६८,७१२

३१.३ उपभो�ाको अंश : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा लागत अनुमानमा उपभो�ा सिमितले �यहोन� अंश
समेत समावेश गनु�पन� �यव�था छ । आइसोलेसन से�टर िनमा�ण िचसापानी उपभो�ा सिमितवाट आइसोलेसन से�टर िनमा�ण
काय�को स�झौता अनुसार उपभो�ाको योगदान कुल कामको ४.८३% ह�नुपन� र पा�लकावाट ९५.१६% भु�ानी ह�नुपन� अथा�त
वा�तिवक कामको मू�या�न � १९,४०,१५९।५३ को ९५.१६% ले ह�ने � १८,४६,२५५।८१ भु�ानी ह�नुपन�मा �
१८,८०,३१९।०० भु�ानी भएकोले उपभो�ाको अंश � ३४,०६३।१९ समेत पा�लकावाट भु�ानी भएको छ । अत: वढी भु�ानी
अंश स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� � ......

३४,०६३

३२ आय ठे�का �यव�थापन
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३२.१ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ�
कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� ब�दोब�त
गरेको मंगलबार पाडा बजार तथा लोिडङ समेतको आ�त�रक आय ठे�का (1/077/78) दो�ो बढी अंक कबोल गन� �ी दाउ�े
क��ट� �सन सँग 31 ह�ाको लािग करसिहत �.38,43,130/- मा स�झौता भएको पाईयो । स�झौता अनुसार िनजले �याट
�.4,42,130/- र पिहलो िक�ता वापतको रकम �.16,71,761/- दा�खला गरेको छ । बाँक� रकम �.17,29,239/- म�ये 11 ह�ा
बराबरको रकम �.12,06,806/- लकडाउनमा स�झौता अनुसार काय� नभएकोले छुट िदएको दे�ख�छ । स�झौता अनुसार पिहलो
िक�ता र छुटसमेत घटाई बाँक� �.5,22,433/- हालस�म पिन असुल भएको नदे�खएकोले िनमा�ण �यवसाियबाट असुल गनु�पन� �.

५२२,४३३

३२.२ धरौटी जफत गनु�पन�ः रकम र सरकारी ठे�का ब�दोब�त ऐन, २०२० को दफा १३ मा टे�डर िदने वा डाँक िदने वा डाँक बो�ने
�यि�ले तोिकए बमो�जमको �यादिभ� चलन पूज� न�लएमा वा प�ा नउठाएमा िनजले राखेको िडपो�जट जफत ह�ने �यव�था छ ।
काया�लयले मंगलबार पाडा बजार तथा लोिडङ समेतको आय ठे�का (1/077/78) मा सबैभ�दा बढी अंक �.46,33,000/-

(करबाहेक) कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी �ी भोलेबाबा क��ट��सन, बद�घाट लाई चलन पुज� �लन प�ाचार गरेकोमा िनज स�झौता
गन� आएको दे�खएन । सूचनाको शत� र ऐनअनुसार चलन पुज� �लन नआएको र दो�ो बढी अंक कबोल गन�सँग स�झौता समेत
भईसकेकोले कबोल अंकको 5 �ितशतले ह�ने �.2,31,650/-धरौटी जफत गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा धरौटी सदर �याहा भएको
छैन । िनयमानुसार चलन पूज� �लन नआउने भोलेबाबा क��ट��सनको नाममा रहेको धरौटी जफत र सदर�याहा गरी राज� व
दा�खला गनु�पन� �.

२३१,६५०

३३ काया�लय संचालन

३३.१ दोहोरो सुिवधाः लु��बनी �देश, �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2076 (पिहलो संसोधन समेत)

को दफा ३ (१) मा पदा�धकारी र सद�यले आफु िनवा�िचत भई काम कारवाही शु� गरेको िमितदे�ख अनुसूची बमो�जमको रकममा
नब�ने गरी सुिवधा पाउने उ�ेख छ । यस पा�लका वडा नं.15 का वडा सद�य �ी च��कला शमा� �ज�ा सम�वय सिमितको
सद�यमा िनवा�िचत भएकोमा समेत दोहोरो पन� गरी नगरपा�लका सद�य र �ज�ा सम�वय सिमित सद�य दबैुतफ�  सेवा सुिवधा
उपभोग गरेको पाईयो । ऐनअनुसार �ज�ा सम�वय सिमितमा िनवा�िचत भएप�चात नगरपा�लकाको �ितिन�ध नरहने र
जन�ितिन�धको है�सयतले कुनै बैठकमा उप��थत भई भ�ा बु�न नपाउनुका साथै सुिवधा समेत �लने िम�ने दे�खदनै । तसथ�

२७९,८५०
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�ज�ा सम�वय सिमितको सद�य र नगरपा�लकाको समेत सद�यको �पमा दोहोरो पन� गरी खच� लेखेको िन�नानुसार पा�र�िमक,

सुिवधा तथा बैठक भ�ा समेत �.2,79,850/- स�ब��धत बाट असुल गनु�पन� दे�खएको �.

�.सं. िववरण सं�या रकम

1 2075 �ावण दे�ख 2077 आ��वनस�मको 27 मिहनाको तलब 27*8000 216000

2 2077 काित�क दे�ख 2077 माघस�म 4 मिहनाको 4*11500 46000

3 बैठक भ�ा 2077 �ावण दे�ख माघस�म ७ मिहनाको 7*2550 17850

ज�मा 2,79,850

३३.२ नगरपा�लकाको िमित 2077/04/07 को िनण�यानुसार पोषण �वयंसेवकको �पमा काय�रत कम�चारी �ी आिशष दाहालको सेवा करार
अव�ध िमित 2077/04/01 दे�ख लागु ह�ने गरी सेवा �याद थप नगन� िनण�य भएको छ । नगरपा�लकाको तलबी भरपाई र तलब
पठाएको बँैक िववरण अनुसार िनजको �.16335/- को दरले आ��वनको तलब र चाडपव� खच� तथा काित�क र मं�सरको तलब गरी
�.65340/- तलब खच� लेखेको पाईयो । करार अव�ध समा� भएप�चात पिन तलब भ�ा खच� लेखेको रकम स�ब��धत (आिशष
दाहाल) बाट असुल गनु�पन� �

६५,३४०

३३.३ लेखापरी�णः 541-2077/11/20 र 322-2077/09/24, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को
िनयम 39(5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम खच� पुि� गन� िबल भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था रहेको
छ । नगरपा�लकाले िन�नानुसार 6 िव�ालयह�लाई िव�ालय सहायता शीष�कमा अनुदान खच� लेखेकोमा खच�लाई �मािणत गन�
िबल, भरपाई र अ�य �मािणत कागजात �े�तासँग  संल� रहेको पाईएन । तसथ� नगरपा�लकाले उपरो�ानुसार िव�ालयह�लाई
िदईएको अनुदान रकम खच� भएको दे�खने �मािणत बील, भरपाई, �ज�सी दा�खला �ितवेदन र अनुदान रकम आ�दानी देखाई खच�
गरेको लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१,०००,०००
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�.सं. िव�ालयको नाम रकम

1. आन�द आधारभूत िव�ालय 300000

2. दगुा� आधारभूत िव�ालय 150000

3. िशरोमणी �ाथिमक िव�ालय 150000

4. नव िद�य�योती �ाथिमक िव�ालय 150000

5. आ�बास �ाथिमक िव�ालय 150000

6. �ी �स��योती आधारभुत िव�ालय बद�घाट १६ 100000

ज�मा 1000000

३४ 183 २०७८-२-१७ िश�क �सकाइ साम�ी अनुदानमा बढी भु�ानी 
िश�ण �सकाइ साम�ी अनुदान: काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.३ मा �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ
साम�ी अनुदान िदँदा EMIS का आधारमा िदनुपद�छ । तर पा�लकाले िविभ� न िव�ालयलाई EMIS मा भएको िव�ाथ� सं�या भ�दा �यादा अनुदान िदएको दे�ख�छ ।
तसथ�, बढी िवतरण भएको अनुदान असूल गनु�पद�छ ।

१२३,०५०
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िव�ालयको नाम पूव� �ा.िव १-५ ६-८ ९-१० ११-१२ ज�मा

�दान EMIS �दान EMIS �दान EMIS �दान EMIS �दान EMIS

सर�वती मा.िव १८८ १८३ १३० ८९ ११२५०

राजा महा�मा मा.िव ३३३ २७४ ३३२ ३३० १०६ ६५ २२४५०

शा��त िनकु� ज मा.िव ७२ ६४ १३३ ११७ ६४००

वा��मक� मा.िव ३८ ३१ ३५००

िद�य�योती मा.िव २१ १२ ४०७ ३९९ ९२६ ७५२ ४९६००

�ान�योती मा.िव ४० १७ ७६ ५६ १५५००

दगुा� आ.िव ८२ ७७ १६४ १६० ३१००

नव िद�य�योती �ा.िव ५८ ५० ४०००

दाउ� ने देवी �ा.िव ३८ ३१ १५४ १४९ ४२५०

मदरसा नु�ल वलुम १६ १० ३०००

ज�मा १२३०५०

३५ २२२ २०७८-३-१ कोिभडका कारण उ�प� न �सकाई सह�जकरणका लािग �वा��य साम�ी अनुदानमा बढी भु�ानी 
कोिभडका कारण उ�प� न �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त �वा��य सुर�ा साम�ी �यव�थापन (पूव� �ा.िव दे�ख क�ा १२) अनुदान िदँदा
EMIS को िव�ाथ� सं�याका आधारमा िदनुपद�छ । िन�न िव�ालयलाई EMIS को िव�ाथ� सं�या भ�दा �यादा अनुदान िदएकाले स�व��धत िव�ालयबाट असुल
गनु�पद�छ।

७५,०००
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िव�ालयको नाम िदएको EMIS दर रकम

�स��योती आ.िव २६८ २५३ २०० ३०००

आन�द आ.िव २३५ २२४ २०० २२००

दाउ� ने देवी �ा.िव १९२ १८० २०० २४००

सर�वती मा.िव ७३१ ६९६ २०० ७०००

िद�य�योती मा.िव १९५१ १७७१ २०० ३६०००

वा��मिक मा.िव ६१४ ६०४ २०० २०००

राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव ११४४ १०७२ २०० १४४००

�ान�योती मा.िव २३५ २०५ २०० ४०००

भानु �ा.िव ७३ ५३ २०० ४०००

७५०००

३६ ३१५ २०७८-३-२१ SUG अनुदानमा बढी भु�ानी 
कोिभडका कारण उ�प� न �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त SUG अनुदान िदँदा EMIS को िव�ाथ� सं�याका आधारमा िदनुपद�छ । िन�न
िव�ालयलाई EMIS को िव�ाथ� सं�या भ�दा �यादा अनुदान िदएकाले स�व��धत िव�ालयबाट असुल गनु�पद�छ।

७७,०००
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िव�ालयको नाम िदएको EMIS बढी दर रकम

सर�वती मा.िव ६११ ५६३ ४८ २५० १२०००

िद�य�योती मा.िव १७८४ १६४२ १४२ २५० ३५५००

�ान�योती मा.िव १७० १५६ १४ २५० ३५००

राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव ८८६ ७८२ १०४ २५० २६०००

ज�मा ७७०००

३७ पु�तकालय, िव�ान �योगशाला र ICT अनुदान तथा रा� ट� पित शैि�क सुधार काय��म 

पु�तकालय, िव�ान �योगशाला र ICT अनुदान तथा रा� ट� पित शैि�क सुधार काय��म: काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं. ९.५ मा
मा�यिमक िव�ालयमा पु�तकालय �थापना तथा �यव�थापन अनुदान िदए प� चात िव�ालयले ख�रद गरेको पु�तकह�को सूिच अिनवाय� �पमा �थानीय तहमा पेश
गनु�पद�छ । �य�तै, ि�याकलाप नं. ९.७ मा िश�ण �सकाइमा ICT को �योगका लािग अनुदान �ा� गरेका िव�ालयले नमुना मा�यिमक िव�ालय �यव�थापन
िनद�िशका, २०७४ को स�ब��धत ख�ड र अनुसूिचमा भएको आधार तथा �पे�सिफकेसनको प�र�धिभ� रहेर साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमाव�ल तथा िव�ालय ख�रद
िद�दश�न अनुसारका �ि�याह� पूरा गरी साम�ी ख�रद गन� र अनुदान �ा� िव�ालयले िनधा��रत मापद�ड र �ि�या अनु�प काया��वयन गरे नगरेको िनयिमत �पमा
अनुगमन गरी सोको एक�ित िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पिन पठाउनु पन� उ�ेख गरेको छ । �यसैगरी, ि�याकलाप नं. ९.८ मा मा�यिमक िव�ालयमा
िव�ान �योगशाला अनुदान �ा� िव�ालयले नमुना िव�ालउ संचालन िनद�िशका, २०७४ को अनुसूिचमा उ�े�खत मापद�डका आधारमा िव�ान �योगशाला
�यव�थापन गन� उ�ेख छ । पा�लकाले आफूले अनुदान िदएका िव�ालयबाट पु�तक, फिन�चर, ICT साम�ी, र िव�ान साम�ी ख�रद गरेको िवल तथा अनुदानको
उपय�ु उपयोगको पु�� ट गन� त��वर पिन संल� न गनु�पद�छ । �यसैगरी ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा पा�लकाले आफू अ�तग�तका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका
काय�ह�मा पा�लकाले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गनु�पद�छ। तसथ� पा�लकाले िन� न िव�ालय बाट आव�यक स�पूण�
�माण माग गरी पेश गनु�पद�छ ।

४,०००,०००
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िव�ालयको नाम अनुदानको �कार रकम

अख�ड आ.िव पु�तकालय �थापना ६५००००

�ान�योती मा.िव िव�ान �योगशाला ६५००००

शा��त िनकु� ज मा.िव खानेपानी सिहतको शौचालय ७०००००

शु� �ा.िव खानेपानी सिहतको शौचालय ७०००००

नवजीवन मा.िव �सकाइ साम�ी उपल�धी अिभवृि� ६५००००

शा��त िनकु� ज मा.िव क��यूटर �याब �थापना ६५००००

ज�मा ४००००००

३८ 182 २०७८-२-१७ द�लत तथा छा�ा छा�वृ�� 

द�लत तथा छा�ा छा�वृ��: काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं. ४.२ मा गैरआवासीय छा�वृ�� िवतरण गदा� IEMIS मा �िव�
त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई
छा�वृ�� अनुदान �दान गनु�पद�छ । छा�ा छा�वृ�� अ�तग�त पा�लका िभ�का सामुदाियक िव�ालयह�लाई IEMIS मा उि��खत भ�दा बढी �दान ग�रएकाले बढी
भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन�

२६,३००
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िव�ालयको नाम भु�ानी EMIS/ भरपाई बढी

पशुपित आ.िव १०१ ९४ २८००

आ�बास �ा.िव ३० २५ २०००

िद�य�योती मा.िव (द�लत छा�) ६१ ५२ ४५००

नव �जवन मा.िव (द�लत छा�) ५१ ३७ ७०००

राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव (छा�ा) २६० २३५ १००००

ज�मा २६३००

३९ पा�पु�तक अनुदान 

पा�पु�तक अनुदान: काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७/७८ को �स.नं. ३.१ अनुसार एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई
अनुदान िदनुपद�छ । यसरी अनुदान िदँदा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशतलाई मा� अनुदान िदने र �यसपिछ २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क
स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा सं�या एिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था उ�ेख छ
। काया�लयले िनद�िशका िवप�रत िव�ालयको मागको आधारमा िव�ालयलाई एकमु� अनुदान उपल�ध गराएको छ । िव�ाथ�को �मािणत कागजातका आधारमा नपुग
रकम एिकन नगरी एकमु� रकम िनकासा पठाएकोले िनद�िशका िवपरीत पठाएको पा�पु�तकको रकम वरावर िव�ाथ�ले पा�पु�तक पाएको एिकन ह�न स�दनै ।
अत: िनद�िशका वमो�जम सु�मा ७५ �ितशत तथा EMIS िववरणको आधारमा कागजात �मािणत गरी थप २५ �ितशत रकम िनकासा गनु�पद�छ । पा�लकाले
िव�ालयह� संग पा�पु�तक ख�रदको िवल र िवतरण गरेको भरपाईका आधारमा िव�ालयसंग बढी भएको िनकासा िफता� मा� नु पद�छ । पा�लकाले िन� न
िव�ालयसंग बढी भएको िनकासा असूल गरी दा�खला गनु�पद�छ ।

५१०,४४३
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िव�ालयको नाम िनकासा िवल बढी

िन�यान�द र� नकुमारी मा.िव २८०५२९ २५९१०२ २१४२७

गंगा मा.िव ४४१४२९ ३८४६१३ ५६८१६

�स��योित आ.िव १४०२४२ १२४५४५ १५६९७

आन�द आ.िव १२१८७८ ११७४९६ ४३८२

पशुपित आ.िव ८८१२१ ७५७९९ १२३२२

भानु आ.िव २२७०५ १९८४६ २८५९

नव�जवन मा.िव २४५१०७ २२६२९७ १८८१०

वा��मिक मा.िव ३७६७७९ २८४१५१ ८९६२८

जय�ती आ.िव ७२१३१ ५४१८६ १७९४५

शा��त िनकु� ज मा.िव ३४२९६१ २५५५५३ ८७४०८

दाउ� ने देवी मा.िव ५९४७७४ ४११६२५ १८३१४९

ज�मा ५१०४४३

४० िश�क तलव वढी भु�ानी 
िश�कको तलब भ�ा िश�क िकताबखाना बाट पा�रत तलवी �ितवेदन अनुसार खच� ले�नुपद�छ । पा�लकाले िविभ� न िव�ालयको िश�कह�लाई पा�रत तलवी
�ितवेदन भ� दा बढी �ेड भु�ानी िदएकाले बढी �ेड असूल ग�र दा�खला गनु�पन�

८२,४९८
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नाम िव�ालय तह बढी �ेड रकम संचयकोष सिहत बढी

बल वहादरु पौडेल राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव �ा.िव तृितय १० ८८७० ९७५७

िपता�वर पौडेल राजा महा�मा पूण�भ� मा.िव �ा.िव तृितय १० ८८७० ९७५७

�योती कुमारी सूय�वंशी अख�ड आ.िव �ा.िव तृितय ५ ४४३५ ४८७८

शेषका�त सापकोटा वा��मक� मा.िव �ा.िव तृितय १६ १४१९२ १५६११

शा��त रे�मी वा��मक� मा.िव �ा.िव तृितय १६ १४१९२ १५६११

भािगरथी चौधरी जनता आ.िव �ा.िव ि�ितय १३ १२२२० १३४४२

कृ�ण �साद चापागाई �ानोदय �ा.िव �ा.िव ि�ितय १३ १२२२० १३४४२

ज�मा ८२४९८

४१ आयकर क�ी नगरेको 
आयकर क�ी नगरेको: आयकर ऐन २०५८ को दफाा ८७(१) वमो�जम ��येक वा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको
गणना गदा� समावेश ग�रने नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� आय कर क�ी गनु�पन�छ । पा�लकाले िन� न कम�चारीह�को आयकर क�ी गनु�पन�मा नगरेकाले
असूल गरी दा�खला गनु�पन�

७८,७६७
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नाम वािष�क आय आय छुट आयकर ला�े रकम अ�य छुट खुद आय रकम

रमेशच�� �यौपाने ५४८६५२ ४५०००० ९८६५२ २५००० ७३६५२ ७३६५

�काश आचाय� ५८१०४८ ४५०००० १३१०४८ २५००० १०६०४८ ११२०९

िवमल िघिमरे ५५९१९५ ४५०००० १०९१९५ २५००० ८४१९५ ८४१९

शा�ती के.सी ५५९१९५ ४५०००० १०९१९५ २५००० ८४१९५ ८४१९

माधव �वाली ५२६४४८ ४५०००० ७६४४८ २५००० ५१४४८ ५१४५

ह�म �साद पा�डेय ५९०७९८ ४५०००० १४०७९८ २५००० ११५७९८ १३१६०

�लला बहादरु शमा� ५६२५४९ ४५०००० ११२५४९ २५००० ८७५४९ ८७५५

िम�राम ब�याल ५६२५४९ ४५०००० ११२५४९ २५००० ८७५४९ ८७५५

िमना कुमारी �े� ठ ४९८१९९ ४५०००० ४८१९९ २५००० २३१९९ २३२०

इ�� बहादरु कुवर ५२७२०२ ४५०००० ७७२०२ २५००० ५२२०२ ५२२०

ज�मा ७८७६७

४२ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको देिखएको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू (B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू (C=A-B)

98473000 18785050 79687950

४३ यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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�स.नं आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जकुो संि�� �यहोरा बे�ज ुफ��ट । स�पर��णको आधार स�पर��ण
१ 2076/77 6.4 पदा�धकार�ह�ले यातायात स�ुवधा दोहोरो

�योग गरेकोले असलु गनु�पन�
वडाअ�य� �ी नरबहादरु चौधर� र वडाअ�य� �ी दया
दला�मीले दािखला गरेको �माण पेश गरेको ।

216000

२ 2076/77 12.8 संचार वापत बढ� भ�ुानी भएको रकम
असलु गनु�पन�

�वजय �यौपाने, राजन भ�डार� र सा�व�ी भ�डार�ले ९००/-
को दरले दािखला गरेको �माण पेश

2700

३ 2076/77 12.1.5 सामदुा�यक �वकास के��लाई बढ� भ�ुानी
�दएको असलु गनु�पन�

दािखला �माण पेश भएकोले संपर��ण 18600

४ 22.4.1 �य ु सवेुद� �टोस�लाई सामान ख�रदमा �याट
बढ� भ�ुानी �दएको असलु गनु�पन�

दािखला �माण पेश भएकोले संपर��ण 41950

५ 12.6.2 �टकाबहादरु �व.एम लाई चाडपव� खच� बढ�
भ�ुानी भएकोले असलु गनु�पन�

दािखला �माण पेश भएकोले संपर��ण 44900

६ 12.4 शभुावती कलवारलाई सामािजक सरु�ा भ�ा
बढ� भ�ुानी भएको असलु गनु�पन�

दािखला �माण पेश भएकोले संपर��ण 2000

7 9.2 आ.व.2076/77 नद�ज�य पदाथ�को म.ुअ.कर
र अ��म आयकर दािखला नगरेको

स�बि�धत राज�व शीष�कमा म.ुअ.कर दािखला भएकोले
संपर��ण

1994350

8 8.10 नद�ज�य पदाथ�को अि�तम �क�ता वापतको
रकम दािखला गन� बाँक�

�वभा�य कोष खातामा दािखला भएको भौचर पेश भएकोले
संपर��ण
1.प�ुपा�जल� क����न �.10600000
2.नव ��तभा क����न �. 5124550

15724550

10 2076/77 23 �नयमानसुार पे�क� फ��ट नभएकोले पे�क�
फ��ट गनु�पन�

�न�नानसुार पे�क� फ��ट भएकोले संपर��ण
�यि�को नाम रकम
आिशष दाहाल 150000
च��का�त चापागाँई 100000
च��का�त चापागाँई 120000
सोमनाथ अ�धकार� 170000
�ेम बहादरु सोमै 200000
ज�मा 740000

740000

ज�मा 18785050

४४ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)
यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू (E=A-

B+C+D)
98473000 18785050 24572240 ० 104260190


