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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 बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३२ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

पालङु्गटार नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गोरखा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले पालङु्गटार 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 ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.५ करोड ७ लाख २६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९/३/९ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.१ करोड ८० लाख 
६६ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.१९ लाख ६२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.२ करोड ९ लाख ३४ हजार, तनर्तमि 
गनुापने रू.६० लाख २७ हजार र पेश्की रू. ३७ लाख ३७ हजार रहेको छ । गिवषा रु.६ करोड ३९ लाख ८३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा 
र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.९ करोड ६६ लाख ४३ 
हजार रहेको छ ।  बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
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 ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

  

                (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
              नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

 पालङु्गटार नगरपातलका, गोरखा 
 

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
 

४१ ९४ ५०७२६ - ३ १८०६६ ४१ ९१ ३२६६० १९६२ ६०२७ २०९३४ - - २६९६१ ३७३७ 

                                      
 

 

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 

गोरखा ६३९८३ - - ६३९८३ - ३२६६० ९६६४३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पालुङटार नगरपा�लका, गोरखा , पलंुगटार नगरपा�लका , गोरखा

काया�लय �मुख Tej Raj sharma २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Suvan sharma २०७७-४-१

बे�जु रकम ५०,७२५,९५९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ९,४०,८९,१८१.७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६८,२८,६९,८३२ चालु खच� १,२९,३९,२६,९२४

�देश सरकारबाट अनुदान २,६९,२९,४२३ पँूजीगत खच� २१,६४,९७,६३३

राज�व बाँडफाँट १०,४०,६५,१७१.७८ िव�ीय/अ�य �यव�था २९,८१,६५५

आ�त�रक आय ५,६३,६६,८११.११

अ�य आय १,८०,०३,९५२.८६

कुल आय ८८,८२,३५,१९०.७५ कुल खच� १,५१,३४,०६,२१२

बाँक� मौ�दात १५,१७,८७,९९२.४५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�
तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी
लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका
�यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।१०।२३ मा छलफल स�प� गरी कायम
भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई
गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा, ५५ सभा सद�य, १५८.६२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३८२४४ जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को
िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७५,७९,८७,४४७ ७०,७४,५०,५९३.७५ ७०,७४,५०,५९३.७५ ६८,१५,४०,३३८.०८ ६८,१५,४०,३३८.०८

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ७५,२८,३२,२०७ ६९,८४,०७,८५८.७५ ० ६९,८४,०७,८५८.७५ ६१,४७,३९,८०७.०८ ० ६१,४७,३९,८०७.०८

११००० कर ११ ११,३३,३०,४८० १०,३१,६५,६५६.२२ ० १०,३१,६५,६५६.२२ ८,४९,१७,१६७.४९ ० ८,४९,१७,१६७.४९

१३००० अनुदान ५८,४४,९१,३१० ५४,६३,७५,८७५.८६ ० ५४,६३,७५,८७५.८६ ५०,२९,९०,९१०.०३ ० ५०,२९,९०,९१०.०३

संघीय सरकार १२ ५२,१२,८९,३१० ५०,५८,१२,६५८ ० ५०,५८,१२,६५८ ४५,६५,८६,९३० ० ४५,६५,८६,९३०

�देश सरकार १२ २,८२,०२,००० २,३२,०२,००० ० २,३२,०२,००० २,६९,६४,००० ० २,६९,६४,०००

अ�त�रक �ोत १२ २,००,००,००० ८४,००,००० ० ८४,००,००० १,६५,२६,६३० ० १,६५,२६,६३०

जनसहभािगता १,५०,००,००० ८९,६१,२१७.८६ ० ८९,६१,२१७.८६ २९,१३,३५०.०३ ० २९,१३,३५०.०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य राज�व ५,५०,१०,४१७ ४,८८,६६,३२६.६७ ० ४,८८,६६,३२६.६७ २,६८,३१,७२९.५६ ० २,६८,३१,७२९.५६

ख. अ�य �ाि� ५१,५५,२४० ९०,४२,७३५ ९०,४२,७३५ ६,६८,००,५३१ ६,६८,००,५३१

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ५१,५५,२४० ५१,५५,२४० ० ५१,५५,२४० ७७,९६,७९६ ० ७७,९६,७९६

धरौटी ० ३८,८७,४९५ ० ३८,८७,४९५ २४,९२,७८५ ० २४,९२,७८५

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ५,६५,१०,९५० ० ५,६५,१०,९५०

भु�ानी (ग+घ) ८४,३३,४७,२०० ६४,९७,५१,७८३ ६४,९७,५१,७८३ ५५,७४,८६,९५५ ५५,७४,८६,९५५

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ८३,८१,९१,९६० ६४,६७,७०,१२८ ६४,६७,७०,१२८ ४९,३५,१८,२८० ४९,३५,१८,२८०

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ २४,६५,२६,४२० २३,९४,९१,०९६ ० २३,९४,९१,०९६ २४,३२,३३,१७० ० २४,३२,३३,१७०

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ २३,३९,४१,८७० १६,६९,८१,११५ ० १६,६९,८१,११५ १०,७८,१४,३७३ ० १०,७८,१४,३७३

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ९,००,००० ८,९८,४७२ ० ८,९८,४७२ २,५५,०७,९४३ ० २,५५,०७,९४३

२६००० अनुदान १८ ९४,५४,००० ८९,२०,२१९ ० ८९,२०,२१९ ० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,०३,८४,००० ७८,७८,९०८ ० ७८,७८,९०८ ४४,४५,४४१ ० ४४,४५,४४१

२८००० अ�य खच� १८ १,०१,५९,७५३ ९२,८७,१०८ ० ९२,८७,१०८ १०,३९,५१० ० १०,३९,५१०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १८ ३२,६८,२५,९१७ २१,३३,१३,२१० ० २१,३३,१३,२१० ११,१४,७७,८४३ ० ११,१४,७७,८४३

घ. अ�य भू�ानी ५१,५५,२४० २९,८१,६५५ २९,८१,६५५ ५५,७४,८६,९५५ ५५,७४,८६,९५५

कोषह� ५१,५५,२४० ४३,४२,३७५ ० ४३,४२,३७५ ६३,०३,६८० ० ६३,०३,६८०

धरौटी ० ० ० ० ११,५४,०४५ ० ११,५४,०४५

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ५,६५,१०,९५० ० ५,६५,१०,९५०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� (१३,६०,७२०) (१३,६०,७२०)

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (८,५३,५९,७५३) ५,७६,९८,८१०.७५ ५,७६,९८,८१०.७५ १२,४०,५३,३८३.०८ १२,४०,५३,३८३.०८

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ९,४०,८९,१८१.७० ९,४०,८९,१८१.७० ८७,२९,४२८ ८७,२९,४२८

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (८,५३,५९,७५३) १५,१७,८७,९९२.४५ १५,१७,८७,९९२.४५ १३,२७,८२,८११.०८ १३,२७,८२,८११.०८

ब�क तथा नगद बाक� २४ १५,१७,८७,९९२.४५ १५,१७,८७,९९२.४५ १५,३९,०६,५२८.०८ १५,३९,०६,५२८.०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नगरपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय ५०००००. ५०००००.

२ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १६६५४८०००. १६६५१४४५७.

३ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म १७४२३५०७. १०१२२२८३.

४ ३१३०११०१४-राि�� य सूचना �यव�थापन तथा अनुगमन ६८००००. ०.

५ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय ५००००००. ३१८४४२३.

६ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

७ ३३६००१०२३- गरीबसँग िवशे�वर काय��म ५४६०००. ४२०४३४.

ज�मा १९०७४०५०७. १८०७८४५९७.

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

४.१ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत

के���य �ितवेदन र म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

४.२
�मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको भएतापिन म. ले. प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख
खाता राखेको पाइन ।

४.३
म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।
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४.४ 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 गरेको पाइएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखे राखेको पाइएन ।

४.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको पाइएन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
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 गरेको पाइएन
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ ख�रद अनुसार गु�योजना ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
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 गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

५ िव�ीय िववरण परी�णः

५.१ �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 लेखापरी�ण
�ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ८५३५९७५४।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.९४०८९१८१।७० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा
�.८७२९४२७।७० बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �. ८७२९४२७।७०
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५.२ िव�ीय िववरण िव�लेषणः �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 लेखा�न
तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

स��तकोष खातामा गत वष�को मौ�दात �. ८५३५९७५४।- देखाएकोमा चालु वष� िव��य �ितवेदन म.ले.प.फा.नं . २७२ ले �. ९४०८९१८१।७० देखाइ �. ८७२९४२७।७० बढी देखाएको छ ।
धरौटी तफ�  गत वष�को मौ�दात �. १३९५५६६३।- भएकोमा यस वष� �. ८७२९४२८।- शु� मौ�दात देखाइ �. ५२२६२३५।- घटी देखाएको छ ।

तसथ� िव��य िववरणले आ�थ�क कारोबारको यथाथ� र सही िच�ण गरेको छैन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

५.३
िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा
गनु� पन� �यव�था अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको छ ।

५.४
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 कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म
काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

६ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

६.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ११ ऐन, १ िनयमावली, १५ काय�िव�ध समेत २७ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

६.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा
िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १८ र यो बष� थप भएको २०८ वटा दता� गरी
कूल २२६ वटा िववाद भएकोमा १९१ मा� फ��यौट भई ३५ बाँक� दे�ख�छन् । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ बजेट तथा काय��मः
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७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र
यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी प�फा बसेलले २०७७।२।३२ गते �. ८० करोड ४६ लाख ८५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।
३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ 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� �. ३ करोड ७५ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम नगर �मुखको २०७७।८।१७, २६ लगायत िविभ�
िमितको तोक आदेशानुसार पुजीगततफ�  बाटो, खानेपानी, सडक, भवन शीष�कमा खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी नगर�मुखको तोक आदेशबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 200 20000000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 50 22500000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 12 11500000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 0 0

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका 0 0

ज�मा 262 54000000
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७.४ क) �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 55313810.00 34819525.00 5.38

सामा�जक �े� 346036885.00 310465516.00 48.00

पूवा�धार िवकास �े� 226453512.00 144654818.00 22.37

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 63104000.00 30227770.00 4.67

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 147283753.00 126602499.00 19.57

ज�मा 838191960.00 646770128.00 100.00

ख) चौमा�सक पँू�जगत 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 । 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 ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

1 संिघय सरकार 29111.00 0.00 450.00 28601.00 21261.00

2 �देश सरकार 1018.00 0.00 0.00 1018.00 1018.00

3 गाउँपा�लका 183184.00 6760.00 35985.00 140439.00 98820.00

4 कूल खच�: 213313.00 6760.00 36435.00 170058.00 121099.00

5 खच� �ितशत 3.17 17.08 79.72 56.77

७.५ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ ।
ल�य अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म तफ�  शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:
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काय��म/आयोजना/ि�याकलापकोनाम िविनयोजन खच� खच� (%)

िनशु�कघु�ती सेवाकालागी USG मे�सन ख�रद ७,००,००० ० ०.००

िशवम��दर दे�ख-१ न वडा काया�लय,राधाकृ�ण दे�ख नगरपा�लका सडक �तरो� नती(सडकवोड� नेपाल) ४५,००,००० ० ०.००

राधाकृ�ण-CTEVT नया गाउ बा�िपक�  नमूना सडक �तरो� नित १८,००,००० ० ०.००

ठाडोिवस-सु�लकालोह�द ैघोडा लडेको िभर स�म �सढी िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

बडडाडा-राधाकृ�ण-प��डतगाउ-सडक�तरो� नित ८,००,००० ० ०.००

वडानं ५ र ३ जो�ने मोटरबाटो पुल िनमा�ण ३,००,००० ० ०.००

�जवन�योतीमािब शौचालय िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

िब�वाटारबजारको साव�जिनक शौचालय िनमा�ण १५,००,००० ० ०.००

�थानीयसंगकोसहकाय�मा फलफुल तथा बाजेट िब�वाकोनस�री िनमा�ण पा.न.पा भरी ५,००,००० ० ०.००

मोटरवाटोसरसफाई २,००,००० ० ०.००

कटहरे-रातडाँडा-मडिकलो-वानीयागाउ-खो�ी गाउ-�लग�लगकोट सडक २०,००,००० ० ०.००

�रपगाउँ पोखरी िनमा�ण १,५०,००० ० ०.००

ठकुरीगाँउवडडाँडा खा.पा मम�त १,५०,००० ० ०.००

�यौपानेखाेला साक�गाँउ �ित�ालय िनमा�ण १,५०,००० ० ०.००

अच�लेम�डली क�पाउ�ड गन� १,५०,००० ० ०.००

सु�बाडीकृिष सडक २,००,००० ० ०.००

ताक� खोला�रजावयर ड् याम (िनर�तरता) २,००,००० ० ०.००

वडाकाया�लयवाट चुि� खोलामा Trail ि�ज िनमा�ण (नगर�तरीय �मागत) १०,००,००० ० ०.००

ख�कागाँउ�यािमरेफाँट सडक १,५०,००० ० ०.००
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८ राज�व आ�त�रक िनय��णः

८.१
ऐनको अ�धकार अ�तग�त गाउपा�लकामा जारी भएका ऐनह� गाउँसभाको �ज�मेवारीमा र िनयम ,काय�िव�ध, िनद�िशका लगायतका कानूह� गाउँकाय�पा�लकाको �ज�मावारीमा जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको
छ ।

८.२ आ�त�रक आयः बा�िवसे घाट हवाई �ाउ�ड घाट, बालुवा वगरघाट, भोटे वगर, ढीकुर वगर घाट नारायण चौरको ढु�ा िगटी वालुवा उ�खनन काय� �.८१०००००।४६ (मु.अ.कर समेत) बुझाउने गरी �ानेश िनमा�ण सेवा
सँग स�झौता भएकोमा िनजले मु.अ.कर र अि�म कर समेत �.८२०७५२३। पा�लकामा बुझाएकोमा पा�लकाले मु.अ.कर �.९३१८५९। र अि�म कर �.१०७५२३। गरी ज�मा �.१०३९३८२। राज�व रकम संिघय
संिचतकोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

१,०३९,३८२

८.३ पा�लकाले �ा� गनु�पन� राज�वको लगत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

८.४ रकम िढला दा�खलाः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण
उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत
प�को �यान जानु पद�छ ।

८.५ राज�व वाँडफाँडः �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको पाइएकोले िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड
गरी पठाउनु पन� �.

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी 17594830 40 0 7037932

७,०३७,९३२

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

९.१ 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 संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग
तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३९जना कम�चारीह� करारमा राखी �.९६३३०००।- खच� लेखेको छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np11 of 49

९.२ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग
आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । नगरपा�लकामा कूल दरब�दी सं�या ४९ भएकोमा ४४ पदपूत� भई ५ पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

९.३ तलिब �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ तथा स�ब��धत ऐन वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�.३४६१२२६२।- खच� लेखेको पाईयो । तलिब �ितवेदन पास गराएर मा� खच� ले�नु पद�छ ।

१० अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

१०.१
महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको पाइएन तर पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित
लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ ।

१०.२ िफता� गन� बाँक� अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था भएकोमा िन�नानुसारको रकम संिघय तथा �देश सरकारको स��तकोषमा ज�मा गनु�पन� �.

संिघय �ोत तफ� को सस�त चालु अनुदान आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको रकम �. ३१२८२६३६।- म�य �. ३०८२३९०६२।- िमित २०७८।८।१३ मा िफता� दा�खला भएको र बाँक� रकम संिघय
स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �. ४५८६७४।
�देश सरकार तफ� को सस�त चालु अनुदान �. ८०४८०००।- र िवशेष चालु अनुदान तफ�  �. १४८१७३७।- समेत �. ९५२९७३७।- आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बाँक� रहेकोले उ� रकम �देश
सरकारको स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �.९५२९७३७।-

९,९८८,४११

११ स�प�� उपयोग र संर�णः

११.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण
ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

११.२
सािवक गाउँपा�लका / नगर पा�लकाका, संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� र सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।
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११.३
साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नभएको र स�पितको संर�ण र उपयोग स�ब��ध नीित र मापद�ड बनेको पाइएन ।

१२ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट
कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाका िन�न पदा�धकारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी गरेकोले छुट पा�र�िमक कर रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

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

इ.अनुप देवकोटा ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६८० 2607

आ.अ.अशोक कुमार �े� ५०७८७० ० ५०७८७० १०२८७ ५२२० 5067

ज�मा 7674

७,६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ अनु�पादक खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा िन�नानुसार �. १३०३०९७ खच� लेखी भु�ानी गरेको छ। य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम ग�रनुपछ� ।

खच�को िववरण भु�ानी रकम �

द ओ�सन �लवलाइ फुटसल िनमा�ण का लागी 199993

च��मुखी यवुा �लव मेला महो�सव 115500

यवुा �लवलाइ खेलकुद सामा�ी िवतरण 49324

नेपाल नगरपा�लका संघ 25000

िशवरा�ी मेला काय��म 100000

चारघरे चच� वा�वादन सामा�ी िवतरण 50000

नेवा देय ुदेवु नगर सिमित 154000

�ी देवी म�दीर मगर संघ 67900

�लग�लग का�लका म��दर 55000

�लग�लग कोट स�ब��न 44000

अनु�ह म�डली चच� िनमा�ण 49519

नेपाल कुमाल समाज सुधार सिमित 100000

प�रयार सेवा समाज बजार ख�रद तथा िवतरण 142380

�या�ली �पोट�स �लव खेलकुद सामा�ी िवतरण 200000

ज�मा 1303097

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ �ज�सी स�व�धमाः 
�ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको ७ िदन िभ� �ज�सी दा�खला गनु� पद�छ । िन�नानुसारका �ज�सीसमानह�
दा�खला गरेको नपाइएकाले �ज�सी दा�खला �माण पेश गनु� पन� �.

भौ.िमती िववरण रकम

1-077/3/22 �याथका �याव सामान ७४ सेट खरीद 150000

117-077/11/18 िमरकोट �वा��य चोक� काठको दराज १, काठको टेवल १ 15400

284-078/3/29 ल�मी मा.िव (ि��टर १, �ोजे�टर१, डे�सटप क��यटुर) 149000

115-077/11/18 रजगरे मा.िव (िफ�ज�स, केमेि� टेवल १/१, िफ�ज�स, केमेि� या�क 1/1) 250747

115-077/11/18 शारदा मािव (डेल डे�सटप,�माट िट.भी., �माट िटिभ) 490000

ज�मा १०५५१४७

१,०५५,१४७

१५ िश�ा तफ� ः

१५.१ पा� पु�तकः काय��क काया�वयन पु��तका २०७७/०७८ को बुदा नं २.४.६.१ मा सामुदायीक िव�ालयलाई िनशु�क पा� पु�तक उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाबाट यस आ.व मा जनता मा.िव
आपिपपललाई पा� पु�तकको िनकासा िदनु पन� �.२३७७२२। मा �.२४५२६१। िनकासा िदएकोले बढी िनकासा भएको �.७५३९। िफता� �लई बे�जु खाता दा�खला गनु� पन� �.

७,५३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.२ पा� पु�तकः भौ.१४१-०७७/१२/१२ बाट िन�नाअनुसारका िव�ालयह�मा EMIS डाटा अनुसार षा� पु�तकको िनकासा िदइ सकेको अव�थामा पुन �.८८३७। पा� पु�तकको रकम भु�ानी िदएको छ । गत
आ.व.को नपुग पा� पु�तकको भु�ानी यस आ.व. को ससत� चालु बाट भु�ानी िदएको गत आ.व मा भू�ानी ह�न नसकेको �माण वेगर यस वष� भु�ानी िदएको रकम असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

�.सं िव�ालयको नाम ज�मा रकम

1 �ी डु�े आ.िव 12953

2 �ी अमर�योित जनता मा.िव 30908

3 �ी पृ�वी �ा.िव 2072

4 �ी िव�धवा�सनी आ.िव 4901

5 �ी जलक�या �ा.िव 3533

6 �ी शारदा मा.िव 4593

7 �ी का�लका �ा.िव 2758

8 �ी अकला मा.िव 15750

9 �ी नमूना �ा.िव 4693

10 �ी भृकुटी आ.िव 6211

ज�मा 88372

८८,३७२

१५.३ िदवा खाजाः काय��म काया��वयन िनद�िशकका २०७७/०७८ को बुदा नं. ७ को �यव�था बमो�जम �ित िव�ा�थ� �.१५ का दरले िव�ाथ�को दिैनक हाँ�जरी पु�तीका �माणीतको आधारमा िदवा खाजा भु�ानी िदनु पन�
�यव�था छ । �जवन �योती मा�यिमक िव�ालयको िदवा खाजा वापत �.२७३६००। खच� लेखेकोमा खच�को िवल भपा�ई तथा िवतरण भपा�इ पेश नभएकोले िवल भपा�इ िव�ाथ�को ��जरी िवतरण भरपाइ पेश गनु� पन� �.

२७३,६००

१५.४ नमुना िव�ालयः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को कृयाकलाप नं. ८ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदान �ित िव�ालय बािष�क �.१ करोड दे�ख �.१ करोड ५० लाख
अनुदान उपल�ध गराउन स�ने साथै सोिह कृयाकलापको (ज) को �यव�था बमो�जम �थािनय तहबाट अनुसूची १० मा उ�े�खत िनमा�ण समय ता�लका िनमा�ण ग�र िव�ालयले आ�थ�क वषा�को जे� मसा�त स�म िनमा�ण
काय� स�� गरी असार १५ स�ममा काय� स�प� �ितवेदन तयार ग�र �मािणत गरी एक �ित �थािनय तहमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ। पा�लकाले भौ. ३-०७७/१२/१२ बाट नमुना िव�ालय अमर �योती मा.िव.

लाई �.७४०००००। र भौ.२१-०७८।३।२९ बाट �.७४०००००। गरी ज�मा १४८०००००। िनकासा िदएकोमा वष�को काय� स�प� �ितवेदन पेश नगरेकोले काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

१४,८००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.५ काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) अनुसार कुनै िनमा�ण काय�स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ� िडजाइन वा �पे�सिफकेशन
बमो�जम भए नभएको एिकन गन� �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सशत� अनुदान अ�तग�त भौचर २-०७७।१०।२६ बाट िव�ालय भौितक पूवा�धार
िनमा�ण अनुदान अ�तग�त धम�दय मा.िव िमरकोट शौचालय िनमा�ण �.४५००००।िनकाशा िदएको रकमको िनमा�ण काय� स�प� गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । तोिकएको समयमा काय�स�प� ग�र
�ािव�धकबाट नापजाँच गरी भौितक िनमा�ण काय�स�प� भएको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

४५०,०००

१५.६ बुक कन�र तथा पा� पु�तकः काय��म काया��वयन पु��तका ि�याकलाप नं२.७.१३.३.(२.२) िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा बुक कन�र �यव�थापन तथा �ित िव�ाथ� लागत अनुमान �तेक सामुदाियक िव�ालयको
वाल िवकास (क�ा १-5), (क�ा ६-८), (क�ा ९-१०) र (क�ा ११-१२) तहका िव�ाथ� स��या यिकन गन� । यिकन ग�रएको ��येक तहगत िव�ाथ� स��या िनधा�रण ग�रएको �ित िव�ाथ� लागत रकमले गणन गरी
आएको अंक बराबरको िव�ालयलाई एकमु� अनुदान िदने �यव�था अनु�प �.२४४९०००। भु�ानी भएको छ । साथै ��याकलाप नं.२.४.६.१ मा साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक
अनुदान IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ा�थ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �ा� गरी सोका आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत
पा�यपु�तकको स�या यिकन गन� र सोही आधारमा िनकासा गनु� पन� �यवसेथा छ । यो वष� पा�पु�तक को सं�या यिकन गरी सोही अनुसार �.३५२०५९५। भु�ानी भएको छ । पा�लकाबाट िनकासा िदइएका यी
दइु िशष�क बुक कन� र पा� पु�तकमा िव�ाथ� सं�या फरक फरक भएकाले वा�तिवक िव�ाथ� सं�या यिकन गन� नसिकएकाले खच� रकम समेत यिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क� फछ�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा स�थाले काम स�प� भएको िमितले १५ िदन िभ� पे�क� फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ।
यस नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी तथा म.ले.प.फा.नं. २७२ को िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ तथा पे�क� रकम, फछ�ट र बाँक�को िववरण अनुसार नगरपा�लकाबाट �ा�
पे�क�को मा�केवारी तथा चालु वष�को �याद ननाघेको �.२८७२०००।-, �याद नाघेको �. ३३२९६४१।– र गत आ.व. स�मको �याद ननाघेको �.२१२४६५४।– समेत �. ८३०६२९५।– पे�क� फछ�ट गन� बाँक�
दे�ख�छ । उ� पे�क� रकम िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ को उपिनयम ४ अनुसार फछ�ट गनु�पद�छ । गत िवगतमा गएको पे�क� �. १२६४६५४।- आ.व. २०७६।०७७ मा फछ�ट भैसकेको
काया�लयले जनाएको छ । तर सु�को �स�टममा पे�क� बाँक� देखाइ रहेको छ । उ� रकम भौ.नं. ५४ िमित २०७८।१०।१३ मा पे�क� फछ�ट गरी िहसाव िमलान गरेकोले उ� रकम पे�क� बाँक�मा समावेश गरेको छैन ।
चालु आ.व. को �याद नाघेको िन�नानुसारको पे�क� रकम िनयमावलीमा �यव�था भए वमो�जम फछ�ट गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१६.१ आमा इ��जिनय�रङ सेवा ६,०४,०००

१६.२ अ�पूण� िनमा�ण सेवा ८,११,०००

१६.३ अिव गु�ङ ९०,०००

१६.४ �जएस िनमा�ण संसार क�पानी �ा.�ल. ७,२७,०००

१६.५ �स�दी ट� े िड� �ा.�ल. १२,७५,०००

१६.६ अशोक कुमार �े� १,६०,०००

१६.७ िदपक कोइराला ६०,०००

१६.८ भर राज पा�डे १०,०००

३,७३७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ पा�र�िमक करः 
आयकरऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट
करक�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले िन�नानुसारका कम�चारीको वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

�.स. कम�चारीको नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

सा.सु कर समेत

1 बस�तिघिमरे 689889 178538 511351 10635 5114 5522

2 कृ�ण �साद अ�धकारी 706809 199178 507631 10263 5076 5187

3 सृि� थप�लया 656049 167258 488791 8379 4888 3491

4 र�न कुमार �े� 723729 159818 563911 17100 5639 11461

5 सानु देिव �जरेल 656049 149258 506791 10179 5068 5111

6 �म बहादरु भ�डारी 706809 115178 591631 22826 5916 16910

7 ल�मण बाबु �े� 706809 160178 546631 14163 5466 8697

8 च�� माया �� 706809 160178 546631 14163 5466 8697

9 भरतराज पा�डे 706809 115178 591631 22826 5916 16910

10 अजु�न �यौपाने 706809 235178 471631 6663 4716 1947

11 रामलाल �े� 706809 199178 507631 10263 5076 5187

ज�मा 89120

८९,१२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ बढी भु�ानीः 
बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाई पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । िन�न भौचर बाट िवल भपा�इ वेगर
भु�ानी भएको रकम दा�खला गनु� पन� �.

भौ.िमती िववरण खच�
रकम

293-
078/3/29

उ�म िवकास काय��मको िविभ� समयमा वसेका बैठक खच� �.३१५००। भएकोमा �.१२७५। गोिव�द वयकोटीले बुझेको नपाइएकोले बे�जु दा�खला गनु� पन� �. 1275

161-
078/2/20

नाक कान घाटी, मुख स�ब�धी �वा��यकम� तथा मिहला �वा��य �वयं सेिवकालाई २ िदने अभमुखीकरण ता�लममा �ित िदन ४ क�ाका दरले ८ क�ाको मा� खच� ले�नु पन�मा ११ क�ाको
खच� लेखेकोले बढी ३ क�ाको १२०० का दरले कर पिछ ह�ने �. 3060।बे�जु दा�खला गनु� पन�

3060

ज�मा 4335

४,९९५

१९ �वा��य तफ� ः

१९.१ औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको
िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट
�.४९२७८९८।को औषधी गरेको मा �.१०६०७२९। ठे�का �यव�थापन बाट खरीद भएको छ भने �.३८६७१६९। सोझै खरीद गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको
अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको,
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
�याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत अिभलेख नराखेको,
पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको
औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१९.२ भु�ानीमा करः– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.२४६९४.६२ अि�म कर क�ी गरेको छैन । तसथ� उ�
कर असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर ℅ कर रकम

१९,३१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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66-077/9/22 �यरोग कोहट� वापत रकम भु�ानी 20150 15 945

275-078/3/28 म�य पहाडी लोकमाग� द�ुध उ�पादन काय��म ढुवानी 13500 10 1350

274-078/3/28 वा�ा पकेट काय��म 38000 10 3800

264-078/3/26 �वा��यमा मा�सक बैठक भ�ा भु�ानी 6000 15 900

कृ�ण �दा अ�धकारी

सृि� थप�लया 7000 15 1050

िदपे�� िगरी 7000 15 1050

�ेम बहादरु भ�डारी 7000 15 1050

र�न कुमार �े� 6000 15 900

रामलाल �े� 7000 15 1050

भरतराज पा�डे 5000 15 750

ल�मणबाबु �े� 7000 15 1050

अजु�न �यौपाने 4000 15 600

सानु देवी �जरेल 4000 15 600

उमेश ढकाल 6000 15 900

शैले�� िव� 7000 15 1050

का�लका चौलागाई 2000 15 300

रमा थापा 1000 15 150

िगता �े� 3000 15 450

िहतकाजी �े� 3000 15 450

1000 15 150

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुिनल जंग ठकुरी

बस�त िघिमरे 3000 15 450

य�मिण लुइँटेल 2100 15 315

ज�मा 19310

२० आवा�सय छा�वृितः 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका २०७7।७8 को ि�याकलाप न.४.१ मा साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत आवासमा बसी अ�ययन गन� िव�ा�थ�ह�का लािग �ित मिहना ४ हजारको दरले दश
मिहनाको � ४०००० अनुदान िदने उ�ेख छ। आ.व २०७७।७८ मा १० मिहनाका लािग िनकासा भएको आवा�सय छा�वृित रकम िव�व महामारीका �पमा फै�लएको कोिभड १९ को कारण सबै िव�ालय ब�द भई
शौिशक ि�याकलाप संचालनमा नरहेको कारण बैशाख दे�ख असार स�म को लािग िनकासा भएको आवा�सय छा�वृित अनुदान रकम खच� भएको नभएको एिकन गरी खच� नभएको अव�थामा स�ब�धीत िव�ालय बाट
असुल गरी संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन� �.

२४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 49

२१ िश�ा तफ�  
िव�ालय सुधार (SIP) योजानाः �थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालय ह� म�ये आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयका लािग �ित िव�ालय � १५ हजार मा�यािमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाई �ित
िव�ालय २० हजार दरले िव�ालय सुधार योजना स�ालन काय�को लािग एकमु� अनुदान िनकास िदने र यस �कारको अनुदान पाउने िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण सहयोिग पु��तका २०७४ बमो�जम
िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण तथा अ�याव�धक गरेको िववरण अिनवाय� �पमा �थानीय िनकायलाई उपल�ध गराउनु पन� �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ मा उ�ेख छ। यस
वष� पा�लका बाट िव�ालय सुधार योजना काय�को लािग २० िव�ालयलाई � २३५०००।उपल�ध गराएको र अनुदान उपल�ध गराएकोमा सबै िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण यस
पा�लकामा पेश गरेका छैनन। िव�ालय सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण पेश नगन� िव�ालयलाई यस �कारको अनुदान िदन िम�ने दे�खदनै । अतः यस �कारको अनुदान िनकासा पाएका तप�सलका २०
िव�ालयले आ.व. ०७७।७८ मा िव�ायल सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण �थानीय तहमा पेश गरेको �माण पेश गनु� पन� अ�यथा स�ब��धत िव�ालयबाट उ� अनुदान िफता� �ा� गरी संघीय स��त कोषमा
दा�खला गनु� पन� �.

�.सं िव�ालयको नाम िव सु यो अनुदान रकम

1 जलक�या �ा िव �याङली 15000

2 जीवन �योित मा िव �याङली 20000

3 नमुना वा�लवकास �ा.िव 20000

4 बालक�याण मा.िव 20000

5 रजगरे मा.िव 20000

6 ल�मी मा िव गाईखुर 20000

7 लामाटारी �ा िव गाघखुर 15000

8 शारदा �ा िव ब�ेडाँडा 15000

9 िहमालय �ा िव आँिपपल 15000

ज�मा 160000

१६०,०००

२२ ठे�का �यव�थापन तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ न�फाइलरः- 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 �.६६५११६।समेत �.५७८१३८७।भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो
।उ� फम�ह�ले कर समायोजन िववरण पेश गनु�पन� �.

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

519-078/3/30 अ�पुण� िनमा�ण सेवा 304762778 1571775 180824 2077/M/7

527-078/3/30 अ�पुण� िनमा�ण सेवा 304762778 2300000 264602 2077/M/7

479-078/3/30 सनद िनमा�ण सेवा 300608030 1909612 219690 2077/M/9

ज�मा 5781387 665116

६६,५११

२२.२ भे�रएसन आदेशः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावलीको िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा सृजना भएमा
सोको �प� कारण खुलाई तोिकएका अ�धकारीले काय�िव�ध पालना गरी भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको छ । बुढीचौर चौतारा ह� ँद ै वेतेनी मैदान सडक �ाभेल िनमा�ण काय� �.२१९३२७५।७७
िमित२०७८।३।१२ मा स�प� गन� गरी अ�पुण� िनमा�ण सेवा सँग स�झौता भएको �थयो । नयाँ थप आइटम नं. ४ र ५ थिपएकोमा भेरीएसन आदेश ��वकृत भएको �थयो । नयाँ थिपएको आइटममा दर कायम गदा�
नेगोसीयसन गरी कायम गनु� पन� �यव�था छ।जसमा िनमा�ण �यसायीले कबोल गरेको दर कम भइ सोही र नभए �ज�ा दरलाई आधार �लइ संझौता गनु� पन�मा िनमा�ण �यसायीले कबोल गरेको दर बढी भएको अव�थामा
सोिह दर राखी भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �.२७२५। असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

आइटम नं. काम प�रमाण भु.ह�नु पन� दर भु.भएको दर बढी भु�ानी

4 Machine made Gabin boxes1100×120 mm 153 345 350 765

5 Stone filling work at Gabin box 28 2930 3000 1960

ज�मा 2725

२,७२५

२२.३ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाई पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ ।�टील पाट� खरीद काय� कबोल अंक
�.१७७५५२८।३४ िमित २०७८।३।२ स�म स�लाई गन�गरी िमित २०७७।१२।२मा जुनक�री इ�ड�� ीज सँग स�झौता भएकोमा भौ.९-०७८।३।८ बाट �.१७८९६६२। भु�ानी भएकोले स�झौता भ�दा बढी भु�ानी
�.१४१३४। असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

१४,१३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 49

२२.४ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाइ पु��ाई गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ ।िन�नानुसारका योजनाह�मा िवल भपा�इ
भ�दा बढी भु�ानी भएकोले स�व��धत िनमा�ण �यवसायी बाट असुल गरी दा�खला गन�स पन� �.

भौ.िमती िनमा�ण काय� िनमा�ण
�यवसायी

भु�ानी बढ
भु�ानी

कैिफयत

547-
078/3/30

पपने फाँट- रानीटार-

माझटार सडक �तरो�ती
अ�पश
क����सन
�ा�ल

1185775 11113 िवल वेगर िवमा रकम भु�ानी

5763 िवल वेगर गुण�तर प�र�ण रकम

13-
077/7/28

गु�टार िवरावारी देखी
आँपिपपल अ�पताल सडक

िडभाइन
लाइट
क�ट��सन

922136 15000 िवमालेखमा योजनाको नाम उ�ेख भएकोमा िमित २०७७।७।२-२०७७।७।२ स�म एक िदनको मा� िवमा अव�ध भएको
िवमा िवल रा�ख �.१५०००। भू�ानी भएकाले उ� रकम असुल ग�र बे�जु दा�खला गनु� पन� �.

ज�मा 31876

३१,८७६

२२.५ नगरपा�लकाको �शाशिनक भवन िनमा�णः �शासिनक भवन िनमा�णको लािग आ.व.२०७४।०७५ मा �.५४५४०८०६।५८(मु.अ.कर समेत) को लागत अनुमात तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट ठे�का ब�दवब�त गरी
िनमा�ण �यवसायी खानी/�ाईट/कँुवर/जे.भी सँग कबोल अंक �.४९४११९९३।१८ मा काय� गन� िमित २०७६।१२।२२ स�ममा स�प� गन� गरी िमित २०७५।६।२२ मा संझौता भएको पाइयो ।तोिकएको समयमा काम
स�प� ह�न नसिक अ��तम पटक िमित २०७७।८।१५ मा �याद थप गरी िनमा�ण काय�को �याद िमित २०७७।१०।३० स�म बढाएको पाइयो। भेरीयसन आदेश समेत �.५५८३५५५२।२९ संझौता रकम भएकोमा काय�
स�प� प�चात आठौ तथा अ��तम िवल भु�ानी ह� ँदा स�म �.५५७५२२७२।९१ भु�ानी भएको छ ।उ� �े�ताको लेखापरी�णबाट िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

उ� िनमा�ण काय�को भू�ानी ह�दा एज िव�ट ड� ोइङ वापत को रकम �.१०००००। समेत भु�ानी भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले एज िव�ट ड� ोइङ पेश नगरेकोले एज िव�ट ड� ोइङ पेश गन� अ�यथा उ� रकम
असुल गरी बे�जु खातामा ज�मा गनु�पन� �.

उ� िनमा�ण काय�को �याद िमित २०७७।८।२९ बाट थप ग�र िमती २०७७।१०।३० स�म बढाइएकोमा सोही अनुसार िवमा अव�ध िमती २०७८।१०।३० स�म बढाउनु पन�मा सो अनुसार बढाएको �माण पेश
ह�न आएन Construction work for all Risk वापत िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा वापत �.२२५६३८।१४ भू�ानी भएकोले िवमाको अव�ध वढाएको �माण पेश गनु�पन� �.

३२५,६३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ सोझै ख�रदः– 

सोझै ख�रदः– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५
लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं
एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� वकै��पक उजा� काय��म अ�तग�त ख�रद गरीएको बायो�यास र सौय� उजा� ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको
िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौ. नं. भु�ानी पाउने ख�रद िववरण भु�ानी रकम

81-077/11/03 पशुपती वायो�यास तथा िनमा�ण क�पनी �ा.�ल बैक��पक उजा� �वद�न 296625

270-078/3/27 �ी पशुपतीनाथ वायो�यास उजका� िवकास क�पनी �ा.�ल बैक��पक उजा� �वद�न 297999

ज�मा 594624

५९४,६२४

२४ ठे�का स�व��धः

२४.१ बीमा नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकामा बाहेक �.१० लाख �पैयाभ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यावसायीले �ुिट स�याउने
दािय�वको अव�ध स�मको लािग िनमा�ण सामा�ी, �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच�को वीमा गराउनुपन� उ�ेख छ ।तप�सलको योजनामा �योग ग�रने मेिशन औजार वा
�ला�ट लगायत कामदारको वीमा गराएको भएपिन �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध स�मको िवमा गराउनु पन�मा घटी अव�धको िवमा गराईएको छ । िनयमानुसार तोिकएको अव�धस�मको िवमा �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं र िमित ठे�का नं. योजना िनमा�ण �यवसायी काय�स�प� िमित भएको िवमा अव�ध ह�नुपन� िवमा अव�ध िवमा रकम

५३५-०७८/३/३० ७-०७६/७७ प��थनी जोिगवेशी योजना अ�पस क��ट��सन �ा.�ल. 3/25/2078 1/30/2079 3/25/2079 35000

५३६-०७८/३/३० १३-०७६/७७ ठाटीपोखरी सापकोटाटार त�ोटार -नया गाउ सडक अ�पस क��ट��सन �ा.�ल. 3/25/2078 1/30/2079 3/25/2079 70000

ज�मा 105000

१०५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.२ हयूमपाईपको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम भु�ानी िदनु
पन� उ�ेख छ ।तप�सलको योजनामा Stone masonary wall मा Hume Pipe ले आगटेको �े�फल घटाएर भु�ानी िदनुपन�मा पुरै भु�ानी भएको छ । Stone masonary wall को �े�मा िनयमानुसार Hume Pipe ले
आगटेको �े�फल घटाउनु पन�मा नघटाई भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको रकम असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं र िमित ठे�का नं.+= योजना िनमा�ण �यवसायी काय� हयमुपाईपको साईज घटाउनुपन� दर �. ज�मा
�.

प�रमाण

५३५-०७८/३/३० ७-०७६/७७ प��थनी जोिगवेशी योजना अ�पस क��ट��सन
�ा.�ल.

Stone masonary wall
1:4

45cm Dia & 60cm
Dia

2.415 7500 18112

५४२-०७८/३/३० ३०-०७७/७८ �योित चौतारा-वाड� काया�लय-चाप भ��या�
सडक

सनद िनमा�ण सेवा Stone masonary wall
1:6

60cm Dia 0.609 12200 7430

ज�मा 25542

२५,५४२

२४.३ २१३ २०७८-३-४ रगंरोगन काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।�ी अमर�योती मा.िव.आवा�सय भवन िनमा�ण काय�को लागी नापी िकतावको �स.नं.२ मा Two coat wasable distemper

paint काय�मा १६४१.२० ��वायर िमटरको �.२९१.९० का दरले ज�मा �.४,७९,०६६.२८ भु�ानी ग�रएको छ । भवनको न�स� (१३-१३ क,ख,ग) अनुसार िड�टे�पर रंगरोगन काय�मा �ित ��वायर िमटर
�.१८९.७९ रहेको छ ।�ित ��वायर िमटर �.२९१.९० का दरले भु�ानी गदा� �.१०२.११ का दरले बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । Two coat wasable distemper paint काय�मा १६४१.२० ��वायर िमटरको
�.१०२.११ का दरले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

१६७,५८२

२४.४ ५४२ २०७८-३-३० पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले तोिकएको �यादमा स�झौता बमो�जमको काम स�प� ह�न नसकेमा स�झौता रकमको १०
�ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ ।�योती चौतारा लु�ा ह�द ैवाड� काया�लय- चाँप भ��या� सडक योजना काय�को सनद िनमा�ण सेवासँग
२०७८/३/९ मा काय�स�प� गन� गरी २०७८/१/२२ स�झौता भएको छ । उ� काय�को कबोल अ� �.२४,४९,२०७.६१ (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । स�पूण� काय� स�प� भएको भिन अ��तम िवल भु�ानीको लागी
सनद िनमा�ण सेवाले २०७८/३/३० मा माग गरेको छ । २०७८ आषाढ ९ मा स�प� गनु�पन� काय� २०७८ आषाढ ३० मा स�प� भएकोले २० िदन ढीला काय�स�प� भएको दे�ख�छ । ढीला काय�स�प� ह�नाको कारण
उ�ेख गरी �याद थप पिन भएको छैन । साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार स�झौता अ� �. २४,४९,२०७.६१ को ०.०५ �ितशत का दरले २० िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गनु�पन� �.

२४,४९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.५ �ोिभजनल समः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम भु�ानी िदनु पन�
उ�ेख छ । िन�न िनमा�ण �यवसायी सँगको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िवलको आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख छ । तर ती िनमा�ण �यवसायीलाई �ोिभजनल
सम वापतको रकम भु�ानी िदएकोमा स�ब�धीत काय�मा खच� भएको िवल भरपाई पेश गरेका छैनन् । वा�तिवक खच� भएको िवल भरपाई पेश गन� अ�यथा भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं र िमित ठे�का नं.+= योजना िनमा�ण �यवसायी िववरण िवजक रकम भु�ािन रकम बढी भु�ानी

५३५-०७८/३/३० ७-०७६/७७ प��थनी जोिगवेशी योजना अ�पस क��ट��सन �ा.�ल. िवमा 31457 35000 3548

साईनबोड� 0 4000 4000

५३६-०७८/३/३० १३-०७६/७७ ठाटीपोखरी सापकोटाटार त�ोटार -नया गाउ सडक अ�पस क��ट��सन �ा.�ल. साईनबोड� 0 ८००० ८०००

िवमा २६५१५ ७०००० ४३४८५

�याव �रपोट� 20000 8475 11525

५४२-०७८/३/३० ३०-०७७/७८ �योित चौतारा-वाड� काया�लय-चाप भ��या� सडक सनद िनमा�ण सेवा �याव �रपोट� 0 4000 4000

ज�मा 31073

३१,०७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 49

२५ ननफाईलरः 
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 भु�ानीमा मू.अ.कर िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । �रतपूव�कको कर िबजक वेगर भु�ानी िदएकोले
मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं.र िमित िनमा�ण सेवा िवजक नं िवजक मु�य मू.अ.कर समेत मू.अ.कर ननफाईलर िमित

१ ७-०७७/७/२ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 4-077/7/1 67800 7800 2077/M/7

२ ७-०७७/७/२ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 3-077/6/30 142380 16380 2077/M/7

३ ७-०७७/७/२ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 2-077/6/29 88987 10237 2077/M/7

४ ३७-०७७/९/१ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) िवजक नं नभएको 138086 15886 2077/M/7

५ १३९-०७७/११/२६ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 13-077/12/2 144640 16640 2077/M/7

६ १४३-०७७/१२/१३ सनद िनमा�ण सेवा (३००६०८०३०) 2-077/12/13 489493 56313 2077/M/9

७ २५५-०७८/३/३१ सनद िनमा�ण सेवा (३००६०८०३०) 3-078/3/11 1408758 159773 2077/M/9

८ ४०९-०७८/३/२७ राईनास क��ट��सन ए�ड डे�लोपस� �ा.�ल. 32-078/3/17 519887 59810 2078/M/3

९ ४१९-०७८/३/२८ अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 21-078/3/2 128820 14820 2077/M/7

१० ४३६-०७८/३/२८ सनद िनमा�ण सेवा (३००६०८०३०) 5-078/3/27 747045 84502 2077/M/9

११ ४६४-०७८/३/२९ �ी दीप िनमा�ण सेवा 2-078/3/25 308173 35453 2078/M/3

१२ ४७६-०७८/३/२९ बुलेट क��ट��सन �ा.�ल. ६०९७११८३५) 723-078/3/28 999745 115015 2078/M/3

१३ ५१७-०७८/३/३० अ�पूण� िनमा�ण सेवा (३०४७६२७७८) 34-078/3/30 1963160 225850 2077/M/7

१४ ५४२-०७८/३/३० सनद िनमा�ण सेवा (३००६०८०३०) 7-078/3/30 1945216 220338 2077/M/9

ज�मा 9094785 1041412

१,०४१,४१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६

आ�त�रक आय 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन २०७६ को दफा २७ वमो�जम �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाइ �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपछी सोही िदन र सोिह िदन स�भव
नभए सो को भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढांचामा राज�व लेखा राखी ब�क दा�खला गनु�पन�छ भ�े �यव�था रहेको छ। पा�लकाका वडाह�मा उठेको राज�व रकम िढला ग�र दा�खला ह�ने गरेको
पाइयो।समयमै दा�खला नगन� कम�चारीलाइ कावा�ही ग�र समयमै राज�व दा�खला गराउने तफ�  पा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।आ.व २०७७।७८ मा िन�नानुसार राज�व सकंलन भएको दे�ख�छ।

िशष�क असुली रकम दा�खला रकम

स�प�ी कर २३४७३४७.२३ २३४७३४७.२३

भुमीकर/मालपोत कर ३०४३२३२ ३०४३२३२

घरवहाल कर ७२८४४५ ७२८४४५

�यवसाय र�ज�ट� ेशन द�तुर ११८३७८९ ११८३७८९

बांडफाड भइ �ा� वन रोय�टी १५०० १५००

अ�य सेवा सु�क ८८५३८२ ८८५३८२

�याियक द�तुर १४९० १४९०

परी�ा शु�क ११९०० ११९००

अ�य �शासनीक सेवा शु�क १४८६३७८.८२ १४८६३७८.८२

न�सापास द�तुर १४४५४८६.४८ १४४५४८६.४८

�सफा�रस द�तुर ३०३४९४२.७२ ३०३४९४२.७२

�यि�गत घटना दता� द�तुर १४१२७५ १४१२७५

नाता �माणीत द�तुर ११४८४० ११४८४०

अ�य द�तुर २५६१२३ २५६१२३

�शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत २५३०१० २५३०१०

अ�य राज�व १८८४९१० १८८४९१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १६८२००५१.११ १६८२००५१.११

२७ सुर�ा खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९५ अनुसार काया�लयको सुर�ा,सरसफाइ लगायतको कामको लागी सेवा करारमा �लनु परेमा साव�जिनक िनकायले कुनै �यि� ,फम� स�था वा क�पनीसंग करार ग�र
�य�तो करारमा �लन स�ने �यव�था छ ।यस�र करारमा �लनका लागी सेवाको आव�यकता ,िक�सम समयाव�ध,मोटामोटी खच� र शत� समेत तयार ग�र साव�जिनक िनकायका �मुखबाट ��वकृत गराइ पाच लाख स�मको
सेवासु�क ला�े सेवा साव�जिनक िनकायले वाता��ारा ख�रद गन� स�ने छ।सो भ�दा बढी शु�क ला�ेमा साव�जिनक िनकायले १५ िदनको अव�ध रा�ख �थािनय प�पि�कामा सुचना �काशन ग�र र सो िनकाय,�ज�ा
�शसन काया�लय,�ज�ा सम�वय सिमित र को.ले.िन.का मा सुचना टास ग�र ��ताव माग गन� स�ने र ��ताव मु�या�न गदा� �े�गत शत� पुरा ग�र सवभै�दा घटी सेवा शु�क ��ताव गन� ��तावदाताको ��ताव ��वकृत
ग�र सेवा करार स�झौता गनु�पन�मा यस पा�लकाले िनयमाव�लको �ावधान िवप�रत २ जना से�यरुीटी गाड� �ेटफुल से�यरुीटी माफ� त सेवा करारमा �लइ बािष�क �.१००३०२८ भु�ानी गरेको छ ।जस अनुसार �ित
से�यरुीटी गाड�लाइ �ित मिहना �.३८५७८ का दरले भु�ानी भएको छ ।िनयमाव�लको �यव�था िवप�रत �कृया पुरा नग�र एकमु�ट संझौता ग�र भु�ानी गदा� पा�लकालाइ बढी �यभार परेको पाइयो।िनयमाव�लको �कृया
पुरा ग�र सेवा करारमा �लइ िमत�यिय ह�नेग�र भु�ानी ग�रनुपद�छ।

२८ �व आज�न कोष 

यस कोषमा गत आ व बाट �.२१८७९४७९.४५ �ज�मेवारी सा�रआएकोमा यस वष� िनकासा ,ऋण असुली तथा �याज �ा� बाट �.२८५७५४३३.८८ समेत �.५०४५४९१३.३३ आ�दािन भएकोमा
�.३७३७९३५७.६४ लगानीमा रहेको र �.१३०७५५५२.६९ ब�कमा मौ�दात रहेको छ । यस वष� कुल १८६ कृषक/समुह आिदलाइ � ३७३७९३५७.८४ लगानी गरेकोमा समयमा �याज रकम �ा� भएको छैन।
काया�लयले आ�थ�क वष� २०७८ असार स�म कुल �.४७३७९३५७.६४ �ा� गनु�पन�मा �.९०२००००.८५ �ा� ग�र �. ३७३७९३५७.६४ वांक� रहेको िववरण पेश गरेको छ।�ा� गनु�पन� वाँक� रकम र सो को �याज
समेत तोिकएको िमितमा �ा� गन�ग�र कोषको काया��वयन ग�रनुपद�छ।

२९ कम�चारी 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 यस वष� चालु खातावाट कम�चारी क�याण कोषमा �.१५ लाख ट� ा�सफर गरेको छ । पा�लकाका �थानीय तहका कम�चारीवाट रकम क�ा नगरी
कम�चारी क�याण कोष िशष�क अ�तग�त एकमु� � १५ लाख ट� ा�सफर गनु� उिचत दे�खएन ।साथै उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था समेत भएको छैन । यसरी कानूनको �यव�था
नगरी पा�लकाबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने दे�खदनै ।ऐन अनुसार कम�चारीको मा�सक तलबबाट १० �ितशतले ह�न आउने रकम समेत ज�मा ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० िशष�क फरक पारी खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण र �या�या, २०७४ मा खच� िशष�क उ�ेख गरेको र सोहीअनुसार खच� गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले खच� िशष�क फरक पारी खच� गरेको कारण देहायअनुसारको रकम फरक परेको छ
। िशष�क फरक पारी खच� गनु� िव�ीय अनुसासनको उ�ंघन गनु� हो।िशष�क फरक पारी खच� गन� काय�मा पा�लकाले िनय��ण गनु�पद�छ।

खच�को �यहोरा खच� गनु�पन� िशष�कको नाम खच� गरेको िशष�कको नाम खच� रकम

ऋिष आयल �टोरलाइ इ�धन वापतको रकम भु�नी गरेको इ�धन �लग�लगे दौड काय��म 450221

पा�लकाका कम�चारीलाइ असार मिहनाको पा�र�िमक भु�ानी गरेको कम�चारी पा�र�िमक नमुना ग�रिव िनवारण काय��म 1510004

ठकुरी गाउं खानेपानी योजना को भु�ानी खानेपानी संरचना िनमा�ण �याव �दश�नी क� �थापना तथा सामा�ी ख�रद 610825

ज�मा 25710

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ परामश� सेवा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७० र ७२ मा बीस लाख �पैया भ�दा कम रकमको परामश� सेवा मौजुदा सुचीमा रहेको परामश�दाताबाट �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी ख�रद गन� स�ने र वीस
लाख �पैया भ�दा बढीको लागत अनुमान भएका परामश� सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा� गराई आसय प� माग गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले पा�लका िभ�का देहायका योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग २० लाख िभ�
पारी लागत अनुमान तयार गरी सोझै ख�रद गरी �.२५०९३५३ भु�ानी िदएको छ। पा�लका िभ�का योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग एउटै �याकेज बनाई �ित�पधा� गराउन स�ने अव�था रहेतापिन पटक पटक
सोझै ख�रद काय� गरेको, पा�लकाले गरेको परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� मा�थ उ�े�खत आधार न�लएको र �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद काय� गरेको पाइयो।यस�र सोझै ख�रद गन� काय�मा िनए��ण
ह�नुपछ� ।

भौ नं कामको िववरण परामश� दाता भु�ानी रकम

४०४ वडा न.९ र १० अ�तरगत पन� खारखोला र चु�दीखोला तटब�ध काय�को परामश� सेवा टाइअप इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा�ल 415840

९४१ वडा न�बर ५ र ७ को भवन िनमा�ण परामश� कृ�ण इ��जिनय�रङ ए�ड िडजाइन क�पनी 493075

९४३ खा� गोदाम िडजाइन को परामश� इनोभेिटभ इ��ज सभ�स �ा�ल 398969

९५५ अ�पुण� म�दीर-अ�पुण� मािव दे�ख वडा अिफस रोडको परामश� का�लग�डक� िव�डस� 291449

९५९ १० न�बर वडाको भवन िनमा�ण सेवा �रसच� ए�ड िडजाइन �ा�ल 476690

९८७ नयांपुल िव�वाटार सडक सेवा परामश� एस इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा�ल 433330

ज�मा 2509353

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा
मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा
आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी
गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

भौ. नं. भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी रकम

३६।२०७७।७।२ का�ज फिन�चर उ�ोग �ा�ल फिन�चर 478429

५८४।२०७७।१२।२५ �सतापाइला फिन�चर उ�ोग फिन�चर 79665

५९५।२०७७।१२।२६ शुभकामना स�लायस� �ा�ल मसल�द खच� 483176

६५।२०७७।७।२४ शुभ�ी �टेशनरी �ा�ल मसल�द खच� 131347

५१९।२०७७।१२।११ िव.�ज ट� े िडङ �ा�ल मसल�द खच� 490758

८५३।२०७८।३।१३ ल��मदेिव �टेशनरी �ा�ल मसल�द खच� 241582

९०३।२०७८।३।१७ जागोस स�लायस� ��ल मसल�द खच� 356515

९३।२०७७।७।२७ स�य�ी ख�ग अफसेट ि��टस� �ा�ल पु�तक छपाइ 360018

५२०।२०७७।१२।११ अजक ट� े िडङ �ा�ल पु�तक छपाइ 398212

३४८।२०७७।११।३ ग�डक� ए�ो सोलुशन �ा�ल �ला�टीक टनेल 469999

४५२।२०७७।१२।१ �ािमण एि�क�चर टु�स �ा�ल �ला�टीक टनेल 265202

६७०।२०७८।१।१५ ि�न ए�ोटेक सोलुसन �ा�ल �ला�टीक टनेल 479000

१०३२।२०७८।३।२८ ए.िव सपलायस� ए�ड हाड�वोयर �ा�ल ज�तापाता 505283

ज�मा 4915585

४,९१५,५८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ अनुगमन भ�ा 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदा�धकारीलाइ मासीक �पमा अनुगमन वापत भ�ा िदने गरेको दे�ख�छ र �यसवाहेक अनुगमनको नाममा
अ�य सुिवधा िदएको छैन भने कम�चारीलाइ अनुगमन गरेको भिन भ�ा िदने कानुन छैन साथै नेपालको संिवधानले िव�ीय अनुशासन कायम गन� स�व�धी कुरा संघीय कानून अनुसार ह�ने उ�ेख गरेको छ । तर यस
�थानीय तहले आफैले एक काय�िव�ध तयार गरी अनुगमन मु�यांकन सिमितको वठैक वसेको भिन जन�ितिन�ध तथा कम�चारीलाई भ�ा भु�ानी गरेको छ ।अनुगमन स�व�धमा अ�य कानुनमा यसरी भ�ा िदने �यव�था
नभएको र कम�चारीको हकमा समेत य�तो भ�ा पाउने कुनै कानूनी आधार नभएकोमा पा�लकाले भ�ा िवतरण गरेको छ । कानूनी आधार वेगर भ�ा िदनु अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं िववरण भ�ा रकम

७७६।२०७८।३।४ निदज�य पदाथ� उ�खनन् वापतको अनुगमन भ�ा 43500

९१८।२०७८।३।२२ बजार अनुगमन गदा�को अनुगमन भ�ा 123000

ज�मा 166500

१६६,५००

३४ न�फाइलरलाइ भु�ानी 
मु�य अिभवृि� कर ऐन,२०५२ को दफा १४(१) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िब�� गदा� �ापकलाइ कर िबजक िदनुपन� �यव�था छ ।उ� कर िवजकबाट Taxable VAT Sales को अशं ख�रदमा ितरेको
मु.अ.कर घटाइ अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।तोिकएको समयमा आपुित�कता�ले मु�य अिभवृि� कर दा�खला गनु�पन�मा िनमा�ण �यवसायीको IRD Portal मा PAN Search

गदा� सेवा�दायक देहायका िनमा�ण �यवसायीह� लामो समयदे�ख न�फाइलर दे�खएका छन् ।न�फाइलरलाइ मु�य अिभवृि� कर भु�ानी ह�ने समयमा दा�खला नह�ने ��थितले कर राज�वमा असर पन� दे�खंदा िन�न िनमा�ण
�यवसायीबाट मु.अ.कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

भौ.न।िमती फम�को नाम कुल भु�ानी मु.अ.कर रकम मु.अ.कर न�बर िवजक न�बर कैिफयत

३३।२०७७।७।२ शुभलाभ क�सट��सन �ा�ल ५५५४५४ 63901 ६०६५८८५३३ २ २०७७ असारदे�ख ननफाइलर

११४०।२०७८।३।२९ साइ��टिफक नलेज �ा�ल ११११०६२ 127821 ६०९५१६४२९ २०५ २०७७ माघ दे�ख ननफाइलर

ज�मा 191722

१९१,७२२

३५ 250 २०७८-३-२४ िवतरण भपा�इः 
िवतरण भपा�इः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाई पु��ाई गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । स��जवनी नस�री बाट िचउरीको िव�वा
�.१०००००। मा खरीद ग�रएको छ । िचउरी २००० वटा िव�वा �ित गोटा �.५० का दरले खरीद गरेकोमा १८०० वटाको मा� िवतरण भपा�ई पेश भएको छ ।िवतरण नगरी काया�लयमा रहेका २०० िव�वाको �.५०
का दरले ह�ने �.१००००। को िवतरण भपा�इ पेश गनु� पन� �.

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� �सिवरः 
वडा नं 8,9,10 मा घटना दता� िशिवर संचालन वापत �लग�लग पालुङटार आइ टी सोलुसन लाई �.४६४९९९ भु�ानी भएको छ । ितन वटा वडामा ज�मा ४८ वटा घटना दता� भएको अव�थामा �लग�लग पालुङटार
आइ टी सोलुसनलाई �.४६४९९९। भु�ानी भएको छ । उ� िशिवर स�ालनको काय��म पेश ह�न आएन ।

३७ कृिष तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.१ कृिष अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।

भौ.िमती िववरण रकम

275-078/3/28 म�यपहाडी लोक माग� द�ुध उ�पादन काय��म 1907300

274-078/3/28 वा�ा पकेट काय��म 1316000

356-077/11/13 �लग�लग िभलेज मौरी फाम�लाई मौरी पालन स�ब��ध ता�लम तथा घार िवतरण 300000

167-8/29 ग�डक� ए�ो सोलुसनलाई �ला��टक टनेल ख�रद १,७६,३९९

417-077/11/20 �ािमण एि�क�चर टु�स टनेल ख�रद 168345

278-078/3/28 मौ�रघार ख�रद ११,००,६८५

249,250-078/3/24 स�ीवनी नस�रीलाई िव�वा खरीद 649480

60-077/9/24 आलुको िवउ ख�रद ४,७२,०९०

ज�मा 6090299

अनुदान रकम उपल�ध गराए पिन उ� काय��मको अनुगमन तथा िन�र�ण गनु� पन�मा अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन। अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म
संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन
गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।

कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय�
वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन�
गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.२ 278 २०७८-३-२८ सेराना मौरीको घार ५० �ितशत लागत साझेदारी काय��मा साझेदारीको रकम संकलन ग�रएको �माण वेगर मौरीघार ३४८ �ित घार �.३३33.5, महमदानी ७ �ित गोट �.१०१७०, घु��ी टोपी २१ �ित गोटा
�.५०८.५, प�जा २१ �ित गोटा �.१९२.१, मौरी रा�ने ��ा�ड २१ �ित गोटा �.४५२, धुवदानी २१ �ित गोटा �.१०१७, रानो ढोका २१ �ित गोटा �.५६.५, रानो Excluder २१ �ित गोटा �.३५०.३, खरीद
गरी �.११००६८५। भु�ानी भएकोमा उ� ख�रद ग�रएका सामा�ीह� ख�रद उ�े�य अनुसार िवतरण गनु�पन�मा मौरीघार ३०४ को मा� िवतरण भएको र अ�य सामानह� �.८७३०१।िवतरण गरेको �माण पेश ह�न
आएन । अतः काय��म अनुसार उ� सामान बुझी�लएको पिहचान ह�ने �माण सिहतको भपा�इ पेश ह�नु पन� �.

८७,३०१

३८ �माण पेश गनु�पन�ः

३८.१ ४४१ २०७८-३-२९ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी �ज�सी मालसामान भए सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी
�े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । �ी अकला मा.िव.ले �कवायर पाईप िभ�जटर ६० थान, फोरलेग ८० थान ख�रद गरी डोर हा�जरको आधारमा कुच� िनमा�ण गरी �.३,८८,०००.०० खच� ग�रएको छ ।उ� लागतमा
िनमा�ण भएका कुच�को सं�या र िनिम�त कुच� िव�ालयको स�पितमा �िव� भएको दे�खएन । िनिम�त सरकारी �ज�सी मालसामान यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा भएको �माण पेश गनु�पन� �.

३८८,०००

३८.२ ४९२ २०७८-३-३० पे�क� कायम गनु�पन�ः ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याइ रा�नुपन� �यव�था छ । उमाशंकर िनमा�ण
सेवालाई कृिष िवकास ब�कको बैक �यारे�टी �.७,००,०००.०० को आधारमा सडक बोड�बाट संचा�लत योजनाको लागी पे�क� उपल�ध गराउने तोक आदेश अनुसार रकम उपल�ध गराईएको छ ।िनमा�ण �यवसायीको
नाममा पे�क� रहने गरी पे�क� �व�प भु�ानी गनु�पन�मा �सधै खच� ले�खएको छ । उमाशंकर िनमा�ण सेवाको नाममा पे�क� कायम भएको �माण पेश गनु�पन� �.

७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ भरपाइ वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा िवलभरपाइ
�माण पेश नभएकोले भरपाइ पेश गनु�पन� �.

भौ.न।िमित �यहोरा रकम

३५६।
२०७७।११।
१३

८० घार मौ�र �ितघार �.३५०० का दरले �.२८०००० मा ख�रद ग�रएको मा ७७ घार िवतरण भएको भरपाइ पेश भएको छ ।बांक� ३ घार िवतरण तथा �योगको भपा�इ पेश गनु�पन�
�.

10500

६२९।
२०७७।१२।
३१

नगर�त�रय योजना अ�तग�त एक िव�ालयःएक फुलबारी िशष�कमा १४ वटा सामुदायीक मा�यिमक िव�ालयका लागी �.२०००० हजारका दरले �.२८०००० िनकासा भएको छ।
उ� रकम बराबरको फुलबारी बनाएको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

280000

६६४।
२०७८।१।
१५

एक िव�ालय एक फुलबारी काय��म अ�तग�त पा�लका िभ�का सव ै२९ वटा िव�ालयलाइ �ितिव�ालय �.१०००० का दरले �.२९०००० िनकासा भएको पाइयो ।उ� रकमबाट
फुलबारी बनेको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

290000

६९८।
२०७८।२।
२०

सुचना य�ु वालक�ा िनमा�ण वापत का�लका �ाथिमक िव�ालय तथा सगरमाथा �ाथिमक िव�ालयलाइ �ित िव�ालय �.१५०००० का दरले �.३००००० िनकासा भएको छ।
सुचनाय�ु वालक�ा िनमा�ण तथा स�प� भएको �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

300000

११३९।
२०७८।३।
२९

वाराही �मु पाइप उ�ोग बाट ३०० िम.िम १४ थान �.१४१५८९ मा ,४५० िम.िम १८ थान �.२५२२१६ मा तथा ६०० िम.िम को ५ थान �.९६०५० मा ख�रद गरेको छ।सो
प�रमाणको �मु पाइप िवतरण तथा �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

489855

११८४।
२०७८।३।
३०

क�ा १ र ६ को �थािनय पा�पु�तक आंबुखैरेनी छापाखानाबाट १२५० �ित, �ित पु�तक �.२५४ मा छपाइ ग�रएको पाइयो।७४४ वटा पु�तक िव�ालयमा िवतरण ग�रएको तथा
बांक� पु�तक ५०६ वटा काया�लयको �टोरमै रहेको दे�ख�छ।बांिक रहेको उ� पु�तक िवतरण ग�र भरपाइ पेश गनु�पन� �.

128524

ज�मा 1498879

१,४९८,८७९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० उपभो�ा सिमित तफ� ः 
मु.अ.कर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले गरेको खच�को �े�ता, िवलभरपाई �थानीय िनकायले जाँचगरी �ितवेदन �लने �यव�था छ ।िन�नानुसारका
योजनाह�मा उपभो�ाले गरेको काय�को उपभो�ाले पेश गरेको िवलको मु�य अ�धबृ�ी कर भ�दा बढी मु.अ.कर भु�ानी भएकोले स�व�धीत सँग असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

� सं काय��म कामको िववरण भु�ानी रकम मु.अ.कर भु�ानी ह�नु पन� मु.अ.कर भु�ानी बढी भु�ानी मु.अ.कर �मदान पिछ

1 धम�दय मा.िव शौचालय िनमा�ण इ�ा खरीद 525000 6211 3106 3105

2 िभरकोट मा.िव शौचालय िनमा�ण इ�ा खरीद 525000 4423 2212 2211

3 साझा सुिवधा के�� भवन िनमा�ण काय� इ�ा खरीद 485000 14190 7284 6906

ज�मा 12222

१२,२२२

४१ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

४१.१ उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन�
र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ ।तर तप�सलमा उ�े�खत उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी उपभो�ा ��य� �पमा सहभागी नह�ने काय�मा
उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

�स.नं. भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िनमा�ण गन� सं�था भु�ानी रकम

१ ५२-०७७/९/१९ िव�ालय ट� � भवन िनमा�ण सुदश�न आ.िव. 660198

२ १६४-०७७/१२/३१ िव�ालय क�पाउ�ड वाल िनमा�ण िभरकोट मा.िव. 282509

३ ३८०-०७८/३/२५ िव�ालय माछा पोखरी िनमा�ण वाल क�याण आ.िव. 535000

४ ५२४-०७८/३/३० सर�वती म��दर िनमा�ण अ�पूण� मा.िव. 560557

५ ५२८-०७८/३/३० गु�कुल भवन िनमा�ण ओमकार योग आयवु�द 376803

ज�मा 2415067

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.२ हेभी इ��वपमे�टको �योग ◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको
रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत
योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइयो । तर िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट
सहमित �लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।हेभी ई��वपमे�ट �योग भएको केही योजनाह� िन�न रहेका छन् ।

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िवल रकम हेभी मे�सनमा खच�

६-०७७/७/२ ठाटीपोखरी माझटार सव ैिभि� सडक िनमा�ण 336683 223740

२९३-०७८/३/१६ गलािवसौने ला�जकोट सडक 2334442 162920

३१४-०७८/३/२२ ि�वेणी थापाटर मोटरबाटो 552548 507998

४०९-०७८/३/२७ खो�ीगाउँ राईगाउँ रातमाटे-नौिवसे कृिष सडक 519887 519887

४६४-०७८/३/२९ वेलवास खेलकुद मैदान िनमा�ण 452556 308173

4196116 1722718

४२ ८५ २०७८-१-१ ट� ा�सफरमर ख�रदः 
गोरखा �ज�ाको �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले िनधा�रण गरेको दररेट िकतावमा ट� ा�सफरमर ख�रदको लागी स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग गरी घटी दर पेश गन� क�पनीको मू�यमा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
ख�ीटार खानेपानी िडप बो�र� खानेपानी योजनाको लागी नापी िकतावमा Item no.4 बाट 25 KVA Transformer को मु�य �.३,५०,०००.०० भु�ानी ग�रएको छ । स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग गरी घटी दर
पेश गन� क�पनीको मू�य कायम गनु�पन�मा सो नग�र सोझै ख�रद मु�य रा�खएको छ । यसरी सोझै ख�रद मु�य राखेर भु�ानी ग�रनु िनयमस�मत नदे�खएको �.

३५०,०००

४३ काय�परीमाण भ�दा बढी भु�ानीः

४३.१ 164 २०७७-१२-३१ काय�स�प� रकम भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।िमरकोट मा.िव.लाई िव�ालयको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण काय�मा काय�स�प� �ितवेदनमा
�.२,७५,६५३.८१ काय� भएकोमा �.२,८२,५०९.०० भु�ानी भएको छ । काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको रकम भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

६,८५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ 310 २०७८-३-२२ दररेट फरकः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।साउनेपानी िचसोखोला कुसु�डे सडक िनमा�ण काय�मा Earth work excavation work different type of soil काय�
१४३२.८५ घ.मी. भएको छ । दर िव�लेषणमा नरम माटो �.६२.५१ र कडा माटोको दर �.७६.१६ रहेको छ । िविभ� िक�समको माटो ख�े काय� भएकोले नरम र कडा माटोको औषत दर �.६९.३३ कायम गरी
भु�ानी गनु�पन�मा कडा माटोको दर �.७६.१६ राखेको कारणले बढी दर �.६.८३ ले भु�ानी भएको दे�खयो । यसरी बढी भु�ानी भएको दर �.६.८३ का दरले १४३२.८५ घ.मी. काय�को ह�ने रकम असुल गनु�पन� �.

७८,०८६

४३.३ 93 २०७७-११-९ माटो ख�े काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी
नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । खक�  मोटरबाटो �ावेल Gread down near ramji home को ४८२.४० घ.मी काय�को नरम माटो को दर �.६२.५१
रा�नुपन�मा कडा माटोको दर �.७६.१६ राखेकोले बढी दर �.१३.६५ दे�खएको छ । साथै २*१*१ को �यािवन जालीको �ज�ा दर �.३०० �ित व.िम.का दरले मूअकर समेत �.३३९ हनुपन�मा �.३४५ दर रा�खएको
छ । �यािवन जालीको बढी दर �.६ का दरले २२० वग�िमटरको �.१३२० र �ावेल Gread down near ramji home को ४८२.४० घ.मी काय�को �.१३.६५ का दरले �.६५८५.०० गरी ज�मा असुल गनु�पन� �.

७,९०५

४४ ई�ा �समे�ट ख�रद काय�ः

४४.१ 528 २०७८-३-३० िबल पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयमा ९७ (६) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायकले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल, भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य
कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेश गनु�पन� �यव�था छ ।गु�कुल ट� �ट भवन िनमा�ण काय�मा ई�ा (५६० वटा*७.९७ घ. िम.) ४४६३ वटा �योग भएको दे�ख�छ । उ� िनमा�ण काय�मा
ई�ा ख�रद गरेको िवल िवजक दे�खदनै ।दर िब�लेषणमा �ित ई�ा �.१६.९५ (मू.अ.कर समेत) का दरले मु�य राखीएको छ । नापी िकताव अनुसार ७.९७ घ.मी. काय�मा �ित घ.िम. ५६० वटा ई�ा �योग भएको छ ।
गु�कुल ट� �ट भवन िनमा�ण काय�मा �योग भएका ई�ा ४४६३ वटाको �.१६.९५ का दरले ज�मा �.७५६४८.०० को ई�ा ख�रदको िवजक पेश गनु�पन� �.

७५,६४८

४४.२ �समे�टको मु�यमा बढी दरः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात समुदाय वा सिमितको
बैठकबाट अनुमोदन गराई पेस गनु�पन� �यव�था छ ।िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।तप�सलको योजनामा उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको �समे�टमा िवजक मू�य भ�दा बढी मू�य राखेर दररेट िनधा�रण ग�रएको
छ । दर िव�लेषणमा रा�खएको दर (�ित वोरा) �.८३० रहेको छ । उपभो�ाले ख�रद गरेको वा�तिवक िवजक दर भ�दा बढी दर राखेर दर िव�लेषण गनु� उिचत दे�खएन ।उपभो�ाले ख�रद गरेको मू�य भ�दा बढी मू�य
राखेको कारणले बढी भु�ानी भई पा�लकालाई बढी �ययभार पन� गएको छ ।यसरी बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं र िमित योजनाको नाम काय� िववरण न�स� दर (�ित
मे.टन)

काय� परीमाण
(घ.िम.)

पेश गरेको िवजक
मु�य(�ित मे.टन)

दर िव�लेषणमा रा�खएको
दर(�ित मे.टन)

बढी
दर

बढी
भु�ानी

१ ८९-०७७/११/७ रातमाटे द�लत व�ती सडक Stone
masonary 1:4

0.116 22.95 15142 18758 3616 9627

२ ८९-०७७/११/७ रातमाटे द�लत व�ती सडक pcc 1:3:6 0.22 10.88 15142 18758 3616 8655

३ ९२-०७७/११/१९ प�यानमा पाट� पाक�  िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 32.43 14803 18758 3955 14878

५५६,७६५
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४ ९४-०७७/११/२० कुडा जोिगिडही जोत� बागडाडा
सडक

Stone
masonary 1:4

0.116 50.18 12700 18758 6058 35262

५ १०४-०७७/१२/१ मालेबगर बा�िवसे कद�ल िमिद�
कुलो �संचाई

RCC 1:2:4 0.32 22.76 14600 18758 4158 30286

६ ११२-०७७/१२/३ ख�ी टारचोक-पारी िडसाईटार
सडक

RCC 1:2:4 0.32 40.36 13221 18758 5537 71511

७ ११२-०७७/१२/३ ख�ी टारचोक-पारी िडसाईटार
सडक

Stone
masonary 1:4

0.116 43.32 13221 18758 5537 27824

८ ११२-०७७/१२/३ ख�ी टारचोक-पारी िडसाईटार
सडक

pcc 1:3:6 0.22 38.06 13221 18758 5537 46362

९ १४४-०७७/१२/२३ ब�ती खोला-भुसु�डे पूल
मोटरबाटो

Stone
masonary 1:4

0.116 22.47 12201 18758 6557 17092

१० १४८-०७७/१२/२४ ढापे खोला क�भट� Stone
masonary 1:4

0.116 24.63 15707 18758 3051 8717

११ १५४-०७७/१२/२४ साक� िडही कोषगाडे सडक Stone
masonary 1:4

0.116 20.55 14780 18758 3978 9482

१२ १५५-०७७/१२/२४ बोहोरागाउ िटकावसेल घर
रोकथाम

Stone
masonary 1:4

0.116 34.81 12792 18758 5966 24092

१३ १६६-०७८/१/५ पूथ�कवेसी मिहला भवन िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 35.28 11600 18758 7158 29294

१४ १८२-०७८/१/२७ कौशलटार सितघाट सडक Stone
masonary 1:4

0.116 44.84 14012 18758 4746 24686

१५ २१०-०७८/३/२ �स�ले कुवा �ाम िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 42.93 14800 18758 3958 19710

१६ २५६-०७८/३/११ वडा काया�लय पोखरी िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 60.43 14916 18758 3842 26932

१७ २९०-०७८/३/१७ ल�मीनारायण म��दर मम�त Stone
masonary 1:4

0.116 17.7 11610 18758 7148 14677

�म भौचर
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१८ २९१-०७८/३/१६ फलेदीकुवा नौखोर सडक Stone
masonary 1:4

0.116 32.67 11610 18758 7148 27090

१९ ३५४-०७८/३/२३ ला�लगुरास मिहला समुह भवन RCC 1:1/2:4 ०.४ 19.58 15029 18758 3729 29206

२० ३७९-०७८/३/२५ राधाकृ�ण म��दर प�रषर िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 27.88 14803 18758 3955 12791

२१ ३८०-०७८/३/२५ जलाधार पोखरी िनमा�ण Stone
masonary 1:4

0.116 39.22 16001 18758 2757 12544

२२ ४३१-०७८/३/२८ अमरेखोला सडक बाटो िनमा�ण RCC 1:2:4 0.32 26.18 14601 18758 4157 34828

२३ ५३२-०७८/३/३० �लग�लग सामुदायीक �सकाई
के��

RCC 1:1/2:4 0.4 11.45 14125 18758 4633 21219

ज�मा 556767

४५ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

४५.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�,
के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर नगरपा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी
यो वष� �. १६६५१४४५६।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको ३ वटा वडाह� वडा नं . १, २ र ७ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको छ ।

४५.२ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएकोः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय
तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा
लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह� १, २ र ७ को परी�ण गदा�
नगरपा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.२४६७८००।- भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख
नै नभएको हो नगरपा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�को लाभ�ाहीको िववरण समेत अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ ।

S.No. Social Assistance Type Name Ward Personal Id Member Name Gender Age Citzn.No. Amount

1 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1999050601174 Khadga Bahadur Gurung MALE 78 503 36000
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2 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2000012501969 Lal Kumari Shrestha FEMALE 77 503 36000

3 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2005060200638 Ghyeu Kumari Bhatta FEMALE 72 6214 36000

4 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2005060201081 Kalawoti Pudasaini FEMALE 72 6214 36000

5 Widow 1 2026081500973 Bunu Thapa FEMALE 51 6362 24000

6 Widow 1 2019030200586 Sakamaya Shrestha FEMALE 59 6362 24000

7 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2005051007091 Indrakauri Gurung FEMALE 72 641 36000

8 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2001010702591 Saraswoti Sarki FEMALE 76 641 36000

9 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2004051200996 Ekdev Adhikari MALE 73 6465 36000

10 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1995111501581 Garbe Sarki MALE 82 6465 36000

11 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1995050502384 Adi Maya Tamang FEMALE 82 779 36000

12 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2005111000698 Mangali Tamangni FEMALE 72 779 36000

13 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2003081300602 Babulal Kumal MALE 74 0 36000

14 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1995040201527 Buddi Bahadur Ale MALE 82 0 36000

15 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2003041801023 Himlal Pantha MALE 74 0 36000

16 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2003070700457 Kau Maya Panta FEMALE 74 0 36000

17 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2000011801983 Kori Tamang FEMALE 77 0 36000

18 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2001051701726 Nanda Maya Sarki FEMALE 76 0 36000

19 Senior citizen’s allowance-70 above 1 2007040301122 Nanda Maya Sarkini FEMALE 70 0 33000

20 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1998101800575 Pladoji Tamang MALE 79 0 36000

21 Senior citizen’s allowance-70 above 1 1994101501768 Suk Bahadur Lama MALE 83 0 36000

22 Senior citizen’s allowance-Dalit 1 2012040200928 Bina SarkiFEMALE 65 0 24000

23 Full Disability 1 2043021100134 Arjun Sarki MALE 34 0 36000

24 Full Disability 1 2029071500414 Rom Narayan Shrestha MALE 48 0 36000

25 Full Disability 1 2018041501198 Sharadchandra Bistha MALE 59 0 36000

26 Severely Disabled Grant 1 2018110300258 Bal Bahadur Kumal MALE 59 0 19200

27 Severely Disabled Grant 1 2013041400467 Bal Ram Kapri MALE 64 0 19200
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28 Severely Disabled Grant 1 2008102000982 Dhan Bahadur Rana MALE 69 0 19200

29 Severely Disabled Grant 1 2010050701801 Dina Nath Parajuli MALE 67 0 19200

30 Severely Disabled Grant 1 2011091100656 Krishna Prasad Pradhan MALE 66 0 19200

31 Severely Disabled Grant 1 2015061200479 Laxmi Maya Gangaju FEMALE 62 0 19200

32 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1999050402116 Chini Maya Nepali FEMALE 79 105 36000

33 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1997051002984 Nilmaya Adhikari FEMALE 80 105 36000

34 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1997092000492 Budi Sarke FEMALE 80 113 36000

35 Senior Citizen's Single women’s allowance 2 2015081000993 Bhabi Devi Sarkini FEMALE 62 113 24000

36 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1985051100247 Guna Maya Neupane FEMALE 92 132 36000

37 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1981051000396 Paddaya Kumari Karki FEMALE 96 132 36000

38 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1995120501309 Parbati Thapa FEMALE 81 183 36000

39 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2005080800839 Tika Devi Niraula FEMALE 72 183 36000

40 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2000031002943 Jamuna Devi Neupane FEMALE 77 271 36000

41 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2007050705568 Laxmi Kumar Shrestha MALE 70 271 18000

42 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2004121601009 Tulasi Maya Bhatta FEMALE 73 324 36000

43 Senior citizen’s allowance-Dalit 2 2016051503377 Lila Kumari Balkuti FEMALE 61 324 24000

44 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1989070300424 Tara Devi Devkota FEMALE 88 443026 36000

45 Senior citizen’s allowance-Dalit 2 2007091800493 Suk Maya Gandare FEMALE 70 443026 24000

46 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2004062000427 Hira Lal Biswokarma MALE 73 495 36000

47 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1999040801997 Uma Pariyar FEMALE 78 495 36000

48 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2004050701929 Santoke Darge MALE 73 496 36000

49 Senior citizen’s allowance-Dalit 2 2010062300162 Maya Devi B.K. FEMALE 67 496 24000

50 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1981101700078 Bali Bhadra Thakuri MALE 95 5113 36000

51 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1999070501939 Nanda Kumari Marahatta FEMALE 78 5113 36000

52 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2002022001279 Khamra Maya Lamichhane FEMALE 75 553 36000

53 Senior citizen’s allowance-70 above 2 1986010104163 Raj Kumar Shrestha MALE 92 553 36000
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54 Senior Citizen's Single women’s allowance 2 2009050101022 Jun Maya Neupane FEMALE 69 5605 24000

55 Senior citizen’s allowance-70 above 2 2006031600393 Bal Kumari Dhakal FEMALE 72 5693 36000

56 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2004081800757 Bishnu Maya Adhikari FEMALE 73 216 36000

57 Senior citizen’s allowance-70 above 7 1990041502213 Suki Kumal FEMALE 87 216 36000

58 Senior citizen’s allowance-70 above 7 1988020501156 Suk Maya Kumal FEMALE 89 2209 36000

59 Senior citizen’s allowance-70 above 7 1988021501981 Suk Maya Magar FEMALE 89 2209 36000

60 Senior citizen’s allowance-Dalit 7 2012061900315 Bahahi Kami FEMALE 65 339 24000

61 Senior citizen’s allowance-Dalit 7 2012061900299 Batai Kami FEMALE 65 339 24000

62 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2003020302834 Bhudi Man B,K MALE 74 4103 36000

63 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2003020503134 Budhhiman Kumal MALE 74 4103 36000

64 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2005122907758 Jhyape Timilsina MALE 71 420 36000

65 Senior citizen’s allowance70 above 7 2003030504221 Prem Bahadur Tamang MALE 74 420 36000

66 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2003010403105 Aaiti Kumal FEMALE 74 443021।492 36000

67 Severely Disabled Grant 7 2041031300108 Ram Krishna Kumal MALE 36 443021।492 19200

68 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2006060800443 Durga Maya Adhikari FEMALE 71 4495 36000

69 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2006060800682 Durga Maya Adhikari FEMALE 71 4495 36000

70 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2000100201407 Bala Ram Kumal MALE 77 562 36000

71 Severely Disabled Grant 7 2033051900131 Bhesha Narayan Shrestha MALE 44 562 19200

72 Full Disability 7 2014010300605 Some Kumal MALE 63 589 36000

73 Severely Disabled Grant 7 2014010200873 Soma Kumal MALE 63 589 19200

74 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2005121503293 Jureli Maya Khatri FEMALE 71 838 36000

75 Widow 7 2019050401379 Chij Maya Gurung FEMALE 58 838 24000

76 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2000100101722 Jurele Kumal FEMALE 77 853 36000

77 Senior citizen’s allowance-70 above 7 2004081301665 Ram Bahadur Magar MALE 73 853 36000

Total 2467800
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४५.३ ब�कबाट िफता� ह�न बाँक�ः पालुङटार नगरपा�लका अ�तग�तका १० वटा वडाह�मा रहेका सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�लाइ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग पिहलो, दो�ो र ते�ो िक�ता वापतको
रकम ब�कह�को नाममा पे�क� िनकाशा भएको रकम म�येबाट लाभ�ाहीह�को खातामा रकम ज�मा गरेिपछ �ा�त भरपाई सिहत बाँक� रकम िफता� गरी पे�क� फछ�ट गनु�पन�मा िफता� गनु�पन� रकम भ�दा कम रकम िफता�
गरी पे�क� फछ�ट गरेकोले िन�न ब�कह�बाट िफता� गन� बाँक� रकम �. १४३४००।– िफता� गनु�पन� भिन आलेप �ितवेदनमा समेत  औ�याइएकोमा हाल स�म पिन िफता� दा�खला नभएकोले उ� रकम िफता� �लइ संिघय
स��तकोष खातामा ज�मा ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

४५.३.१ �भुब�क पालुङटार शाखा (वडा नं.१) १,१३,६००

४५.३.२ �ाइमब�क डु�े शाखा (वडा नं.८) १०,२००

४५.३.३ �ाइमब�क पालुङटार शाखा (वडा नं.४) १९,०००

४५.३.४ कृिष िवकास ब�क पालुङटार शाखा (वडा नं.२) ६००

१४३,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.४ एउटै �यि�लाई दोहोरो भु�ानीः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह, िवभाग र ब�क/

िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको
िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण गदा� दोहोरो नह�ने गरी िवतरण गनु�पद�छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार छनौटमा परेका वडा नं. १ र ७ का
लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण गरेको िववरण Reverse Sheet (Soft copy) बाट िभडान गदा� िन�नानुसार �. ३२४०००।- दोहोरो भू�ानी ह�न गएको पाइयो । अ�य वडाह�मा समेत दोहोरो भू�ानी ह�न स�ने भएकाले
नगरपा�लकाबाट भ�ा िवतरण काय�को यिकन ग�रनुपद�छ । वडा नं . १ र ७ मा भ�ा िवतरण गदा� दोहोरो परेको रकम लाभ�ाहीबाट िफता� गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

Social Assistance Type Name Installment Ward Personal Id Member Name Gender Age Birth Date BS Citzn.No. Deposited Amount

Senior citizen’s allowance-Dalit 3 times 1 2015060900783 Shanta B.K FEMALE 62 9-6-2015 129385 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 1st and 3rd 1 2004091003343 Ram Bahadur Newar MALE 73 10-9-2004 22433 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 1st and 2nd 1 2004071700819 Ful Maya Lama FEMALE 80 06-08-1998 23534 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 3 times 1 2004081202715 Chetra Kumari Panta FEMALE 73 12-8-2004 6424 36000

Senior citizen’s allowance-Dalit 3 times 1 2012011300673 Laxmi Maya Kamini/Kami FEMALE 65 13-1-2012 66061 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 3rd 1 2007031006912 Indra Kumari Bista MALE 70 10-3-2007 6444 12000

Senior citizen’s allowance-70 above 3 times 7 2003091001422 Tak Bahadur Sarki MALE 74 10-9-2003 35035 12000

Senior citizen’s allowance-70 above 1st 7 2002040201554 Budha Maya Kami FEMALE 75 2-4-2002 3719 12000

Senior citizen’s allowance-70 above 3 times 7 2001070502071 Mangle Bahadur Kumal MALE 76 5-7-2001 4145 36000

Senior citizen’s allowance-Dalit 3 times 7 2013032500291 Dhanmaya Sarki FEMALE 64 25-3-2013 443021/604 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 1st and 2nd 7 2002052800632 Kishna Bahadur Kumal MALE 75 28-5-2002 469 24000

Senior Citizen's Single women 3 times 7 2012012000819 Suk Maya Sunar FEMALE 65 20-1-2012 892 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 2nd and 3rd 7 2006081601044 Sansari Kumal FEMALE 71 16-8-2006 3639 24000

Senior citizen’s allowance-70 above 2nd and 3rd 7 1999041701204 Surya Bahadur Kumal MALE 78 17-4-1999 4048 24000

Total Amount 324000

३२४,०००

४६ अनुगमन तथा स�परी�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�न े�यव�था छ । पा�लकाबाट बे�जु स�परी�णको लािग अनुरोध गरी
नआएकोले स�परी�ण ग�रएको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ अ�ाव�धक बे�जुः
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू 
(E=A-B+C+D)

63983 0 50726 0 114709

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


