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दूरदृर्ि(Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र्(Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and QualityAudit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा(Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानकोधारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखाकानून 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 र्सस्थानीर् ि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 रहेकोछ ।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 मूल्र्ाङ्कनगररएकोछ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथास्रोिव्र्वस्थापन, 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 बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु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 शमाादंगाल 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 363 तमतिाः २०७९।३।२१ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

बनृ्दावन नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
रौिहट । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा,र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक,पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिामापूणारुपमा सबै कारोबार समावशे नगरी र्वत्तीर् र्ववरण 

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.20 करोड 99 लाख 17हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९।३।१६ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.4 करोड 94 
लाख 46 हजारफस्र्ौट भई बाँकी बेरुज ुरु. १६ करोड १२ लाख ९८ हजार मध्रे्असलु गनुापने रू. करोड 91 लाख ६०हजार,प्रमाण कागजाि 
पेस गनुापने रू.14 करोड 90 लाख 06हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ०  करोड  0लाख० हजार र पेश्की रू.31लाख 32 हजार रहेको छ 
।नगरपातलकाको गिवषासम्मको रू. 23 करोड 10 लाख 81 हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरू. 39 करोड 23 लाख 79 हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुज ु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।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४. आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन 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, प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि 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 हुँदैन।र्वत्तीर् र्ववरणकाउपर्ोगकिााले 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। 

 
 
 

         
   

            (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 



 

 
 

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

२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४४ ४७ 209917 ० १७ 49446 ४४ ३० 161298 91६० 0 149006 ० ० १४९००६ 3132 

नोट M प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट हनु ेक्रममा दफा २२ को आर्शक मार फस्र्ौट भइ आन्िरीक आर्िफा  रु  ८२७ हजार थप बेरुज ुकार्म भएको छ 
। 

 
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८ 

 

(रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

बनृ्दावन 
नगरपातलका,रौिहट 231081 ० 0 २३१०८१ ० 161298 392379 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बृ�दावन नगरपा�लका, रौतहट , वृ�दाबन नगरपा�लका , रौतहट

काया�लय �मुख नागे�� राय यादव २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �सता राम पाल २०७७-४-१

बे�जु रकम २०९,९१७,०७२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ८९,५०,५७७.०५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५५,२०,१६,५६५ चालु खच� ३३,५३,००,६८९.४

�देश सरकारबाट अनुदान २,६४,९१,००० पँूजीगत खच� ३३,७५,७३,७४४.४८

राज�व बाँडफाँट १०,०२,९८,९४० िव�ीय/अ�य �यव�था २,०६,६०,३१७

आ�त�रक आय ४,५३,३०,७२९.०७

अ�य आय १,५५,८५,६५५.२

कुल आय ७३,९७,२२,८८९.२७ कुल खच� ६९,३५,३४,७५०.८८

बाँक� मौ�दात ५,५१,३८,७१५.४४
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र
सम�वयलाई �ब��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यो
नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।रौतहट िज�ला मधेश �देशमा अवि�थत यो नगरपा�लकामा ४२७३५ जनसं�या, ९५.४० वग� �क.�म. �े�फल र ९
वडा रहेका छन।

२ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम सू� तफ� को संिचत कोषको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ । यसमा
�यानयु�ल� तयार गरेको धरौट� र �स�यास तफ� को आय�यय समावेश छैन । नगरपा�लकाले एक�कृत �व�ीय �बवरण तयार गनु�पद�छ ।

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट अनुमान ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ाि� (क+ख) ६३०,६०८,१३६.६० ६१६,९३०,५३३.३२ ५०१,५१५,१७३.२३ ६००,००० ५०२,११५,१७३.२३

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

६१८,५५५,९३० ६०५,४३२,४६७.७१ ४३१,१८७,३२९.२३ ६००,००० ४३१,७८७,३२९.२३

११००० कर १००,२९८,९४० ९९,७५७,०७२.५१ ६५,२७९,४२९.२३ ० ६५,२७९,४२९.२३

१३००० ४२७,२९९,८९० ४२७,२९९,८९० ३२२,६०७,९०० ६००,००० ३२३,२०७,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनुदान

संघीय
सरकार

४०६,९३७,८९० ४०६,९३७,८९० २९२,७६५,००० ६००,००० २९३,३६५,०००

�देश सरकार २०,३६२,००० २०,३६२,००० २८,०४६,००० ० २८,०४६,०००

अ�त�रक
�ोत

० ० १,७९६,९०० ० १,७९६,९००

बैदेिशक �ोत ० ० ० ० ०

१४०००
अ�य राज�व

९०,९५७,१०० ७८,३७५,५०५.२० ४३,३००,००० ० ४३,३००,०००

३३०००
दािय�व

० ० ० ० ०

ख. अ�य
�ाि�

१२,०५२,२०६.६० ११,४९८,०६५.६१ ७०,३२७,८४४ ७०,३२७,८४४

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ०

कोषह� १२,०५२,२०६.६० ११,४९८,०६५.६१ ६९,००४,७५६ ० ६९,००४,७५६

धरौटी ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

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

० ० १,३२३,०८८ ० १,३२३,०८८

भु�ानी
(ग+घ)

६५४,००८,१३६.६० ५४६,८०९,९५६.५२ ४६७,६१९,३५८.०८ ६००,००० ४६८,२१९,३५८.०८

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६४१,९५५,९३० ५३९,३१३,७०१.८८ ४०१,७५१,७९७.६८ ६००,००० ४०२,३५१,७९७.६८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

११९,९७४,७८९ ११८,३७५,१३५.८० १०३,८४८,९६०.६८ ० १०३,८४८,९६०.६८

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१६०,११७,७७३ १४०,४५४,२३१.९० १०९,४१७,८१७ ६००,००० ११०,०१७,८१७

२५०००
सहायता
(Subsidy)

७८४,९९१ ७८४,९९१ ३,०३४,५९४ ० ३,०३४,५९४

२६०००
अनुदान

० ० ८,४७८,०८२ ० ८,४७८,०८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७०००
सामा�जक
सुर�ा

११,२३१,३६० ११,०९६,०६० ९,४९६,८५३ ० ९,४९६,८५३

२८०००
अ�य खच�

१७,१६७,१०० ११,८१४,८९५.७० ३,०३२,५५१ ० ३,०३२,५५१

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँुजीगत खच�

३३२,६७९,९१७ २५६,७८८,३८७.४८ १६४,४४२,९४० ० १६४,४४२,९४०

घ. अ�य
भु�ानी

१२,०५२,२०६.६० ७,४९६,२५४.६४ ४६७,६१९,३५८.०८ ६००,००० ४६८,२१९,३५८.०८

कोषह� १२,०५२,२०६.६० ७,९४२,७८९ ६४,५४४,४७२.४० ० ६४,५४४,४७२.४०

धरौटी ० ० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० १,३२३,०८८ ० १,३२३,०८८

क�ी रकम
भु�ानी/

-४४६,५३४.३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दा�खला गन�
बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

-२३,४००,००० ७०,१२०,५७६.८० ३३,८९५,८१५.१५ ३३,८९५,८१५.१५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

१४,७९८,६२५.४१

वषा��तको
बाँक� रकम
(ङ + च)

-२३,४००,००० ८४,९१९,२०२.२१ ३३,८९५,८१५.१५ ३३,८९५,८१५.१५

ब�क तथा
नगद बाँक�

६७,३०१,२१४.४० ६२,००८,१४२.१५ ६२,००८,१४२.१५

�स�यासबाट खच� भएको रकम देहाय अनुसार छ ।

काय��मको नाम खच� �.

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ११७२९०००।००

सामा�जक सुर�ा १३३३४९६७५।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी तफ�  � ४१९९५२९।०० गत वष�को �ज�मेवारी सारी यस वष� �ा� गरेको � ६४५२१४०।०० बाट � ४८४०५००।०० खच� गरी �
५८११६९।०० मौ�दात बाँक� देखाएको छ ।

३ िश�ा

३.१ ८४ २०७८-३-१२ लाइ�ेरी तथा आइ�सिट (८४।०७८।३।१२) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच� ले�नु अिघ
खच� पुि� गन� िवल भरपाई रा�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले मािव बरगजवालाई लाइबेरी तथा आइ�सिटको लािग � १३०००००।०० अनुदान
िनकासा गरेको छ । िव�ालयले लाइबेरी तथा आइ�सिट ख�रद गरी संचालन भएको दे�खने �माण पेश गरेको छैन । लाइबेरी �थापना र �यव�थापन
बुक ख�रद तथा आइ�सिटको लािग क��यूटर, इ�टरनेट, कने��टिभटी इ�यूमे�टस तथा िकट ख�रद गरी संचालन भएको दे�खने �माण पेश गनु�पन�
�...

१,३००,०००

३.२ १०१ २०७८-३-२१ पा�पु�तक िनकासा ( १०१।०७८।३।२१) : िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं. २.४.६.१
मा इिमस (IEMIS) मा �िव� त�यां�को िव�ाथ� सं�याको आधारमा सु�मा ७५ �ितशत सं�यालाई अनुदान िदने र बाँक� भना�को िववरण,

पा� यपु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा यिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप २५ �ितशत िदने �यव�था छ । नगरपा�लकाले काय��म
काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था अनुसार िव�ाथ�को सं�या यिकन नगरी २१ िव�ालयलाई ५०५७०००।०० िनकासा गरेको छ ।
पा�पु�तक ख�रद गरी िवतरण गरेको �माण पेश गनु�पन� �

५,०५७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.३ ८५ २०७८-३-१२ गिणत िव�ान अ�ेजी िश�ण अनुदान (८५।०७८।३।१२) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५)

बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले मा�यिमक
िव�ालय बरगजवालाई िश�ण गिणत, िव�ान र अ�ेजी पाट�/फुल टाइम िश�ण भनी � १५४३०००।०० अनुदान िनकासा गरेको छ । उ� रकम
बराबर अनुदान िदन िम�ने आधार तथा �माण पेश गनु�पन� �

१,५४३,०००

३.४ १४३ २०७८-३-२५ छा�वृ�� िनकासा (१४३।०७७।३।२५) : िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलापमा छा�ावृ�� रकम
िनकासा गदा� �िव� त�यां�को िव�ाथ� सं�यालाई स�यापन गरी गराई साेही आधारमा छा�बृित िनकासा िदने �यव�था छ । नगरपा�लकाले काय��म
काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था अनुसार िव�ाथ�को सं�या यिकन नगरी २१ िव�ालयलाई २३९००००।०० िनकासा गरेको छ । छा�वृ��
�ा� गन� िव�ाथ�को सं�या खु�ने र सो अनुसार िवतरण गरेको दे�खने �माण पेश गनु�पन� �.....

२,३९०,०००

३.५ १०६ २०७८-३-२१ बढी भु�ानी (१०६।०७८।३।२१) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ
�य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िवमला कुमारी घत� मगरलाई शैि�क
काय��म �यव�थापन तथा सुशासन �व��न काय��म संचालनको लािग � १०००००।०० भु�ानी गरेको छ । िनज मगरले नगरपा�लकामा पेश गरेको
िनवेदन अनुसार � २५०००।०० मा� माग गरेको दे�खएको छ । माग गरेको भ�दा �. ७५०००।०० बढी भु�ानी गरेकोले यस स�व�धमा काया�लयले
छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम दा�खला गनु�पन� �

७५,०००

४ दरव�दी तथा �ो�साहन खच�
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४.१ दरव�दी तथा पदपूित�- �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 । नगरपा�लकाको लािग �वीकृत संिघय दरव�दी संरचना अनुसार काया�लयतफ�  �मुख �शासिकय
अ�धकृत दे�ख सहायक मिहला िवकास िन�र�क स�म २२ पदको लािग २९ जना तथा ९ वटास�म वडा काया�लयको िविभ� ४ पदको लािग १८
जनाको दरव�दी �वीकृत भए अनूसार कूल ४७ जनाको दरव�दी संिघय संरचनाबाट �वीकृत भएको छ । उ� संिघय संरचना अनुसार नगर
काय�पा�लकाको काया�लय तफ�  �शासन समूहको रा.प.ि� �ेिणको �मुख �शासिकय अ�धकृत दे�ख िविभ� पदको ३० जनाको दरव�दी �र� रहेको छ
। नगरपा�लकाको �र� िविभ� पदमा ५४ जना कम�चारी करार‚ दिैनक �यालादा�र र डोर हा�जरमा राखी खच� लेखेको छ । । उ� �र� दरव��दको
यथा समयमै पदपूित� नह�दा एकै �यि� र शाखाले अ�य �यि� र शाखाको समेत �ज�मेवारी वहन गरेको‚ अ�य� दरव��द रहेको �ािव�धक
ई��जिनयरलाई नगरपा�लका �थापनाकालमा �ज�ा सम�व सिमितबाट थप �ज�मेवारी िदएकोमा हाल स�म पदपूित� नभएको कारण काया�लयबाट
�वाह ह�ने सेवाको �यव�थापनमा असर परेकोले �र� पदको �देश लोक सेवा आयोगबाट �थायी पदपूित� गरी जनशि�को �यव�थापन गनु� पद�छ । 

४.२ कम�चारी करार– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन
तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी
दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले ना.सु‚ सव ई��जिनयर‚ काया�लय सहायक चतुथ�‚ क��यूटर अपरेटर‚ मा.िश.का.‚ ह.स.चा.‚
अिमन‚ इले��ट� �सयन‚ अनिम‚ अहेब‚ काया�लय सहयोगी‚ �वीपर र मे�तर पदमा गरी ५४ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १८९७५१०२।००
खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर,

इले�टी�सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । नगरपा�लकाले मा�थ उ�े�खत पद
वाहेकको िविभ� ना.सु. १‚ सव ई��जिनयर २‚ काया�लय सहायक चतुथ� ४‚ अिमन २‚ अहेव १‚ र अनमी ५ जना ६ पदमा १५ जना करार िनयिु�
गरेको छ । काया�लयले उ� करार िनय�ु� दरव�दी िभ�ैकै र �देश लोक सेवा आयोग सम� माग गरी पठाएको जनाएको छ ।
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४.३ तलवी �ितवेदन- िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �मायव�था छ
। नगरपा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �. ९७१२२००।३० खच� लेखेको छ । उ� ऐनको �यव�थानुसार तलवी �ितवेदन पा�रत
गरेर खच� ले�नु पद�छ ।
तलव भ�ा भु�ानी- आ�थ�क ऐन अनुसार कम�चारीह�को तलव भ�ा भु�ानी ब�क खाता माफ� त गनु�पन� र एक हजार भ�दा बढीको तलव भ�ा
भु�ानी गदा� अिनवाय� �पमा �थायी लेखा न�वर(Employment PAN= e-pan) पे�लमा उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उ� �यव�थानुसार
तलव भ�ा खच� ले�दा आंिशक कम�चारीको मा� ब�क खाता माफ� त गरेको तथा कम�चारी �थायीलेखा न�वर बेगर पिन खच� लेखेको दे�ख�छ । अत:

आ�थ�क ऐनको �यव�थानुसार सव ै�कारको भु�ानी ब�क खाता माफ� त पान न�वर उ�ेख गरी गनु� पद�छ ।

४.४ कम�चारी �ो�साहन - �थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत�
तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको
कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले कम�चारी �ो�साहन स�व�धी कानून तथा काय�िव�ध तयार गरेको छैन । नगर सभा बैठकबाट िनण�य
गरी कम�चारीह�लाई २५ �ितशत �ो�साहन भ�ा �व�प �.१५०५८९९।०० खच� लेखेको छ । उ� भ�ा िदने स�व��ध कानून तयार नगरेकोले
आ�त�रक आयलाई �यानमा रा�ख कम�चारी �ो�साहन भ�ा स�व��ध कानून बनाएर खच� ले�नु पन� �.१५०५८९९।००

१,५०५,८९९

५ अ�य िनकायको खच� 
अ�य िनकायको खच�- नगरपा�लकाबाट �ज�ा �हरी काया�लयको भवन िनमा�ण गन� �.४४२५२१।०० ईलाका �हरी काया�लयको गाडी मम�त गन�
�.४५१३३७।०० र नेपाल पु�लस �कूलको पु�तकालयको लािग आव�यक पन� पु�तक ख�रद गन� �.२०००००।०० अनुदान तथा खच� लेखेकोमा
सो खच� �.१०९३८५९।०० पा�लकाको िविनयोजन ऐन बमो�जम नभएकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

६ पदा�धकारी सुिवधा
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६.१ पदा�धकारी सुिवधा– �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी र
सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भई अनुसूची–२ बमो�जम पद तथा गोपनीयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमितबाट
मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था गरेकोमा स�मानीत सव��च अदातलको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज
गरेको छ । तत् प�चात मधेश �देश सरकारले २०७७ असार ३१ गते पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐन राजप�मा �काशन गरी अनूसूिचमा उ�ेख
भएको दर रेट बमो�जमको सूिवधा २०७६ का��क १ दे�ख कै खच� ले�न िम�ने �यव�था गरे अनुसार पा�लकाले खच� लेखेको छ । �देशले कानून
तजुमा गदा� कानून जारी ह�नु भ�दा अगाडी दे�खको सुिवधा �लन िम�ने �यव�था गरी भुत�वािह कानून तयार गरेको दे�खयो । सोिह अनुसार यस वष�
पा�लकाले ५० जना पदा�धकारीको २०७६ का��क १ दे�ख २०७७ पौषस�मको सुिवधामा �.६७१२५००।०० खच� लेखेको दे�ख�छ ।

६.२ आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान
िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । नगरपा�लकाले ग�रब तथा िवप� नाग�रकह�लाई औष�ध उपचार‚आगलागी ‚ दघु�टना ज�ता सम�यामा
परेको भिन �.५०००।०० को दरले �.७८४९९१।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरी खच� लेखेको छ । उ� ऐनको मम� िवप�रत ह�ने गरी आ�थ�क
सहायता िवतरण गन� नह�नेमा िवतरण गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

६.३ वडा काया�लयलाई नगद खच�- वडा काया�लय संचालन गन� वडा सिचवलाई नगद िदन िम�ने कानूनी �यव�था भएको दे�खदनै । नगरपा�लकाले
गो.भौ.न. ४१० र ६४० बाट �.१७५०००।०० खच� ले�ख वडा न�वर २ को सिचव मनोज कुमार िव�वकमा�लाई र गो.भौ.न.६५२ बाट �.२०००००।
०० खच� ले�ख ९ न�वरको वडा सिचव शुभ नारायण दाशलाई वडा संचालन खच� लेखेको छ । उ� दवु ै�यि�ले वडा काया�लय संचालनमा भएको खच�
भिन िचयापानी‚ खाजा ना�ता‚ इ�धन र मोवाइल �रचाज� खच�को िबल पेश गरेको दे�ख�छ । यस स�व�धमा छलफल गदा� पा�लकाले नगर सभा
बैठकबाट वडा काया�लय संचालनको लािग िचयापानी‚ खाजा ना�ता‚ इ�धन र �रचाजको लािग नगद अनुदान िदने िनण�य गरेकोले िनयमानुसार िबल
भरपाई पेश भए अनुसार खच� लेखेको जवाफ िदएको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गरी आ�थ�क ऐन िनयमानसुार नगद कारोवारलाई िन��सािहत गनु�
पद�छ ।
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६.४ वडा काया�लय संचालन खच�- �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�व��ध ऐन‚ २०७७ को दफा ३ अनुसार पदा�धकारी
तथा सद�यले अनुसूिच बमो�जमको रकममा नब�ने र दोहोरो नपन� गरी सुिवधा पाउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले उ� ऐनको �यव�था अनुसार
पदा�धकारी तथा सद�यह�लाई मा�सक �पमा सुिवधा �दान गरेको छ । सो को अित�र� नगर सभा बैठकबाट �ित वडा अ�य�लाई मा�सक �.२५
हजारको दरले वडा संचालन खच� िदने िनण�य गरी ९ जना वडा अ�य�लाई िविभ� गो�वरा भौचरबाट �.२२५००००।०० खच� लेखेको छ ।
नगरपा�लकाले खच�को लेखाँकन गदा� कतै पे�क� उ�ेख गरेको‚ कतै मोवाइल �रचाज�‚ पेट� ोल र खाजा ना�ताको िबल संल� राखेको छ भने कतै वडा
संचालन खच� भिन िबल भरपाइ बेगर खच� लेखेको छ । उ� सव ैखच�को वडा अ�य�को नाममा चेक जारी गरेको दे�ख�छ । वडा काया�लयबाट छु�ै
लेखा संचालन नह�ने र वडालाई आव�यक पन� सामान तथा मसल�दको लािग नगरपा�लकाबाटै �यव�थापन गरेकोमा पुन वडा अ�य�लाई वडा
संचालन खच�को लािग मा�सक �पमा �.२५ हजारको दरले नगद िदने गरी नगर सभा बैठकबाट िनण�य गन� िम�ने �थानीय सरकार संचालन ऐन‚

२०७४ मा कानूनी �यव�था भएको दे�खदनै । नगर सभाले कुन कानूनमा भएको �यव�थाको आधारमा िनण�य गरेको हो उ�ेख गरेको दे�खएन । वडा
अ�य�ह�लाई मा�सक �पमा पाउने सुिवधा िदइसके पिछ पुन वडा संचालन खच� भिन �.२२५००००।०० लेखेबाट दोहोरो सुिवधा खच� लेखेको
दे�खएकोले उ� रकम वडा न १ दे�ख ९ स�मका अ�य�बाट असुल ह�नुपन� �.२२५००००।००

वडा
अ�य�को
नाम

सुवोध
�साद
पटेल

�सिक�दर
राउत कुम�

रामे�वर
राय यादव

�यामन�दन
राय यादव

सुवोध
चौधरी

शेष
असलम

जयमंगल
पंिडत
कु�हार

िदनानाथ
महतो

ना�जर
ह�सेन

वडा न�वर १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

बुझेको
रकम

३००००० १२५००० १००००० ३५०००० ३००००० २२५००० २५०००० ३००००० ३०००००

२,२५०,०००

७ कोिभड स�व��ध खच�

७.१ कोिभड-१९ को खच�- नगरपा�लकाले कोिभड-१९ को दो�ो लहरको �भावबाट नाग�रकलाई सुरि�त गन� �वा��य सं�था र �वा��य कम�को लािग
आव�यक साम�ीह� औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरणह� ख�रद गरेको छ । उ� साम�ीह�को ख�रद �सलव��द दरभाउ प� र सोझै कोटेशनको
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मा�यमबाट ख�रद गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले ६ वटा िव�ालयमा �वरे�टाइन संचालन तथा �यव�थापन र देहायको औष�ध िकट तथा उपकरणह�
ख�रद गरेको छ ।

�.श. िववरण खच�

१ ��वारे�टाइन सं�या ६ वटा

२ ��वारे�टाइन िनमा�ण खच� ५८७६२०

३ ��वारे�टाइन खाना /खाजा खच� ७६४७२४

४ िव�ालयको परी�ा संचालनको लािग �वा��य साम�ी ख�रद गन� अनुदान १०००००

५ मा�स ६८९५० िपस र ६०० पाकेट ख�रद �. १०५२५८८

६ �लोवस ख�रद �. ८१४१०८

७ िभटीएम िकट २६०० ख�रद �. ५५४८३०

८ केिमकल ख�रद �. ९०५५८५

९ सेिनटाइजर ख�रद � ३३५७३९८

१० �ा�डवास ख�रद �. ४५७३७९

११ साबुन ११८०० वटा ख�रद �. ३५७५३२

१२ िपिपई ११० सेट ख�रद �. ८०९९२५

१३ थम�िमटर/थम�ल गन/ प�स ओ�सीिमटर ख�रद �. ३२६४०१
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१४ फेस �स�ड/ हे�मेट ४०० िपस ख�रद �. ९०४००

१५ जु�ा २० जोर ख�रद �. २८२५०

१६ अ��सजन �स�ल�डर ६ वटा ख�रद �. १४८५९५

१७ सूचना �सारण खच� �. ५२४९५०

१८ दिैनक �मण भ�ा िफ�ड भ�ा र जो�खम भ�ा खच� �. ४२१२८४

ज�मा ११३०१५६९

७.२ कोरोना अ�पताललाई अनुदान-नगरपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोषबाट �.१२ लाख ५० हजार च��पुर नगरपा�लकाले �थापना गरेको अ�थायी
कोरोना अ�पताल संचालनको लािग र ५ लाख गौर अ�पतालको लािग िप�सआर मेिशन लगायत उपकरण ख�रद गन� अनुदान खच� लेखेको छ । उ�
िनकायलाई िदएको अनुदानको सदपुयोग भए नभएको स�व�धमा अनुगमन गनु� पद�छ ।
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७.३ जो�खम भ�ा- कोरोना भाइरसको सं�मण उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश‚२०७७ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार
�थानीय तहले खटाएका जनशि�लाई �थानीय तहले नै जो�खम भ�ाको �यव�था गनु�पन� र दफा ७ को (ङ) अनुसार शु� तलव �केलको पचास
�ितशत रकम जो�खम भ�ा िदनस�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले संचालन गरेको ६ वटा �वारे�टाइन र �वा��य के��ह�मा खिटएका ४३ जना
जनशि�लाई २०७७ �ावण र भा� मिहनामा शु� तलव �केलको ६० �ितशतले ह�ने �.१४८४५२२।०० मा १५ �ितशत कर क�ी गरी
�.१२६१८४४।०० खच� लेखेको छ । नगरपा�लकाले २०७७ �ावणमा बसेको काय�पा�लका बोड� बैठकले नेपाल सरकारले तोकेको ५० �ितशतमा
१० �ितशत थप गरी ६० �ितशतले जो�खम भ�ा िदने िनण�य गरेको आधारमा खच� लेखेको दे�ख�छ । नेपाल सरकार �वा��य तथा जनसं�या
म��ालयबाट कोरोना भाइरसको सं�मण उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश‚२०७७ जारी भएको र सो अनुसार ५०
�ितशत िदने �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाको काय�पा�लका बैठकले उ� रकममा १० �ितशत नगरपा�लकाको तफ� बाट थप िदने िनण�य गरी खच�
लेखेकोले बढी �ययभार परेको दे�ख�छ । बढी �ययभार पारेको रकम िनयिमत गनु�पन� �.१४८४५२।००

१४८,४५२

८ कानून िनमा�ण र काया��वयन

८.१ कानून िनमा�ण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन
तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनस�ने �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले २४ ऐन, िनयम, िनद�िशका बनाएतापिन राजप�मा �काशन गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार कानून िनमा�ण गद�
राजप�मा �काशन गरी काया��वयन गनु�पद�छ ।

८.२ �याियक सिमितको काय�ः �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 गरे बमो�जमको सिमितमा परेको उजुरीको फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
�याियक सिमितले स�पादन गरेको काय�को अिभलेख तथा �ितवेदन तयार गरेको छैन । छलफलको �ममा मेलिमलाप िव�धबाट उजुरी फ�य�ट
गरेकोले अिभलेखा�न नगरेको जनाएको छ ।अिभलेख राखी �याियक सिमितको �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

९ ख�रद �यव�थापन
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९.१ ख�रद �यव�थापन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार ख�रद काय� गनु�पन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा
देहायका �यहोरा दे�खएका छन । यी �यहोरालाई काया�लयले काया��वयन गनु�पद�छ ।

कम�चारी/पदा�धकारीलाई पे�क� िदई ख�रद गन� तथा काय��म संचालन गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।
ख�रद गरेका सामानको उपयोग भएको जिनने अिभलेख �े�तासाथ रा�नुपद�छ ।
सडक तथा नाला िनमा�णमा सडक िवभागको न�स र भवन िनमा�णमा सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभागको न�स �योग गनु�पन� ।
ख�रद काय�लाई िमत�ययी बनाउन �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गनु�पन� ।

९.२ साब�जिनक सुनुवाई/परी�ण : �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 छ । नगरपा�लकाले गरेका
काय�ह�को साब�जिनक सुनुवाई तथा साव�जिनक परी�ण गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पूण� काया��वयन गरी योजना तथा काय��म
संचालन गनु�पद�छ ।

९.३ ज�गाको �वािम�व : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार ज�गाको
�वािम�व �ा� गरेर मा� िनमा�ण काय� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले वडा नं. ४ मा खेलकूद मैदानको लािग पखा�ल िनमा�ण गरेको जनाई �.

२७८५०००।०० खच� गरेको छ । खेलकूद मैदानको पखा�ल लगाउने काम स�प� नभएको तथा ज�गाको �वािम�व एक�न गरेको दे�खएन । ज�गाको
�वािम�व एक�न गरी पखा�ल िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� �......

२,७८५,०००

९.४ स�झौतामा भएको �यव�था: साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा संझौता अनुसार काय� गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले
ठे�का फाइल एक�कृत �यव��थत गरी लेखापरी�णमा ��तुत गरेको छैन । नगरपा�लकाले ठे�का फाइल �यव��थत गरी ख�रद स�झौता बमो�जमको
काय�स�पादन गरेको सुिन��चत गनु�पद�छ ।
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९.५ काय� स�प� : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहाय
अनुसार सामान ख�रद गरेकोमा उपयोग गरेको दे�खने अनुगमन तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । िनयमानुसार अनुगमन गरी
काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �.....

गोभौ िमित सामानको नाम आपुत�कको नाम खच� �.

९२।०७८।११।६ सडक ब�ी अच�ना ट� े िडङ क�सन� ६५५६२६०।००

८७।०७७।१०।४ �मुपाइप िविभ� साइजका २९ थान हाइवे �मुपाइप ए�ड क ि�ट ४९४८५१।००

ज�मा ७०५११११।००

गुण�तर परी�ण : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ अनुसार गुण�तर परी�ण गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकामा ठे�का
फाइल �यव��थत नरहेको, स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको गुण�तर परी�ण
�ितवेदन तयार गन� गरेको छैन । िनयममा भएको �यव�था बमो�जम ठे�का फाइल �यव��थत गरी गुण�तर परी�ण गराउनुपद�छ ।

७,०५१,१११

१० आ�त�रक िनय��ण

१०.१ आ�त�रक िनय��ण �णाली : �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ अनुसार पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गरेको दे�खएन
। यस स�ब�धमा देहायका थप �यहोरा दे�खएका छन । यी �यहोराको उिचत स�बोधन गरी आ�त�रक िनय��ण �णाली िव�वसनीय, भरपद� र सु�ढ
गराउनुपद�छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत 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,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 55

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 नगरेको,
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको,
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान 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,
क�ा गरेको कर तोिकएको अव�धमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा नगरेको,
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा 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 नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लका तथा िवषयगत काया�लयको नाममा रहेको पे�क� तथा
बे�जू अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जू स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा
समािहत भएका सािबकका बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको,
नगदी र�सद िनय��ण खाता नराखेको ।
नगरपा�लकाले अधूरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको ।
बैक िहसाव िमलान नगरेको ।
�ज�सी िनरी�ण नगरेको, साब�जिनक स�पित �यव�थापन �णाली (PAMS) लागू नगरेको । दरब�दी �वीकृत नगरी ६० कम�चारी करारमा
राखेको,
�ज�सी, �शासन तथा आ�त�रक आय एकै कम�चारीबाट गराएको । घरन�सा पास, घ वग�को इजाजत तथा सहकारी दता�/निवकरणको
अिभलेख नराखेको, िट� पर तथा स�सन मे�सनको आय खु�ने िववरण नराखेको । पा�लकामा हाटबजारको आय सं�लन नगरेको । अिघ�ो
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िवलमा भु�ानी भएको रकम िभडान गन� फाइल �यव��थत नगरेको । दगुा�भगवती गाउँपा�लकामा काय�रत सव ई��जिनयर माफ� त �ािव�धक
काय� गराएको । िश�ा अ�धकृत ह� ँदाह� ँद ैमािव समनपुरका नेपाली िश�क (मािव तृतीय �ेणी) रामजी राय यादवलाई िश�ा शाखामा राखेको ।
सडक िनमा�णमा सडक िवभाग र भवन िनमा�णमा भवन िवभागको न�स �योग गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पन� ।
नगर काय�पा�लकाको २०७७।८।१४ को िनण�य नं. ५ मा सािवक गािवस रमौली बै�रया वडा १ हाल वडा १ मा रहेको िक.नं. ५३ को १७
िवगाहा १६ क�ा १७ धुर ज�गा �लजमा लगाउने उ�ेख भएकोमा उ� ज�गाको उपयोग तथा वकै��पक आ�दानी नखुलाएको । आ�त�रक
आय तफ� को गो�वरा भौचर नउठाएको ।नापी िकताव एक�कृत नगरेको । उपभो�ा सिमितसँगको संझौतामा सव ैबँुदाह� नभरेको तथा िनिम�
�मुख �शासक�य अ�धकृतबाट मा� ह�ता�र गरेको । �ा�टर २ तथा स�सन मे�सनको आ�दानी लगत राखी असुल गनु�पन� दे�खएको।
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१०.२ म   .ले.प फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार सवारी
साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । नगरपा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी
साधन स�ालन लगबुक तथा म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको पाइएन । िनयमानुसार
सवारी लगबुक तथा मम�त अिभलेख रा�नुपद�छ ।
काला�यय र उजुरी : सुशासन ऐन २०६४ तथा िनयमावली २०६५ एवं सरकारी िनण�य �कृया सरलीकरण िनद�िशका २०६५ बमो�जम िनण�य गनु�पन� र
सूचना स�ब�धमा सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमो�जम सूचना उपल�ध गराउने र काया�लय गितिव�ध पारदश� ढगले स�ालन
गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले सेवा �वाह, िनमा�ण तथा अ�य काय�स�व�धमा परेको उजुरी वा गुनासो स�व�धी िववरण �ल�खत �ितिन�ध�व प�
माफ� त माग गरेकोमा �ितिन�ध�व प�मा कुनै पिन �यहोरा �ा� नभएकोले सो उपरको अव�था यिकन भएन । उजुरीको अिभलेख राखी �ा� भएका
गुनासा स�बोधन गनु�पद�छ ।
पारदिश�ता : सुशासन ऐन २०६४ तथा िनयमावली २०६५ अनुसार काया�लयीय गितिव�ध पारदश� ढंगले संचालन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
वजेट तथा काय��मको तयारी, सोको काया��वयन लगायतमा काय�लयीय गितिव�ध पारदश� ढंगले संचालन गरेको दे�खने साब�जिनक सुनुवाई,

साब�जिनक परी�ण गरे गराएको दे�खएन । पारदिश�ता �ब��न ह�ने गरी काया�लय संचालन गनु�पद�छ ।
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१०.३ सूचना �िव�ध प�ितः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको
कारोवारसँग स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश
िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । यस स�ब�धमा देहायका �यहोरा दे�खएका छन । यी �यहोराको उिचत स�बोधन गरी
सूचना �िव�धको अ�धकतम उपयोग गनु�पद�छ ।

सूचना �िव�ध 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 िव�ध लागू 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,
�स�यास र सू� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा �योग ह�ने स�टवेयरका स�ब�धमा IS Audit Manual बमो�जम सूचना �िव�ध लेखापरी�ण
नगरेको ।
आ��तरक लेखापरी�ण नगरेको ।

१०.४ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण खच� िनयमावली २०६४ अनुसार �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक
िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । नगरपा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण
अिभलेख र म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन तयार गन� गरेको पाइएन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।
कानून िनमा�ण तथा काया��वयनः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा
ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनस�ने �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले २४ कानून बनाएपिन तयार भएका कानून राजप�मा �काशन गरेको छैन । राजप�मा �काशन गरी िनयमानुसार काया��वयन गद�
जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 55

१०.५ आ�त�रक लेखापरी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानून वमो�जम आ�नो आय र �ययको
आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� ०७७।७८ को आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । लेखापरी�ण
आ�त�रक िनय��ण �णालीको मु�य अ�को �पमा भएको आ�त�रक लेखापरी�ण नभएको कारण �े�ताको जोड ज�मा, अिनयिमतता ज�ता
िबषयमा काया�लयको �े�ताको जोड ज�मालाई नै आधार मा�ु परेको छ । अतः ऐनमा भएको �यव�था अनु�प आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपद�छ ।
काया�लय �मुख : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा अ�य �च�लत ऐन िनयम अनुसार नगरपा�लकामा �शासन सेवाको राजप�ािकंत
ि�तीय �ेणीको अ�धकृत काया�लय �मुख (�मुख �शासिकय अ�धकृत) ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकामा इ��जिनय�रङ सेवाका अ�धकृत छैठौबाट
काया�लय �मुखको भुिमका िनवा�ह गरेको पाइयो । तोिकए अनुसार काया�लय �मुखको �यव�था िमलाउनुपद�छ ।
काममा दोहोरोपना :�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी
वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई
आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� तथासाब�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� नीितगत माग�दश�न २०७५ ले
सरकारी खच�को मह�म उपयोगमा जोड िदएको छ । पा�लकाले िनमा�ण गरेको भनी देखाएका िनमा�ण काय�को एक�कृत नापी िकताव तयार नगरेकोले
िवगतमा स�प� भएका योजना/काम यसवष�को नापी िकतावमा परे नपरेको एक�नन गन� सिकएन । संघीय एवं �देश काया�लय तथा िविभ� गैर सरकारी
सं�थाले गरेको काम पा�लकाले गरेको खुलेको छैन । पया�� सम�वय गरी नापी िकतावको अिभलेख एक�कृत गद� काममा दोहोरोपना नभएको
पा�लकाले सुिन��चत गनु�पद�छ ।
दरब�दी र पदपूित�: �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा अ�य �च�लत ऐन तथा िनयमानुसार दरब�दी अनुसार पदपूित� गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले दरब�दी अनुसारको कम�चारी नरेहको जनाई करार तथा डोर हा�जरबाट समेत काम गराएको छ । दरब�दी अनुसार लोक सेवा आयोग तथा
खु�ा �ित�पधा�को मा�यमबाट पदपूित�को �यव�था िमलाई आ�त�रक आय समेतलाई �यान िदई करारमा कम�चारी रा�ने �वृितमा िनय��ण गद�
पदपूित�को �यव�था गनु�पद�छ ।
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१०.६ धरौटीको �यि�गत अिभलेख : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार धरौटीको �यि�गत अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले धरौटीको लेखा स�टवेयरमा नराखी �यानुयल �पमा राखेको छ । यो वष� नगरपा�लकाले �. ४८४०५००।०० धरौटी
िफता� गदा� स�ब��धत �यि�लाई नै भु�ानी गरेको खुले खलाएको छैन । अिनवाय� �पमा स�ब��धत �यि�/फम�लाई नै भु�ानी गन� �यव�थाको
कडाइका साथ पालना गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले बाँक� धरौटी �. ५८०११६९।०० को �यि�गत अिभलेख राखेको छैन । �यि�गत धरौैटीको
िववरण तयार गनु�पन� �.....

ब�� �टेटमे�ट अनुसार �. ४७८०२८७।०० मा� मौ�दात दे�खएको छ । व�क घटी दे�खएको �. १०२०८८२।०० का स�ब�धमा काया�लयले
छानबीन गरी यक�न गनु�पन� �...

६,८२२,०५१

११ िब�ीय िववरण

११.१ �ज�मेवारीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार गत वष�को �ज�मेवारी यथा�थपरक सानु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले यो वष� � ८९५०५७७।०५ �ज�मेवारी सारेकोमा गत वष�को महालेखापरी�कको �ितवेदनमा �. ३४६७४६२२।७७ �ज�मेवारी
सानु�पन� बाँक� दे�खएको छ । नगरपा�लकाले घिट �ज��वारी � २५७२४०४५।७२ सारेको स�व�धमा यिकन गनु�पन� �...........

२५,७२४,०४५.७२

११.२ संिचत कोष दा�खलाः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम संघीय
तथा �देश संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ऐनमा भएको �यव�था अनुसार देहाय बमो�जम �. ४३६९३७०२।३०
स�व��धत िनकायमा िफता� गरेको दे�खएन । िनयमानुसार उ� रकम िफता� गनु�पन� �

शीष�क �ोत िफता� गनु�पन� रकम

सशत� अनुदान संघीय ४७०६०८४।३०

िवशेष अनुदान संघीय १४६११६५६।००

समपुरक अनुदान संघीय २३२७७६७४।००

४३,६९३,७०२.३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 55

सशत� अनुदान �देश १९४४००।००

िवशेष अनुदान �देश ९०३८८८।००

ज�मा ४३६९३७०२।३०

�य�तै आ�थ�क वष�को अ�तमा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको देहाय अनुसार � ६७३०१२१४।४० �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण
गनु�पन�मा गरेको छैन । िनयमानुसार �थानीय संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पद�छ ।

खाताको �कार बाँक� �

ग १.१ आ�त�रक राज�व खाता २३२८४०५।२०

ग १.२ बाँडफाडबाट �ा� राज�व ११०९३६६३।७८

ग १.३ आ�त�रक अनुदान खाता २०३६२०००।००

ग २.२ चालु खच� खाता जोर बष� ८८३६८१।९८

ग २.४ पँुजीगत खच� खाता जोर बष� २७६०९६७।८८

ग २.७ िविवध खच� खाता १४४१६७९।४६

ग ४.१ आ�त�रक राज�व खाता १०४९७१४८।१२

ग.७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता २१२५८५९।०१

ब�क कारोबारमा िभ�ता (राज�ब खाता र संिचत कोष खाता) १५२३२६१४।००

ब�क कारोबारमा िभ�ता (संिचत कोष खाता र खच� खाता) ८५१९४।९७
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ज�मा ६७३०१२१४।४०

११.३ िव�ीय िववरणः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७२(२) अनुसार एक�कृत िव�ीय तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा देहायको
�यहोरा दे�खएको छ ।

महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा िव�ीय िववरण तयार नगरेको ।
सू�बाट तयार भएको िव�ीय िववरणमा पा�लकाका स�पूण� �ाि� र भु�ानी समावेश नभएको ।
आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन�मा नगरेको ।
एक�कृत आ�थ�क स�ेत तथा विग�करण र �या�यामा तोिकएका शीष�क उपशीष�क बमो�जम कारोवारका शीष�क नरहेको ।
नगरपा�लकाले तयार गरेको िव�ीय िववरणले एक�कृत आय �ययको िच�ण नगरेको ।

ऐनमा भएको �यव�था अनुसार एक�कृत िव�ीय िववरण तयार गनु�पद�छ ।

११.४ अवकाश कोषः �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 अवकाश कोषमा ज�मा
गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले उ�े�खत �यव�था अनुसार नगरी एकमु� � ५०००००।०० उ� अवकाश कोषमा ज�मा गरी � १५०००००।
०० पुया�एको छ । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार मा�सक �पमा रकम ज�मा गनु�पद�छ ।

११.५ �गित �ितवेदनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम २५ मा चौमा�सक र बािष�क �गित �ितवेदन वनाई पेश
गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम चौमा�सक र बािष�क �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
िनयममा भएको �यव�थाको पालना गरी चौमा�सक र बािष�क �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

१२ बजेट तथा काय��म
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१२.१ २०७८-१२-१८ वािष�क �गित : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के��ीय �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक तथा वािष�क �गित
िववरण तयार गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार बािष�क �गित िववरण तयार गनु�पद�छ ।

१२.२ �े�गत बजेट र खच� : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार �े�गत वजेट र खच� बीच स�तुलन कायम गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको
�े�गत वजेट र खच�को ��थित देहाय अनुसार छ । स�तु�लत �पमा खच� गन� जोड िदनुपद�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) मौ�दात

१ आ�थ�क िवकास ५,५३,०२,८९० २,७६,४४,६९४ ४९.९९ २,७६,५८,१९६

२ सामा�जक िवकास २१,५५,५४,००० १८,५७,५९,८८७ ८६.१८ २,९७,९४,११३

३ पूवा�धार िवकास २२,४३,८३,९१७ १९,०५,५८,६२९.४८ ८४.९३ ३,३८,२५,२८७.५२

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १,३२,४१,३६० १,३०,८२,७८२ ९८.८ १,५८,५७८

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १३,३४,७३,७६३ १२,२२,६७,७०९.४० ९१.६ १,१२,०६,०५३.६०

कूल ज�मा ६४,१९,५५,९३० ५३,९३,१३,७०१.८८ ८४.०१ १०,२६,४२,२२८.१२
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१२.३ �ोफाइल तयारी : �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 छ ।
नगरपा�लकाले तोिकए अनुसार �ोफाइल तयार गरेको पाइएन । इ�ाभ�ा, पोखरी बग�चा, बजार लगायतका आ�त�रक आयका थप �ोतह� पिहचान
गरी आ�त�रक आय सु�ढ गन� समेत �थानीय तहको �ोफाइल तयार गनु�पद�छ ।

१२.४ गतवष�को भु�ानी : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार �वीकृत वजेटको प�र�ध िभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले भु�ानी
िदन बाँक�को िववरण �मािणत नगरी यसवष� भु�ानी गरेको छ । तोिकएको वजेटको प�र�ध िभ� रही खच� गनु�पद�छ । गतवष�को भु�ानी गन�लाई
�ज�मेबार बनाउनुपद�छ ।

१२.५ काय�मा दोहोरोपना : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी
वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई
आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सो अनुसार भए गरेको दे�खने अिभलेख �यव��थत र अ�ाव�धक गरेको
पाइएन । संघीय तथा �देश काया�लयले समेत गरेको काय�मा दोहोरोपना नभएको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

१२.६ म�यकालीन खच� संरचना : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व
बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय
�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले सिमित गठन गरेतापिन सिमितले बजेट ��ेपण गदा� बजेट
वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�पन� �यव�थाको पूण� पालना भएको छैन । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार म�यकालीन खच� संरचना
तयार गनु�पद�छ ।
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१२.७ अव�डा वजेट : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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 पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले वजेट अब�डा नराखेतापिन योजनाको नाम नै वृहत राखी (ज�तो िविभ� सडक मम�त, वाटो ख�े, पुन�, ढलान गन�, मम�त गन� ज�ता
उपभो�ा सिमित बनाई) खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१३ आ�थ�क िववरण र अिभलेख

१३.१ आ�थ�क िववरण ��तुतीकरण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदाियय�व िनयमावली २०७७ अनुसार सव ै कारोवार समावेश गरी आ�थ�क
िबवरण ��तुत गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा आ�थ�क िववरण तयार गरेको पाइएन । तोिकए अनुसार
एक�कृत आ�थ�क िववरण तयार गनु�पद�छ ।

१३.२ आ�थ�क िववरण र �माणीकरण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी िनयमावली २०७७ अनुसार आ�थ�क िवववरण तयार गरी �मािणत गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । िनयमानुसार आ�थ�क िववरण तयार गरी �मािणत गन�
�यव�था िमलाउनुपद�छ ।

१३.३ �यि�गत धरौटी खाता : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६४ अनुसार काया�लयले एकल कोष धरौटी
खातामा ज�मा गरेको धरौटीको गो�वरा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले धरौटी खाता सू�मा �िव� गरेको
छैन । धरौटी कारोबार �यानुय�ी गरेको, काया�लयले गो�वरा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता नराखेको, कारोवार भएका िदन सो �े�ता
अ�ाव�धक गन� नगरेको, अ�य �यि�लाई िफता� गनु�पन� धरौटीको �यि�गत खाता बमो�जम आव�यक �माण कागाजत नराखेको तथा धरौटी िफता�
गदा� स�ब��धत �यि�/फम�को नाउँमा िफता� गरेको सुिन��चत ह�ने आधार �े�तासाथ राखेको छैन । �यि�गत धरौटी खाता तयार गनु�पद�छ ।
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१३.४ आ�थ�क िववरणको िभडान : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार आ�थ�क िववरण िभडान गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले आ�थ�क िववरणमा समावेश भएका अंकह� स�ब��धत िनकायका (ज�तै कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय, तालुक िनकाय) अ�ह�सँग
िभडान नगरेको र ��येक आ�थ�क िववरण आ�त�रक लेखापरी�ण नगराएको पाइयो । काया�लयले खच� शीष�कको �या�या र वग�करणलाई पूण��पमा
अवल�वन गरेको छैन । चालु खच�लाई पँुजीगत वजेटबाट र पँुजीगत खव�लाई चालु बजेटबाट खच� गरेको पाइयो । गत आ�थ�क वष�को भु�ानी िदन
बाँक�को िववरण �मािणत बेगर यस आ�थ�क वष�मा खच� लेखेको छ । य��कारको खच� ले�ने काया�लय �मुखलाई �ज�मेबार बनाई आ�थ�क िववरण
िभडान गनु�पद�छ ।
नगरपा�लकाले आ�थ�क िववरणमा उपभो�ा सिमितको योगदान र व�तुगत सहायता वा �ािव�धक सेवाको िववरण समावेश गरेको छैन । सवै
कारोवारको िच�ण ह�ने गरी आ�थ�क िववरण तयार गनु�पद�छ ।

१३.५ बै क िहसाब िववरण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार ��येक मिहना धरौटी खाता राज�व खाता िविनयोजन
र अ�य कारोवारको व�ै िहसाव िववरण (�रक�साइल) बनाई आव�धक िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ब�� िहसाव िमलान
िबवरण तयार गरेको छैन । व ैक िहसाब िमलान िबवरण तयार गनु�पद�छ ।

१४ १ २०७७-७-१९ पे�क� नजनाएको 
पे�क� नजनाई खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम पे�क� �लई खच� गन� सिकने �यव�था
छ । सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण व�क माफ� त गनु�पन�मा माछापु�छ� े बै �मा �. २५५९६२००।०० र राि�� य व ैकमा �. ५९४९८११।०० तथा
काया�लय सहयोगी सुरे�� यादवलाई �. ३५४९६००।०० पे�क� नजनाई खच� लेखको पाइयो । सुरे�� यादव रकम उपल�ध गराउनुका कारण खुलेको
छैन । िनजले २०७८।१२।१६ मा राि�� य वािण�य व�क च��पुर शाखामा � ३२२४००।०० िफता� गरेको छ । िनजलाई रकम उपल�ध गराउनुको
पु��ाई पेश गनु�पन� �.....

३,५४९,६००

१५ पे�क� �यव�थापन
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१५.१ १ २०७७-७-१९ �याज : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० बमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार समयमा पे�क� फ�य�ट
गनु�पन� र िढला गरेमा िनयम ५१ बमो�जम वािष�क १० �ितशतका दरले �याज असुल गनु�पन� �यव�था छ । काया�लय सहयोगी �ी सुरे�� यादवले
२०७७।७।१९ मा �लएको सामा�जक सुर�ा पे�क� �. ३५४९६००।०० को फ�य�ट गरी बाँक� �. ३२२४००।०० िमित २०७८।१२।१६ मा
राि�� य वािण�य व�क च��पुर शाखामा िफता� गरेको छ । िनयमानुसार समयमा फ�य�ट दा�खला नगरेकोले � २३२६२।०० असुल गनु�पन� �....

२३,२६२

१५.२ पे�क� बाँक� : आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा तोिकएका �ि�या पूरा गरी पे�क� फ�य�ट गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले देहाय अनुसारको पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खएन । िनयमानुसार पे�क� रकम असुल फ�य�ट गनु�पन� �....

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम पे�क� रकम

१५.२.१ नगर�मुख राम�नेही राय यादव ५,००,०००

१५.२.२ नगर �मुख राम�नेही राय यादव १५,००,०००

२,०००,०००

१६ काय� स�प� �ितवेदन 

काय�स�प� �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक मू�यांकन गरी िनयम १२५ बमो�जम काय� स�प�
�ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायको िव�ालयलाई भौितक पूवा�धार तथा भवन िनमा�णकोलािग �.२६३५००००।००
अनुदान िदएकोमा उ� िव�ालयह�ले काय� स�प� गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �.२६३५००००।००

गो.भौ.न र िमित रकम �योजन िव�ालयको नाम

१३ र २४/०७८/३/२१ १५०००००० नमूना मािवको भवन िनमा�ण �ी मा�यािमक िव�ालय बरगजवा

३/०७७/९/२२ ६५०००० पु�तकालय िनमा�ण �ी बतह� मा.िव. हष�हा

१४/०७८/२/२९ १८००००० रा�� िपत शैि�क सुधार अ�तरगत भौितक पूवा�धार �ी सर�वती मा.िव. हिद�या

२६,३५०,०००
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िनमा�ण

१५/०७८/२/३१ ६५०००० �सकाइ साम�ी उपल�ध �ी बतह� मा.िव. हष�हा

१७/०७८/३/१६ २७००००० भवन िनमा�ण �ी चमनपुर �ा.िव.

१८/०७८/३/१६ ६५०००० निवनतम �िव�ध �ी नेपाल मा.िव.िब�ानमपुर

२६/०७८/३/२२ १८००००० रा�� िपत शैि�क सुधार अ�तरगत भौितक पूवा�धार
िनमा�ण

�ी �पा नेपाली पाल मा.िव.

२९/०७८/३/२४ १८००००० रा�� िपत शैि�क सुधार अ�तरगत भौितक पूवा�धार
िनमा�ण

�ी आधारभूत िव�ालय रमौली
बैरीया

३१ र ४५ /

०७८/३/३०
१३००००० रा�� िपत शैि�क सुधार अ�तरगत भौितक पूवा�धार

िनमा�ण
�ी मा�यािमक िव�ालय िव�ामपुर

ज�मा २६३५००००।
००

१७ लाभ�ाहीबाट ख�रद 

खच� पु��ाईः (१४७।०७८।३।३०) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच� पु��ाई रा�नुुपन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले अमन कुमार कापरलाई २०७८ आषाढ १ दे�ख ३१ स�म हा-हा जनाई �. ९४०।०० का दरले �.२९१४०।०० भु�ानी
गरेको छ । िनजले गरेको काम तथा योजना खुलेको छैन । खच�को पु��ाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �..

२९,१४०

१८ लाभ�ाही समुदायबाट ख�रद
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१८.१ बढी खच� : १२।०७७।६।१५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनमय ३९ मा खच�का िवल भरपाई तथा पु��ाई
राखी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले वडा ३ को इ�ा तथा नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई ि�क वक�  १:४ को ६४.०१ घिम कामको
दर न�स अनुसार �. १२३३९।२७ ह�नेमा �. १२६५४।३० राखी �ित घिम �. ३१५।०३ वढीका दरले ह�ने �. २०१६५।०० वढी खच� भएको छ ।
उपभो�ा सिमितको योगदान पिछको � १८१४९।०० असुल गनु�पन� �....

१८,१४९

१८.२ न�सको पालना : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ अनुसार न�सको पालना गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले लागत अनुमान र काय� स�प� �ितवेदनमा समान काय� भएको देखाएको छ । नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई भ्ुकतानी गदा�
तयार गरेको दर िव�लेषण भ�दा पिन वढी दर राखेको तथा न�स भ�दा वढी गरी �. खच� लेखेको छ । उ� वढी खच� स�ब��धतलाई �ज�मेबार बनाई
असुल गनु�पन� �....

क) िप�स�स १ः२ः४ �योग गरी िनमा�ण ह�ने सडक काममा �ित घिम �.९९३४।५७ ह�ने गरी नगरपा�लकाले नै तयार गरेको दर िव�लेषण भ�दा वढी
खच� लेखेको �. १७४९०८३।००० असुल गनु�पन� �...

गोभौ िमित उपभो�ा सिमितको नाम प�रमाण घिम वढी दर �. वढी खच� �.

४९।०७८।६।२९ ट� ा�सफरमरदे�ख रामजानक� मठस�म सडक ढलान १२९.१९ १३११।९३ १८२४०८।००

५३।०७८।७।१ महादेवको घरदे�ख ल�मीको खलीहानस�म सडक ढलान ४४४.७३ २८८५।९३ १२८३४६०।००

१०।०७७।६।१५ सडक ढलान वडा नं.२ सुरजको घरदे�ख लखनुको स�म १७४.९३ १४११।९३ २४६९८९।००

१६६।०७८।३।३० नाला िनमा�ण तथा सडक ढलान उस ९१.१६ ३९७।३८ ३६२२६।००

ज�मा १७४९०८३।००

१,७४९,०८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.३ बढी खच� (१५१।०७८।३।३०) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनमय ३९ मा खच�का िवल भरपाई तथा
पु��ाई राखी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले पु�लनरको शीव म��दर मम�त तथा रंगरोगन उपभो�ा सिमितलाई �टोन मेसोनरी वक�  १:४
को ६८.४१ घिम कामको दर न�स अनुसार �. ८०४५।०७ ह�नेमा �. ९२९७।१५ राखी �ित घिम � १२५२।०८ वढीका दरले ह�ने �. ८५६५५।
०० वढी खच� भएको छ । उपभो�ा सिमितको योगदान पिछको � ७७०९०।०० असुल गनु�पन� �....

७७,०९०

१८.४ बढी खच� : १६७।०७८।३।३० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनमय ३९ मा खच�का िवल भरपाई तथा
पु��ाई राखी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले बैराठपुर टोलको नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई रोडवे ए��काभेसन काय� मे�सनबाट
(� ४९।१९) गन� उ�ेख गरेतापािन �यानुयलको दर (�. ४५३।२०) राखी �ित घिम � ४०४।०१ का दरले ५३८.७५ घिमको �. २१७६६१।००
वढी खच� भएको छ । उपभो�ा सिमितको योगदान पिछको � १९५८९५।०० असुल गनु�पन� �....

१९५,८९५

१९ संघीय काया�लय खच� 
संघीय काया�लयको खच� (१५५।०७८।३।३०) : साब�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� नीितगत माग�दश�न २०७५ ले खच�मा िमत�यियता गन�
त�रका सुझाएको छ । नगरपा�लकाले �ज�ा �हरी काया�लयको हावा घर िनमा�णमा � ३०००००।०० को िनमा�ण साम�ी उलप�ध गराएको तथा �हरी
चौक� रमौलीमा चौतारा िनमा�णमा �. ६३७७३४।०० खच� गरेको छ । उ� काय�को काय� स�प� तथा लागत सहभािगता खुलेको छैन ।संघीय
इकाइमा गरेको खच� िनयिमत गन�पन� �...

९३७,७३४

२० िवतरणमुखी खच� 
िवतरणमुखी खच� (७।०७८।६।१५) : साब�जिनक खच�मा िमत�यिययता कायम गन� नीितगत माग�दश�न २०७७ ले सरकारी खच�लाई मह�म उपयोग
गनु�पन� उ�ेख गरेको छ । नगरपा�लकाले सरोज ट� ेडस�बाट िविभ� ४ �कारका साडी सिहतका कपडा �. ५०००००।०० मा ख�रद गरेको छ । य�ता
िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ मू.अ.कर दा�खला 
मू�य अिभवृि� कर : मू�य अिभबृि� कर ऐन २०५२ तथा िनयमावली २०५३ अनुसार �यवसायज�य आयमा मूअकर असुल गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले बागमती नदी रमौला बै�रया नाकाको िनकासी तथा िब�� ह�ने ढंुगा िगटी बालुवा र �ाभेल ८० हजार घन िमटर िनकासी तथा िब�� गन�
मुरली िनमा�ण सेवासंग २०७७।१०।१६ मा संझौता गरी उ� फम�ले कवोल गरेको रकम एकमु� दा�खला गरेकोले १० �ितशत छुट क�ी गरी
�.१९८०९०००।०० आ�दानी गरेको छ । संझौता अनुसार उ� �यवसायीले १३ �ितशत मू�य अिभवृि� कर �.२५७५१७०।०० मू.अ.कर
खातामा दा�खला गरेको दे�खएन । मू.अ.करको रकम दा�खला गनु�पन� �.२५७५१७०।००

२,५७५,१७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ आ�त�रक आय 

आ�त�रक आय दा�खला : �थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ अनुसार आ�त�रक आय संकलन गरी दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले देहाय अनुसार संकलन गरेको आय �. १६८४४८८।०० दा�खला गरेको सुिन��चत गरेको दे�खएन । िनयमानुसार दा�खला गरेको
सुिन��चत ह�ने �माण पेश गनु�पन� अ�यथा दा�खला गनु�पन� �..

कम�चारीको नाम िववरण संकलन रकम

वडा सिचव १ र ५ मंगल सहनी मालपोत र �सफा�रस द�तुर १५७०३८

वडा सिचव २ र ३ मनोजकुमार िवक मालपोत र �सफा�रस द�तुर २७०२४३

वडा सिचव ६, ७ र ८ ऋिषन�दन चौधरी मालपोत र �सफा�रस द�तुर ३१०५२०

वडा सिचव ४ र 9 शुभनारायण दास मालपोत र �सफा�रस द�तुर ९०४८३

नासु िशवजी �साद साह िविवध आय ८५६२०४

ज�मा १६८४४८८

�य�तै, नगरपा�लकामा रहेको जे�सबी १, िट� पर १, �ा्कटर २, स�सन मे�सन १ र स�सन प�प १ को आ�त�रक आय संकलन र दा�खला गरेको
दे�खने िववरण तयार गनु�पद�छ ।

१,६८४,४८८

२३ सामा�जक सुर�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.१ लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गरेको �माण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ मा खच� रकम तोिकए
अनुसार भए नभएको सुिन��चत गनु�पन� तथा समा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िनद�िशका २०७७ अनुसार समयमै सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले माछापु�छ� े व�ैबाट वडा नं. १ दे�ख ७ र राि�� य बािण�य वकैबाट वडा नं. ८ र ९ का लाभ�हीलाई बैक माफ� त रकम
िवतरण गरेकोमा स�ब��धत लाभ�ाहीको खातामा रकम गए नगएको सुिन��चत ह�ने व�ै �टेटमे�ट �ा� गरेको दे�खएन । �टेटमे�ट �ा� गरी रकम
ज�मा गरेको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

२३.२ िफता� दा�खला: आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ तथा समा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िनद�िशका २०७७
अनुसार समयमै सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� लेखी बाँक� िफता� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले माछापु�छ� े व�ैबाट �. ३१२७५६२।००
सामा�जक सुर�ा भ�ा बाँक� रहेको जनाई २०७८।८।२८ मा प� �ा� भएको छ । वालपोषण तफ�  व�कमा २०७८।१२।१४ मा बाँक� रहेको �.

१५४१०४११।०० समेत �. १८५३७९७३।०० िफता� दा�खला गरेको दे�खएन । �य�तै, राि�� �य वािण�य व�क ग�डाबजारको २०७८।१२।१५ को
प�ानुसार �. ३३७६००।०० िवतरण नभई बाँक� रहेको छ । उ� रकम समेत �. १८८७५५७३।०० िनयमानुसार िफता� दा�खला गनु�पन� �..

कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय रौतहटमा बाँक� रहेको सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण भ�ा �. १६२६३२५।०० िफता� भए नभएको सुिन��चत
गनु�पद�छ ।

१८,८७५,५७३

२४ खच� पु��ाई 

खच� पु��ाई (१७३।०७८।३।३०) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनमय ३९ मा खच�का िवल भरपाई राखी
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।आरपी िव�डस� �ा�ल (३०२३६३३१३) लाई सडक कालोप�े गरेको जनाई �. ४९९६०१०।०० भु�ानी गरेको छ ।
�े�तामा गो�वरा भौचर मा� संल� रहेकोले करिवजक तथा ठे�का फाइल लगायत खच� पु��ाई ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �.....

४,९९६,०१०

२५ पा�र�िमक कर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.१ 160 २०७८-३-३० पा�र�िमक करः १६२।०७८।३।३० आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कुनैपिन भ�ा भु�ानी गदा� भु�ानीमा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले कोरोना जो�खम भ�ा १२ कमचा�रीलाई � ५६७०००।०० खच� लेखेको छ । उ� खच�मा नगरपा�लकाले १५
�ितशतका दरले कर क�ा गनु�पन�मा १ �ितशत मा� क�ा गरेकोले बाँक� १४ �ितशतले ह�ने � ७९३८०।०० कम क�ा गरेकोछ । उ� रकम
दा�खला गनु�पन� �

७९,३८०

२५.२ 169/170 २०७८-३-३१ पा�र�िमक करः १६९।१७०।०७८।३।३१ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार भ�ा भु�ानी गदा� भु�ानीमा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले सरोज कुमार यादवले �सलाई कटाई स�व�धी ता�लम र घटना दता� िशिवर ता�लमको पे�क� फ�य�ट गदा� �िश�ण
भ�ाको पा�र�िमक कर �. २६३१०।०० कम क�ा गरेको छ उ� कर दा�खला गनु�पन� �

२६,३१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.३ पा�र�िमक करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८ मा �ाकृितक �यि�ले आय वष�मा रोजगारीबाट �ा� भएका सव ै रकम आयमा समावेश गरी
िनयमानुसार छुटपाउने रकम क�ा गरी कर यो�य आयमा तोिकए बमो�जम पा�र�िमक कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयका िन�नानुसारका
कम�चारीले पाएको सुिवधा �ो�साहान भ�ा दशै खच� लुगा भ�ा लगागतको कूल आयमा िन�नानुसार � ८६०५९।० कर क�ा गनु�पन�मा कर क�ा गन�
छुट भएको छ । उ� रकम दा�खला गनु�पन� �

नाम रपद तलव �केल बािष�क आय रपोषाक भ�ा करयो�य आय ला�े कर रकम क�ा गरेको रकम कर छुट रकम

�ी राम नरेश �साद साह ३५९९० ६३३८७० १२३८८२ १४७७६ १२३९ १३५३७

स�जब कुमार पटेल ३५९९० ५३५०७० ३४२०२ ३४२० ३४२ ३०७८

िवजय �साद यादव ३५९९० ५३५०७० ३४२०२ ३४२० ३४२ ३०७८

िशव नारायण यादव ३५९९० ६५९८७० १४७४८२ १४७४८ १४७५ १३२७३

स�मराज सापकोटा ३५९९० ६५९८७० १४७४८२ १४७४८ १४७५ १३२७३

राजे�� �साद यादव ३५९९० ६५९८७० १४७४८२ १४७४८ १४७५ १३२७३

िकशोरी साह ३५९९० ६५९८७० १४७४८२ १४७४८ १४७५ १३२७३

इद मह�मद मंसुरगत ३५९९० ६५९८७० १४७४८२ १४७४८ १४७५ १३२७३

ज�मा ८६०५९।०

८६,०५९

२६ बढी भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.१ 7 २०७७-११-१० बढी भु�ानीः ७।०७७।११।१० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाका नेपाल मािव िव�ामपुर िश�क �ी िव�वनाथ
राउत २०७७।७।१० मा अवकाश भएकोमा अवकाश ह� ँदास�मको तलव � १५४०२७।८० िनकासा ह�नुपन�मा � १६५३३९।२० िनकासा भएकोले
बढी � ११३१२।०० िनकासा भएकोले उ� रकम दा�खला गनु�पन� �

११,३१२

२६.२ 167 २०७८-३-३० काय�स�प� �ितवेदनः १६७।०७८।३।३० आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(९) मा िनमा�ण स�प� भएको ३० िदन िभ�
काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था । नगरपा�लकाले सुया� �ािवलाई २ कोठे भवन िनमाण�को � १४४६०००।०० भु�ानी गरेको छ । उ�
काय�को काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको दे�खएन। काय�स�प� पेश �ितवेदन तयार गनु�पन� �

१,४४६,०००

२६.३ बढी तलवः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल,

भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले मािव बरगजवाका िश�क च���का बैठा िमित २०७७।८।११ मा
स�वा भई आउँदा पिहलो िक�ता � १५३२९४।०० माग गरी आएकोमा िनकासा पिन सोही अनुसार भएको छ । मं�सरमा मा� स�वा भई आएको
िश�कको तलव पिहलो िक�तामा � १५३२९४।०० र दो�ो िक�ताको � १०५५७।०० बढी िनकासा भएकोले उ� � १६३८५१।०० असुल
गनु�पन� �

१६२,८५१

२६.४ 7 २०७७-६-३० बढी िनकासाः ७।०७७।६।३०आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िव�ालयलाई तलव िनकासा गदा� िव�ालयको माग
फारक अनुसार पठाउनु पद�छ । नगरपा�लकाले वतह� मािवलाई पिहलो िक�तामा तलव िनकासा गदा� िव�ालयको माग फारम अनुसार �
३२८३४६४।४ िनकासा गनु�पन�मा � ३३४३४६४।०० िनकासा गरेको छ । माग फारम भ�दा बढी िनकासा गरेको � ६००००।०० असुल गनु�पन� �

६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.५ बढी भु�ानीः �मण खच� िनयमावली २०६४ िनयम १८ बम◌ो�जम दोहोरो सुिवधा नपाउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले मािव बरगजवा वृ�दावनलाई
�ािव�धक �याब भनी � ५००००।०० भौचर न ८४।०७८।३।१२ बाट िनकासा गरेकोमा पुनः भौचर नं १०४।०७८।३।२१ बाट � २०००००।००
िनकासा गरेकोले िनद�िशका अनुसार �ित िव�ालय � २०००००।००मा� अनुदान िदनुपन�मा बढी � ५००००।०० िदएकोले उ� रकम असुल
गनु�पन� �

५०,०००

२६.६ तलव िनकासाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन�
िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िन�न िव�ालयमा चौमा�सकको िवचमा स�वा भई आएको
िश�कलाई पुरै चौमा�सकको तलव � ५५७२९५।०० िनकासा गरेको छ । स�वा भई आएको िश�कह�ले िव�ालयबाट स�वा भई आउदाँ सो
िव�ालयमाबाट स�वा भएको िमितस�मको तलव नखाएको रमना प� पेश गनु�पन� ।

िश�कको नाम स�वा िमित स�वा भएको िव�ालय १ मिहनाको तलव ज�मा तलव

मो सिकल नौसाद ०७७।५।१७ मािव िव�ामपुर ३६५४९।५० १७७२४३।००

िवर मंगल यादव ०७७।९।१७ मािव िव�ामपुर ३१६७१।०० १२६६८४।००

�यामसु�दर ठाकुर ०७७।८।३० नेपाल मािव ३१६७१।०० १२६६८४।००

वाल िकशोर पटेल ०७८।२।१ नेपाल मािव ३१६७१।०० १२६६८४।००

ज�मा ५५७२९५।००

५५७,२९५

२७ अनुदान

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.१ 158 २०७८-३-३० कोिभड १९ िशकाइ सहजीकरण काय��मः १५८।०७८।३।३० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५)

बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले बतह� मा॰िव
हषा�हालाई �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा ८ क�ाको परी�ा �यव�थापन अनुदान र कोिभड १९ का कारण िश�ण �सकाइ सह�जकरण काय��म
भिन िनवेदनको आधारमा � ३७०६०५०।० अनुदान िनकासा गरेको छ । तर िव�ाथ� सं�या खु�ने तथा अनुदान िदन िम�ने आधार तथा �माण पेश
भएको पाइएन । उ� अनुदानको िदन िम�ने आधार तथा �माण पेश �

३,७०६,०५०

२७.२ बढी िदवा खाजाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा िदवा खाजा काय��म अ�तग�त �थानीय तहले
िव�ालयमा ��य� क�ा संचालनमा रहेको िदनका लािग मा� सामुदाियक िव�ालयमा ५ क�ा स�म अ�ययनरत िव�ाथ� भना�, �मािणत हा�जरी,
खाजा �ा� गन� िव�ाथ� सं�या, �गित �ितवेदनको आधारमा दिैनक � १५ का दरले बढीमा १८० िदनस�म िवतरण गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले िन�न िव�ालयलाई िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी सं�याको िदवा खाजा � १९०००४०।० िनकासा गरेको छ । उ� रकम असुल गनु�पन�
�

िव�ालय िव�ाथ� सं�या
(बाल िवकास दे�ख
५ स�म)

असोजदे�ख बैशाखस�मिव�ालय
संचालन िदन

िदवाखाजाको लािग िनकासा
भएको रकम

िनकासा
ह�नुपन�
रकम

बढी रकम

मािव बरगजवा
रौतहट

१३०००७ १९८४६५० १९५०१०५ ३४५४५.

नेलापमािव
िव�ामपुर

४०५ १०३ ९०९८२५ ६२५७२५ २८४१००

बतह�मा िव हरसाहा ३०३ १०३ ९०४३४० ४६८१३५ ४३६२०५

मािब िव�ामपुर ५३२ १०३ ९०४४३५ ८२१९४० ८२४९५

१,९००,०४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np43 of 55

आधारभुत
िव�ालय रमौली

२७५ १०० ६००००० ४१२५०० १८७५००

रामजानक� �ा िब १२६ १०१ ४२०४८० १९०८९० २२९५९०

सतार �ािव २८२ ११२ ९५००८० ४७३७६० ४७६३२०

�ािव िव�ामपुर १७६ १०९ ४५०००० २८७७६० १६२२४०

िव�ण ुरामसनेही
यादव �ािव

१५९ ८३ २०५००० १९७९५५ ७०४५

ज�मा १९०००४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.३ दोहोरो सुिवधाः �मण खच� िनयमावली २०६४ िनयम १८ मा�मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण समा� भएपिछ िनयमानुसार पाउने
दिैनक भ�ा तथा �मण खच�को िबल भरी �मण �ितवेदन साथ आव�यक िबल भरपाई स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाका िन�न कम�चारीह�लाई �मण रकम भु�ानी गरेकोमा �मण गरेको अव�धमा समेत काया�लयमा हा�जरी दे�ख�छ । काया�लयमा हा�जर
भएको िदनको खच� लेखेकोले �. ३९२५०।०० रकम असुल गनु�पन� �

भौचर न�बर िमित कम�चारी �थान समय रकम

१४७।०७८।३।२५ मुकेस राय यादव काठमा�डौ ०७७।११।११ दे�ख ११।१७ ९२५०।००

१४९।०७८।३।२५ अिनल यादव काठमा�डौ ०७७।१०।१३ दे�ख १०।१९ १००००।००

१४९।०७८।३।२५ अिनल यादव काठमा�डौ ०७७।११।१३ दे�ख ११।१९ १००००।००

१४९।०७८।३।२५ रं�जु कु यादव काठमा�डौ ०७७।८।१६ दे�ख ८।२२ १००००।००

ज�मा ३९२५०।००

३९,२५०

२७.४ 0 तलव पे�क� र फ�य�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० मा चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म पे�क�
फ�य�ट गरी स�नुपन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाका कम�चारी �ी इद मह�मद मंसुरगतले चै�मा बैशाख, जेठ र असारको एकमुष्ट � १६९५२७।००
पे�क� �लएकोमा सो पे�क� बैशाख, जेठ र असारको तलव न�लई पे�क� क�ा गरेको छ । यसरी तलव पे�क� िदने काय�मा पूण� िनय��ण गनु�पद�छ ।

२८ समािनकरणबाट िश�कको तलव

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.१ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा– अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान
उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका
िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.३४५००००।०० तलब भ�ा भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४
को दफा ९ अनुसार िश�कको तलव भ�ा खच� सश�त अनुदानबाट ले�नु पद�छ ।

२८.२

२९ अनुदान

२९.१ 135 २०७८-३-२४ बा�ा तथा औष�ध िवतरणः १३५।०७८।३।२४ �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको प�र�छेद ७॰१ मा कृिष उ�पादन
साम�ी(वीउ, बेना�, िव�वा, माछा भुरा, पशु न�लर कृिष औजारह� तथा उपकरण लगायतमा बढीमा ५० �ितशत सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ
। नगरपा�लकाले कृिष आधुिनिकरण काय��मबाट जय मा दगुा� कृषक सहकारी सं�थालाई वडा १ का कृषकलाई बा�ा िवतरणका १८७५०००।००
को लागत अनुमानमा २० �ितशतले ह�ने � ३७५०००।०० कृषक सहकारीले �यहोन� गरी नगरपा�लकाले � १५०००००।०० भु�ानी भएको छ ।
न�स अनुसारलागत अनुमानको ५० �ितशतले ह�ने � ९३७०००।०० मा� सं�थालाई अनुदान िदनुपन�मा ८० �ितशतले ह�ने � १५०००००।००
भु�ानी गरेको छ । ८० �ितशत िदन िम�ने आधार �माण पेश । अ�यथा ३० �ितशत ह�ने रकम गनु�पन� �

५६२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.२ काय�स�प� �ितवेदनः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(९) मा िनमा�ण स�प� भएको ३० िदन िभ� काय�स�प� �ितवेदन पेश
गनु�पन� �यव�था । नगरपा�लकाले िन�न सहकारीलाई ५० �ितशत अनुदानमा िन�न काय� गराएको छ । सहकारीले टयूवेल तथा हे�ड पाइप जडान
खच� भरपाई गराई लेखेकोमा जडान भएको काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको दे�खएन । उ� काय�को �थान समेत खु�ने काय�स�प� �ितवेदन पेश
गनु�पन� �

भौचर िमित सहकारी िववरण प�रमाण रकम

१३७।१४०।०७८।३।२४ िदपमाला कृिष सं�था �यानो �ूवेल जडान ३० ४२००००।००

१३६।१४१।०७८।३।२४ जय मा कृषक सहकारी २० वो�रङ जडान र ७१ हे�डपाइप जडान ९१ ४०२१००।००

ज�मा ८२२१००।००

८२२,१००

३० िववध खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.१ डीपीआर खच� –बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस
�थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ । आयोजनाको लािग
बजेट िविनयोजन गन� राि�� य योजना आयोग र अथ� म��ालय तथा �देश अथ� म��ालयबाट िडिपआर माग गन� ह� ँदा देहायको योजनाह�को डीिपआर
तयार गरेको भ�े काया�लयको भनाइ रहेको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम

वडा नं ३को �टेडीयम िनमा�णको डीपीआर ि�भय ुइ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल ३९७७६०

वडा नं ३ को �कूल भवन िनमा�ण इ�टरफेस इ��जिनय�र� �ा.�ल. २९६०६०

िशव म��दर िभ�को सामुदाियक भवन िनमा�ण डे�टा इिन�सयिटभ इ��जिनय�र� �ा.�ल. २९६३२५

बागमित खोलाको रमौलीघाट �ार�भीक वातावरणीय �भाव मू�याँकन सामा�जक िवकासका लािग �ाकृितक �ोत
�यव�थापन समूह

४९८०००

बागमित खोलाको कटहर घाट �े�बाट निदज�य साम�ीको िदगो संकलन तथा
�यव�थापन गन� काय�

पपुलर इ�भारोमे�टल सिभ�स �ा.�ल. ४९४५२०

नगरपा�लकाको ट� ा�सपोटेशन मा�टर योजना ओ�रयल इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. २९५७७४

ज�मा: २३७८४३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.२ इ�धन खच�को मापद�ड- मधेश �देश सरकारको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�व��ध ऐन‚२०७७ को दफा ४ मा
पदा�धकारीलाई सवारी साधन उपल�ध गराउने र �य�तो सवारी साधनलाई अनुसूिचमा उ�ेख भए बमो�जमको नगर �मुख र उप �मुखलाई मा�सक
१२५ �लटर पेट� ोल/िडजेल‚ �ैमा�सक १० �लटर मोिवल तथा �ेक आयल र वडा अ�य�लाई मा�सक १० �लटर पेट� ोल/िडजेल तथा �ैमा�सक २
�लटर मोिवल उपल�ध गराउने �यव�था छ । साथै �देश सरकारको खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ को बुदाँ नं १७ अनुसार सवारी साधन सुिवधा
पाउने पदा�धकारी र कम�चारीलाई अनुसूिच ४ बमो�जम काया�लय �मुखलाई मा�सक ७० �लटर इ�धन र �ैमा�सक ५ �लटर मोिवल तथा
मोटरसाइकल र �कुटर सुिवधा पाउने कम�चारीलाई मा�सक १० �लटर इ�धन सुिवधा स�व��धत पदा�धकारी र िनकायले �योग ग�ररहेको हकमा
उपल�ध गराउने �यव�थ छ । काया�लयसंग १ वटा िटपर‚ १ वटा ट� े�टर‚ १ वटा लोडर‚‚ २८ वटा मोटरसाइकल‚ ३ वटा �जप‚ १ वटा िपकअप गाडी
र १ वटा ए�वुले�स समेत रहेको छ । नगर �मुख र उप �मुखलाई गाडी सुिवधाको �यव�था छ। नगरपा�लकाले यस वष� इ�धन काया�लय �योजनमा �.

३००००००।०० र इ�धन पदा�धकारीमा ३४७८०००।०० गरी �. ६४७८०००।०० खच� लेखेको छ । उ� इ�धन खच�को सवारी साधन �योग गन�
पदा�धकारी र कम�चारी तथा सवारी साधनवाइज खाता तथा लगबुक अिभलेख रा�नु पन�मा राखेको छैन । अत: उ� ऐन तथा िनद�िशकाले गरेको
�यव�थानुसार इ�धन खच� भयो /भएन वा बढी भयो भिन िभडान गन� सिकएन । सवारी साधन तथा इ�धन खच�को पदा�धकारी तथा कम�चारीवाइज
खाता अिभलेख र लगबुक राखी उ� ऐन तथा िनद�िशकाले तोकेको प�रमाणको सुिवधा उपल�ध गराइउनु पद�छ ।

३०.३ मौजुदा सूची तयार गनुे�पन�- साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६ (क) १ अनुसार ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ४१ को उपदफा (१) को
ख�ड (क) र दफा ४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार आपूित�कता�‚ िनमा�ण �यावसािय‚ परामश�दाता‚ गैर सरकारी सं�था वा
सेवा �दायकको दफा १० को उपदफा(२) बमो�जमको यो�यताको आधारमा छु�ाछु�ै सूिच तयार गनु� पद�छ । उ� सूचीबाट छनौट भएका
�यवसाियह�बाट काया�लयलाई आव�यक पन� मसल�द तथा काया�लय साम�ी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� मसल�द तथा
काया�लय साम�ी ख�रदमा �.५५२०४२१ ।०० खच� लेखेको छ । उ� साम�ी ख�रद गदा� ��येक पटक ितनवटा फम�संग दररेट(कोटेशन) माग गरेको
दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ को मम� अनुसार काया�लयलाई वष� भ�र आव�यक पन� मसल�द तथा काया�लय
साम�ीको प�रमाणको अनुमािनत िववरण‚ गुण�तर र �पे�सिफकेशन तयार गरी इ�छुक फम� तथा सं�था र सेवा �दायक आपूित� कता�संग दररेट र
सामानको नमूना समेत पेश गन� सूचना �काशन गरी �ित�पधा�को िव�धबाट आपूित�कता� फम� सं�था वा सेवा �दायक �यवसायी छनौट गरेर गुण�तरमा
किम नह�ने गरी िमत�ययी िक�समले आव�यक मा�ामा ख�रद गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.४ गैर सरकारी सं�थाबाट काय�- साव�जिनक ख�रद िनयमावली‚ २०६४ को िनयम ८२ को उप िनयम १ अनुसार साव�जिनक िनयकालाई उपयोगी र
आव�यक पन� ता�लम‚गो�ी र सेिमनार ज�ता िवषयमा सेवा आव�यक परेको भिन पा�लकाले यस वष� मिहलािहंसा, बाल िबवाह‚ छुवाछुत‚दाइजो �था‚
जनचेतना ता�लम, पोषण, लैिगंक, बाल�म र वाल�म रोकथाम तथा िनय��ण स�व��ध‚ फोटो प�का�रता‚साव�जिनक िश�ा सव�लकरण‚कोिभड-१९
रोग‚ नसन� रोग‚ अगरव�� बनाउने �सप मुलक ता�लम स�व�धी काय��म लगायत िविभ� िवषयको १ िदन दे�ख ५ िदनस�मको ता�लम सेिमनार तथा
गो�ी संचालन १८ वटा गैर सरकारी सं�था माफ� त गरी �. ९००४३६६ ।०० खच� लेखेको छ ।काया�लयले उ� कया��म संचालन गदा� गैर सरकारी
सं�थासंग आ�थ�क ��ताव माग गरी घटी कवोल गरेको आधारमा संझौता गरी खच� लेखेको छ । उ� काय��मह�को संचालन नेपाल सरकारको खच�
मापद�ड िनद�िशका‚ २०७७ को आधारमा काय�लयको िवषयगत शाखाह� मिहला िवकास शाखा‚ �वा��य‚ िश�ा ‚कृिष� तथा पशु िवकास शाखा
लगायतका सामा�जक िवकास महाशाखाबाट संचालन गनु� पद�छ । गैर सरकारी सं�थासंग ता�लम सेिमनार गो�ी संचालन गन� अनुमित �ा� गरे
नगरेको �माण संल� नदे�खएकोले उ� खच� िनयिमत गनु�पन� �.९००४३६६।००

९,००४,३६६

३१ �सलब�दी र दरभाउप�बाट ख�रद

३१.१ लागत अनुमानको आधार : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहाय
अनुसार िडटेल �ोजे�ट �रपोट� ( िडिपआर) को काम गराउँदा लागत अनुमान तयार गरेको आधार खुलाएको छैन । पया�� आधार �लई लागत अनुमान
तयार गनु�पद�छ ।

�स न परामश�दाताको नाम खच� � 

१ इ�पे�रकल ई��जिनय�रङ क�पनी १५३४२४४।००

२ इ�पे�रकल ई��जिनय�रङ क�पनी १०७५४१०।००

३ एपोलो इ��जिनय�रङ �समसार �े� सौ�दय�करण १९८५०००।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ सोझै ख�रद : साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ मा एउटै कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले
देहाय अनुसार कामलाई टु�ा पारी खच� गरेको छ । य�तो खच� िनयिमत गनु�पन� �....

गोभौ िमित आपुत�कको नाम �योजन खच� �.

२५।०७७।६।१८ ि�ने� िनमा�ण सेवा िनमा�ण काय� ४८१८७२।००

६७।०७८।७।४ ॐ �समरन इ�टर�ाइजेज् इ�भटर जडान ४९७२००।००

८८।०७७।१०।६ सडक मम�त भुसाहा टोलमा िडएसपी आवास िनमा�ण ग�डा ४९७५०३।००

१२२।०७८।३।१७ वुिढयामाई स�लायस� मोवाइल ख�रद ३२३४६२।००

१३२।०७८।३।२६ अमन िनमा�ण सेवा सडक मम�त भुसाहा टोलमा ४९७२६६।००

१३३।०७८।३।२६ पशुपित िनमा�ण सेवा सडक मम�त भुसाहा टोलमा ४९७३९८।००

१३४।०७८।३।२६ सडक मम�त सडक मम�त भुसाहा टोलमा ४९७५१३।००

१३५।०७८।३।२६ अमन िनमा�ण सेवा सडक मम�त ४९७४६५।००

१३६।०७८।३।२६ िद�ा िनमा�ण सेवा सडक मम�त भुसाहा टोलमा ४९६६८६।००

ज�मा ३७८९०९९।००

३,७८९,०९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.३ �सलब�दीको तयारीः साब�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४०(२) िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ अनुसार �सलब�दी दरभाउप�बाट ग�रने
ख�रद �कृया शु� गन� पूव� मालसामान, िनमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �पे�सिफकेशन, गुण�तर, प�रमाण, आपूित�का शत�ह� र समय तथा अ�य
आव�यक कुराह�को िववरण �प��पमा उ�ेख गरी �सलब�दी दरभाउप�को फाराम तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �सलब�दी तयारी
गरेको फाइल लेखापरी�णमा उपल�ध गराएको छैन । �सलब�दी दरभाउप�को फाइल �यव��थत र अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

३१.४ खच� पु��ाई : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच� ले�दा पु��ाई रा�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले देहाय अनुसारको खच� ले�दा खच� पु��ाई ह�ने �माण संल� गरेको पाइएन । िनयमानुसार खच�का पु��ाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल
गनु�पन� �....

गोभाै िमित भु�ानी पाउनेको नाम �योजन रकम

१८७।०७८।३।३० �जआई ई. ए�ड �मुन �रसोस� एकेडेमी िडिपआर १९८४९९९।००

१६७।०७८।३।३० बैराठपुर टोलको नाला िनमा�ण उ.स. नाला िनमा�ण २००००००।००

१४९।०७८।३।३० स.ई. ल�मण साह इ�धन खच� १५००१५।००

१३०।०७८।३।२२ �लावेवल आईटी ट� ेडस� मे�सनरी औजार ४८३०७५।००

१२७।०७८।३।२२ नासु िशवजी �साद साह काय��म खच� ७३७०००।००

१२४।०७८।३।२१ आधारभूत िव�ालय रमौली बै�रया िश�क तलव ५०००००।००

१२१।०७८।३।२५ एपोलो इ��जिनय�रङ ए�ड क�पनी �लिमटेड िडिपआर १९८५०००।००

१०३।०७८।२।२३ बौ�धमाई �यापार क�सन� �यामसुड मोवाइल १९ थान ४३६९१४।००

९६।०७७।१२।५ अमन िनमा�ण सेवा िव�ुतीय पोल ४८१८०९।००

२०,३९०,२८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९४।०७७।११।५ अच�ना ट� े िडङ क�सन� �स�सिटिभ जडान १८०४८४६।००

८६।०७८।९।२७ शरद इ�टर�ाइजेज मोवाइल ख�रद ११८३५०।००

७६,७७, ७८।०७७।८।१८ आरपी िव�डस� सडक कालोप�े ८७८६८८०।००

७२।०७८।७।२८ रासनारायण यादव सडक िव�तार १३०५००।००

७१।०७७।७।२४ जयराम िमिडया कोरोना िवशेष बृतिच� १०००००।००

३।०७८।६।१५ ल�मीनाथ वासुदेव �ािव छत िनमा�ण उस छत ढलान १६०९६१८।००

ज�मा २०३९०२८३।००

३१.५ �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद : साब�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ मा �सलब�दी दरभाउप�बाट समेत ख�रद गन� सिकने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले ऐनको दफा ४ र ५ अनुसार ख�रद काय� गनु� अगाव ै कानूनले तोके बमो�जम ख�रद पिहचान, �ािव�धक र
�पे�सिफकेसनज�य िवशेषता, िनमा�ण�थल �यव�था, ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगपा�लकाले वीजक र काय� गरेको दे�खने िववरण मा�
समावेश गरी खच� लेखेको छ । मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवा ख�रद गनु� अिघ �यस स�ब�धी �पे�सिफकेसन, योजना, न�शा, िडजाइन, िवशेष
आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार गरेको पाइएन । �ित�पधा� सुिन��चत ह�ने गरी दरभाउबाट ख�रद गनु�पद�छ ।

३२ पे�क� गैसस

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ २०७८-१२-२८ पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 50 मा चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म पे�क� फ�य�ट गरी
स�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म ज�मा �.१६३२२७२।४० पे�क� फ�य�ट गन� बाँक� दे�खएको छ ।िनयममा
�यव�था भए बमो�जम पे�क� फछय�ट गनु�पद�छ �................

पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �यि�, फम� वाक�पनीको नाम �योजन पे�क� रकम

९।०७७।७।६ वतह� मािव हषा�हा तलव रकम ८९०२४०।४०

२२।०७७।९।१६ ल�मी नाथ बासुदेव �ािव दो�ो चौमा�सक तलव ३९३९१२।००

३२।०७७।१०२७ कुमार पटेल नगर�तरीय ि�केट �योगशाला १०००००।००

३४।०७७।१०।२८ उमेश यादव तलव पे�क� १९८१२०।००

५१।०७७।१२।२६ िवमला कुमारी घित� मगर शैि�क काय��म ५००००।००

ज�मा १६३२२७२।४

१,६३२,२७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.२ गैर सहकारी सं�था�रा कामः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम, अिभमुखीकरण, सव�लकरण ज�ता काय�
सरकारी सं�थाबाट गराउदा िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैर सरकारी सं�थाबाट �य�तो काय� गराउन वा
सेवा �ा� गन� स�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९९(१) मा �य�तो कामको आव�यक, िक�सम, समयाव�ध,

कामको गुण�त, जनशि� काय� संचालन िव�ध सिहतको काय� �े�गत शत� र ला�ेरकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन� तथा ९९(२) मा
उ� काय� गराउनको लािग �य�तो काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सुिचमा समावेश
भएका गैर सरकारी सं�थालाई क��तमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य�तर वा �थानीय �तरको दिैनक समाचार प�मा सुचना �काशन गरी सो
सं�थाबाट ��ताव माग गनु�पन� तथा िनयम ९९(५) मा काय��े�गत शत� पूरा गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको ��ताव िशफा�रसको
आधारमा साव�जिनक िनकायले ��ताव �वीकृत गरी स�झौता गरेर काय� आदेश िदनुपन�, यसैगरी सोिह िनयमावलीको िनयम ९९ मा कुनै ख�रद गनु�पदा�
आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थाई लेखा न�बर र मु�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका सं�थाबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी िन�नानुसार � २१८५४५०।००खच� गरेको छ । काया�लयमा स�व��धत सेवाको कम�चारी ह� ँदाह� ँदै
सं�थाबाट गराएको िनयिमत नदे�खएको �

गो भौ िमित सं�थाको नाम कामको िववरण रकम

४५।०७७।१२।४ िमसन डेभलपमे�ट नेपाल �यि�गत घटना दता� िड�जटाइजेशन ४००५००।००

८१।०७८।३।१० सवाि�ण सामुदाियक �सकाइ के�� वकैलिपक िव�ालय सां�रता ५१४०००।००

१४३।०७८।३।२५ जुिपटर टे�नोलोजी �ा �ल �यि�गत घटना दता� �सिवर संचालन १२७०९९०।००

ज�मा २१८५४५०।००

२,१८५,४५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ बे�जू र स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनसुार बे�जूको लगत राखी स�पर��ण गराउनपुन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले बे�जूको लगत राखी फ�य�ट गरेको छैन । नगरपा�लकाको गतवष�स�मको कूल बे�जू �. २३१०८१०००।०० भएकोमा आ�थ�क वष�
२०७६।७७ को देहाय अनसुार �. ३६४७५९।०० स�पर��ण ग�राएको छ ।स�पर��ण प�छको बाँक� बे�जू �. २३०७१६२४१।०० मा यो वष�
�. २१२४३५५९३।०० थप भई कूल बे�जू �. ४४३१५१८३४।०० कायम भएको छ । बाँक� बे�जू �नयमानसुार असलु फ�य�ट गर� स�पर��ण
गराउनुपुद�छ ।

दफा �यहोरा दा�खला िमित दा�खला रकम

५० दोहोरो भ�ा रास�नेही राय
यादव

२०७८।१२।१६ १२७५

५० दोहोरो भ�ा नुरजहान खातुन २०७८।१२।१६ १२७५

७६ बढी वठैक भ�ा २५ जनाको २०७८।१२।१६ २१२५०

१०३ उसलाई वढी भु�ानी २०७८।१२।१६ ३४०९५९

ज�मा ३६४७५९

�नयमानसुार बे�जूको लगत राखी स�पर��ण गराउनपुद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


