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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनेु। 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानूनबमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच यसमेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एंव नेपाल 
सरकार  लेखापर णमान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण 
नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग 
स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  
गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाहलगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 
राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका 

तजमुालगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदनउपर छलफल र बे ज ु फ य टस ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ुउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनुे यव था 
मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफलसमेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 टंकमिण शमा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिश लेखापर ण महा नदशनालय, देश न बर १ 
 

प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. ४७१ म तः २०७९।३।२४ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी मखु यू, 

रंगेल  नगरपा लका, नगर कायपा लकाको कायालय, 
मोरङ। 
 

कै फयत स हतको राय 

हामीले रंगेल  नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयतस हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसगँ स बि धत च लत 
काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाँचामा पूण पमा सबै कारोबार समावेश नगर  व ीय ववरण 

तयार गरेको छ । 

२. लेखापर णबाट  ४ करोड ६० लाख ९३ हजार बे ज ुदेिखएको छ। सोम य े ा  त याबाट .३ लाख ६ हजार फ य ट भई बाँक  बे ज ु
असलु गनपुन .४ लाख ४० हजार, माण कागजात पेस गनपुन  ८३ लाख ८३ हजार, नय मत गनपुन .२ करोड ९ लाख ९२ हजार र 
पे क  .१ करोड ५९ लाख ७२ हजार रहेको छ ।नगरपा लकाको गतवष  १६ करोड ३४ लाख ३ हजार बे ज ुबाँक  रहेकोमा यसवष 
समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे ज ुसमेत हालस मको अ ाव धक बे ज ु२० करोड ८२ लाख ४४ हजार रहेको 
छ । नगरपा लकाको बे ज ुवग करण र अ ाव धक बे ज ुि थ त यससैाथ संल न छ । 

३. नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को दरब द अनसुार 
पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन 
गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको, लगायतका यहोरा लेखापर ण तवदेनमा औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत 
लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले नगरपा लकाको पे क बाहेक स पि  तथा दा य व य कन हनु ेकुनै 
जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नपेालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय तहसगँ हामी वत  
छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  
गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरणउपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय व ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननुबमोिजम सह  र 
यथाथ हनेु गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडार हत व पमा ब  ेगर  
आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगरकायपा लका, मखु र मखु शासक य अ धकृत 
नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर णउपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग तीसमेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडार हत होस ्भनी उिचत आ तता ा  गर  
रायस हतको लेखापर ण तवदेन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको आ ततास म दान गरेको 
हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग 
स बि धत अ य चलत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लनगरन स ने 
नि तता भन ेहुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु 
वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
  

          
 

  
(प साद आचाय) 

 नायब महालेखापर क



 

 
 

रंगेल  नगरपा लका 
 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात पेश 

नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

५३ ७० ४६०९३ ० १८ ३०६ ५३ ५२ ४५७८७ ४४० २०९९२ ८३८३ ० ० २९३७५ १५९७२ 

                                      
 
 

अ ाव धक बे ज ुि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ु यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

रंगेल  
नगरपा लका 
मोरङ १६३४०३ ० ९४६ १६२४५७ ० ४५७८७ २०८२४४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रंगेली नगरपा�लका, मोरङ , रंगेली नगरपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख Nawaraj Karki २०७८-५-३० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Tom Prasad Subedi २०७६-१-४ २०७८-५-१५

लेखा �मुख Rupa Sunuwar २०७५-१२-२५

बे�जु रकम ४६,०९३,५२२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,८१,०८,५१३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५०,४९,५९,९४१ चालु खच� ४२,२२,७०,८९०.३

�देश सरकारबाट अनुदान २,५६,४१,२५६ पँूजीगत खच� २८,२८,२०,२२१

राज�व बाँडफाँट १३,५४,८९,४७०.३३ िव�ीय/अ�य �यव�था २१,३२,७०,७१९

आ�त�रक आय २,८०,९३,१६०.४१

अ�य आय २७,७७,६७,९३९

कुल आय ९७,१९,५१,७६६.७४ कुल खच� ९१,८३,६१,८३०.३

बाँक� मौ�दात १९,१६,९८,४४९.३
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले रंगले�
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता
स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गनु� यस नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । रंगले� नगरपा�लका,अ�तग�त ९ वडा, ५० सभा सद�य, १११.७८ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५२ हजार
१३ जनसं�या रहेको छ ।

२ �ाि� तथा भु�ानी िहसाब
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम रंगेली नगरपा�लकाले �ा� गरेकोआय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनको �ममा भएका �ययह�को
आ�थ�क वष� २०७७।७�मा �ाि� र भ�ुानी �हसाबको सम� संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।

ि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) १०५९१३३६२२ ९७१९५१७६७ ० ९७१९५१७६७ ७४३६०७७६४.२६ ७४३६०७७६४.२६

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

८२६५२४५०१ ७५०८७३३९१.९ ०.० ७५०८७३३९१.९ ५१८९४३७७७.२९ ० ५१८९४३७७७.२९

११००० कर ११ १६०९५२५६९ १४४८०२३५८.५५ ० १४४८०२३५८.५५ ९३३९३१३०.८६ ० ९३३९३१३०.८६

१३००० अनुदान ५८२९८४२७० ५३०६०११९७ ० ५३०६०११९७ ४०७८५४८६४ ० ४०७८५४८६४

संघीय सरकार १२ ५५६९९१२७० ५०४९५९९४१ ० ५०४९५९९४१ ३५३७९५८४५ ० ३५३७९५८४५

�देश सरकार १२ २५९९३००० २५६४१२५६ ० २५६४१२५६ ५४०५९०१९ ० ५४०५९०१९

१४००० अ�य राज�व २८६९७१०६ १८७८०२७२.७४ ० १८७८०२७२.७४ १४६४७१८४.४३ ० १४६४७१८४.४३

१५००० िविवध �ाि�  -

�जसस, सडक बोड�,िव�ालय,

it तलब ,क�णा, सामा�जक
सुर�ा बे�जु लगायत

५२०९०५५६ ५६,६८९,५६४ ० ५६,६८९,५६४ ३०४८५९८ ० ३०४८५९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३००० दािय�व १८००००० ० ० ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� २३२६०९१२१ २२१०७८३७५ ० २२१०७८३७५ २२४६६३९८६.९७ २२४६६३९८६.९७

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ६९७७०५२१ ५०९४५५३२.६८ ० ५०९४५५३२.६८ ५३९२८०६०.५१ ० ५३९२८०६०.५१

धरौटी ० १५४१३३१४.९७ ० १५४१३३१४.९७ १०२१८०२३.४६ ० १०२१८०२३.४६

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

१६२८३८६०० १५४७१९५२७ ० १५४७१९५२७ १६०५१७९०३ ० १६०५१७९०३

भु�ानी (ग+घ) ११६२०७२६५७ ९१८३६१८३०.३ ०. ९१८३६१८३०.३ ७४१३५९०४४.८५ ७४१३५९०४४.८५

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ९२९४६३५३६ ७०५०९११११.३ ०. ७०५०९११११.३ ५३४४९१३७२.६२ ५३४४९१३७२.६२

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
१८ २४७०५९८२६ १८६५३२९४४ ० १८६५३२९४४ १८७४९४४६७.८१ ० १८७४९४४६७.८१

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ २२४९९३३८७ १६२३४८८९६.३ ० १६२३४८८९६.३ ९५२८७०८९.८१ ० ९५२८७०८९.८१

२४००० �याज, सेवा शु�क
तथा ब�क किमशन

१८ ८९४१४० ८९३९१० ० ८९३९१० ० ० ०

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ ६३९२५७२० ५१५०७३९२ ० ५१५०७३९२ ४४१६९०३ ० ४४१६९०३

२६००० अनुदान १८ ० ० ० ० १५००००० ० १५०००००

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १४८८४८९५ १३६७२७५४ ० १३६७२७५४ ६३५६३८० ० ६३५६३८०

२८००० अ�य खच� १८ ७३१४९९५ ७३१४९९४ ० ७३१४९९४ ४७६२४६० ० ४७६२४६०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी
/ पँूजीगत खच�

१८ ३७०३९०५७३ २८२८२०२२१ ० २८२८२०२२१ २३४६७४०७२ ० २३४६७४०७२

घ. अ�य भू�ानी २३२६०९१२१ २१३२७०७१९ २१३२७०७१९ ७४१३५९०४४.८५ ७४१३५९०४४.८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� ६९७७०५२१ ५५२८३६९४ ० ५५२८३६९४ ४१६१३२०९.२३ ० ४१६१३२०९.२३

धरौटी ० ३२६७४९८ ० ३२६७४९८ ४७३६५६० ० ४७३६५६०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

१६२८३८६०० १५४७१९५२७ ० १५४७१९५२७ १६०५१७९०३ ० १६०५१७९०३

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन�  बाक�

० ०

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -१०२९३९०३५ ५३५८९९३६ ० ५३५८९९३६ २२४८७१९.४१ २२४८७१९.४१

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

१३८१०८५१३.१ १३८१०८५१३.१ १३४९२७८९१.९७ १३४९२७८९१.९७

वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

-१०२९३९०३५ १९१६९८४४९.३ ०. १९१६९८४४९.३ १३७१७६६११.३८ १३७१७६६११.३८

ब�क तथा नगद बाक� २४ १९१६९८४४९.३ १९१६९८४४९.३ १३,८१,०८,५१३.०८ १३,८१,०८,५१३.०८

३ बैक िहसाब िमलान 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन । �थानीय तहले
स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको खाता अनुसार आषाढ मसा�तको बैक मौ�दात �.१९१६९८४४९.३ दे�खएकोमा सो अब�धमा बैक अनुसार बैक मौ�दात
�२२२८३१३००.७ दे�खएकोले �े�ता भ�दा बैक बढी दे�खएको �.३११३२८५१।१४ का स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ।

खाताको नाम �े�ता अनुसारबाँक� ब�क �टेटमे�टअनुसार बाँक�

चालु खच� खाता ० १८४०६४०१।७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पँू�जगत खच� खाता ० ३६६११२५९

फाम�सी ( िबिबध ) ६३२८७१ ६३२८७१

िबमा (िबिबध ) ७०३८९।५७ ७०३८९।५७

िविवध खच� खाता अ�पताल ३३८३३७९।१४ २९९५७७४।८९

�थािनय तह धरौिट खाता २५२३७७१२।४३ २४८६८९४८।४३

�थािनय तह स��त कोष खाता १५५८६९७५१।७७ १०८३२३६५९।१७

िविवध कोष खाता २४३७०७२।३९ २४३७०७२।३९

राज�व बाडफाड खाता 0 ०

�कोप �यव�थापन खाता ४०६७२७३।१४ ५०२०९८७।१४

आ�तरीक राज�व खाता 0 २३४६३९३७।४४

ज�मा १९१६९८४४९.३ २२२८३१३००.७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले ऐन बमो�जम आ�त�रक िनय��ण
�णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा ��येक बष�
अ�ाब�धक गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।
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 छैन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण अ�याव�धक गरेको छैन
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� गरे दे�खएन ।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
म ले प फा नं ९०७ बमो�जम �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन ।
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� र यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख
पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
साब�जिनक ख�रद िनयमवली २०६४ को िनयम ११५ मा साब�जिनक िनकायले आपुित� गरीएका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािब�धक �पेिशिफकेशन र गुण�तर
बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गराउनुपन� �यब�था छ । पा�लकाले ख�रद ग�रएका ठूला उपकरण र सवारी साधन बाहेकको सामान आपूित�मा गुण�तर परी�ण
र िनरी�ण भएको दे�खएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन पा�लकाका काय��मह�को
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साब�जिनक सुनुवाई गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५.१.३ मा बजेटको पुब� तयारी गदा� गाऊँ वा नगर काय�पा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालन गन�
िवकास ि�याकलापह�लाई िवषयगत �े� तोक� काय�पा�लकाका सद�यह�लाई िवषय �े�गत �ज�मेवारी िदनु पन�छ । �य�तै सोिह िद�दश�नको बुदा ५.२.२.३ मा �ोत अनुमान
तथा बजेट िनधा�रण सिमितको काम, कत��य अ�धकारमा िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन�,र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गन� समेत �यब�था छ।
पा�लकाले यस बष� िद�दश�न बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितले िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न
तय नगरी िबषयगत �े�मा देहाय बमो�जम बजेट तथा खच� गरेको छ । िद�दश�न बमो�जम िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी
माग�दश�न तय गरी बजेट तजु�मा तथा खच� ग�रनु पद�छ ।

िबषयगत �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास १०७११०००० ९५५५९१८८ ८९.२२

सामा�जक िबकास ३०७६९८६७८ २४३२२४९२७ ७९.०५

पूवा�धार िवकास २०७४७१९२९ २१७८३२१६२ ७३.२३

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� ७१५०५१८ ६११८४३१ ८५.५७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� २१००३२४११ १४२३५६४०३ ६७.७८

ज�मा ९२९४६३५३७ ७०५०९११११ ७५.८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थािनय �तरकाको िबकासका लागी आब�धक,बािष�क, रणनीती
िबषय �े�गत म�यका�लन तथा िदघ�का�लन िबकास योजना बनाई लागु गनु�पन� रयोजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमिककरण गनु�को साथै म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ।पा�लकाले योजना छनौट गदा�
ऐनमाभएको �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 ।यसवष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका
कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्

�. सं. िववरण योजना सं�या खच� रकम

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ८ ६१७७२५

२ एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ३४ ९५००७७३

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ९ ६९१८०२५

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १४ ३१११८२८३

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा ६५ ४८१५४८०६

७ बजेट तथा काय��म ��कृित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान, सोही ऐनको दफा ६५,६६,६७ र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५ बमो�जम �कृयापुर् याइ आषाढ १० गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र ऐनको दफा ७१ (६)बमो�जम असार
मसा�त िभ� बजेट पा�रत गरीस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले आ. ब.२०७७।७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट देहाय बमो�जम तोक�एको िमित २०७७।३।२९ मा � ७२
करोड ६६ लाख ३ हजार बजेट सभा सम� पेश गरी सभाले िमित २०७७।३।२९ मा बजेट पा�रत गरेको छ।पा�रत गरेको बजेट ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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योजना तथा बजेट तजु�मािद�दश�नको देहाय �कृया तथा काय�त�लकाको अब�धिभ� काय� भएको नदे�खएकोले तोिकएको �कृया तथा काय�त�लकाको बमो�जम बजेट पा�रत
गरीनुपद�छ ।

बजेट तयारी चरण िनयममा रहेको
अब�ध

काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

�थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व ��ेपण गरी काय�पा�लकामा पेश गरी गनु�पन� । ��येक बष� पौष
१५ िभ�

२०७७।
३।२५

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६५,र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को लािग आय �ययको ��ेपण ग�रएको त�यांक सिहतको िबबरण
नेपाल सरकारमा पेश गन� ।

पौष मसा�त िभ� अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन २०७४
को दफा १८

�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले �ोतको ��ेपण , स�तु�लत
िबतरणको खाका , बजेट सीमा िनधा�रण गन� ।

��येक वष�को
बैशाख १० गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

२०७७।
३।२५

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६६( ६) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को बजेट �समा, गाउपा�लका, नगरपा�लका, िबषयगत
महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमितलाई पठाउने ।

��येक वष�को
बैशाख १५ गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६६( ७) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

�ा� बजेटको �समािभ� रिह िबषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा सिमितले पा�लकाको
योजना,�ाय��म तथा अनुमािनत, बजेट तजु�मा गरी पेश गनु�पन� ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६६( ८) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमित बाट असार ५ गते िभ� २०७७। �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा

�म भौचर
न�बर
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�ा� बजेट �ाथिमक�करण गरी अ��तम ��ताब काय�पा�लकामा पेश गरी
काय�पा�लकाबाट ��वकृत गनु� पन�।

३।२१ ६७ र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

गाउँ वा नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको वािष�क बजेट तथा काय��म उपा�य� वा
उप�मुख वा िनजको असमथ�तामा काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लकाको कुनै सद�य
माफ� त गाउँ वा नगर सभामा ��तुत गरी स�नु पन� ।

असार १०
गतेिभ�

२०७७।
३।२९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
७१(१)

बजेट तथा काय��म सभाले पा�रत ग�रस�नु पन� असार मसा�त
िभ�

२०७७।
३।२९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
७१(६)

सभाले �वीकृत गरेको वािष�क बजेट तथा काय��म सव�साधारणको जानकारीको लािग
�काशन र स�ब��धत पा�लकाको वेवसाईटमा अपलोड गनु� पन� ।

�ावण १५ िभ� २०७७।
३।२९

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४ बुदा ५

�म भौचर
न�बर
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८ बजेट अब�डा 
�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 । पा�लकालेयस बष� देहाय काय��ममा � २३४५४८०० बजेटअब�डा
राखी काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा खच� गरी गाउसभाबाट अनुमोदन गरेको छ ।बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ

काय��मको नाम बजेट रकम

नगरपा�लक समपुरक कोष ५००००००

ममत� स�भार कोष १६६१४८००

भैपरी आउने पु�जगत १८२००००

भैपरी आउने चालु २००००००

ज�मा २५४३४८००

९ बजेट काया��बयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमो�जम सभावाट बजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गन� �यव�था छ ।�य�तै बजेट काय��वयन गदा��थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ६ र ७ देहाय बमो�जमको �ि�या
पुर् याइ बजेट तथा योजना काया��वयन गन�पन� �यब�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को बािष�क बजेट २०७७ असार २९ मा सभावाट �वीकृत गरेकोमा �मुखले
�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िमित २०७७।४।४ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको भएपिन बजेट काया��वयनका देहाय चरणह�को काया��वन गरेको दे�खएन ।ऐनले
तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, �ि�या तथा काय�ता�लका बमो�जम बजेट काया��वयन �ि�यालाई अबल�बन गरीनुपद�छ ।

बजेट का�या��वयनका चरण िनयममा रहेकोअब�ध काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेटखच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� । सभावाट बजेट �वीकृत भएको २०७७। �थानीय सरकार संचालन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 55

सात िदन िभ� ४।४ ऐन, २०७४ को दफा ७३

�मुख �शासक�य अ�धकृतले ��वकृत काय��म स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा /इकाइ
�मुखलाई �ल�खत �पमा योजना काया��वयनको�ज�मा िदनुपन� ।

अ��तयारी �ा� भएको १५
िदनिभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ६

स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा/ ईकाइ �मुखले काय��म काया��वयनको काय�ता�लका
�मुख �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन� ।

योजना काया��वयनको �ज�मा
�ा� भएको िमितले ७ िदनिभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ६

सबै िवभाग/ महाशाखा /शाखा / इकाइ �मुख बाट �ा� काय�योजनालाई �मुख �शासक�य
अ�धकृतले एिककृत गरी एक�कृतकाया��वयन काय�योजना काय�पा�लका सम� पेश गनु� पन� ।

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ६

गाउँ / नगर काय�पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तथा गु�योजना �वीकृत गरी सो अनु�प
ख�रद काय�को �यव�थापन गनु�पन� ।

आ�थ�क वष� शु� भएको एक
मिहना िभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा ६

अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमित गठन गरी, सिमितले काम गरेको �ितबेदन ��येक २
मिहनामा काय�पा�लकामा पेश गनु�पन� र काय�पा�लकाले अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितको
�ितबेदनको आधारमा योजना काय��वयनमा दे�खएका �ुिटह� स�चाउन तथा समय र गुण�तर
कायम गन� स�ब��धत प� (उपभो�ा सिमित,िनमा�ण �यबसायी,परामश�दाता र कम�चारी)लाई
आब�यक िनद�शन िदनुपन� ।

एिककृत गरी
एक�कृतकाया��वयनकाय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश गरेको
१५ िदन िभ� सिमितले
काय�योजना बनाई काया��वयन
गनु�पन�

- �थानीय सरकार संचालन
ऐन, २०७४ को दफा १६(४)

ख (५)र �थानीय तहको
वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६.२.१ र ६.२.१

वडा अनुगमन सिमित गठन गरी बडा�त�रय योजना अनुगमन गदा� दे�खएको िबषयका
स�ब�धमा अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउनुपन� ।

- �थानीय सरकारसंचालन
ऐन, २०७४ को दफा १६(४)

ग (४) र �थानीय तहको

�म भौचर
न�बर
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वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४को
बुदा ६.२.३

पा�लकाले १० करोड भ�दा बिढ लागतका आयोजनाको योजना स�प� भएको २ बष� िभ�
ते�ो प�बाट �भाब मु�याङकन गराउनुपन�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.४

१० काय��म   संसोधन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट सीमा र शीष�क बािहर गई बजेट खच� गन� पाउने छैन भ�े �यब�था छ ।�य�तै आ�थ�क
काय�िब�ध तथ िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३(१) मा �वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तरगतको कुनै काय��म काया��वयन गन� नसिकने भएमा वा
�वीकृत काय��म िभ�को अ�य कुनै ि�यकलापमा खच� गनु�पन� अब�था भएमा �य�तो काय� स�प� गन� नस�नुका कारण तथा नयाँ काय��म स�ालन गनु�पन� आधार उ�ेख गरी
काय��म संसोधनका लािग तालुक िनकायमा ले�ख पठाउदा आब�धक योजना तथा काय��मको उदे�य ल�य र ��बकृत बजेट अनुकूल ह�नेगरी पठाउनुपन� तथा लेखा उ�रदायी
अ�धकृतले िबिनयोजन ऐनको प�र�धिभ� रही आव�यकता तथा औिच�य समेतको आधारमा काय��म संसोधन गरी बजेट सूचना �णालीमा अ�ाब�धक गन� लगाउनुपन� �यब�था
छ । नगरसभाले २१ वटा काय��मबाट � २ करोड ४८ लाख ८६ हजारका योजना संसो�धत गरी ८९ वटा काय��म /योजनाह� काय�पा�लकाबाट भएको िनण�यलाई �वीकृत गरी
रकमा�तर र थप बजेट समेत� १३करोड१६लाख ४२हजारका काय��म संसोधन भएको दे�खएको छ । बजेट िबिनयोजन गदा� नै यथाथ� ह�नेगरी िबिनयोजन ऐनमा समाबेश गरी
ऐनको प�र�धिभ� रही खच� गनु�पन�मा आ�थ�क बष�को िबचमा योजना संसोधन गरी काया��वयन गनु� उपय�ु होईन 

�म भौचर
न�बर
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११ चौमा�सक 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 काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ।काया�लय ले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार देहाय बमो�जम �थम
चौमा�सकमा १०% दो�ो चौमा�सकमा १९% ते�ो चौमा�सकमा७१% र आषाढ मिहनामा ५०% खच� भएको दे�खएको छ। । चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम
काय�स�पादन स�प� नगरी वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमासमेत असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गन� चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन ग�रनुपद�छ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ पा�लका पँूजीगत १८७६४६९२० २७३२९४७८ ४९२४२३२० १११०७५१२२ ६१२२००६९

२ संघीय सशत� पँूजीगत ७७५३६००१ ० ० ७७५३६००१ ७१००७१२०

कुल ज�मा २६५१८२९२१ २७३२९४७८ ४९२४२३२० १८८६१११२३ १३२२२७१८९

१०० १०% १९% ७१% ५०%

१२ अनुदान िबतरण 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमावली २०७७ को िनयम ४० (५) मा काया�लयले कुनै संघ वा सं�थालाई रकम िददा योजना काय��म र लागत समेत खुलाई
िदईनुपन� र जुन कामको लागी िदएको हो सो काममा ल�य अनुसार खच� गरे वा नगरेको र �य�तो रकमको कानुन बमो�जम लेखापरी�ण भए नभएको कुराको अनुगमन गरी
�ितबेदन �लने �यब�था छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा िनयमावलीको उ�े�खत �यब�था बमो�जम �ितबेदन �लएको
दे�खएन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा
दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
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१३ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार
िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ। पा�लकाले हालस�म     १ वटा ऐन ४वटा िनयमावली १६ वटा काय�िब�ध तथा २ बटा
िनद�िशका र १ वटा मापद�ड आदी िनमा�ण गरी काया��बयननमा आएकोमा आ�नो अ�धकार �ेञिभ�को आब�यक कानुन बनाई पा�लकाको काय��कृयालाई �यब��थत गरीनुपद�छ
।

१४ �याियक सिमित 

�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 िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फछ् य�ट कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाक�७ वटा र यो बष� २५ िववादगरी ३२ वटा दता� भएकोमा २१ वटा मा� फ��यौट भई २५ फछ् य�ट ह�न बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१५ दरब�दी तथा पदपुित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत
सिहत ७८ दरब�दी �वीकृत रहेको िबबरण �ा� भएकोमा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५७ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �साशिकय अ�धकृतदशौ सिहत २१ पदह��र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म
स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको��थित छ । तसथ� �र� पदह� �देश लोक सेबा आयोग माफ� त यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह
�भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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१६ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीयतहले आ�नो अ�धकार�े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी
�कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लई नेकम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन�रअ�थायी दरब�दी सृजना गन�न सिकने �यव�थाछ।तर पा�लकाले कुल ७२ जना
कम�चारीह� करार र �यालादारीमा रा�ख�. १२९९३७२२ तलब खच� लेखेकोछ ।
�यसैगरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर�हरी, सवारीचालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे
लगायतकापदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेकोछ।�थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक ई��जिनयर अिमन सहायक क��यटुर अपरेटर लगायत िविभ�
पदमा १५ करारिनयिु�गरी � ४६८५७४० भु�ानी गरेको काय� ऐन िबप�रत दे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

४,६८५,७४०

१७ अबकास 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� राज�व बाँडफाँडवाट कम�चारी क�याण कोषमा �.२५
लाख ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धीत पा�लकाबाट कुनै ऐन कानून नबनाएको ह�दा क�याण कोष स�ालन स�ब��ध कानुन बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

१८ सं�पितको संर�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४ मा कुनै कम�चारीको �ज�मामा रहेको सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने गरी लगत �े�ता
सिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने�यव�था रहेको छ यस पा�लका काया�लय तथा वडा काया�लयह� मा
रहेका स�प��ह�को िववरण देहाय अनुसार छः

मु�य स�पित तथा मालसामानको नाम ज�गाको �े�फल /साधनको प�रमाण मु�य रकम स�पित तथा मालसामानको बत�मान अब�था �योग/कैिफयत

ज�गा ५-५-१४ धुर नखुलेको �योगमा रहेको

भबन ११ नखुलेको �योगमा रहेको

�यापरीक भबन ४ नखुलेको �योगमा रहेको

दमकल १ ५२४३००० सचालनमा रहेको

�म भौचर
न�बर
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जीप ३ ९३२०००० सचालनमा रहेको १वटाको नखुलेको

िटपर १ २६०४९९९।९९ सचालनमा रहेको

मोटरसाईकल १७ ३२३६८२४ सचालनमा रहेको १वटाको नखुलेको

�कुटर १ १९२९०० सचालनमा रहेको

ए�बरले�स १ सचालनमा रहेको

, उ�े�खत िबबरण आधारमा अबलोकन गदा� देहाय दे�खएको छ

पा�लकाले आ�नो कितपय भबनमा �योगमा रहेको ऐलानी ज�गाको कानून अनुसार नेपाल सरकारबाट भोगचलन ��वकृती न�लएको दे�खएन ।
सघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा
स�पित, तथा सािवकका संघीय िबषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख राखेको नदे�खएन ।
�ज�सी िनरी�ण �ितबेदनले �ज�सी उ�ेख गरेको, मम�त गनु�पन� , मम�त नह�ने काम नला�े मु�य नखुलेको समानको आब�यक कारबाही �कृया शु� नभएको र सािवकका
गाउ िबकास सिमितका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण गरी पा�लकाको मुल अिभलेख तथा �ज�सी खातामा अधाब�धक गरेको नदे�खकोले पा�लकाको स�प��को
उिचत संर�ण भएको दे�खएन ।

१९ साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, अ�य साब�जिनक स�प��, साव�जिनक
�योग �थल, ज�गा वा अ�य संरचनाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�तास�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले �य�ता
साब�जिनक स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख राखेको दे�खएन ।पा�लकाले साव�जिनक ज�गाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�खअनुगमन नगरेको कारण समेतबाट साव�जिनकपित�
ज�गाले ओगटेको �े�फल पुरै सावुद रहे, नरहेको र �य�ता साब�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वाअ� कुनै �यहोराले हक ह�ता�तरण वा �लजमा िदए, निदएको
स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० िश�क दरब�दी र पदपुत� 
नेपाल सरकार मं���प�रषदबाट सािबकमा �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थािनय तहगत �पमा
बाँडफाँड भए बमो�जम िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम छ ।

िब�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपुत� काय�रतम�ये अ�थायी/करार पद �र� िब�ाथ� सं�या

२९ २५२ २२२ ४७ ३० ८२८६

उ�े�खत िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र िनकासा अिभलेख रा�नु पन�मा राखेको दे�खएन ।

२१ अनुगमन

२१.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा सामुदायीक िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर ��थतीको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सो को एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत
के�� पठाउने र सोको काया��यन गरी िब�ालयमा शैि�क गु�तर सुधार गन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ.व मा िब�ालयको शैि�क गुण�तरको बारे मापद�ड िनधा�रण गरी
अनुगमन गरेको �ितबेदन नदे�खएकोले आफनो पा�लका अ�तरगतका िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ,।

२१.२ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भौितक िनमा�ण सुधार काय��म स�ालन गन� �थानीय तह��थत स�पुण� िव�ालयह�को अनुसूची ५ मा उ�े�खत मापद�डका
आधारमा भौितक सव��ण गरी आव�य�ाको आधारमा �ाथिमकता�म िनधा�रण गरी सुचका� सिहतको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले सोही �यव�था बमो�जम
�ाथिमकता�मका आधारमा िव�ालय छनौट गरेको र मापद�ड बमो�जम काय� भए नभएको अनुगमन गरेको पाइएन।

२१.३ पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको गरी सो को आधारमा गनु�पद�छ । पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन र अनुगमन
मापद�ड िनधा�रण गरेकोनगरेकोले िनजी िब�ालयह�को �यब�थापन तथा शु�क िनधारण ��थतीको मु�याङकन ह�ने अब�था दे�खएन ।पा�लकाले िनजी िब�ालयह�को
�यब�थापन र अनुगमन मापद�ड ��वकृत गरी अनुगमन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२१.४ �थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)मा सब� सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउपा�लका/नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड (ज) (२१) मा
सामुदाियक िब�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन,िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले यस �थािनय
तह अ�तरगतका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखमान िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरे
नगरेको,क�ी गरेको नागरीककोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल
सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथाक म�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको ज�ता
िबषयह� िनयमन गरी र िव�ालयह�को सामा�जक परी�ण �ितवेदन उपर आव�यक लेखाजोखा समेत गरी �ितवेदन काया��वयन गरेको खु�नेगरी िब�ालयको अनुगमन
िनयमनगरेको �ितबेदन दे�खएन ।

२२ अ�तर सरकारी अ��तयारी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िनयमावली िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४६ मा �थािनय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गरी िनण�य
भएमा स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले �थािनय तहलाई संिघय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाली अनुसार
आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म गन� काया�लयले �य�तो अ��तयारी अनुसार
भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाचामा अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनुपन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम अ�तर सरकारी
अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन� अ��तयारी तथा िनकासा �ा� भई खच� समेत भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा
पठाएको दे�खएन । कानुनमा भएको �यब�था अनुसार खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

३१४०१०१२३ १४६४३८६०० १५४७१९५२७ १५४७१९५२७

३६५००१०४३ १६४००००० १४५०९५३९ १४५०९५३९

ज�मा १६२८३८६०० १५४७१९५२७ १५४७१९५२७
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२३ कोिभड १९ आ�दानी खच� 
आ=व २०७७।७८ मा कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ० राहत िवतरण ३९५३५५

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ९९५९१०९ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ३८७४७४२

संघीय कोिभड कोषवाट ० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद २७६४१९३

�देश कोिभड कोषवाट १५००००० आइसोलेसन के�� िनमा�ण १८४६२३

अ�य �ोतबाट ५३५००० खोप काय��म खच� ०

जो�खम भ�ा २२०८५६२

�शासिनक खच� ७५७६७५

अ�य खच� ९४४२१३

वाँक� ८६४७४६

ज�मा ११९९४१०९ ११९९४१०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 55

२४ औषधी तथा �बा��य सामा�ी ख�रद 

· काया�लयमा आब�यकता पन� सामान एिकन ग�रसकेपिछ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले एकलाख भ�दा बिढको मालसामान
ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गरी ऐनको दफ ५क बमो�जम �वीकृत गनु�पन� र ख�रद कानुन बमो�जम ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� � २७६४१९३ मु�य
बराबरको ख�रद गरेका औष�धको आब�यकता एिकन गरी लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गरेको नदे�खएको र ख�रद भएका औषधी तथा �बा��य सामा�ीह� ख�रद
कानुनको �कृया नपुया�ई पटक पटक ख�रद गरेको र ख�रद गरीएका सामानको िबतरण गरेको भरपाइ पेश गरेको दे�खएन ।

२५ खोप िबबरण 

· कोिभड १९ रोकथाम र िनय��णको लागी नेपाल सरकार �बा��य मं�ालय माफ� त देहाय परीमाणमा खोप �ा� भएकोमा पा�लकाको �बा��य सं�थाबाट देहाय प�रमाण खोप
लगाएको िबबरण �ा� भएको छ ।

िबबरण अनुदानमा �ा� खोप खोप लगाउन िम�ने प�रमाण डोज खोप लगाएको सं�या कैिफयत

कोिभ�स�ड मिहना माघ ५०० ५००० २५०३ पिहलो डोज

कोिभ�स�ड फागुन चै� मिहना ० ० २२२ दो�ो डोज
टुटफूट ५
िफता� २२७०

ज�मा ५०० ५००० २७२५ २२७५

२६ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर,भबन िनमा�ण अनुमित द�तुर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी�लने प�रपाटी
रहेकोले राज�व असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सबैलाई करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२८ समयमै दा�खला नगरेको 
पा�लकाले तपिशल अनुसार असुल गरेको कर तथा गैरकर राज�व तोिकए बमो�जमको अवधीिभ� स��त कोष दा�खला नगरेको पाइयो। समयमै दा�खला गन�तफ�  काया�लयको
�यान जानु पद�छ।

राज�व िशष�क आ�दानी रकम

भुिम तथा मालपोत कर - 11314 3317388.69

�यवसाय कर - 14611 2935405

अ�य कर - 11691 164695

अ�य द�तुर - 14249 1325879.89

अ�य द�तुर - 14249 542879.34

अ�य िबि�बाट �ा� रकम - 14213 110000

अ�य राज�व - 14529 7434611

अ�य सेवा शु�क - 14219 12040

एकलौटी फम� तथा �यि�गत आयमा ला�े कर - 11111 414600.62

कृिष तथा पशुज�य व�तुको �यवसाियक कारोबारमा ला�े कर - 11631 2500

�म भौचर
न�बर
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घर बहाल कर - 11321 875534.07

न�सा पास द�तुर - 14242 588193.16

न�सापास द�तुर - 14242 1500

नया �यवसाय दता� - 11613 57400

नयाँ �यवसाय रे�ज�� ेशन द�तुर - 14253 332000

�याियक द�तुर - 14221 7950

�यायीक द�ड ज�रवाना र जफत - 14311 9916.81

नाता �मािणत द�तुर - 14245 15540

नाता �मािणत �सफा�रस - 14245 218000

�शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत - 14312 99319.2

�यि�गत घटन दता� द�तुर - 14244 4000

बे�जु - 15111 1400

िबमा दािब �ा�ी - 14511 2000

भुिम तथा मालपोत कर - 11314 124579.57

�यि�गत घटना दता� द�तुर - 14244 583600

�यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर - 11613 139330

10

�म भौचर
न�बर
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िव�ीय िनकाय बाट �ा� �याज - 14111

िव�ुत सेवा शु� - 14218 250

�वा��य सेवा �यवसाय रे�ज�� ेशन - 11442 52000

�सफा�रस द�तुर - 14243 2548565

�सफा�रस द�तुर - 14243 314898.75

ज�मा 22235986.1

�म भौचर
न�बर
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२९ बढी भु�ानी 
साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम १२३ ( १ )मा ख�रद स�झौता अनुसार साब�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारको शत�
बमो�जम �ािब�धक नापजाच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको बा�तिबक काय� स�पादनको आधार बमो�जम िबल िबजकको भु�ानी गन� स�ने �यब�था छ ।अ�पतालको
ईमज��सी भबन िनमा�णका िनमा�ण �यबसायी शाह ए�ड साह जे िभ लाइ पाचौ रिनङ िबलको रकम भु�ानी गदा� िनयमाव�ल बमो�जम बा�तिबक काय� स�पादनको गणना नगरी देहाय
बमो�जम भु�ानी भएकोले बिढ भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

िबबरण यस िबलको नापी
रकम

गो भौ नं भु�ानी
रकम

बढी
भु�ानी

ठेनं५।२०७६।७७अ�पतालको ईमज��सी भबन िनमा�णका िनमा�ण �यबसायी शाह ए�ड साह जे िभ
लाइ पाचौ रिनङ िबलको

२२५१६७० ३२९।२०७८।
३।२२

१३४७२७९

२२।२०७८।३।
२२

४७४३९९

१५।२०७८।३।
२२

७३००००

ज�मा २२५१६७० २५५१६७८ ३००००८

३००,००८

�म भौचर
न�बर
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३० भेरीएसन 

साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूबा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काय��वयनको �ममा सृजना भएमा सोको �प�
कारण खुलाई भे�रयसन आदेश जा�र गन� स�ने �यव�था रहेको छ । साथै साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८ भे�रयसन जारी गदा� �ािव�धक पु��ाई समेत
पेश गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले ख�रद स�झौताको BOQ प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको काय� गराउदा पिन भेरीएसन प�रमाण ��वकृत नगरी भु�ानी िदएको छ । ख�रद
स�झौताको BOQ प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको काय� गराउदा ख�रद स�झौता संसोधन ह�ने ह�दा भे�रयसन ��बकृत बेगर भु�ानी िदएकोले अिनयिमत �

ठे�काको िबबरण काय� BOQ प�रमाण घ
मी

भु�ानी
प�रमाण

भेरीएसन
प�रमाण

दर रकम

ठेनं२५।२०७६।७७अ�पतालको ईमज��सी भबन
िनमा�णका
िनमा�ण �यबसायी शाह ए�ड साह जे िभ

िप �स �स १:३:६ �स न ८ ७.९६ ४१.९० ३३.९४ ८००० २७१५२०

“ काठको काम �स न   १२ .८२ ६.७८ ५.९६ १७५००० १०४३०००

“ आईरन आर एस
�स नं ३६

१४.८६ १८.०५ ३.१९ ५००० १५९५०

ठेनं२९।२०७६।७७ ना�ल िनमा�ण तथा कालोप�े
का
िनमा�ण �यबसायी िबर िनमा�ण सेबा

स�झौता रकम १०४१८२८१
काय�स�प� रकम
१०९३३६३२।६८

५१५३५१।
६८

ज�मा १८४५८२१।
६०

१,८४५,८२१

�म भौचर
न�बर
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३१ नापी िकताब 

िनमा�ण स�व�धी कामको िववरणमलेप फा नं ५०३ को ढाँचामा नापजाच गरी नापी िनय��ण खातामा जनाई ��येक िनमा�ण काय�को नािप िकताव रा�नुपद�छ । पा�लकाले �योग
ग�रने नािप िकतावह� नापी िनय��ण खातामा अिभलेख नजनाई हालस�मअ�याव�धक काम, प�रमाण सूची (BoQ) मा उि��खत दर, ज�मा रकम, सडक िनमा�णको हकमा
चेनेज नखुलेको र ��वकृत मलेप फा नं ५०३ ढाँचामा नभएको दे�खएको छ । ��वकृत मलेप फा नं ५०३ ढाँचामा नरहेका क��यटुरको लुज�सट �योग गरी िनमा�ण काय�को भु�ानी
िददा यथाथ� नापजाचको रकम भु�ानी भएको हो भनी एिकन गन� सिकएन ।पा�लकाले ��वकृत ढाचाको नापी िकताब �योग गरी सोको आधारमा िनमा�ण काय�को भु�ानी
ग�रनुपद�छ ।

३२ क��टजे�सी 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० (७) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� ढाँचा उ�ेख छ । िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� बक�  चाज�
�टाफ खच� २ �ितशत र सानाितना अ�य २ �ितशत गरी ४ �ितशत थपगन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले क��ट�जे�सी खच� लेखेकोमा ��वकृत काय�िब�ध बमो�जम खच� ग�र
देहाय अिभलेख राखेको दे�खएन ।

कुनै बजेट उपिशश�कको क��टनजे�सी खच� जनाउदा स�ब��धत ठे�काको नापी िकतावमा समेत खच� �िव� गरेको ह�नु पन� र यसरी ग�रएको खच�को अिभलेख
ठे�ककैिप�छे रा�नु पन� �यव�था भएकोमा यस वष� खच� भएको क��टनजे�सी रकमको स�व��धत ठे�काको नापी िकताबमा अिभलेख गरेको दे�खएन । क��टनजे�सी
खच�को अिभलेख नापी िकताबमा रा�नु पद�छ ।
नेपाल सरकारको िमित २०७०।१ ।५ को िनण�य अनुसार ६०% क�टी�जे�सी चालु �कृितमा र ४०% क�टी�जे�सी पु�जगत �कृितमा खच� गनु�पन� �यब�था छ ।
पा�लकाले उ�े�खत �कृित िमलाई खच� गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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३३ डीपीआर 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म
अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ

गो भौ नं िमित काय� परामश�दाता खच� रकम अ�यायनबाट दे�खएको ल ई

९।२०७७।४।१ को�ड �टोरको िड पी आर �माट� ई��जिनयरीङ ए�ड सोलुसन १०१७९३७

२७।२०७८।३।२३ वडा भबनको िड िप आर �पेश ई��जिनयरीड क�स�टे�सी १४३०२९७

य�तो अ�ययन काय� गराउँदाला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच�गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा�
पा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा पा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय�गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन
लेखापरी�णमा पेश नभएको र डी पी आर तयार भएका आयोजनाह� काया��वयन मागएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन

३४ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१० ) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी
िदन आब�यक िबल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाच गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले गो भौ नं ५६।
२०७८।३।३० मा ख�रद गरी पो� मेडीकल �ा �ल लाइ भु�ानी गरेको देहाय सामान �ज�सी िकताबमा दा�खला भएको नदे�खएकोले दा�खला गनु�पन� �

सामानको नाम मु�य रकम

ABG MACHINE ७०००००

PATIENTMONITOR CMS 8000 ८५००००

WHEL CHAIR ५००००

ज�मा १६०००००

१,६००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ जडान तथा मु�या�न 

ख�रद गरी जडान ह�ने �कृितका सामान तथा साव�जिनक िनमा�ण काय�को फ�डमा काय� भएको नाप जाँच गरी नापी िकतावमा अिभलेख रा�ख सो आधारमा भु�ानी गनु�पद�छ ।
पा�लकाले यस बष� देहाय �कृितको जडान ह�ने समानको समान ख�रदको आधारमा भु�ािन भएकोले जडान तथा नाप जाँच भएको �माण पेश ग�रनुपन� �

गो भौ नं भु�ानी �लने ख�रद िबबरण खच� रकम

३०९।२०७८।३।१५ िह�टेक �ला�ीक िपिभसी �मु पाइप ३५७७५१२

४२८।२०७८।३।२९ �लोबल ई�ड��ट�ज �ा �ल �मु पाईप ४६१३०४

ज�मा ४०३८८१६

४,०३८,८१६

३६ सोझैख�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 सोझैख�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� पँूजीगत तथा
चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

गो भौ न आपुत�क िबबरण खच� रकम

११४।२०७७।१०।८ राजबंिश फिन�चर फिन�चर १४८०३०

१३९।२०७७।१०।२३ आजु� टेडस� टेबल कुस� ४९१५५०

२५७ २०७८।२।१६ आचल ��टल फन�चर उ�ोग कुस� समेत १५२९२२

ज�मा ७९२५०२

७९२,५०२

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन�,
दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१(१) मा बीस लाख �प�या भ�दा बिढ
लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु� पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी
सोझै ख�रद गरी िन�न अनुसार � ५२५४६२ खच� गरेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो भौ नं िमित स�लाय�स िववरण रकम

५४१।०७७।१२।५ यशोदा �टेशनरी ए�ड जनरल स�लाय�स �टेशनरी साम�ी ९९९४८

५४२।०७७।१२।५ �य ु�यास छापाखाना �टेशनरी साम�ी ९७१८०

५७२।०७७।१२।११ दाहाल स�लाय�स ए�ड ट� ेड �टेशनरी साम�ी १९४२३४

६५०।०७८।१।६ एम एस क��यटुर केयर कलर ि��टर बोड� लगायत �टेशनरी साम�ी १३४१००

ज�मा ५२५४६२

५२५,४६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ उपभो�ाको काय� 
साव�जिनकख�रदऐन, २०६३कोदफा४४माउपभो�ासिमितवालाभ�ाहीसमुदायबाटिनमा�णकाय�गराउदावासोस�व�धीसेवा�ा�गदा�िमत�ययीता, गुण�त�रयतावािदगोपनाअिभवृि� ह�ने
भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूहबाट �य�तो काय� गराउन वा
सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४ )मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउदा �म मुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा
िमत�ययीता, गुण�त�रयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन�
काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ ।पा�लकालले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण, कालो प�े ढल क�भट� ज�ता काय� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको
�ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�त�रय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र
प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन । साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत
उपभो�ा सिमितबाट गराउन स�ने कामको काय�िव�ध तयार गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा भएको ख�रद स�ब�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ित�पधा��मक र
गुण�त�रय िनमा�ण काय� स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ ।

३९ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) मा �थानीय सेवाको शत� था सुिवधा स�ब�धी आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने र दफा ८६(२)

मा सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । रंगेली नगरपा�लकाको काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�लाई
अित�र� समय काम गरेवापतको भ�ा उपल�ध गराउने स�ब�धी िनद�िशका¸२०७६ को प�र�छेद २ को ३ अित�र� समय काम गरेवापतको भ�ा भु�ानी गदा� िवधुितय
हा�जरीको �मािणत �ित संल� ह�नुपन�छ ।नगरपा�लकाले िविभ� �थानीय तथा करार कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार वापत � १६८७९८३। भु�ानी गरेको पाइयो ।अित�र�
समय काम गरेको िवधुतीय हा�जरी �मािणत पेश ह�नुपन� �

१,६८७,९८३

४० मम�त स�भार 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान मम�त संभारको लागत अनुमान तयार गदा� �य�तो िनकायमा �यस�ब�धी
िवशेष� वा द� कम�चारी भए �य�तो कम�चारीबाट र �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले यस वष� लागत अनुमान तयार नगरी सवारी साधन मम�त तफ�  �. २४९८५८८/- र मेिशन औजार मम�त तफ�  �.७२५९९० एवम मम�त स�भार खच� � २५१९१३९/-

गरी ज�मा �.५७४३७१७/- खच� गरेको छ । मेिशन औजार मम�त तथा संर�ण अिभलेख खाता मे.ले.प.फा.नं. ४१5 बमो�जमको ढाँचामा अिभलेख रा�नुपन�मा तोिकएको ढाँचामा
अिभलेखराखेको छैन । िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ इ�धन 

�देश नं. 1 साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधानको िक�सम, इ�धन रखच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन
िन��चत मापद�ड बनाई �योगमा �याउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� इ�धन काया�लय �योजनमा �.३९७५५२३ खच� गरेकोमा इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको
छैन । सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको पाइएन । इ�धन खच�लाई िमत�ययीता उ�पादनमु�ख बनाउन इ�धन खच�को
मापद�ड बनाउने, लगबुक रा�ने �यव�था गन� र इ�धन �योगको �यव��थत अिभलेख रा�ने गनु�पद�छ ।

४२ काया�लय मसल�द तथा छपाइ खच� 
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 िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ मा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने �यब�था भएपिन �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
कानूिन �यव�था छ । �य�तै सोझैख�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 सोझैख�रद गन� नह�ने
उ�ेख भएको र एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� �यब�था समेत छ।
पा�लकाले यो वष� पटक पटक टु�ा ख�रद गरी मसल�द तथा काया�लय सामा�ीमा �२९७८९६७ प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन खच� � २५३४७४४ पु�तक साम�ी
खच� � ३३४६०३ �सधै पटक पटक ख�रद गरेको छ । पा�लका कानुन बमो�जम ख�रद योजना बनाई �सलब��द बोलप� वा बोलप�माफ� त �ित�पधा� गराई ख�रद ग�रनुपद�छ ।

४३ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ
। यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ४१३७००३ तथा अ�य काया�लय संचालन खच�वापत � खच� गरेको छ ।िविवध खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ
।

४४ 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 । यस
नगरपा�लकाले उ�ार राहत तथा पुन�थाप�ना सहायता वापत �. १४८८७००/- र अ�य सामा�जक सहायता �.८२५९०९ एवम् आ�थ�क सहायता � २९६१९५/- गरी ज�मा
खच� � २६१०८०४ आ�थ�क सहायता उ�ेख गरी �यि� एवं संघ सं�थालाई आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ िशष�क फरक पारी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को िनयम ४१(क) मा िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा काय�ह�मा खच� गन� िविभ� िशष�कमा �वीकृत भएको
रकम सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन� �यव�था गरेको छ ।पा�लकाले देहायका िशष�क फरक पारी खच� लेखेकोले
अिनयिमत �

गो भौ नं िमित �वीकृत भएको िशष�क िववरण रकम

७३।०७७।६।२१ पा�र�िमक कम�चारी ह स चा दशै भ�ा ९६९००

३०७।०७७।९।७ सवारी चालक र काया�लय सहयोगी सेवा करार गाडी मम�त स�भार ४९९००

ज�मा १४६८००

१४६,८००

४६ गैर सरकारी सं�थाबाट काय� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७६ िवतरणमु�ख खच�लाइ िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाछ �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�का�लन
पंूजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै । तर पा�लकाले िन�नानुसार नाफामूलक
सं�थालाई अनुदान उपल�ध िनयमसंगत नदे�खएको �

गो भौ नं िमित िववरण सं�था रकम

८१८।०७८।३।१७ आधारभुत क�यटुर ता�लम रंगेली क��यटुर इ��टी�यटु ४९५०००

८६७।०७८।३।२४ आधारभुत क�यटुर ता�लम एजुकेशन क�सलटे�सी ४९५९२०

ज�मा ९९०९२०

९९०,९२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ चालुबाट पंू�ज �कृितको खच� 
�देश नं. १ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७५ को िनयम ३६ मा खच� गदा� �वीकृत बजेट स�ब��धत खच� िशष�कबाट गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार िनमा�ण
तथा मम�त काय�को भु�ानी चालु िशष�कबाट भु�ानी गरेको पाइयो । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

गो भौ नं िमित उपभो�ा सिमत िववरण रकम

५४५।०७७।१२।५ न पा वडा १ को सडक मम�त उपभो�ा सिमित मम�त स�भार २८०५०१

५६४।०७७।१२।११ स�तम�त स�संग म��दर चो�ाहा शौचालय िन उस शौचालय ९८०००

६१०।०७७।१२।२५ �ी सर�वती आधारभुत मािव उ स क�पाउ�ड घेराबेरा िनमा�ण ९६३८२

४८ बढी याताया खच� भु�ानी 
आ�थ�क वष� 2077/78 मा सशत� अनुदान तफ�  �थानीय तहबाट काय��वयन ग�रने �वा��य तथा जनसं�या स�ब�धी काय��मह�का लािग स�ालन माग�दश�न अनुसार आमा
सुर�ा काय��ममा �ित �सुती �.1000 का दरले भु�ानी गनु� पन�मा देहायानुसार बढी भु�ानी गरेको पाइएकोले असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

भौ.नं.र िमित �सुती सं�या भु�ानी ह�नु पन� �.1000 का दरले भु�ानी भएको बढी भु�ानी

70-2077/9/8 76 76000 84000 8000

128-2077/11/7 77 77000 84800 7800

ज�मा 15800

१५,८००

४९ तलबी �ितवेदन बेगर तलब भ�ा 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.2076/77, च.नं.180 र िमित 2076/05/18 मा नेपाल सरकार (माननीय म��ी �तर) को िनण�य अनुसार �थानीयत तहका
कम�चारी र संघबाट काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� भनी �यव�था
रहेको छ।तर काया�लयले �वा��यतफ� का कम�चारीह�को तलब �ितवेदन �ज�ा ��थतकोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत नगरी यस आ.व.मा संिघय चालु िशष�कबाट
�वा��यकम�ह�लाई �.18184002 तलब भु�ानी गरेको दे�खयो।तलबी �ितवदेन पास गराई मा� तलब भु�ानी गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 10 २०७७-६-१६ करार कम�चारीलाई महँगी भ�ा 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. २१७ िमित २०७४।१।२५ को प�रप� बमो�जम नेपाल सरकार म���प�रष�को िमित २०७४।१।२१ को िनण�य अनुसार
करारमा िनय�ु भएका �यि�pह�लाई क�तीमा ६ मिहना काम गरेका कम�चारीलाई १ मिहनाको पा�र�िमक वापत चाडपव� खच� र वष�मा एक पटक पोशाक भ�ा मा� िदने उ�ेख
रहेकोमा काया�लयले देहाय अनुसार करार सेवामा काय�रत कम�चारीह�लाई ��येक मिहना �.२०००। का दरले महंगी भ�ा भु�ानी िदएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

कम�चारीको नाम पद महँगी भ�ा

डा.रोशन झा. मेिडकल अ�धकृत 24000

ल�मी नारायण कामत " 24000

शेखर कुमार म�डल " 24000

ज�मा 72000

७२,०००

५१ िश�ातफ� को अिभलेख 

िश�ा िनयमाबली, २०५९ को परी�छेद ३ िनयम १६ मा �ज�ा िश�ा अ�धकारीको काम कत��य र अ�धकार स�ब�धमा �यव�था छ । जसअ�तग�त बँुदा नं. (झ) मा िश�ा सेवा
आयोगबाट िनय�ु� बा बढुबाको लागी �सफारीस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�, सामुदाियक तथा सरकारी िब�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरी तथा अ�य िबबरण
अिभलेख अ�ाब�धक ग�र रा�नुपन� �यब�था रहेको छ । काया�लयले िश�कको दरब�दी अिभलेख, काजमा आएका, काजमा गएका, स�वा भई आएका तथा गएका, सेवािनबृत
भएका, िबदामा रहेका, नयाँ िनय�ु भएका, राहत कोटा र दरव�दीमा काय�रत ,िश�क स�ब�धी िबबरण, मृतक र अवकाशको िववरण आिदको बारेमा िनयमाबलीमा �यव�था भए
बमो�जमको अिभलेख रा�नु पद�छ । िव�ालय�तरमा स�ालन ह�ने काय��म काया��वयन पु��तका २०७7।०७8 अनुसार �थानीय तहले हाल काय�रत िश�कको तलब भ�ा
स�ब�धी एिकन िबबरण �ज�ा िश�ा काया�लयबाट �ा� ग�र सोही अनुसार खच� ले�नुपन� र िव�ालयबाट �ा� माग िववरण अनुसार �ोत के��ह�ले चौमा�सक तलव िववरण तयार
गरी िनकासा िववरण तयार गनु�पन� र सोही अनुसार िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िनयमावलीले तोकेको �णालीको �थापना गरेको नदे�खएको र लेखापरी�णको
�ममा उपरो� अिभलेखह� पेश नभएकोले काया�लयबाट िव�ालयह�लाई िनकासा भएको िश�कह�को तलव, पा�पु�तक, छा�वृ�� लगायत अ�य िनकासाको स�व�धमा
यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ४५ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा
�यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासा
अिभलेख राखेको छैन । जसवाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत िनकासा
र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक रा�नु पद�छ ।

५३ सामा�जक परी�ण 

िव�ालयको सामा�जक परी�ण गन� स�ब��ध िनद�िशका, २०६५ मा सरोकारवालाह�मा िव�ालय �ितको आपन�वको िबकास गन� �ा� साधन�ोतको िमत�ययी ढं�ले उपयोग
गरी अ�धकतम �ितफल �ा� गन� िब�ालयका गितिब�धलाई पारदिश� र उ�रदायी बनाई गुणा�मक िश�ाको सुिन��चतताको लागी िब�ालयको सम� गितिब�धको सिम�ा�मक
लेखाजोखा गन� सामा�जक परी�ण सिमितले गत आ.ब.को सामा�जक परी�ण स�प� गरी तयार पारीएको िब�ालयको �ितबेदन सरोकारवालाह�को भेला गराई �ा� सुझाब र
छलफलको िन�कष�लाई समेत आ�नो �ितबेदनमा समाबेश गरी भा� मसा�तिभ� िब�ालय �ोत के��मा पेश गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाको िश�ा शाखाले सामा�जक प�र�ण
स�प� भई अ��तम �ितवेदनमा दे�खएका कैिफयतलाई काय��वयनमा �याएको दे�खएन।सामा�जक प�र�णको एिककृत �ितवेदन उपर पा�लकाले काया��वयन गनु�पद�छ।

५४ िव�ालयको िनयमन 

�थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा सब� सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड (ज) (२१) मा
सामुदाियक िब�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन, िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले यस �थािनय
तह अ�तरगतका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखा िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरे नगरेको,
क�ी गरेको नाग�रक कोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट दे�खएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको
२०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको िनयमन गरी �ितवेदन
गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ 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� सोझैगन� 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 सोझैख�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 सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । यो वष� देहायका व�तु वा सेवा ख�रद
गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं.र िमित िववरण िव�ालयको नाम ख�रद रकम

110-2077/10/23 िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद ि�भुवन मा.िव.गोहीगाडा ६५००००

337-2078/3/23 �सकाई सामा�ी/�सकाई उपल�धी सामा�ी ख�रद पाव�ती मा.िव. ६५००००

337-2078/3/23 �सकाई सामा�ी/�सकाई उपल�धी सामा�ी ख�रद र�न मा.िव. ६५००००

337-2078/3/23 �सकाई सामा�ी/�सकाई उपल�धी सामा�ी ख�रद ज�लया मा.िव. 650000

ज�मा २६०००००

२,६००,०००

५६ ड� इङ िडजाइन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ अनुसार भौितक िनमा�णको लागत तथा ड� इङ िडजाइन, िश�ा तथा मानव िवकास के��बाट �वीकृत बमो�जम िनमा�ण गरी काय� स�प�
�ितवेदा पेश गनु�पन� उ�ेख गरेको छ। काया�लयले देहायका भौितक िनमा�णमा पा�लकाको इ��जिनयरले नै िडजाइन गरी िनमा�ण गरेको पाइएकोले िनयिमत नदे�खएको �.

भौ.नं.र िमित िववरण िव�ालयको नाम खच� रकम

199-2078/1/13 ४ कोठे भवन िनमा�ण जनता मा.िव. ३५८९११४

346-2078/3/24 शौचालय िनमा�ण गणेश मा.िव. ७०००००

ज�मा 4289114

४,२८९,११४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय
िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 827 जना सुिचकृत बेरोजगारम�ये 123 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा मा� �.3221944 खच� गरेको
छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

५८ 2 २०७७-४-२२ बढी भु�ानी 
Earthwork cutting for diversion of water flow in Bakraha Khola योजनामा �काभेटर �योग गरी 23.5 घ�टाको �.3097.35 को दरले भु�ानी गरेको पाइयो। मोरङ
�ज�ाको �वीकृत दर रेट अनुसार �ित घ�टा �.3003 का दरले भु�ानी गनु� पन�मा सो नगरेको पाइएकोले मु.अ.कर सिहत बढी भु�ानी असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

२,५०५

५९ 25 २०७७-५-४ जो�खम भ�ा 
कोरोना भाइरस (कोभीड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,२०७७ को दफा ७ मा सं�मण पुि� भई उपचारमा रहेका
िबरामीह�को उपचारमा ��य� संल� जनशि�लाइ शु� तलब �केलको १०० �ितशत, उपचारमा अ��य� संल� र ईमे�ज� सेवा �दायक जन शि�लाई ७५ �ितशत र भारत र
चीनका नाकाह�मा �थापना ग�रएका हे�थ डे�कमा खटाएका जनशि� तथा नमूना �यािक� तथा ओसार पसार र िबरामीह�को ओसार पसारमा संल� सवारी साधनमा काय�रत
जनशि�लाई शु� तलब �केलको ५० �ितशत जो�खम भ�ा िदने �यब�था छ । सो अनु�प काया�लयले जो�खम भ�ा वापत देहायानुसार �.1140248 खच� गरेको छ।

पाउने सं�या भु�ानी रकम

�शासिनक कम�चारीह� 19 229000

रंगेली अ�पतालतफ� का कम�चारी 19 339000

नगर �हरी 7 56000

सुर�ाकम� 16 120000

अ�य 19 396248

ज�मा 80 1140248

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० 25 २०७७-५-४ बढी खच� 
काया�लयले भौ.नं.25 बाट �.1140248 जो�खम भ�ा खच� लेखेको पाइकोमा देहायका �यि�ह�ले नबुझेको पाइएकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

�.सं. नाम जो�खम भ�ा सा.सु.कर खुद रकम

1 मातृका �.उ�ेती 26993 269.93 26723.07

2 न�दलाल साह 26993 269.93 26723.07

3 शुिशला दाहाल 19958 199.58 19758.42

4 कुमारी देवी बराल 26993 269.93 26723.07

5 च��कला नुिनया 21150 211.5 20938.5

6 रमेश राजवंशी 6000 60 5940

7 सिवना मैनाली 26993 269.93 26723.07

8 िटकाद� िघिमरे 19958 199.58 19758.42

9 ब�दना राजवंशी 19958 199.58 19758.42

10 आ�मा माझी 19958 199.58 19758.42

11 मुकेश कुमार म�डल 21150 211.5 20938.5

12 अिह�या कुमारी दास 21150 211.5 20938.5

13 िमरादेवी केवरत 21150 211.5 20938.5

14 राधा म�डल 9720 97.2 9622.8

२८५,२४२.७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 288124 2881.24 285243

६१ सामा�जक सुर�ा तफ�

६१.१ नगरपा�लकालाई सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग यो वष� नेपाल सरकारबाट � १४०२०९९८८ िनकासा �ा� भएकोमा खसबै रकम खच� देखाई आ�थ�क िववरण पेश भएको
छ।आ�त�रक लेखापरी�णबाट िनकासा रकम म�ये �.१३७५५५३६४खच� भई मौ�दात रकम �. २६७२६२३ राज�व शीष�क नं १५१११ मा दा�खला भएको भौचर �ा�
भएको छ ।

६१.२ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७७को प�र�छेद ३ को बँुदा नं १२ मा एम.आई.एस अ�ाव�धक लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । एम.आई.एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ु भै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा
नगरपा�लकाले एम.आई.एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु� पद�छ ।सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम ९ अनुसार ��येक आ व को
�ावण मसा�त िभ� लाभ�ाहीको प�रचय� निवकरण गनु�पन� र िनयम ११ मा िनयम ५ अनुसार छनौट भएका लाभ�ाहीलाई तोिकएनुसारको समयपिछ भ�ा िवतरण ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाबाट निवकरण स�ब�धमा िववरण �ा� नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

६१.३ िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गन� गरी �थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा लेखाप�र�णमा ब�क संग भएको स�झौता पेश नभएकोले स�झौता िमित एिकन नभएको तर
वडा नं.४,५,७को भ�ा स�कोशी डेभल�मे�ट ब�कबाट, वडा नं.१ र २ को भ�ा राि�� य वािण�य ब�कबाट, वडा नं ६को भ�ा लु��बिन िवकास ब�कबाट वडा नं ३,८ र ९ को भ�ा
�सज�ना ब�क गरी एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीलाई एउटै ब�कबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम िवतरण ह�नेगरेको दे�खयो ।सो लाभ�ाहीलाइ िवतरण गरेको सामा�जक
सुर�ा भ�ाको ब�क �टेटमे�ट �ा� नभएको हो । फरवाड� तथा �रभस� िफड नरहेकोले ब�कमा रकम पािक� �मा छ िक छैन यथाथ� एिकन गन� सकेन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१.४
सामा�जक सुर�ा काय��मअ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली-२०७६, सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन
काय�िव�ध-२०७७, िव�ुितय �णालीबाट सामा�जकसुर�ा भ�ाभु�ानी रणनीित-२०७४ को �ावधान बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ। सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध,

२०७७ 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�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन�
िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने
�यव�था गरेको छ ।

६२ साव�जिनक परी�ण 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िवधी) िनयमावली, 2076 को िनयम 15 मा स�ा�लत काय��मह� �भावकारी बनाउन �थानीय तहले �च�लत कानून
बमो�जम साव�जिनक परी�णका िव�ध अवल�बन गरी साव�जिनक परी�ण गनु� पन�छ।काय�लयले काय��मह�को साव�जिनक परी�ण नगरेको पाइएकोले यसतफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ।

६३ लागत सहभािगता नभएको 
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िवधी) िनयमावली, 2076 को िनयम 10 मा काय��म अ�तग�त उपभो�ा सिमितमाफ� त काया��वयन ह�ने आयोजनामा
स�ब��धत �थािनय तहले �च�लत कानून बमो�जम उपभो�ा सिमितले लागत साझेदारी गनु� पन�छ।काया�लयले उपभो�ा सिमितमाफ� त स�ालन गरेका देहायका योजनाह�मा
लागत सहभािगता बेगर नै काय� गरेको पाइएकोले िनयमको पालना गन�तफ�  काया�लयको �यानाकष�ण ह�न ज�री छ।

भौ.नं.र िमित योजनाको नाम खच� रकम

5-2078/1/30 नागे�वरनाथ िशवालय म��दर प�रसरमा सामुदाियक भवन िनमा�ण 953165

11-2078/3/11 " 1171386

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ मु अ कर समायोजन वेगर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ मा धरौटी िफता� गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश र महालेखा िनय��कको
काया�लय प�रप� बमो�जम मु�य अिभवृि� कर समायोजन गरेपिछ भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन�नानुसार िनमा�ण �यवसायी वा स�लायस�लाइ धरौटी िफता� गदा� मु�य
अिभवृि� कर समायोजन वेगर नै धरौटी िफता� गरेकोले कर समायोजन पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं िमित िनमा�ण �यवसायी वा स�लाय�सको नाम रकम

२।०७७।५।१६ ए�लसा क��ट��सन ४०७८९

१९।०७७।६।२९ आकृित क��ट��सन ८८१९०

२०।०७७।७।२९ गोमा क��ट��सन ४१२१०

३४।०७७।७।२७ �ाइम क�पनी �ा �ल ५८४०४

३६।०७७।९।१ ड� ीम हाउस िव�डस� �ा �ल ३८६०००

३७।०७७।९।६ िनिकता ए�ड राज क��ट��सन ३५२६२६

४९।०७७।१०।६ आकृित क��ट��सन � ८९१७१

ज�मा १०५६३९०

१,०५६,३९०

६५ पे�क� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(३)मा काया�लयले स�झौताको शत� अनुसार िदईने पे�क� र �मणको िनिम� िदईने पे�क� बाहेक
चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फछ् य�ट ह�न नस�ने पे�क� िदन ह�दनै भ�े �यब�था छ ।पा�लकाको िन�नानुसार चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फ�छौट ह�न नस�ने
मोिवलाइजेशन पे�क� बाँक� दे�खएकोमा साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३( ५ ) बमो�जम ��येक रिनङ िबलबाट क�ी गरी मोिवलाईजेशन पे�क� फ�य�ट
गनु�पन� र अ�य बाक� पे�क�को हकमा बष�को अ�तस�ममा फछ् य�ट नभई बाक� रहेकोले फ�य�ट गनु�पन� �

पे�क� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम िबवरण �याद ननाघेको पे�क� �याद नाघेको पे�क�

१५,९७१,८२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७।११।५ रोयल िनमा�ण सेवा सडक कालोप�े १७७६००

२०७७।११।१९ रिबना। िकराते�बर।अिबशा जं भी कृिष उपज बजार िनमा�ण २०००००००

२०७७।१२।२ जैिशका।शा��त।मिच�� जे िभ �शासिनक भबन िनमा�ण १४०००००

२०७७।१२।११ नुरानी क�ट��सन ड� ेन कभर तथा टायल काय� १७९०००

२०७७।१२।२७ नुरानी क�ट��सन ड� ेन कभर तथा टायल काय� १७९०००

२०७७।१२।१७ जैिशका।शा��त।मिच�� जे िभ �शासिनक भबन िनमा�ण ११४००००

२०७८।३।६ दा�चा। �स�पािन जे भी िशत भणडार ३९८९९५५

२०७८।३।२२ दा�चा। �स�पािन जे भी िशत भणडार ३९७८०००

२०७८।३।२२ नमुना । िहमालयन जेिभ ईमज��सी भबन ७२०००००

२०७७।१२।१९ अमरल��म �ा िब िदबा खाजा १३१६५०

२०७७।१२।१९ आदश� मा िब िदबा खाजा १७३५७५

२०७७।१२।१९ �ाम देबता आ िब िदबा खाजा १२३८५०

२०७७।१२।१९ जनता मा िब िदबा खाजा २०४०५०

२०७७।१२।१९ जनि�य मा िब िदबा खाजा ३८७३५०

२०७७।१२।१९ जन�योित आ िब िदबा खाजा ११९९५०

२०७७।१२।१९ प��लक मा िब िदबा खाजा ३६८२२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७।१२।१९ पाब�ित मा िब िदबा खाजा २८७९००

२०७७।१२।१९ भगवित आ िब िदबा खाजा २१३५५०

२०७७।१२।१९ महाल�मी मा िब िदबा खाजा २८४९७५

२०७७।१२।१९ र�न मािब िदबा खाजा २०७९५०

२०७७।१२।१९ ल�मी �ा िब िदबा खाजा १९९१७५

२०७७।१२।१९ िबरे�� आ िब िदबा खाजा ३७६०२५

२०७७।१२।१९ सर�बित मा िब िदबा खाजा ६५१२५

२०७७।१२।१९ साब�जिनक आ िब धनप�ी िदबा खाजा १२९७००

२०७७।१२।१९ साब�जिनक आ िब रंजनी िदबा खाजा ७८७७५

२०७८।३।८ िबिभ� �यि� २२६ जना आवास �यब�था काय��म ६७८००००

२०७८।३।२४ दगुा� पशुपालन समुह कृिष पकेट ५६००००

२०७८।३।२४ नमुना पशुपालन समुह कृिष पकेट ७०००

२०७८।३।२४ चादनी पशुपालन समुह कृिष पकेट ५६००००

२०७८।३।२४ राधाकृ�ण पशुपालन समुह कृिष पकेट ५६००००

२०७८।३।२४ रामजानक� पशुपालन समुह कृिष पकेट ५६००००

२०७८।३।२४ �गितिशल कृषक समुह गाई �बद�न ५६००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७८।३।२४ र�नी कृिष बह�उ���यय सहकारी सं�था गाई �बद�न ५४००००

२०७८।३।२४ सृजनािशल कृिष मिहला समुह कृिष पकेट ५६००००

२०७८।३।२४ नमुना पशुपालन समुह गाई �बद�न ३७३०००

२०७८।३।२४ महाल�मी पशुपालन समुह कृिष पकेट ६०००००

२०७७।१०।११ �जेश कुमार मेहता जनचेतना र अिभमस�खकरण ४३००००

२०७७।१२।१२ अ�जत कुमार म�डल महामारी �यब�थापन ३००००

२०७८।३।१४ �जेश कुमार मेहता �यनुतम सेवा मापद�ड सिम�ा ३५००००

२०७८।३।१४ �जेश कुमार मेहता िब�ालय �बा��य िश�ा १०००००

२०७८।३।२० �मोद �साद म�डल मम�त स�भार ५००००

ज�माः ३८२४३५५५ १५९७१८२५

<>

६६ अ�पताल िबकास सिमित

६६.१ अ�पताल िबकास सिमितको गत बष�को �ज�मेबारी � ८१८५८६३।१० भएकोमा यस बष� �ाि� तथा आ�दानी � २४३०४७१० गरी � ३२४९०५७३।१० भएकोमा �
२८४७४३२३ खच� भई � ४०१६२५० मौ�दात रहेको छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ उपिनयम(१)मा साव�जिनक िनकायले बािष�क दशलाख �पैया भ�दा बिढ रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा आगामी आ�थ�क बष�को
अनुमािनत बािष�क काय��म तथा बजेट तयार गदा� आगामी आ�थ�क बष�मा गन� बािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यब�था छ ।�य�तै सािह िनयमको उपिनयम(५)मा साव�जिनक
िनकाय�मुखले चालु आ. व.को ��वकृत बजेट तथा काय��म �ा� भएपिछ सो अनु�प यो िनयम बमो�जम तयार भएको बािष�क ख�रद योजना प�रमाज�न गरी �वीकृत गनुपन�
�यब�था छ । अ�पताल िबकास सिमितको औष�ध तथा स�ज�कल सामान स�ब��धत बािष�क बजेट �२४०००००।०० �याब सामाि� � २५००००० भएपिन बािष�क ख�रद
योजना तयार नगरी पटक पटक टु�ा ख�रद गरी औष�ध तथा स�ज�कल सामानमा�. २४०००००।०० र �याब सामानमा� २४०२३५० गरी � ४८०२३५०खच� लेखेकोले
ख�रद योजना तयार गरी �ित�पधा� माफ� त ख�रद नभएको �

४,८०२,३५०

६६.३ : आय कर ऐेन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा ��येक बा�स�दा रोजगार दाताले रोजगारबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� समावेश ग�रने नेपालमा
�ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� अनुसुिच -१ बमो�जमको दरले कर कि� गनु� पन� भनी उ�ेख छ। तर पा�लकाले मे सु डा रोहे�� पा�डेलाई तलब , चाडपब� खच�, पोषाक र
�थािनय भ�ा गरी � ८५१५४० भु�ानी गरेकोमा िनजले क�ी गन� पाउने अबकासकोष � २८१००८ घटाउदा � ५७०५३२ मा १ % समेत � १८६०६।४० पारी�िमक कर
क�ी गनु�पन�मा � १४ ६८९।७५ मा� कर क�ी गरेको स�ब��धतबाट असुल गरी कर दा�खला गनु� पन� �

३,९१६

६७ आ�तरीक लेखापरी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.१
आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय सै�ा��तक �यहोरा फ�य�ट नभएको �ार��भक �ितवदेनमा समावेश ग�रएको छ

�यहोरा रकम

१ �ो�साहन भ�ा -�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा �थानीय सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय
कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था छ कानूनी �यव�था नगरी अ�पताल िवकास सिमितको िनण�यानुसार अ�पतालका मे.सु. लाई�ो�साहन भ�ा सुिवधा िदएको दे�ख�छ
। कम�चारीह�लाई �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराउँदा दोहोरो नपन� गरी, कामको िववरण, िड�जटल हा�जर, �यूनतम दिैनक अित�र� समय खु�ने कागजात
लगायत िववरण, त�या� अ�ाव�धक गरी उपल�ध गराउने र काय� स�पादन सूचक बनाई सूचकको आधारमा �ा� �ितफल एवं नेगेिटभ सूचकको आधारमा
रकमको कटौित लगायतको �यव�था गरी स�पादन सूचकको आधारमा काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन �णाली काया��वयनमा �याउन पद�छ ।

२ नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ९० मा सेवामा बहाल रहेका कम�चारीह�को �कृितलाई िवचार गरी सरकारले िवशेष सुिवधा िदन स�ने
�यव�था गरेको छ । िनयम नबनाई अ�पताल िवकास सिमितको िनण�यबाट अ�पतालका मे.सु. लाई USG गरेवापत उ� रकमको ५०% भ�ा िदने गरेको पाईयो
। सेवा�ाहीलाई सेवा िदए वापत �ा� सेवा शु�क रकम अ�पतालको भौितक िवकासमा सदपुयोग गन�◌ु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.२ आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय अिनयिमत �यहोरा फ�य�ट नभएको �

१ १७१ .२०७७/७/६Media Relations Advertising लाई "िहजोको रंगेली र जनपितिनधी आएपछी फेरीएको रंगेली" बारे ��य संकलन तथा वृत िच�
िनमा�णको पिहलो चरणको काय� वापत �. २,९६,०००।– भु�ानी भएकोमा संक�लत रफ ��य हेदा� ड� ोन �यामेरा �योग भएको ��य नभएको र ��येक
िदनको ��य दे�खने गरी िभिडयो फाएल तयार नगरेको �

३७,०००।–

२ १६९/१७१/४०४।२०७७/११/२५
�ुटीपूण� करिवजक- मु.अ. कर िनयमावली २०५३ बमो�जम करमा दता� भएका िव�ेताले �सल�सलेवर न�बर सिहत ि��टेड कर िवजक जारी गनु� पन�
�यव�था छ तर िन�न बमो�जमका भु�ानीमा जारी भएका कर िवजकमा देहाए अनुसारका कैिफयत भएकाले कर रकम सो मिहनामा समावेश गरी मु.अ.

कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� ।

भौ नं/ िमित योजनाको नाम भु�ानी �लने मु.अ.

कर(६.५%)

कैिफयत

१६९–२०७७/११/२५ िवता� हिटयामा एजीङ वाल, पे�टब�क र
शौचालय िनमा�ण

िवराट का�लमाई
क��ट� �सन �ा.�ल.

८४४२५ कर िवजक न�बर ह�त�ल�खत

१७१–२०७७/११/२५ नहरको २ वटा गेट िनमा�ण िवराट का�लमाई
क��ट� �सन �ा.�ल.

४१८७२ कर िवजक न�बर ह�त�ल�खत

४०४–२०७८/३/२८ ल�मीपुरमा क�भट� तथा �यािभन िनमा�ण यसुिक िनमा�ण सेवा २८०८३ कर िवजक न�बर ७७ लाई मेटेर
६५ बनाएको

ज�मा १५४३८०

१५४३८०

३ १४७।२०७८/०३/२८OB िमिडया लाई " महामारी िव�� �थानीय सरकार काय��म अ�तरगत कोिभड -१९ महामारी का लागी रंगेली नपा ले गरेका
काय�ह� " समेटेर िभिडयो काय��म तयार गरे वापत �. ५०,०००।- भु�ानी भएकोमा स�झौता नभएको र िभिडयो फायल पेश नभएको ।

५००००

२४१,३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.३
आ��तम लेखापरी�ण अिघ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट दे�खएको देहाय असुल गनु�पन� �यहोरा फ�य�ट नभएको �

१ ५३२।२०७७/१२/५खेलकुद �िश�क �ी िदवाकर राजवंशीलाई खेलकुद काय��म गरे वापत �. ३६,६५५।- भु�ानीभएकोमा यातायात भाडा खच� �.

१६,०००।– को बहाल कर �. १,६००।– क�ा नभएको ।
१६००

२ ६१। २०७७/८/९�ी कैलाश सहिन लाई रंगेली ६ मा बासको पुल िनमा�ण गरे वापत �. ३६,२३५।– भु�ानी भएकोमा ठे�का िवल अनुसार �.

३२,७२६।– मा� भु�ानी ह�नुपन�मा बढी भु�ानी �. ३,५०९।– असुल ह�नुपन�
३५०९

३ १६२।२०७७/११/१६राजे�� म�डलको घरदेखी पूव� ठाकुर टोल स�म जाने बाटो उ.स. लाई बाटो िनमा�ण गरे वापत �. २,४९,१८२।– भु�ानी भएकोमा
जन�मदान क�ा नभएको �. ३७,३७८।– स�ब��धत उ.स. बाट असुल गनु�पन� ।

३७३३८

४ २९२।२०७८/३/६बौका बोड�र हनुमान म��दरमा माटो पुन� उ.स. लाई हनुमान म��दरमा माटो पुरे वापत �. ६,४३,३४१।– भु�ानी भएकोमा जन�मदान
क�ा नभएको �. ९६,५०१।– स�ब��धत उ.स. बाट असुल गनु�पन�

९६,५०१।–

१३८,९४८

६८ स�परी�ण

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ ।सो �यब�था
अ�तरगत पा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जम बे�जु फछ�यौट गरी �१७४९८११४।. स�प�र�णको लािग अनुरोध गरेकोमा �. ९४५८०६।६० बे�जु स�प�र�ण गरीएको छ ।बाक� � १६२५२३०७।४० लखेापर��ण
��तबेदनल ेउ�लखे गरेबमोिजम भै नआएकोल ेस�पर��ण भएन। स�प�र�णबाट उ�ेखनीय बे�जु दे�खएको छैन । यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जु र
फछ�टको संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ २०७३।
७४

४४ मृ�यु भएको
�य��
सामा�जक
सुर�ा िबतरण
असु�ल भै
फ�यौट

२४००० ० ० ० २४०००

२०७४।
७५

२२ � � अ को
आवास सुिबधा
असु�ल भै
फ�यौट

१४४००० १४४०००

२०७४।
७५

२५ िन�ज सिचबको
पारी�िमक
नगरसभाको
िनण�य तथा
असु�ल भै
फ�यौट

७८००० २६०००० ३३८०००

२०७४।
७५

३४ पदा�धकारीको
थप सुिबधा
म�ये वडा
सद�य ल�मण
साहको असु�ल
भै फ�यौट

३०००० ३००००

२०७४।
७५

३४ पदा�धकारीको
थप सुिबधा
म�ये वडा
सद�य
बुधिनदेबी देिब
असु�ल भै
फ�यौट

३०००० ३००००

२०७४।
७५

६२ नगरसभा
स�ालन खच�
असुली भै
फछ�यौट ग�रयो।

१००० १०००-

२०७५। ४७ �याियक १४८०० १४८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ सिमितको बैठक
भता महेश
कुमार साहबाट
असु�ल भै
फछ�यौट 

२०७५।
७६

४९ पदा�धकारी
अनुगमन
म�येिद�लप
कुमार अ�वाल

९००० ९०००

२०७५।
७६

४९ अनुगमन भ�
बापत ले अ �पा
सुनुवार बाट
असु�ल भै
फ�यौट

६००० ६०००

२०७५।
७६

४९ अनुगमन भ�ा
बापत अ हे ब
भुपे�� �साद
म�डल बाट
असु�ल भै
फ�यौट

४००० ४०००

२०७५।
७६

४९ अनुगमन भ�ा
बापत अ हे ब
िभमनारायण
साह बाट
असु�ल भै
फ�यौट

४००० ४०००

२०७५।
५६

४९ अनुगमन भ�ा
बापत
सहलेखापाल
हेम गु�ङ

६१०० ६१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाटअसु�ल भै
फ�यौट

२०७६।
७६

४९ अनुगमन भ�ा
बापत संजय
राजबंशी
बाटअसु�ल भै
फ�यौट

१००० १०००

०७६।
७६

५१ पदा�धकारीको
थप सुिबधा
म�ये वडा
सद�य ल�मण
साहको असु�ल
भै फ�यौट

३०००० ३००००

२०७५।
७६

५१ पदा�धकारीको
थप सुिबधा
म�ये महेश
कुमार साहको
असु�ल भै
फ�यौट

२५००० २५०००

२०७५।
७६

५१ पदा�धकारीको
थप सुिबधा
म�ये बुधिन देबी
सरदार को
असु�ल भै
फ�यौट

३०००० ३००००

२०७५।
७६

५४ नगरसभा
सञचालन
बापत बुधनी देबी
सरदार बाट
असु�ल भै
फ�यौट

१००० १०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७५।
७६

५४ नगरसभा
सञचालन
बापत िद�लप
कुमार अ�वाल
बाट असु�ल भै
फ�यौट

१००० १०००

२०७६।
७७

७.१० अबकास
कम�चारीको
असु�ल भै
फ�यौट

५४५६।६० ५४५६।६०

२०७६।
७७

१४.१९ ५जना
कम�चारीको
असुली भै
फ�यौट

५४०० ५४००

२०७५।
७६

५०,५१,५२,४९,५४ वडा�य�
महान�द
म�डलको
भ�ा,अ�य
सुिबधा,अनुगमन
भ�ा असु�ल भै
फ�यौट

१८०००० १८००००

२०७४।
७५

३४,६२ वडा�य�
महान�द
म�डलको
भ�ा,अ�य
सुिबधा,र कर
रकम असु�ल भै

९६१५० ९६१५०

ज�मा ६८५८०६।
६०

२६०००० ० ९४५८०६।
६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

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)

१६३४०३ ९४६ ४६०९३ 0 २०८५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


