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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 Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नं. १ 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४६२ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

कटारी नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
उदर्परु । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

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

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ९ करोड ४२ लाख २३ हजार बरेुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. ५१ हजार फस्र्ौट भई बाकँी बेरुजू रु. ९ 
करोड ४१ लाख ७२ हजार रहेकोमा असलु गनुापने रू. ४० लाख ४० हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ३ करोड ५७ लाख ९५ हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू. २ करोड ९३ लाख ३८ हजार र पेश्की रू. २ करोड ४९ लाख ९९ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्म रु. २९ 
करोड ३८ लाख ३३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु. ३८ करोड ७४ लाख ९४ हजार रहेको छ ।कटारी नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति 
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 पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् 
व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर 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 हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

          

 

 (पद् म प्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

कटारी नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

६० १८८ ९४२२३ ० ५ ५१ ६० १८३ ९४१७२ ४०४० २९३३८ ३५७९५ ० ० ६५१३३ २४९९९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कूल बेरुज ुबाँकी 

उदर्परु २९३८३३ ० ५११ २९३३२२ ० ९४१७२ ३८७४९४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कटारी नगरपा�लका, उदयपुर , कटारी नगरपा�लका , उदयपुर

काया�लय �मुख अिनल िकराती २०७८-११-४ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Dhirendra Kumar Yadav २०७८-९-१४ २०७८-११-३

काया�लय �मुख Ganesh Prasad Aryal २०७६-१-८

काया�लय �मुख Amar Prasad Bhatta २०७७-८-१६ २०७८-९-१३

लेखा �मुख Gobinda Pyakurel २०७५-२-२ २०७७-५-१०

लेखा �मुख Dilip Kumar Shrestha २०७७-५-२१

बे�जु रकम ९४,२२३,२८०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,४७,९८,४९८.४५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५०,६१,६२,२९२.०८ चालु खच� ४६,६४,४१,७६२.९५

�देश सरकारबाट अनुदान २,०९,३६,७३३ पँूजीगत खच� २७,५२,१८,२२१

राज�व बाँडफाँट १४,४१,६३,४१९.८५ िव�ीय/अ�य �यव�था १८,४३,७१,८५३.५

आ�त�रक आय ४,९९,५८,६६३.३३

अ�य आय २०,५५,२१,१९८.९३

कुल आय ९२,६७,४२,३०७.१९ कुल खच� ९२,६०,३१,८३७.४५

बाँक� मौ�दात ३,५५,०८,९६८.१९
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ लेखापरी�ण
लेखापरी�णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोबारसंग स�ब��धत िनकायबाट �ा� जानकारी अुनसार तयार गरी �वीकृत भएको लेखापरी�ण योजना २०७८, इकाईगत लेखापरी�ण योजना २०७८, लेखापरी�ण ऐन, २०७५
को दफा ४ मा, जो�खम िव�लेषण, नमुना छनौट र �ल�खत �ितिन�ध�वप�को आधारमा िव�ीय िवषयको लेखापरी�ण नीित, लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक लेखापर��णका
असल अ�यास र लेखापर��ण सीमाको आधारमा तथा राज�वको असलु� र दािखलाको जोडज�मा आ�त�रक लेखापर��णको आधार तथा उपल�ध भएस�मका �े�ताको पर��णबाट तयार ग�रएको
लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदाउपर काया�लयबाट �ा� जवाफ र �म�त 207८।10।१५ को �यव�थापनसंगको व�हग�मन बैठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��ण
�ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन
जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पणू� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ । छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार छन ्।

२ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता
स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७५ सभा सद�य, ४२४.८९ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५६१४६ जनसं�या
रहेको छ ।

३ �ाि� भु�ानी िहसाब
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�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ८४,०५,१४,६६६.६० 917258075.19 ९४,८४,२३२ 926742307.19 ८०,६७,४६,१८६.९३ १,४१,२०,००० ८२,०८,६६,१८६.९३

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

७९,९३,०७,८७० ७२,१२,२१,१०८.२६ 0.00 ७२,१२,२१,१०८.२६ ६२,१९,००,३३९.०६ १,४१,२०,००० ६३,६०,२०,३३९.०६

११००० कर ११ १६,३४,९२,८७० १७,६२,२४,१५८.६३ 0.00 १७,६२,२४,१५८.६३ १५,४१,४६,६७०.४४ 0.00 १५,४१,४६,६७०.४४

१३०००
अनुदान

५९,१४,१५,००० ५२,७०,९९,०२५.०८ 0.00 ५२,७०,९९,०२५.०८ ४४,८७,२४,५०८.६३ १,४१,२०,००० ४६,२८,४४,५०८.६३

संघीय
सरकार

१२ ५७,००,४३,००० ५०,६१,६२,२९२.०८ 0.00 ५०,६१,६२,२९२.०८ ४०,३६,३४,८३४.६३ ९०,००,००० ४१,२६,३४,८३४.६३

�देश सरकार १२ २,१३,७२,००० २,०९,३६,७३३ 0.00 २,०९,३६,७३३ ४,५०,८९,६७४ 0.00 ४,५०,८९,६७४

बैदेिशक �ोत १२ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ५१,२०,००० ५१,२०,०००

१४०००
अ�य राज�व

४,४४,००,००० १,७८,९७,९२४.५५ 0.00 १,७८,९७,९२४.५५ १,९०,२९,१५९.९९ 0.00 १,९०,२९,१५९.९९

ख. अ�य
�ाि�

४,१२,०६,७९६.६० 196036966.93 ९४,८४,२३२ 205521198.93 १८,४८,४५,८४७.८७ १८,४८,४५,८४७.८७

िवतरण गन� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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बाक� राज�व

कोषह� ४,१२,०६,७९६.६० ४,२५,५०,१३५.९३ ९४,८४,२३२ ५,२०,३४,३६७.९३ १,८९,०१,६३९.९३ 0.00 १,८९,०१,६३९.९३

धरौटी 0.00 ५०,३४,३७७ 0.00 ५०,३४,३७७ ६२,८७,४६५.९४ 0.00 ६२,८७,४६५.९४

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

0.00 148452454.00 0.00 148452454.00 १५,९६,५६,७४२ 0.00 १५,९६,५६,७४२

भु�ानी
(ग+घ)

८७,१७,९४,९८७.४० 921561280.45 ४४,७०,५५७ 926031837.45 ८०,८५,७८,६९३.७९ ८९,८५,००० ८१,७५,६३,६९३.७९

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

८३,०५,८८,१९०.८० ७४,१६,५९,९८३.९५ ७४,१६,५९,९८३.९५ ६२,३३,५०,९९९.६८ ८९,८५,००० ६३,२३,३५,९९९.६८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ २६,७२,२२,००० २४,६६,९३,६५३.७९ 0.00 २४,६६,९३,६५३.७९ २१,१४,०१,३६१.३७ 0.00 २१,१४,०१,३६१.३७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ २१,३९,०७,३७० १८,५८,०६,६९८.२७ 0.00 १८,५८,०६,६९८.२७ १३,९८,५४,९११.१६ ४६,७०,००० १४,४५,२४,९११.१६

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ २,०३,०७,००० १,५५,४८,९६८.८९ 0.00 १,५५,४८,९६८.८९ २२,५८,९४३ 0.00 २२,५८,९४३

२६०००
अनुदान

१८ ७५,५०,००० ७५,५०,००० 0.00 ७५,५०,००० 0.00 0.00 0.00

२७००० १८ ८९,९८,००० ७४,९९,१२७ 0.00 ७४,९९,१२७ ७४,९३,७३९ 0.00 ७४,९३,७३९
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सामा�जक
सुर�ा

२८०००
अ�य खच�

१८ ३५,२०,३२०.८० ३३,४३,३१५ 0.00 ३३,४३,३१५ १८,०३,०३० 0.00 १८,०३,०३०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ ३०,९०,८३,५०० २७,५२,१८,२२१ 0.00 २७,५२,१८,२२१ २६,०५,३९,०१५.१५ ४३,१५,००० २६,४८,५४,०१५.१५

घ. अ�य
भू�ानी

४,१२,०६,७९६.६० 179901296.50 ४४,७०,५५७ 184371853.50 ८०,८५,७८,६९३.७९ ८९,८५,००० ८१,७५,६३,६९३.७९

कोषह� ४,१२,०६,७९६.६० २,५८,७८,५५०.५० ४४,७०,५५७ ३,०३,४९,१०७.५० १,७९,३८,८४६ 0.00 १,७९,३८,८४६

धरौटी 0.00 ५६,०७,७७२ 0.00 ५६,०७,७७२ ७६,३२,१०६.११ 0.00 ७६,३२,१०६.११

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

0.00 148452454.00 0.00 148452454.00 १५,९६,५६,७४२ 0.00 १५,९६,५६,७४२

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-37480.00 -37480.00

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(३,१२,८०,३२०.८०) (४३,०३,२०५.२६) ५०,१३,६७५ ७,१०,४६९.७४ (१८,३२,५०६.८६) ५१,३५,००० ३३,०२,४९३.१४

च. गतवष�को
�ज�मेवारी

३,४७,९८,४९८.४५ ३,४७,९८,४९८.४५ १,६८,०५,३१०.१७ १,६८,०५,३१०.१७
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रकम
(अ.�या)

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(३,१२,८०,३२०.८०) ३,०४,९५,२९३.१९ ५०,१३,६७५ ३,५५,०८,९६८.१९ १,४९,७२,८०३.३१ ५१,३५,००० २,०१,०७,८०३.३१

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ २,९०,६९,४०९.०५ २,९०,६९,४०९.०५ २,१४,७९,९८०.९५ २,१४,७९,९८०.९५

४ िव�ीय िववरण 

िव�ीय िववरण–�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा
दफा ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS

basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
· सु�को �ाि� तथा भु�ानी (म.ले.प.फा.नं. २७२) �ितवेदन अनुसार �. ७७८२८९८५३.१९ रकम बराबर बािष�क कारोबारको आ�थ�क िववरण पेश गरेकोमा अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण
काय��म अ�तग�त सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण, �थानीय पूवा�धार, �शासिनक भवन पूवा�धार िवकास काय��म र ग�रबसंग िबशे�वर काय��म िशष�कमको CGAS बाट सोझै भु�ानी भएको रकम �.

१४८४५२४५४ समेत फा.नं. २७२ को संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म शीष�कमा थप गरी एिककृत आय �ययको िववरण तयार ग�र �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
· पा�लकामा यस वष� �. 926742307.19 आय भएकोमा २०७8 असार मसा�त स�म �.926031837.45 खच� भई �.७,१०,४६९.७४ मौ�दात रहेको छ। गत वष�को मौ�दात समेत बषा��तमा स��त
कोष र अ�य कोषह�मा �. ३,५५,०८,९६८.१९ मौ�दात रहेको दे�खयो ।
· NEPSAS basedढाँचाको �ितवेदनबाट बािष�क �पमा संचा�लत काय��मह�को भौितक �गित खु�ने नदे�खएकोमा सो स�ब��ध थप बािष�क ल�य तथा �गित िववरण तयार गरेको छैन ।
· लेखापरी�णका�ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
· गाउँपा�लकाले काय�संचालन कोष अ�तग�तका �कोप �यव�थापन कोष, िविवध खच� खाता, कम�चारी क�याण कोष, िबभा�य कोषको शु� मौ�दात शु�ले कोषगत खातामा नदेखाउने र िव�ीय
�ितवेदन फा.नं. २७२ को शु� मौ�दातमा समेत समाबेश नह� ँने ह� ँदा अ�या मौ�दात एिकन ह�न सकेन ।
. पा�लकाले शसत� अनुदान तफ� को िव�ालय अनुदान रकम � ७५५०००० लाई यस वष� सु� �णालीमा अनुदान खच� (२६०००) अ�तग�त �िवि� गरी खच� गरेको दे�खयो ।

. पा�लकाको �ाि� भु�ानी �े�ताअनुसार यस वष�को �ाि�मा यस वष�को भु�ानी घटाएर बाँक� रकममा गत वष�को बाँक� रकम जो�दा कायम ह�ने वषा��तको बाँक� मौ�दात �े�ता अनुसार �
३५५०८९६८.१९ रहेकोमा सु�को अनुसूिच २४ अनुसारको ब�क तथा नगद बाँक� � २९०६९४०९.०५ रहेको दे�खएकोले फरक रकम � ६४३९५५९.१५ स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान
गनु�पद�छ ।
· �ा�ी भु�ानी िहसाब २७२ अनुसार कर क�ी रकम भु�ानी दा�खला गन� बाँक� � ३७४८० दे�खएकोले दा�खला गनु�पन� दे�खएको � ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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५ खच� िव�लेषण 

खच� िब�लेषण – पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ४९९५८६६४ तथाराज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ६७१२६२४४४ समेत � ७२१२२११०८ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �
४६६४४१७६२र पँू�जगत तफ�  � २७५२१८२२१समेत गरी � ७४१६५९९८३ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ६.७३�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �
१२१६०००० खच� भएको छ जुन बाँडफाँडबाट �ा� राज�व बाहेकको आ�त�रक आयको २४.३४ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६२.९०
 �ितशत चालु र ३७.१० �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ ।
�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

६ गत वष�को �ज�मेवारी फरक परेको 
�ज�मेवारी फरक परेको–�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �२६१२८५०० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा � ३४७९८४९८ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा
उ�ेख भएको भ�दा � ८६६९९९८ बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ ।

७ बजेट, पेश पा�रत र अ��तयारी 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १०
गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप�मुख �ी भीम कुमारी राउतले २०७७।३।२० गते �. ७१ करोड १९ लाख ४९
हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।५।७ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।५।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

८ ल�य तथा �गित 

ल�य तथा �गित -आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ को िनयम ३५ अनुसार पेश भएको वािष�क �गित �ितवेदन अनुसार पा�लकाले सभाबाट पा�रत गरेका योजनाह�मा
�यून िव�ीय तथा भौितक �गित दे�ख�छ ।पा�लकाले आगामी िदनमा �वीकृत योजनाह� समयमै स�प� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�स नं बजेट बजेट खच� िव�ीय �गित �ितशत

1 830588190 741659983 89.29

९ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र सोही अनुसार काय�ल�य तथा कय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा
काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

१ कटारी नगरपा�लका २२०२८५ २२७४८ ४४८४५ १५२६९२ १०२८८३

२ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत ५२४३७ ० ११९५२ ४०४८५ २६६३२

३ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत २४९६ ० ० २४९६ २४९६

कूल खच�: २७५२१८ २२७४८ ५६७९७ १९५६७३ १३२०११

खच� �ितशत ८.२६ २०.६३ ७१.०९ ४७.९६

१० बजेट तथा काय��म तजु�मा 
बजेट तथा काय��म तजु�मा- �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� �यव�था छ । बजेट तथा काय��म
िनमा�ण गदा� दोहोरोपना नआउने गरी बजेट तथा काय��म तजु�मा गन� स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ ।

११ �े�गत बजेट र खच� 
�े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र
खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ८०३४२००० ७१३८००३५ ८८।८५

सामा�जक �े� ५१६१६४००० ४६१०३०२८४।८८ ८९।३२

पूवा�धार िवकास �े� ११६७१५००० ९९८०८२४० ८५।५१

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन 4000000 ३२५९४३५ ८१।४९

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ७८००००० ६६०७८०७ ८४।७२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १०५५६७१९०।८० ९९५७४१८२।०७ ९४।३२

ज�मा ८३०५८८१९०।८० ७४१६५९९८३।९५ ८९।२९

१२ अव�डा बजेट 

अब�डा बजेट–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा
िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �. ५ करोड १ लाख ५० हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम
काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ� का शीष�कमा �. ४९ लाख ९९ हजार र पुजीगततफ� का शीष�कमा � ४ करोड ५१ लाख ५१ हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट
अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१३ योजना काया��वयन 

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

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ३७ ३१७६३७९

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १३० ३७३६६२९२

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २९ २३९६५८७१

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २० ४१८७६०१८

५ ५० लाख भ�दा माथीका ८ ९५३५६६३२

ज�मा २२४ २०१७४११९२

१४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

१४.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका
लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74 (2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १४ ऐन, ४िनयमावली, १९काय�िव�ध, ४ िनद�िशका िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको
छ।
· 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�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
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· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
वष�भरीमा िव�ीय समानीकरण चालु तफ�  � १३३००००० र सशत� �वा��यतफ�  � ४०८६५२२३ गरी कूल ज�मा � ५४१६५२२३ खच� लेखेको पाईयो ।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
। �ज�सी �यव�थापन स�ब�धमा PAMS �योग गरेको दे�खएन ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाईम�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१४.२ सूचना �िवधी प�ित- काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको,
स�टवेयर �यानुअल नभएको, स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको,स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य
अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएकोले सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणको �यव�था िमलाउनु पद�छ ।
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१४.३ सवारी साधन र मे�सनरी साधन - सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले सवारी साधन
स�ालन लगबुक राखेको तथा �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख खाता राखेको दे�खदनै । म. ले. प. फाराम ९०६ र म. ले. प. फाराम ९०५
बमो�जमको सवारी लगबुक तथा मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१४.४ �मण तथा �मण खच�को अिभलेख - पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको दे�खदनै ।
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन आंिशक मा� राखेको दे�खयो । �मण स�ब��ध तोिकएका मलेप फारमह� अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

१४.५ बे�जु लगत- पा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयसंग स�ब��धत फारामको अिभलेख राखेको दे�खदनै ।
काया�लयसंग स�ब��धत सो फारामह�को अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१५ पा�लका संगठन संरचना

१५.१ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन -

�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� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था बमो�जम
नगरपा�लकामा 60 जनाको दरव�दी �वीकृत भएकोमा 25 जना मा� पदपूित� भई 35 जना �र� भएको अिभलेख �ा� भएको छ। संगठन तथा �यव�थापन
सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम भएको दे�खएन।

१५.२ 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 िविभ� सुचना �िव�ध कम�चारी, इ��जिनयर, �शासन, कृिष, पशु, िफ�ड, नगर �हरी, दमकल, �वा��य, अनमी, अहेव,

मे.अ., मे.ज. र काया�लय सहयोगी पदमा 100 जना कम�चारीह� करारमा राखी खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम
पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन
सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको सुचना �िव�ध कम�चारी, इ��जिनयर, �शासन, कृिष, पशु, िफ�ड, �वा��य, अनमी,
अहेव पदमा 54 जना करार िनयिु� गरी तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ।

१५.३ भ�ा -
�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 बमो�जम भ�ा िदँदा
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स�ब��धत कानून बनाइएको नपाइएकोले िनयमको पालना ह�नु पद�छ।

१५.४ योजना -
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन पया�� �पमा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने
िक�समको छनौट गरेको पाइएन। यस तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ।

१६ कम�चारी क�याण कोष 

कम�चारी क�याण कोष - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले एकमु� �पमा िव�ीय समानीकरणबाट १० लाख यस कोषमा
ट� ा�सफर गरेको दे�ख�छ । ऐनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

कानून िनमा�ण एवं काया��वयनको ��थित - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १४ ऐन, ४ िनयमावली, १९काय�िव�ध, ४ िनद�िशका िनमा�ण गरेको छ ।यसरी िनमा�ण भएका िनयम, िनद�िशका तथा काय�िव�ध
काया��वयनमा �याउनु पन� दे�ख�छ ।

१८ �याय िन�पण तथा िववाद समाधानको अव�था 
�यायीक 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 दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फछ् य�ट कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ४ र यो बष�
थप भएको ६८ गरी कुल ७२ िववाद दता� भएकोमा ६९ वटा मा� फ��यौट भई ३ 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 ।

१९ राज�व लगत 

राज�व लगत -

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । पा�लकाले
यस वष�को लगत अ�ाव�धक गरेकोमा गत वष�को �ज�मेवारी सिहतको लगत र गत वष�को राज�व लगत अ�ाव�धक गरे◌ेको दे�खएन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

२० िश�क दरब�दी िमलान 

दरब�दी िमलानः िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को बुदाँ नं २० मा कुनै खास �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का िब�ालयह�को आव�यकता अनुसार दरब�दी िमलान
तथा पुन िवतरण गन� पाउने �यव�था छ । साथै िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ अनुसार दईु वा दईुभ�दा बढी िब�ालयलाई गाभी एउटा िब�ालय कायम गन� अनुमित  तथा �वीकृती िदन स�नेछ । यस
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पा�लकाको िब�ालयह�मा िब�ा�थ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी तथा पदपुित� भएको अिभलेख पेश नभएकोले ऐन तथा काय�िव�धको पालना ह�नपद�छ । पा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क
गुण�तर मापनको मापद�ड तयार गनु� पन�, अनुगमन तथा मू�यांकन गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� र िव�ाथ� िश�क अनुपात उपय�ु बनाउनेतफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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�स नं िव�ालयको नाम िश�क पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

१ मा�यिमक िव�ालय का�लखोला 10 1 324 32.4

२ आधारभुत िव�ालय बेलसोत 5 121 24.2

३ पंचावित मा�यिमक िव�ालय ख�सबास 7 1 248 35.43

४ आधारभुत िव�ालय ित�नाही 2 1 24 12

५ जनता आधारभुत िव�ालय ए�लेस�ा 1 23 23

६ जन�योती आधारभुत िव�ालय पोखरीया 0 28 0

७ जनता मा�यिमक िव�ालय गुरांसे 16 4 454 28.38

८ मा�यिमक िव�ालय क�याणपुर 11 1 322 29.27

९ पशुपित आधारभुत िव�ालय मझुवा 2 87 43.5

१० कमला आधारभुत िव�ालय खो�सा 2 24 12

११ चु�रया आधारभुत िव�ालय �यांगा 6 105 17.5

१२ सर�वती मा�यिमक िव�ालय हडैया 7 1 280 40

१३ मा�यिमक िव�ालय म�वा 9 376 41.78

१४ ि�वेणी मा�यिमक िव�ालय कटारी 31 1499 48.35

१५ आधारभुत िव�ालय जहडी �स�ले 7 171 24.43

१६ जनता आधारभुत िव�ालय फुलवारी �सरान 5 101 20.2

१७ देवी आधारभुत िव�ालय बैरेनी 3 55 18.33

१८ सर�वित मा�यिमक िव�ालय भोल� 9 464 51.56

१९ भवरी देवी आधारभुत िव�ालय त�ोखैरेनी 7 2 169 24.14
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२० देवी मा�यिमक िव�ालय भु�के 10 1 280 28

२१ भगवती आधारभुत िव�ालय �ससाघारी 3 58 19.33

२२ जनशि� आधारभुत िव�ालय तीनतले 2 75 37.5

२३ िदपे�� मा�यिमक िव�ालय जोगीडाँडा 5 3 367 73.4

२४ प�क�या आधारभुत िव�ालय लािमदवुाली 2 1 48 24

२५ का�लका आधारभुत िव�ालय बगपित 3 132 44

२६ आधारभुत िव�ालय ध�पर 3 24 8

२७ आधारभुत िव�ालय बाँकेटार 3 62 20.67

२८ पशुपित आधारभुत िव�ालय तिप 3 48 16

२९ का�लका मा�यिमक िव�ालय रतनपुर 6 1 331 55.17

३० जन�ेमी मा�यिमक िव�ालय �र�कु 16 6 524 32.75

३१ सर�वती आधारभुत िव�ालय मज�तपुर 3 77 25.67

३२ प�ावती आधारभुत िव�ालय पा�ने 2 7 3.5

३३ जन�योती आधारभुत िव�ालय माकुरे 3 70 23.33

३४ जनि�य आधारभुत िव�ालय कु�रङभ��याङ 3 1 98 32.67

३५ �पैरानी �ाथिमक िव�ालय 2 1 60 30

३६ जनता आधारभुत िव�ालय थ�लया 3 2 152 50.67

३७ मा�यिमक िव�ालय पटनाभ��याङ 9 2 पदपूत� ह�न बाँक� 352 39.11

३८ आधारभुत िव�ालय माङफाङटोल बबला 3 2 110 36.67

३९ बीरे�� आधारभुत िव�ालय भा�टाबारी 3 3 115 38.33
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४० �स�दवती �ािव ढु�े 2 59 29.5

४१ का�लका आधारभुत िव�ालय खोरभ��याङ 0 48 0

४२ का�लका जनसेवा आधारभुत िव�ालय नारायणघाट क�ले 0 55 0

४३ का�लका आधारभुत िव�ालय कोलबोट 0 37 0

४४ मा�यिमक िव�ालय �ल�पाटार 8 1 346 43.25

४५ आधारभुत िव�ालय आहाले 3 1 86 28.67

४६ माहाकाली आधारभुत िव�ालय सुगुरे 3 1 49 16.33

४७ आधारभुत िव�ालय का�लखोला �ल�पाटार 2 1 130 65

४८ िभमोन आधारभुत िव�ालय बाझगाउँ 0 25 0

४९ ड�ब��े�वर मातािपता आधारभुत िव�ालय बतासे 0 97 0

५० आधारभुत िव�ालय बरडांडा 3 49 16.33

५१ आधारभुत िव�ालय रा�चे 3 38 12.67

५२ आधारभुत िव�ालय िग�जनचौर 3 27 9

५३ आधारभुत िव�ालय सो��सा�ले 3 59 19.67

५४ शंखवेल आधारभुत िव�ालय िच�टार 3 1 127 42.33

५५ जनता का�लका मा�यिमक िव�ालय सो�ङछिवसे 11 2 549 49.91

५६ आधारभुत िव�ालय झाि�बारी 0 27 0

५७ सुनकोशी आधारभुत िव�ालय कटहरभ��याङ 0 85 0

५८ मांकाली आधारभुत िव�ालय िपनापु 0 92 0

५९ प�ावती आधारभुत िव�ालय बेतेनी 0 73 0
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६० सर�वित मा�यिमक िव�ालय हद�नी 4 1 217 54.25

६१ �ी पटनदेवी �िव डुंडेवारी 3 30 10

६२ जनक�यण आधारभुत िव�ालय गोठडांडा 3 1 36 12

६३ आधारभुत िव�ालय िचलाउने हद�नी 5 2 165 33

६४ जनमु�ख मा�यिमक िव�ालय बसेरी 14 1 509 36.36

६५ शारदा आधारभुत िव�ालय खानीडांडा 3 2 68 22.67

६६ प�क�या आधारभुत िव�ालय ह�रथु�का 2 38 19

६७ नागदेवी आधारभुत िव�ालय नागदह 1 23 23

६८ मा�यिमक िव�ालय मयाँखु 7 2 250 35.71

६९ जा�पादेवी आधारभुत िव�ालय �यािमटार 3 73 24.33

७० का�लका आधारभुत िव�ालय जा�लमेथु�का 3 1 40 13.33

७१ सहीद �मृित �ा.िव.िवता�टोल 1 1 31 31

७२ जनता आधारभुत िव�ालय गालभ��याङ 2 45 22.5

७३ सर�वती आधारभुत िव�ालय बरबास 2 36 18

७४ जन�भात आधारभुत िव�ालय िक�दभु��याङ 2 7 3.5

७५ च��ावती मा�यिमक िव�ालय लेखानी 11 2 348 31.64

७६ बालिवकास आधारभुत िव�ालय चनौटे 2 28 14

७७ आधारभुत िव�ालय माझखानी 2 33 16.5

७८ देवी वालिवकास आधारभुत िव�ालय रानागाउँ 0 12 0

७९ का�लकादेवी वालिवकास आधारभुत िव�ालय डांडागाउँ 0 17 0
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८० प�क�या आधारभुत िव�ालय देउराली 0 20 0

ज�मा 341 11949 35.04

२१ िब�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण 

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 117 मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�को काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ। साथै
िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ ।�य�तै
काय��म काया��वयन पु��तका 8. ि�याकलाप नं 11.1.2.1 िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान िशष�कको 8.1. मा ��येक �थानीय तहले �ा� िव�ालय भौितक काय��मह� काया��वयन गदा�
स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, 2060 मा भएको �यव�था अनुसार भुक�प �ितरोधी, अपा�मै�ी, बाल मै�ी, छा�ा मै�ी एंव वातावरण मै�ी गनु�/गराउनु पन�छ। िव�ालय भौितक सुधार
स�ब�धी काय� गदा� वातावरणीय र सामा�जक प�लाई आधार मानी काय� स�पादन गनु� वा स�प� गनु�पन� �यव�था गरेकोमा िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान िदएकोमा
काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

�.सं िव�ालयको नाम काय� िववरण रकम

1 �ी िदपे�� मा.िव. जोिगडाडाँ कटारी 6 4 कोठे िव�ालय 3600000

2 मा.िव. क�याणपुर कटारी 2 4 कोठे िव�ालय 3600000

3 पशुपित आ.�ा.िव कटारी 2 4 कोठे िव�ालय 3600000

4 �पैरानी आ.�ा.िव कटारी 8 शौचालय िनमा�ण 700000

ज�मा 11500000

११,५००,०००

२२ 152 २०७७-११-१० िनशु�क पा�पु�तक 

िनःशु�क पा�पु�तक – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था
छ । काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को ि�याकलाप नं 2.4.6.1 मा ��येक �थािनय तहह�ले साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान िदने तथा
पा�पु�तक ख�रद गरेको िवल भपा�इ एंव अनुगमन �ितवेदन �ा� गनु� पन� �यव�था रहेकोमा िन�नानुसार िव�ालयलाई पा�पु�तक अनुदान िदएकोमा पा�पु�तक ख�रद तथा अनुगमन �ितवेदन पेश
नभएकोले पेश गनु� पन� �.

३००,०००
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�.सं िव�ालयको नाम रकम

1 ि�वेणी उ.मा.िव 50000

2 च��वती उ.मा.िव 50000

3 जनता उ.मा.िव 50000

4 जनमुखी मा.िव 50000

5 जनताका�लका मा.िव 50000

6 जन�ेमी उ.मा.िव 50000

ज�मा 300000

२३ भु�ानी िदन बाँक� 
भु�ानी िदन बाँक� –आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) अनुसार काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को िविनयो�जत बजेटले नखा�ने र बढी खच� ह�ने गरी
दािय�व �सज�ना गन� नह�ने �यव�था उ�ेख छ ।सोही िनयमावलीको ३९(१५) अनुसार दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन बाँक� िववरणमा समावेश म�ये तलब, भ�ा, घर भाडा, स�वा �मण खच�, पोषाक,

रासन, खा�ा�, �सधा, औषधी उपचार खच�, सेवा िनवृ� सुिवधा, �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार स�झौता भएका खच�ह�मा� भु�ानी िदन िम�ने उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम िवपरीत काया�लय
साम�ी मसल�द छपाईमा � ४१३८६८९, मे�सनरी मम�त तथा ख�रदमा � ११८८१०५, िविवध शीष�कमा � ४७८९७४ तथा अ�य िनमा�ण काय�, पा�र�िमक लगायतमा � ६७२२६१० गरी कूल
१२५२८३७८ रकम िविनयो�जत बजेटले नखा�ने गरी अक� वष� दािय�व सारेको दे�खयो । य�ता खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२४ पे�क� भु�ानी 
पे�क� भु�ानी- पे�क� भु�ानी गदा� आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा तोिकएका �कृया पूरा गनु�पद�छ ।

पे�क� रकम तोिकएको अवधीमा फ�य�ट गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को िववरण हरेक मिहना समा� भएको ३ िदनिभ� काया�यल �मूख सम� पेश गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।

िनयमावलीको पालना ह�नु पद�छ । 

२५ पे�क� बाँक� 
पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको 1५ िदन िभ� फाँटवारी पेश गरी पे�क� फछ् य�ट
गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फछ् य�ट गनु�पन�मा आ�थ�क वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फछ् य�ट
ह�नुपन� �.

२४,९९८,८५६
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�स.नं. पे�क� �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको

रकम

1 आर. िड. - आ�ेय जे. भी. 5840000 0

2 यूके एफ एम �ा ली 80000

3 �ी जनता आधारभूत िव�ालय फुलबारी �सरान 400000

4 �यू ि�वेणी मिहला बह�उ�े�शीय सहकारी सं�था �ल. 200000

5 �ी मा�यिमक िव�ालय �ल�पाटार (१-१०) 173857

6 हद�नी मिहला बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था �ल. 47000

7 �ी देिव आधारभूत िव�ालय वरैेनी (१-५) 100000

8 मुनाल मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �ल. 100000

9 �वा��य चौक� ि�वेणी 25000

10 �वा��य चौक� मयांखु 25000

11 �वा��य चौक� �र�कु 25000

12 �वा��य चौक� लेखानी 25000

13 �वा��य चौक� �ल�पाटार 25000

14 �वा��य चौक� �स�रसे 25000

15 �वा��य चौक� हद�नी 25000

16 �ी �पैरानी आधारभुत िव�ालय (१-५) �स�रस आहाले 210000

17 �ी ि�वेणी मा�यिमक िव�ालय (१-१२) 5000000
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18 �ी भवरी देिव आधारभुत िव�ालय त�ाे खैरेनी (१-८) 900000

19 �ी पं�ावती आधारभुत िव�ालय,बेतेनी 900000

20 �ी पशुपित आधारभूत िव�ालय मझुवा (१-५) 1469980

21 �ी मा.िव. क�याणपुर 1635623

22 �ी मा�यिमक िव�ालय म�वा (१-१०) 1050000

23 �ी िदपे�� मा.िव.जाेिगडाँडा 1464538

24 �ी मा.िव. पटनाभ��याङ 700000

25 �ी पं�ावती आधारभुत िव�ालय,बेतेनी 900000

26 �ी भवरी देिव आधारभुत िव�ालय त�ाे खैरेनी (१-८) 900000

27 �ी सुनकोशी आधारभूत िव�ालय कटहर भ��या� 700000

28 �ी मा�यिमक िव�ालय म�वा (१-१०) 409998

29 �ी मा�यिमक िव�ालय �ल�पाटार (१-१०) 250000

30 महादेव म��दर तथा फुटवल मैदान िनमा�ण उ.स. 330000

31 साना कृिष �संचाई तथा ईनार िनमा�ण उ.स. 142000

32 साना कृिष �संचाई तथा ईनार िनमा�ण उ.स. 200000

33 ठुलो मझुवा �संचाई जल उपभो�ा सं�था 345500

34 ठुलो मझुवा �संचाई जल उपभो�ा सं�था 796000

35 �संगापुरे �संचाई कुलो जल उपभो�ा सिमित 600000

36 सोमवारे राना कुलो बाँकेटार चुहाडे �संचाई ज.उ.स. 500000

37 हडैया साना �संचाई आयोजना हडैया ज.उ.स. 600000
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38 �संगापुरे �संचाई कुलो जल उपभो�ा सिमित 345500

39 सोमवारे राना कुलो बाँकेटार चुहाडे �संचाई ज.उ.स. 345500

40 हडैया साना �संचाई आयोजना हडैया ज.उ.स. 345500

41 िशव म��दर िनमा�ण उ.स. 265360

42 सूय� बहादरु ख�का 51500

43 दगुा� बहादरु काक� 59500

44 ने� कुमार पौडेल 107500

45 दगुा� बहादरु काक� 110000

46 ने� कुमार पौडेल 110000

47 सूय� बहादरु ख�का 110000

48 रामु चौधरी 5000

49 केशर बहादरु काक� 500000

50 �ेम शाही 100000

51 केशर बहादरु काक� 295000

52 �ेम शाही 200000

53 केशर बहादरु काक� 100000

54 राम कुमार दनुवार 70000

55 जमुना कुमारी कुमर 411000

56 सोनु िम� 100000

57 च�� कुमार चौधरी 12000
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58 बलराम चौधरी 6000

59 मनोज चौधरी 8000

60 राम कुमार दनुवार 11000

61 िवदरु बहादरु राउत 15000

62 कृ�ण बहादरु काक� 36000

ज�मा ५८४०००० २४९९८८५६

२६ मालसामान ख�रदका लािग कम�चारी पे�क� 
मालसामान ख�रदका लािग कम�चारी पे�क� – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व स�ब��ध िनयमावली २०७७ को िनयम ४९ मा �यव�था भए अनुसार िब�ेताबाट सोझै मालसामान ख�रद गन�
नसिकने अव�था भएमा मा� काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी कम�चारी पे�क� िदन सिकने �यव�था उ�ेख छ । काया�लयले देहायका कम�चारीलाई मालसामान ख�रदको लािग िदइएको कम�चारी
पे�क� िनयम संगत नदे�खएको �.

भौ. नं. िववरण फम�को नाम ख�रद रकम

१४४।२०७७।११।१३ पा�लका पँुजीगत िमिनिटलर ख�रदका लािग �ान ब राउतलाई पे�क� िदई ख�रद सुिवना स�लायस� ए�ड ट� ेडस� ६३००००

६३०,०००

२७ ख�रद सामान तथा िनमा�ण साम�ीको गुण�तर 
ख�रद सामान तथा िनमा�ण साम�ीको गुण�तर परी�ण नभएको -ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� सामान आपूित�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण भएको दे�खदनै । िनमा�ण काय�मा ख�रद स�झौता
काया��वयन गदा� समेत सामान आपूित�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण भएको नदे�खएकोले गुण�तरतफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ ।

२८ स�प�� ह�ता�तरण र अिभलेख

२८.१ स�प�� ह�ता�तरण र अिभलेख
�थािनय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 97, 98 र 104 अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता 2075 असार मसा�त िभ�
�थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन।
क - सािवक गाउँ िवकास सिमित - सािवक ७ वटा गाउँ िवकास सिमित गािभएर कटारी नगरपा�लका �थापना भएकोमा �े�सत �ज�सी खातामा िन�नानुसार गाउँ
िवकास सिमितको �ज�सी स�प�� नगरपा�लकाको �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको नदे�खएकोले अ�याव�धक गनु�पन� दे�ख�छ।
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�.सं सािवक गाउँ िवकास सिमितको नाम

१ �र�कु गाउँ िवकास सिमित

२ हद�नी गाउँ िवकास सिमित

३ मैय�खु गाउँ िवकास सिमित

४ सो�ङ छिवसे गाउँ िवकास सिमित

५ लेखानी गाउँ िवकास सिमित

ख - िवषयगत काया�लय – सािवकको मिहला तथा बालबा�लका काया�लय अ�तरगत रहेको स�पक�  काया�लयको �ज�सी स�प�� नगरपा�लकाको �ज�सी खातामा
अ�याव�धक गरेको नदे�खएकोले अ�याव�धक गनु�पन� दे�ख�छ।

२८.२ पा�लका अ�तग�तका कोषह� -

पा�लका अ�तरगत रहेका कोषको िववरण अ�याव�ध, कोषको आय �ाि�को उपयोग र कोषको अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन। यस तफ�  पा�लकाको
�यान जानु पन� दे�ख�छ।

२८.३ साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग
पा�लकाले स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पत� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको
अनुगमन गनु�पद�छ। तर यस पा�लकाले सो बमो�जम गरेको दे�खएन।

२९ काया�लय र सं�थागत �ज�सी दा�खला 
�ज�सी दा�खला - आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, 2055 को दफा 13(1) अनुसार �ज�सी माल सामान 7 िदन िभ� दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले आ�नो काया�लयमा आएका �ज�सी
सामा�ीह�लाई �या�समा नराखेको �ज�सी विग�करण गदा� �यव��थत गरेको दे�खएन साथै िविभ� योजना तथा काय��म अ�तरगत रही िविभ� उपभो�ा सिमित, संघ सं�थालाई अनुदान �व�प उपल�ध
गराएको सामानको स�ब��धत सं�था र सिमितले िनयमानुसार आ�नो ख�ने र खच� भएर जाने �ज�सी खातामा दा�खला गरी स�ब��धत �यि�बाट �मािणत गरी रा�नुपन�मा स�पूण� �ि�या पुरा नगरी
�ज�सी दा�खला फारम भरेर मा� पेश गरेकोमा िनयम र कानुनको पालना गरी मा� भु�ानी िदन तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

३० आ�थ�क सहायता 
आ�थ�क सहायता –

३,६१९,६९०
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�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 �थानीय तहले कटारी
नगरपा�लका आ�थ�क सहायता स�ब�धी काय�िव�ध, 2075 बनाई दघु�टना, उपचार, असहाय, संघसंगठन (वडा, नगर, �ज�ा, �देश र के�� �तर) लाई �.500। दे�ख �.10,000। स�म मा� भु�ानी िदन
पाउने �यव�था भएकोमा नगर�मुखको तोकादेशमा र सभाले बनाएको काय�िव�धलाई पालना नगरी काय�पा�लका बैठकबाट िनण�य गरी �.15000। दे�ख �. 200000। स�म आ�थ�क सहायता वापत
शैि�क सं�थाह�लाई सहायता �.7,49,980। अ�य सं�था सहायता �.4,00,000। र अ�य सामा�जक सहायता �.24,69,710। गरी ज�मा �. 36,19,690। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
काया�लयले िविभ� �यि� वा संघसं�थाह�लाई काय�िव�धमा भएको �यव�थालाई �योग नगरी �यव�था भएको भ�दा बढी रकम काय�पा�लकाको िनण�यका आधारमा िवतरण गरेको, �यि� वा
संघसं�थालाई काय�पा�लकाको िनण�य बेगर, वडा �सफा�रस वेगर, अ�पतालको �सफा�रस र कागजात बेगर िवतरण गरेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

३१ पदा�धकारी सुिवधा 
पदा�धकारी थप सुिवधा -
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2075 (पिहलो संशोधन समेत) को दफा 3 को उपदफा 4 मा चाडपव� खच�को हकमा वष�मा एकपटक स�ब��धत �थानीय तहकको आ�त�रक
राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी पा�लकाको सद�यले �. दश हजारमा नब�ने गरी सभाले �वीकृत गरेको बजेटको सीमािभ� रही काय�पा�लकाले िनण�य गरे बमो�जम चाडपव� खच� पाउनेछ भनी �यव�था
गरेको छ । पा�लकाले बजेट �यव�था नगरी पदा�धकारी सेवा सुिवधा िशष�कबाट ज�मा �. 1,85,45,999।77 को आ�त�रक आ�दानी भएको अव�थामाकाय�पा�लका िनण�य बेगर यस वष� 74 जना
जन�ितिन�धलाई �.10,000। का दरले ज�मा �.7,40,000। चाडपव� खच� वापत भु�ानी गरेको छ। यसरी बजेट �यव�था नगरी, काय�पा�लकाको िनण�य बेगर र पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी �यनु
भएको अव�थामा पदा�धकारीलाई चाडपव� खच� वापत भु�ानी भएको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

७४०,०००

३२ कोिभड १९ रोकथाम, िनय��ण तथा �यव�थापन 

यस वष� �थािनय तहले कोिभड १९ को रोकथाम, उपचार तथा �यूनीकरणका लािग िविभ� तहबाट �ा� गरेको आ�दानी तथा खच� र �दान गरेको सेवाको िववरण यस �कार छ ।

�ा� रकम खच� रकम

�देश सरकार 1000000 �वारे�टाइन/आइसोलेसन िनमा�ण/�यव�थापन खच� 3960010

काया�लयबाट 14174555.66 यातायात खच� 363995

अ�य/सं�था 535000 �वारे�टाइनमा खा�ा� न खच� 971009

(मा�क/सेिनटाइजर लगायत अ�य �शासिनक खच� समेत सबै) 7536843.3

पा�र�िमक खच� 1000000

खच� रकम 13831857.3

15709555.66 बाक� मौ�दात 1877698.36
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कोिभड १९ जो�खम भ�ा वापत पा�लकाले यस वष� कूल �वा��य कम� ७७ जना, सुर�ा कम� १० जना, �ािव�धक कम�चारी ६ जना, �शासिनक कम�चारी १४ जना समेतलाई गरी कूल �
२५५५७६५ खच� गरेको छ ।
कोिभड १९ रोकथामका लािग पूव� तयारी, �वा��यकम� प�रचालन, �वा��य साम�ी, औषधी तथा उपकरणको आपूित� तथा उपल�धतालाई सुिन��चत गद� िमत�ययी एवं �भावकारी ढंगले �कोप
�यव�थापन कोरोना कोषको प�रचालन गनु� पन� दे�ख�छ ।

कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को प�रपालना गनु� पद�छ ।

३३ कर असुली िव�लेषण 

कर असूलीको तुलना�मक िव�लेषण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ दफा ५४ अनुसार �थािनय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा कानून बमो�जम कर लगाउन, उठाउन पाउने
�यव�था छ । पा�लकाले यस वष� देहायका आ�दानी शीष�कमा कानून बमो�जम लगाएका करह� अनुमान गरे अनु�प उठाउन सकेको दे�खदनै ।

�स.नं. राज�व संकेत आ�दानी शीष�क अनुमान यस मिहना स�मको आ�दानी बाँिक

१ ११४७९ अ�य मनोर�न कर ५,००,००० ० ५,००,०००

२ ११६९१ अ�य कर २,००,००० ८१० १,९९,१९०

३ १४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� ३,७२,५०,००० ६०,४१,८४४ ३,१२,०८,१५६

४ १४२४१ पािक� � शु�क १०,००,००० ० १०,००,०००

५ १४२४५ नाता �मािणत द�तुर २,००,००० ९६,९२० १,०३,०८०

६ १४३११ �याियक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ४३,२१० ६,७९०

७ १४६११ �यवसाय कर १५,००,००० १४,३६,२२४.५० ६३,७७५.५०

३४ ठे�का नपरेको आ�त�रक आयह� 

ठे�का नपरेका आ�त�रक आय - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत
असुली गन� �यव�था छ । पा�लकाले ठे�काका लािग खुलाएका िन�नानुसारका आ�त�रक आयमा कुनै पिन ठेकेदार, फम� वा िनमा�ण �यवसायीले ठे�का नहालेका कारण यस वष�मा उ� आ�त�रक
आयबाट आ�दानी �ा� ह�न सकेन तर पा�लकाले उ� आ�त�रक आय �ा� ह�ने ठे�कालाई अमानतबाट आ�दानी नगरेको कारण पा�लकालाई �ा� ह�न स�ने आ�त�रक आयमा किम आउनुका साथै
यसको आव�यक िववरण तयार गरेको दे�खएन।यसतफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।
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ठे�का नं ठे�काको िववरण आ�त�रक आ�दानी �यनुतम अंक
रकम

ठे�का नं 5-
77/78

तावा खोला कपुर दह दे�ख माझी गाउँ डगर �पोट र सोमबारे वडा नं 6 ढु�ा, वालुवा र िगि� संकलन, उ�खनन्
तथा िनकासी

2533347

ठे�का नं 7-
77/78

तावा खोला, बेलसोत खोला, कमला खोला �समानपुर, बेलसोत र कमला खोला, मझुवा, भु�टेचौरी �पोट 1 र 2 तावा
कमला (ि�वेणी मेला) वडा नं 1 र 2

ढु�ा, वालुवा र िगि� संकलन, उ�खनन्
तथा िनकासी

3360030

ठे�का नं 4-
77/78

बाहादरु खोला वडा नं 14 ढु�ा, वालुवा र िगि� संकलन, उ�खनन्
तथा िनकासी

270720

ज�मा 6164097

३५ आ�त�रक आय र मू�य अिभवृि� कर 
असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय र मु.अ.कर– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता
रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िवगत र यो वष� ब�दोब�त गरेको आ�त�रक आय ठे�कामा देहायअनुसार 1 वटा फम� वा ठे�काबाट आ�त�रक आय �.10,75,000। मा �याज
समेत िहसाब गरी र 2 वटा फम� वा ठे�काको मु.अ.कर रकम �.3,36,050। असुल गन� बाँक� रहेकोले आ�त�रक आय वापतको रकम �याज सिहत असुल गरी काया�लयमा र मु.अ.कर वापतको रकम
स�ब��धतबाट असुल गरी आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� वा असुल गनु�पन� �.

�स.नं. ठेकेदार/फम�को नाम स�झौता
रकम

दा�खला
रकम

दा�खला गन�
बाँक�

दा�खला गन� बाक�
मु.अ.कर

कूल असुली

1 �ृितक िमिडया �ा.ली िव�ापन कर 2,१०,300। 2,10,000 ० 27300 27300

2 कमला खोला �स�नेरी ित�नाही वडा नं 1, वालुवा र िगि� संकलन, उ�खनन् तथा
िनकासी

२३७५०००। 1300000 १०७५००० 308750 १३८३७५०

ज�मा १०७५००० 336050 १४११०५०

१,४११,०५०

३६ आ�त�रक आ�दानी

३६.१ पा�लका आ�त�रक आ�दानी -
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�,
नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क
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दा�खला गनु� पन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। यस वष� पा�लकाले मालपोत/भुिम कर, अ�य सेवा शु�क तथा िब�� (
पाक�  बनभोज �थल �यू टावर तथा ढँुगािगटी बालुवा िब�� समेत ), �यायीक द�तुर �यायीक सिमित समेत, प�र�ा शु�क, अ�य �शासिनक शु�क(बोलप� फारम
िब�� समेत), �सफा�रस द�तुर, नाता �मािणत, अ�य द�तुर (�याक हो लोडर तथा सवारी कर समेत), प�ीकरण गरी राज�व वाँडफाड बाहेक राज�व आ�दानी
गन� �स�टमबाट राज�व आ�दानी गरी आ.व. 2077/78 मा ज�मा �. 1,85,45,999।77 आ�दानी गरेको िववरण �ा� भएको छ । �थानीय तह अ�तरगतका वडा
र पा�लकाले आ�दानी गरेको राज�वलाई कितपयले मा�सक �पमा, कितपयले २, ३ मिहना पिछ, कितपयले वष�को अ�तमा र कितपयले आ�थ�क वष� सिकएपिछ
अक� आ�थ�क वष�को सु�वातमा मा� दा�खला गन� गरेकोले िनयममा भएको �यव�था अनुसार समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

आ.व. 2077/78 को काया�लयबाट �ा� वडागत र नगरपा�लका राज�व र आ�त�रक आय ठे�का िववरण
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वडा नं राज�व रकम

वडा नं 1 195089

वडा नं 2 415240

वडा नं 3 246430

वडा नं 4 1159730

वडा नं 5 709930

वडा नं 6 418344.65

वडा नं 7 704033.59

वडा नं 8 310688

वडा नं 9 241893

वडा नं 10 424702.54

वडा नं 11 275947.6

वडा नं 12 314383

वडा नं 13 145764

वडा नं 14 267183.24

नगरपा�लका र आय ठे�का 12716641.15

ज�मा आ�त�रक आ�दानी 1,85,45,999.77

३६.२ आ�त�रक आ�दानी िववरण र राज�व दा�खला िववरण आउन बाँक� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको
लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�, नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन�
नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ।
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काया�लयले िदएको आ.व.2077/78 को वडागत राज�व िववरण अनुसार वडा नं 1 को जेठ र असारको राज�व आ�दानी काया�लयमा उपल�ध नह�नुका साथै
ब�कमा समेत दा�खला नभएको साथै वडा नं 11 को वािष�क �रपोट� वडाबाट उपल�ध नभएकोले उ� वडाबाट उ� अव�धमा के कित आ�दानी �ा� भएको यिकन
गन� नसिकएकोले यस िवषयमा काया�लयले थप पहल गनु�पन� दे�ख�छ।

३७ राज�व बाँडफाँड 

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

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

िव�ापन कर 347039.76 ४०.००% 0 138815.904

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी 505555 0 202222

ज�मा 852594.76 341037.904

३४१,०३७

३८ ढु�ा, िग�ी, बालुवाको कर 
िग�ी, ढंुगा, बालुवाको करः �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को सािबक दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार
रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी बाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो । तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, 2075

�ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� �यब�था गरेको छ । यसैगरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा
उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, 2077 जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बापतको राज�व �थािनयले स�कलन गरी �देश र �थािनय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी
बाँडफाँड गन� �यब�था गरेको छ जुन �थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िबप�रत दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यसबष� � 4992550 राज�व �ा� गरी �थािनय
संिचतकोषमा बाँडफाँड गन� बाँक� दे�खएको छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एबं सो राज�व स�लन गदा� पन� बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले
राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

३९ िबमाको रकम बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन�
�यव�था छ । रातुखोला आर सी क�भट� िनमा�ण काय�मा अ��वका िनमा�ण सेवालाई BOQ मा समावेश PS item िबमा बापतको रकम � २३४६२ भु�ानी गदा� � १९४३१ को मा� िबजक पेश भएको
ह�दाँ बढी भु�ानी गरेको रकम � ४०३१ असुल गरी �थानीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

४,०३१

४० �देश समपुरक अनुदानमा लागत साझेदारी 
�देश नं. १ �देश समपुरक अनुदान काय�िव�ध, २०७५ को दफा ४(२) मा कुल लागतको बढीमा ७० �ितशत स�म �देश सरकारले समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन� उ�ेख छ। सोही काय�िव�धको
बुदाँ नं ९ (ग) अनुसार समपुरक अनुदान उपभो�ा सिमितमाफ� त खच� गराउन निम�ने �यहोरा उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� �देश समपुरक बजेट खच� गदा� ठे�का माफ� त नगरी उपभो�ा सिमित माफ� त
गरेकोले िनयम संगत दे�खएन । �देश समपूरक अनुदानबाट खच� ह�ने गरी यस वष� २ योजनाका लािग � १००००००० िनकासा भएकोमा � ९५९२७२८ खच� गरी बाँक� � ४०७२७२ �देश स��त

२,०५२,०८७
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कोषमा िफता� गरेको छ । स�ालन गरेको २ योजनाको कुल लागत क��ट�जे�सी सिहत �. १०७७२३४३ रहेकोमा ३० �ितशत रकम �थानीय तहले लागत साझेदारी �यहोनु� पन� दे�ख�छ । अत:

काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था अनुसार कूल लागतको ७० �ितशत भ�दा बढी ह�ने रकम � २०५२०८७ �देश स��त कोषमा िफता� गनु� पन� दे�खएको �

४१ संघीय समपूरक अनुदानमा लागत साझेदारी 
समपुरक अनुदान काय�िव�ध, २०७५ को दफा ६(१) मा उ�े�खत �यव�था अनुसार छनौट भएको आयोजनाको �ाथिमकता, उपल��ध, िदगोपना समेतका आधारमा �देश वा �थानीय तहको कुल
लागतको अ�धकतम ४० �ितशत स�म समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन� उ�ेख छ।यस वष� संघ समपुरक अनुदान बापत �. २३४७४००० �ा� भएको छ ।संघ समपूरक अनुदानबाट खच� ह�ने गरी
ठे�का ब�दोब�ता गरेको कटारी बजार िभि� सडक िनमा�ण योजनाको मू�य अिभवृि� कर र क��ट�जे�सी सिहत कबोल अंक �. ४७३३६६३८ रहेकोमा उ� रकमको ६० �ितशत �थानीय तहले
लागत साझेदारी �यहोनु� पन� दे�ख�छ ।अत: काय�िव�ध अनुसार कुल लागतको ४० �ितशत भ�दा बढी ह�ने रकम �. ४५३९३४५ संघ संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

४,५३९,३४५

४२ काय�स�पादन जमानतको �याद थप गनु�पन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार �याद कायम रहेको काय�स�पादन जमानत पेश गनु� पन� उ�ेख छ । िनयमानुसार काय� स�पादन जमानत पेश नगरी ख�रद
स�झौतासमेत गन� निम�नेमा कटारी बजार िभ�ी सडक िनमा�ण योजनामा आर िड अ�ेय जे िभ ले िमित २०७८।१२।८ स�म �याद रहेको काय� स�पादन जमानत बापत � ८७६६४५८ रकम पेश
भएकोमा �ुटी स�याउने दािय�व अव�धलाई खा�ने गरी �याद कायम भएको नदे�खएकोले िमित २०७९।११।२० स�म िनयमको �ावधान अनुसार जमानतको अव�ध थप गनु�पन� दे�ख�छ ।

४३ बढी दररेटले भु�ानी भएको 
बढी दररेटले भु�ानी भएको - साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को ��वकृत न�स�को �योग गरी �ज�ा दर समावेश गरेर लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायको योजनाह�को भु�ानी गदा�
दररेट िव�लेषणमा �ज�ा दर भ�दा बढी मु�य राखी लागत अनुमान बनाई सोही आधारमा काय�स�पादन तयार गरी भु�ानी िदएकोले असुल गनु� पन� दे�खएको �.

भौचर नं र िमित योजना काय� र प�रमाण प�रमाण न�स� दर भु�ानी
दर

बढी
भु�ानी

३०९।२०७८।१।
१७

रा�चे थु�का बर� अना� घो�टे सडक मम�त
उ स

मे�सनमेड �ज आइ वायरमा �ज�ा दर भ�दा बढीदर �योग ४९६ वग�
िमटर

२६५.५५ २८१.९५ ८१३४

४३७।२०७८।३।
८

इनार खो�सा िनमा�ण उ स वडा नं २ Reinforcement Steel �ज�ा दर भ�दा बढी दर �योग (ढुवानी किट�
बे��डङ् समेत)

४६१ के.जी. ११४ १३१.३५ ७९९८

ज�मा १६१३२

१६,१३२

४४ फमा�को काममा बढी भु�ानी 
फमा�को काममा बढी भु�ानी – ८८४।२०७८।३।२९ साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ �वीकृत न�स�को
�योग गरी लागत अनुमान तयारगनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सुगारे खानेपानी योजना िनमा�ण उ स लाई फमा�को काममा सडक िवभागको क���ट संरचनाको लािग फमा�को काम (Class F 1 finish)

अनुसारको �वीकृत न�स� दर � ५६३.७ भ�दा बढी दर � ७५४.६५ ले ५८.२५ घन िमटरको भु�ानी गरेकोले बिढ भु�नी दे�खएको � १११२२ असुल गनु�पन� �.

११,१२२

४५ मू�य अिभवृि� कर क�ी नभएको ७९५,३५५
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आ�थ�क ऐन २०७६ अनुसार मू�य अिभवृि� कर ५० �ितशत का�नु पन� �यव�था रहेकोमा आ�थ�क ऐन, २०७८ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७७।२।१६ दे�खको ठे�का वा
करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ३० �ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ३० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा
िनयमानुसार ३० �ितशत रकम क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले कर समायोजन �माण पेश ह�नु पन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मुअकर कर रकम क�ी गन� रकम

८९।२०७७।९।२३ नगरपा�लका पँुजीगत काली िनमा�ण सेवा �यान नं. ३००४३४२७९ ३९५४६५३ ५१४१०५ २५७०५२

८८८।२०७८।३।२९ नगरपा�लका पँुजीगत आरडी अ�ेय जेभी �यान नं. ६१३८४०४९५ ८२८१५९२ १०७६६०७ ५३८३०३

७९५३५५

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

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम

२५२।२०७८।१।५ पा�लका पँुजीगत आरडी अ�ेय जेभी ६१३८४०४९५ ७८१८१२१ ८९९४२९

८८८।२०७८।३।२९ पा�लका पँुजीगत आरडी अ�ेय जेभी ६१३८४०४९५ ८२८१५९२ १०७६६०७

ज�मा १९७६०३६

१,९७६,०३६

४७ कर दा�खला नभएको 
भु�ानीमा कर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी नगरेको र क�ी गरेकोमा
पिन दा�खला नगरेकोले असुल एवं दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित काय��म भु�ानी पाउने भु�ानी रकम करको दर कर दा�खला

63-78/3/18 ससत� पशुपित आ.िव मझुवा डोर हा�जरी 1494430 1% 14944

ज�मा 14944

१४,९४४

४८ नपुग बहाल कर क�ी १०७,५४९
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नपुग वहाल कर क�ी - आयकर ऐन, 2058 को दफा 88 (5क) अनुसार सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� �यि�लाई सवारी साधनको भाडा वापत भु�ानी गन� रकममा 1.5 �ितशतले कर क�ी
गन� �यव�था छ। यसै �ावधानलाई आधार बनाई देहाय अनुसारका िनमा�ण �यवसायीले उपभो�ा सिमितलाई डोजर भाडामा लगाई भु�ानी गरेको रकममा 1.5% �ितशत मा� �ोतमा मा� कर क�ी
गरेको छ। डोजर भाडामा लगाउने िनमा�ण �यवसायी सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� इजाजत �ा� त �यि� भएको �माण पेश नगरेको तथा स�ब��धत मे�सन उपकरणको �वािम�व स�व�धी
�माण नराखी उपभो�ा सिमितबाट भाडाको रकम भु�ानी �लएको पाइएकोले �माण पेश ह�न पन� �.

गो.भौ.नं/िमित सं�था/ठेकेदारको नाम योजना/कामको िववरण िबल रकम भाडा रकम 8.5% कर

377-77/9/6 चालु उदयपुर लामा क��ट��सन गबुवा बाध योजना 408960 34762

454-77/9/21 चालु ि�वेणी इ��जिनय�र� ए�ड स�लायस� बाध बनाउने काम 24778 2106

871-77/12/26 चालु थापा िनमा�ण सामा�ी सेवा साना �संचाई पोखरी िनमा�ण जुरेडाडा 43082 3662

873-77/12/26 चालु थापा िनमा�ण सामा�ी सेवा ��ा माछा पालन फम� 34476 2930

1111-78/2/27 चालु अिभम�य ुक��ट��न वडा नं 2 क�याणपुर अमाहा खहरे मम�त 87610 7447

1252-78/3/9 चालु ह�र�सि� िनमा�ण सेवा बाहाव रोक� कुलो िनमा�ण काय� 82620 7023

1347-78/3/16 चालु ि��स क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.ली पोखरी ख�े काय� 144000 12240

1349-78/3/16 चालु उदयपुर लामा क��ट��सन मे�सनले ख�े काय� 143362 12186

1397-78/3/20 चालु उदयपुर लामा क��ट��सन मे�सनले ख�े काय� 110619 9403

1411-78/3/21 चालु थापा िनमा�ण सामा�ी सेवा मे�सनले ख�े काय� 42831 3641

1514-78/3/25 चालु थापा िनमा�ण सामा�ी सेवा कृिष तथा पशु फम� 142948 12151

ज�मा 107549

४९ िव�तृत आयोजना �ितवेदन तयारी काय� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार
देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम िनधा�रण भएको आयोजनाको
लागत

गु�बा भवन र ओभरल मा�टर �लान कटारी २ गरास लािग डीपीआर
िनमा�ण

डाईनािमक �रसोस�स �यव�थापन सिभ�स �ा �ल
काठमाडौ

४२५००० ४०००२० ४००६५७१४

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृतबजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह�
काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

५० हेभीई�यपुमे�ट �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता
हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको
रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा
�तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश
गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :
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�स. नं. उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

१ हलेदो मोटरबाटो मम�त उ स सडक मम�त ४३७९२६

२ रानीडाँडा मोटरबाटो मम�त उ स सडक मम�त ५०८५००

३ पा��सङ दईुघरे चुिकया कृिष सडक बाटो योजना उ स सडक मम�त ४९३६६७

४ बाँकेटार दे�ख मदन भ�डारी राजमाग� स�मको बाटो �ाभेल उस सडक मम�त ५१४४९९

५ �वा��य चौक� धिमनी डाडा सानो माकुरे दे�ख ठूलो माकुरे सडक मम�त उ स वडा नं ७ सडक मम�त १५००००

६ ख�रबोटे ता�पाते बैरीडाडा कृिष सडक �तरउ�ती उ स वडा नं १० सडक मम�त ४२००२१

७ हद�नी काित�के गोठडाडा टावरडाडा सडक िनमा�ण मम�त उ स सडक मम�त ५१८६७०

८ बेतेनी िचलाउने ह��टार कटु�जे सडक िनमा�ण मम�त तथा �तरो�ती सडक मम�त ७५२५८०

९ नयाँ रोड �स�वारी ल�से पा�ले बासबारी सडक िनमा�ण मम�त तथा �तरो�ती उ स वडा नं ११ सडक मम�त ७८७१५८

ज�मा ४५८३०२१

५१ न�स� भ�दा बढी दरले भु�ानी 
न�स�भ�दा बढी दरले भु�ानी - साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को ��वकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले मािनस�ारा साधारण माटो ख�े काय�को लािग देहाय
अनुसार DoLID को �वीकृत न�स� भ�दा बढी दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम असुल उपर गनु�पन� दे�खएको �

भौचर नं र िमित योजना काय� र प�रमाण प�रमाण न�स�
दर

भु�ानी
दर

बढी रकम

६०१।२०७८।३।
२२

भु�के कृिष �या�पस सडक �तर सुधार उ स वडा नं
५

मािनस�ारा साधारण माटो ख�े काय� ०.५m-d न�स�
अनुसार

४८६
घ.िम.

३१९.३ ५१० ९२६८०

८१३।२०७८।३।
२७

लालपुर शाखा सडक सुधार उ स मािनस�ारा साधारण माटो ख�े काय� ०.५m-d न�स�
अनुसार

१६३ घ.िम ३१९ ५१० ३११३३

ज�मा १२३८१३

१२३,८१३
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५२ जिटल �ािव�धक प�का काम उपभो�ा सिमितबाट गरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराएकोले िनयमसंगत दे�खदनै ।

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

३३०।२०७८।२।२४ बुढाबुढी खानेपानी आयोजना उ स कटारी ७ Solar Water Pumping System ख�रद तथा जडान खच� १९४५५३१

५९९।२०७८।३।२१ त�ो ताल तथा माझीटोल झाँ��टोल र धमला टोल िवधुतीय �सँचाई योजना उ स वडा नं २ िव�ुतीय �सँचाई �णाली जडान १५९३७५५

ज�मा ३५३९२८६

३,५३९,२८६

५३ उपभो�ा सिमितलाई िदएको काम िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७.१३(क) मा उपभो�ा सिमितले �ा� गरेकोकुनै काम िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमितसँगको स�झौता
र� गनु�पन� उ�ेख छ।लेखापरी�णका �ममा नमूना छनोट गरी हेदा� देहायका �ामीण सडक िनमा�ण गन� स�झौता गरेका उपभो�ा सिमितह�ले सडक िनमा�णको काम िनमा�ण �यवसायीमाफ� त गन� गरेको
दे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी रकम

४०।२०७७।६।२२ कटारी दो�ो लाईन फुटपाथ र नाला िनमा�ण उ स �रप��लकन क�सट��सन माफ� त गराएको १९१७०४७

५७।२०७७।६।२२ चुहाडे दे�ख बाँकेटार स�म बाटो �बेल उ स उदयपुर लामा क�सट��सन �ा �ल माफ� त गराएको १०५४२३६

८५।२०७७।९।२१ खमारे मोटरबाटो मम�त िनमा�ण उ स ि��स क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा �ल माफ� त गराएको ७९८९८५

१६८।२०७७।११।२५ मोटरबाटो मम�त तथा सरसफाई उ स वडा नं १० िड सी क�सट��सन माफ� त गराएको १००००००

२७४।२०७८।१।१३ सडक मम�त र डगर सुधार उ स वडा नं ६ डु�ेटार क�सट��सन �ा�ल माफ� त गराएको १२५०१६८

४३३।२०७८।३।७ सडक मम�त उ स वडा नं ९ निवता ए�ड लो�चन क�सट��सन �ा �ल माफ� त गराएको १५६२९११

४८४।२०७८।३।१४ खेल मैदान िनमा�ण योजना उ स वडा नं १४ आशा िकरण क�सट��सन माफ� त गराएको ६७८१०८

७३६।२०७८।३।२६ भो�टेनी भ��याङबाट ढाडे बतासे ह�द ैिचउरीबोट सडक िनमा�ण योजना उ स वडा नं १३ चुलीथाम क�सट��सन �ा �ल माफ� त गराएको २००४०३८

ज�मा १०२६५४९३

१०,२६५,४९३

५४ लागत अनुमान भ�दा कम साम�ी �योग ६१९,८०८
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कुनै पिन िनमा�ण काय� स�प� गन�का लािग �वीकृत न�स� अनुसार �ािव�धक लागत इि�मेट तयार गनु� पद�छ । िनमा�ण आयोजनाको आधारभूत िडजाइन तथा संरचनामा प�रवत�न नह�ने हो भने सोही
�ािव�धक लागत इि�मेट अनुसार आव�यक प�रमाणमा िनमा�ण साम�ी �योग ह�ने ह��छ । देहायका योजनामा �ािव�धक इि�मेट तथा नाप जाँच काय�स�प� अनुसारको आव�यक लागत प�रमाण भ�दा
कम िनमा�ण साम�ी ख�रद गरेको पाईएकोले लागत अनुमानमा जोिडएको बढी साम�ीको मू�य असुल ह�नु पन� दे�खएको �.

भौ नं र योजना िववरण �योग गनु�
पन� न�स�

�योग
भएको

फरक दर �. रकम

४४९।२०७८।३।९ गोठ सुधार काय��म उ स १० वटा गोठका लािग िप �स
�स लगायतको काम

�समे�ट बोरा २३५ २०० ३५ ८८३ ३०९०५

४५६।२०७८।३।१० साना �सँचाई योजना इनार िनमा�ण वडा भरी उ स वडा
नं १, िप �स �स १:२:४

�समे�ट बोरा ८३१ ५०० ३३१ ८८३ २९२२७३

४७३।२०७८।३।१० त�ो बनाबारी जले�वर ताल सडक �तर सुधार उ
सको िप �स �स १:१।५:३ र �टोन मेसनरी १:४

�समे�ट बोरा ११० ७० ४० ८८३ ३५३२०

७५८।२०७८।३।२६ िशव म��दर िनमा�ण उ स वडा नं ६ (Stone masonary
1:4, Brick masonary 1:4 , PCC 1:1.5:3)

�समे�ट बोरा २६४ १९२ ७२ ८८३ ६३५७६

५२१।२०७८।३।१५ गु�बा शौचालय िनमा�ण उ स वडा नं २(Stone

masonary, Brick masonary, PCC र Punning समेत)

�समे�ट बोरा ७५ ५५ २० ८८३ १७६६०

५४७।२०७८।३।१८ िपपलबोट छेउ खो�सी क�भट िनमा�ण �ी मा िव वडा नं
४ (PCC 1:2:4)

�समे�ट बोरा २५९ १६३ ९६ ८८३ ८४७६८

५७३।२०७८।३।२० �ी मा िव �ल�पाटार घेराबार वडा नं ९ (PCC 1:3:6,
Stone masonary 1:4 , PCC 1:1.5:3)

�समे�ट बोरा ११२ ५० ६२ ८८३ ५४७४६

।२०७८।३।२५ वडाका िविभ� खानेपानी मम�त उ स वडा नं १२ TMT छड के.जी. १३०.९४ ३० १००.९४ ९९.६६ १००५९

९२८।२०७८।३।३० �मु पाईप जाली ख�रद उ स वडा नं ९ �मु पाईप १० वटा ख�रद गनु�पन�मा ४ वटा
ख�रद भएकोले बढी भु�ानी रकम �

८९२६१ ५८७६० ३०५०१ - ३०५०१

ज�मा ६१९८०८
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५५ माटो का�ने काय�को दररेट िव�लेषण 

साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को ��वकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै सोही िनयमावलीको
िनयम १२३ मा िबल िबजकको भु�ानी गदा� नापी िकतावमा उ�े�खत वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िदनुपन� �यव�था रहेको छ। तर पा�लकाले देहायको योजनाह�को भु�ानी गदा� सडक
िवभागको �वीकृत न�स� भ�दा बढी मु�य राखी लागत अनुमान बनाई सोही आधारमा काय�स�पादन तयार गरी भु�ानी िदएकोले असुल गनु� पन� दे�खएको �.

७१०,९७८



https://nams.oag.gov.np41 of 74

भौचर नं र िमित योजना काय� र प�रमाण प�रमाण न�स�
दर

भु�ानी
दर

ज�मा बढी खच�
भएको

५०१।२०७८।३।
१४

पा��सङ दईुघरे चुिकया कृिष सडकबाटो योजना उ स वडा नं
१०

DOR न�स� र DOR 042 को BM soil माटो
किट�

१३८९
घ.िम.

६७.०५ ८४.२४ २३८७६

४९४।२०७८।३।
१४

१४ नं वडा �तरीय सडक उ�ती तथा िनमा�ण उ स DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट� BM soil

६७२८ घ.

िम.

६७.०५ ८४.२४ ११५४५२

५४०।२०७८।३।
१६

भालु खोला झगरेटार मोटरबाटो िनमा�ण उ स वडा नं १० DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट� BM soil

१०११०
घ िम

६७.०५ ८४.२४ १७३७९०

५२५।२०७८।३।
१५

िपनापु �कूलदे�ख �ाकु कृिष सडक उ स वडा नं १० DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट� BM soil

८९२५ ६७.०५ ८४.२४ १५३४२०

७२७।२०७८।३।
२७

बैरी खोला खेल मैदान िनमा�ण उ स DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट� BM soil

५८४३
घ.िम

६७.०५ ८४.२४ १००४४१

१६८।२०७७।
११।२५

मोटरबाटो मम�त उ स वडा नं १० DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट�

१५७२९
घ िम

६७.०५ ६९.४ ३६९६३

४९४।२०७८।३।
१४

१४ नं वडा �तरीय सडक उ�ित तथा िनमा�ण उ स DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट�

२४३७९ ६७.०५ ६९.४ ५७२९०

५३२।२०७८।३।
१६

नयाँ रोड �स�वानी ल�से पा�ले बाँसबारी सडक मम�त तथा
�तरो�ित वडा ११

DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट�

१११०५
घ िम

६७.०५ ६९.४ २६०९६

२३०।२०७७।
१२।२६

बसेरी खानी डाँडा �स�ले बाटो मम�त उस वडा १२ DOR न�स� र DOR 042 को सबैखाले माटो
किट�

१००६४
घ िम

६७.०५ ६९.४ २३६५०

ज�मा ७१०९७८

५६ वठैक भ�ा
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५६.१ कम�चारी वठैक भ�ा – (गो.भौ.नं/िमित – 3-77/6/1, 139-77/6/23, 200-77/6/28, 202-77/6/28, 485-77/9/23, 683-77/11/10 र 732-77/11/21 ) -

�थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 मा काया�लयको कामको �सल�सलामा िविभ� िक�समका िनण�य र िनद�शन गन�का िन��त िनयिमत �पमा आव�यकता
अनुसार काया�लय समय भ�दा बाहेक वठैक बसी िनयमानुसार भ�ा भु�ानी �लन िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले िमित 2076/8/20, 2077/4/21,

2077/4/2, 2077/4/7, 2077/6/27, 2077/4/25, 2077/6/17, 2077/10/11, 2077/10/12 र 2077/10/29 मा वठैक बसे वापत भ�ा भु�ानी िददा एकै िदनमा
दइु वटा भ�दा बढी वठैक बसेकोमा सबैको भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी िदएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

१४३,६५०
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�.सं नाम र पद ज�मा बढी बैठक सं�या बैठक दर रकम कर बाहेक

1 �.�.अ. गणेश �साद अया�ल 9 1000, 1500 8075

2 �.�.अ. अमर �. भ� 7 1000 5950

3 ले.अ. गोिव�द �याकुरेल 6 1000, 1500 5525

4 इ��जिनयर भुपे�� यादव 3 1000 2550

5 आ.ले.प. अ�धकृत िद�लप �े� 9 1000 7650

6 आइ.िट. अ�धकृत रोशन काक� 14 1000 11900

7 स.इ.  ओम ब. िम� 5 1000 4250

8 ख�रदार यवुराज मगर 8 1000, 1500 7225

9 ले.पा डोर िन�ध सुवेदी 5 1000 4250

10 स.क.अ. चुन ब. मगर 9 1000 7650

11 स.क.अ. सुिदप �े� 11 1000 9350

12 राज�व शाखा िहरालाल अ�धकारी 5 1000 4250

13 स.क.अ. िग�रराज ख�का 3 1000, 1500 2975

14 ख�रदार बचनदेव कुमर 1 1000 850

15 शा.अ. कुमार �. दाहाल 2 1000, 1500 2125

16 हे.अ. पंकज के.सी 4 1000, 1500 3825

17 इ.�.का. �मुख च�� िशवाकोटी 5 1000 4250

18 रो. संयोजक िवनोद कुमार धमाल 9 1000 7650

19 का.स. पशु�राम दनुवार 10 1000 8500
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20 सद�य इ�� कु.साह 1 1000 850

21 सद�य सुरेश दाहाल 7 1000 5950

22 सद�य चतुरीमाया राई 6 1000 5100

23 आ.�.शाखा रामशरण महतो 4 1000 3400

24 मे.सु. िनराजन पराजुली 2 1000 1700

25 मे.सु. डा. राजकुमार गजमेर 3 1000 2550

26 क.अ. मेघराज राई 4 1000 3400

27 �ा.श केशर काक� 4 1000 3400

28 स.इ. गोिव�द काक� 4 1000 3400

29 का.स. रामु चौधरी 3 1000 2550

30 मिहला शाखा रा�यल�मी �े� 1 1000 850

31 �ा.श ए�लका मगर 2 1000 1700

ज�मा 143650

५६.२ 1156 २०७८-२-३१ �याियक सिमित वठैक भ�ा – समािनकरण चालु -गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2075मा �याियक सिमितमा रहेका सद�यले मा�
िनयमानुसार �याियक सिमितको बैठक भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। देहायका कम�चारीले �याियक सिमितको बैठक वापत भु�ानी �लएको ह� ँदा कानुनी आधार
पेश नभएकोले असुल ह�नु पन� �.

�.सं कम�चारीको नाम र पद बैठक सं�या बैठक दर रकम कर बाहेक

1 कानुनी स�ाहकार िवदरु राउत 16 1200 16320

2 अिभलेख �शासक कुशल राउत 16 1200 16320

ज�मा 32640

३२,६४०
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५७ स�कल िबल भपा�ई 

स�कल बील पेश नभएको - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार िबलको छाया�ित राखी भु�ानी िदएकोले स�कल िबल पेश गनु� पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम िवजक नं/िमित सामानको िववरण रकम

1262-78/3/9 साँ�ीला इ�फरमेिट�स �ा.ली 199-78/3/4 वािष�क �ािव�धक शु�क 89835

ज�मा 89835

८९,८३५

५८ करार कम�चारी थप सुिवधा 
करार कम�चारी थप सुिवधा – सामा�य �शासन म��ालयको चलानी नं 217 िमित 2074/01/25 मा जारी गरेको प�रप�मा नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित 2074/01/21 को िनण�यानुसार सबै
िनकायह�मा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरब�दी िभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा� आ�थ�क वष� 2074/075 बाट लागु ह�ने गरी क��तमा 6 मिहना करार सेवा गरेमा सालबसाली �पमा एक
मिहनाको आधारभुत पा�र�िमक बराबरको चाडपव� खच� र सालबसाली �पमा एक पटक चै� मिहनामा पोशाक भ�ा मा� पाउने �यव�था गरी करार स�झौता गन� ह�न िनद�शन गरेकोमा पा�लकाले
िन�नानुसारका दरब�दी िभ� रहेका करारका कम�चारीह�लाई करार स�झौतामा उ�ेख गरेको भनी �थायी कम�चारी सरह मह�ी भ�ा भु�ानी गरेको स�ब�धमा म��ालयले िदएको िनद�शन िवप�रत भ�ा
भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं करार कम�चारीको नाम र पद मह�ी भ�ा मा�सक भु�ानी भएको अव�ध रकम

1 सहायक पाच� सुय� ब. ख�का 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

2 स.क.अ िगरीराज ख�का 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

3 क.अ. चुन ब. मगर 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

4 क.अ. सुिदप �े� 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

5 आइ.िट. अिफसर रोशन काक� 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

6 का.स रामु चौधरी 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

7 का.स पशु�राम दनुवार 2000 2077 �ावण-2078 असार 24000

ज�मा 168000

१६८,०००
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५९ कानुनी स�ाहकार 
कानुनी स�ाहकार – �देश नं 1 गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075(पिहलो संशोधन समेत) को दफा 3 को उपदफा 3 मा नगरपा�लका।
गाउँपा�लकाको हकमा �मुख।अ�य�ले र उप�मुख।उपा�य�ले नगर।गाउँपा�लकाको राज�व र आ�त�रक आय एंव काया�लयको काय�बोझ समेतलाई �यानमा राखी काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम
एकजना कम�चारीलाई िनजी सिचवको �पमा रा�न स�नेछ भनी �यव�था भएको छ।यस ऐनमा पा�लकाले कानुनी स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन।तर पा�लकाले िमित 2077।3।31 गतेको
िट�पणीका आधारमा िमित 2075।01।03 मा स�झौता भइ �याियक सिमितको परामश�दातामा अ�धव�ा िवदरु ब. राउतलाई िनयिु� गरेकोमा 2077।78 मा िनर�तरता िदने गरी उप�मुख�ारा िनण�य गरी
�वीकृित िदई मा�सक �.18,000। (चाडपव� सिहत) का वािष�क दरले ज�मा �.2,34,000। भु�ानी गरेकोमा �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा
कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख गरेकोले िनयिमत नभएको �.

२३४,०००

६० �ज�सी दा�खला 
�ज�सी दा�खला - आ�थ�क काय�िव�ध ऐन,2055 को दफा 13(1) अनुसार �ज�सी माल सामान 7 िदन िभ� दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले िन�नानुसारका �ज�सी मालसामानह�
िनयमानुसार दा�खला नगरेको साथै अ�य संघसं�थालाई िवतरण गरेकोमा उ� संघसं�थाले आ�नो �ज�सी खातामा दा�खला गरेको �माण पेश नगरेकोले स�ब��धतले दा�खला गरी �माण पेश ह�नु पन�
�.

गो.भौ.नं/िमित फम�/काय��मको नाम िबल नं/िमित सामा�ीको नाम प�रमाण रकम

76-77/6/13 गत िविनशा �टोस� 166-77/3/22 िविवध सामा�ी िविवध प�रमाण 16330

1469-78/3/23 �य ुिविनशा फिन��स� से�टर 409-78/3/22 सोफासेट, दराज, अिफस टेबल, काप�ट 1/1/1/20 98310

1529-78/3/25 मकालु �काशन गृह 699-78/3/16 नेपाल दश�न या�ा उप�यास 175 थान 40000

773-77/12/2 िविवध फम�/�य ुि�वेण म.व.उ.स.सं.�ल. िविवध िविवध कृिष तथा काया�लय सामा�ी िविवध प�रमाण 117450

1638-78/3/29 िविनशा �टोस� िविवध काप�ट, कुस�, अिफस टेबल, दराज िविवध प�रमाण 54250

ज�मा 326340

३२६,३४०

६१ 285 २०७७-७-२८ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र
मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन
बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� 11 जना कम�चारीलाई कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार िशष�कबाट िमित 2077 �ावण दे�ख काित�क स�म शु� तलब �केलको 30%

रकम वापत ज�मा �. 3,75,084। मा 15% कर क�ी गरी खुद �.3,18,821। रकम �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

३१८,८२१

६२ सवारी साधन 
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सवारी साधन - आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, 2055 को दफा 13(1) अनुसार �ज�सी माल सामान 7 िदन िभ� दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले आ.व 2077/78 मा �या�स लागु गरेको
छैन। काया�लयले काया�लयमा भएको �जप, मोटरसाइकल र �कुटी लगायतका सवारी साधनह� �ज�सी खातामा आ�दानी बाधेपनी सहायक �ज�सी खातामा चढाएको दे�खएन साथै उ� सवारीसाधन
कसलाई �ज�मा िदइएको छ भनी कुनै अिभलेख राखेको छैन। यस तफ� को काया�लयको �यान जानु पद�छ।

६३ िव�ुत ज�रवाना 
िव�ुतको ज�रवाना भु�ानी - काया�लयले नेपाल िव�ुत �ा�धकरणबाट �ा� भएको िवलह�को समयमा नै भु�ानी गरी छुट �ा� गनु� पन�मा नगरपा�लका, वडा काया�लय, �वा��य सं�था र िवषयगत
शाखाको िविभ� मिहनाको िव�ुत खपत वापतको रकम �याद समा� भएपिछ 5%, 10% र 25% स�म ज�रवाना थप गरी भु�ानी गरेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित िबल नं िबल रकम ज�रवाना दर ज�रवाना रकम

258-77/7/26 चालु िविभ� 7 थान िबल 222577 5%, 10% र 25% 44734

276-77/7/27 चालु 86110 8972 5%, 10% र 25% 1776

314-77/8/30 चालु 88466 189163 5%, 10% र 25% 43293

564-77/10/18 चालु 117184 10026 5%, 10% र 25% 2208

603-77/10/27 चालु िविभ� 6 थान िबल 80377 5%, 10% र 25% 13806

1286-78/3/10 चालु िविभ� 6 थान िबल 53775 5%, 10% र 25% 7681

ज�मा 113497

११३,४९७

६४ ई�धन र मम�त खच�

६४.१ आदेश वेगर मम�तः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि�
गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� मे�सनरी औजार तथा सवारी साधन मम�त गदा� मम�त आदेश भरी काया�लय �मुख बाट �वीकृत गराई
मम�त गनु�पन�मा कितपय मम�त काय�मा मम�त आदेश र इ��टमेट �योग नगरेको अव�था दे�खएकोले िनयिमत गन�तफ�  स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

६४.२ लगबुक बेगर ई�धन - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि�
गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले ई�धन वापत भु�ानी गदा� कितपयमा लगबुक राखेको दे�खएन।यसरी िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको
�यान जानु पद�छ।

६५ मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी ७४४,४३०
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मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी – संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 2075।10।09 चलानी नं 3079 को प�रप� माफ� त �थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 83 को
उपदफा 6 मा �थािनय तहको सेवा संचालनको लािग अ�थायी दरब��द �सज�ना गन� सिकने छैन भ�े उ�ेख छ। सोही दफाको उपदफा 8 मा यस दफामा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन
गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौक�दार, माली, बगैचे र सरसफाई स�ब��ध पदमा �थायी पदपूत� नगरी �ित�पधा�को
आधारमा सेवा करारबाट मा� �लनु पन�छ। सोही ऐनको दफा 87 मा उ�े�खत अव�थाका र मा�थ ले�खए बाहेकका अ�य पद तथा सेवाका करारबाट पदपूित� गन� पाइनेछैन भ�े कानुनी �यव�था रहेको छ।
यस म��ालयबाट िमित 2074।12।14 मा जारी �थािनय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� स�ब��ध काय�िव�ध, 2074 अनुसार करार ग�रएको पद वा दरब��दमा समायोजन भइ कम�चारी आएपिछ
�य�तो दरब��दमा ग�रएको करार �वत समा� ह�ने काय�िव�ध िवप�रत मा�सक डोर, �यालादारी वा �वीकृत दरब��द भ�दा बािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब, भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन�
निम�ने, य�तो काय� �च�लत कानुन िवप�रत भइ बे�जु कायम ह�ने ह�दा बे�जु भएको उ� रकम भु�ानी गन� पदा�धकारीबाट असुल उपर ह�ने �यहोरा स�ब��धत सबै �थािनय तहलाई लेखी पठाउने भनी
नेपाल सरकार (मा.म��ी�तर) को िमित 2075।10।08 को िनण�यानुसार भएकोमा यस नगरपा�लकाले िन�नानुसार मा�सक डोर तथा �यालादारीमा काय� गराइ उ�े�खत काय�िव�ध िवप�रत खच� लेखेको
�.
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गो.भौ.नं/िमित पदको िववरण सं�या मिहना रकम

543-77/10/9 सुपरभाइजर वडा नं 4 1 पौष 26825

639-77/10/28 कर संकलक 2 मं�सर पुष 40920

727-77/11/19 कर संकलक 2 माघ 18600

764-77/12/2 योजना सुपरभाइजर 1 माघ फागुन 54575

786-77/12/17 कर संकलक 1 फागुन 17980

863-77/12/25 िफ�ड सहायक वडा नं 4 4 माघ फागुन 65720

875-77/12/26 लगत संकलक वडा नं 3 4 माघ फागुन 37200

1056-78/2/23 िफ�ड सहायक वडा नं 9 7 माघ फागुन 92380

1058-78/2/23 िफ�ड सहायक वडा नं 5 4 माघ फागुन 35960

1082-78/2/25 ई��जिनयर र सुपरभाइजर 2 77 फागुन – 78 जेठ 192450

1090-78/2/25 िफ�ड सहायक वडा नं 7 3 माघ फागुन 42780

1368-78/3/18 िफ�ड सहायक 2 माघ फागुन 29760

1393-78/3/20 सहजकता� 1 078 बैशाख 38440

1424-78/3/22 िफ�ड सहायक 1 078 जेठ 19220

1735-78/3/30 िफ�ड सहायक 1 - 31620

ज�मा 744430

६६ स�टवेयर ख�रद 

स�टवेयर ख�रद: नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, 2071 को बँुदा नं. 4.1 मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का
लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको

१,६११,९३७
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छ। �थानीय तहले स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम �. 16,11,937।- खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन। य�ता स�वेयर �वीकृित
�लई �योग गनु�पद�छ। साथै यसरी ख�रद ग�रएका स�टवेयरह� �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेर रा�नुपन�मा काया�लयले �ज�सी आ�दानी बाधेको नदे�खएकोले िनयिमत ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम स�टवेयरको िववरण रकम कैिफयत

456-77/9/21 �माट� टेक सोलुसन �ा.ली �माट� रोड स�टवेयर 150000 �ज�सी दा�खला नभएको

6060-77/10/20 र 1250-78/3/9 िड� म वक�  सोलुसन उ�पादन िनय��ण �णाली स�टवेयर 1461937 �ज�सी दा�खला नभएको

ज�मा 1611937

६७ िवतरणमुखी काय��म 

िवतरणमुखी काय��म - �थािनय तहले योजना छनौट गदा� रोजगारी सृजना ह�ने जनताको जीवन�तर उठाउने आयआज�न सँग ��य� स�ब�ध भएका र पूवा�धार िवकासको योजनाह�को छनौटमा �यान
िदनु पद�छ । पा�लकाले संघीय सरकारबाट सीिमत �ोत �ा� गन� र आ�नो आ�त�रक �ोत पिन सीिमत रहेको अव�थामा सीिमत �ोतको अ�धकतम उपयोग ह�ने गरी उ�े�खत िवषयह�मा के���त भइ
योजना काया��वयन गनु� पन�मा िवतरणमुखी योजना र काय��मह� संचालन गन� गरेको दे�खयो ।य�तो योजना र काय��मह�ले राि�� य अथ�त��मा उ�ेखनीय योगदान नपुया�उनेमा खेलकुद काय��म,

शैि�क सामा�ी/�यव�थापन, लि�त वग� काय��म, ता�लम, कृिष, पशु अिभमु�खकरण काय��म, सव� �ोफाइल, पा�वय� िच� तयारी लगायत िशष�कमा �. 2,33,57,823। भु�ानी खच� लेखेकोमा य�ता
खच�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�.सं िवतरणमुखी काय��म रकम

1 पशु, कृिष तथा िविवध काय��म 17161387

2 ता�लम काय��म 1571066

3 खेलकुद काय��म 4395140

4 िश�ा 230230

ज�मा 23357823

६८ कोिभड 19 खच� 
कोिभड-19 मा भएको खच� - िव��य समानीकरण चालु बजेटबाट एकमु� नगर सभा प�रष�को िनण�य अनुसार छु�ाइएको रकम िवपद �यव�थापन कोष/कोिभड कोषमा ज�मा ग�र सो कोषबाट
कोिभड-19 मा लागेको खच� ले�नु पन�मा प�रष�को िनण�य नभएको काय�मा सोझै चालु अनुदानबाट �.67,00,000। बजेट िविनयोजन गरी खच� लेखेको दे�ख�छ ।

६९ राि�� य प�रचयप� काय��म 

िबल भपा�ई बेगर - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले राि�� य प�रचयप� बनाउने काय�का लािग िमित 2077।09।13 गतेको काय�पा�लका बैठकको िनण�य नं 8 ले ��येक वडालाई �.30,000। का दरले रकम उपल�ध गराउने िनण�य गरेकोमा उ�

३००,०००
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काय��मको िबल भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

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

471-77/9/23 च�� िदप पौडेल 30000

471-77/9/23 धन कुमार दनुवार 30000

471-77/9/23 राम ब. पोखरेल 30000

518-77/10/7 वडा नं 11 ख�ग ब. राउत 30000

518-77/10/7 वडा नं 10 बुि� िवलास भ�राई 30000

518-77/10/7 वडा नं 13 �रण ुकुमारी �े� 30000

530-77/10/8 वडा नं 6 ण� ब. थापा 30000

548-77/10/14 वडा नं 1 सुय� ब. ख�का 30000

580-77/10/19 वडा नं 2 दगुा� ब. काक� 30000

592-77/10/20 वडा नं 14 राज कुमार �याकुरेल 30000

ज�मा 300000

७० िवपद �यव�थापन तथा राहत िवतरण काय��म 

िवपद �यव�थापन तथा राहत िवतरण काय��म - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण
संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले बाढी, पिहरो, आगलागी लगायतको िवपदमा �यि� वा संघसं�थालाई राहत उपल�ध गराउने उदे�यले िवपद �यव�थापन सिमितको िनण�य गरी िवपद �यव�थापन
तथा राहत िवतरण काय��म र अ�य सामा�जक सहायता िशष�कबाट राहत उपल�ध गराएतापिन िन�नानुसारका राहत िवतरणमा �हरीको मुचु�का र घटना�थलको फोटो बेगर सिमितको िनण�यका
आधारमा िवतरण गरेको दे�खयो। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।



https://nams.oag.gov.np52 of 74

गो.भौ.नं/िमित राहत पाउने �यि� वा सं�था िववरण राहत रकम

190-77/6/28 वडा नं 12 उमानाथ दाहाल वषा�ले घरबाली र धानखेत �ित 15000

190-77/6/28 वडा नं 12 न�दलाल धमला वषा�ले घरबाली र धानखेत �ित 15000

484-77/9/23 वडा नं 1 नर बहादरु मगर आगलागी िपिडत 25000

511-77/10/6 वडा नं 10 केवल नारायण �े� आगलागी िपिडत 300000

814-77/12/23 लोक ब. काक� पिहरो िपिडत 25000

1187-78/3/2 का�लस लोकल कुखुरा ख�रद िव�� के�� रोग लागी कुखुरा मरेका 200000

1506-78/3/25 वडा नं 12 �ान ब. नेपाली बाढी पिहरो िपिडत 25000

1506-78/3/25 वडा नं 12 उमानाथ दाहाल बाढी पिहरो िपिडत 20000

1506-78/3/25 वडा नं 12 थीर ब. काक� बाढी पिहरो िपिडत 20000

1506-78/3/25 वडा नं 12 पूण� ब. ब�नेत बाढी पिहरो िपिडत 20000

1602-78/3/28 वडा नं 9 देवक थापा मगर हावाह�री िपिडत 25000

1603-78/3/28 वडा नं 9 चेत ब. ख�का हावाह�री िपिडत 25000

1607-78/3/28 वडा नं 12 तुलसी �. पौडेल बाढी पिहरो िपिडत 20000

1607-78/3/28 वडा नं 12 लोक ब. ब�नेत बाढी पिहरो िपिडत 10000

1640-78/3/29 िवनोद तामा� आगलागी िपिडत 20000

1646-78/3/29 वडा नं 9 गणेश ब. साक� पिहरो िपिडत 20000

1646-78/3/29 वडा नं 9 च�� ब. आले पिहरो िपिडत 20000

1646-78/3/29 वडा नं 9 सुय� ब. मगर पिहरो िपिडत 20000

1707-78/3/30 वडा नं 5 मोहन जोगी आगलागी िपिडत 25000
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1713-78/3/30 वडा नं 1 कमला तामा� बाढी पिहरो िपिडत 15000

1713-78/3/30 वडा नं 1 काशीनाथ पोखरेल बाढी पिहरो िपिडत 10000

1713-78/3/30 वडा नं 1 मंगल ब. भुजेल बाढी पिहरो िपिडत 15000

1713-78/3/30 वडा नं 1 मान ब. सुनुवार बाढी पिहरो िपिडत 15000

1713-78/3/30 वडा नं 1 स�बर ब. सुनुवार बाढी पिहरो िपिडत 20000

1713-78/3/30 वडा नं 1 सुय� ब. सुनुवार बाढी पिहरो िपिडत 25000

1721-78/3/30 वडा नं 9 ग��भर ब. दमाइ बाढी पिहरो िपिडत 20000

1721-78/3/30 वडा नं 9 सपना ख�ी बाढी पिहरो िपिडत 20000

ज�मा 990000

७१ �मण तथा अनुगमन भ�ा

७१.१ �मण / अनुगमन �ितवेदन पेश नगरेको – �मण खच� िनयमावली, 2064 को िनयम 7 बमो�जम दिैनक �मण भ�ा �ा� गन� कम�चारी वा पदा�धकारीले िनयमानुसार
�मण �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था रहेको साथै कया�लयले संचालन गरेको योजना तथा काय��मको समय समयमा अनुगमन तथा मु�या�न गरी अनुगमन वापत
भु�ानी �लदाँ अिनवाय� �पमा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन�मा काया�लयमा िविभ� कामको �सल�सलामा �मण/अनुगमन गरेका पदा�धकारी र कम�चारीले �मण
आदेश र �मण िबल संग �मण/अनुगमन �ितवेदन पेश नगरेको पाइयो। यसरी िनयममा भएको �यव�थाको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

७१.२ दिैनक �मण भ�ा:- �मण खच� िनयमावली 2064 बमो�जम सरकारी कामको �सल�सलामा मुलुकिभ� आ�नो काया�लय भ�दा बािहर �मणमा वा काजमा
खिटएका पदा�धकारी वा कम�चारीले िनयमानुसार दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ । काया�लयमा िन�नानुसारका कम�चारीले हा�जरी गरी दिैनक �मण
भ�ा भु�ानी �लएकोले हा�जरी गरी भ�ा भु�ानी �लएको स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

२८,८००
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गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम र पद �मण �थान �मण िमित हा�जरी िमित रकम

199-77/6/28 चालु शा.अ. कुमार �साद दाहाल वडा 2077/6/11-17 2077/6/11-17 10000

199-77/6/28 चालु �ोत �यि� सुय� ब. काक� वडा 2077/6/11-17 2077/6/11-17 10000

293-77/7/2 चालु ले.अ. िद�लप कु. �े� वडा 2077/7/18-24 2077/7/23-24 1600

1-77/7/3 �कोप �.�.अ गणेश �. अया�ल बेलसोत �वारे��टन 2077/5/22-24 यही िमितमा का�माडौ ppmo काज 3600

1-77/7/3 �कोप �.�.अ गणेश �. अया�ल बेलसोत �वारे��टन 2077/6/14-16 2077/6/14-15 1600

1-77/7/3 �कोप ले.अ. िद�लप कु. �े� बेलसोत �वारे��टन 2077/6/25-27 2077/6/26-27 2000

ज�मा 28800

७१.३ अनुगमन भ�ा – गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,2075 को दफा 3 को उपदफा 1 को अनुसुची 1(क)

मा नगरपा�लका �मुख, उप�मुख, वडा�य�, काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यको सुिवधाको �यव�था ग�रएकोमा मा�सक �पमा नै अनुगमन वापत भु�ानी
पाउने उ�ेख छ साथै काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�ले कुनै पिन योजना वा काय��मको अनुगमन र मु�या�न गरेवापत �मण खच� िनयमावली, 2064 मा
�यव�था भए अनुसारको दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले माथी उ�े�खत �यव�था अनु�प िनयमानुसार काय��मको अनुगमन गरे वापत
अनुगमन र दिैनक �मण भ�ा उपल�ध गराएप�चात पिन िन�नानुसारको काय��मको अनुगमन गरे वापत पदा�धकारी र कम�चारीलाई अनुगमन भ�ा उपल�ध
गराएको रकम िनयमस�मत नदे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल उपर गनु�पन� �.

८६,८५०
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�.सं गो.भौ.नं/िमित पदा�धकारी/कम�चारीको नाम पद काय��मको नाम िदन दर रकम कर बाहेक

1 1732-3/30 नगर �मुख �ाने�� �े� वडा नं 8 कृिष काय��म 3 1600 4800

2 221, 928, 1399 नगर उप�मुख िभमकुमारी राउत िविवध 7 1000, 1600 6970

3 221-6/30 �.�.अ. गणेश �साद अया�ल बजार अनुगमन 2 1000 1700

4 928 1732 �.�.अ. अमर �साद भ� िविवध 5 1000, 1600 6500

5 221 928 1399 1732 लेखा अ�धकृत िद�लप �े� िविवध 7 1000, 1600 8710

6 221-6/30 इ.�.का का.�. च�� िशवाकोटी बजार अनुगमन 2 1000 1700

7 221 928 वडा�य� वडा नं 3 राम बहादरु पोखरेल िविवध 3 1000 2550

8 221-6/30 उ.वा.संघ अ�य� पु�कर ख�का बजार अनुगमन 1 1000 850

9 221-6/30 आ.िव.शा रामशरण महतो बजार अनुगमन 4 1000 3400

10 221-6/30 �वा.शा. सुरेश दाहाल बजार अनुगमन 1 1000 850

11 221-6/30 �.िन �जवन बोगटी बजार अनुगमन 1 1000 850

12 221-6/30 मनोिनत िमना कोइराला बजार अनुगमन 2 1000 1700

13 221-6/30 ख�रदार वचन देव कुमर बजार अनुगमन 1 1000 850

14 221-6/30 �ितिन�ध महे�� लाल दास बजार अनुगमन 1 1000 850

15 221-6/30 �ितिन�ध गोिव�द ब. काक� बजार अनुगमन 2 1000 1700

16 221-6/30 �.ना.नी भोजराज �े� बजार अनुगमन 1 1000 850

17 221-6/30 �ितिन�ध वंशीधर �यौपाने बजार अनुगमन 2 1000 1700

18 221 1732 ख�रदार सोनु िम� बजार अनुगमन 7 1000 9250

19 221-6/30 ख�रदार कु�ता िगरी बजार अनुगमन 2 1000 1700
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20 221-6/30 ख�रदार िहरालाल दनुवार बजार अनुगमन 1 1000 850

21 221-6/30 ख�रदार रिव�� राई बजार अनुगमन 1 1000 850

22 221, 1732 ख�रदार चुन मगर िविवध 4 1000, 1200 4450

23 928-1/14 वडा सद�य िवर कुमारी काय�थ �सलाइ कटाइ ता�लम 2 1000 1700

24 1399-3/20 वडा�य� धन कुमार दनुवार जनचेतना मुलक काय��म 2 1600 2720

25 1399-3/20 म.िव.अ. चतुरीमाया राई जनचेतना मुलक काय��म 1 1600 1360

26 1399-3/20 म.िव.िन. रा�यल�मी �े� जनचेतना मुलक काय��म 1 1600 1360

27 1399-3/20 वडा सद�य सुिवन ढु�ाना जनचेतना मुलक काय��म 1 1600 1360

28 1399-3/20 वडा सद�य �रता लाखे जनचेतना मुलक काय��म 1 1600 1360

29 1399-3/20 वडा सिचव ह�त ब. दनुवार जनचेतना मुलक काय��म 1 1600 1360

30 1732-3/30 वडा�य� कमल �े� वडा नं 8 कृिष काय��म 3 1600, 1200 4800

31 1732-3/30 वडा सिचव िवशाल कु. गु�ङ वडा नं 8 कृिष काय��म 3 1600, 1200 3600

32 1732-3/30 स.ले.प. डोरिन�ध सुवेदी वडा नं 8 कृिष काय��म 3 1600, 1200 3600

ज�मा 86850

७२ काय��म िबल भपा�ई 

िवतरण भपा�इ पेश नभएको – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारका सामा�ीह� ख�रद गरेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

३,९१२,९८४
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गो.भौ.नं/िमित सामा�ीको िववरण फम�को नाम िबल नं रकम

26-77/6/6 िविवध खेलकुद सामा�ी पुमा �पोट�स से�टर 112, 114 24350

58-77/6/11 रेनकोट, �माल, छाता र ि�पाल आचाय� शु से�टर 335, 326, 331, 329 55010

334-77/9/2 साबुन र थम�लगन �यािट� शुभकामना फोटो �टुिडयो 249, 251, 247 47400

1375-78/3/18 छाता रेनकोट र �याग �य ुअिभ�सि� ट� ेडस� र आचाय� शु से�टर 133, 8 र 3 149910

1409-78/3/21 बंगुरको पाठापाठी (5 वटाको भपा�इ बाक�) कटारी बह�उदे��यय पशुपालन फम� 12 43750

1417-78/3/21 वडा नं 4 बयरबोका िवतरण (5 वटा) �ी बैजनाथ �यावसाियक कृिष फम� 87 500000

1483-78/3/24 वडा नं 10 बयर बोका िवतरण (4 वटा) सयप�ी बा�ापालन तथा कृिष फम� 15 498000

1605-78/3/28 वडा नं 10 बयर बोका िवतरण 87% (4 वटा) �ी बैजनाथ �यावसाियक कृिष फम� 88 498000

1628-1632-3/29 िमिन िट�लर िवतरण (3 वटा िवतरण बाक�) �माट� ए�ोसोलुस�स �ा.ली र नयाँ तुलसी फोर �ही�स �ा.ली 1851, 1850, 704 227700

1689-78/3/29 वडा नं 8 62.5% गुण भएको बयरबोका िवतरण सु�दरपुर काक� बा�ा फम� 11 380000

1693-78/3/29 वडा नं 7 तरकारीको िबउ र धानको िबउ िवतरण ि�यगुा ए�ोभेट से�टर 471, 458 279680

1699-78/3/29 वडा नं 2 कन� सेलर 20 थान र ��ेयर 20 थान िवतरण जय ल�मी ट� ेडस� 77 499999

1730-78/3/30 वडा नं 7 टनेल �ला��टक 50 िपस िवतरण जय ल�मी ट� ेडस� 79 219995

1737-78/3/30 िविवध िनमा�ण सामा�ी िवतरण नेपाल ट� े िड� ए�ड हाड�वयस� 7014 124660

1642-78/3/29 पो�लहाउस िनमा�ण सामा�ी िफिटङ सिहत 1 सेट �ज सेभेन एि�क�चर 1205 275000

1652-78/3/29 वडा नं 12 �ा.िव तह िव�ालय सामा�ी िवतरण अनुप पु�तक पसल 68, 66 49980

1671-78/3/29 फोम चकटी 100 िपस �य ुिविनशा फिन��स� से�टर 405 39550

ज�मा 3912984
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७३ समािनकरण अनुदानबाट िश�क तलब 

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 चालु अनुदानबाट िन�नानुसार �. 6,00,000। तलब भ�ा भु�ानी
गरेको पाईयो ।

गो.भौ.नं/िमित िव�ालयको नाम अनुदान रकम

598-77/10/20 �ी आ.िव �स�रसे आहाले (1-8) 100000

1188-78/3/2 �ी मा.िव �ल�पाटार (1-10) 250000

1553-78/3/26 �ी च��ावती मा.िव लेखानी 150000

1641-78/3/29 �ी आ.िव (0-8) हद�नी िचलाउने 100000

ज�मा 600000

७४ नाफामुलक सं�थालाई अनुदान 

नाफामूलक सं�थालाई अनुदान - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 76 िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा
दीघ�कालीन पँुजी ि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 यस वष� िन�नानुसारका नाफामुलक
सं�थालाई बजेट �यव�था गरी काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा �.3,89,115।- अनुदान उपल�ध गराएको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित संघसं�थाको नाम अनुदानको िववरण अनुदान रकम कैिफयत

1429-3/22 सुय�मुखी कृिष सहकारी सं�था �ल. िम�क एनलाइजर, पिनर �ेस, पा�चराइजेसन ख�रद 300000 स�ब��धत कृिष फम�ले �ज�सी दा�खला नगरेको

1520-3/25 हद�नी बह�उदे�यीय सहकारी सं�था �ल. फिन�चर तथा काया�लय सामा�ी 89115

ज�मा 389115

३८९,११५

७५ आयवु�िदक स�ा िबदा (सशत�तफ� ) 
गो.भौ.नं 444-78/3/13 – साव�जिनक खच�मा िमत�ययीता तथा �भावकारीताकायम गन� स�ब��ध नीितगत माग�दश�न 2075 को बुदाँ नं 26 ले महँगी भ�ा, पोषाक भ�ा र �थािनय भ�ा बाहेक अ� सबै
भ�ा खारेज गन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले आयवु�द सेवा तथा बैक��पक िचिक�साका कम�चारीह�लाई साव�जिनक िवदाको िदन काम गरे वापत अित�र� भ�ा (स�ा िवदा) मा 2 जना क.िन.अ, 1

जना बै� र 2 जना किवराज गरी 5 जना कम�चारीलाई �यनुतम 51 दे�ख बढीमा 68 िदन स�म दिैनक �.1,064।40 दे�ख 1,559।66 का दरले ज�मा �. 3,76,337। खच� लेखेको दे�खयो। साव�जिनक
िवदामा ओिपिड सेवा ब�द रहने, इमज��सी सेवा तथा इन�यासे�ट सेवा �वाह नह�ने ह� ँदा अित�र� खच�को औिच�य पु��ाइ ह�नु पन� �.

३७६,३३७

७६ �रतपूव�क कर िबजक जारी नभएको (सशत�तफ� ) १०,६७४
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गो.भौ.नं. 46-77/7/26 - मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
पा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर नव स�देश िमिडया �ा.ली. (�याट नं 604273019) बाट िबल नं 01-2077/5/12 को मु.अ.कर �. 10,674। समेत �. 92,784।– सुचना �काशन वापत
भु�ानी गरेकोमा िबजक न�बर हातले लेखेको पाइयो। तसथ� उ� िमिडया �ा.लीले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको रकमको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

७७ िवतरण �माण पेश नभएको (ग�रबसंग िवशे�वर काय��म) 

गो.भौ.नं/िमित – 30/78/3/20 - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन�
�यव�था छ ।काया�लयले वडानं 10 को वडा �त�रय योजना छनौट वठैक िमित 2077/2/26 को िनण�यबाट िमित 2077/3/3को िवजक नं 6601 बाट िन�नानुसार सामान ख�रद गरी स�ब��धत सरोकार
वालाको िनवेदनतथा बुझेको भपा�इ वेगर वडा नं 10 वडा सद�य ितलक ब. �े�लाई ह�ता�तरण गरेको भपा�इ आधारमा खच� लेखेकोले लाभ�ाहीले बुझेकोको �माण पेश गनु�पन� �.

�.सं सामानको िववरण प�रमाण रकम

1 सादा ह�लास 72 िपस 74336

2 सादा पाता 40 िपस 4779

3 �समे�ट 6 बोरा 4248

4 काटी 9 के.�ज 1755

5 तार 2 के.�ज 265

6 �याट 11100

ज�मा 96483

९६,४८३

७८ �माण कागजात पेश नभएको (बह��ेि�य पो�ण काय��म) 

बह��ेि�य पोषण काय��म आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था
छ ।काया�लयले बह��ेि�य पोषण काय��म अ�तग�त सु�केरी र गभ�वित भएका मिहलाह�लाई पोषणय�ु खानेकुरा र आव�यक सामा�ी िवतरण गदा� िवतरण गरेको भपा�इ र सु�करी वा गभ�वती भएको
�वा��य चौक� वा अ�पतालको कागजात र बालबा�लकाको ज�मदता� लगायतका �माण कागजात वेगर भु�ानी गरेकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

२,६९०,७३८
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गो.भौ.नं/िमित िव�ेताको नाम िववरण प�रमाण रकम

446-78/3/14 ससत� �रितक िकराना पसल आयोनुन 840 के.�ज 21000

446-78/3/14 ससत� �रितक िकराना पसल तोरीको तेल 500 िम.�ल. 840 पाकेट 104160

446-78/3/14 ससत� मु�कान िकराना पसल वासमती चामल 5 के.�ज 190 पाकेट 142500

446-78/3/14 ससत� मु�कान िकराना पसल �वानो 200 �ा. 840 पाकेट 78120

446-78/3/14 ससत� मु�कान िकराना पसल वासमती चामल 5 के.�ज 650 पाकेट 487500

�याट माथीको 23695

457-78/3/15 ससत� दि�णकाली �याग उ�ोग �याग लोगो सिहत 840 थान 382527

461-78/3/15 ससत� सिव स�लायस� काजु 840 पाकेट 142854

497-78/3/17 ससत� आर.िड.एस. पो�ट� ी स�लायस� अ�डा 120 काटु�न 378000

503-78/3/18 ससत� �यू र�जु ख�रद िव�� के�� चना दाना 840 के.�ज 109200

503-78/3/18 ससत� �यू र�जु ख�रद िव�� के�� राजमा 840 के.�ज 168000

2-77/7/28 न.पा.�वा��य िविवध फम� �य,ु �वानो, साबुन, आयोनुन, झोला, चामल लगायत िविवध प�रमाण 69179

22-78/3/26 न.पा.�वा��य धमला डेरी �ोड�ट �ा.ली �य ु½ के.जी 840 ड�बा 499999

24-78/3/27 न.पा.�वा��य दास जेनेरल �टोर नेलकटर र काइयो 840/840 िपस 73072

26-78/3/27 न.पा.�वा��य िविवध फम� �यु 9 के.�ज 10932

ज�मा 2690738

७९ िवल भरपाई �माण पेश नभएको

७९.१ �सकाइ सहजीकरण (सशत�)566-78/3/22 - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल
भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले कोिभड 19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क

३९९,९५२
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काय��म काया��वयन �ि�या 1.1(ग) मा �िव�धमा पँह�च नपुगेकालाई पिहचान गरी सो समूहले पाउने सुिन��चत गरी िवक�सत सामा�ी छपाई तथा िवतरण गनु� पन�
�यव�था गरी जनक अफसेट ि��टस�बाट (क�ा 1 दे�ख 3 स�मका िव�ाथ�का लािग) अिभभावकको सहयोगमा बालबा�लकालाई पढाउने पु�तक 1200 थान
छपाई गरी �.3,99,952। खच� लेखेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण गरेको भपा�ई पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

७९.२ �यािनटरी �याड (सशत�) गो.भौ.नं –130-2077/10/27 - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा
खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले �यािनटरी �याड वापत 66 वटा िव�ालयह�को खातामा
�.5,54,090। िनकासा िदएकोमा िव�ालयह�ले �यािनटरी �याड ख�रद गरेको िबल तथा िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएकोले ख�रद िबल तथा
िवतरण भपा�इ पेश गनु�पन� �.

५५४,०९०

७९.३ ९,८१५,९००

८० िश�क �यव�थापनका लािग अनुदान 

226-77/12/25 ससत�- िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको िमित 2077।10।11 च.नं 173 को प�बाट आ.व. 2077/78 को सव बजेट उपिशष�क नं 35000801 िव�ालय �े� िवकास काय��म
अ�तग�तको काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं 2.7.13.33 मा कुनै दरव�दी वा राहत अनुदान नभएका (शु�य दरब�दी) र 1 (एक) मा� दरब�दी वा राहत अनुदान भएका मा.िव. तहका
अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयको िश�क �यव�थापनका लािग शैि�क स�को 6 मिहनाको लािग �ित िश�क �.2,16,000। का दरले अनुदान िदने �यव�था र िनद�शन भएकोमा उ� शैि�क स� िभ� वा
पुराना िनय�ु भएका र प�नपाठन गराइरहेका िवषयगत िश�कलाई सेवा सुिवधा �दान गनु� पन�मा िन�नानुसारका िश�कलाई िमित 2077 माघ पिछमा� िनयिु� गरी एकै पटकमा 6 मिहनाको सुिवधा
वापतको रकम िव�ालय खातामा िनकाशा गरेकोले म��ालयको िनद�शन र काय��म काया��वयन पु��तकाको काय��म वेगर खच� गरेको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

३,०२४,०००
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िव�ालयको नाम िनण�य िमित िनयिु� िमित िश�कको नाम िनकासा रकम

िदपे�� मा.िव जोिगडाडाँ 11/3/2077 11/4/2077 गिणय िश�क य�राज काक� 216000

िदपे�� मा.िव जोिगडाडाँ 11/3/2077 11/4/2077 अं�ेजी िश�क ई�वर ब. राउत 216000

सर�वती मा.िव. मोल� 11/1/2077 11/26/2077 गिणत िश�क तेज नारायण साह 216000

सर�वती मा.िव हद�नी 12/2/2077 12/2/2077 अं�ेजी िश�क भरत बोहरा 216000

सर�वती मा.िव हद�नी 12/2/2077 12/2/2077 िव�ान िश�क बुि�लाल साह 216000

देवी मा.िव भु�के 11/26/2077 11/25/2077 िव�ान िश�क िम�थलेस कुमार यादव 216000

सर�वती मा.िव हडैया 12/1/2077 12/1/2077 अं�ेजी िश�क राज म�डल 216000

सर�वती मा.िव हडैया 12/1/2077 12/1/2077 िव�ान िश�क संजय कुमार साह 216000

कालीका मा.िव. रतनपुर 11/19/2077 11/19/2077 गिणत िश�क रमे�� कुमार यादव 216000

कालीका मा.िव. रतनपुर 11/19/2077 11/19/2077 िव�ान िश�क अिमत कुमार चौधरी 216000

मा.िव. �ल�पाटार 10/21/2077 10/22/2077 िव�ान िश�क रघुन�दन यादव 216000

प�ावती मा.िव खसीवास 11/9/2077 11/15/2077 अं�ेजी िश�क बुि�मान तामा� 216000

प�ावती मा.िव खसीवास 11/9/2077 11/15/2077 िव�ान िश�क भोगे�� �. यादव 216000

मा.िव. का�लखोला 11/7/2077 11/7/2077 िव�ान िश�क राम �. गडेरी (पाल) 216000

ज�मा 3024000

८१  औषधी ख�रद 

औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर � २९४४७१७ का औषधी पटक पटक गरी सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी
दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
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-आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध
िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
- आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
-औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
-औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धकह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद
ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

८२ िवतरण भरपाई र काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले
िन�नानुसारका कृिष सामा�ीह� कृषकलाई िवतरण गरेकोमा कृषक छनौट गरेको िनण�य, िवतरण गरेको भपा�इ र काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम सामा�ीको िववरण सामा�ीको प�रमाण रकम

598-78/3/23 सुिवना स�लायस� ए�ड ट� ेडस� थोपा �संचाइ सेट 250 �लटरको पानी टंक� 35 थान 245046

604-78/3/23 शोभन इ�कप�रेशन �ा.ली इ�फारेड चुलो 72 थान 396060

ज�मा 641106

६४१,१०६

८३ बढी भु�ानी 
गो.भौ.नं 608-78/3/23 – �देश नं १ कृिष �यवसाय �वध�न अनुदान काय�िव�ध २०७६(पिहलो संसोधन २०७७ समेत) लाई आधार बनाई काया�लयले �यवसाियक बंगुर �वध�न �ादेिशक अिभयान
काय��म अ�तग�त बंगुरको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म संचालन सिमित माफ� त 80 �ितशत अनुदानमा बंगुरको ब�चा (बुचा र भानु) िवतरण गदा� �ित�ा कृिष फम�बाट
45 वटा ख�रद गरी ढुवानी सिहत �. 3,97,000। र खोर िनमा�ण वापत िविभ� फम�बाट सामा�ी ख�रद र िनमा�णका लािग �. 6,02,845। गरी ज�मा �. 9,99,845। खच� गरी भु�ानी िदएकोमा �.

8,87,525। मा� भु�ानी िदनु पन�मा बढी भु�ानी िदएको �.1,12,320। मा क��ट�जे�सी वापत �.30,000। कि� गरी �.82,320। रकम जनसहभागी वापतको रकम पिन भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी
रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

८२,३२०

८४ सु�तला र कागतीको िव�वा िवतरण काय��म 

गो.भौ.नं 549-78/3/21 – �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको 4.1.4 मा फलफूल अ�तग�त पहाडमा 7 हे�टर / 140 रोपनीमा �ित रोपनी 20 वटा िव�वाका दरले
िवतरण गरी रोपण गनु�पन� उ�ेख गरेकोमा काया�लयले 7 हे�टर / 140 रोपनीमा �ित रोपनी 20 वटा िव�वाका दरले सु�तलाको िव�वा 2800 थान र कागतीको िव�वा 2800 थान गरी कुल 5600 थान
िवतरण गनु�पन�मा कोलवारी सु�तला जात फलफूल नस�री उदयपुर बाट सु�तला िव�वा 2600 थान र कागती िव�वा 500 थान गरी ज�मा 3100 थान ख�रद र �यािक� वापत �. 3,33,000। खच�
ले�नुपन�मा �.10,00,000। खच� लेखेकोले बढी खच� �.6,67,000। असुल गनु�पन� �.

६६७,०००

८५ सामा�जक सुर�ा तफ�
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८५.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले आ.व. 2076/77 दे�ख नै भ�ा िवतरणलाई �भावकारी
बनाउनका लािग अिनवाय� �पमा ब�� माफ� त भ�ा िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले आ.व. 2077/78 मा 14 वटा वडामा सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गन�का लािग6 वटा ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गरेका छन्। यसरी ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� पिहलो र दो�ो चौमा�सक सामा�जक
सुर�ा वापत िवतरण गरी बाक� रहेको रकम ब�कले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा र िमित 2078 अषाढ पिछ
िवतरण गरी बाँक� रहेको रकम राज�व िशष�क िनकासा िफता� (15112) मा िफता� गरेको पाइयो। ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा िवतरण गरेको िववरण िन�नानुसार
रहेका छन्-

सामा�जक सुर�ा भ�ा �थम चौमा�सक

ब�कको नाम वडा नं ब�कमा िनकासा
रकम

ब�क माफ� त
िवतरण

बढी रकम कैिफयत

कृिष िवकास ब�क 1, 2 र 7 11152986 9945666 1207320 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

माछापु�छ� े ब�क 11, 13 र
14

9237561 5724199 3513362 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन �स �स ब�क 8 र 12 5195740 5118501 77239 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

से�चुरी ब�क 3, 4 र 6 12869605 11591200 1278405 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन एम िब ब�क 5 6536422 5923726 612696 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन आइ �स ए�सया
ब�क

9 र 10 5557967 5142042 415925 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

ज�मा 50550281 43445334 7104947

सामा�जक सुर�ा भ�ा दो�ो चौमा�सक
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ब�कको नाम वडा नं ब�कमा िनकासा
रकम

ब�क माफ� त
िवतरण

बढी रकम कैिफयत

कृिष िवकास ब�क 1, 2 र 7 10883612 9792666 1090946 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

माछापु�छ� े ब�क 11, 13 र
14

6041961 5827654 214307 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन �स �स ब�क 8 र 12 5350661 5089185 261476 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

से�चुरी ब�क 3, 4 र 6 12955290 11739400 1215890 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन एम िब ब�क 5 6473474 5904381 569093 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

एन आइ �स ए�सया
ब�क

9 र 10 5591383 5105126 486257 को.ले.िन.का उदयपुरको खाता नं 109010010202000 मा
िफता�

ज�मा 47296381 43458412 3837969

सामा�जक सुर�ा भ�ा ते�ो चौमा�सक
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ब�कको नाम वडा नं ब�कमा िनकासा
रकम

ब�क माफ� त
िवतरण

बढी रकम कैिफयत

कृिष िवकास ब�क 1, 2 र 7 11461347 10487243 974104 िमित 2078/5/27 मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

माछापु�छ� े ब�क 11, 13 र
14

6235821 5982311 253510 िमित 2078/6/6 मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

एन �स �स ब�क 8 र 12 5485594 5424207 61387 िमित 2078/6/6 मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

से�चुरी ब�क 3, 4 र 6 13511491 11863100 1648391 िमित 2078/5/27 मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

एन एम िब ब�क 5 6602646 5916623 686023 िमित 2078/6/6मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

एन आइ �स ए�सया
ब�क

9 र 10 5708420 5428310 280110 िमित 2078/6/6मा राज�व िशष�क नं 15112 मा िनकासा
िफता�

ज�मा 49005319 45101794 3903525

८५.२ अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा
अनुगमनको �यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी
�ितवेदन िदएको दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण
र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८५.३ साव�जिनक सुनुवाई - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले
तोकेको समयमा साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।
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८५.४ िनरी�ण तथा अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन
म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा
अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।

८६ सेवा �वाह 

सेवा �वाह - पा�लकाले �थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४को दफा ११अनुसारका सेवाह� पा�लकावासीलाई �दान गद�छ। आ�नो काय��े� िभ�का नाग�रकता �सफा�रस, घरबाटो �सफा�रस, नाता
�मािणत, ज�म, मृ�य,ु िववाह दता�, बसाईसराई, िव�ुतिमटर �सफा�रस, िनःशु�क �सफा�रस लगायत अ�य िविभ� सेवा �वाहको िववरण अ�ाव�धक गरी अिभले�खकरण ग�रनु पद�छ। पा�लकाबाट
�वािहत सेवाह�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ।

� स िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1 नाग�रकता �सफा�रस 5159 5159

2 घरबाटो �सफा�रस 865 809

3 नाता �मािणत 745 727

4 ज�म मृ�य ुदता� 2559 2559

5 घर न�सा पास ५२ ५२

८७ पदा�धकारी दिैनक �मण भ�ा (सशत�) 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,2075 को दफा 3 को उपदफा 1 को अनुसुची 1(क) मा नगरपा�लका �मुख, उप�मुख, वडा�य�, काय�पा�लका
सद�य तथा वडा सद�यको सुिवधाको �यव�था ग�रएकोमा मा�सक �पमा पा�लका िभ�का योजना तथा काय��मको अनुगमन, िन�र�ण वा सहभागी भए वापत अनुगमन भ�ा पाउने �यव�था गरेकोमा
िन�नानुसारका पदा�धकारीले पा�लका िभ� योजना तथा काय��ममा अनुगमन, िन�र�ण वा सहभागी भएको भनी दिैनक �मण भ�ा भु�ानी �लएकोले दोहोरो भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम स�ब��धत
पदा�धकारीबाट असुल ह�नु पन� �.

१३८,१४०
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गो.भौ.नं/िमित पदा�धकारीको नाम/पद �मण �थान �मण अव�ध रकम

303-78/2/23 ससत� नगर �मुख �ाने�� �े� नगरका सबै वडा काया�लयह� 2078/2/12-18 11200

303-78/2/23 ससत� नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत नगरका सबै वडा काया�लयह� 2078/1/21-27 10000

391-78/3/6 ससत� नगर �मुख �ाने�� �े� वडा नं 1, 5 र 7 2078/1/13-19 11250

391-78/3/6 ससत� नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत वडा नं 1, 5 र 7 2077/12/6-12 र 2077/11/14-21 22500

391-78/3/6 ससत� नगर �मुख �ाने�� �े� िविभ� वडा 2077/11/19-23 7650

391-78/3/6 ससत� नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत िविभ� वडा 2077/11/19-23 7650

442-78/3/13 ससत� नगर �मुख �ाने�� �े� वडा नं 9 2078/1/17-22 11250

33-78/3/30 न.पा �वा��य नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत वडा नं 9, 10 र 11 2078/3/9-15 9250

33-78/3/30 न.पा �वा��य नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत वडा नं 1, 6 र 7 2078/3/3-8 9450

33-78/3/30 न.पा �वा��य नगर �मुख �ाने�� �े� वडा नं 1, 6, 7, 10 र 11 2078/3/3-9 12500

17-78/2/27 गा.पा.िश�ा चालु नगर �मुख �ाने�� �े� काय��म अनुगमन 11/16/2077 1360

17-78/2/27 गा.पा.िश�ा चालु नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत काय��म अनुगमन 11/18/2077 1360

17-78/2/27 गा.पा.िश�ा चालु नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत काय��म अनुगमन 12/5/2077 1360

17-78/2/27 गा.पा.िश�ा चालु नगर �मुख �ाने�� �े� काय��म अनुगमन 12/5/2077 1360

32-78/3/30 गा.पा.िश�ा चालु नगर �मुख �ाने�� �े� िव�ालय अनुगमन 2078/1/19-25 10000

32-78/3/30 गा.पा.िश�ा चालु नगर उप�मुख भीम कुमारी राउत िव�ालय अनुगमन 2077/12/2-8 10000

ज�मा 138140

८८ िवल भरपाई पेश गनु�पन� १,२८१,२८५
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले
िन�नानुसारका सामा�ी/रकम स�ब��धत िव�ालय वा �यि�लाई िवतरण गरेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण गरेको भपा�इ साथै िव�ालयले आ�नो �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको �माण पेश नभएकोले
�माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�/काय��म िवतरण िववरण रकम

22-78/3/9 न.पा.िश�ा उदय�ी �या�पस जेहे�दार छा�ालाई छा�वृ�� 50000

27-78/3/26 न.पा.िश�ा अिभ�सि� ट� ेडस� बालबा�लकालाई �कुल �याग 400 थान 239998

29-78/3/26 न.पा.िश�ा आचाय� शु से�टर बालबा�लकालाई िटिफन व�स र बोतल 400/400 थान 60000

20-78/3/30मिहला िवकास
काय��म

लाइफकेयर ट� ेडस� ए�ड स�ज�कल
स�लायस� (121-78/3/26)

अपा�ता भएका �यि�ह�लाई चेनवाला �हीलिचयर 5 थान, सादा �हीलिचयर 14 थान, �ाइलेट िचयर 7

थान र वशैाखी 10 थान (िवजक नं हातले लेखेको)

290500

30-78/3/20 ग�रब संग
िव�वे�वर काय��म

जय ल�मी ट� ेडस� �लोर िमल मे�सनरी 1 सेट, राइस हालर 1 सेट र प�पसेट इ��जन 1 थान 145000

1-77/8/7 �यास पँू�जगत यनुाइटेड �दश� कृिष वन पशु िवकास
�ा.ली

�ला��टक �ेट 250 थान र िड�जटल काँटा (200 के.�ज.) 10 थान 495787

ज�मा 1281285

८९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�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� 320 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.1,36,75,585.73 । खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म
खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

९० अनुदानको अनुगमन तथा उपल��ध मू�यांकन 

अनुदानको अनुगमन– साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले
�वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा िदएकोमा िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा
सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका 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 ।

९१ कोिभड - 19 तफ�
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९१.१ कोिभड तफ�  काय��म र खच� – िव�व�यापी �पमा फै�लएको कोिभड – 19 को रोकथाम र िनय��णका लािग काया�लयले �कोप िवपद �यव�थापन कोष खडा गरी
�वा��य, औषधी र भौितक सामा�ी ख�रद, िवतरण, िनय��ण काय��म, जो�खम भ�ा, �मण भ�ा, �वारे�टाइन वा आईसोलेसन के�� िनमा�ण तथा �यव�थापन
र �वा��य पूवा�धार िनमा�ण गन�का िन��त खच� गरेको दे�खयो। यसरी ग�रएका खच�मा आव�य �पमा अनुगमन तथा सुप�रवे�ण भएको दे�खएन। साथै
समािनकरण िशष�कबाट समेत बजेट िविनयोजन गरी िशष�क बनाइ खच� गरेको स�ब�धमा दोहोरो उ�तै �कृितको खच� ह�न स�ने अव�था दे�खयो। ख�रद भएका
सामा�ीको िनयमानुसार �ज�सी दा�खला भएतापिन आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा भएको �यव�था अनु�प
�यव��थत �पमा िवतरण गरेको भपा�इ र िबल भपा�इ रा�खएको पाइएन। यस तफ�  स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

९१.२

९२ िविवध खच� 
ि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� �. ७५८३२०६ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

९३ पँुजीगत बजेटबाट चालु खच� भु�ानी 
पँुजी �सज�ना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँुजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने �कृितका योजना
छनौट तथा काया��वयन गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ। यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� पँूजीगत
शीष�कबाट भु�ानी िदएको पाईयो ।

भौ.नं. खच� गरेको काय��म रकम

२९६, ३२६, ७८० पँुजीगत भुिम �यव�था तथा सुकु�वासी आयोग कम�चारी २००७२८२

३१९।२०७८।१।२० सर�वती मा िव भोल�का िनजी िश�क तलब भ�ा ४५००००

६७९।२०७८।३।२४ औषधी ख�रद ३९९५९३

७५७।२०७८।३।२६ �ी का�लका आधारभूत िव�ालय वडा नं ६ का िनजी िश�क तलब भ�ा ११००००

८६८।२०७८।३।२९ �ी शंखबेला आधारभूत िव�ालय िच�टार १० का िनजी िश�क तलबभ�ा ५०००००

ज�मा ३४६६८७५

३,४६६,८७५

९४ उपभो�ा सिमित दता� 
उपभो�ा सिमित दता�— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत
दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� २२२ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई � १७७७८५२२५ भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन
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भएकाउपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात्
सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत
नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

९५ ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको 
बैक िहसाब िमलान नगरेको– �थानीय तह 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 �थानीय तहले स�ालन गरेको
देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार�े�तामा भ�दा ब�क खातामा � २२२२७८९.६७ बढी देखी िहसाब फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण
तयार गरी यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता ब�क तथा नगद बाँक� िववरण ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ 2050100301010000 २५८६५०१.४६ ६२६७२९८.८१ -3680797.35

२ 2050100302020000 ६२०६९५६.१३ ६७००६०५.८८ -493649.75

३ 2050100302040000 ३८५३८३५ ४३४७१६७ -493332

४ 2050100305010000 ४६२२४१३.०७ ५२३१६५७.५८ -609244.51

५ २०५०१००३०३०००००२ र २०५०३०३००७१०२ २८४५१८० ६३५०४१४.६५ -3505234.65

६ 2050100304010000 २३५८७९.१७ १२१७२७७.१७ -९८१३९८

७ 2050100307020000 १०६५२१३६.२२ १८७७६९८.६३ 8774437.59

८ ब�क कारोवारमा िभ�ता राज�व खाता र स��त कोष खाता -१९३३४९२ - -१९३३४९२

९ सटही गन� बाँक� चेक - -६९९९२१ ६९९९२१

ज�मा २९०६९४०९.०५ ३१२९२१९८.७२ -२२२२७८९.६७

९६ ब�क िहसाव स�ब�धमा थप �यहोरा 
बैक िहसाब िमलान स�ब�धमा थप �यहोरा - िव�ीय�ितवेदनफारमनं२७२को अनुसूिच २४ को ब�क तथा नगद बाँक� िववरणमा सु�कोबैक नगद खाता अनुसार २०७८ असार मसा�त स�मको मौ�दात
� २९०६९४०९.०५ दे�ख�छ । िव�ीय �ितवेदन फारम नं २७२ �ाि�भु�ानी िववरण �े�ता अनुसार बषा��तको बाँक� रकम � ३५५०८९६८.१९ दे�ख�छ । पा�लकाको िविभ� ब�क खाताह�को ब�क

३,९७६,७६९
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�टेटमे�ट िववरण अनुसार सा�न बाँक� चेक घटाएर � ३१५३२१९८.७२ बाँक� मौ�दात दे�ख�छ । �ाि� भु�ानी िववरणको वषा��तको मौ�दात बाँक� भ�दा ब�क �टेटमे�टको मौ�दात रकम �
३९७६७६९.४7 ले घटी दे�खएकोले यस स�ब�धमा यिकन ग�रनुपन� �

९७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�तार �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लय, उदयपुरबाट सोझै भु�ानी ह�ने
आ�थ�क कारोबारको बाहेक �थानीय तहको अ�य स�पूण� आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

९८ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनुगमन तथा स�परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ। सोही ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य
अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ। �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, 2074 को दफा 36 को 1 मा लेखापरी�ण �ितवेदनमा दशा�एका वे�जु िनयिमत, असूल उपर तथा स�परी�ण गरी फछ� यौट गन� गराउने �ज�मेवारी स�ब��धत लेखा
उ�रदायी अ�धकृतको ह�नेछ भ�े �यव�था छ। पा�लकाको गत िवगत वष�को बे�जू �. 293833 हजार रहेकोमा �. 511 हजार फ�य�ट ग�र पेश भएकोले स�परी�ण गरीएको छ। बाँक� बे�जूफ�य�ट गन� पा�लकाको �यान
जानु पद�छ।
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दफा आ�थ�क वष� बे�जुको �यहोरा बे�जु रकम फ�य�टको �यहोरा फ�य�ट
रकम

44 2076/77 �वा��यका
कम�चारीको तलब
भ�ा बढी
िनकासा

180518 2076 �ावण, भा� र चाडपव� खच�
भु�ानी गदा� बढी भु�ानी भएको रकम
पिछ�ो मिहनामा तलब भु�ानी गदा�
िमलान गरी भु�ानी िदइएको र िमलान
गन� नसिकएको राज कुमार मोतेको
रकम �.8121। िमित 2078/9/19 मा
भौ.नं 28562522 बाट संिघय बे�जु
खाता 15111 मा दा�खला गरेको भौचर
पेश भएको

180518

46 2076/77 सुिदप �े�ले
खेलकुद सामान
ह�ता�तरण गरेको
भपा�इ पेश
नभएको

311625 सुिदप �े�ले खेलकुद सामानह�
खेलाडीह�लाई ह�ता�तरण र िवतरण
गरेको भपा�इ पेश भएको

311625

40 2076/77 पा�पु�तक
अनुदान रकम

10540 िव�ालयलाई पा�पु�तक अनुदान
िनकाशा िदँदा आइ.इ.एम.आइ.एस.

डाटा अनुसार िनकाशा िदनुपन�मा बढी
िनकाशा ग�रएको रकम �ी च��ावती
मा.िव. लेखानीले भौ.नं 04744695

िमित 2078/1/12 मा संिघय बे�जु
खाता 15111 मा दा�खला गरेको �माण
पेश भएको

10540

43 2076/77 भु�ानीमा कर 8688 पा�र�िमक कर कम कि� गरी भु�ानी
िदएकोमा डा. पवन कुमार शाहले गरी
भौ.नं 28652302 िमित 2078/9/20 मा
कर दा�खला गरेको �माण पेश भएको

8688
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९९ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट 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)

२९३�३३ ५११ ९४२२३ 0 ३८७५४५

१०० लेखापरी�ण टोली
यस काया�लयको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापरी�णमा देहाय बमो�जमका कम�चारीह� संल� भइ लेखापरी�ण काय� स�प� भएको छ।

� सं कम�चारीको पद कम�चारीको नाम

१ लेखापरी�ण अ�धकारी �ी िकशोर पोखरेल

२ लेखापरी�ण अ�धकारी �ी तारा बहादरु राई

३ लेखापरी�ण अ�ध�क �ी सुिनता कुमारी साउद


