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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) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.                                                                                          तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

मंगलसेन नगरपातलका,  
अछाम । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु. ३ करोड २६ लाख ४७ हजार बेरुज ु देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.१ करोड १४ लाख १६ हजार, 

प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.१ करोड ७४ लाख ६३ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.२७ लाख ७३ हजार, र पेस्की बाकँी रु.९ लाख ९५ 
हजार रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.७ करोड ६६ लाख २१ हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ु समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु रु.९ करोड ९ लाख १९ हजार रहेको छ ।  र्स 
पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको 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 ।   

3. आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे 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, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल 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 ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। 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।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

मंगलसेन नगरपातलका, अछाम 

 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु
प्रतिर्क्रर्ाबाट 

फस्र्ौट बाकँी बरेुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा 
संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तम

ि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा 

  

सैर्द्ार्न्िक 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक 

लगिी 

४० ५४ ३२६४७ 0 0 0 40 54 32647 11416 2773 17463 0 0 20236 995 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                         (रु. हजारमा) 
गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन 

र्ो वषाको 
फस्र्ौट  

बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

७६६२१ 0 १८३४९ 58272 0 32647 90919 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मंगलसेन नगरपा�लका, अछाम , मंगलसेन नगरपा�लका , अछाम

काया�लय �मुख ओमकार शाह २०७७-४-१

काया�लय �मुख खके�� बहादरु सोडारी २०७७-५-२५ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िव�ण ु�साद उपा�याय २०७६-१०-११

बे�जु रकम ३२,६४७,३४१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,४९,४४,७४५.५४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५८,६३,४०,३९५ चालु खच� ५३,६३,४६,३५९.६

�देश सरकारबाट अनुदान २,८८,५४,००० पँूजीगत खच� २०,२७,८३,५२२

राज�व बाँडफाँट ९,०१,४७,५११.२ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ७७,९६,९२७.७

अ�य आय १,७२,७८,७१८.४१

कुल आय ७३,०४,१७,५५२.३१ कुल खच� ७३,९१,२९,८८१.६

बाँक� मौ�दात ५,६२,३२,४१६.२४
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
स�ालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७३ सभा सद�य, २२०वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३७ हजार ४९६ जनसं�या रहेको छ ।
आ�थ�क वष�को अ��यमा �देश समपूरक अनुदान स��चत कोष दा�खला गनु�पन�मा लेखापरी�णले औं�याएपछी �.९७६३५५.०० लेखापरी�णको �ममा स��त कोष
दा�खला गरेको छ ।

१. िव�ीय िववरणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ। सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छनः

�थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �.९९२३८०१.०९ ले फरक दे�खएकोमा उ� फरक रकमको व�क िहसाव िववरण तयार
गरेको छ ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ ब�क िहसाव िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार स�ालन 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 गरेको छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ म.न.पा.ग-२.२ चालु खच� खाता 1843907.05 2585020.63 ७४१११३.५८

२ म.न.पा.ग-२.४ पँू�जगत खच� खाता 8054621.15 19684644.36 ११६३००२३.२१

३ म.न.पा.ग-२.7 िविवध खच� खाता 3174065.58 3274065.58 १०००००.००

४ म.न.पा.ग-4.1 संिचतकोष खाता 40894141.51 40894141.51 ०

५ म.न.पा.ग-5.1 िविवध कोष खाता 5750481.20 5750481.20 ०

६ म.न.पा.ग-7.2 �कोप �यव�थापन कोष खाता 114215.00 114215.00 ०

७ म.न.पा.ग-३ धरौटी खाता 6२९९५१२.९५ 6323511.95 २३९९९.००

ज�माः १२४९५१३५.७९

३ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�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, अिभलेखा�कन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन।
नगरपा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै नगरपा�लकाबाट यस वष� स�ा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
काया�लयको �े�ता र ब�क िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
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अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा नगरपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�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 ।
नगरपा�लकाले 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 ।
नगरपा�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।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मू�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 िदनु पन�मा
िदएको छैन । साथै आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� ई-टीिडएस गरेको पाइयो।
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 ।
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।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
नगरपा�लकाले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
�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 ।
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 ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ वमो�जम नगरपा�लकाबाट स�ालन 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 ।
नगरपा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
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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 �थानलाई म�यनजर रा�द ै फोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
नगरपा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग �ािव�धक र �शासिनकतफ�  समेत ६९ कम�चारीको दरब�दी �वीकृत भएकोमा ३३ पदमा�
पदपूत� भएको दे�खयो । �मुख �शासिकय अ�धकृत सिहत ३६ पद �र� रहेकोले काया�लय स�ालनमा कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ वमो�जम नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।
नगरपा�लकाले कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको 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 ९ ऐन, ७ िनयमावली, १९ काय�िव�ध ४ िनद�िशका र िनती र आचार संिहता २ समेत ४१
कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

तसथ� नगरपा�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 ।

४ 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 अगामी वष�को नीित तथा काय��म, वजेट तथा
काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई अपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था
अनुसार सिमित गठन गरेको भएतापिन अगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��म िवच प�रपूरकता कायम गरेको समेत
नदे�खएकाले वजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार स�ालन 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 नगरपा�लकामा नगर उप-�मुख
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�ी स�रता उपा�यायले आ�थ�क वषा� २०७७।७८ को लागी २०७७।३।१० गते �.६५ करोड ४१ लाख ५५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२५ मा
पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।६।५ 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 ।

६ अव�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 पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.३० लाख अ�य साव�जिनक
िनमा�ण भनी अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िनण�यबाट पँूजीगततफ�  अछाम वह�मुखी �या�पसलाई साव�जिनक िनमा�ण वापत
�.२५०५५६८.०० र वडा नं. ३ र ६ को शौचालय िनमा�ण वापत �.४९४४३२.०० बजेट खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन�
�ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
ल�य तथा काय��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 पँू�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

१ पँू�जगत खच�तफ� 18341३ 6015 2938८ 148010 7791१

�ितशत ३.२८ १६.०२ ८०.७० ४२.४७

नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ते�ो चौमा�सकमा �.१४ करोड ८० लाख १० हजार अथा�त कूल पँूजीगत खच�को ८०.७० �ितशत खच� गरेको छ ।
आषाढ मिहनामा मा� कूल पँूजीगत खच�को ४२.४७ �ितशत खच� दे�खनुले वषा��तमा मा� िवकास िनमा�ण काय�मा खच� भएको दे�खएकोले स�तु�लत खच� भएको
दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।
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८ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ। नगरपा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार
२०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 78390000 67375149.93 85.95

पूवा�धार िवकास 115312846 96817156.99 83.96

सामा�जक िवकास 284037740 261400582.41 92.03

सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 20521000 15221206.94 74.17

अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 155893730 124456218.44 79.83

ज�मा 654155316 565270314.71 86.41

नगरपा�लकाको यस बष�को कूल आ��तरक आयबाट �.७७९६९२७.०० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.५८२०८३४३६.०० समेत �.५८९८८०३६३.००
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.४६८४५३१५८.०० र पँू�जगत तफ�  �.९६८१७१५६.०० समेत �.५६५२७०३१५.०० खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक
आयको िह�सा १.३८ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.१८५२००००.०० खच� भएको छ । जुन आ�त�रक आयको २३७.९३ �ितशत रहेको छ ।
नगरपा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ८२.८७ �ितशत चालु र १७.१३ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ।
यसबाट नगरपा�लकाले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यून खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

९ 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
नगरपा�लकाले िविभ� पदमा ७९ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१६८६५०९५।- खच� लेखेको छ । 
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम नगरपा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे
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लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । यस �थानीयतहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ६ पदमा २५ जना करार िनयिु� गरी
बष�भरीमा �.६६,४०,०००।- भु�ानी गरेको छ । दरव�दी भ�दा वढी पदमा करारमा कम�चारी िनयिु� गन� िम�दनै ।

१० �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 दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष� फछय�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� २ र यो बष� थप भएको १३ गरी कुल १५ िववाद दता� भएकोमा ११ वटा मा� फछय�ट भई ४ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

११ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस नगरपा�लकाले २०७७।७८ को 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 ।

१२ बैठक भ�ा 
सूदरु प��चम �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सुिवधा स�ब�धी ऐन. २०७६ वमो�जम �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले �ित वठैक �.१०००.००
का दरले वठैक भ�ा �लन पाउने �यव�था छ । तर यस नगरपा�लकाले भौ.नं.३७७-२०७७।१२।४, ४३८-२०७७।१२।३० वाट पटक पटक गरी १२ वठैकको वठैक
भ�ा भु�ानी गदा� �.१५००.०० का दरले विढ भु�ानी गरेको �.२५९५००.०० गरेकोमा करक�ी गरेको रकम कटाई वढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धतवाट असुल
गनु�पन� �.

२२०,५७५

१३ ि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 । नगरपा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.३३९००००.०० खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

१४ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । यस नगरपा�लकाले िविभ� �योजनको लािग यो वष� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.१९९८०००.०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा
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िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१५ 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
नगरपा�लकाले पोषण सुधारका लागी िवप� मिहला सहकारी समूहमा आय आज�नको लागी अनुदान वापत १३ सहकारी सं�थालाई �ित सहकारी सं�था
�.४२५००.०० का दरले �.५५२५००.०० र मिहला सेफ हाउस स�चालनको लागी मंगलासैन वह�उ�े�यीय सहकारी सं�थालाइ �.१०००००.०० अनुदान उपल�ध
गराएको छ । तर नगरपा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सही 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 ।

१६ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका १३ िव�ालय तथा ५९ �ार�भीक वाल िश�ा के��का िश�कलाई �मश �॰ ५९,४४,८१६.०० र
१०,९२,०००.०० गरी ज�मा �॰ ७०,३६,८१६। िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो। िव�ालयको आ�त�रक �ोतवाट नी�ज िश�कको
पारी�िमक भु�ानी ह�ने गरी िनय�ु गरी नगरपा�लकको नी�ज िश�क िव�ालय अनुदानला◌�इ िनय��ण गनु� पद�छ ।

१७ मु॰अ॰करमा दता� नभएकोसग ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले वीस हजार �पैया भ�दा विढ रकमको ख�रद काय� गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयवाट
मु॰अ॰कर दता� �माणप� �ा� गरेका फम� वा सं�थावाट ख�रद गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले मु॰अ॰करमा दता� नभएका िन�न स�लायस�वाट पटक पटक
गरी मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रद भएको पा◌�इयो । नगरपा�लकाले ख�रद काय� गदा� िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु� पद�छ ।
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�॰सं॰ िववरण रकम �॰

१ भुवन �टेशनरी �टोस� ९४१६२५॰००

२ �य ुके॰पी॰�टोस� ए�ड स�लायस� १७७६३३८॰००

३ �य ुसागर क��यटुर ए�ड मोवा◌�इल �यालरी २७७६१३॰००

४ टा◌�इ�स क�यटुर ◌�इ���ट�यटु १८०९८४॰००

१८ बैठक भ�ा 
नेपालको सिवधान २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुन वमो�जम आ�नो अ�धकार �े�िभ�को िववाद िन�पण गन� नगरपा�लका उप�मुखको संयोजक�वमा
तीन सद�यीय एक �याियक सिमित गठन ह�ने �यव�था वमो�जम यस नगरपा�लकामा उ� सिमती गठन भएकोमा भौ॰न॰ ४४०-२०७७।१२।४० वाट सो सिमितमा
सद�य नरहेका २२ पदा�धकारी तथा कम�चारीह�ला◌�इ कर वाहेक ७३,९५०।- भु�ानी भएको असुल गनु� पन� �॰

७३,९५०

१९ र�सद िनय��ण खाता 
नगरपा�लकाले आ�त�रक आय तफ�  �योग ह�ने नगरी र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गरी राखेको पाईएन । गत वष�को �ज�मेवारी र�सद थान. यो वष� छपाइ गरेको र�सद
थान, यस वष�को खच� र बाँक� र�सद थानको िववरण �प� दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता रा�नु पद�छ । यो वष� �योग भएका सबै र�सद िफता� गरी आ�दानी एिकन
गनु�पद�छ । आ�दानी तफ�  गो�वारा भौचर खडा गरी व�क दा�खला िववरण समेत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा व�क दा�खला िववरण तयार गरेको छैन ।

२० डोजर भाडा 
काया�लयको �वािम�वमा रहेको डोजर भाडामा �योग गन� िदए वापत �ित घ�टा �.२४००.०० र सोमा �ेकर �योग गनु�परेमा �ितघ�टा �.३४००.०० �लने गरी िच�े-

दय-डाडीमाटी-ढ�े-ओ�लगाउँ-रामारोशन सडक िनमा�णका िनमा�ण �यवसायी वलवहादरु िव�संग २०७७।१०।९ मा भएको स�झौता अनुसार �योग गन� उपल�ध
गराएकोमा २०७७।१०।१० दे�ख २०७८।३।३० स�मको डोजर अ�ेटरको लगिशट परी�ण गदा� सो अवधीमा उ� डोजर ४३७ घ�टा �ेकर �योग गरी र ९३३ घ�टा
बकेट �योग गरी स�ालन भएको दे�ख�छ ।िनज िनमा�ण �यवसायीले उ� अवधीमा स�झौता अनुसार भाडा रकम नगरपा�लकामा नवुझाएकोले िनजसँग उ� अवधीको
�ेकर �योग गरेको भाडा �.१४८५८००.०० र बकेट �योग गरेको भाडा �.२२३९२००.०० समेत �.३७२५०००.०० असूल गरी नगरपा�लका स��त कोष दा�खला
ह�नुपन� �.

३,७२५,०००

२१ कर तथा शु�क असुली 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर ४०००००० २५६५९२१ ६४.१

घरज�गा वहाल कर ९२०००० ८४९४४७ ९२.३

�यवसाय कर ११००००० ८९७७२४ ८१.६

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

२२ भु�ानीमा कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले काया�लयको भवन िनमा�ण वापत िनमा�ण �यवसायीसंग
भएको स�झौता अनुसार वोनस �.१६६७८५६.०० भु�ानी गदा� आक��मक लाभ वापतको भु�ानीमा २५ �ितशत करक�ी गनु�पन�मा १.५ �ितशत मा� करक�ी
गरेकोले नपुग कर असुल गनु�पन� �.

३९१,९४६

२३ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ वमो�जम �थानीयतहले योजना वनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । नगरसभावाट �वीकृत वािष�क योजना २०७७।७८ अ�ययन गदा� नगरपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना
�यून वजेट भएका आयोजना छनौट गरेको पाइयो । नगरपा�लकाले यस वष� स�चालन गरेका योजना देहाय अनुसार छनः

�.१ लाख
स�मका

�.१ लाख दे�ख २ लाख
स�मका

�.२ लाख दे�ख ५ लाख
स�मका

�.५ लाख दे�ख १० लाख
स�मका

�.१० लाख भ�दा
वढीका

ज�मा

६० ७१ ७८ २० ४५ २७४

उपरो� िववरण अनुसार नगरपा�लकाले यो वष� �.१ लाख स�मका ६० योजना र �.१ लाख दे�ख २ लाखस�मका ७१ योजना छनौट गरी स�ालन गरेको छ ।यसरी
साना र िवतरणमूखी योजनाह� स�चालन गदा� स�ा�लत योजनावाट �ितफल भ�दा चालु �कृितका काय�मा वढी खच� भै लागत �भािवत ह�ने र िनमा�ण काय�को
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गुण�तरमा समेत असर पन� ह�नाले नगरपा�लकाले योजना छनौट तथा काया��वयन गदा� िदगो तथा �थायी�व ह�ने योजना छनौट गरी काया��वयन गन� �यान िदनु पद�छ ।

२४ �ािव�धक मू�यांकन

आ�थ�क काय��व�ध तथा �वि�य उ�रदा�य�व �नयमावल�, २०७७ को �नयम ३० मा काया�लयले �व�नयोजन ऐनले
��ज नहनुे भनी तो�कएका िशष�कको रकम वाहेक भ�ुानी �दन ुपन� अ�य रकम आ�थ�क वष� समा� हनु ुभ�दा
क�तीमा ७ �दन अगावै भ�ुानी �दई �नकासा र खच�को लेखा अ�याव�धक गर� भ�ुानी �नकासा व�द गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यमा वजेट ��ज नगराउने उ�े�यले देहायका काय��ममा स�बि�धत
�यि� तथा सं�थाको नाममा �नकासा �दइ �नजह�को व�क खाता रो�ा गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा देिखएका
�यहोरा �न�नानसुारछनः

२४.१ रा�� पती शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त नगरपा�लका िभ�का ६ िव�ालयलाई २ कोठे भवन िनमा�णको लागी �ित िव�ालयलाई
�.१८०००००.०० का दरले �.१०८०००००.०० आ�थ�क वष�को अ��यमा िव�ालयको खातामा िनकाशा िदएको छ । िश�ा िव�ान
तथा �िव�ध म��ालयको २०७८।३।२० को प� अनुसार चालु आ�थ�क वष� िभ� काय��म स�प� गन� �यवहा�रक किठनाइ दे�खएकोले
�वीकृत काय��म काया��वयन गन� स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकाशा िदई सोको �ितवेदन, लेखापरी�ण, सामा�जक
प�र�ण लगायतका काय�को लागी स�ब��धत िव�ालयलाई �ज�मेवार र जवाफदेही वनाउने िनद�शानुसार यस नगरपा�लकाले ६
िव�ालयलाई वषा��तमा �.१०८०००००.०० िनकाशा िदएको म�ये �.२७०००००.०० रो�का नगरेको र �.८१०००००.००
िव�ालयको खाता रो�का गरेको पाइयो । �च�लत ऐन िनयम अनुकुल नह�ने गरी िश�ा म��ालयवाट िनद�शन िदनु र नगरपा�लकाले
िव�ालय भवन िनमा�ण काय� नह� ंद ैपुरै रकम िनकाशा िदनु िनयमस�मत नदे�खएकोले िनकासाबाट भएको िव�ालय भवन िनमा�णको काय�
स�प� �माण पेश गनु�पन� �.

१०,८००,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम कूल िनकाशा रो�का नगरेको रकम रो�का गरेको रकम

१ देवल आ.िव भाटबाडा १८०००००.०० ५४००००.०० १२६००००.००

२ यशोधरा आ.िव बाँडाव�ती १८०००००.०० ५४००००.०० १२६००००.००

३ ख�म आ.िव िम�तुर १८०००००.०० ५४००००.०० १२६००००.००

४ मा�लका आ.िव र�ुडाँडा १८०००००.०० ५४००००.०० १२६००००.००

५ �गितशील आ.िव ले�टीगाँड १८०००००.०० ५४००००.०० १२६००००.००

६ राधा मा.वी वोगटी गाउँ १८०००००.०० ० १८०००००.००

ज�माः १०८०००००.०० २७०००००.०० ८१०००००.००

२४.२ नेपालको संिवधान �द� नाग�रकको मौ�लक हक अ�तग�तको आवासको अ�धकार स�ब�धी ऐन, २०७५ वमो�जम ग�रवीको रेखामुनी
रहेका, �कोपको कारण घरवार िविहन रहेका घर प�रवारह�ले सुरि�त आवास िनमा�ण आफ� ले गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत
दरको काठ लगायत सामा� ख�रदको लागी ग�रवीको रेखामुखी रहेका पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई ज�तापाताको
छाना मुनी �याउने काय��म अ�तग�त यो वष� यस नगरपा�लकाका �े� िभ� पन� २०६ जनालाई �ित प�रवार �.५००००.०० अनुदान
रकम २ िक�तामा उपल�ध गराउने गरी काय��म �वीकृत भएकोमा पिहलो िक�ता ६० �ितशत उपल�ध गराउने सो रकम ज�तापाता
र काठ लगायतका सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अिघ वढाउन खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पिहलो िक�ताको रकमवाट सामा�ी ख�रद
गरी �थानीयतहको �ािव�धकवाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा लाग�ाहीलाइ दो�ो तथा अ��तम िक�ता
वापत ४० �ितशत अनुदान उपल�ध गराइने �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा सुरि�त नाग�रक आवास काय��म
अ�तग�त २०६ जना लाभ�ाहीसँग स�झौता गरी �ित प�रवार �.२५८३९.८० का दरले �.५३२२९९८.८० अनुदान स�ब��धत
लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरी िनजह�को व�क खाता रो�का गरेको छ । आ�थ�क वष�को अ��यमा बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�यले
खच� लेखी लाभ�ाहीको खाता रो�का गनु� उपय�ु दे�खंदनै । लाभ�ाहीले ज�तापाता तथा काठ ख�रद गरी िनमा�ण काय� गरेको दे�खने
�ािव�धक �ितवेदन सिहतको काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

५,३२२,९९८.८
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२५ �याद थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा साव�जिनक ख�रद ऐनको दफ ५६ वमो�जमको अव�था परी ख�रद स�झौता वमो�जमको काय� �य�तो
स�झौताको अवधी िभ� पूरा गन� नस�ने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले कारण खुलाइ ख�रद स�झौताको �याद सिकनु क��तमा २१ िदन अगाव ैसाव�जिनक
िनकायमा अवधी थपको लागी िनवेदन िदनु पन� �यव�था छ । यसरी िनमा�ण �यवसायीले िदएको �याद थपको िनवेदन काया�लयले जाँचवुझ गदा� िनजको काबु वािहरको
प�र��थतीको कारणवाट काममा िढलाइ भएको हो होईन एिकन गरी िनजको काबु वािहरको प�र��थतीको कारण �याद थप गनु� पन� भएमा पूव� िनधा��रत �ितपूत� न�लने
गरी स�ब��धत पदा�धकारीले �याद थप गन� स�ने �यव�था छ । यसरी �याद थप गदा� िनजको काय� स�पादन जमानत र पे�क� जमानतको �याद ना�ने भएमा सोको समेत
�याद थप गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले यो वष� लगाएका देहायका ठे�ककाको �याद समा� भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �याद थपको लागी िनवेदन िदएको नदे�खएको,
िनमा�ण काय� स�प� नभएको र काय� स�पादन जमानत समेतको �याद थप भएको दे�खएन । �च�लत िनयमावली अनुसार �याद थप नगरी िनमा�ण काय� अधुरो रा�न
िम�ने दे�खंदनै । �च�लत िनयमावली अनुसार िनमा�ण �यवसायीलाई कारवाही गरी िनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ ।

िनमा�ण काय�को िववरण िनमा�ण �यवसायीको
नाम

स�झौता रकम स�झौता
िमित

स�प� गनु�पन�
िमित

यो वष�स�मको
भु�ानी

िच�े-दय-डांडीमाटी- ढ�े- ओलीगाउँ-रामाशोशन सडक जय�ती-जुगल- कौिशक
जेभी

३६३६४२९२ २०७७।
१०।२०

२०७८।३।
१५

३१०१६६२८

िच�े-दय-डांडीमाटी- ढ�े- ओलीगाउँ-रामाशोशन सडक
(१४०८८-२९९८८)

जागृती िनमा�ण सेवा १२७४९३६० २०७८।१।
६

२०७८।३।
१५

६३५५८६७

अ��पूण� मा.िव भवन िनमा�ण न�दामाता िनमा�ण सेवा ३८२४५७८ २०७७।
१२।५

२०७८।३।
२५

३२१४५५९

गँगा मा.िव भवन िनमा�ण न�दामाता िनमा�ण सेवा ३७६२३६४ २०७७।
१२।५

२०७८।३।
२५

३३०२४६७

२६ बढी भु�ानी २७१,१६४
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ मा खच�को लागी आव�यक �माण पु�ुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िच�े-दया-
डांडीमाटी-ढ�े-ओलीगाउँ-रामाशोशन सडक चेनेज नं. १४+०८८ दे�ख २९+९९८ स�मको िनमा�ण काय� वापतको �थम रिनङ िवल जागृती िनमा�ण सेवालाइ भौ.नं.

८०-२०७८।३।३० वाट भु�ानी गदा� स�झौता वमो�जम िवमा रकम �ोिभजनलसमको �पमा रा�खएकोमा उ� खच� िवल वमो�जम �.२८८३६.१५ मा� िनमा�ण
�यवसायीलाई भु�ानी गनु�पन�मा BOQ मा उ�े�खत �.३०००००.०० पुरै रकम भु�ानी िदएकोले िवल भरपाइ भ�दा वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

२७ बढी भु�ानी 
Standard specification for Raod and Bridge works २०७५ को पेज नं ९ मा एउटै चेनेजमा Cutting रसोही चेनेजमा Filling को काय� गनु�परेमा िफ�ल�
वरावरको प�रमाण घटाई भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िच�े-दया-डांडीमाटी-ढ�े-ओलीगाउँ-रामाशोशन सडक िनमा�णको िनमा�ण �यवसायीलाई चेनेज नं.

० दे�ख १४ िक.िम स�म एउटै चेनेजमाCutting तथा Filling को रकम िनमा�ण �यवसायी जय�ती जुगल कौिशक जेभीलाई भु�ानी गरेकोमा एउटै चेनेजको Cutting

तथा Filling को रकम भु�ानी गन� िम�ने नदे�खएकोले BOQ को आइटम नं.६ Back filling for structure को १००२२ घ.मी को �ित घ.मी �.४० का दरले
�.४००९११.०० वढी भु�ानी भएको रकम मू.अ.कर थप समेत �.४५३०२९.०० असुल ह�नुपन� �.

४५३,०२९

२८ सवारी साधन ख�रद 

साव�जिनक लेखा सिमितको २०६९।४।५ को िनण�यमा िनमा�ण �यवसायीको िवलअफ �वा�टीटी समावेश गरी सवारी साधन ख�रद गन� निम�ने िनद�शन िदएकोमा उ�
िनद�शन िवप�रत ह�ने गरी यस काया�लयले िच�े-दय-डांडीमाटी-ढ�े-ओलीगाउँ-रामाशोसन सडक िनमा�णको िनमा�ण ठे�कामा २ वटा मोटरसाइकल ख�रद गन� िवलअफ
�वा�टीटीमा समावेश गरी �थम रिनङ िवल भौचर नं.१६ िमित २०७७।१२।२६ वाट भु�ानी गदा� २ मोटरसाइकलको �.१०२१३४५.०० (मू.अ.कर समेत) भु�ानी
गरेको छ ।िनमा�ण �यवसायीसंग २०७७।१०।२० मा भएको स�झौतामा उ� मोटरसाइकल ६ मिहना िभ� काया�लयमा वुझाउने �यव�था भएकोमा उ� अवधीस�म
काया�लयमा मोटरसाइकल िफता� गरेको छैन । साव�जिनक लेखा सिमतीको िनण�य िवप�रत ठे�कामा सवारी साधन समावेश गरी ख�रद गनु� र िनमा�ण �यवसायीसंग भएको
स�झौता अनुसार उ� सवारी साधन हालस�म काया�लयमा �ा� भइ दा�खला नह�नु िनयिमत नदे�खएको �.

१,०२१,३४५

२९ बढी भु�ानी 
�ज�ा �शासन काया�लय, अछामवाट �कािशत आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �ज�ा दररेटमा Hydraulic excavator को �ित घ�टा �.३५७०.०० िनधा�रण ग�रएको
छ । उ� दरमा Ownership charges, operation charges (fuel) component, crew component, maintennance component समावेश ह�ने उ�ेख छ ।
सो अनु�प ग�रएको दर िव�लेषणमा काया�लयले Unskilled labour, Helper, operator, lubricant, fuel cost समावेश नगरी दर िव�लेषण गनु�पन�मा उ�े�खत
आइटम समेत समावेश गरी दर िव�लेषण गरी सोही वमो�जम �ित घ.मी को दर िनधा�रण गरेको कारणले िविभ� उपभो�ा सिमितलाइ देहाय वमो�जम वढी भु�ानी भएको
छ । वढी मू�यांकन भएको �.७४०७३२०.०० मा उपभो�ा सिमितको योगदान २० �ितशत घटाइ कायम ह�न आउने �.५९२५८५६.०० रकम असुल गनु�पन� �.

५,९२५,८५६
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योजनाको नाम किट�को िववरण प�रमाण �लएको दररेट �लनुपन� �थानीय दररेट वढी मू�यांकन

यशोदा मा.िव दे�ख ख�टा�ा सडक Soft soil cutting २७४५.६९ घ.मी ९७.२५ ४५.४६ १४२१९९

Hard soil cutting ६४०७.६० घ.मी १२५.८९ ६७.०७ ३७६८९५

Soft rock cutting ११७.२२ घ.मी ३९८.०२ १३०.५० ३१३५६

वडा नं.४ व�ेपाटा सडक मम�त Soft soil cutting ३५८१.२३ घ.मी ९७.२५ ४५.४६ १८५४७२

Hard soil cutting ५७८.७ घ.मी १२५.८९ ६७.०७ ३४०३९

Soft rock cutting १६५.४२ घ.मी ३९८.०२ १३०.५० ४४२५३

दय ल�तडा �ािमण Soft soil cutting ४२५२.३५ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ २२०६५५

Hard soil cutting ४११०.६० घ.मी १२५.८९ ६७.०७ २४१७८५

Soft rock cutting ३७७.५० घ.मी ३९८.०२ १३०.५० १००९८९

Medium rock cutting १६७.२५ घ.मी ६५५.५२ १३०.५० ८७८१०

सूदरुप��चम ि�केट मैदान िनमा�ण वडा नं.४ Soft soil cutting १२५५५ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ ६५१४७९

सुवाखँद खेतगैरा ढकारी �ािमण सडक Soft soil cutting २२३३.५४ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ ११५८९८

Hard soil cutting ४९७६ घ.मी १२५.८९ ६७.०४ २९२८३८

Soft rock cutting २२५.३५ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ६०२६५

Medium rock cutting ८८.५६ घ.मी ६५५.५२ १३०.५० ४६४९६
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योजनाको नाम किट�को िववरण प�रमाण �लएको दररेट �लनुपन� �थानीय दररेट वढी मू�यांकन

Hard rock cutting ३७.४७ घ.मी १७८७.६२ २२५.४६ ५८५३४

गाईसुरी गडा छायातडा �ािमण सडक Soft soil cutting ४३४१.९१ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ २२५३०२

Hard soil cutting ३४७८.९३ घ.मी १२५.८९ ६७.०४ २०४७३५

Soft rock cutting १३१.६१ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ३५१९६

Medium rock cutting २५.६७ घ.मी ६५५.५२ १३०.५९ १३४७५

िच�ल�े डाँडीगडे �ािमण सडक Soft soil cutting ४५१७ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ २३४३८७

Hard soil cutting १४३९६ घ.मी १२५.८९ ६७.०४ ८४७२०४

Soft rock cutting १३४५ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ३५९६९३

Medium rock cutting ४०१ घ.मी ६५५.५२ १३०.५९ २१०४९७

Hard rock cutting १८१ घ.मी १७८७.६२ २२५.४६ २८२७५१

मंगलसेन-कु�ती-व�ती- लोडेघाट सडक Soft soil cutting ८९२ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ ४६२८६

Hard soil cutting ४०४ घ.मी १२५.८९ ६७.०४ २३७९५

Soft rock cutting २७२ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ७२७४१

मंगलसेन-िच�े-पायल- चौरपाटी-�सउंडी सडक Soft soil cutting २९८२.१५ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ १५४७४४

Hard soil cutting १६०३ घ.मी १२५.८९ ६७.०४ ९४३३७
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योजनाको नाम किट�को िववरण प�रमाण �लएको दररेट �लनुपन� �थानीय दररेट वढी मू�यांकन

Soft rock cutting ९५.५५ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ २५५५३

आयरव�ड दे�ख कैलाश �या�पसस�म सडक िनमा�ण Soft soil cutting ६०९९.२५ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ ३१६६१२

िच�े-ितखडा मंगलसेन सडक Soft soil cutting ४८५४.९० घ.मी ९७.३५ ४५.४६ २५१९२१

Hard soil cutting १९२८.६५घ.मी १२५.८९ ६७.०४ ११३५०१

Soft rock cutting ३६१.५९ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ९६७००

Medium rock cutting १७१.२३ घ.मी ६५५.५२ १३०.५९ ८९८८४

Hard rock cutting ३६.६४ घ.मी १७८७.६२ २२५.४६ ५७२३८

ठुलासेन कालखोला क�पासे खोला सडक Soft soil cutting ८३६६ घ.मी ९७.३५ ४५.४६ ४३४११२

Hard soil cutting ७५३२घ.मी १२५.८९ ६७.०४ ४४३२५८

Soft rock cutting ३०८.२५ घ.मी ३९८.०२ १३०.५९ ८२४३५

ज�माः ७४०७३२०

उपभो�ा सिमितको योगदान २० �ितशत १४८१४६४

खुद वढी भु�ानीः ५९२५८५६

३० हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
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
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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 । नगरपा�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 नगर काय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसवाट िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितले �ज�मा �लई उ� काय� िनमा�ण �यवसायी माफ� त गराउने गरेको �े�तासाथ संल�
िवलवाट दे�ख�छ । य�ता काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन:
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा
भएको खच�

२१-०७८।१।
२०

यशोधा मा.िव दे�ख ख�टा�ना �ािमण सडक िनमा�ण ८९७०६२ न�दामाता िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर
�योगको िवल संल�

६४४१००

१-२०७७।११।
१९

दय ल�तडा �ािमण सडक िनमा�ण ९५६१७७ न�दामाता िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर
�योगको िवल संल�

४८४७७०

५-२०७८।१।
१३

सूदरुप��चम ि�केट मैदान िनमा�ण ि�केट मैदान
िनमा�ण

९६०००० ह�रगंगा िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

९६००००

९-२०७८।२।
१६

सुवाखाँद खेतगैरा ढकारी �ािमण
सडक

सडक िनमा�ण ९९७२४६ �जबी िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

७२००००

२३-२०७८।३।
२५

गाइसुरीगढा छायातडा �ािमण सडक
िनमा�ण

सडक िनमा�ण ७४५७२४ �जबी िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

६०००००

२४-२०७८।३।
२५

िच�ल�े डाँडीगडे �ािमण सडक
िनमा�ण

सडक िनमा�ण १३८८३४८ �जबी िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

११०००००

१५-२०७७।
११।२३

मंगलसेन-कु�ती- व�ती-लोडेघाट
सडक िनमा�ण

सडक िनमा�ण १६००००० �जबी िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

४५२०००

१६-२०७७।
११।२३

मंगलसेन-िच�े- पायल-चौरपाटी-
�सउडी सडक

सडक िनमा�ण १६००००० �जबी िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योगको
िवल संल�

४०२०००

३-२०७७।९।
१६

आरयव�ड दे�ख कैलाश �या�पस
स�म सडक

सडक िनमा�ण १६०८२४९ न.पा को डोजर �योग ४८००००
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४-२०७७।१०।
३

िच�े-ितखडा मंगलसेन सडक सडक िनमा�ण १४३७८४४ न�दामाता िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर
�योगको िवल संल�

४५६७६२

८-२०७७।१२।
९

ठुलासेन कालाखोला क�पासेखोल
सडक

सडक िनमा�ण २०१४२८२ न.पा को डोजर �योग ५५६८००

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३१ जिटल संरचना िनमा�णः 
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 । नगरपा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल
�ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण
�यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस �कार रहेका छन् :

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

९२-२०७८।३।१८ भवन िनमा�ण उ.स अछाम वह�मुखी �या�पस छा�ावास भवन िनमा�ण १९१४८१४.००

८-२०७८।२।७ िव�ुत लाइन िव�तार वडा नं ३ मा िव�ुत लाइन िव�तार गन� काय� ९५८९९०.००

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३२ योजना ह�ता�तरणः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१३) मा उपभो�ा वा लाभ�ाही समूदाय माफ� त िनमा�ण स�प� योजना िनमा�ण स�प� भए प�चात आयोजनाको
�वािम�व सोही सिमतीलाई ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नगरपा�लकाले सो वमो�जम योजना ह�ता�तरण गरेको पाइएन । योजना ह�ता�तरण नह� ंदा सोको
रखदेख, मम�तको �ज�मेवारी समेत नगरपा�लकामा रही थप �ययभार थिपन जाने दे�ख�छ ।

३३ िनमा�ण काय�को गुण�तरः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लागी स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त गुण�तर परी�णको आव�यक
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�यव�था गनु�पद�छ । काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण सामा�ीको �योगशाला परी�ण गन� गराउने, ढंु�ा र �समे�टको गाहो लगाउने
तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� ज�ता काय� गराएको पाइएन। यसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । अतः िनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णलाई अिनवाय� गनु�पद�छ ।

३४ साव�जिनक लेखापरी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७घ(३) मा उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको काय�को िनमा�ण स�झौतामा स�प� िनमा�ण काय�को स�चालन र मम�त
स�भार उपभो�ा सिमितले गनु�पन� �यहोरा अ�धकांश स�झौतामा समावेश गरेको दे�खएन । साथै िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले ��येक िक�तामा गरेको काम तथा
खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा सूचना टाँस गनु�पन� र काम कारवाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा उ� �यव�था अनुसार
अ�धकांश योजनाह�मा साव�जिनक लेखापरी�ण गरेको दे�खएन । उपभो�ा सिमितले गरेको काय�को पारदिश�ता वृि� गनु�पन� �ावधानको पूण�तः पालना गनु�पन� दे�खएको
छ ।

३५ िश�क िव�ाथ� अनुपातः 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ ।िव�ालय समायोजन
काया��वयन िनद�िशका २०७० ले �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयलाई �ज�ा िश�ा सम�वय अ�धकारीको िशफा�रसमा �ज�ा िश�ा सिमितले व�द गरी अक� पायक पन�
िव�ालयमा िनयमानुसार समायोजन गन� स�ने उ�ेख छ।िनद�िशकाको वंुदा नं. १४.१ मा िव�ालय समायोजन स�ब�धी काय��म काया��वयनका लागी िव�ालयको
त�यांक संकलन गरी स�भा�यता अ�ययन गनु�पन� �यव�था छ ।यस नगरपा�लका अ�तग�त रहेका ४९ सामुदाियक िव�ालयम�ये �ा� िववरण अनुसार देहायका
िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

१ का�लकादेवी �ा.िव. मंगलसेन ४ ४ ५० १:१२.५

२ सूय�दय आ.िव. रले २ २ ३० १:१५

३ बालिवकास �ा.िव. २ २ १३ १:६.५

४ मनकामना �ा.िव. ० ० ३९ ०:३९

५ का�लका �ा.िव. सुतुडा ४ ४ ६० १:१५

६ जा�पादेवी �ा.िव. वलीगाउ ३ ३ ४० १:१३.३

७ मंगला आ.िव वलीगाउ २ २ ३३ १:१६.५

८ काली सामूदाियक �ा.िव. वलीगाउँ २ २ ३२ १:१६

९ सुनगाभा �ा.िव. २ २ ३९ ०:३९

१० िशशुसुधार �ा.िव. २ २ ३७ १:१८.५

११ बाटबािटका �ा. िव. २ २ ३३ १:१६.५

यस नगरपा�लकामा रहेका िव�ालयम�ये उि��खत िव�ालयमा िश�क िव�ाथ� अनुपात ०:३९ दे�ख १:१८.५ स�म रहेको �ा� िववरणवाट दे�ख�छ । सो अनुसार
कितपय िव�ालयमा िश�क दरव�दी नै नरहेको अव�थामा िव�ाथ� रहेको र कितपयमा �यून िव�ाथ� सं�या रहेका कारण �ित िव�ाथ� लागत व�न गएको अव�था
दे�ख�छ।अतः भोगो�लक दरुी टाढा भएमा वालिवकाश के�� �थापना गरी �यून िव�ाथ� सं�या भएको िव�ालय समायोजन एवं िश�क दरव�दी िमलान गरी पठनपाठन
�यव��थत गन� स�ब��धत िनकायले �यान िदनुपद�छ ।

३६ बढी �ेड रकम िनकासाः 
पा�रत तलबी �ितवेदन अनुसार तलब भ�ा िनकासा गनु�पद�छ। नगरपा�लकाले िन�नानुसारका िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा बापतको रकम िनकासा िददा
पा�रत �ेड रकम भ�दा बढी �ेड रकम िनकासा िदएको दे�खयो ।अतः पा�रत �ेड भ�दा बढी �ेड रकम िनकासा िदएको दे�खएकोले असुल गनु�पन� रकम �.

३६,९०१
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�स.नं. िववरण तलबी �ितवेदन अनुसार िनकासा ह�नुपन� �ेड
रकम (क.सं. कोष थप समेत)

िनकासा
भएको �ेड
रकम

फरक रकम कैिफयत

१ �ा.िव. िश�क �ी काशीराम उपा�याय
जा�पादेवी आधारभूत िव�ालय ढंुगानी

४०४४७.२० ४७१८८.४० ६७४१.२० �थम र दो�ो
�ैमा�सकमा बढी
िनकासा

२ �ा.िव. िश�क �ी बल बहादरु �यातः
जा�पादेवी मा�यिमक िव�ालय मंु�ाचौर

६१४७६.०० ७१७२२.०० १०२४६.०० �थम, दो�ो र ते�ो
�ैमा�सकमा बढी
िनकासा

३ �ा.िव. िश�क �ी शा�ती रावलः का�लका
मा�यिमक िव�ालय जुपु

५१२३०.०० ६१४७६.०० १०२४६.०० �थम, दो�ो र ते�ो
�ैमा�सकमा बढी
िनकासा

४ �ा.िव. िश�क �ी सपा�न�द रे�मी नव�भात
आधारभूत िव�ालय कालागाउ

५८००९.८० ६७६७८.१० ९६६८.३० �थम, दो�ो र ते�ो
�ैमा�सकमा बढी
िनकासा

ज�मा ३६९०१.५०

३७ बढी िनकासाः 
नगरपा�लकाले स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान बापत सर�वती आधारभूत िव�ालय, �खमाडालाई वािष�क �.२००००।- मसल�द खच� िनकासा िदनुपन�मा �थम,

दो�ो र ते�ो �ैमा�सक िनकासा िददा �मशः �. ६०००।-, १००००।- र १००००।- गरी �.२६०००।-िनकासा िदएको दे�खएकोले बढी िनकासा भएको �.६०००।- र
गणेश �ा.िव., जा�पादेवी �ा.िव. ढंुगानी र मंगला �ा.िव.लाई िव�ालय सहयोगीको पा�र�िमक�ैमा�सक िनकासा �ित िव�ालय �. १२०००।-का दरले िनकासा ह�नुपन�मा
दो�ो, ते�ो र चौथो �ैमा�सकमा �.१३५००।- का दरले िनकासा भएकोले बढी िनकासा भएको रकम �.१३५००।- समेत असुल गनु�पन� �.

१९,५००
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३८ �थानीय भ�ाः 
अथ� म��ालयको च.नं. ६८ िमित २०७१।५।२ को प�रप� अनुसार भ�ा पाउने �थानमा पदा�धकार रहेको आधारमा मा� �थानीय भ�ा िदन निम�ने एवं एक वष�मा
पटक पटक वा एक पटक गरी ३० िदनभ�दा बढी िवदामा बसेमा �थानीय भ�ा नपाउने �यव�था छ ।नगरपा�लकाले गो.भौ. नं. ९-२०७७।६।३० बाट िशशु सुधार
मा.िव.का िश�क सूय�नाथ यादवको आ.व.२०७६।७७ को दो�ो चौमा�सक अ�तग�त िव�ालयमा अनुप��थत रहेका कारण रो�का राखेको १ मिहना बराबरको तलब
भ�ा रकम िनकासा िददा �थानीय भ�ा समेत भु�ानी भएको दे�खयो।िव�ालयबाट तलब िनकासा माग गदा� िव�ालयबाट कारवािह गरी िनजको अ�य िवदा बाँक�
नरहेकोले उ� अव�धको िवरामी िवदा �लएको उ�ेख भई आएको दे�खयो ।सो अनुसार �थानीय भ�ा बापतको रकम िनकासा िदन िम�ने आधार नदे�खएकोले असुल
गनु�पन� �.

५,५१०

३९ सेनेटरी �याडः 
सामूदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ाह�लाई िनशु�क सेनेटरी �याड �यव�थापन काय��म अ�तग�त काय�िव�धमा उि��खत �ि�या अनुसार वािष�क १० मिहना
अव�धका लािग िनशु�क सेनेटरी �याडको �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । सोको मू�य �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय िनकाय र िव�ालय ह�ने काय��म काया��वयन
पु��तकामा �यव�था छ ।यस पा�लकाले उ� काय��ममा िविनयो�जत वजेट �.२२०८०००।-म�ये बोलप�को मा�यमबाट २०७८।३।३ मा ३८८४७ �याकेट सेनेटरी
�याड ख�रद गरी �.१०४८८६९।- र २०७८।३।२५ मा १४७२० �याकेट सेनेटरी �याड सोझै ख�रद गरी �.९९८०१६।-भु�ानी गरेको दे�खयो।ख�रद ग�रएका
सेनेटरी �याडम�ये क�रब ६१२० �याकेट सेनेटरी �याड लेखापरी�णको अव�धस�म पा�लकाको िश�ा शाखामा मौ�दात रहेको दे�खयो ।गत वष�को वषा��तमा सेनेटरी
�याडका लािग नगद अनुदान िनकासा भएकोमा कोिभड १९ महामारीको जो�खमपूण� अव�थामा सो अनुदान उ�े�य अनु�प खच� भए नभएको यथाथ� िव�लेषण एवं
अनुगमन नगरी यस वष� पिन खच� लेखेको दे�खयो । वा�तिवक मागका आधारमा समयमै ख�रद एवं ह�ता�तरण नगरी मौ�दात रहने गरी वषा��तमा ख�रद गन�, वषा��तमा
मौ�दातमा रहेको प�रमाण अक� आ�थ�क वष�मा आ�दानी समेत नसान� एवं ह�ता�तरण भएको सामानको आव�यकता र उपयोगको स�ब�धमा अनुगमन मू�या�न नगन�
प�रपािटले काय��मको ल��यत उ�े�य पुरा नह�ने ह� ँदा पा�लकाले यसतफ�  सुधार गनु�पद�छ ।

४० सामा�जक एवं आ�थ�क लेखापरी�णः 
नगरपा�लका अ�तग�तका ४९ िव�ालयलाई सामा�जक एवं अ�थ�क लेखापरी�ण अनुदान बापत गो.भौ.नं.१५१।२०७८।२।१० बाट तोिकएअनुसार �.५४००००।-
अनुदान िनकासा भएकोमा उ� िव�ालयह�ले समामा�जक एवं आ�थ�क लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन। अतः तोिकएअनुसार लेखापरी�ण गराइ
लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

५४०,०००

४१ ��तावना अनुसार काय� नभएकोः 
वािष�क एकमू� अनुदानबाट िव�ालय स�ालन गन� काय�िव�ध २०७६ अनुसार �धानअ�यापकले काय� स�पादन स�झौता अनुसार खच�को ��ताव गरी िव�ालय
�यव�थापन सिमितबाट �वीकृत गराई सो अनुसार खच� गरी चौमा�सक �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ ।सो अनुसार िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं

११०,४७५
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काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदानबापत गो.भौ.नं.९८-२०७७।११।२३ बाट मनकामना �ा.िव. ठूलासैनलाई �.१००००००।- अनुदान िनकासा गरेकोमा २०७८।३।
३० मा पेश �गित �ितवेदनमा स�झौता गदा� ��तावना भए अनुसारका शैि�क सुधारका साम�ी, फिन�चर एवं �यापटप क��यूटर ख�रद लगायतका काय� नगरी
�.११०४७५।- अनुदान रकम िव�ालयको खातामा बाँक� रहेको दे�खयो । वषा��तस�म स�झौता एवं ��तावना अनुसार काय� नगरेका कारण खच� नभई बाँक� रहेको
अनुदान रकम संघीय स��त कोषमा िफता� दा�खला गनु�पन� �.

४२ िदवा खाजा अनुदानः 
सामूदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत िव�ाथ�लाई पोषण�तरको मापद�ड अनु�प िदवा खाजा उपल�ध गराउने उ�े�य
अनुसार �ित िव�ा�थ� दिैनक �.१५ का दरले िव�ालयलाई अनुदान िनकासा िदने र िदवा खाजाको मापद�ड र गुण�तर अनूसूची ४ मा उ�ेख भएबमो�जम ह�नेगरी
काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।सोही अनुसार पा�लकाले चै� र बैशाख १५ स�मको िदवा खाजा बापत िव�ाथ�को �वीकृत हा�जरी िववरणका आधारमा ३४ िव�ालय
एवं १७ बालिवकास के��लाई �.२५५५३५५।– अनुदान िनकासा गरेको दे�खयो ।िदवाखाजा घरबाटै �याउने गरी सो �ित िव�ाथ� लागत अनुदान रकम िव�ालयले
स�ब��धत िव�ाथ�को अिभभावकलाई बुझाएको उ�ेख गरेकोमा िदवा खाजाको िनयिमतता र गुण�तरको अनुगमनको �यव�था भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले
अनुगमन गरेको नदे�खएकोले िदवा खाजा काय��मको ल��यत उ�े�य एवं �भावका�रता स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

४३ �ितवेदन पेश नगरेकोः 
शैि�क पह� ँचमा सुिन��चतता, अनौपचा�रक तथा वकै��पक िश�ा काय��म अ�तग�त सामूदाियक �सकाई के�� स�ालन अनुदान बापत गो.भौ.नं.१७६-२०७८।२।२६
बाट िन�न सामूदाियक �सकाई के��लाई घरधुरी सव��ण काय� गन� ��तावना अनुसार अनुदान रकम िनकासा भएको दे�खयो । उ� के��ह�ले िनकासा भएको
अनुदानको उपयोग र उपल�धी खु�ने �गित �ितवेदन एवं लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।अतः अनुदान उपयोगको �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�खएको �.

८००,०००



https://nams.oag.gov.np28 of 38

�स.नं. िववरण रकम

१ ठूलासैन सामूदाियक �सकाई के�� १७५०००.००

२ मा�लका सामूदाियक �सकाई के�� १७५०००.००

३ सगरमाथा सामूदाियक �सकाई के�� १७५०००.००

४ मंगलसेन सामूदाियक �सकाई के�� १७५०००.००

५ मोितराम सामूदाियक �सकाई के�� १०००००.००

ज�मा ८०००००.००

४४ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�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 �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त यस नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडामा १८ योजना
स�ालन गरी यस वष� २५९ जनालाई औसत ९७ िदन रोजगारी उपल�ध गराई �.१२८९९६६७.०० �िमक �याला खच� गरेको छ । उ� खच�वाट ल��यत वग�मा
अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खंदनै ।

४५ औषधी ख�रदः 
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 ।यस नगरपा�लकाले �.१९८४८१७.६२ को औषधी िशलव�दी दरभाउप�माफ� त र
�.४९९९५७.२६ को औषधी सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
1) ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन भएको नदे�खएको,
2) 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
3) नेपाल सरकार�ारा िनशु�क �पमा िवतरण गनु�पन� भनी तोिकएका औषधीह�मा लोगो सिहत िनशु�क िवतरण गनु�पन� भनी उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाको मौ�दातमा रहेका िनशु�क �पमा िवतरण ह�ने ५ औष�धह�को नमुना प�र�ण गदा� Ibuprofen 400mg र Metronidazole tab 250mg औष�धको
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कभ�र�मा तोिकएबमो�जम नेपाल सरकारबाट िनशु�क िवतरणका लािग भनी लोगो सिहत उ�ेख गरेको दे�खएन ।
4) आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको ।
5) 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 ।
तसथ� तोिकएको 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 �यव��थत गन� एवं
िनशु�क �पमा िवतरण गनु�पन� भनी तोिकएका औष�धमा लोगो सिहत िनशु�क िवतरण गनु�पन� भनी उ�ेख गनु�पन� �यव�था अिनवाय� �पमा काया��वयन गनु�पद�छ ।

४६ बढी भु�ानीः 
�ामीण अ�ट� ासाउ�ड काय��म स�ालन गरेबापत �स.अ.हे.व.च�� बहादरु ढु�ानालाई गो.भौ.नं. २००-२०७८।३।३ बाट �.१०००००।- भु�ानी गरेको दे�खयो । संल�
िबल भरपाई अनुसार �.९७८४०।- भु�ानी ह�नुपन�मा बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

२,१६०

४७ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाख भ�दा माथी �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
नगरपा�लकाले साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� भैसी पकेट िवकास काय��म अ�तग�त वडा नं.७ मा १६४ भैसी गोठ सुधार काय�का लािग कक� टपाता एवं
टोिपिक�ा �यू एमिड सिकल ट� े िड� स�लायस�सँग सोझै ख�रद गरी गो.भौ.नं.२६९-२०७८।३।२२ बाट �.८७७६७१।- भु�ानी गरेको दे�खयो �ित�पधा��मक िव�ध
नपनाई सोझै ख�रद गरेको काय� िनयिमत नदे�खएको �.

८७७,६७१

४८ खच� िशष�क फरक पारी खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३८ मा खच� गन� अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत वािष�क बजेट तथा काय��म र
स�ब��धत खच� िशष�कमा परेको एवं खच� गन� बाँक� रहेको यिकन गरी खच� गन� वा खच� गन� िनकासा िदनुपन� उ�ेख छ। नगरपा�लकाले िन�नानुसारका खच� ले�दा खच�
िशष�क फरक पारी खच� लेखेको दे�खयो ।अतः तोिकए अनुसार खच� नलेखी खच� िशष�क फरक पारी खच� लेखेको िनयिमत नदे�खएको �.

८७४,२६१
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गो.भौ.नं. िमित िववरण खच� लेखेको िशष�क रकम

३०३-२०७८।३।२५ िनशु�क पा�पु�तक अनुदान िनकासा िदवा खाजा काय��म ३७५६४९.००

२२२-२०७८।३।१५ िविभ� छपाई स�ब�धी काय� बैठक भ�ा तथा अ�य भ�ा एवं ढुवानी (�वा��य सशत�) ४९८६१२.००

ज�मा ८७४२६१.००

४९ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�,
सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी
सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर यस नगरपा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी मृ�यू
भइसकेका लाभ�ाहीको नाममा भ�ा वापतको रकम िनकासा भएको र वसाइसराई भै गए प�चात पिन भ�ा वापतको रकम वकै पठाएको दे�खयो । तसथ� नगरपा�लकाले
लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन� �.

१४४,०००
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नाम ज�म ना.नं. मृ�यु दर
(मा�सक)

वढी भु�ानी चौमा�सक
िनकाशा

वडा नं. ३

अमृता िव� १९९१।१२।
३०

१४११५ २०७७।११।१० ३०००.०० १२०००.०० ते�ो पुरै

धनसरा ढोली १९९९।३।२ ३४२५१ २०७७।१२।२२ ३०००.०० ९०००.०० ते�ो पुरै

दान�संह वोगटी १९९७।९।८ २४२१५ २०७८।२।१५ ३०००.०० ३०००.०० ते�ो पुरै

वडा नं. ४

िदल व. लोहार २००५।१२।
३०

- २०७७।९।१२ ३०००.०० १८०००.०० दो�ो र ते�ो पुरै

ना�ची धामी १९९७।१२।
३०

१३६७५ २०७७।९।१२ ३०००.०० १८०००.०० दो�ो र ते�ो पुरै

कािश वोहरा १९९२।१२।
३०

१३३२१ २०७८।२।१५ ३०००.०० ३०००.०० ते�ो पुरै

िमन व. ख�ी २००३।५।११ २४५१० २०७८।२।२१ ३०००.०० ३०००.०० ते�ो पुरै

धाङरेआउजी २००७।२।१ १२९६९ २०७८।२।२० ३०००.०० ३०००.०० ते�ो पुरै

डमरे भुल १९९७।२।२ १/३१४५ २०७८।२।२५ ३०००.०० ३०००.०० ते�ो पुरै

वडा नं. ६
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क�धरी भ�डारी २००२।५।२ ६९१०४६२१८४९ २०७७।११।२७ ३०००.०० १२०००.०० ते�ो पुरै

वडा नं. ९

िक�थी देवी
बोहरा

१९८६।६।२० ६९३०३९२९६ २०७७।७।३० ३०००.०० २४०००.०० दो�ो र ते�ो पुरै

वसाइसराई

वडा नं. ८

मोतीसरा जैसी १९९४।५।१५ ६९१०३९१०६९ २०७७ वशैाख ३ (वसाई सराई गरी
गएको)

३०००.०० ३६०००.०० ितनै चौमा�सक

कूल ज�माः १४४०००.००

५० िहसाव िमलानको िववरण पेश नभएको 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(४) मा नगरपा�लकाले को.ले.िन.का मा भ�ा वापतको रकम िनकासा माग गदा� अिनवाय� �पमा अिघ�ो
चौमा�सकको िहसाव िमलानको िववरण पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िनकास माग गदा� िहसाव िमलानको िववरण पेश गन� गरेको पाइएन। अतः काय�िव�धमा
भएको �यव�था वमो�जम अिघ�ो चौमा�सकको िहसाव िमलान िववरण पेश गरी िनकासा माग गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

५१ भरपाई िव�वसनीय नभएको 
सामा�जक सुर�ा भ�ा वापतको रकम िवतरण गदा� वडा नं १३ ले पिहलो चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा वापतको रकम वडा सिचव �ी ड�डी �साद ढंुगानाले
पे�क� �लई �.४९४०८४१.०० नगद ैभरपाई गराई िवतरण गरेको छ । तर दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा वकै माफ� त भ�ा वापतको रकम िनकाशा गदा� �.४३०००००.००
को हाराहारीमा व�क पठाई भ�ा वापतको िवतरण गरेको पाइयो। दो�ो र ते�ो चौमा�सक भ�दा पिहलो चौमा�सकमा क�रव �.६०००००.०० वढी भ�ा वापतको रकम
िवतरण भएको स�ब�धमा काया�लयले छानवीन गरी एिकन गनु�पद�छ ।

५२ भरपाईमा कैिफयत दे�खएको 
वडा नं ३ का वडा सिचव �ी ड�डी �साद ढंुगानाले �थम चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा वापतको रकम िवतरण गन� नगद ैपे�क� �लई फछय�ट गदा� िन�नानुसार
कैिफयत दे�खएकोले काया�लयले एिकन गरी वढी भु�ानी भएको भए उ� रकम असुल गनु�पद�छ �.

३६,०००
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नाम ज�म िमित ना.नं. रकम कैिफयत

जे� नाग�रक गोरेई देवी थापा २००७।२।१५ ६९३०४९-१०८ १२०००.०० रकम वुझेको भरपाई नभएको ।

बालबा�लका ए�वय� वोगिट २०७४।१०।८ - १६००.०० संर�कको नाम नभएको र अ�य नामको �यि�ले रकम वुझेको

,, अ��मता धामी २०७३।३।५ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, उमेश थापा २०७४।८।१६ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, अनुषा िव� २०७४।९।१४ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, दशरथ वडेला २०७४।३।३० - १६००.०० ,, ,, ,,

,, �धरज वोगटी २०७४।९।२३ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, िनम�ल धामी २०७५।१०।१५ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, िनशान धामी २०७५।९।१९ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, पानसरा धामी २०७५।९।१४ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, रिमता साउद २०७४।११।४ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, राजेश वडेला २०७४।३।२४ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, शु�सल धामी २०७४।८।७ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, सागर धामी २०७४।९।८ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, सा�रका गडिशला २०७५।६।१३ - १६००.०० ,, ,, ,,

,, िह�मना धामी २०७४।७।२८ - १६००.००
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ज�माः ३६०००.००

५३ काया�लयले यिकन गनु�पन� 
यस नगरपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयको नमूना परी�णको आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा वापतको �े�ता प�र�ण गदा� कैिफयत दे�खएकोले अ�य वडाह�को
पिन काया�लयवाट ैलगत अ�ाव�धक गरी एिकन गनु�पद�छ । साथै आ�थ�क वष� समा� भएपिछ लगत क�ा पछी िवतरण नभै बांक� रहेको रकम ि�ज ह�नु पन�मा काया�लयले
व�कह�लाइ प�ाचार गरी बांक� रकमको स�ब�धमा एिकन गरेको नदे�खएकोले प�ाचार गरी बांक� रहेको दे�खएमा उ� रकम को.ले.िन.का खातामा ज�मा ह�नु पद�छ ।

५४ सिमित गठनः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । तर यस नगरपा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम
सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

५५ काय� योजनाः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा
काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव�
तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ् सूचना �णाली िवकास र
स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/
गराउन स�ब�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकए वमो�जम सिमित गठन नगरेकोले िवपद �यव�थापनका िनण�य तथा काय�ह�को स�ब�धमा
एिकन गन� सिकएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

५६ िवपद ्�यव�थापन कोषः
�वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा �वप� �यव�थापनको ला�ग ��येक �थानीय तहमा �वप� �यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको �नयममा तो�कएबमोिजम हुने �यव�था छ । नगरपा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत
�.२२९०९६६.०० आ�दानी भई �.२१७६७५१.०० खच� गर� बाँक� �.११४२१५.०० देिख�छ । नगरपा�लकाले खच� म�ये वाढ� �प�डतलाइ राहत खच� �वतरणमा
�.५७९४६१.०० र को�भड �यव�थापनमा �.१५४७२९०.०० भ�ुानी गरेको देिख�छ । उ� खच� स�ब�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुारछन् ।

५६.१ नगरपा�लकाले कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��णका लागी िप�सआर �याव स�चालन गन� भनी कमलवजार नगरपा�लकालाई �कोप
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�यव�थापन कोषवाट �.४२००००.०० र नगरपा�लका अनुदान चालुवाट �.५८०००००.०० गरी ज�मा �.१००००००.००
उपल�ध गराएको छ ।

५६.२ कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��णको लागी नगरपा�लकाले िविभ� �थानमा वनाएको �वारे�टाइनको राशन खच�, खाना खाजा खच�,
िवरामी आवज जावतको लागी सवारी साधन भाडा खच�, �वारे�टाइनमा काय�रत कम�चारीको पा�र��मक र �वयंसेवकको पा�र�िमक
खच�, VTM संकलन वापतको दिैनक �मण भ�ा खच� आिदमा �.११२७२९०.०० खच� लेखेको छ । यसरी खच� ले�दा
�वारे�टाइनमा वसेका �यि�को नामावली र वसेको अवधी खु�ने िववरण संल� गरेको छैन । यसले गदा� उ� खच� पु��ाई ह�ने आधार
�माण संल� छैन । खच�को पु��ाई ह�ने िववरण संल� ह�नुपद�छ ।

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

५८ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को
रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको अिभलेख राखेको पाइएन
। नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गर� अिभलेख रा� नु पद�छ ।

५९ �ज�सी �यव�थापन र लगत अ�ाव�धकः 
काया�लयमा रहेको खच� भएर नजाने �कृितका �ज�सी मालसामानह� ज�तै मोटरसाइकल, �यापटप, क��यूटर, ि��टर, टेवल, कुस�, दराज ज�ता मालसामानह�
काया�लयको मूल �ज�सी खातावाट सामान स�ब��धत �यि�, वडा काया�लय र िवषयगत शाखामा काय�रत कम�चारीह�लाई माग फारामको आधारमा ह�ता�तरण जनाई
मौ�दात घटाएको पाइयो ।अतः उ� सामानह� वडा काया�लय र िवषयगत शाखाह�ले पिन आ�दानी नबाँधेको कारण उ� मालसामानह� हराउन स�ने दे�खएकोले
सहायक �ज�सी खाता राखी सामान वुझाउनु पन� र ह�ता�तरण भनी मौ�दातबाट घटाइएका मालसामानह� काया�लयकै मूल �ज�सीमा आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक
गनु�पन� दे�ख�छ ।

६० पे�क�ः ९९५,०००
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आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको पे�क� म�ये लेखापरी�ण अवधीस�म फछय�ट भएको रकम घटाई �याद नाघेको बांक� पे�क� रकम �च�लत िनयमावली वमो�जम
फछय�ट गनु�पन� �.

�स.नं पे�क�को �यहोरा पे�क� �लनेको नाम पे�क� रकम

१ नगर�त�रय मेला �यव�थापन काय��म िशव म��दर मेला �यव�थापन सिमित २५०००.००

२ िविभ� सामा�जक अिभयान स�चालन खच� तपे�� वहादरु �वार ४००००.००

३ वडा नं १४ को िविवध खच� �धरे�� वोहरा ३००००.००

४ मम�त खच� �पक �साद भाट ५००००.००

५ �शासिकय भवन िनमा�ण राममिण िनमा�ण सेवा ८५००००.००

ज�माः ९९५०००.००

६१ अनुगमन तथा स�परी�ण

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

गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
ब�ेजू(B)

गत बष�स�मको बाँक� ब�ेजू

(C=A-B)

७६६२१ १८३४९ ५८२७२

६२ स�परी�ण

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

(�.हजारमा)
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�स.नं. आ.व. वे�जु

दफा नं.

वे�जुको संि��

�यहोरा

फ��टको आधार स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७६।७७ ११ मौ�दात रकम

संिचत कोष �फता �

गनु�पन�

० १०१२ ० ० १०१२

२ २०७६।७७ ६४ अनुगमन ��तवेदन ० १००० ० ० १०००

३ २०७६।७७ ३६ काय�स�प�

��तवेदन पेश

० १४५५ ० ० १४५५

४ २०७६।७७ ३९ अवकाश पछ� वढ�

तलव भ.ु

३० ० ० ० ३०

५ २०७६।७७ ३७ काय�स�प�

��तवेदन पेश

० १४३४ ० ० १४३४

६ २०७६।७७ ३५ भरपाइ पेश ० ३०१६ ० ० ३०१६

७ २०७६।७७ ४१ दै.�.भ�ा वढ�

भ�ुानी

६ ० ० ० ६

८ २०७६।७७ ५२.३ �ो�भजनलसम वढ�

भ�ुानी

११५ ० ० ० ११५

९ २०७६।७७ ६७ गाडी ख�रदको

�े�ता पेश

० ७०७५ ० ० ७०७५

१० २०७६।७७ ७६ ० ३६ ० ० ३६

११ २०७६।७७ ३४ अनुगमन ��तवेदन

पेश

० २९०० ० ० २९००

१२ २०७६।७७ वढ� भ�ुानी

असुल भएको

२० ० ० ० २०

१३ २०७६।७७ वढ� भ�ुानी

असुल भएको

१५० ० ० ० १५०

१४ २०७६।७७ वढ� भ�ुानी

असुल भएको

१०० ० ० ० १००

३९४ ० ० १८३४९

६३ अ�ाव�धक बे�जु

दोहोरो त.भ�ा

भ�ुानी नभएको

�माण पेश

५०.२

५०.३

५४

१७९२८
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यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
ब�ेजू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको ब�ेजू(B)

यो वष� कायम
ब�ेजू(C)

संपर��णबाट कायम
ब�ेजू(D)

अ�या�वधक बाँक�
ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

७६६२१ १८३४९ ३२६४७ ० ९०९१९.००


