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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. ४५६ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

बेलका नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
उदर्परु । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले बेलका 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. ३ करोड ४ लाख बरेुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. २६ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बरेुजू रु. ३ करोड ३ लाख 
७४ हजार रहेकोमा असलु गनुापने रू. ३३ लाख ९८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ५७ लाख ८३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. 
६५ लाख ३४ हजार र पेश्की रू. ४६ लाख ५९ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा रु. ११ करोड ६८ लाख २५ हजार बेरुजू बाँकी 
रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १२ करोड ६३ 
लाख ९८ हजार रहेको छ।बेलका नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति 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



 

 
 

बेलका 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
 

४९ १२२ ३०४०० १ १ २६ ४८ १२१ ३०३७४ ३३९८ ६५३४ १५७८३ ० ० २२३१७ ४६५९ 

                                      
 

 

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 ११६८२५ ० २०८०१ ९६०२४ ० ३०३७४ १२६३९८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : वेलका नगरपा�लका, उदयपुर , बेलका नगरपा�लका , उदयपुर

काया�लय �मुख अजु�न िनरौला २०७७-११-३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख जगिदश पराजुली २०७७-४-१

बे�जु रकम ३०,३९९,८६०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,९७,६४,८६०.६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४२,९४,५३,४०२ चालु खच� ४०,७३,१४,००१

�देश सरकारबाट अनुदान ३,८८,६२,६८० पँूजीगत खच� २०,९७,०२,३७४.७

राज�व बाँडफाँट ९,९४,७०,२७६.८१ िव�ीय/अ�य �यव�था १६,६२,८१,४९०

आ�त�रक आय २,४४,३०,७५८.१९

अ�य आय १८,८४,०७,२७६

कुल आय ७८,०६,२४,३९३ कुल खच� ७८,३२,९७,८६५.७

बाँक� मौ�दात ३,७०,९१,३८७.७९
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१ �बेश तथा बिहग�मन
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 स�ालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु�
र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ५० सभा सद�य, ३४४ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५४१२२ जनसं�या रहेको छ ।

३ �ाि� भु�ानी िहसाब

�ा�ी 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) ७४,८४,७७,५५०.६० 773046393 7578000 780624393 707614631 13846815 721461446.1

क. �ाि�
(संिचतकोषमा

७१,१३,९९,५०३.१० 589043755 7578000 596621755 541736490 13846815 555583305.5

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�दानी
बाँ�धने)

११००० कर 11 १२,०४,१९,१०० 100883308 0 100883308 87141876.9 0 87141876.91

१३०००
अनुदान

४८,३४,५१,००० 460738082 7578000 468316082 426636370 13846815 440483185

संघीय
सरकार

12 ४४,२९,१६,००० 421875402 7578000 429453402 372837370 13846815 386684185

�देश सरकार 12 ४,०५,३५,००० 38862680 38862680 53799000 0 53799000

१४०००
अ�य राज�व

१०,७४,२९,४०३.१० 20583033 20583033.1 25258243.6 0 25258243.58

१५०००
िविवध �ाि�

१,००,००० 6839331.9 6839331.94 2700000 0 2700000

ख. अ�य
�ाि�

३,७०,७८,०४७.५० 184002638 184002638 165878141 165878140.6

िवतरण गन�
बाक� राज�व

0 2434693.9 2434693.93 0 0 0

कोषह� ३,७०,७८,०४७.५० 30981341 0 30981341.2 17325452.6 0 17325452.63

�े�ता 0 4652232 0 4652232 7933002 0 7933002

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनुसार
धरौटी

�े�ता भ�दा
बैकमा बढी
भएको धरौटी
रकम

7271026 7271026

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

0 138663345 138663345 140619686 0 140619686

भु�ानी
(ग+घ)

७६,५७,९०,१९४.१० 777226754 6071112.4 783297866 707920798 11153839 719074637

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

७२,८७,१२,१४६.६० 610945264 6071112.4 617016376 544353412 11153839 555507251

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

18 १८,१६,४३,८७० 169994182 0 169994182 153081046 0 153081046

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

18 २४,८०,७८,५३०.१० 200737385 0 200737385 176002598 6149548 182152145.6

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५०००
सहायता
(Subsidy)

18 २८,००,००० 2344750 0 2344750 1063716 0 1063716

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

18 १,८२,६३,६९६ 12839762 0 12839762.2 5589371 0 5589371

२८०००
अ�य खच�

18 २३,००,००० 1960828 0 1960828 1481696.6 0 1481696.6

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

18 २७,५६,२६,०५०.५० 203631262 6071112.4 209702375 218605840 5004291 223610131.3

अनुदान िफता� 21712581 21712581 3634274 3634274

नसािटएको
चेकको रकम
�.

-247341 -247341 -10388407 -10388407

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाँक�

-2028145.5 -2028145.5 -4716722.5 -4716722.53

166281490 0 166281490 163567386 0 163567386

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घ. अ�य
भू�ानी

३,७०,७८,०४७.५०

कोषह� ३,७०,७८,०४७.५० 24520018 0 24520017.9 15484694 0 15484694

धरौटी 0 3314605 0 3314605 7463006 0 7463006

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

0 138663345 0 138663345 140619686 0 140619686

नसािटएका
चेकको रकम

-7247 0 -7247

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-209230.9 0 -209230.9

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(१,७३,१२,६४३.५०) -4180360.4 1506887.6 -2673472.8 -306166.88 2692976 2386809.12

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

37071885 2692976 39764860.6 37378051.5 37378051.48

वषा��तको (१,७३,१२,६४३.५०) 32891524 4199863.6 37091387.8 37071884.6 2692976 39764860.6

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाक� रकम
(ङ + च)

ब�क तथा
नगद बाक�

32891524 4199863.6 37091387.8 37071884.6 2692976 39764860.6

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��ण को दौरानमा देहाय बमोिजम असलु� भएको भौचर पशे भएको छ ।

�स. न. �यहोरा रकम स�ीत कोष

१ अनुगमन भ�ा बढी भु�ानी रकम
असुली

३१२८० �थानीय संिचत कोष

२ कर क�ी रकम दा�खला गन� बाँक� ५६४११९.१९ संघीय राज�व खाता

ज�मा ५९५३९९.१९

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली

५.१ 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 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।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· �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 ।
· 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 ।
· 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 िदनुपन�
�यव�था भएकोमा सो अनुसार ि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
खच� लेखेको पाईयो ।
· 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�खए
· �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 ।

�म भौचर
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· वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
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 ।

५.२ 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 ।

५.३ 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 र
मेिशनरीको मम�त अिभलेख खाता राखेको दे�खदनै । म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जमको मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

५.४ �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 ।

५.५ पा�लकाले धरौटीको नामनामेसी िववरण सिहतको �यि�गत अिभलेख रा�नु पन�मा सो अनुसार राखेको दे�खदनै । धरौटीको नामनामेसी िववरण सिहतको �यि�गत
धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

६ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

६.१ �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� र यो बष� थप भएको गरी कुल िववाद दता� भएको म�ये देहाय बमो�जमका िववादह� फ��यौट भई केही
अझै 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 ।

� सं उजुरीको �कार गतवष�को बाँक� यसवष� थप ज�मा यो वष� फछय�ट फछय�ट ह�न बाँक�
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1 ज�गा �खचोला 17 13 30 14 16

2 पितप�नी िबच झैझगडा 7 7 14 8 6

3 स�ब�ध िब�छेद 0 1 1 1 0

4 घरेलु िहंसा 5 7 12 7 5

5 कुटिपट 6 9 15 6 9

6 लेनदेन 5 14 19 11 8

7 �याला मजदरुी निदएको 2 7 9 4 5

8 गाली बेइ�जती 5 8 13 6 7

9 साव�जिनक िववाद 3 2 5 4 1

10 छलफल गराइ पाउँ स�व�धी उजुरी 0 8 8 0 8

11 इ�जत आमद अनुसार खान लाउन निदएको 0 0 0 0 0

12 अशंव�डा 2 2 4 2 2

13 जे� नाग�रकको पालन पोसन नगरेको 0 2 2 2 0

ज�मा 52 80 132 65 67
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६.२ 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 ८ ऐन, ३ िनयमावली, ६६काय�िव�ध, ८३ वटा कानून
िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

७ बजेट तथा काय��म

७.१ 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 �ी राजकुमारी चौधरीले २०७७।३।१० गते �. ७२८७१२१४६.६ को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।
३।३० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ 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 ।
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७.३ �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास १६५४६१६४४ १२०५१५०८७ ७२.८४

सामा�जक िवकास ३१०९०१९५०. २७१८५६६२८.०२ ८७.४४

पूवा�धार िवकास �े� १३५७५४२२९ ९९५८३६२२ ७३.३६

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २७९५२३७७ २२१४४७२३ ७९.२२

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८८६४१९४७ ८३४७९२२१ ९४.१८

ज�मा ७२८७१२१४७ ५९७५७९२८२ ८२.

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 देहायका योजनाह�मा �यून िव�ीय तथा भौितक �गित दे�ख�छ ।पा�लकाले आगामी िदनमा �वीकृत योजनाह� सममै स�प� गन�तफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

काय��म योजना खच� िव�ीय �गित % भौितक �गित%

चालु/पँुजीगत ५९७५७९२८१.६४ ८२. १०० �ितशत

�म भौचर
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९ नगर�मुख र उप�मुख आवास सुिवधा 
नगर �मुख र उप�मुख आवास सुिवधा - �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 3मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाका सद�यह�ले आफू िनवा�िचत भइसकेपछी अनुसुची 1 (क), (ख), (ग), (घ), अनुसुची 2
र अनुसुची 3 बमो�जमको सेवा तथा सुिवधा पाउने �यव�था गरेको छ। काया�लयले आवास सुिवधा वापत नगर �मुखलाई वािष�क �.2,64,250।(कर सिहत) र नगर
उप�मुखलाई वािष�क �.72,000।(कर सिहत) गरी ज�मा �.3,36,250। भु�ानी गरेको छ। यसरी �देश नं 1 गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075(पिहलो संशोधन समेत) मा पदा�धकारीलाई आवास सुिवधा वापत भु�ानी िदने �यव�था गरेको नदे�खएकोले िनयमानुसार
नभएको �.

३३६,२५०

१० सु� अनुसारको �ज�मेवारी फरक परेको 
सु� अनुसारको �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 गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा � ३९७६४८६० मौ�दात कायम भएकोमा यो
बष�को शु�मा सु�ले � ३५४६७४८५ मा� �ज�मेवारी सरेको देखाउछ । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा � ४२९७३७५ बढी सु�ले
�ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np15 of 79

११ िव�ीय िववरण 

िव�ीय िववरण–�थानीयसरकारस�ालनऐन, 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 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 २७२ फारमले वा�तिवक आ�दानी देखाउन नसकेको पाईएको, यस वष�को पा�लकाको वा�तिवक आ�दानी सु�ले देखाउने आ�दानी भ�दा बढी भएको
ज�ता कारणले गदा� सु�को सो अनुसार आ�दानीलाई समायोजन गरी संसो�धत �ाि� भु�ानी िववरण तयार ग�रएको छ । खच� र भु�ानी कारोबारलाई यथावत
रा�खएको छ ।
· सु�को �ाि� तथा भु�ानी (म.ले.प.फा.नं. २७२) �ितवेदन अनुसारको बािष�क कारोबार रकममा अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण काय��म अ�तग�त सामा�जक
सुर�ा तथा संर�ण, �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म, एक�कृत �वा��य पूवा�धार र ग�रबसंग िबशे�वर काय��म शीष�कको CGAS बाट सोझै भु�ानी
भएको रकम �. १३८६६३३४५ 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� �. ७८०६२४३९३ आय भएकोमा २०७८ असार मसा�त स�म �. ७८३२९७८६६ खच� भई �. (२६७३४७२) मौ�दात रहेको छ। गत
वष�को मौ�दात � ३९७६४८६०समेत बषा��तमा स��त कोष र अ�य कोषह�मा �. ३७०९१३८७ 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 ।
· 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 सु�ले देखाउने अ�या मौ�दात एिकन ह�न सकेन ।
�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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१२ ब�क िहसाब िमलान 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 सु� अ�ाव�धक गरी सु�को �े�ताले र
बैक खाताले देखाएको िहसाब िभडान गरी िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पद�छ । �थानीय तहले स�ालन गरेको िविभ� खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार
नगरेको कारण िन�नानुसार सु�को �े�ता ( सु�को ब�क नगद खाता) ले देखाएको भ�दा ब�क खातामा � ११०८३६३४.३६ बढी दे�ख�छ । सो स�ब�धमा ब�क
िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।

१३ बे�जु लगत 

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 ।

१४ आ�थ�क सहायता 
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 �थानीय तहले जहाँ अवर �यहा नगर (Support On the Sport) काय��म संचालन काय�िव�ध 2076 बनाइ �वा��य उपचार,

दघु�टना, िवपद र सुरि�त �सुित सहयोगका लािग िनवेदन, वडाको �सफा�रस, कागजात सिहत सिमितको िनण�यानुसार ज�मा �.9,00,000। बजेट िविनयोजन
ग�रएकोमा �ित �यि� �.2,000। दे�ख �.20,000। स�म सहयोग गरी �.8,51,715। खच� गरेको छ। य�तै काया�लयले नगर�मुखको तोकादेश र काय�पा�लका
िनण�यका आधारमा संघ सं�था सहयोग काय��म िशष�कमा �.10,00,000। बजेट छु�ाइ िविभ� �यि� वा संघसं�थालाई िविभ� सहयोग वापत �.9,81,715।
खच� गरेको छ।

१५ चौमा�सक पँुजीगत खच� 

चौमा�सक पँुजीगत 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
बनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत 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 अषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�.सं बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ बेलका नगरपा�लका 239971409 63567902 59504758 116898748 44448486

२ बेलका नगरपा�लका कृिष 16674533 2631926 2768548 11274059 4835282

३ बेनपा पशुपंि� िवकास 5007604 241100 641185 4125319 792213

४ बेनपा �वा��य 10518007 690714 4673828 5153465 961344

५ बेनपा िश�ा 21081391 3993550 5724284 11363557 4410991

६ बेनपा यवुा तथा खेलकुद 2567915 610346 878306 1079263 692751

७ उ�म िवकास काय��म 1000813 100000 668800 232013 132013

८ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 257067063 41266956 74497906 141302199 99069712

९ संघीय िवशेष अनुदान 12642844 0 1030033 11612811 11546367

१० �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 21339300 0 0 21339300 20845600

११ �देश समपुरक अनुदान 9708401 0 0 9708401 9708401

ज�मा 597579281 113102495 150387648 334089137 197443161

१६ िश�क दरब�दी िमलान 
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दरब�दी िमलानः िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा२० 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 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 ।

�. सं. िव�ालयको नाम दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या िव�ाथ� अनुपात

1 तपे�वरी आधारभूत िव�ालय, गलफिडया ६ ६ १ १९४ ३२

2 माहाकाली मा�यिमक िव�ालय, च�पापुर १४ १४ १२ ४३६ ३१

3 आधारभूत िव�ालय, रा�चे ३ ३ १ २०० ६७

4 आधारभूत िव�ालय, बबला १ १ १ १२ १२

5 �भाकरी मा�यिमक िव�ालय, पोखरे १४ १४ ५ ४८० ३४

6 आधारभूत िव�ालय, देउराजे १ १ २३ २३

7 जनता मा�यिमक िब�ालय, का��चरा� १० १० 7 334 ३३

8 स�कौशीका मा.िव. भागलपुर ११ ११ ७ ६११ ५६

9 जनता बेलका मा.िव. पुर�दह १४ १४ ४ ५५४ ४०

10 जनता नमुना मा�यिमक िव�ालय, गु�ङचौरी १८ १८ ६ ८३६ ४६

11 मैनामैनी मा.िव, मुलगाउँ ९ ९ ५ २१९ २४
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12 बेलका आधारभूत िव�ालय, रातापानी ३ ३ १ १०४ ३५

13 कोशी आधारभूत िव�ालय, घारे २ २ १ ४१ २१

14 देउराली आधारभूत िव�ालय, गलेनी ६ ६ १ १८१ ३०

15 जािगरामथानी आ.िव. च�पाकोट २ २ ५७ २९

16 कोशी मा�यिमक िव�ालय, च�पुर ११ ११ 7 459 ४२

17 बरपीपल मा.िव. कमलाबारी ७ ७ ४ ६७२ ९६

18 जनता आधारभूत िव�ालय, आरांगा ४ ४ २ १५७ ३९

19 राकसनी आधारभूत िव�ालय, �ससुवा ६ ६ १ १५४ २६

20 जनता मा.िव. पुवारेथु�का ७ ७ ५ २२५ ३२

21 सर�वती आधारभूत िव�ालय, भालम�ती ३ ३ ५६ १९

22 जनता मा�यिमक िव�ालय, जहडा १२ १२ 8 702 ५९

23 जनजागृित आधारभूत िव�ालय, झोरापाटा ५ ५ ३ १४३ २९

24 जा�पादेवी आधारभूत िव�ालय, वा��सखोप २ २ २ ५० २५

25 कालीका आधारभूत िव�ालय, कालीखोला ३ ३ ३ १२४ ४१

26 जनता आधारभूत िव�ालय, डुँडखोला ४ ४ ३ १७२ ४३

27 �ान�योित आधारभूत िव�ालय, िमतेरीगाउँ ३ ३ ३ ६८ २३
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28 �योित आधारभूत िव�ालय, भचुवा ४ ४ ३ २७२ ६८

29 आदश� आधारभूत िव�ालय, सातप�े ४ ४ ३ २०८ ५२

30 �योित आधारभूत िव�ालय, �यािमरे २ २ १ ५४ २७

31 �काशका�ले आधारभूत िव�ालय, �ससौली २ २ १ ९२ ४६

32 वाल�योित आधारभूत िव�ालय, घु�नेचौरी २ २ २ ६९ ३५

33 कोशी जनता मा�यिमक िव�ालय, रामपुर १९ १९ ७ ११६३ ६१

34 आधारभूत िव�ालय, िति�बोटे २ २ १ ५० २५

35 जन�योित आ.िव. ना�केसा १ १ ४७ ४७

36 सर�वती आधारभूत िव�ालय, एवीसी ट�पु १ १ 90 ९०

37 च��ोदय आधारभूत िव�ालय, च��पुर १ १ 45 ४५

38 िशवालय आधारभूत िव�ालय, धौरी १ १ 1 95 ९५

39 जनिव�वास आधारभूत िव�ालय, मैनी २ २ १ ८० ४०

40 जनजागृित आधारभूत िव�ालय, रंगशाला २ २ १ ११७ ५९

41 ला�लगँुरास आधारभूत िव�ालय, छेटोम ५० #DIV/0!

42 बालक�याण आधारभूत िव�ालय, िप��मरे 1 1 1 29 २९

43
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ज�पादेवी आधारभूत िव�ालय, खमारे १ १ १ ४१ ४१

44 िहमकला आधारभूत िव�ालय, गोभाटार ३ ३ ३ १३५ ४५

45 नव सृजना आधारभुत िव�ालय, मायङुटार ३६ ०

46 जनता आधारभुत िब�ालय, लािमडाँडा 4 4 1 135 ३४

47 बालक�याण आधारभूत िव�ालय, िशखरमाडी ४ ४ ४ १४३ ३६

48 जा�पादेवी आधारभूत िव�ालय, माङफाङटोल ४ ४ २ २१९ ५५

49 शारदा आधारभुत िब�ालय, िब�ल�ला ४ ४ २ १५१ ३८

50 राम जानक� आ.िव. रामनगर ७० ०

ज�मा 255 254 132 11073 ४४

१७ स�प�� उपयोग र संर�ण

१७.१ स�प�� उपयोग र संर�ण - �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।

१७.२ 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।

�म भौचर
न�बर
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१७.३ पा�लका अ�तग�तका कोषह� - काया�लयले पा�लका अ�तरगत रहेका कोषको िववरण अ�याव�धक, कोषको �ाि�को उपयोग र कोषको अिभलेख अ�याव�धक
गरेको छैन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

१८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१८.१ �शासक�य स�ठन र 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� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन
संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत 175 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत
सिहत 153 जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत नवौ ,

इ��जिनयर सिहत २2 पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय�
स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१८.२ 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, उ�म िवकास, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट,

सवारी चालक, हे.अ, िफ�ड, नगर �हरी, दमकल, �वा��य, अनमी, अहेव, मे.अ., मे.ज. र काया�लय सहयोगी पदमा 168 जना कम�चारीह� करारमा राखी
�.2,00,00,000। 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, उ�म िवकास, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट, हे.अ, िफ�ड, �वा��य, अनमी, अहेव, मे.अ., मे.ज. पदमा 103 जना करार िनयिु� गरी
तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ।

�म भौचर
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१८.३ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको– िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख. (2) बमो�जम तलब भु�ानी गदा� �ज�ा��थत िनजामती कम�चारीको हकमा स�ब��धत
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट र �थािनय तहका कम�चा�रको हकमा स�ब��धत काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाले तलबी �ितबेदन पास
नगराई तलब खुवाउन नह�ने �यव�था रहेकोमा नगरपा�लक तफ� का कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी �. 1,29,99,999 ।– र �वा��य तफ� का
कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी �.1,29,99,999। गरी ज�मा �.2,59,99,998। खच� लेखेको छ। अत: तलबी �ितबेदन पास नगरी तलब खच� ले�दा
दरब�दी भ�दा बढी कम�चारीको तलव खच� र �ेड रकम भु�ानी ह�नस�ने भएकोले ऐनको पालना गरी मा� तलब भु�ानी ग�रनुपद�छ।

१८.४ सेवा �वाह – नगरपा�लकाले पेश गरेको सेवा �वाह स�ब��ध िववरण देहाय अनुसार रहेको छ।

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

1 नाग�रकता �सफा�रस १७८४ १७७८

2 घरबाटो �सफा�रस ५२१ ५१८

3 नाता �मािणत ५४२ ५३८

4 ज�म, मृ�य ुदता� २०६१ २०६१

5 अ�य ९१७९ ९१६२

6 ज�मा १४०८७ १४०५७

१९ पे�क� �यव�थापन

१९.१ 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 १५ ि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

४,६५९,३९३

�म भौचर
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आ�थ�क वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �.

�स.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम कम�चारी

भए पद

चालु आ. व.

�याद
ननाघेको �.

�याद
नाघेको �.

१ ११.२९ िव�ुत पोल तथा तार ख�रद काय��म ठो��सला उजा� तथा �ामीण िवकास के�� 627828

२ १०.२२ पय�टन �व��न काय��म नेपाल िव�ुत �ा�धकरण उदयपुर िवतरण
के�� गाइघाट

० 682565

३ ितन खो�े कुलो �सँचाई �णाली ितनखो�े कुलो �सचाई �णाली जल
उपभो�ा सिमित

230000

४ िशखरमाडी पु�छार कुलो िगडेरी मम�त �सचाँई योजना �सखरमाडी पु�छर कुलो िगदेरी खोला जल
उपभो�ा सं�था

147000

५ ितन खो�े कुलो �सँचाई �णाली ज. उ. स., बेलका
नगरपा�लका, उदयपुर

ितनखो�े कुलो �सचाई �णाली जल
उपभो�ा सिमित

350000

६ िशखरमाडी पु�छार कुलो िगडेरी मम�त �सँचाई योजना,
बेलका नगरपा�लका, उदयपुर

�सखरमाडी पु�छर कुलो िगदेरी खोला जल
उपभो�ा सं�था

220000

७ १०.१७ साना �संचाइ काय��म SIP सँँगको साझेदारीमा ितनखो�े कुलो �सचाई �णाली जल 460000

�म भौचर
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उपभो�ा सिमित

८ १०.१७ साना �संचाइ काय��म SIP सँँगको साझेदारीमा �सखरमाडी पु�छर कुलो िगदेरी खोला जल
उपभो�ा सं�था

294000

९ सालघारी रातापानी �सँचाई मम�त योजना सालघारी रातापानी �संचाई कूलो मम�त
जल उपभो�ा सं�था

297000

१० सालघारी रातापानी �सँचाई मम�त योजना, बेलका
नगरपा�लका, उदयपुर

सालघारी रातापानी �संचाई कूलो मम�त
जल उपभो�ा सं�था

445000

११ १०.१७ साना �संचाइ काय��म SIP सँँगको साझेदारीमा सालघारी रातापानी �संचाई कूलो मम�त
जल उपभो�ा सं�था

593000

१२ बख� कुलो �सँचाई योजनाऽ बगु��ा खोला बख� जल �सचाई उपभो�ा सिमित 70000

१३ बख� कुलो �सँचाई योजना, बगु��ा खोला, बेलका
नगरपा�लका, उदयपुर

बख� जल �सचाई उपभो�ा सिमित 104000

१४ १०.१७ साना �संचाइ काय��म SIP सँँगको साझेदारीमा बख� जल �सचाई उपभो�ा सिमित 139000

ज�मा 4659393

�म भौचर
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१९.२ 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 ।

�म भौचर
न�बर
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२० कोिभड आ�दानी खच� 
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 ।

�ोत �देश सरकार काया�लयबाट अ�य/सं�था ज�मा

�ा� रकम 0 6348233 0 6348233

राहत िवतरण 567816

�वारे�टाइन/आइसोलेसन िनमा�ण/�यव�थापन खच� 1788873

अ�य खच� 997471

�वारे�टाइनमा खा�ा� न खच�

(मा�क/सेिनटाइजर लगायत अ�य �शासिनक खच� समेत सबै) 2298348

पा�र�िमक खच� 638000

बाक� मौ�दात 57725

-कोिभड १९ जो�खम भ�ा वापत पा�लकाले यस वष� कूल �वा��य कम� ३० जना, सुर�ा कम� ८ जना समेतलाई गरी कूल � ६३८००० 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 ।
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२१ कर तथा शु�क असुली 
कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन 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 ।साथै �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 । 17 वटा खोलाको 18 वटा आई.ई.ई �ोडे�ट ई��जिनय�र� इ�
�ा.�लबाट गराई �.9,99,999।04 खच� भएकोमा 2 वटा खोलाको ठे�का आ�ान गरेकोमा ठे�का लागेको दे�खएन। नगरपा�लकाले नगदी र�सदबाट �.59,55,165।
38 तथा सुर�ा िनकायबाट प�ाउ गरी �.1,20,000। ज�रवाना सिहत �.60,75,165।38 आ�दानी गरेको दे�ख�छ। आई.ई.ई �रपोट� अनुसार 18 वटा खोलाको
�यूनतम अंक �.5,71,26,354। देखाएकोमा ठे�का �यव�था नगरी नगदी र�सदबाट �यूनतम मू�या�को 10.63 �ितशत मा� आ�दानी बाधेकोले ठे�का
�यव�थापन गरी आ�त�रक आ�दानी वृि� गनु� पन� दे�ख�छ।यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

२२ पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी 
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 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 �. 2,05,83,033।05 आ�दानी गरेको िववरण �ा� भएको छ । यसरी �ा� भएको
राज�व रकम िनयममा भएको �यव�था अनुसार समयमा नै दा�खला गनु�पन�मा समय भ�दा पिछ पिन दा�खला भएको पाइयो। काया�लयले �ा� भएको राज�वालाई
समय िभ� ब�क दा�खला गन� तफ�  िवशेष �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ आ�त�रक आय कर 
आ�त�रक आय कर – �थानीय सरकार संचालन 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 ।साथै �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 ।काया�लयले वडा नं 9 रामपुर गु�ी हाट बजारको ज�गा भाडाका
लािग वािष�क �.79,000। भु�ानी खच� गरेकोमा यस हाट बजारबाट आ.व.2077/78 मा कुनै पिन आ�दानी �ा� भएको दे�खएन। य�तै पा�लकाले आ�त�रक आय
तफ�  िन�नानुसारका ठे�का लगाउनका लािग िमित 2077/5/30 र िमित 2077/6/14 मा सुचना �काशन गरेकोमा ठे�का नलागेका कारण काया�लयले आ�त�रक
आ�दानी �ा� गन� सकेन। यसरी काया�लयले आ�नो आ�दानीको �ोतलाई यिकन गरी आ�दानी �ा� गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ।

�.सं ठे�का न�बर ठे�काको िववरण वािष�क �यूनतम ठे�का अंक �याट सिहत �.

1 1/077/078 रामपुर र सेतीखोला बजार सा�ािहक हाट बजार कर संकलन ठे�का 200000

2 2/077/078 लालबजार सुपाडे सा�ािहक हाटबजार कर संकलन 90000

2 3/077/078 बानडाँडा आइतबारे हाट बजार कर संकलन ठे�का 35000

4 4/077/078 पुर�दह र गलफडीया बजार सा�ािहक हाट कर संकलन ठे�का 20000

5 5/077/078 आ�बासी बजार सा�ािहक हाट बजार कर संकलन ठे�का 10000

6 6/077/078 िव�ापन कर संकलन ठे�का 50000

7 7/077/078 कवाडी कर संकलन ठे�का 100000

ज�मा 505000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ ख�रद स�झौताको �याद थप 

ख�रद स�झौताको �याद थप–साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० (६) अनुसार सु� स�झौता अव�धको ५० �ितशत भ�दा बढी �याद थप गन�
नपाईने �यव�था रहेको छ । लेखापरी�णको �ममा पा�लकाले देहायका योजनाह�मा सु� स�झौता अव�धको ५० �ितशत भ�दा बढी अव�ध �याद थप भई हाल
स�म पिन योजनाह� स�प� ह�न नसकेको पाईयो । िनयमावलीको �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को दिैनक काय� �गितको अनुगमन, मू�यांकन र कारबाही गरी
यथािश� योजना स�प� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी काय�स�प� गनु� पन�
�याद

�याद थप गन� िम�ने
अव�ध

भचुवा �रङरोड िनमा�ण िड आर के।बािहङ
जेभी

२५ असार २०७८ ६ भदौ २०७८ स�म

कज वे, क�पाउ�ड वाल, गड� हाउस, धौरी पक�  र ठोस फोहोर �यव�थापन
योजना

िड आर के।बािहङ
जेभी

२५ असार २०७८ ६ भदौ २०७८ स�म

२५ काय�स�पादन भ�दा बढी भुु�ानी 
काय�स�पादन भ�दा वढी रकम 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 । तर देहायका उपभो�ा सिमितह�लाई स�झौता भ�दा बढी काय�
गरेको भनी बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गरी संघीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

भौचर नं र िमित योजना भु�ानी काय�स�पादन बढी
भु�ानी

५४ सशत�, ५२० पा�लका पँुजीगत, २ �देश
समपुरक

रामपुर भागलपुर आमवासी सडक िनमा�ण आजाद िनमा�ण
सेवा

९१००१२८ ९०९२१२८ ८०००

८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ बढी भु�ानी 
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 । काया�लयले PS item मा समावेश भएको िववरणह�को भु�ानी गदा� स�ब��धत काय�को
पेश भएको िवजक अनुसारको रकम भु�ानी िदनु पन�मा देहायको भु�ानी गदा� िवजकमा पेश भ�दा बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गनु� पन� �

योजना िववरण भु�ानी असुल

वडा काया�लय भवन िनमा�ण �ी राधा कृ�ण
क�सट��सन

िवमा वापतको िवल पेश � १९९९९ र Material test वापतको िवल पेश
नभएको

४६४६५ २६४६६

२६,४६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ 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

न�फाइलर रहेको
िमित

151।२०७७।८।७ पा�लका पँुजीगत �.िन. इ��जिनय�रङ
क�सट��सन

६१०६५२७५६ ४६९८६५ ५४०५५ २०७७ दे�ख

३।२०७८।३।२७ �देश समपूरक िड आर के । बािहङ जे भी ६१५९८६९०२ िवजक नं
२

४५०८६६४ ५१००६७ २०७८

१०।२०७८।३।२७ िवशेष अनुदान
संघ

िड आर के । बािहङ जे भी ६१५९८६९०२ ५६००९०४ ६४४३५१ २०७८

ज�मा १२०८४७३

१,२०८,४७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ एज िव�ट न�सा पेश नगरेको 

एज िव�ट न�सा पेश नभएको - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । देहायका ठे�का
स�झौतामा िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ अ��तम िवलको भु�ानी िददाँ ३० िदन िभ� एज िव�ट न�सा पेश भएको दे�खएन । SCC अ�तग�त GCC 71.2 को शत�
अनुसार एज िव�ट न�सा पेश नगरेकोले अ��तम भु�ानीबाट क�ी गनु� पन� उ�ेख भएको रकम क�ा नगरेकोले एज िव�ट न�सा पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन�
�

भौ.नं र िमित योजना िनमा�ण �यवसायी रकम

१४५।२०७७।८।४ पा�लका पँुजीगत कभड� हल िनमा�ण वेलका ९ िवजय �सज�ना िनमा�ण सेवा �ा �ल �थायी लेखा नं
 ६०९६१६०८८

१०००००

५१०।२०७८।३।२६ पा�लका
पँुजीगत

वडा काया�लय भवन िनमा�ण �सर�सरे िदमालुङ िनमा�ण सेवा, �थायी लेखा नं ३०००१८२२८ १०००००

२।२०७८।३।१६ (िविवध ) वडा काया�लय भवन िनमा�ण २ नं
वडा

�ी प�मी क�सट��सन क�पनी �ा �ल १०००००

५३।२०७८।३।२५ सशत� पँुजीगत कृिष उपज संकलन के�� मा च�� क�सट��सन �ा �ल ५००००

ज�मा ३५००००

३५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ मू�य अिभवृि� कर दोहोरो भु�ानी भएको 
दोहोरो मू अ कर भु�ानी–PS item िवमा वापतको रकम भु�नी गदा� मू अ कर सिहत िवमाको िवजक � पेश भएकोमा िनमा�ण �यवसायीलाई उ� रकममा पुन: मू अ
कर जोडेर जोडेर भु�ानी िदन उपय�ु दे�खदनै । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा दोहोरो मू अ कर भु�ानी भएको दे�खएकोले उ� रकम असुल गरी संघीय
स��त कोषमा दा�खला गनु� पन� �

गो.भौ.न. िमित योजना र भु�ानी पाउने िववरण रकम
मु.अ.कर

२।२०७८।३।१६
(िविवध )

वडा काया�लय भवन िनमा�ण २ नं वडा, �ी प�मी
क�सट��सन क�पनी �ा �ल

िवमाको मू अ कर सिहत � २२२३२ पेश भएकोमा पुन मू अ
कर जोडी � २५१२२ भु�ानी

२८९०

५२१।२०७८।३।२६
पा�लका पँुजीगत

वडा काया�लय भवन िनमा�ण, �सर�सरे िदमालुङ
िनमा�ण सेवा

िवमाको मू अ कर सिहत � पेश भएकोमा � २०००० पुन मू अ
कर जोडी � २२६०० भु�ानी

२६००

ज�मा ५४९०

५,४९०

३० माटो का�ने कामको दररेट िव�लेषणमा बढी मु�या�न 

माटो का�ने कामको दररेट िव�लेषणमा बढी मु�या�न– साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र
मालसामान ख�रद गनु� अिघ ��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� न�स�
भ�दा बढी मु�य राखी लागत अनुमान बनाई सोही आधारमा काय�स�पादन तयार गरी भु�ानी िदएकोले पा�लकालाई बढी �ययभार परेको �.

भौचर नं र िमित योजना काय� र प�रमाण प�रमाण ��वकृत
दर

भु�ानी
दर

ज�मा बढी
खच� भएको

४८२।२०७८।३।२० िपपलचोक राधाकृ�ण म��दर िभमफेदी
सडक उ स

DoLID न�स� Ordinary soil
Excavation

७३
घ.िम.

३१९ ४४७ ९३४४

९२१,१०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८७।२०७८।३।२१ मेनरोड प��चम दोभान टोल जानेबाटो उ स DoLID न�स� Ordinary soil
Excavation

१४१ घ.

िम.

३१९ ५१० २६९३१

५००।२०७८।३।२२
नगर पँुजीगत

माङतेन धनकुटा जो�ने सडक उ स DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

१४९८४
घ. िम.

६७.०५ ७१.७ ६९६७५

५०३।२०७८।३।२२ लामीडाडा पिहरेनी नमुना टोल र िशखरटोल
जरा िवसाउने सडक उ स

DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

५०६६
घ. िम.

६७.०५ ८२.८५ ८००४२

नगर पँुजीगत

४१७।२०७८।३।६ कैयाकोरी दे�ख CMC भवन नयाँ ट�याक
िनमा�ण उ स

DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

७३०२
घ. िम.

६७.०५ ८२.८५ ११५३७१.६

१।२०७८।१।१६
�थानीय पूवा�धार
िवकास

ग�डिकशोर राईको घरह�द ैउ�रपानी
�ा�ीबाट वरगाछीस�म सडक �तरो�ती
उ स

DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

४५५८७
घ. िम.

६७.०५ ७४.९३ ३५९२२५

५।२०७८।१।१६
�थानीय पूवा�धार
िवकास

देउरालीबाट �ज�रयात िविमरे ह�द ैरा�चे
सडक उ स

DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

७२९३
घ. िम.

६७.०५ ८२.८५ ११५२२९

३४।२०७८।३।२१ ह�रपुर देवी�थान खोसा�ने जो�ने सडक उ
स

DOR न�स� र DOR 042

मेिशनबाट सबैखाले माटो
किट�

३०३५
घ. िम.

६७.०५ ११४.९२ १४५२८५

ज�मा ९२११०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ दर िव�लेषणमा �ाकृितक �ोतको कर थप 

दर िव�लेषणमा �कृितक �ोत कर थप - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को सािबक दफा ६२ (क) अनुसारगाँउपा�लका तथा नगरपा�लकाले वातावरणीय
�भाव मू�यांकन गरी आ�नो �े� िभ�बाट तोिकएको प�रमाणमा ढंुगा, िग�ी र बालुवा िव�� गन� स�ने उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका योजनाह�मा ढु�ा, िगटी,
बालुवाको कर समेत दर िव�लेषणमा समावेश गरी लागत अनुमात तयार गरेको दे�खएकोमा ती योजनाह�बाट उ� कर असुल नभएको तथा अंिशक �पमा मा�
भएको ह�दाँ छुटेको कर बापतको रकम असुल गरी �थानीय स��त कोषमा ज�मा गनु� पन� �

भौचर नं र िमित योजना कर बापत
काटेको

करबापत का�नु
पन�

नपुग

१३०।२०७७।७।२० नगर
समानीरण

गौरव टोलबाट धौ�र रंगशाला जाने सडक िनमा�ण उस १६६२०६ १९४१२० २७९१४

२५४।२०७७।११।२२ भेटघाट चोक दे�ख गणेश म��दर स�म बाटो �ाभेल ११२०७४ १६२८९२ ५०८१८

नगर समानीकरण

४९५।२०७८।३।२२ नगर
समानीरण

ह�र ब�नेतको घर दे�ख गोिव�द थापाको घरस�म �ाभेल
योजना

५९४८० ८३२३० २३७५०

ज�मा १०२४८२

१०२,४८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ उपभो�ा सिमितले हेभी इ�यपुमे�ट �योग 

हेभी इ��वपमे�टको �योग— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट
स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक
वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा
�तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको 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 :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

५००।२०७८।३।२२ मा�तेन धनकुटा जो�ने सडक िनमा�ण उ स सडक मम�त १२०००००

१२६।२०७७।७।१८ मा�फाङ टोल सडक �ाभेल योजना उ स सडक मम�त २७१३२६

१।२०७८।१।१६ �थानीय पूवा�धार िवकास उ�रपानी �ा�ी ह�द ैवरगाछीस�म सडक �तरो�ित उ स सडक मम�त ३७५९१८

५।२०७८।१।१९ �थानीय पूवा�धार िवकास देउराली �जरीयात िविमरे रा�चे सडक िनमा�ण उ स सडक मम�त ५१२९९९

७।२०७८।३।१४ �थानीय पूवा�धार िवकास मैनामैनी िव�ल�वा डाँडाँबारी सडक िनमा�ण योजना सडक मम�त ५३६७४८

३४।२०७८।३।२१ �थानीय पूवा�धार िवकास ह�रपुर देवी�थान खोसा�ने सडक उ स सडक मम�त २८७६९८

ज�मा ३१८४६८९

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

�म भौचर
न�बर

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

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

गो.भौ.नं/िमित फम�/स�लायस� सामा�ीको िववरण भु�ानी रकम

157-77/6/29 चालु �यू �सता अफसेट �ेस 600350893 मसल�द काया�लय सामा�ी 477276

127-77/8/4 चालु �यू �सता अफसेट �ेस 600350893 मसल�द काया�लय सामा�ी 427602

433-77/10/27 चालु �यू �सता अफसेट �ेस 600350893 मसल�द काया�लय सामा�ी 477220

180-78/3/24 कृिष ि�यगुा ए�ोभेट गाइघाट फौजीिकरा िवषादी वे�जोपट 573000

ज�मा 1955098

१,९५५,०९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ नपुग बहाल कर कि� 

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 फम�/ठेकेदारको नाम योजना/कामको िववरण िबल रकम भाडा रकम 8.5% कर

819-78/2/25 चालु �थङ आवर क��ट��सन �ा.�ल यवुा तथा खेलकुद िवकास सिमित खेलमैदान िनमा�ण 88800 7548

856-78/3/7 चालु �ी िव�वकमा� क��ट��सन �ा.�ल पानारा� माझटोल सडक िनमा�ण 221149 18798

879-78/3/15 चालु �ी िव�वकमा� क��ट��सन �ा.�ल सानो कोशी भंगालो िनय��ण काय� 28805 2448

ज�मा 28794

२८,७९४

३५ 906 २०७८-३-१९ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा – ( नगरपा�लका चालु ) - �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 काय�स�पादनमा आधा�रत
कम�चारी �ो�साहन सुिवधा उपल�ध गराउने स�ब��ध काय�िव�ध, 2076 बनाई िमित 2077 मं�सर 1 दे�ख 2078 अषाढ मसा�त स�म बेलका नगरपा�लकाका
कम�चारीह� र वडा सिचवह�को काया�लय समय भ�दा अित�र� (िबहान बेलुका) समय काया�लयको काम गरे वापत मा�सक तलबको 20 �ितशत रकम �ो�साहन
भ�ा �व�प 20 जना कम�चारीलाई कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार िशष�कबाट �.3,66,423। र करार सेवा शु�कबाट �.3,90,177। गरी ज�मा �.8,28,124।
रकम �ो�साहन भ�ा वापत भु�ानी खच� गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 79

३६ वठैक भ�ा

३६.१ �याियक सिमित वठैक भ�ा – न.पा 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� �.

गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम/पद बैठक सं�या बैठक दर रकम कर बाहेक

101, 693, 813 र 1003 कानुनी स�ाहकार सुरे�� ब�नेत 42 1200 42840

101, 693, 813 र 1003 का.स. िदपु कुमारी चौधरी 30 1000 25500

ज�मा 68340

६८,३४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ मेलिमलापकता� भ�ा - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39 मा सरकारी रकम खच� गन� काय�िव�धको �यव�था ग�रएको
छ। यसरी सरकारी रकम खच�को स�ब�धमा अ�धकार �ा� अ�धकारीको �सफा�रसमा �वीकृत बजेट �समा िभ� रिह गनु�पन�मा िमित 2076।10।19 को काय�पा�लका
वठैकको िनण�य नं 15 मा �याियक सिमितमा परेको उजुरीह� फ�य�ट गन� मेलिमलापकता�लाई �ित मेलिमलापको �.1500। �ो�साहन वापत भु�ानी िदने िनण�य
गरी गो.भौ.नं/िमित 101-77/7/24 र 391-77/10/20 बाट 6 जनालाई �ित �यि� �.1500। का दरले �.42075।(कर बाहेक) भ�ा भु�ानी िदएको स�ब�धमा किह
कतै �यव�था नभएको िवषयमा बजेट खच� ग�रएको स�ब�धमा यिकन ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/िमित मेलिमलापकता�को नाम मु�ाको सं�या �ित मेलिमलाप वापत ज�मा रकम कर बाहेक

101-77/7/24 �ेम ब. दाहाल 2 1500 2550

101-77/7/24 दगुा� ब. तामाङ 2 1500 2550

101-77/7/24 सुरे�� ब�नेत 9 1500 11475

391-77/10/20 गंगासरी राई 7 1500 8925

391-77/10/20 उिम�ला राइमाझी 7 1500 8925

391-77/10/20 अजु�न राई 6 1500 7650

ज�मा 42075

४२,०७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा 
पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा - गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075 (पिहलो संशोधन समेत) को दफा
7(3) बमो�जम हलुका सवारी साधन �ा� गन� सद�यलाई अ�य यातायात सुिवधा िदइने छैन भ�े �यव�था रहेको छ । िन�नानुसारका पदा�धकारीह�ले हलुका सवारी
साधन �ा� गरे पिन थप मा�सक यातायात खच� वापत भु�ानी �लएकोमा यातायात सुिवधा दोहोरो भएको कारण स�ब��धत पदा�धकारीबाट असुल गनु� पन� �.

�.सं पदा�धकारीको नाम/पद सवारी नं मिहना मा�सक �. रकम �.

1 नगरपा�लका उप�मुख राजकुमारी चौधरी बुलेरो 9347 2077 का���क दे�ख 2077 चैत स�म �.10000। 60000

2 वडा नं 1 वडा�य� िदने�वर �साद चौधरी मो.सा. 858 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

3 वडा नं 2 वडा�य� िम�ी लाल चौधरी मो.सा. 853 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

4 वडा नं 4 वडा�य� िदपक दगंाल मो.सा. 146 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

5 वडा नं 5 वडा�य� गोिव�द कुमार ख�का मो.सा. 857 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

6 वडा नं 6 वडा�य� बस�त कुमार मगर मो.सा. 850 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

7 वडा नं 7 वडा�य� सुरे�� राई मो.सा. 878 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

8 वडा नं 8 वडा�य� जय कुमार राई मो.सा. 851 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

9 वडा नं 9 वडा�य� मोहन �साद िघिमरे मो.सा. 854 2077 �ावण दे�ख 2077 चैत स�म �.4500। 40500

ज�मा 384000

३८४,०००

३८ कम�चारी थप सुिवधा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१ अित�र� सुिवधा - (गो.भौ.नं 153, 304 र 961 नगरपा�लका चालु) - कम�चारी समायोजन ऐन, 2075 बमो�जम घरेलु िवकास सिमित काया�लयबाट समायोजन भई
आएका कम�चारीह�ले घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमित कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, 2055 संसोधन सिहतमा भएको �यव�था अनुसार खाइपाइ आएको
संिचत िवदा र औष�ध उपचार खच� वापत अित�र� सुिवधालाई नगरपा�लका समायोजन भएर आए प�चात पिन भु�ानी �लएकोले य�तो सुिवधा िनयमानुसार
पाउने भ�दा उ� काया�लयमा काय�रत कम�चारीका लािग अित�र� सुिवधा वापत उपल�ध गराइएको र कम�चारी समायोजन ऐन, 2075 को दफा 15(2) मा भएको
�यव�थाले यस ऐन अनुसार समायोजन ह�ने कम�चारीलाई खाइपाइ आएको तलब सुिवधा लगायतका सुिवधा सोही बमो�जम पाउने �यव�था गरेकोमा अित�र�
सुिवधा वापत केही �यव�था नगरेको साथै सोही �यव�थालाई आधार मानेर सुिवधा �लने कानुनी आधार पेश नभएको िनयमानुसार नदे�खएकोे �.

�.सं कम�चारीको नाम/पद  औषधी उपचार संिचत घर िवदा ज�मा

1 शा.अ. चेतनाथ गौतम 44990 44390 89380

2 सहायक पाचौ ँराजन भ�राई 34310 33840 68150

3 सहायक पाचौ ँगाय�ा राई 33370 0 33370

4 सहायक चौथौ ँतारानाथ आचाय� 35037 34593 69630

ज�मा 260530

२६०,५३०

३८.२ 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�ा र संचार खच� मा�सक �पमा भु�ानी गरेको स�ब�धमा म��ालयले िदएको
िनद�शन िवप�रत भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

२२८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�.सं कम�चारीको नाम/पद भु�ानी भएको अव�ध महि� भ�ा मा�सक संचार खच� मा�सक रकम

1 कानुनी स�ाहकार सुरे�� ब�नेत 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

2 सामा�जक प�रचालक एक ब. िनरौला 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

3 क.अ. नुिनराम राई 2077 �ावण-2078 असार �.2000। �.1000। 36000

4 स.क.अ कमल�संह भ�राई 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

5 क.अ. खगे�� कटुवाल 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

6 अ.स.ई उपे�� ब. थापा 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

7 स.चौथो अजु�न कु. राई 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

8 का.स. जनाद�न भ�राई 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

9 का.स. मननारायण �े� 2077 �ावण-2078 असार �.2000। - 24000

ज�मा 228000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ कानुनी स�ाहकार र �ेस संयोजक 

कानुनी स�ाहकार र �ेस संयोजक – �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 र �ेस संयोजक रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन।तर पा�लकाले िन�नानुसारका कम�चारीलाई कानुनी
स�ाहकार र �ेस संयोजकका �पमा िनयिु� गरी िन�नानुसार भु�ानी गरकोमा �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 �.

�.सं कम�चारीको नाम र पद अव�ध भु�ानी मा�सक ज�मा भु�ानी

1 कानुनी स�ाहकार सुरे�� ब�नेत 2077 �ावण – 2078 अषाढ 28200 चाडपव� समेत 366600

2 कानुनी सहयोगी �ेम ब. दाहाल 2078 वशैाख - अषाढ 28200 84600

3 �ेस संयोजक ल�लत राई 2077 भा� 14 – 2077 चैत 11 5000 35000

4 �ेस संयोजक सुमन खितवडा 2078 जे� 8 – 2078 अषाढ 31 5000 8745

ज�मा 494945

४९४,९४५

४० िशष�क फरक पारी खच� 
िशष�क फरक पारी खच� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 41(क) मा िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा काय�ह�मा खच�
गन� िविभ� िशष�कमा �वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन� �यव�था गरेकोमा काया�लयले
िमित 2076।7।3 को काय�पा�लक वठैकको िनण�य नं 9 मा भवन िनमा�ण सुपरभाइजर अशोक चौधरीको तलब भ�ा नगर �शासिकय भवन िनमा�णको
क��ट�जे�सीबाट खच� ले�ने गरी मा�सक �.12,500। तलब सुिवधा पाउने गरी िनयिु� गरेकोमा िमित 2077 �ावण दे�ख 2077 चै� 17 स�मको ज�मा
�.1,06,667। राज�व बाडँफाड र आ�त�रक �ोतको करार सेवा शु�क बजेट िशष�कबाट तलब खच� लेखेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

१०६,६६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ अनुगमन र �मण खच�

४१.१ �मण �ितवेदन पेश नभएको – �मण खच� िनयमावली, 2064 को िनयम 7 बमो�जम दिैनक �मण भ�ा �ा� गन� कम�चारीले िनयमानुसार �मण �ितवेदन पेश गनु�पन�
�यव�था रहेकोमा काया�लयमा िविभ� कामको �सल�सलामा �मण गरेका कम�चारीले �मण आदेश र �मण िबल संग �मण �ितवेदन पेश नगरेको पाइयो। यसरी
िनयममा भएको �यव�थाको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

४१.२ 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 अनुसार िविभ� काय��म तथा योजनाको अनुगमन गरे वापत
अनुगमन र दिैनक �मण भ�ा उपल�ध गराएप�चात िविभ� 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� �.

�.सं नाम थर गो.भौ.नं िदन दर रकम कर बाहेक

1 नगर उप�मुख राजकुमारी चौधरी 507, 300 6 1000, 1600 10370

2 सु.अ. िव�दा तामाङ 725, 907, 507, 300, 7 1000, 1600 6460

3 स.म.िव.िन �योती राई 725 2 1000 1700

4 मनोिवमश�कता� जानुका काक� 725 3 1000 2550

5 वडा सिचव गाय�ा राई 725 1 1000 850

6 �सिबआरएफ िववश काक� 725 2 1000 1700

7 725 4 1000 3400

५२,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सिवआरएफ यशोदा खनाल

8 �सिवआरएफ स�रता राई 725 5 1000 4250

9 �सिपएसड�लु िनलम चौधरी 725 1 1000 850

10 वडा नं 1 वडा�य� िदने�वर �साद चौधरी 725 1 1000 850

11 वडा नं 2 वडा�य� िम��लाल चौधरी 725 1 1000 850

12 वडा नं 9 वडा�य� मोहन �साद िघिमरे 725, 507, 300 3 1000 2550

13 वडा नं 7 का.वा.वडा�य� राम ब. काक� 725 1 1000 850

14 वडा नं 8 का.वा.वडा�य� राज ब. राई 725 1 1000 850

15 वडा सद�य पूण� �. िनरौला 725 1 1000 850

16 वडा सद�य िवर ब. मगर 725 1 1000 850

17 वडा सद�य ख�ग �. �े� 725 1 1000 850

18 वडा सद�य रण�जत राई 725 1 1000 850

19 का.पा सद�य गीतादेवी िनरौला 725, 993 2 1000 1700

20 वडा�य� वडा नं 4 िदपक दगंाल 907 2 850 1700

21 नगर स�ाहकार नारद िनरौला 907 1 1000 850

22 शा.िव.शा.�. गोपाल िनरौला 907 1 1000 850

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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23 का.पा.स तारा राई 207, 300 1 2000 1700

24 वडा�य� वडा नं 3 भरत कुमार मगर 507, 300 1 1600 1360

25 वडा सद�य नारायण राई 207, 300 1 1600 1360

26 पशु सेवा शाखा �मुख पु�प बुढाथोक� 993 1 1000 850

27 वडा सद�य कुमारी तामाङ 993 1 1000 850

ज�मा 52700

४२ पदा�धकारी सुिवधा

४२.१ 572 २०७७-१२-१८ पदा�धकारी िबमा शु�क – ( नगरपा�लका चालु ) - �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, अनुसुची 1 (क), (ख), (ग), (घ), अनुसुची 2 र अनुसुची 3 बमो�जमको सेवा तथा सुिवधा पाउने �यव�था गरेको छ। यस
ऐनमा पदा�धकारीको िबमा वापतको रकम भु�ानी गन� भनी कुनै �यव�था गरेको छैन। तर काया�लयले िमित 2077।12।5 को काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 5 मा
पा�लका िभ�का 49 जना पदा�धकारीह�को िबमा शु�क वापतको ते�ो िक�ता रकम भु�ानीका लािग िनण�य गरी आइ.एम.ई. लाइफ इ��योरे�स क�पनी
�लिमटेडलाई �.3,54,208। भु�ानी गरेको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

३५४,२०८

४२.२ 491 २०७७-१०-१३ नगरसभाका सहभागी पदा�धकारीलाई यातायात खच� – नगरपा�लका चालु - �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 1 (अनुसुची 1 ख) मा भएको सुिवधा पाउने �यव�था गरेकोमा पदा�धकारीले मा�सक �पमा
यातायात सुिवधा वापत भु�ानी पाउने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले िमित 2077/10/29 र 30 गते भएको आ.व. 2077/78 को सातौ ँनगरसभामा उप��थत भएका
9 जना वडा�य�, 8 जना काय�पा�लका सद�य र 30 जना नगरसभा सद�य गरी 47 जना जन�ितिन�धलाई दरुीका िहसाबले �ित सद�य �.150, 250, 300 र 400

यातायात खच� वापत ज�मा �.10550। भु�ानी गरेकोमा दोहोरो सुिवधा वापत भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

१०,५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ ई�धन खच� 
ई�धन खच� - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075,मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा िमत�यीता
�याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै । काया�लयले ई�धन खच�लाई िमत�ययी गन�का लािग आ.व. 2077/78

को वशैाख 20 गते �यलु �याने�मे�ट �स�टम लागु गरेकोमा सो भ�दा अिघ ई�धनमा �यव��थत �पमा खच� भएको दे�खएन। यस वष� काया�लयले ई�धन (काया�लय
�योजन) मा �.20,00,000।, ई�धन (अ�य �योजन) मा �.20,00,000। गरी ज�मा �. 40,00,000। खच� गरेको दे�खयो।

४४ �रतपूव�कको कर िवजक 

�रतपूब�कको कर िबजक– 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 देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.6,500। समेत �.56,500।
समाना तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर
समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं/�याट नं िबजकको अव�था भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम

224-77/9/2 चालु एकोसफ टे�नोलोजी �ा.ली 606676016 (05-77/8/22) 06, 04 लाई मेटेर 05 बनाइएको 56500 6500

ज�मा 6500

६,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ स�कल िबल भपा�ई पेश नभएको 
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/िवजक िमित भु�ानीको िववरण रकम

697-78/1/14 िपिपआर ट� े िडङ �ा.�ल 14-77/10/30 एडो�टर 4 िपस 33307

808-78/2/21 वनडोर सोलुसन �ा.�ल 12-78/2/14 ता�लम ��टल �ट��चर 7345

ज�मा 40652

४०,६५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ सडक हेरालु 

सडक हेरालु – सडक िवभागको �वीकृत न�स� अनुसार सडक िवभागबाट �थानीय तहमा ह�ता�त�रत राजमाग� �तरको सडकमा सडक हेरालु रा� न िम�ने
�यव�था रहेको छ। �थानीय तहले आ�नो काय��ममा नै बाटो हेरालुको लािग बजेट छु�ाइ वडाको �सफा�रसमा डोर हा�जरीका आधारमा करार सेवा शु�क
िशष�कबाट िन�नानुसारको �. 2,71,800।–खच� लेखेको छ। यसरी �थानीय तहले य�ता काय��म बनाउदा न�स�को पालना गनु� पद�छ।

गो.भौ.नं/िमित िववरण रकम

57-77/6/28 चालु सडक हेरालु 45000

86-77/7/21 चालु सडक हेरालु 120000

121-77/7/26 चालु सडक हेरालु 51800

134-77/8/7 चालु सडक हेरालु 25000

188-77/8/22 चालु सडक हेरालु 30000

ज�मा 271800

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ 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 छ। �थानीय तहले स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम �.2,15,500।- 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।यस तफ�  काया�लयको
�यान जानु पद�छ।

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

710-78/1/20 चालु एकोएफ टे�नोलोजी �ा.�ल (15-78/1/14) Fuel Management System 169500 �ज�सी दा�खला भएको

899-78/3/18 चालु टेक लाइट �ु�स ट� ेड क�सन� (181-77/12/13) ई-हा�जरी स�टवेयर 46000 �ज�सी दा�खला भएको

ज�मा 215500

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np53 of 79

४८ ि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, सािह�य कला सं�कृित �वध�न, बालबा�लका
सहयोग, खा�या� सहयोग, लि�त वग� काय��म, ता�लम, कृिष, पशु अिभमु�खकरण काय��म लगायत िशष�कमा �. 65,67,137। भु�ानी खच� लेखेकोमा य�ता
खच�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�.स काय��मको िववरण रकम

1 लि�त वग� उ�थान िवकास काय��म 1551995

2 समावेिश िवकास काय��म 177000

3 सािह�य कला सं�कृित �वध�न काय��म 232460

4 बालमै�ी वडा घोषणा काय��म सहयोग 185000

5 अित िवप� खा�या� सहयोग काय��म 859469

6 खेलकुद िवकास काय��म 3561213

ज�मा 6567137

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ कोिभड खच� 
कोिभड-19 मा भएको खच� – बजेट वा िशष�कबाट एकमु� नगर सभा प�रष�को िनण�य अनुसार छु�ाइएको रकम िवपद �यव�थापन कोष/कोिभड कोषमा/�कोप
�यव�थापन कोषमा ज�मा ग�र सो कोषबाट कोिभड-19 मा लागेको वा भएको खच� ले�नु पन�मा प�रष�को िनण�य नभएको काय�मा सोझै राज�व बाँडफाँड र
आ�त�रक �ोत अनुदानबाट बजेट िविनयोजन गरी �.27,75,155। खच� लेखेको दे�ख�छ ।

५० 43 २०७७-६-२२ पदा�धकारी थप सुिवधा 
पदा�धकारी थप सुिवधा – ( नगरपा�लका चालु ) - 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 अ�य सुिवधा िशष�कबाट ज�मा �. 2,05,83,033।05 को आ�त�रक आ�दानी भएको अव�थामा िमित 2076।6।10 को
काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 20 मा िनण�य गरी यस वष� 49 जना जन�ितिन�धलाई �.10,000। का दरले ज�मा �.4,90,000। चाडपव� खच� वापत भु�ानी गरेको
छ। यसरी बजेट �यव�था नगरीपा�लकाको आ�त�रक आ�दानी �यनु भएको अव�थामा पदा�धकारीलाई चाडपव� खच� वापत भु�ानी भएकोमा पा�लकाको �यान
जानु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ 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
राज�व वाडँफाँड र आ�त�रक �ोत चालु अनुदानबाट िन�नानुसार �. 1,14,96,000। तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

�स.नं काय��म/आयोजना रकम

1 िश�क अनुदान सहायता 9400000

2 ई.�स.डी महि� भ�ा 588000

3 िव�ालय कम�चारी महि� भ�ा 756000

4 िव�ान क�ा संचालन अनुदान।िश�क �यव�थापन 500000

5 नगर इ.�स.िड िशि�का त.भ र चाडपव� खच� समेत 12 मिहनाको कुरा 252000

ज�मा 11496000

५२ 248 २०७७-९-८ शेयर ख�रद 

शेयर ख�रद – ( नगरपा�लका चालु ) - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न, 2075 मा भएको �यव�था अनुसार
काया�लयले खच�मा िमत�यीता �याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै । काया�लयको िमित 2077/6/7 को
काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 8 ले साझा उपभो�ा सहकारीलाई िमल �थापनाको लािग ��ताव माग गरी �वीकृत बजेट लाभांस �ा� गन� गरी शेयरको �पमा
लगानी गन� िनण�य गरी �थािनय सहकारी माफ� त ग�रबी िनवारण काय��म िशष�कबाट साझा उपभो�ा सहकारी सं�था �लिमटेडको 10000 िक�ा शेयर ख�रद गरी
�.10,00,000। भु�ानी गरेकोमा हाल स�म पिन उ� शेयर ख�रद वापत लाभांश �ा� भएको दे�खएन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

�म भौचर
न�बर
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५३ 50 २०७८-३-२४ फरक खच� शीष�कबाट भु�ानी 
िशष�क फरक पारी खच� – ससत� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 41(क) मा िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा
काय�ह�मा खच� गन� िविभ� िशष�कमा �वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन� �यव�था
गरेकोमा काया�लयले पाताल फा�तापुर च�पुर ट� � झोलु�ेपुल बेलका काय��मबाट �ी जनता मा�यािमक िव�ालय का��चरा�लाघ भु�ानी िदएको रकम िशष�क
फरक पारी खच� गरेको कारण िनयमानुसार नदे�खएको �.

५३,२१९

५४ नगर�तरीय यवुा तथा खेलकुद सिमित 

नगर �त�रय यवुा तथा खेलकुद सिमित - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार, िवतरणमुखी
काय��म एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।यसरी �थािनय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार, िवतरणमुखी
काय��म एंव सं�थागत अनुदान िवतरण गन� िनयमानुसार काय�िव�ध वा स�झौता गनु�पन�मा काया�लयले खेलकुद संग स�ब��धत काय��मका लािग स�झौता तथा
काय�िव�ध नबनाइ नगर �त�रय यवुा तथा खेलकुद सिमित माफ� त काय��म गराई कानुनी आधार वेगर खच� गरेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

१,७०४,९५९

५५ �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� ४२ वटा योजनामा �ित योजना १ दे�ख ३४
जनास�म कुल १८८६० िदन रोजगारी उपल�ध गराई �. ९७५०८२८ । 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 ।

५६ िव�ालय तफ� का काय��म खच�

�म भौचर
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५६.१ िव�ालय क��ट�जे�सी खच� – ससत� - काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को 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�ालयह�लाई भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान िददा
क��ट�जे�सी रकम कटौती गन� नपाइने �यव�था रहेकोमा काया�लयले कोशी जनता मा�यािमक िव�ालय रामपुरको 4 कोठे िव�ालय भवन िनमा�णका लािग
�.36,00,000। अनुदान िनकासा िदनुपन�मा क��ट�जे�सी �.11,581। क�ा गरी अनुदान िनकासा िदएको अिनयिमत �.

११,५८१

५६.२ �यािनटरी �याड - काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को 10 काय��म नं 2.7.13.23 मा सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनःशु�क �यानेटरी �याड
�यव�थापनका लािग �ित िव�ाथ� अनुदान िदने �यव�था गरेकोमा काया�लयले िनःशु�क �यानेटरी �याड �यव�थाका लािग �यानेटरी �याड (िवतरण तथा
�यव�थापन) काय�िव�ध, 2076 बमो�जम अ�सरा ट� ेड �ल�बाट ठे�कामा 21,000 िपस �यािनटरी �याड ख�रद गरी �.19,85,726। (�याट सिहत) भु�ानी गरेकोमा
�ज�सी आ�दानी बाधेर िव�ालयमा िवतरण िववरण �ा� भएको छ।
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५६.३ ि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 2077/78 को 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 कोशी जनता मा�यािमक िव�ालय रामपुर 4 कोठे िव�ालय भवन 3600000

2 जनता मा�यािमक िव�ालय का��जरा� 4 कोठे िव�ालय भवन 3600000

3 जनता मा�यािमक िव�ालय गु��चौरी 2 कोठे िव�ालय भवन 1800000

4 वरिपपल मा�यािमक िव�ालय कमलावारी 2 कोठे िव�ालय भवन 1800000

ज�मा 10800000

१०,८००,०००

५७ िश�क तलब भ�ा
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५७.१ िश�कको तलब भ�ा िनकासा - िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १ ७९ मा कुनै कामको लािग आब�यक भ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने
पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने �यव�था छ।देहायका िव�ालयह�लाई माग गरेको तलव भ�दा
बढी िनकासा िदएकोले असुल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम अवकाश िमित िनकासा िदनुपन� िनकासा रकम बढी िनकासा

1 सर�वती आ.िव. मालम�ती �ा.िश.ि�. भगवती कुमार झा 3/25/2078 117297 125676 8378

ज�मा 8378

८,३७८

५७.२ िनद�िशका भ�दा बढी िनकाशा - िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� काय��म काया��वयन िनद�िशकाको चलानी नं 173 ि�याकलाप नं 2.7.13.33 (ख) मा कुनै
पिन दरब�दी वा राहत अनुदान नभएका (शु�य दरब�दी) मा�यािमक िव�ालयका लािग �ित िव�ालय 2 िश�क �यव�थापन गन� 6 मिहनाका लािग �ित िश�क 2

लाख 16 हजारका दरले अनुदान रकम िनकाशा िदने �यव�था भएकोमा उ� िनद�िशका िवप�रत िन�नानुसार िव�ालयह�लाई 3 िश�क �यव�थापन गन� िनकाशा
अनुदान िदएकोले िनद�िशका िवप�रत िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालय र िश�कबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं िव�ालयको नाम िनकाशा िदनु पन� िनकाशा िदएको बढी िनकाशा

1 जनता मा�यािमक िव�ालय पुवारेथु�का 432000 648000 216000

2 वरिपपल मा�यािमक िव�ालय कमलावारी 432000 648000 216000

ज�मा 432000

४३२,०००

५८ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण तफ�

५८.१ पािक� ङ खाता - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ अनुसार काया�लयले आ.व. 2077/78 को ते�ो चौमा�सक दे�ख ब�क माफ� त सामा�जक १८०,०००
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सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको पाइयो। यसरी ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� त�या� िवभाग संग रहेको लाभ�ाहीको िववरणलाई फवा�ड िफड गरी सोही
आधारमा ब�कमा रकम पठाएकोमा खाता खोलेका लाभ�ाहीको खातामा ब�कले रकम पठाएको पाइयो तर कितपय लाभ�ाहीको मृ�य ुभइसकेको अव�थामा पिन उ�
िववरणका आधारमा लाभ�ाहीको नाममा ब�कमा रकम िनकासा भएको पाइयो। यसरी �य��को मृ�य ुभइ सकेप�चात पिन उहाह�को नाममा ब�कमा रकम गइ ब�कको
पािक� ङ खातामा रहेकोले काया�लयले य�ता लाभ�ाहीको पिहचान गरी ब�कबाट यसरी पािक� ङ खातामा रहेको रकम िफता� मागी संिघय संिचत कोषको बे�जु खाता
(15111) मा दा�खला गनु�पन� ह��छ।
लु��बनी िवकास ब�क फ�ेपुर शाखाले बेलका नगरप�लकाको वडा नं 1 का लाभ�ाहीको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेकोमा च.नं एल.िव.िव.एल/एफ.ए.िट.िट/

ओ.िप.आर/86 िमित 2078/10/9 को प�ले आ.व.2077/78 को ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का िन��त पा�लकाबाट �.4887368। �ा�
भएकोमा लाभ�ाहीको खातामा �.4770568। ज�मा वा िवतरण गरेको साथै मृ�य ुभएका वा बसाइ सरी गएका लाभ�ाहीको वडा �सफा�रसका आधारमा लगत क�ा
भएकाको �.116800। ब�कको मौ�दातमा रहेकोमा िविभ� कारण वश खाता नखो�लएका र उनीह�को नाममा ब�कमा रकम गएको रकम ब�कको पािक� ङ खातामा
रहेको िववरण पेश भएन।यस तफ�  काया�लयले पहल गरी यथाथ� िववरण तयार गरी िफता� गनु�पन� रकम संिघय संिचतकोष बे�जु खातामा िफता� गनु�पद�छ।

कुमारी ब�क रामपुर शाखाले बेलका नगरप�लकाको वडा नं 2 दे�ख वडा नं 9 स�मका लाभ�ाहीको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेकोमा च.नं केिबएल/

िबएलके/078/78/114 िमित 2078/10/12 को प�ले आ.व.2077/78 को ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का िन��त पा�लकाबाट
�.3,93,90,097। �ा� भएकोमा लाभ�ाहीको खातामा �.34869684। ज�मा वा िवतरण गरेको साथै मृ�य ु भएका वा बसाइ सरी गएका लाभ�ाहीको वडा
�सफा�रसका आधारमा लगत क�ा भएकाको �.312958.18। पा�लकाको आ�त�रक राज�व खाता र िविवध खातामा िफता� गरेकोमा िविभ� कारण वश खाता
नखो�लएका र उनीह�को नाममा ब�कमा रकम गएको �.4207454.82। ब�कको पािक� ङ खातामा रहेको िववरण �ा� भएको छ। यसरी उ� पािक� ङ खातामा रहेको
रकम पा�लकाले यिकन गरी मृ�य ुभएका, बसाइ सरी गएका र लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको नाममा गएको रकम िफता� मागी संिघय संिचतकोष बे�जु खातामा
िफता� गनु�पद�छ र बाक� लाभ�ाहीको खाता खोली अ�याव�धक गरी रकम ज�मा गनु�पद�छ।

लेखापरी�णका �ममा �ा� मृ�य ुदता� िकताब र �स�टममा भएको मृ�य ुदता� अिभलेखलाई �जु गदा� दे�खएका केही मृ�य ुभएका लाभ�ाहीको नाममा कुमारी ब�क
रामपुर शाखामा गएको रकम ब�कको पािक� ङ खातामा रहेको िववरण िन�नानुसार रहेका छन् । िववरणको रकम काया�लयले ब�कबाट िफता� मागी संिघय
संिचतकोषको बे�जु खाता (15111) मा दा�खला गनु�पन� �.

वडा नं/

िक�ता
लाभ�ाहीको नाम समूह ना.�.नं/ज�मिमित मृ�य ुिमित �यि�गत नं पािक� ङ खातामा रहेको

रकम

�म भौचर
न�बर
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8/ते�ो दान ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

2060/479-2003/2/3 िमित 2077/7/1 मा मृ�यु 2.003E+12 12000

8/ते�ो मदन �सं. राई जे� नाग�रक 70

माथी

2053/396-
1998/12/30

िमित 2077/9/15 मा
मृ�यु

1.9981E+12 12000

6/ते�ो कृ�ण बहादरु राई जे� नाग�रक 70

माथी

1230/853-
1985/12/08

िमित 2077/3/25 मा
मृ�यु

1.9851E+12 12000

6/ते�ो धन कृ�ण राई जे� नाग�रक 70

माथी

783/534-2005/2/7 िमित 2077/4/4 मा मृ�यु 2.005E+12 12000

6/ते�ो मान ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

1293/94-1985/12/08 िमित 2077/4/29 मा
मृ�यु

1.9851E+12 12000

6/ते�ो ह�त ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

4954/572-
1985/12/30

िमित 2077/5/19 मा
मृ�यु

1.9851E+12 12000

6/ते�ो ल�मी माया
माझी

जे� नाग�रक 70

माथी

109-2002/12/30 िमित 2077/10/21 मा
मृ�यु

2.0021E+12 12000

6/ते�ो कृ�ण ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

6088/487-
1999/12/30

िमित 2077/8/13 मा
मृ�यु

1.9991E+12 12000

6/ते�ो बल ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

806-1990/1/18 िमित 2077/9/21 मा
मृ�यु

1.99E+12 12000

4/ते�ो मान िवर जे� नाग�रक 70 886/3890-
1993/12/29

िमित 2077/3/13 मा 1.9931E+12 12000

�म भौचर
न�बर
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िव�वकमा� माथी मृ�यु

4/ते�ो धनमाया
िव�वकमा�

जे� नाग�रक 70

माथी

1356/1490-
1986/7/29

िमित 2076/4/21 मा
मृ�यु

1.9861E+12 12000

4/ते�ो मनमाया
खितवडा

जे� नाग�रक 70

माथी

1172-1987/12/29 िमित 2076/4/9 मा मृ�यु 1.9871E+11 12000

4/ते�ो राम ब. भुजेल जे� नाग�रक 70

माथी

4159/158 िमित 2076/12/22 मा
मृ�यु

2.0011E+12 12000

2/ते�ो भगवती आचाय� जे� नाग�रक 70

माथी

419-2000/3/30 मा िमित 2076/6/7 मा
मृ�यु

2E+12 12000

2/ते�ो सा� ब. तामाङ जे� नाग�रक 70

माथी

1502/1275-
1991/12/30

िमित 2077/9/9 मा मृ�यु 1.9911E+12 12000

ज�मा 180000

५८.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा व�क माफ� त - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित
िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�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 । काया�लयले �थम र
दो�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा वडा सिचवलाई पे�क� िदई िवतरण गरेकोमा ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�कबाट िवतरण गरेको दे�खयो। यसरी
ब�क माफ� त ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा लु��बिन िवकास ब�क फ�ेपुर शाखा र कुमारी ब�क रामपुर शाखाबाट िवतरण गदा� खाता खोलेका लाभ�ाहीको
खातामा िनयमानुसार रकम ज�मा भएको फवा�ड िफड िववरणबाट दे�खयो। य�तै मृ�य ुभएका वा बसाइ सरी गएका र लगत क�ा गरेका लाभ�ाहीको िववरण र बाक�

�म भौचर
न�बर
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रकम ब�कले पा�लकाको िविवध खातामा िफता� गरेको साथै ब�कमा नै मौ�दात राखेको दे�खएकोमा एम.आइ.एसमा दता� भएका तर हाल स�म पिन खाता ए��टभ
नगरेका लाभ�ाहीको लािग पठाएको रकम ब�कले आ�नो पािक� ङ खातामा राखेको दे�खयो। यसरी खाता ए��टभ गन� �म लेखापरी�ण अव�ध िमित 2078।10।6
गते स�म पिन च�लरहेको काया�लय र ब�कको भनाइ छ। ब�क माफ� त ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको िववरण िन�नानुसार रहेको छ -

�.सं वडा नं व�कको नाम ब�क िनकासा
रकम

लाभ�ाहीलाई
िवतरण भएको
रकम

मृ�य ुभएका वा बसाइसरी गएका र लगत क�ा
भएकाको रकम िफता� ब�क माफ� त वा ब�क
मौ�दातमा रहेको

ब�कको पािक� ङ
खातामा रहेको
रकम

1 वडा नं 1 लु��बनी िवकास
ब�क फ�ेपुर
शाखा

�.48,87,368। �.47,70,568। �.1,16,800। (ब�क मौ�दातमा रहेको) िववरण �ा�
नभएको

2 वडा नं 2

दे�ख वडा
नं 9

कुमारी ब�क
रामपुर शाखा

�.3,93,90,097। �.3,48,69,684। �.3,12,958.18। (पा�लकाको आ�त�रक राज�व
खाता र िविवध खातामा रहेको)

�.42,07,454.82।

ज�मा �.4,42,77,465। �.3,96,40,252। �.4,29,758.18। �.42,07,454.82।

ि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 ।
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 ।
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
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�ि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 ।

५८.३ संिघय संिचत कोष िफता� गनु�पन� - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ अनुसार काया�लयले आ.व.2077/78 को ते�ो चौमा�सक सामा�जक
सुर�ा भ�ा वापतको रकम 2 वटा ब�क माफ� त िवतरण गरेकोमा उ� व�कह�बाट वडाको �सफा�रसमा मृ�य ुभएका र लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको रकम �रफ�ड
गरी के कित �ा� भएको भनी पा�लकाले यिकन गरी �ा� भएको रकम संिघय संिचतकोषको बे�जु खाता नं 15111 मा दा�खला गनु�पद�छ।
वडाको �सफा�रसमा मृ�य ुभएका र लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको रकम �रफ�ड गरी नगरपा�लकाको आ�त�रक राज�व खाता तथा िविवध खच� खातामा साथै
व�कको मौ�दातमा रहेको रकम पा�लकाले िफता� मागी संिघय संिचतकोषको बे�जु खाता नं 15111 मा दा�खला गनु�पन� �.

�.सं ब�कको नाम वडा नं ब�कको िचि�को च.नं/िमित िफता�
गनु�पन�
रकम

रकमको अव�था

1 कुमारी ब�क रामपुर शाखा
उदयपुर

वडा नं 2

दे�ख 9

केिवएल/िवएलके/078/79/114 -
2078/10/12

312958 नगरपा�लकाको आ�त�रक राज�व खाता तथा
िविवध खच� खातामा ज�मा रहेको

2 लु��बिन िवकास ब�क
फ�ेपुर शाखा स�री

वडा नं 1 एल.िव.िव.एल/एफ.ए.िट.िट/

ओ.िप.आर/86 – 2078/10/9

116800 ब�कको मौ�दातमा रहेको

ज�मा 429758

४२९,७५८

५८.४ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित
िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�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 । काया�लयले �थम र

२०७,०००
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दो�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा वडा सिचवलाई पे�क� िदई िवतरण गरेकोमा ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त िवतरण गरेको दे�खयो। तर
पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै चौमा�सकमा एकै �यि�को नाममा दोहोरो िनकासा ह�ने गरी दोहोरो खच� लेखेको, मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको
लगत क�ा नगरी बढी खच� गरेका छन । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक नगरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन� �.

वडा नं /

चौमा�सक
नाम थर समुह ना.�.नं/ज�मिमित िववरण बढी

रकम
वडा सिचव/ब�क खाता/�यि�गत नं िववरण

8 - दो�ो
चौमा�सक

दान ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

2060/479-
2003/2/3

िमित 2077/7/1

मा मृ�यु

12000 िद�लप राई

8 - दो�ो
चौमा�सक

मदन �सं.

राई
जे� नाग�रक 70

माथी

2053/396-
1998/12/30

िमित 2077/9/15

मा मृ�यु

6000 िद�लप राई

6 – �थम, दो�ो
चौमा�सक

कृ�ण बहादरु
राई

जे� नाग�रक 70

माथी

1230/853-
1985/12/08

िमित 2077/3/25

मा मृ�यु

24000 िववश काक� र य��� नाथ पूव�छाने मगर

6 - �थम
चौमा�सक

धन कृ�ण
राई

जे� नाग�रक 70

माथी

783/534-
2005/2/7

िमित 2077/4/4

मा मृ�यु

9000 िववश काक�

6 - �थम
चौमा�सक

मान ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

1293/94-
1985/12/08

िमित 2077/4/29

मा मृ�यु

9000 िववश काक�

6 - �थम
चौमा�सक

कृितमाया
राई

जे� नाग�रक
एकल मिहला

3503/808/297-
2007/12/30

िमित 2077/4/10

मा मृ�यु

6000 िववश काक�

6 - �थम
चौमा�सक

मेघ ब.

पूव�छाने मगर
जे� नाग�रक 70

माथी

3276/7540-
2004/09/15

िमित 2076/8/1

मा मृ�यु

12000 िववश काक�

4954/572- 18000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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6 – �थम, दो�ो
चौमा�सक

ह�त ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

1985/12/30 िमित 2077/5/19

मा मृ�यु
िववश काक� र य��� नाथ पूव�छाने मगर

6 – दो�ो
चौमा�सक

ल�मी माया
माझी

जे� नाग�रक 70

माथी

109-2002/12/30 िमित
2077/10/21 मा
मृ�यु

3000 य��� नाथ पूव�छाने मगर

6 – दो�ो
चौमा�सक

कृ�ण ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

6088/487-
1999/12/30

िमित 2077/8/13

मा मृ�यु

9000 य��� नाथ पूव�छाने मगर

9 - दो�ो
चौमा�सक

�सतामाया
कामी

जे� नाग�रक 70

माथी

14002/108699-
2007/1/1

िमित 2077/7/20

मा मृ�यु

12000 मेनुका आचाय� ढकाल

9 – ते�ो
चौमा�सक

�सतामाया
कामी

जे� नाग�रक 70

माथी

14002/108699-
2007/1/1

िमित 2077/7/20

मा मृ�यु

12000 ब�क खाता नं 0770045563300001 बाट
खातामा रकम ज�मा भएको

4 - �थम
चौमा�सक

मान िवर
िव�वकमा�

जे� नाग�रक 70

माथी

886/3890-
1993/12/29

िमित 2077/3/13

मा मृ�यु

12000 ल�मी �. धमला

4 - ते�ो
चौमा�सक

गंगा ब. िगरी जे� नाग�रक 70

माथी

- िमित 2078/1/29

मा मृ�यु

6000 2004043001083 �यि�गत नं (ब�क
खातामा रकम ज�मा भएका)

4 - ते�ो
चौमा�सक

िदप ब. राई जे� नाग�रक 70

माथी

1628 िमित 2078/2/19

मा मृ�यु

3000 ब�क खाता नं 0770111253100001 बाट
खातामा रकम ज�मा भएको

4 – दो�ो
चौमा�सक

धनमाया
िव�वकमा�

जे� नाग�रक 70

माथी

1356/1490-
1986/7/29

िमित 2076/4/21

मा मृ�यु

12000 उमेश कुमार कटुवाल

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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2 – �थम
चौमा�सक

भगवती
आचाय�

जे� नाग�रक 70

माथी

419-2000/3/30 मा िमित
2076/6/7 मा
मृ�यु

12000 तारानाथ आचाय�

2 - दो�ो
चौमा�सक

सा� ब.

तामाङ
जे� नाग�रक 70

माथी

1502/1275-
1991/12/30

िमित 2077/9/9

मा मृ�यु

6000 ल�मी �. धमला

2 - ते�ो
चौमा�सक

जग�ाथ
कटेल

जे� नाग�रक 70

माथी

56373 िमित 2078/1/14

मा मृ�यु

9000 ब�क खाता नं 0770114210200001 बाट
खातामा रकम ज�मा भएको

2 - ते�ो
चौमा�सक

टेक ब.

ख�का
जे� नाग�रक 70

माथी

- िमित 2078/1/2

मा मृ�यु

9000 ब�क खाता नं 0770119485200001 बाट
खातामा रकम ज�मा भएको

1 - �थम
चौमा�सक

न�द कुमारी
थापा

जे� नाग�रक 70

माथी

16074/297-
2001/6/30

िमित 2077/4/17

मा मृ�यु

3000 सिमता पोखरेल

1 - �थम
चौमा�सक

�सतामाया
काक�

जे� नाग�रक 70

माथी

6211/526-
1995/12/30

िमित 2077/5/3

मा मृ�यु

3000 सिमता पोखरेल

ज�मा 207000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ पदा�धकारी यातायात सुिवधा 
काय�पा�लका सद�य थप यातायात सुिवधा - �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 1 (अनुसुची 1 ख) मा पा�लका िभ�का पदा�धकारीह�लाई मा�सक �पमा यातायात खच� वापत भु�ानी िदने �यव�था
गरेकोमा काया�लयले िमित 2075।07।28 को काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 10 ले नगरकाय�पा�लका सद�यह�लाई मा�सक �.500। का दरले थप यातायात खच�
वापतको रकम उपल�ध गराउने िनण�य गरी िन�नानुसार भु�ानी गरेकोमा ऐनमा भएको सुिवधा भ�दा बढी सुिवधा वापत भु�ानी गरेको रकम दोहोरो भएकोले
स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

�.सं पदा�धकारीको नाम/पद थप यातायात सुिवधा मा�सक ज�मा भु�ानी

1 का.पा. सद�य िवचारी साक� �.500। 6000

2 का.पा. सद�य ितथ�मान िव.क. �.500। 6000

3 का.पा. सद�य तेजमान िव.क �.500। 6000

4 का.पा. सद�य पु�यवती रे�मी �.500। 6000

5 का.पा. सद�य िगता िनरौला �.500। 6000

6 का.पा. सद�य िमना आचाय� �.500। 6000

7 का.पा. सद�य तारा राई �.500। 6000

8 का.पा. सद�य केदारमान राई �.500। 6000

ज�मा 48000

४८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० जनतासँग जन�ितिन�ध काय��म 

जनतासँग जन�ितिन�ध - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075,मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा
िमत�यीता �याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै ।काया�लयले सुशासन स�ब��ध काय��म साव�जिनक
सुनुवाई सामा�जक परी�ण र साव�जिनक परी�ण िशष�कमा बजेट छु�ाई हा�ो सं�था िम�लजुली �ामीण िवकास के�� नेपाललाई पिहलो चौमा�सक साव�जिनक
सुनुवाई काय��मका लािग गो.भौ.नं 530-77/12/03 बाट �. 43,385। र दो�ो चौमा�सक साव�जिनक सुनुवाई काय��मका लािग गो.भौ.नं 811-78/2/23 बाट
�.43,285। गरी ज�मा �.86,670। खच� गरेकोमा उ�तै �कृितको काय�का लािग जनतासंग जन�ितिन�ध काय��म िशष�क बनाइ कम�चारीलाई पे�क� रकम िदइ
साव�जिनक सुनुवाइ र जनगुनासो काय��मका लािग बजेट छु�ाइ गो.भौ.नं 405-77/10/21, 486-77/11/12 र 1018-78/3/30 बाट ज�मा �.4,33,671। खच�
गरेको दे�खयो। यसरी उ�तै �कृित र उ�े�यको काय��ममा दोहोरो बजेट �यव�था गरी रकम खच� गरेको स�ब�धमा काया�लयको �यान जानु पद�छ।

६१ यवुा �वरोजगार काय��म 

यवुा �वरोजगार काय��म – (गो.भौ.नं/िमित – 749-78/1/23 चालु र 359-78/1/12 पँू�जगत) – यवुा तथा साना �यवसायी �वरोजगार कोष (संचालन) िनयमावली,
2077 बमो�जम संचा�लत यवुा तथा साना �यवसायी �वरोजगार कोष र बेलका नगरपा�लका िबच िमित 2077/12/25 गते भएको स�झौता अनुसार कोषको कजा�
लगानी तथा असुली काय�िव�ध, 2077 अ�तग�त सहकाय�मा आधा�रत साझेदारी काय��म संचालन गन�का लािग नगरपा�लकाले िमित 2078।1।24 गते राज�व
बाँडफाड र आ�त�रक आ�दानी चालु िशष�कबाट �.68,00,000। र पँू�जगत िशष�कबाट �.9,00,000। गरी ज�मा �. 77,00,000। यवुा तथा साना �यवसायी
�वरोजगार कोष राि�� य वािण�य ब�क �ल. को शाखा काया�लय टेकु, का�माड�मा रहेको खाता नं 1700100102100002 मा दा�खला गरेकोमा उ� स�झौताको बुदा
नं 3 मा भएको �यव�था अनुसार बुदाँ नं 2 अनुसार ज�मा भएको रकम यवुा तथा साना �यवसायी �वरोजगार कोषले बेलका नगरपा�लकाको नाममा रहेको कुमारी
ब�क �ल. बेलका नगरपा�लका रामपुर उदयपुरको खाता नं 0770040274200007 मा बािष�क 3.5% �याजदरले �ैमा�सक �पमा उपल�ध गराउने र रकम ज�मा
भएको िमितले 5 वष�पिछ अिनवाय� िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा हाल िमित 2078।10।5 स�म पिन स�झौता अनुसारको �ैमा�सक �याजदर यवुा तथा साना
�यवसायी �वरोजगार कोषबाट �ा� नभएकोले िमित 2078/1/24 दे�ख 2078/10/5 स�मको (8 मिहना 12 िदन) �. 77,00,000। को वािष�क 3.5% �याजदरले �.

1,88,650। स�ब��धतबाट असुल गनु� पन� �.

१८८,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ नापी जडान �मािणत नभएको 
जडान �मािणत र नापी िकताबमा उ�ेख नभएको – साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको स�झौता अनुसार
िबल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धकको व�तिविकक काय�स�प� नापजाच �ितवेदन संल� राखी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।तर पा�लकाले देहायको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाचँ र नापी िकताबमा उ�ेख भए बेगर नै भु�ानी गरेको दे�खएको �.

भौचर नं र िमित िववरण रकम

६८।२०७७।६।१३ पा�लका पँुजीगत ठो��सला उजा� तथा �ामीण िवकास के��लाई तारपोल तथा ख�रद ToD िमटर जडान गरेको खच� ६२७८२८

१२४।२०७७।७।१८ पा�लका पँुजीगत िव�ुत पोल तथा तार ख�रद िव�ुत �ा�धकरण के��ीय भु�ानी महाशाखालाई भु�ानी १५९८५४४

१७४।२०७७।९।६ पा�लका पँुजीगत नेपाल िव�ुत �ा�धकरण उदयपुर िवतरण के�� गाईघाट १००००००

२।२०७७।९।९ िवशेष अनुदान फोहोरमैला �यव�थापन तथा उ�ान के�� बेलका ९ ToD िमटर तथा िव�ुत जडान गरेको खच� २५१२६६

ज�मा ३४७७६३८

३,४७७,६३८

६३ िडपीआर खच� 
डीपीआर खच� – 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 ।य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को
लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा काया�लयले आ�नै �ाि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 ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम परामश� दाता ��वकृत बािष�क
बजेट

खच� रकम

1 DPR & Structure Analysis of Covered Hall मिनशुक इ��जिनय�र� सिभ�सेज �ा.�ल. आलोकनगर 350000 330525

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काठमा�डौ

2 1) Renovation of Devithan and DPR of single-
story Hindu Temple

�पाइरल ि�ड सोलुस�स �ा.�ल. िभमसेनगोला,
काठमा�डौ ।

2000000 1988800

2) DPR of Foot-Trail with Recreational Park

3) DPR of Gideri Khola Irrigation project

4) DPR of Vegetable Market with Slaughter
house

5) DPR of Fottball Stadium with Rangamanch

2 Structure Analysis and Design of steel Frame
Roof Truss

आ�स�या इ��जिनय�र� ए�ड ए�ो मेिशनरी सोलुस�स
सु�दरहर�चा-१, मोर�

250000 226565

3 DPR & IEE of Sisuwa Khola For River Training
& Access Road

मिनशुक इ��जिनय�र� सिभ�सेज �ा.�ल. आलोकनगर
काठमा�डौ

1200000 1194797

4 DPR & Soil Investigation of Proposed of 10 Bed
Hospital

�पाइरल ि�ड सोलुस�स �ा.�ल. िभमसेनगोला,
काठमा�डौ ।

1850000 1797830

5 IEE Of Soil Waste Management and Resorce
Center

गणक क�स�टे�सी �ा.�ल. काठमा�ड� 350000 329635

६ DPR of Dhouri Park सव��म इ��जिनय�र� सोलुसन �ा.�ल. धु�वाराही
काठमा�डौ

500000 449172

ज�मा 6500000 6317324

६४ आ�त�रक लेखापरी�ण बे�जुतफ�

�म भौचर
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६४.१ टु�े ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने ग�र टु�ा- टु�ा पा�र ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यब�था छ भने
साव�जिनक ख�रद िनयमवालीको दफा ८५ मा ५ लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� स�ने �यब�था रहे पिन एक आ�थ�क बष�मा एकै
पटक वा पटक पटक ग�र �समा भ�दा बढी गरी �ित�पधा�लाई �सिमत पान� ग�र सोझै ख�रद गन� नसिकने �यब�था छ।तर पा�लकाले यो बष� पँु�जगत तथा चालु
िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाएको, लागत अनुमान समेत नबनाई िवपदमा �योग भएको भिन ज�तापाता तथा तारजाली ख�रद
टु�ा टु�ा पारी ख�रद ग�रएकोले िनयिमत भ� नसिकएको �

९८६,६९५

६४.२ 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 � २०७४४९७५ िविनयो�जत बजेटले नखा�ने गरी अक�
वष� दािय�व सारेको दे�खयो । य�ता खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

६४.३ भरपाई पेश नभएको - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५७ मा ऐनको दफा २६ बमो�जम काय�लयले लेखा रा�दा
खच�को िबलभरपाई सिहत लेखा रा�ने �यब�था छ। तर देहायअनुसारको भु�ानीमा भरपाई नदे�खएकोले भरपाई पेश ग�र िनयिमत गन� अ�यथा असुल उपर गन�।

भौ.न. िमित िववरण रकम

३८३।२०७८/०३/२८ समानीकरण पँुजीगत लघु उ�म िवकस काय��म 7700

३४५-०७८/०३/२४(ससत� चालु) �यानो कपडा िवतरण काय��म 149216

३३६।२०७८/०३/२४ (ससत� चालु) ७२ थान �.९९० का दरले �ले�स �यानर िवतरण भरपाई 64350

ज�मा 221266

२२१,२६६

�म भौचर
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६४.४

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को प�र�छेद १० र ११ मा �ज�सी सामानको �ललाम िवि� तथा ह�ता�तरण स�ब��ध
�यब�था रहेको। काय�लयले यस आ.ब. मा पुराना भई �योगमा आउन नस�ने �ज�सी सामानह�को �ललाम िवि� स�ब��ध काय� गरेको पाइएन। पुराना भई
मम�त गरेर पिन स�चालनमा आउन नस�ने �ज�सी सामानह� कानुनी �कृया पुरा गरी �ललाम िवि� गनु�पन� दे�ख�छ।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को प�र�छेद १० िनयम १०२ मा ��यक सरकारी काय�लयले आ�नो नाममा रहेको
ज�गाको लगत तोिकएको ढाँचामा रा�नु पन� उ�ेख। जसका लागी मलेप फा.न. ४१७ को �यब�था भएको। घरज�गाको लगत मलेप फा. न. ४१७ को
ढाँचामा नराखेकोले के कित अचल स�प�� छ एिकन ह�न सकेन।साथैनगरपा�लकाले ख�रद गरेको ज�गा,�लजमा िदएको ज�गा र नगरपा�लकाको
�विम�वमाभएको सम� साव�जिनक स�प��को अिभलेख/िववरण तयार पा�र रा�नु पन� ह��छ।
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने ग�र टु�ा- टु�ा पा�र ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यब�था छ भने साव�जिनक
ख�रद िनयमवालीको दफा ८५ मा ५ लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� स�ने �यब�था रहे पिन एक आ�थ�क बष�मा एकै पटक
वा पटक पटक ग�र �समा भ�दा बढी गरी �ित�पधा�लाई �सिमत पान� ग�र सोझै ख�रद गन� नसिकने �यब�था छ।तर पा�लकाले यो बष� मसल�द/छपाई
सामा�ीको ठे�का नलगाइ टु�ा टु�ा पारी मसल�द तथा काया�लय साम�ी ख�रद गरेको दे�खएकाले वष�को सु�मै मसल�द तथा काया�लय साम�ीको ठे�का
आव�ान गनु�पद�छ।
ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने ग�र टु�ा- टु�ा पा�र ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यब�था छ भने साव�जिनक ख�रद
िनयमवालीको दफा ८५ मा ५ लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� स�ने �यब�था रहे पिन एक आ�थ�क बष�मा एकै पटक वा पटक
पटक ग�र �समा भ�दा बढी गरी �ित�पधा�लाई �सिमत पान� ग�र सोझै ख�रद गन� नसिकने �यब�था छ।तर पा�लकाले यो बष� मसल�द/छपाई सामा�ीको
ठे�का नलगाइ टु�ा टु�ा पारी मसल�द तथा काया�लय साम�ी ख�रद गरेको दे�खएकाले वष�को सु�मै मसल�द तथा काया�लय साम�ीको ठे�का आव�ान
गनु�पद�छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसूची १ अनुसार क�टी�जे�सी खच�को �यव�था गरेको छ । िमित २०७०।१।१५ को नेपाल
सरकारको िनण�य अनुसार क�टी�जे�सीम�ये ६०% चालु �कृितको र ४०% पँुजीगत �कृितको खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले क�टी�जे�सी खच�को
लगत राखी काय�िव�ध बनाई नगरी नह�ने खच�मा मा� क�टी�जे�सीबाट खच� गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपद�छ ।
खच�को �यव�था गरेको छ । िमित २०७०।१।१५ को नेपाल सरकारको िनण�य अनुसार क�टी�जे�सीम�ये ६०% चालु �कृितको र ४०% पँुजीगत
�कृितको खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले क�टी�जे�सी खच�को लगत राखी नगरी नह�ने खच�मा मा� क�टी�जे�सीबाट खच� गनु�पन� �यव�था
िमलाउनुपद�छ ।
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६५ 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 �. 116825 हजार
रहेकोमा �. 20801 हजार पेश भइ िन�नानुसार फ�य�ट भएको छ। साथै बाँक� बे�जू फ�य�ट गन� पा�लकाको �यान जानु पद�छ।

1. फ��ट भएको बे�जकुो संि�� �यहोरा र फ��टको �यहोरा –

दफा आ�थ�क वष� बे�जुको �यहोरा बे�जु रकम फ�य�टको �यहोरा फ�य�ट रकम

13 2074/75 पे�क� 25000 उमेश कुमार कटुवाललाई िमित 2075/01/12 मा
गो.भौ.नं 623 बाट चेक नं 48724125 बाट
�.25000। को चेक जारी भएको र उ� चेक
स�ब��धत �यि�ले नलगेको र �े�तामा स�कल
चेक रहेकाले स�कल चेक र पे.फको गो�वारा
भौचरको �माण पेश भएको

25000

55 2075/76 बुक कन�र थप रकम
िनकासा �भाकरी
मा.िव पोखरे

16000 बुक कन�र थप रकम िनकासा �भाकरी मा.िव
पोखरेले रा.वा.ब�कको भौचर नं 28659721 बाट
िमित 2078/09/20 मा बे�जु खाता नं 15111 मा
दा�खला गरेको �माण पेश भएको

16000

23 2075/76 क��ट�जे�सी िफता� 415215 क��ट�जे�सी िफता� वापतको रकम िमित 2078/9/4

मा संिघय संिचतकोषको बे�जु खाता 15111 मा

415215

�म भौचर
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भौ.नं 28040046 बाट दा�खला गरेको �माण पेश
भएको

53 2075/76 िश�ण सहयोग
अनुदान

2562000 िश�ण सहयोग अनुदान वापतको रकम िमित
2078/9/4 मा संिघय संिचतकोषको बे�जु खाता
15111 मा भौ.नं 28040046 बाट दा�खला गरेको
�माण पेश भएको

2562000

37 2076/77 पदा�धकारीको
यातायात वापत दोहोरो
सुिवधा

504000 पदा�धकारीको यातायात वापत दोहोरो सुिवधा
पदा�धकारीको मा�सक सेवा सुिवधाबाट कटाई
गो.भौ.नं 28 बाट �.64035।, गो.भौ.नं 937 बाट
�.96525।, िमित 2078/2/18 मा �.1,75,370।,
िमित 2078/3/14 मा �.62680।, िमित 2078/2/16

मा �.48000।, िमित 2078/4/3 मा �.48000।, र
िमित 2078/1/22 मा �.48850।, गरी ज�मा
�.504000। बेलका न.पाको आ�त�रक राज�व
खातामा दा�खला भएको �माण पेश

504000

44 2076/77 �लेन भाडा 6100 अिनष थापाको �लेन भाडा वापतको रकम �.6100।
2021 जुन 1 ता�रकमा बे.न.पा को आ�त�रक
राज�व खातामा दा�खला भएको �माण पेश

6100

45 2076/77 भु�ानीमा कर 189350 भु�ानीमा कर वापतको क�ा नभएकोमा कर रकम
िव�वरमण आचाय�को बहाल कर �.21285।,
रंगमहल �रभर�या�ड �ा.�लको �.18150। बेनपाको
आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला भएको,

189350

�म भौचर
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कम�चारी �ो�साहन भ�ाको रकम ब�क भौचर नं
29033009 बाट �.125845। र भौ.नं 29464113

बाट �.24070। संिघय खाताको बे�जु 15111 मा
दा�खला भएको �माण पेश

47 2076/77 �िश�ण भ�ा बढी
भु�ानी

19550 �िश�ण भ�ा बढी भु�ानी भएको रकम बुिनराम
राईको �.5950। र �जरा राईको �.13600। गरी
ज�मा �.19550। बेनपा को आ�त�रक राज�व
खातामा दा�खला भएको

19550

52 2076/77 सुरि�त मातृ�व
काय��म पे�क� बाक�

59200 सुरि�त मातृ�व काय��म पे�क� बाक� रकम
�.59200। िमित 2078/3/22 मा संिघय
संिचतकोषको बे�जु खाता 15111 मा भौ.नं
22185014 बाट दा�खला गरेको �माण पेश भएको

59200

80 2076/77 पे�क� बाक� 60000 इ��ायणी इ�टर�ाइजेजको नाममा जारी भएको चेक
नं 10874305 को चेक स�ब��धत इ�टर�ाइजेजले
नलगेको र स�कलै चेक �े�तामा रहेको भनी
स�कल चेक र पे.फ.को गो.भौ पेश भएको

60000

80 2076/77 पे�क� बाक� 200000 द�लत घरप�रवारका लािग िव�ुत िमटर िवतरण
गरेको भपा�ई वडा नं 9,8,5,3 का �सफा�रसह� र
िवल तथा पे.फको गो.भौ पेश भएको द�लत उ�थान
िवकास सिमितको पे.फको गो.भौ पेश भएको

200000

80 2076/77 पे�क� बाक� 12000 मिहला �वा��य �वयम् सेिवका िदवस मनाइएको 12000
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खच�को िबल भपा�इ तथा कर दा�खला भौचर पेश
भएको कमल चौधरीको पे.फका लािग गो.भौ पेश
भएको

80 2076/77 पे�क� बाक� 200000 कमल चौधरीको मिहला �वा��य �वयम् सेिवकाको
ता�लम काय��म िमित 2076/12/07 दे�ख
2076/12/15 स�म 9 िदन संचालन भएको िबल
भपा�इ, उप��थित, कर दा�खला भौचर पेश भएको
कमल चौधरीको पे.फको गो.भौ पेश भएको

200000

80 2076/77 पे�क� बाक� 50000 उमेश कुमार कटुवालको सवारी साधन मम�त खच�को
िबल, �वीकृत मम�त आदेश पेश भइ उमेश कुमार
कटुवालको पे.पको गो.भौ पेश भएको

50000

35 2076/77 समािनकरण
अनुदानबाट िश�कको
तलब भ�ा भु�ानी

13416000 समािनकरण अनुदानबाट िश�क भ�ा भु�ानी
भएको भनी बे�जु कायम भएकोमा राज�व वाँडफाँड
खच� लेखेको �माण गो.भौ.नं 7,53,27,41,52,53

तथा लेखा सिमितको िमित 2078/03/01 गतेको
बे�जु िनयिमत गन� स�ब��ध िनण�य एवम् नगरसभाको
िमित 2078/03/10 गतेको िनण�य नं 54 संग
स�ब��धत अनुसुची 4 को बे�जु िनयिमत गन� िनण�य
पेश भएको

13416000

25 2076/77 मु�य अिभवृि� कर
दा�खला नगरेको

104000 मु�य अिभवृि� कर दा�खला नभएकोमा बािह�
क��ट��सनको िमित 2077/04/25 मा भौ.नं
14504139 बाट दा�खला गरेको �माण पेश भएको

104000
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34 2076/77 �देश समपुरक
अनुदानमा लागत
सा�ेदारी नभएको

2922255 �देश समपुरक अनुदानको पा�लका सा�ेदारी
वापतको रकम िमित 2078/9/4 मा भौ.नं
28040206 बाट �देश संिचत कोषमा िफता� भएको
�माण पेश भएको

2922255

40 2076/77 वडा वठैक 7000 वडा नं 1 वडा�य� िदने�वर चौधरीको �ावण, भा�,

असोज र काित�क मिहनाको वडा वठैक वापत बिढ
भु�ानी भएको �.7000। रकम पौष, माघ र फागुन
मिहनाको भ�ा भु�ानी गदा� �.7000। क�ा गरी
भु�ानी गरेको �माण पेश भएको

7000

53 2076/77 सुरि�त मातृ�व
काय��म कर कि�

12960 सुरि�त मातृ�व काय��म कर कि� वापत िविभ�
भौचरबाट पा�र�िमक कर संिघय संिचत कोष
खातामा दा�खला भएको �माण पेश

12960

56 2076/77 भु�ानीमा कर 20836 भु�ा�छा क��ट��सनको भु�ानीमा कि� भएको
अि�म आयकर गो.भौ.नं 76 िमित 2077/3/28 बाट
कि� गरेको �माण पेश भएको

20836

ज�मा 20801466 20801466
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६६ अ�याव�धक बे�जुको ��थित
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ 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)

116825 20801 30400 0 126424

६७ -
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
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