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बनेपा नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, 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 प्रवाह लगार्िका 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 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू 
सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्)  
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.  तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

बनेपा नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.3 करोड 51 लाख 30 हजार बेरुजू देर्खएको छ। बेरुजू मध्र् ेअसलु गनुापने रू.1 करोड 17 लाख 73 हजार, प्रमाण कागजाि 
पेस गनुापने रू.53 लाख 9 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.84 लाख 64 हजार र पशे्की रू.95 लाख 84 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषासम्मको 
१८ करोड २९ लाख ८६ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बेरुजू २० करोड ७८ लाख ७३ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स 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 सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने 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। 

 

  

         

 

 

 

 (तरलोिन आिार्ा) 
    नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

 

बनेपा नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, 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
 

30 40 35130 
0 0 0 

30 40 35130 11773 8464 5309 ० ० 13773 9584 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

काभ्र े १८२९८६ ० १०२४३ १७२७४३ ० ३५१३० २०७८७३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बनेपा नगरपा�लका, का�ेपला�ोक , बनेपा नगरपालीका , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख किवराज उ�ेती २०७७-२-१३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िनम�ल मु�याजु २०७७-४-१

बे�जु रकम ३५,१३०,२८३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४५,०८,७०,३४४.०८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५९,८३,६४,६०३ चालु खच� ५४,७८,००,३८४.७७

�देश सरकारबाट अनुदान ५,८९,१४,००० पँूजीगत खच� ३४,९९,८०,०३६.८८

राज�व बाँडफाँट २४,९८,९०,०७८.२१ िव�ीय/अ�य �यव�था २१,०९,९५,२५४.८१

आ�त�रक आय ८,६३,७५,२५७.९

अ�य आय १९,५५,९४,०३३.०६

कुल आय १,१८,९१,३७,९७२.१७ कुल खच� १,१०,८७,७५,६७६.४६

बाँक� मौ�दात ५३,१२,३२,६३९.७९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ िव�ीय िववरण
प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन
गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस .नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ५४.५९ वग�
िकलोिमटर �े�फल तथा ५५ हजार ६२८जनसं�या रहेको छ ।

बनेपा नगरपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को आय �यय ��थित देहायबमो�जम रहेको छः
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बनेपा नगरपा�लका

आ.व. २०७७।०७८

एिककृत आय �यय िववरण

�.स. आय िबबरण रकम �.स. �यय िबबरण रकम

१ गतवष�को मौ�दात १ नगरपा�लका चालु खच�–१५,८२,६२,२९३।२१

१.१ नगरपा�लका कोष ४१५४५९६२०।६६ १.१ आ�त�रक ३२९०५०४१।००

१.२ धरौटी ३७८९५०९।०० १.२ मौ�दात ३९८९६९२०।००

१.३ कम�चारी क�याण कोष १४१६७२०३।०५ १.३ मु.अ.कर ५२५८३१९८।३०

१.४ �थानीय तह �कोप �यब�थापन कोष १९९७४८३।०० १.४ र�ज�� ेशन ३२८७७१३३।९१

१.५ आक�मीक कोष २६४१००१।३४ २ नगरपा�लका पु�जगत खच�–२७,६५,८४,७५५।४७

१.६ संिचत िबदा कोष ५००००।०० २.१ आ�त�रक १८२६५५८४।००

१.७ उपचार खच� ५००००।०० २.२ मौ�दात १५६६११६२१।९७

१.८ मिहला �वयम सेिबका अबकाश कोष १९००००।०० २.३ संिघय समानीकरण आय ७४८२९७५५।००

१.९ बनेपा न.पा.का�े उप�यका एक�कृत खानेपानी
आयोजना धारा जडान

२२५१३८०।०० २.४ �ज.स.स ६८५४२३६।००

१.१ नगरपा�लका सामा�जक सुर�ा काय��म खाता ५०००।०० २.५ �देश समपुरक अनुदान ७११९०४५।५०

१.११ तु�टी फांट ज�गा एक�करण आयोजना ३४५९७५८।२६ २.६ र�ज�� ेशन ७३०७९८०।००
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१.१२ िभ�सिडपी आय िबिबध खाता १७४३९०।०० २.७ सवारी कर ४८८६५३३।००

१.१३ �देश �स�स �यामरा जडान काय��म आय २८००००।०० २.८ �देश समानीकरण अनुदान ७१००००।००

१.१४ संरि�त मुदित कोष १० मौ�दात ४५५२३७४।२५ ३ संिघय सरकार

१.१५ संरि�त चालु खाता ५ मौ�दात १८०२६२४।५२ ३.१ संिघय सशत� अनुदान २९९७२६७९५।९७

२ आय– ३.२ संिघय िवशेष अनुदान ६२००००।००

२.१ आ�तरीक आय ८६३७५२५७।९० ३.३ संिघय समपूरक अनुदान ७१६२३१६।००

२.२ संिघय समानीकरण आय १६२२६८२५३।०० ४ �देश सरकार

२.३ संिघय सश�त अनुदान आय ३७१०९६३५०।०० ४.१ �देश सशत� अनुदान १३५७५९०३।००

२.४ संिघय िवशेष अनुदान २५००००००।०० ५ अ�तर सरकारी अ��तयारी काय��म

२.५ संिघय समपूरक अनुदान ४०००००००।०० ५.१ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १२७१९२६३०।

२.६ �देश समानीकरण अनुदान १०७१००००।०० ५.२ �थानीय पूवा�धार िबकास साझेदारी काय��म ६०४५५४०।००

२.७ �देश सशत� अनुदान १८२०४०००।०० ५.३ �देश पूवा�धार िबकास काय��म ८६१०१८८।००

२.८ �देश समपुरक अनुदान ३०००००००।०० ६ को.ले.िन.का

२.९ मु.अ.कर ७८६९२३१६।५४ ६.१ संिघय संिचत कोष १२८५८७२३८।०३

२.१ सवारी कर १७१३३०२५।६७ ६.२ �देश संिचत कोष २७५०९०५१।५०

२.११ र�ज�� ेशन द�तुर १३६८०६९५८।००

२.१२ �ज.स.स १३८५४२३६।००

२.१३ धरौटी आय २८३७९२१।५२ ७ धरौटी िफता� २५६६००४।००

२.१४ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १२७१९२६३०।०० ८ कम�चारी क�याण कोष २०५०८४३१।२८
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२.१५ �थानीय पूवा�धार िबकास साझेदारी काय��म ६०४५५४०।०० ९ �थानीय तह �कोप �यब�थापन कोष ५५६६०६६।००

२.१६ �देश पूवा�धार िबकास काय��म ८६१०१८८।०० १० आक�मीक कोष २४५८१७८।००

२.१७ कम�चारी क�याण कोष १९००००००।०० ११ सामा�जक सुर�ा कोष ५०००।००

२.१८ �थानीय तह �कोप �यब�थापन कोष आय ३८२४३२५।०० १२ िभ�सिडपी ७७५५०८।००

२.१९ िभ�सिडपी ८७१८५७।०० १३ कोिभड िवमा ९०००००।००

२.२ �थानीय तह लैि�क िहंसा िनवारण कोष २०००००।०० १४ �देश सरकार ��� �भािवत सहायता काय��म ७१००००।००

२.२१ कोिभड िवमा ९०००००।०० १५ सडक वोड� ५००००००।००

२.२२ �देश सरकार ��� �भािवत सहायता
काय��म

७४००००।०० १६ मालपोत पव�पूजा काय��म १२०००।००

२.२३ सडक वोड� १०९०००००।०० १७ राज�व वाँडफाँड खाता १६३९७७७८।००

२.२४ मालपोत पव�पूजा काय��म ५८०००।००

२.२५ तु�टी फांट ज�गा एक�करण आयोजना ४७००६०।००

२.२६ राज�व वाँडफाँड खाता १७२५७७७८।०० १८ मौ�दात–

२.२७ संरि�त चालु खाता ५ मौ�दात ८९२७५।५४ १८.१ नगरपा�लका कोष ४९३५७१६६४।५९

१८.२ धरौटी ४०६१४२६।५२

१८.३ कम�चारी क�याण कोष 12658771.00

१८.४ �थानीय तह �कोप �यब�थापन कोष २५५७४२।००

१८.५ आक�मीक कोष १८२८२३।३४

१८.६ राज�व वाँडफाँड खाता ८६००००।००
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१८.७ संिचत िवदा कोष ५००००।००

१८.८ उपचार खच� कोष ५००००।००

१८.९ मिहला �वयम सेिबका अबकाश कोष १९००००।००

१८.१ बनेपा न.पा.का�े उप�यका एक�कृत खानेपानी आयोजना धारा
जडान

२२५१३८०।००

१८.११ तु�टी फांट ज�गा एक�करण आयोजना ३९२९८१८।२६

१८.१२ िभ�सिडपी २७०७३९।००

१८.१३ �देश �स�स �यामरा २८००००।००

१८.१४ सडक वोड� ५९०००००।००

१८.१५ मालपोत ४६०००।००

१८.१६ �देश सरकार ��� �भािवत सहायता काय��म ३००००।००

१८.१७ �थानीय तह लैि�क िहंसा िनवारण कोष २०००००।००

१९ संरि�त कोषा–

१९.१ संरि�त मु�ती कोष १० मौ�दात ४५५२३७४।२५

१९.२ संरि�त चालु खाता ५ मौ�दात १८९१९००।०६

ज�मा १६४०००८३१६।
२५

ज�मा १६४०००८३१६।
२५

(क) �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली
(सु�) को �योग गरेको भएता पिन सबै कारोबार सु�ले समेटेको पाईएन।
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२ आ�त�रक िनय��ण �णाली

२.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा उप दफा ३ अनुसार
नगरपा�लका नगर �मुख आफैले वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गनु�पन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । उपदफा ५ अनुसार
नगरपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाई
ज�ता काय��म गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन,

पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
गरेको 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�जमको
म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको ,
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको,
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको,
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको,
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको,
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको,
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख
समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका
सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको,

२.२
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम
काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा
नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम
काया��वयन नगरेको
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स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा
नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

२.३
म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

३ सेवा �वाहः 
काया�लयको सेवा �वाह उपर तोिकए बमो�जम ल� पूरा भए नभएको लेखापरी�णमा िव�लेषण गन� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको
काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म दता�१०३८, मृ�य ुदता� ४२८वटा, नाता �मािणत ७३९ वटा, घरवाटो �सफा�रश ३६११ वटा,
नाग�रकता �सफा�रश १२११ समेत ज�मा १४९५५ वटा सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून
वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ।

४ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

४.१ बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी सुिवधा ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा
�थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव / स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन,

२०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर पा�लकाले नगर �मुख तथा उप �मुखको �वक�य
सिचव, �ेस स�ाहाकार र कानूनी स�ाहाकार िनय�ु गरी िन�न अनुसारको गो�वरा भौचार र िमित बाट तलब र भ�ा वापत � १५७७७३०।- भु�ानी
गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�यियतता कायम गनु�पद�छ ।
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�सन नामथर पद �केल �ो�साहन भ�ा संचार महंिग भ�ा मा�सक बािष�क

1 जीवदेवी रायमाझी �वक�य सिचव �मुख 28200 2500 1000 2000 33700 432600

2 उमा �जापती �वक�य सिचव उप �मुख 26610 2500 1000 2000 32110 411930

3 ल�मण ितिम��सना �ेस स�ाहाकार 28200 - - - 28200 366600

4 रामशरण �धिमरे कानूनी स�ाहाकार 28200 - - - 28200 366600

ज�मा 1577730

४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध
खच� गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� तफ�  � २०,२७,९१७।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�ययीतता कायम गनु�पद�छ ।

५ बजेट तथा काय��म

५.१ �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� र 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 �मुखले िमित २०७७।३।१० मा िमित तथा काय��म बजेट � १ अब� ३५ करोड ६३ लाख ७१ हजार सभामा पेश गरी िमित
२०७७।३।२० मा पा�रत भएको छ । यसै गरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गरेको दे�ख�छ ।

५.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका
आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन�मा �यव�था छ । यस �थानीय
तहले यो बष� पँूजीगत तफ�  मागमा आधा�रत योजना िशष�क रा�ख � ९५०००००।- अव�डा राखेको छ । बजेट अव�डा राखी काय�पा�लकाको िनय�णबाट
खच� गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

५.३ �थानीय तहको एिककृत, समानुपाितक र िदगो िबकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िबिनयोजन गरी खच� गनु� पन� ह��छ । यस पा�लकाको आ.ब.
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०७७/७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थती देहाअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ७१४५००००. २४८६२६५६. ३४.७९

सामा�जक �े� ३४०३२३३५०. २७२६४१७९३.०१ ८०.११

पूवा�धार िवकास �े� ५६२६२४०००. २८३०४९१५६.४३ ५०.३१

वातावरण तथा िवप��यव�थापन १०००००००. ५९०२५१७. ५९.०३

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ६३०००००. ३३२८६६०. ५२.८३

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ० ० ०

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� २४८९३६०८०. १६६१४७२८१.२१ ६६.७३

ज�मा १२३९६३३४३०. ७५५९३२०६३.६५ ६०.९८

५.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त
सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले हालस�म
कुनै �ोफाइल तयार गरेको दे�खएन । अत िनयममा भएको �यव�था अनुसार सबै िवषयह�लाई समेिट नगर �ोफाइल तयार गनु�पद�छ ।

६ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

६.१ �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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा समा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म १5 वटा ऐन, १
िनयमावली, 13 काय�िव�ध, अ�य िनद�िशका र मापद�ड ७ वटा गरी ज�मा ३६ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ� कानुन
�भावकारी �पले काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।
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६.२ �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 िनवेदन दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतवष� फ� यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ४ यो बष� दता� भएको २ गरी ज�मा ६ म�ये १ वटा फ�यौट भई ५ वटा बाँक�
दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�यौट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता
समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने
�यव�था छ । तर पा�लकाले हाल स�म नयाँ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी दरव�दी �वीकृत गरेको छैन । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत �वा��य, पशु सेवा, कृिष सेवाको गरी ज�मा २०७ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख
�शासक�य अ�धकृत सिहत संघबाट समायोजन भई आएका ७० जना, सािवक �थानीय िनकायमा काय�रत ६3 जना र आ�त�रक पदपूित�बाट 97 जना
गरी २30 जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाले नयाँ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण �ारा �र� पदह�को समयमै पदपुत� गरी सेवा
�वाहलाई चु�तद�ु�त र �भावकारी बनाउने तफ�  िवशेष �यानिदनुपद�छ ।

७.२ क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले िविभ� पदमा 97 जना कम�चारीह� करारमा राखी � २२370696 खच� लेखेको छ ।

ख) �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन,

चौिकदार, माली, बग�चे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको इ��जिनयर र
आइटी पदमा ७ जना करार िनयिु� गरी बष� भरीमा � 3266740 भु�ानी गरेको छ ।

७.३ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख(२) अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन िनजामती
िकतावखानावाट पा�रत गराएर मा� तलब खच� ले�नुपन� उ�ेख छ । �य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं१८० िमित२०७६।
५।१८ को प�वाट �थािनय तहका कम�चारी र संघवाट �थािनय तहमाखिटएका कम�चारीह�को �ज�ा��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट
तलवी �ितवेदन गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस नगरपा�लकामा काय�रत �शासिनक र �वा��य सेवा तफ� का �थाई कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी तलब र �ेड बापत � ५,७७,७२,४५५ तलव खच� लेखेको छ। तलवी �ितवेदन पा�रत नभएको ह� ंदा कम�चारीह�लाई के कित दर र
स �यामा �ेड बापत खच� लेखेको हो एिकन गन� सिकएन ।�यसैले िनयमानुसार तलबी �ितबेदन पारीत गराएर मा� तलब र �ड बापत खच� ले�नु पद�छ । 
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७.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको सत�
सुिवधा स�ब�धफ अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ �थानीय तहले कानून तथा काय�िव�ध नबनाई यो बष� कम�चारी
�ो�साहन भ�ा � २६,९३,३३४।- र संचार भ�ा वापत � ७,९४,६९६।- खच� लेखेको छ । जसले गदा� पा�लकाको आ�थ�क �यवहार ब�न गएको
दे�ख�छ । �यसैले कानून तथा काय�िव�ध वनाई य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।

८ िव�ीय िववरण

८.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य
तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

८.२ �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 सु�बाट ��तुत िव�ीय िववरण अनुसार गत वष�को अ��यमा �. 457137345।10 मौ�दात कायम
भएकोमा एिककृत आ�थ�क िबबरण बमो�जम यो बष�को शु�मा �. 450870344।08 �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार िव�ीय िववरणमा उ�ेख
भएको भ�दा �. 6267008।०२ घटी �ज�मेवारी सरेको दे�खएको छ । तर गत बष�को एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार नै यस बष�को एिककृत आ�थ�क
िववरणमा मौ�दात सरेको दे�खएकोले सु�मा दे�खएको बढी मौ�दातको स�ब�धमा यिकन गनु� पन� दे�खएको छ । 

९ पे�क� 
आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा समेत फ�य�ट ह�न नसक� देहायका �य�� तथा सं�थाको नाममा बाँक� रहेको पे�क� रकम आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७
बमो�जम यथाशी� फ�य�ट ह�नुपन� �

९,५८३,८५०
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पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद ननाघेको �याद नाघेको

रकम

पदा�धकारी

२०७७/१२/०९ राजन कुमारी �े� ठ (बैदार) ५०,००० ०

२०७७/१२/२० किपल देव दलुाल २,९५,८०० ०

२०७८/०१/०७ बलराम अ�धकारी ८३,२०० ०

४,२९,००० ०

कम�चारी

२०७७/०५/३० रामे�वर ख�का १५,००० ०

२०७७/०९/१३ महे�वर काजी �े� ३८,१०० ०

२०७७/०९/२९ महे�वर काजी �े� २५,००० ०

२०७७/१०/०८ िकरणकाजी �े� २,१७,००० ०

२०७७/१०/२७ राम सु�दर सापकाेटा ५०,००० ०

२०७७/११/२१ रेणकुा�त भ�राइ ३७,७५० ०

२०७७/१२/०९ महे�वर काजी �े� १०,००० ०

२०७७/१२/२० महे�वर काजी �े� १,०९,००० ०

२०७७/१२/२५ राजु ख�ी ६०,००० ०

२०७८/०१/०२ रिब लामा १,२०,००० ०
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२०७८/०१/०२ नरे�� भ� पोते ६०,००० ०

२०७८/०१/०७ रामनाथ काय�थ ६०,००० ०

२०७८/०१/१३ कृ�ण �े� ६०,००० ०

२०७८/०१/१३ िबजया ल�मी सुवेदी २,००,००० ०

२०७८/०१/१५ िनम�ला काक� १,६०,००० ०

२०७८/०१/२६ महे�वर काजी �े� ३,००,००० ०

२०७८/०२/२३ महे�वर काजी �े� १,००,००० ०

२०७८/०२/२३ महे�वर काजी �े� ६१,९०० ०

२०७८/०२/२३ साेकुल डंगाेल ६०,००० ०

२०७८/०२/२५ िव�ण ु�साद सुवाल ३९,००० ०

२०७८/०२/२७ नारायण खनाल ८०,५५० ०

२०७८/०३/०२ िनम�ला काक� १,३८,००० ०

२०७८/०३/०२ िनम�ला काक� ७५,००० ०

२०७८/०३/०२ महे�वर काजी �े� ८,४०,००० ०

२०७८/०३/०२ महे�वर काजी �े� ३०,४०० ०

२०७८/०३/०२ महे�वर काजी �े� ३६,८०० ०

२०७८/०३/०२ रामनाथ काय�थ ० १,००,०००

२०७८/०३/०२ मायां वादे १९,००० ०

२०७८/०३/०३ सीता भ�राइ �े� ० २,१०,०००
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२०७८/०३/०३ िकरणकाजी �े� ० ३,८७,०००

२०७८/०३/०६ महे�वर काजी �े� ८,७२,००० ०

२०७८/०३/०६ महे�� कण��जत ० ६०,०००

२०७८/०३/११ िबमल सुनार ६०,००० ०

२०७८/०३/१४ राम सु�दर सापकाेटा ० ४,४१,७५०

२०७८/०३/१४ राम सु�दर सापकाेटा १,७७,२५० ०

२०७८/०३/१५ र�न �े� ६०,००० ०

२०७८/०३/१५ ब�चु बहादरु काक� १,९४,६०० ०

२०७८/०३/१५ ल�लता अ◌ाचाय� काृइराला ६१,०९०.३४ ०

२०७८/०३/१७ सीता भ�राइ �े� १,००,००० ०

२०७८/०३/१७ िनम�ला काक� १,००,००० ०

२०७८/०३/१७ ह�रगोपाल मान�धर ० ६०,०००

२०७८/०३/१७ स�य�जत भैल ० ६०,०००

२०७८/०३/१७ िबजया ल�मी सुवेदी ४,५५,००० ०

२०७८/०३/१७ िनम�ला काक� ० २,५०,०००

२०७८/०३/१८ महे�वर काजी �े� १,०९,००० ०

२०७८/०३/१८ महे�वर काजी �े� १,०८,००० ०

२०७८/०३/१८ महे�वर काजी �े� ७०,००० ०

२०७८/०३/१८ सीता भ�राइ �े� ० २०,०००



https://nams.oag.gov.np16 of 41

२०७८/०३/२० सुबास रं�जत ६०,००० ०

२०७८/०३/२० ल�मी देउजा ६०,००० ०

२०७८/०३/२० िबजया ल�मी सुवेदी २०,००० ०

२०७८/०३/२१ महे�वर काजी �े� १,५०,००० ०

२०७८/०३/२१ महे�वर काजी �े� २,००,००० ०

२०७८/०३/२२ िबशाल िव�म काय�थ ० ६०,०००

२०७८/०३/२२ महे�वर काजी �े� ५,८२,१०८ ०

२०७८/०३/२२ महे�वर काजी �े� ३,७९,९०० ०

२०७८/०३/२३ महे�वर काजी �े� ११,०८,९३४ ०

२०७८/०३/२४ मीरा देवी प�त २,४४,५३४ ०

२०७८/०३/२५ िकरणकाजी �े� ० ४०,०००

२०७८/०३/२५ मीरा देवी प�त ६,३१,३०० ०

२०७८/०३/२५ रिब लामा २,००,००० ०

२०७८/०३/२५ मीरा देवी प�त ० १,८९,१००

२०७८/०३/२५ रिब लामा ६६,००० ०

२०७८/०३/२५ मीरा देवी प�त ३,१०,००० ०

२०७८/०३/२८ उमा �जापती ० ६०,०००

२०७८/०३/२९ सीता भ�राइ �े� ० ५,०४,०००

२०७८/०३/३० िशब �शाद �येोपाने ६०,००० ०
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९४,४२,२१६.३४ २४,४१,८५०

ठेकेदार

२०७७/१२/११ ि�न तारा िव�डस� �ा.�ल.काठमा�डाै २,७३,००० ०

२०७७/१२/११ ि�न तारा िव�डस� �ा.�ल.काठमा�डाै २,७३,००० ०

२०७८/०१/१३ आ�ेय - िशवाको - ब�नेत जे. भी. ४०,९२,५०० ०

२०७८/०१/१३ आ�ेय - िशवाको - ब�नेत जे. भी. ४०,९२,५०० ०

२०७८/०३/०६ गु�छेका�ल क��ट��सन ५,४६,००० ०

२०७८/०३/०६ गु�छेका�ल क��ट��सन ५,४६,००० ०

२०७८/०३/३० �स�दी/�ु�ा जे.भी ६,२०,००० ०

१,०४,४३,००० ०

सं�थागत

२०७७/१०/०४ िदपंकर �ानमाला भजन खल ८०,००० ०

२०७७/१०/२० का�े उप�यका खानेपानी �यव�थापन बोड� २,१०,००० ०

२०७८/०३/०७ ��हकुमारी राजयाेग सेवा के��, बनेपा ४,८०,००० ०

२०७८/०३/२१ चैत�य मा�यािमक िबधालय, बनेपा ५,९४,००० ०

२०७८/०३/२१ पाेट�ज तथा पुन�था�पना सं�था नेपाल २,३८,००० ०

१६,०२,००० ०

उपभो�ा सिमित

२०७७/०६/२७ धग लां सुधार सिमित ४,९६,००० ०
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२०७७/१२/२४ देवलाल दवुाल मान�धर १,२०,००० ०

२०७८/०१/१३ च�� बहादरु रं�जतकार १,७५,००० ०

२०७८/०३/२१ च�� बहादरु रं�जतकार १,१०,००० ०

२०७८/०३/२३ रेनुका�त भट� राइ ९७,५०० ०

२०७८/०३/२४ रेनुका�त भट� राइ ४,००,००० ०

२०७८/०३/२७ रेनुका�त भट� राइ १,००,००० ०

२०७८/०३/२९ च�� बहादरु रं�जतकार २२,००० ०

१०,७१,५०० ०

४,६०,०६,७४१.३४ ९५,८३,८५०

१० �ललाम िब�� र िमनाहा 
पा�लकाको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा ३५ िक�समका �ललाम गनु� पन� र ६ िक�समका िमनाहा गनु� पन� भनी औं�याइएका मालसामानह� हालस�म �ललाम गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले
यस तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

११ र�सद �यव�थापन 
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पा�लकाले र�सद िनय��ण खाता राखेतापिन तोिकएको ढाँचामा राखेको पाइएन । �टोरबाट जारी भएका र�सदह� के कित �योग र िफता� भए भिन यिकन गन� सिकने अव�था दे�खदनै । नयाँ
र�सदह� जारी भए तापिन पुराना र�सदह� समेत �योग भएको पाइयो । र� ग�रएका र�सदह�को अिभलेख राखेको समेत दे�खएन । तसथ� पा�लकाले आ�दानी र�सदह�को �यव�थापन चु�त
द�ु�त बनाउनु पन� दे�खएको छ ।

१२ आ�थ�क सहायता 
महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था नगरी नगर �मुखको
तोक आदेशमा काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम खच� ले�ने गरेको पाइयो ।

१३ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय

१३.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका
दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाका वडा काया�लयबाट संकलन ह�ने राज�व रकमह� ६ मिहनास�म ढीला गरी दा�खला ह�ने गरेको पाइयो । यसरी ढीला गरी दा�खला गरेकोमा
ज�रवाना एवं कसुरको मा�ा अनुसार िवभागीय कारवाही गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले यस तफ�  �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

१३.२ दह�र बह�र ठे�का : आशापुरी रोडा ढु�ा स�लायस� �ा.�ल. ना�सका ८ (दाल बनेपा-१४) बाट उ�पादन ह�ने ढु�ा, िग�ी, �ाभेल रोडो संकलन शु�क र
माटो संकलन शु�कको �यूनतम कबोल अंक मु अ कर बाहेक � १६५०००००।– कायम गरी िमित २०७७।३।२५ को आ�ान गरेकोमा �ी �झगु
अ�जमा च�डे�वरी इ�टरनेशनल �ा.�ल., बनेपा-५ को मु.अ. कर बाहेकको � १६५०६०००।– को कबोल अंक �वीकृत गरी िमित २०७७।०५।०२ मा
स�झौता स�प� गरेको छ ।जस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम रहेका छन् :

क) पा�लकाबाट �यनुतम कबोल अंक मु.अ. कर बाहेक � १६५०००००।– कायम भएकोमा उ� रकम गणना गन� स�ब�धमा कुनै �प� आधार �लएको
पाइएन । के-कती प�रमाणमा उ�पािदत खानीज�य मालव�तु िनकासी गन� पाउने स�ब�धमा समेत �प� �यव�था रहेको पाइएन।
ख) उपरो� काय�को िनिम� ५ वटा बोलप� िबि� भई ३ वटा दता� भएकोमा �झगु अ�जमा च�डे�वरी इ�टरनेशनल �ा.�ल., बनेपा-५ ले पेश गनु�पन�
कागजातह� सं�या दता�, नवीकरण, कर दता� �माणप�, करचु�ा लगायत बोलप� फाराममा कबोल अंक सिहत अ�य आव�यक िववरण भरी दता� गरेको
र बाँक� दइुवटा बोलप�दाताले एकमा बोलप� फाराममा कुनै िववरण समेत नभरी सिहछाप गरेर र अक�ले समेत बोलप� फाराममा िववरण नभरी सिहछाप
समेत नगरी बोलप� फाराममा� दता� गराएको पाइयो । उ� कागजातह�को िव�लेषण गदा� र कबोल अंक समेत �यनुतम अंक भ�दा �. १००० मा� बढी
दे�खएकोले पया�� �ित�पधा� भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�ने आधार दे�खदनै । पा�लकाले यसरी िमलेमतोमा ठे�का लगाउने �ि�यालाई हतो�सािहत
गरी E-Bidding माफ� त �ित�पधा� गराउनु उपय�ु दे�ख�छ ।
ग) स�झौताको सत� बमो�जम तीन िक�तामा कबोल अंक बुझाउनु पन�मा पटक पटक गरी रकम बुझाएको पाइयो । बुझाउनु पन� रकम म�ये �
५५०२००१।– यस आ�थ�क बष�को �ावण १४ गते ब�क दा�खला गरेको र मु.अ. कर रकम म�ये � ७१५२५६।– िमित २०७८।१०।०६ मा दा�खला

६२,२९९
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गरेकोमा �याज असुल गरेको नदे�खएकोले आषाढ अ��तमलाई आधार मानेर गणना गदा� � ५५०२००१ को बािष�क १० �ितशतका दरले १३ िदनको
�याज � १९५९६।१७ र � ७१५२५६ को ७ मिहना ५ िदनको �याज � ४२७०३।०७ समेत ज�मा � ६२२९९।२४ �याज रकम स�ब��धतबाट
असुल उपर गनु� पन� �

१३.३ पा�लकाले देहायका बहाल स�ब��ध ठे�का स�झौता गदा� स�झौताको बँुदा नं ९ मा दो�ो प�ले कुनै पिन िक�समको प�र��थित देखाइ ठेक रकम
िमनाहाका लागी िदइने िनवेदन काया�लयलाई मा�य नह�ने उ�ेख छ । �यसैगरी सोही स�झौताको बँुदा नं ३ मा बहाल अ�ीम �पमा बुझाउनु पन� र यसरी
बहाल बुझाउँदा अिघ�ो मिहना बहाल भु�ान ह�नु भ�दा सात िदन अगाव ैपिछ�ो मिहनाको बहाल बुझाएको ह�नुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले उ�
�यव�था बमो�जम बहाल रकम उठाएको नदे�खएकोले �याज सिहत असुल उपर गनु� पन� �

िववरण ठेकेदारको नाम मा�सक भाडादर बािष�क बुझाउनु पन� रकम बुझाएको रकम असुल ह�न बाँक� रकम

बुडोल सिप� क�पले�स िनतेश राजभ�डारी 105,270.00 1,263,240.00 285,000.00 978,240.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स पटुवाल िनमा�ण सेवा 100,000.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स राजन दाहाल 434,727.00 5,216,724.00 1,400,000.00 3,816,724.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स चुडामणी का�ले 315,100.00 3,781,200.00 2,205,700.00 1,575,500.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स अशोक फे�सी �टोर 166,666.00 1,999,992.00 1,166,662.00 833,330.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स सु�जत वादे 15,000.00 180,000.00 - 180,000.00

बसपाक�  सिप� क��ले�स िवमल पा�डे 32,700.00 392,400.00 - 392,400.00

ज�मा 8,976,194.00

८,९७६,१९४

१३.४ पा�लकाको कर तथा शु�क असुलीको ��थित देहायबमो�जम रहेको छः
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�स नं आय िशष�क अनुमािनत आय वा�तिवक आय

१ एिककृत स�प�ी कर ११२०००००। ११७७६४८६।३६

२ भुिमकर । मालपोत ४००००००। ४३३६४२५।२०

३ घर बहाल कर १६०००००। २१२६२७४८।८५

४ सवारी साधन कर (साना सवारी) ५००००००। ३५००।

५ अ�य कर १५२५७९४।५०

६ सरकारी स�प�ी बहाल कर १११०००००। ५०८२२२२।

७ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी १००००००। ७६९०६६८।१०

८ िव�ुत सेवा २५००००। १६५८८।

९ अ�य सेवा शु�क तथा िव�� ३६६०३५।

१० पािक� � शु�क ६२५००००। ४४९६१४।

११ न�सापास द�तुर १५००००००। १२५४५५९४।२६

१२ �सफा�रस द�तुर ५००००००। १०७६६६२९।९३

१३ �शासिनक द�ड ज�रवाना ५०००००। ६८७१३३।७०

१४ अ�य राज�व ४००००००। ३२२६००।

१५ �यवसाय कर ५००००००। ३८८३४१९।१४

१६ ब�क मौ�दात ( सामा�जक सुर�ा खाता ब�द आय) ५०००।

१७ अ�य िविवध ५६५०७९८।

ज�मा ८६३७५२५७
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(क) पा�लकाले िव�ापन कर तफ�  � ८०००००। आय अनुमान गरेकोमा सो शीष�कमा कुनै पिन आय भएको पाइएन । गत बष� िव�ापन करको लागी �
११०७५००। मा स�झौता भइ � ९०७५००। सोही बष� दा�खला भएको छ । यसरी ठे�का लगाइ आ�दानी गन� सिकने शीष�कमा ठे�का नलगाउँदा
पा�लकाको आ�दानी गुमेको अव�था छ । तसथ� यस तफ�  पा�लकाले िबशेष �यान पुया�उनु पद�छ ।

(ख) �यसैगरी पा�लकाले मनाेर�न कर तफ�  � ५००००। आ�दानी ��ेपण गरेकोमा �यस शीष�क अ�तग�त आ�दानी ह�न नसकेको अव�था दे�ख�छ ।
�यसैगरी एिककृत स�प�ी कर भुमी कर र घर बहाल करमा ल�य भ�दा केही बढी राज�व संकलन भएको �ा� िववरणबाट दे�ख�छ ।

१३.५ राज�व िमनाहाः पा�लकाले दह�र बह�र र पािक� � शु�क स�ब��ध ठे�का स�झौता गदा� स�झौताको बँुदामा दो�ो प�ले कुनै पिन िक�समको प�र��थित
देखाइ ठेक रकम िमनाहाका लागी िदइने िनवेदन काया�लयलाई मा�य नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले स�झौताको शत� िवप�रत िमित २०७८।०४।१५ को
काय�पा�लका िनण�य बमो�जम दह�र बह�र ठे�काको ठेकेदार �ी �झगु अ�जमा च�डे�वरी इ�टरनेशनल �ा �ल बनेपा ५ लाई १ मिहना १८ िदनको �
१४८५५४५ । र पािक� � शु�कमा �ी खुमादेवी थापालाइ २२६१२। छुट िदएको दे�खएकोले स�झौता िवप�रतको रकम स�ब��धतबाट �याज सिहत
असुल उपर गनु� पन� �

१,५०८,१५७

१४ गैरकर राज�व सेवा शु�क 

पा�लकाले पय�टन सेवा शु�क एवं फोहरमैला �यव�थापन शु�क ज�ता सेवा शु�क असुल गन� गरेको पाइएन । तसथ� पय�टन स�ब�धी स�भा�य �थानह�को अ�ययन गरी शु�क लगाउने र
फोहर �यव�थापनका लागी िनजी �े�बाट संचा�लत संघ सं�थाह�बाट समेत शु�क असुल गरेर पा�लकाको आ�दानी बढाउने तफ�  िवशेष �यान पुया�उनु पद�छ ।

१५ ठे�का �यव�थापन

१५.१ भैसेपाटी बासडोल सडक िनमा�ण काय� ते�ो फेजः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११ (च) मा िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय��थल सु�पने
र सो �थलस�मको पह� ँचको �यव�था िमलाउने, ख�रद स�झौताको हेरफेर, भे�रएशन आदेश, मू�य समायोजन, ख�रद स�झौता िनल�बन वा अ�त, काय�
स�प� �माणीकरण, भु�ानी आिदको �यव�थापन गन� �यव�था रहेको छ ।भैसेपाटी बासडोल सडक िनमा�ण काय� ते�ो फेजका लागी मु.अ. कर बाहेक �
९९६६०७९४।१९ को लागत अनुमान तयार भई बोलप�को मा�यमबाट िनमा�ण काय� गराउन िमित २०७७।६।२७ सुचना �काशन भएकोमा िनमा�ण
�यवसायी �ी आ�ेय/िशवाको/ब�नेत जे.िभ. को मु.अ. कर बाहेक � ४९६२८२७५।३६ को कबोल अंक िमित २०७७।१०।०८ मा �वीकृत गरी िमित
२०७८।०५।०२ मा िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।१०।१८ मा स�झौता स�प� भएको छ । जस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायनुसार
छन् :

६१७,४४३
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क) योजनाको बोलप� स�ब�धी कागजातमा सामा�य र उ�तै �कृितको काय� अनुभव ह�नुपन� भनी सत� उ�ेख गरी बोलप� आ�ान गरेकोमा उ� अनुभव
Single entity र Joint Venture मा के कसरी लागु ह�ने भ�े स�ब�धमा �प� �यव�था रहेको दे�खएन । यसरी बोलप� मु�या�न गन� आधारह� �प�
नह� ँदा ब�तुपरक ढ�बाट बोलप� मु�या�न भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

ख) योजनाको हालस�मको काय� �गती समेत स�तोषजनक रहेको पाइएन । Work Schedule अनुसार काम नभएको कारण तोिकएको समयमा
काय�स�प� ह�न नसक� पौष मसा�तस�म �याद थप गरेको पाइयो । स�झौता २०७७ माघ १८ मा भएकोमा पे�क� २०७८ बैशाख १३ मा लगेको छ ।
िढलागरी पे�क� रकम लगेको स�ब�धमा सोधपुछ गदा� काम शु�वात गन� नै िढला गरेको स�ब��धत कम�चारीको भनाई रहेको छ ।
ग) योजनाको पौष मसा�तस�म काय�स�प� ह�नु पन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�ममा समेत काम स�प� ह�न सकेको छैन । िनमा�ण �यवसायीले िमित
२०७८।०१।१३ मा � ९३८५०००।– पे�क� लगेकोमा हालस�म � १०६३१९६१।८७ को मा� िवल भु�ानी भएको र जसम�ये � ८९९५६५०।६१
पे�क� फ�य�ट भई � ३८९३४९।३९ पे�क� फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको दे�ख�छ ।
घ) नेपाल सरकार सडक िवभागबाट �वीकृत न�स� बमो�जम Tack Coat 0.4-0.6 kg/sqm खपत ह�ने गद�छ । असल अ�यासलाई आधार �लंदा ०.५
के.जी. �ित वग�िमटर ह�न आउँछ । जसलाई �लटरमा प�रणत गदा� ०.५*५/५.२५=०.४७६ �लटर �ित वग� िमटर ह�न जा�छ । योजनाको BoQ

आइटममा रहेको Tack Coat को प�रमाण अनुमान तयार गदा� �ित वग�मीटर १ �लटरको िहसाबले ११५८६।२९ �लटर प�रमाण िनधा�रण गरेको पाइयो ।
�वीकृत न�स� अनुसार ११५८६।२९ वग� मीटरमा ५५१५।०७ �लटर खपत ह�नु पन�मा ६०७१।२२ बढी प�रमाण अनुमान भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले
कोट गरेको दर � ९० ले गुणन गदा� � ६४६४०९।८ को मु.अ. कर � ७१०३३.२७ सिहत ज�मा � ६१७४४३।०७ बढी भु�ानी ह�न स�ने भएकोले
भु�ानीका वखत उ� रकम क�ा गरी भु�ानी िदनु पन� �……………………….

१५.२ िभमसेनथान का�े �या�पस ह� ँद ै िशलुमाग� जो�ने सडक िपच गन� काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११ (च) मा िनमा�ण �यवसायीलाई
िनमा�ण काय��थल सु�पने र सो �थलस�मको पह� ँचको �यव�था िमलाउने, ख�रद स�झौताको हेरफेर, भे�रएशन आदेश, मू�य समायोजन, ख�रद स�झौता
िनल�बन वा अ�त, काय� स�प� �माणीकरण, भु�ानी आिदको �यव�थापन गन� �यव�था रहेको छ । िभमसेनथान का�े �या�पस ह� ँद ैिशलुमाग� जो�ने
सडक िपच गन� काय�को लागी � १०६१७७६७।६९ (मु.अ. कर बाहेक) को लागत अनुमान �वीकृत भएकोमा िनमा�ण �यवसायी �ी ए.िब.एस.

क��ट��सन क�पनीको � ७५२३४३३।०७ (मु.अ. कर सिहत) कबोल अंक �वीकृत गरी िमित २०७८।०३।१५ मा स�प� गन� गरी २०७८।०१।१६
मा स�झौता स�प� गरेको छ । जस स�ब�धी दे�खएको �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

क) यस िनमा�ण काय�को लागी सव��थम सापकोटा इ�टर�ाइजेजको � ६४१४३६७।८१ (मु.अ. कर सिहत) को कबोल अंक �वीकृत गरी स�झौता गन�
आउन प� ले�खएकोमा �ािव�धक सम�या र समय अभावको कारण स�झौता गन� आउन नसकेको प� िमित २०७७।१२।१२ मा �ा� भएको पाइयो ।
उ� प�मा गलतीले Asphalt Concrete को ठाँउमा Premix को Rate रा�खएकोले उ� काय� गन� नस�ने �यहोरा उ�ेख गरेको छ । काया�लयले
स�झौता गन� नआएपिछ िनजको िवडव�ड जफत गरी कालो सूचीमा रा�न िमित २०७८।०१।०७ मा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई प�
लेखेको पाइयो । जस अनुसार ख�रद अनुगमन काया�लयको वेवसाइटमा रहेको कालोसूचीको िववरण हेदा� उ� क�पनी हालस�म कालोसूचीमा रहेको छ ।
उ� क�पनी कालोसूचीमा रहे प�चात दो�ो घटी कबोलकता� �ी ए.िब.एस. क��ट��सनसंग स�झौता गरी िनमा�ण काय� स�प� ग�रएको छ ।

३८६,७९८



https://nams.oag.gov.np29 of 41

ख) उ� ए.िब.एस. क��ट��सन क�पनीले बोलप� दता� गदा� एम.िब.एस. क��ट��सन क�पनीको नामबाट दता� गराएकोमा स�झौता गनु� पूव� उ�
क�पनीको नाम प�रवत�न गरी स�पूण� स�प�ी तथा दािय�व ए.िब.एस. क�पनीमा सारेको दे�खयो । नाम प�रवत�न ग�रएको स�ब�धमा कुनै कारण �प�
ग�रएको छैन ।
ग) भे�रएशनबाट कुनै नयाँ आइटम थप गदा� Rate Negotiation ग�र िमत�ययी ढ�बाट िनमा�ण काय� गराउनु पन� असल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले
यस योजनामा Stone Masonry को आइटम थप गदा� ७८.३७ घ.मी. काय� थप गरी ११६०० को दरले � ९०९०९२।– को मु अ कर � ११८१८१।
९६ सिहत � १०२७२७३।९६ भु�ानी िदएको छ । उ� काय�को Rate Analysis गदा�को दर � ११६१०।६३ लाई लागत अनुमानको तुलनामा कुल
कबोल अंकमा घटी भएको ३७.७१ �ितशतलाई समायोजन गदा� आउने दर � ७२३२।२६ जुन Rate Negotiation को िनिम� उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।
जसको आधारमा ७८.३७ घ.मी. को � ५६६७९२।२२ को � ७३६८२।९९ सिहत � ६४०४७४।२१ भु�ानी िदनु पन�मा � १०२७२७३।९६
भु�ानी िदएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको � ३८६७९८।७५ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु� पन� �

१६ सामा�जक सुर�ाः 
िन�न वडाह�को आ.ब. २०७७/०७८ को सामा�जक सुर�ा भ�ा बैिकङ �णाली बाट िवतरण गदा� ब�कको नाममा समयमै सामा�जक सुर�ा िवतरणको लािग पे�क� िदएको भएता पनी आ.ब.

२०७७/०७८ को दो�ो र ते�ो चौमा�सक को सामा�जक सुर�ा भ�ा अषाढ िभ�ै लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरी िवतरण ह�न नसक� बाँक� रहेको भ�ा रकम एिकन गरी ब�कले पा�लकालाई
िफता� गरी जानकारी िदनुपन� र पा�लकाले पिन अषाढ िभ�ै सबै बाँक� रकम कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयको नाममा ज�मा गरी आ�थ�क बष� िभ�ै पे�क� फ�यौट गनु�पन�मा पा�लकाले
आ.ब. २०७८/०७९ को असोजमा बाँक� रकम ब�क दा�खला गरी फछ�यौट गरेको दे�ख�छ । �यसैले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरी बाँक� रहेको रकम अषाढ िभ� ब�क दा�खला गरी
फ�यौट गन� तफ�  पा�लका तथा ब�कले �यान िदनुपद�छ ।
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वडा नं. चौमा�सक पे�क� िवतरण बैक दा�खला

२ दो�ो र ते�ो ४४४५७४७ ४३८५७४७ ६००००

१२ दो�ो र ते�ो ५८६९५३८ ५७७१५४८ ९७९९०

१३ दो�ो २४२२९८७ ३३५०३२० १७२६६७

१ ते�ो २११५२७७ २१०७०४५ ८२३२

३ ते�ो ३५९१२२६ ३५६७२२६ २४०००

४ ते�ो ४५०१४८५ ४४७७४८५ २४०००

७ ते�ो ३८६०७८७ ३८५७७८७ ३०००

८ ते�ो ४६३२८०० ४५२४८०० १०८०००

१० ते�ो २४९६४७१ २४८४४७१ १२०००

११ ते�ो १६२८६५२ १६२२१४७ ६५०५

ज�मा ३५५६४९७० ३६१४८५७६ ५१६३९४

१७ िश�ा

१७.१ िश�क दरव�दी र पदपूित� - : िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग, उ�
िनयमावलीको िनयम ७७ बमो�जम पहाडी �ज�ा �ित क�ा िव�ाथ� सं�या ४५ जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लका मातहतमा रहेका ३० बटा सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात िन�नानुसार रहेको ह�दा िनयमानुसार रहेको ह�दा िनयममा
भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गािभ िश�ाको गुण�तरमा बृि� गराउनुपद�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� प�पूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ अ�णोदय आ.िव. ५ ५ ४७

२ आजाद मा.िव. २१ २१ १ ३८५

३ आदश� वाल िबकासके�� ७ ५ ६७

४ ई��शोभादेवी आ.िव. ६ ६ १ २९

५ का�े बिहरा मा.िव. २ २ २ ८५

६ गंगादेवी आ.िव. ७ ७ ४७

७ गणेशभारती मा.िव. १७ १७ ३ २७६

८ च��योित मा.िव. १६ १६ १ १६१

९ च�डे�वरी मा.िव. १९ १९ १ ५११

१० चैत�य मा.िव. २० १९ २ ४५३

११ जन�योित मा.िव. १४ १४ ३ २५१

१२ जागृित आ.िव. ७ ७ ७१

१३ देवीटार आ.िव. ७ ७ १ १०७

१४ धम��योित आ.िव. ४ ४ १ २१

१५ न�दादेवी आ.िव. ५ ५ ८४

१६ प�क�या आ.िव. ४ ४ १ ३५

१७ �भात आ.िव. ६ ५ १ १९५

१८ बनेपा �ा.िव. ३ ३ १ १२०
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१९ भ�े�वर आ.िव. ११ ११ २ २०६

२० महाँकाल आ.िव. ५ ५ ३७

२१ महे�� मा.िव. १९ १९ १ २४१

२२ र�नचु�डे�वर मा.िव. १४ १४ ७ १८३

२३ िश�ा सदन मा.िव. २० २० ५१३

२४ शुभचामु�डा मा.िव. १२ १२ २०५

२५ �वेतवराह मा.िव. २० १९ ८ ३४३

२६ सपने�वर मा.िव. १५ १५ ३ १८८

२७ सर�वती आ.िव. ५ ५ ९२

२८ सु�दरीमाई आ.िव. ४ ४ ५०

२९ सृि�का�त आ.िव. ९ ९ १२१

३० िहमालय मा.िव. २३ २३ १ ४२७

ज�मा ३२७ ३२२ ४१ ५५५१

िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क,वढी भएकोवाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरव�दी िमलान एंव �यनु िव�ाथ� भएका िव�ालयह�
स�भा�यताका आधारमा मज� गनु�पद�छ।

१७.२ आव�सय भवन िनमा�ण :- काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ को बुदा नं ८ को िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदानको सव वुदा नं ८.२ मा
�थानीय तह अ�तग�त िनमा�ण ह�ने भौितक पूवा�धार �थानीय तहले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुप�रवे�णगराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले आदश� वाल िवकास के��लाई भवन िनमा�ण काय�को लािग गो भौ २३४/७८/३/२४ बाट �. ५०००००० खच�

५,०००,०००
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लेखेको छ ।उ� भवन िनमा�ण स�व��ध आ�ना �ािव�धकबाट सुप�रवे�ण गरी काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको छैन। अत उ� काय� स�व��ध
सुप�रवे�ण एंव काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�, साथै पा�लकाबाट अनुमगन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �.५००००००।-

१८ ० �वा��य 

तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी पा�लकाले आ व २०७७/०७८ मा ३८ जना �थायी �वा��यकम�ह�को तलव � १३४७१०८० र �ेड � १८८७३४८ गरी ज�मा � १५३५८४२८ भु�ानी
गरेको दे�ख�छ। तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले �ेड रकम के कित भु�ािन ह�नुपन� हो एिकन गन� सिकएन । �यसैले तलवी �ितवेदन पा�रत गरी िनयमानुसार तलव र �ेड भु�ानी गनु�पद�छ ।

१९ सोझै ख�रद

१९.१ क) साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी सोझै
ख�रद गन� ह�दनै भ�े उ�ेख छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१) मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र ख�रद
योजना अनुसार २० लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� मालसामान वा जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�ने
उ�ेख छ । नगरपा�लकाको �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार �स.�स.िटिभ �यव�थापन िशष�कमा � १५,००,०००।– िबिनयोजन गरेको छ । िनयममा
भएको �यव�था अनुशार खुला �पमा िशलब�दी दरभाउप� �ारा ख�रद कारवाही गनु�पन�मा पा�लकाले िन�न गो.भौ.नं. र िमित बाट बजेट लाई टु�ापारी
िनयम िबपरीत कोटेशनको मा�यम�ारा �सधै ख�रद गरेकोले अिनयिमत �पले खच� भएको छ

गो.भौ.नं/िमित �यावसाियको नाम काय� रकम

९५३-२०७८/३/२४ नेपाल पावर सोलुसन �ा.�ल. �स.�स. िटिभ जडान ४९८३३०।-

९५४-२०७८/३/२४ �सनज� आई.िट. सोलुसन �ा.�ल. �स.�स. िटिभ जडान ४९८३३०।-

९५५-२०७८/३/२४ �टार बेभ टे�नोलोजी �ा.�ल. �स.�स. िटिभ जडान ४९७७६५।-

ज�मा १४९४४२५।-

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २(८) �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद काय� गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले यस बष� ज�मा �
1382782.00 को ख�रद काय� गदा� िबना �ित�पधा� सोझै ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �

२,८७७,२०७
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गो.भौ.नं./िमित मालसामान आपूित�कता�को नाम रकम

७५१/२०७८।२।२३ फिन�चर �वेश फिन�चर उ�ोग, का�ेपला�ो क १३२६२९.२३

७५२/२०७८।२।२४ फिन�चर अिनल, सुिनल स-िमल बनेपा-८ ९९९८६.९२

७५९/२०७८।२।२७ �वा��य सामा�ी Candela Medi Concern, Kathmandu ४१८३९४

७६०/२०७८।२।२७ �वा��य सामा�ी Subisu Medicine Suppliers, Kathmandu ४७१७७२

७६२/२०७८।२।२८ �वा��य सामा�ी (Refrigerator) योमन मेिडसे�स, काठमाड� २६००००

१३८२७८२

१९.२ आ�थ�क िवधेयक २०७६ ले मु�यअिभवृि� ऐन, २०५२ मा गरेको संशो�धत �यव�था साथै मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ मा भएको २१ औं
संशो�धत �यव�था अनुसार तथा आ�थ�क िवधेयक २०७८ मा भएको �यव�था अनुसार २०७८ जे� १५ पिछ िबिभ� �यवसायी, आपुत�कता� लाई �याट
रकम भु�ानी गदा� �मश ५० �ितशत र ३० �ितशत �याट रकम क�ी गरी सो रकम काया�लयले स�ब�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ तर पा�लकाले िन�न गो भौ नं र िमितबाट िविभ� �यवसाय तथा आपूित� कता�लाई �याट रकम भु�ानी गदा� सो िनयम िवप�रत पुरै
रकम भु�ानी गरेकोले �यवसायीह�ले कर समायोजन �माणप� पेश गनु�पन�

३०८,६८३
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गो.भौ.नं./िमित �यावसाियको नाम िवल रकम �याट रकम क�ी ह�नुपन� रकम कैिफयत

७७-२०७७/५/३० रोयल ि���ट� �ेस बनेपा ११९२७० १५५०५ ७७५२ ५०%

२९६-२०७७/८/११ िबहान ट� ेड ए�ड जनरल स�लायस� ४२७२५० ५५५४२ २७७७१ ५०%

३११-२०७७/८/१५ �ज.एस.उड. कािभ� � उ�ोग भै�सपाटी ४९७७०८ ५७२५८ २८६२९ ५०%

३४४-२०७७/९/८ िशज�न�सल जनशि� िवकास तथा आपुत� सेवा ९६२२८० १२५०९६ ६२५४८ ५०%

३५९-२०७७/९/१० साि�ला इ�फरमेिट�स �ा.�ल. ४४१००० ५७३३० २८६६५ ५०%

७२५-२०७७/१२/२५ काठमा�डौ अटो इ��जिनिय�रङ �ा.�ल. ४०१४५० ५२१८८ २६०९४ ५०%

७४५-२०७८/१/३ मोफ� जेने�सस क�स�टे�ट �ा.�ल. ३१५००० ४०९५० २०४७५ ५०%

८३२-२०७८/३/७ उड �यालेस ई�टे�रअर ए�ड स�लायस� ४४०४७३ ५७२६० १७१७८ ३०%

९१६-२०७८/३/२२ गनेश अफसेट �ेस २४०००० ३१२०० ९३६० ३०%

९५३-२०७८/३/२४ नेपाल पावर सोलुसन �ा.�ल. ४४१००० ५७३३० १७१९९ ३०%

९५४-२०७८/३/२४ �सनज� आईटी सोलुसन ४४१००० ५७३३० १७१९९ ३०%

९५५-२०७८/३/२४ �टार वेभ टे�नोलोजी �ा.�ल. ४४०५०० ५७२६५ १७१८० ३०%

९६५-२०७८/३/२८ मोफ� जेने�सस क�स�टे�ट �ा.�ल. ३६१००० ४६९३० १४०७९ ३०%

९७७-२०७८/३/२९ अ�का �ेस नेपाल ए�ड सोलार �ा.�ल. १९११४८ २४८४९ ७४५४ ३०%

९८०-२०७८/३/३० �ुप अफ इ��जिनयस� क�सलटे�सी �ा.�ल. १८२०४४ २३६६५ ७१०० ३०%

ज�मा ५९०११२३ ७५९६९८ ३०८६८३

२० कृिष तथा पशुः ५,५८७,११३
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पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� – पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण
ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले
आ�नो आ�त�रक �ोतवाट वजेट िविनयोजन गरी देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था �यि� लगायतलाई काय��म
र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �.१८४६७५१ भु�ानी िदएको पाईयो । य�तो खच�मा िमत�यियता अपनाउनु पद�छ ।

�स न भु�ानी पाउने सं�था/�यि�को नाम �योजन रकम

१ नवदगुा� भेटनरी से�टर पशुसेवाको औषधी र सामान ख�रद ४९९९८१

२ राम सु�दर सापकोटा घाँसको िवउ ख�रद १७८२०

३ राम सु�दर सापकोटा काय��म संचालन तथा अनुगमन १०००००

४ �याम नारायण नाइट� ोजन ख�रद १०००००

५ ब�चु बहादरु काक� कृिष माटो प�र�ण १०००००

६ सागरनाथ कपाली तलव िनकासा ६००००

७ सवल बह�उदे�यीय कृिष तथा पशुपं�ी फम� कृिष तथा पशु सामा�ी ख�रद ६०७५००

८ का�े भेटेनरी से�टर खोप तथा सामान ख�रद ३६१४५०

ज�मा १८४६७५१

पाडा ख�रद: भैसी �व��न काय��म अ�तग�त १०० वटा पाडी खरीद गन� �देश शसत� चालु वाट � १०१८३०० र संिघय शसत� चालुवाट � १५२७४५० गरी ज�मा � २५४५७५० रकम
िनकासा भएकोमा पाडी खरीदको लािग तयार गरेको �पेिशिफकेशनमा ५० �ितशत मुरा� �स गुण भएको उमेर क��तमा डेढ वष� माथी भएको पाडीको �यनुतम वजन १८० के �ज भएको
पाडीको उचाई अगाडीको खु�ा भुईदे�ख जुरो स�मको उचाई १ िमटर १० से मी भएको ह�नुपन� उ�ेख छ। उपरो� �पेिशिफकेशन अनुसारको पाडी �ा� भएको दे�खने गरी कुनै अिभलेख
राखेको छैन । �पेिशिफकेशनको शत�मा नै ५०% मुरा� �स ह�नुपन� उ�ेख भएकोमा तोिकएको �ितशत पुगको �माण सिहत तोिकएको �पेिशिफकेसन अनुसारको पाडी �ा� नभएको
अव�थामा समेत पाडी �वीकार गरी भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको � २५४५७५०

बा�ा ख�रद: बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� िवकास काय��म अ�तग�त १०५ बा�ा र एक वोका ख�रद गन� � ११९४६१२ संिघय शसत� चालुवाट िनकासा भएकोमा बा�ा
ख�रदको लािग तयार गरेको �पेिशिफकेशनमा ५० �ितशत खरी वा जमुनापारी �स भएको बा�ाको �यनुतम वजन १८ के जी ह�नुपन� उमेर ७ मिहना पुरा भएको ह�नुपन� अगाडीको खु�ा
भुईदे�ख पाताको मा�थ�ो भाग स�मको उचाई ४५ से िम भ�दा बढी र पातादेखी पे�छरको फेद स�म ल�वाई क��तमा ५५ से िम भएको ह�नुपन� वोकाको �पेिशिफकेशनमा ८७.७५ �ितशत
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वोयर �स भएको �यनुतम वजन २७ के �ज ह�नुपन� �जनन यो�य वोयर जातको बोकाको अगाडीको खु�ा भुईदेखी पाताको मा�थ�ो भाग स�मको उचाई ५५ से िम भ�दा वढी र पातादे�ख
पु�छरको फेद स�म ल�वाई क��तमा ६५ से िम भएको ह�नुपन� उ�ेख छ । उपरो� �पेिशिफकेशन अनुसारको बा�ा र वोका �ा� भएको दे�खने गरी कुनै अिभलेख राखेको छैन ।
�पेिशिफकेशनको शत�मा नै ५०% �ितशत खरी वा जमुनापारी �स भएको बा�ा र ८७.५ �ितशत वोयर �स जातको वोका ह�नुपन� उ�ेख भएकोमा तोिकएको �ितशत पुगको �माण सिहत
तोिकएको �पेिशिफकेसन अनुसारको बा�ा र वोका �ा� नभएको अव�थामा समेत बा�ा र वोका �वीकार गरी भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको � ११९४६१२

२१ पारी�मीक कम�चारी

२१.१ बढी तलब भु�ानी
नेपाल सरकारको िमित २०७६।४।१६ को िनण�य अनुसार िमित २०७६ साउन १ गते देखी लागुह�ने गरी अनुसुची १ मा संिघय सरकारका कम�चारीको
तलब मान अनुसार उपसिचव �तरको तलब �के ल मा�सक � ४०३८० तोिकएको छ । संघबाट खिटयर यस नगरपा�लकामा �मुख �शासिकय
अ�धकृतको �पमा काय�रत �ी किवराज उ�ेितले उप सिचवको तलब �केल � ४०३८० र �ेड � १५७९ गरी ज�मा मा�सक � ४१८५९ गरी बािष�क �
५४५४६७ भु�ानी ह�नुपन�मा काय�पा�लकाको िनण�य गरी �थािनय तहको दशौ तहको कम�चारी सरह तलब �केल ४७३८० र �ेड � १५७९ गरी
मा�सक � ४८९५९ र वािष�क � ६३६४६७ भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� � ९१०००

९१,०००

२१.२ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(१) मा �ाकृितक �यि�ले बािष�क आयमा िनयमानुसार पा�र�िमक कर ितनु�पन� �यव�था गरेको छ । सरकारले तोकेको
कर छुटको �समा भ�दा बढी रकममा �मश १०% र २०% को दरले पा�र�मीक कर क�ी गरी तलब भु�ानी गनु�पन� मा पा�लकाले िन�न कम�चारीको
पा�र�मीक र क�ी नगरेकाले असुल गनु�पन� � २४०३६।-

�स नं नाम थर पद करयो�य आय ज�मा कर क�ी भएको कर बाँक� कर

१ किवराज उ�ेित � .�.अ. ६५४००० ३५३०० २४९९६ १०३००

२ �ुबराज नेपाल अ�धकृत सातौ ५६५००० १७५०० १६००० १५००

३ �याम�संह धामी अ�धकृत दशौ ६५८००० ३६१०० २५३३२ १०७६८

४ िबनोद ह�मागाई आ ले प अ�धकृत ५६५००० १७५०० १६०३२ १४६८

ज�मा 2442000 106400 82360 २४०३६

२४,०३६

२२ उपभो�ा सिमित तफ�

२२.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा हेभी मेिशन �योग ह�ने र जिटल �ािव�धक िवषयसँग स�ब��धत िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउन
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नह�ने उ�ेख छ । हेभी मेिशन �योग गनु� परेमा �ािव�धकको �सफा�रसमा मा� गन� पाउने उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले यस बष� ३५० भ�दा बढी योजनाह�
उपभो�ा सिमित माफ� त गरेकोमा अ�धकांश योजनामा हेभी मेिशन �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार ग�रएकोमा �ािव�धकको �सफा�रस गन� गरेको
पाइएन । तसथ� िनयमावलीको �यव�था बमो�जम हेिभ मेिशन �योग गदा� �ािव�धकको �सफा�रसमा मा� �योग गन� प�रपाटीको िवकास गनु� पद�छ ।

२२.२ आ�थ�क वष� ०७६।७७ र ०७७।७८ मा वडा नं १४ र १ को भवन िनमा�ण गन� नगरपा�लकाले ��येक भवनको � ७० लाख र उपभो�ा सिमितले �
६४६२६२। �यहोन� गरी सोही बमो�जम लागत अनुमान तयार गरी काय�स�प� गरेको छ । यसरी सरकारी भवन समेत िबना �ित�पधा� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराउने काय�लाई उिचत मा� सिकएन । यसरी उपभो�ालाई ��य� लाभ नपु�े योजनामा सहभागी गराइ िनमा�ण काय� गराउँदा लागत सहभािगता
सुिन��चत ह�न किठनाई पन� र िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत असर पन� स�ने अव�था रह�छ । तसथ� पा�लकाले यस िक�समका योजना लाभ�ाही
समुह भ�दा पिन बोलप�को मा�यमबाट �ित�पधा� गराइ िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी काय�स�प� गन� �णाली अवल�बन गनु� पद�छ ।

२२.३ १२ २०७७-५-१६ च�डे�वरी माग� (च�डे�वरी पच�खोला मम�त काय�) को लागी � ५८२०००।– पे�क� फ�य�ट गरी ज�मा � ११०५५००।– भु�ानी िदँदा Tack Coat को
प�रमाणमा ११८५ बग�िमटरको सडक िवभागको �वीकृत न�स� बमो�जम ०.५ केजी �ित वग� मीटर र जसलाई �लटरमा लैजाद ०.५*५/५.२५=०.४७६
�ित वग� मीटर ह�न आउँछ जसलाई ज�मा वग�मीटर ११८५ ले गुणन गदा� ५६४।०६ �लटरको � १७३।१३ दरले ज�मा � ९७६५५।७१ भु�ानी ह�नु
पन�मा � २०५१५९।०५ भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको � १०७५०३।३४ स�ब�धीत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �…

१०७,५०३

२३ कोिभड -१९ तफ�  ��खएको �योहोरा 
�थािनय तहको आ�नै वजेटवाट िविनयोजन �. ६०००००, संिघय संिचत कोषवाट �. १११०२५०, �देश स��त कोषवाट �. १०००००० र गत वष�को अ�या �. १९९७४८३ गरी ज�मा
�. ५८२१८०८ �ा� भएकोमा िन�नानुसार � ५५६६०६६ खच� भएको छ ।य�तो खच� गदा� पा�लकाले साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको प�रपालना ग�रनुपद�छ ।
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� स िशष�क रकम

१ आइसोलेसन ३३४५५०६

२ औषधी एवं �वा��य साम�ी ख�रद ९५८०३८

३ जनशि� प�रचालन ११७३४५१

४ अ�य ८९०७१

५ मौ�दात २५५७४२

ज�मा ५८२१८०८

२४ अनुगमन तथा स�परी�ण

अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लखेापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको
बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१८२९८६ १०२४३ १७२७४३

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।
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�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा नं.

वे�जुको संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1 ०७४।
७५

३१ पदा�धकारी तथा
सद�यह�को उपचार
खच� बढी भु�ानी
ब�क दा�खला

असुली ३४९२०

२ ३५ िश�क तलब बढी
िनकासा ब�क
दा�खला

असुली १५०३९५

३ ०७६।
७७

६९.४ कर क�ी ब�क
दा�खला

असुली ३०००

४ ४.४ संिचत कोष दा�खला �माण ४०९३३००

५ १८ �देश संिचत कोष
दा�खला

�माण ४६३३७७५

६ २४ नपुग राज�व दा�खला
भएको

�माण २०००००

७ ६३ सामा�जक सुर�ा कर
क�ी बाँक�

असुली ३०१३४

८ ७४.१ �ािव�धक मु�या�न
�माण पेश

�माण १०९७४७०

ज�मा १०२४२९९४.३५

अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ
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गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

१८२९८६ १०२४३ ३५१३० २०७८७३


