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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

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

काया�लय �मुख ल�मी �साद शमा� २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Sudipraj Basnet २०७७-४-१

बे�जु रकम ३९,८४१,८३२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,५१,३८,५५०.५९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ७२,८३,३०,७९९ चालु खच� ५१,५८,२७,३३०.९४

�देश सरकारबाट अनुदान १,७३,४९,००० पँूजीगत खच� १५,१०,३६,३७१

राज�व बाँडफाँट ७,५१,०९,६२१.८४ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,९७,९३,२००

आ�त�रक आय ९१,७५,१११.७

अ�य आय ६०,८३,३३८

कुल आय ८३,६०,४७,८७०.५४ कुल खच� ८२,६६,५६,९०१.९४

बाँक� मौ�दात ६,४५,२९,५१९.१९
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी 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 �वध�न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका
अ�तग�त १४ वडा, ७३ सभा सद�य, १६६.७१ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३४९५३ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय स��त कोष
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस नगरपा�लकाले िव�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय
सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७�।७९ को सम� संिचतकोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ ।

िव�ीय �ितवेदन
आ.व. : २०७�/७९ अव�ध : २०७�/०४/०१ - २०७९/०३/३२

�ा�ी भु�ानी िहसाव
िववरण िट�पणी यसवष�  �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ैभु�ानी
ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ैभु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७३,१२,३�,१२७ ६७,२४,४४,९२०.१२ ६७,२४,४४,९२०.१२ ६९,६�,७२,७�१.३� ६९,६�,७२,७�१.३�

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

७२,२�,३�,००० ६६,६३,६१,४��.१२ ० ६६,६३,६१,४��.१२ ६७,४१,९६,७�१.३� ० ६७,४१,९६,७�१.३�

११००० कर ११ ९,९�,९२,००० ७,१०,२४,०९३.१२ ० ७,१०,२४,०९३.१२ �,�९,६४,११२.२३ ० �,�९,६४,११२.२३

१३००० अनुदान �९,९९,�६,००० ��,�१,९६,२�० ० ��,�१,९६,२�० �७,९१,९३,७४० ० �७,९१,९३,७४०

संघीय सरकार १२ ��,२६,३७,००० �७,०�,४७,२�० ० �७,०�,४७,२�० �२,६०,�२,७७१ ० �२,६०,�२,७७१

�देश सरकार १२ १,७३,४९,००० १,७३,४९,००० ० १,७३,४९,००० �,३१,४०,९६९ ० �,३१,४०,९६९

१४००० अ�य राज�व २,२९,६०,००० ७१,४१,११२ ० ७१,४१,११२ ९०,३�,९२९.१२ ० ९०,३�,९२९.१२

ख. अ�य �ाि� �४,००,१२७ ६०,�३,४६� ६०,�३,४६� २,२६,७६,००० २,२६,७६,०००

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� �४,००,१२७ ४०,००,१२७ ० ४०,००,१२७ २,२६,७६,००० ० २,२६,७६,०००

धरौटी ० २०,�३,३३� ० २०,�३,३३� ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा ० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म

भु�ानी (ग+घ) ७�,४२,७३,�९�.�९ �६,१�,१६,१११.२२ �६,१�,१६,१११.२२ ६६,०�,�०,६७९.९� ६६,०�,�०,६७९.९�

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

७७,��,७३,४६�.�९ ��,७९,९२,१४१.२२ ��,७९,९२,१४१.२२ ६�,१३,२�,६७९.९� ६�,१३,२�,६७९.९�

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
१� ३३,�२,१�,००० २७,�७,४�,६�३.०२ ० २७,�७,४�,६�३.०२ २९,७२,�०,३९३.०२ ० २९,७२,�०,३९३.०२

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१� १६,�६,३७,९०० १३,२४,४१,��०.२० ० १३,२४,४१,��०.२० १६,३०,�४,१३९.९३ ० १६,३०,�४,१३९.९३

२�००० सहायता
(Subsidy)

१� १,�७,२४,००० १,२७,११,४�३ ० १,२७,११,४�३ १,४९,३९,९३� ० १,४९,३९,९३�

२६००० अनुदान १� ७१,००,००० ७१,००,००० ० ७१,००,००० ० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १� २,�२,६९,१०० १,०३,७७,७�� ० १,०३,७७,७�� २,२०,६९,०�३ ० २,२०,६९,०�३

२�००० अ�य खच� १� १,�१,�२,६१�.३० १�,९१,३०० ० १�,९१,३०० ६०,७१,४�� ० ६०,७१,४��

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पूँजीगत खच�

१� १९,९७,४४,��३.२९ ११,�०,२४,०४० ० ११,�०,२४,०४० १४,७�,�०,६४१ ० १४,७�,�०,६४१

घ. अ�य भू�ानी �४,००,१२७ ३�,२३,९७० ३�,२३,९७० ६६,०�,�०,६७९.९� ६६,०�,�०,६७९.९�

कोषह� �४,००,१२७ २४,९०,��७ ० २४,९०,��७ ९२,��,००० ० ९२,��,०००

धरौटी ० १३,४३,�१४ ० १३,४३,�१४ ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन�  बाक�

-१०,४३१ -१०,४३१

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (�,३०,३�,४६�.�९) ११,०६,२�,�०�.९० ११,०६,२�,�०�.९० ३,६२,९२,१०१.४० ३,६२,९२,१०१.४०

च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

�,४�,४४,�९७.�९ �,४�,४४,�९७.�९

वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

(�,३०,३�,४६�.�९) १६,�१,७३,४०६.४९ १६,�१,७३,४०६.४९ ३,६२,९२,१०१.४० ३,६२,९२,१०१.४०

ब�क तथा नगद बाक� २४ १६,�१,७३,४०६.४९ १६,�१,७३,४०६.४९ ६,३०,४३,२९�.७० ६,३०,४३,२९�.७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लेखा�मूख काय�कारी अ�धकृत महालेखापरी�कको काया�लय

पा�लकाबाट �मािणकरण िमितः

�थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली(सू�): �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 (सू�)को �योग गरे तापिन तपशील बमे�जमका �े�ता सू�मा �िव� नगरी CGAS खाता राखेकोले पा�लकाको
िहसाव यथाथ�परक मा� सिकएन ।

�स.नं. िववरण बजेट िनकासा खच� बाँक�

१ सामा�जक सुर�ा तथा सर�ण १५५९५८७९९. १५५९५८७९९. ०.

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा २०७९।५।२८ मा सशत� अनुदान िफता� गन� वांक� अनुदान � ४४३६५४९६। म�ये �. ३५६५०७४६। िमित ०७९/६/५ मा िफता� गरेको �
८७१४७५०।, अ�य रकम आ�ुत�रक आय � ७८२४३९।३५ र कर तथा बढी भु�ानी � ६८४७१२। समेत � १४६७१५१। असुली र दा�खला भई कूलज�मा �
४५८३२६४७। असुली भई दा�खला भएको छ ।

४ आ�त�रक लेखापरी�ण
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ । आ�त�रक लेखापरी�ण दरव�दी भए तापिन कम�चारी पदपूित� नह�नाले आ�त�रक
लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानूनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

५ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गनु�पन�
�यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने
संभावना रह�छ । तसथ� यस नगरपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ब�क मौ�दात फरक परेको 
काया�लयले पेश गरेको २०७८/७९ को सू�बाट िनका�लएको िव�ीय �ितवेदन २७२ �थानीय संिचतकोषमा यो बष�को बचत � ११०६२८८०८।९० र गत
बष�को बचत � ५४५४४५९७।५९ गरी ज�मा बचत � १६५१७३४०६।४९ देखाएको छ । सो मौ�दात म�ये संघीय र �देशको सशत� अनुदान िफता� गन�
वांक� � ४४३६५४९६। िमित २०७९/६/५ स�म िफता� गरी � १२०८०७९१०।४९ बांक� दे�ख�छ । एक�कृत आय �ययमा मौ�दात बांक� �
६४५२९५१९।१९ देखाएको छ । मौ�दात फरक परेको � ५६२७८३९१।३० को स�ब�धमा काया�लयले मौ�दात यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

७ �याय स�पादन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� १ भएको र यो बष� थप भएको ७ समेत ८ िववाद दता� भएकोमा ६ वटा मा�
फ��यौट भई २ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

८ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ६४३१३६६१। राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � -६६८८३०६२१। अ�य आयबाट � १५८०४२१३९।
समेत � ८९११८६४२१। आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  � ५१५८२७३३०। र पँुजीगततफ�  � १५१०३६३७१। र िव�ीय �यब�थातफ�  � १५९७९३२००।
समेत � ८२६६५६९०२। खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ७.७७% �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �
१८५१९५००। खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको २८.८०% �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
 ८०.९०% �ितशत चालुमा ६२.३९% �ितशत र पँुजीगत िनमा�णमा १८.२७% खच� भएको दे�ख�छ ।

९ ल�य �गितको ��थित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा चौमा�सक �गित िववरण पेश गन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले स�ालन
गरेका �ज�ा�तरीय तथा के��ीय �शासक�य आयोजनाम�ये सबै आयोजनाको उपयु�� िनयम बमो�जम अनुसूची – २ बमो�जमको ढाँचामा �गित िववरण
तयार गरेको दे�खएन । काया�लयले स�ालन गरेका सबै योजनाह�को िनयमले तोिकिदए अनुसारको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरी पेश गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० 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 अनुसार सिमित गठन गरेको भए तापिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच
प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

११ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �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 �ी िवमला देवी बुढथापाले िमित २०७८। ३।१० गते � ७४ करोड ०३ लाख ७७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
िमित २०७८। ३।११ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८/४/०५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य
तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले 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 आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ पँूजीगत खच� न.पा ६४५०१८२९ ९००००० ६५९३०५० ५७००८७७९ ४४७१८५९०

२ संघीय ह�ता�त�रत पँूजीगत ८६५३४५४२ १९९८०० २८३३००६ ८३५०१७३६ ८२२३८१९४

१५१०३६३७१ १०९९८०० ९४२६०५६ १४०५१०५१५ १२६९७८४

खच� �ितशत ०.७२% ६.२८% ९३.००% ८४.००%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा ०.७२% �ो�ो चौमा�सकमा ६.२४% ते�ो चौमा�सकमा ९३% �ितशत खच� गरेको छ ।
आषाढ मिहनामा मा� कूल पंूजीगत खच�को ८४ �ितशत खच� दे�खनुले वषा��तमा मा� िवकाश िनमा�ण काय�मा खच� भएको दे�खएकोले स�तु�लत खच� भएको
दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र
अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित
गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �थिमक�करण, िवषय �े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा�
बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५
गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा
�यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत
पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

१४ �शासक�य संगठन 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� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६६ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म लेखा अ�धकृत सिहत ४७ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ
। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत, िश�ा अ�धकृत सिहत २६
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 । साथै ७ जना दरव�दी भ�दा बढी समेत १०० जना करारमा राखेको पाइयो । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह
�भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१५ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवध खच�तफ�  मा� � २०११३७१। खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ 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 । तर नगरपा�लकाले यस वष� �.१०३००००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ
।

१७ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी
लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी �ज�सी
मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने, िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत
�ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ िव�ीय �यव�था 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको
�यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्

�थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात
�.७२७७६९५। ले फरक दे�खएको छ ।
काया�लयले सू� लेखा�णालीको �योग गरे तापिन लेखा �णालीका �वीकृत ढाँचाह� �वचा�लत �पमा सृजना गन� गरेको दे�खएन। ज�तै
नगरपा�लकाको एक�कृत आय�यय िववरण सू� �णालीबाट तयार ह�ने गरेको छैन । संिचतकोष खाताको मम� अनुसार समयमै �ोतगत�पमा आ�दानी
जनाउने र िनकासा खच� लेखी संिचत कोषको यथाथ� िहसाव देखाउन स�ब��धत िनकायको �यान जानुपद�छ ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाइएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

१९ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाइएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपशील वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको
पाइएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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• काया�लयको �े�ता र वकै वीचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के���त भई िवतणमुखी रहेको पाइयो ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाइयो
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
• मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाइएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागू गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
• 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� गरेको पाइएन ।

�म भौचर
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• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाइएन।
• वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार नगरेको
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ६६ जनाको दरब�दी रहेकोमा दरब�दी
�र� रहेको पाइयो
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाइएन
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाइएन ।
• िनजामती सेवा ऐन ३०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी तलब खच� लेखेको पाइयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
• 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� फ��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 यिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२० साव�जिनक लेखापरी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (३) घ मा उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको काय�को िनमा�ण स�झौतामा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन र
मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन� �यव�था समावेश गनु�पन� �ावधान रहेकोमा नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग गरेको
अ�धकांश स�झौतामा उ� �यहोरा समावेश गरेको दे�खएन । साथै िनयम ९७ (७) मा उपभो�ा सिमितले ��येक िक�तामा गरेको काम तथा खच�को सूचना
साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र काम कारबाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा उ� �यव�था अनुसार अ�धकांश
योजनाह�मा साव�जिनक लेखापरी�ण गरेको दे�खएन उपभो�ा सिमितले गरेको काय�को पारदिश�ता वृि� गन� उ� �ावधानको पूण�तः पालना गनु�पन� दे�खएको
छ ।
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२१ कानून र संचालन ��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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १७ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, २२ काय�िव�ध समेत ५४
वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले सबै कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह�
काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
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२२ बैक िहसाव िमलान िववरण 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक�पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण �े�ता अनुसार वांक� � ६४५२९५१९।१९
दे�खएकोमा बैक अनुसार वांक� � ७१८०७२१४।१९ दे�खएकोले � ७२७७६९५। बढी दे�खएकोले बैक िहसाव िमलान िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम खाता अनुसार बाँक� ब�क अनुसार बाँक� फरक

१ ग.२.१ चालु खच� खाता िवजोर वष� ३१२५७०४५.१२ ३२३०८५१९.१२ २७८९४५२६

२ ग.२.३ पँुजीगत खच� खाता िवजोर वष� १०६९५८०२.२२ १६२३५३२०.२२ ५५३९५१८

३ ग.३.१ �थानीय तह धरौटी खाता २२४८६५३ २९२४३५६ ६७५७०३

४ ग.४.१ �थानीय तह संिचतकोष खाता १८२२४६५२.८५ १८२२४६५२.८५ ०

५ ग.५.१ �थानीय तह िविवधकोष खाता ५९८२६ ५९८२६ ०

६ ग.७.२ �थानीयतह �कोप �व�थापनकोष खाता १५०९५४० १५२०५४० १४६०७१४

ज�मा ६४५२९५१९.१९ ७१८०७२१४.१९ ७२७७६९५
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२३ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७८।७९
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास २९९०५००० २२५७४५५८ ४.०४

२ सामा�जक िवकास ४९६११६००० ३८३२७८९२६.२ ६८.६९

३ पूवा�धार िवकास ७३०९७४०१ ४७४२७३९१ ८.५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३९०५६१०० २६५०९८५४ ४.७५

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १३७६९८९६७.५९ ७८२०१४१२.०२ १४.०२

कुल ज�मा ७७५८७३४६९ ५५७९९२१४१ १००

उपयु�� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ६८.६९ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा ८.५०, काया�लय
संचालन तथा �शासिनकमा १४.०२ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा ४.७५ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ४.०४ �ितशत मा� खच�
रहेको दे�खयो । अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सू�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसा�तमा देहाय
बमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा संघीय, �देश र समपूरक अनुदान � ४६७५७२०००। �ा� गरेकोमा खच� � ४३८६६१४७३। भई �
३५८०४०८१। बांक� रहेकोमा � ३५६५०७४६। िमित २०७९।५।२८ मा बे�जु खातामा िफता� दा�खला गरेको भौचर पेश भएको र बाँक� नपुग रकम
२०७९।६।५ मा � १५३३३५। िफता� गरेको पाइयो ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार सशत� ४३८२७२००० ४१९७५९७२६ १८५१२२७४

िवषेश १६१००००० १५४५४९७० ६४५०३०

समपूरक ४२००००० ३४४६७७७ ७६४६७७७

�देश सरकार सशत� ० ० ०

िवषेश ५०००००० ० ५००००००

समपूरक ४०००००० ० ४००००००

ज�मा ४६७५७२००० ४३८६६१४७३ ३५८०४०८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलव भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका ३० िव�ालय तथा िश�कलाई ज�मा � २५०००००। र बयलपाटा अ�पताललाई �
३६२१२००/- गरी ज�मा � ६१२१२००/- िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट िश�कको र अ�पतालको कम�चारीह�को तलब भ�ा भु�ानी गरेको िनयम
संगत नदे�खएको �

६,१२१,२००

२६ योजना ह�ता�तरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१३) मा उपभो�ा वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त िनमा�ण स�प� योजना िनमा�ण स�प� भएप�चा�
आयोजनाको �वािम�व सोही सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था रहेको, काया�लयले सो बमो�जम योजना ह�ता�तरण गरेको पाइएन । योजना
ह�ता�तरण नह� ँदा सोको रेखदेख, मम�तको �ज�मेवारी समेत काया�लयलमा रही थप �ययभार थिपन जाने दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार
सुदरूप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार
पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.१८५१९५००। सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख उप�मुख वडाअ�य� १४
जना

काय�पा�लका सद�य ८
जना

सभाका सद�य ४९
जना

ज�मा

३ टे�लफोन,मोबाइल ८४००० ७२००० ६७२००० ३३६००० १४७०००० २६३४०००

४ पु�तक, पि�का,
ई�टरनेट

७८००० ६०००० ६७२००० ३३६००० ११७६००० २३२२०००

५ सम�वय तथा
सहजीकरण

१२०००० १०८००० १०९२००० ५७६००० २३५२००० ४२४८०००

६ अित�थ स�कार १३२००० १२०००० १३४४००० 0 0 १५९६०००

७ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

४८००० ४२००० ४२००० २४०००० ५८८००० ९६००००

८ चाडपव� खच� २७५०० २५००० ३०२४००० ९६०००० ३९२००० ४४२८५००

९ यातायात खच� ० ० ० ९६००० ४९००० १५०००

ज�मा ५१३५०० ४५१००० ७५१८००० २७३६००० ७३०१००० १८५१९५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८

सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार हालस�म १७ वटा ऐन, ६ वटा
िनयमावली, २२ काय�िव�ध समेत ५४ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा �वाह गरेको िववरण �ा�
भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ�

ज�मदता� १९४३

मृ�यदुता� ३५९

बसाईसराई दता� १७०

िववाह दता� ३०३

स�ब�धिव�छेद दता� २

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ०

कालोप�े सडक मम�त ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ाभेल सडक मम�त ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प�ीकरण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोषजनक दे�खएन ।

२९ �थानीय त�या� अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत 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�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र
सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका
खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले
उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यसतफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

३० औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर � ३६८०००७/- का
औष�ध तथा साम�ी सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औष�ध एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको
गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा
आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

यस काय��मको लािग बजेट � २००११०००/- �यव�था भई � १८८१०१८७। खच� गरी � १२००८१३। बांक� रहेको दे�ख�छ । जस म�ये नेपाल
सरकारबाट �िमकको �यालामा � १३२६४२७१। र आई िड ए बाट � ३६४५४८६। गरी � १६९०९७५७ /- खच� भएको दे�खयो । उ� कामलाई
�ािव�धकले मू�या�न गरी काय�स�प�को आधारमा भु�ानी ग�रएको छ । बांक� खच� � १९००४३०। अ�य �शासिनक खच� भई कुल खच� �
१८८१०१८७। भई ६६ जनाले औषतमा ९५.७२ िदनको रोजगारी पाएको िववरण पेश भएको छ ।

३२ सेिनटरी �याड 

भौ नं ११० िमित २०७९/३/६ सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड
िन:शु�क उपल�ध गराउन कोटेशन मा�यमबाट छनौट गरी िददी बिहनी जैिवक �याड उ�ोगबाट �ित �याड � १०६ (मू॰अ॰कर बाहेक ) का दरले ७०९६
�याकेटको ढुवानी समेत � ८४९९५८। (मूअकर समेत) भु�ानी ग�रएको छ । भौ नं १०८/०७९/३/६ ए��जला ट� ेड ए�ड स�लायस� अछामबाट १७१४६
पकेट �ित इकाई दर � ८०। मू.अ.कर सिहत � १५४९९९८/४० गरी ज�मा � २३९९९५६/४० मा ख�रद गरी मौ�दातमा राखेको छ । माग अनुसार
िव�ालयमा पठाइने काया�लयले जनाएको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

काया�लयले जैिवक �याडको अ�धकतम ख�रद मू�य औषतमा � ९३।(मूअकर वाहेक) का दरले ८८४२ �याकेटको �. २३९९९५६/- लागत अनुमान
तयार गरेकोमा सोको कुनै आधार खुलाएको छैन । साव�जिनक ख�रद ऐन िनयमावलीमा भएका �यव�थाह�को पालना नगरी आधार नखुलाई लागत
अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद िमत�ययी, पारदश� ह�न नस�ने भएकाले ऐन िनयमावलीमा भएको �यव�था अपनाई लागत अनुमान तयार
गनु�पद�छ ।
काया�लयले वष�भ�र िव�ाथ�लाई सेवा िदन ख�रद गन� �याड आ�थ�क वष�को अ�तमा अथा�त आषाढ ६ मा ख�रद गरेकोले लि�त उ�े�य पूरा ह�ने
दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ िनमा�ण काय�को गुण�तर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िनरी�ण र परी�ण
गनु�पद�छ । काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त गुण�तर
परी�णको आव�यक �यव�था गनु�पद�छ । काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने,

ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� ज�ता काय�
गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । अतः िनयमावली तथा स�झौतामा
उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

३४ वीमा गराउनुपन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको बीमा
गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लय�ारा संचा�लत दश लाख मा�थका अ�धकाँश िनमा�ण काय�को स�झौतामा बीमाको �यव�था गरेको छैन भने स�झौतामा
बीमाको �यव�था भए तापिन िनमा�ण �यवसायीले बीमा गरेको �माण पेश भएका छैनन् । िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित
�यूनीकरणका लािग अिनवाय� �पमा संरचनाको वीमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

३५ �ज�सी िनरी�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ बमो�जम तयार ग�रएको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�े�खत �ललाम िब��
गनु�पन� �ज�सी मालसामान िनयम १०६ बमो�जम एक मिहनािभ� �ि�या शु� गनु�पन� तथा िनयम ९९(४) बमो�जम मम�त स�भार गनु�पन� मालसामानको हकमा
ितन मिहनािभ� मम�त स�भार गरी स�नुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन बमो�जम �ललाम िब�� तथा मम�त स�भार गनु�पन� काय�
नगरेकोले िनयमानुसार गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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३६ �ज�सी एक�कृत नभएको 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक
स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । गाउंपा�लका सम�मा एक काया�लय भएकोले यस िभ�का गाउंपा�लका, नगरपा�लका िभ�का
१४ वडा काया�लय , िश�ा,�वा��य , कृिष र पशु ज�ता इकाइ समेतको एउटै �ज�सी खातामा खच� ह�ने र नह�ने मालसमानको एिककृत �ज�सी िवबरण राखी
अ�याव�धक अिभलेख रा�नु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले गाउंपा�लका काया�लयको छु�ै �ज�सी खाता र अ�य िवषयगत िनकाय र वडा
काया�लयह�को छु�ा छु�ै अिभलेख राखेको दे�खएकोले एिककृत �ज�सीखाता तयार गरी अ�याव�धक रा�नु पद�छ।

३७ १८ २०७८-१०-९ �ज�सी दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच� गदा� िवल भरपाई सिहत जाँच गरी ठीक द�ु�त दे�खएमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले से�लना फिन�चर उ�ोग अछामको िवल नं १९/०७८/९/२२ बाट ख�रद � ४५२००/- �ज�सी दा�खला नगरी भु�ानी
भएको दे�खएकोले �ज�सी दा�खला पेश गन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

४५,२००

३८ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
�य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस�
�वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ ।
�थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� िफ�ड भ�ा वापत १६ जना �ािव�धक कम�चारीह�लाई � १०९२०००/-खच� गरेको पाइयो।पा�लकाको आ�दानी
बमो�जम खच� गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ �कोप �यव�थापन कोष 

पा�लकाबाट उपल�ध गराइएको िववरण अनुसार आ.व.२०७८।७९ को आषाढ मसा�तस�म �देश स��त कोषबाट, �थानीय तहको आ�नै कोषबाट, संघीय
कोिभड कोषबाट र अ�य �ोतबाट समेत �.४०,००,१२७।- आ�दानी भएकोमा �कोप �यव�थापन काय�मा �.२४,९०,५८७।- खच� भई �.१५,०९,५४०।-
बाँक� रहेको पाइयो ।

आय रकम �यय रकम

गत बष�को �ज�मेवारी १२७ यसवष�को खच� २४९०५८७

यस वष�को आय ४०००००० बैक मौ�दात १५०९५४०

ज�मा ४०००१२७ ज�मा ४०००१२७

४० आयको अनुमान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक
आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ। नगरपा�लकाले पेश गरेको आय/�ययको अनुमान � २४८०००००। आयतफ�  � ९१७५१११।७० भएको
छ ।आय अनुमानको तुलनामा बा�तिवक आय ३६.९९% कम दे�खएकोले अनुमान यथाथ�परक भएन । आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा के��ीय अनुदानबाट
गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के��ीय अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

६६६८६३७०१ ९१७५१११.७ १.३७%

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा १.३७% �ितशत मा� रहेको छ ।
�यसैले नगरपा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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४१ कर चु�ा वेगर धरौटी िफता� 
भौ नं १४ िमित २०७९/३/३१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उतरदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 6६ अनुसार धरौटी राखेको रकम काम समा� भए
पिछ �माण सिहत धरौटी मा� आएमा िफता� िदनु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �ी जा�पादेवी िनमा�ण सेवालाई � १६५५००/- धरौटी िफता� गरेकोमा
स�ब�धीत �यि� वा सं�थाको िनवेदन, काया�लयमा दता�, िफता� गन� आदेश, ज�मा गरेको �माण, कर चु�ा �माण वेगर धरौटी िफता� गरेको दे�खएकोले �माण
पेश गनु�पन� �

१६५,५००

४२ धरौटी खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ६४ मा काया�लयले आ�नो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा ज�मा गरेको रकम
आ�दानी तथा खच� गदा� गो�वरा तथा �यि�गत धरौटी खाता अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले धरौटीको आ�थ�क िववरणमा गत बष�को
�ज�मेवारी � १५०९१२९। यस बष�को आय � २०८३३३८। ज�मा � ३५९२४६४। खच� � १३४३८१४। भई बांक� � २२४८६५३। �याद नाघेका िफता�
गन� नपन� धरौटी रकम छानिवन गरी िफता� गन� नपन� पुराना धरौटी रकम राज�व सदर�याहा गनु�पन� दे�ख�छ । साथै ज�मा धरौटी म�ये � ८३३६११। को नाम
नामेसी िववरण पेश नभएकोले छानिवन गरी नाम नामेसी िववरण खुलाउनु पद�छ । िफता� गन� नपन� धेरै पुराना धरौटी भए छानिवन गरी आ�दानी गनु�पन�
दे�खएको �

१,२२३,७४१

४३ डोजर भाडा 
नगरपा�लकामा रहेको डोजर भाडामा लगाए बापत �ा� ह�ने आयलाई नगरपा�लकाले डोजरको भाडा भनेर िशष�क उ�ेख गरेर आयमा आ�दानी गरेको छैन ।
कितपय उपभो�ा सिमितले डोजर भाडामा लगेको समयको भाडा रकम िनजह�को िबलबाट क�ा गरेको तर राज�वमा आ�दानी गरेको छैन । जसबाट
नगरपा�लकाको आय यिकन गन� सिकने अव�था छैन ।

४४ नदीज�य पदाथ�को ठे�का 
नगरपा�लकाको काय��े� िभ� नदीज�य पदाथ� ढु�ा, िग�ी, बालुवा िनका�ने गरी �.३०००,०००।०० (मू.अ.कर बाहेक) लागत अनुमान भएको सूचना
आ�वान गरेकोमा �. ३०,०१,०००।०० (मू.अ.कर बाहेक) मा एस एच क�ट��सनसंग २०७८।९।९ मा स�झौता भएको छ । उ� ठे�का �यव�थापनमा
स�झौता बमो�जम मू.अ.कर सिहत �.३३९११३०। बुझाउनुपन�मा २०७८।९।८ मा �. ११३०५००। र २०७९।०३।२४ मा � ११,९८,०००। बुझाएको छ
भने करसिहत बुझाउन बाँक� �. १०,६२,६३०। रकम अथा�त मू.अ.कर बाहेक � ९,४०,३८१। असुल गरी संिचतकोष ज�मा गनु�पन� �.

९४०,३८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ स�कल िबजक वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच� गदा� िवल भरपाइ सिहत जाँच गरी ठीक द�ु�त दे�खएमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले भौ नं ४९/िमित ०७९/३/२४ बाट �रभर एडभरटाइ�ज� सिभ�स िवल नं २११/०७८/१२/२८ मू�य अिभबृि� सिहत
� ६८६७५/- भु�ानी गरेको िवजक पेश गरेको नदे�खएकोले िवल भरपाई वेगरको रकम िवल पेश गन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

६८,६७५

४६ नपाउने लुगा भ�ा 
भु�ानी भौ नं ५९९ िमित २०७८/१२/५ सुदरु प��चम �देश पदा�धकारी स�ब�धी ऐन २०७५ मा पदा�धकारीले पोशाक खच� पाउने �यव�था गरेको छैन ।
कम�चारीको हकमा हरेक बष� चै� मिहनामा भु�ानी ह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयले वडा नं १४ का वडा देहायका पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई नपाउने
रकम तथा दोहोरो भु�ानी गरेकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

भौ नं र िमित पदा�धकारी तथा कम�चारीको नाम भु�ानी रकम कैिफयत

५९९/२०७८/१२/५ १४ नं वडा सिचव श�भु महतो २०००० दोहोरो भु�ानी

५९९/२०७८/१२/५ १४ नं वडा अ�य� कण� बहादरु साउद २०००० नपाउने भु�ानी

५९९/२०७८/१२/५ १४ नं वडा सद�य �ी सीता िव.क २०००० नपाउने भु�ानी

५९९/२०७८/१२/५ १४ नं वडा सद�य �ी कृ�ण वोहरा २०००० नपाउने भु�ानी

ज�मा ८००००

८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �मण अव�धमा �थानीय भ�ा 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७(११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले
दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था रहेको छ ।
काया�लयबाट िविभ� समयमा कम�चारीह�को �मण गदा� �मण भ�ा भु�ानीमा �थानीय भ�ा क�ा गरेको पाइएन । तसथ� िनयममा �यव�था भए बमो�जम
गनु�पद�छ ।

४८ पे�क� बाँक� 
सुदरूप��चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम १२ बमो�जम पे�क� िदएको रकम �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने एवं िदने
दबैुको कत��य ह�ने कुरा उ�ेख छ । काया�लयले उपल�ध गराएको पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यस�म फ�यौट ह�न बाँक� रहेको
िन�नानुसार �याद नाघेको पे�क� रकम � १०७५९५९। िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� �.

पे�क� �लनेको नाम �योजन �याद िभ�को �याद नाघेको ज�मा

लिहर क��ट�कसन १५/०७८/११/२६ वडा न १ बै�नाथ काया�लय भवन िनमा�ण पे�क� ० ९७५९५९ ९७५९५९

शारदा बोगटी नगरपा�लका चालु तफ� को पे�क� ० ५०००० ५००००

��याक ए�जल यवुा ��व नगरपा�लका चालु तफ� को पे�क� ० ५०००० ५००००

ज�मा ० १०७५९५९ १०७५९५९

१,०७५,९५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच� गदा� िवल भरपाई सिहत जाँच गरी ठीक द�ु�त दे�खएमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका भौ नं र िमितबाट भु�ानी गरेको िनमा�ण �यवसायीले �ोिभजनल सम आइटमको िवजक पेश गरेको
नदे�खएकोले �ोिभजनल सम आइटमतफ� को िवल भरपाई वेगरको रकम िवल पेश गन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

भौ नं र िमित िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण स�झौता रकम

४९१/०७९/३/२५ बदा� देवी िनमा�ण सेवा सुदरु लि�त �ािव�धक िश�ालयको भवन िनमा�ण काय�स�प� पेश नभएको ६३७९१९८

४९३/०७९/३/२५ बदा� देवी िनमा�ण सेवा वडा नं १ खेल मैदान िनमा�ण २६३७११५

४९५/०७९/३/२५ बदा� देवी िनमा�ण सेवा �रडीकोट खेल मैदान िनमा�ण २६२५७०१

४९७/०७९/३/२५ धमा� ए�ड सन िनमा�ण सेवा जनता बह�मुखी �या�पस भवन िनमा�ण २५८८११९

४९९/०७९/३/२५ वषा� िनमा�ण सेवा शहरी �वा��य िक��नक भवन िनमा�ण ८२६२४०

५०१/०७९/३/२५ वषा� िनमा�ण सेवा ि�पुरा सु�दरी अधुरो भवन िनमा�ण ९८४४८७

ज�मा १६०४०८६०

१६,०४०,८६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० बीजक वेगर बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच� गदा� िवल भरपाइ सिहत जाँच गरी ठीक द�ु�त दे�खएमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका भौ नं र िमितबाट भु�ानी गरेको िनमा�ण �यवसायीले िवजक पेश गरेको नदे�खएकोले िवल भरपाई वेगरको
रकम िवल पेश गन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

भौ नं र िमित �यवसायीको नाम /कामको िवरण भु�ानी रकम िबल रकम बढी रकम

४९५/०७९/३/२५ बदा�देवी िनमा�ण सेवा �रडीकोट खेल मैदान िनमा�ण काय� २६२५७०१ १६५८७१५.७ ९३६९८५.३

९८/०७९/३/२६ लिहर क��ट��सन/ वडा नं १ व�ैनाथ काया�लय भवन ५५६२९७० २०९०३२६.०९ ३४७२६४३.९१

९३/०७९/३/२६ लिहर क��ट��सन / �भाध�कोट मा.िव छा�ावास भवन ४२६२११६ २६२२४६८.३६ १६३९६४७.६४

९५/०७९/३/२६ लिहर क��ट��सन/ वडा नं १ व�ैनाथ काया�लय भवन ६०४५०७५ २०२७५१६.२४ ४०१७५५८.७६

५०१/०७९/३/२५ बदा�देवी िनमा�ण सेवा ि�पुरा सु�दरी �या�पस अधुरो िनमा�ण काय� ९८४४८७ ० ९८४४८७

ज�मा ११०५१३२२.३१

११,०५१,३२२.३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ �ािव�धक मू�या�न वेगर भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा कुनै पिन कामको �ािवधक मू�या�न गरी काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लयले देहायका कामको भु�ानी गदा� काम भएको �ािव�धक मू�या�न वेगर भु�ानी गरेको दे�खएकोले �ािव�धक मू�या�न �ितवेदन
पेश गनु�पन� दे�खएको �

भौ .नं र िमित कामको िववरण भु�ानी
रकम

१७८/०७८/१२/२५ वडा नं १० काया�लयले िविभ� साइजका पाइप ख�रद गरेको १७८९९४

१९७/०७९/२/१९ वडा नं ४ ले �य ुशैले�वरी स�लायस�को िवल नं २५८/०७९/१/९ बाट िविभ� साइजका पाइप ख�रद २१००००

२२४/०७९/३/२५ बुढाकोट ऐसडा िव�तीकरण लािग नगरपा�लकाबाट १२०००००/- र १ नं वडाबाट � २५००००/- �
१४५००००/- नेपाल िव�ुत �ा�धकारणलाई भु�ानी गरेकोमा काम स�प� गरेको �ािवधक �ितवेदन पेश नभएको

१४५००००

४७३/०७९/३/२५ वडा नं ड काया�लयले िविभ� साइजका ३१५० िमटर पाइप ख�रद गरी �ािव�धक मू�या�न तथा ह�ता�तरण
�माण वेगर खच� भु�ानी

२३००००

संघीय ह�ता�तरीत पंु�जगत

७५/०७९/३/२५ सं�ामतोली खापर माण ुदे�ख घुघुरकोट मा.िव सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९६००००

ज�मा ३०२८९९४

३,०२८,९९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��णको ला�ग पेश भएको छैन । गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू �न�नानसुार रहेको छ । (� हजारमा)

गत वष�स�मको बे�जू (A) यो वष� स�पर��ण ग�रएको
बे�जू (B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू (C=A-B)

२४७६८३ ० २४७६८३

५३ अ�ाव�धक वे�जु
यसपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� स�पर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

स�पर��णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

२४७६८३ ० ३९842 ० २८७525

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


