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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : कावासोती नगरपा�लका, नवलपुर , कावासोती नगरपा�लका , नवलपरासी पूव� भाग

काया�लय �मुख िपता�बर पा�डे २०७९-५-२७ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख रमेश घित� २०७७-११-१० २०७८-१०-२६

लेखा �मुख मदन गौतम २०७५-१२-१५ हाल स�म काय�रत

बे�जु रकम २६,७८९,९३६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २८,११,२९,०३२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६१,१५,३५,६१५ चालु खच� ६७,४६,४७,७३७

�देश सरकारबाट अनुदान २,९४,६२,००० पँूजीगत खच� ३८,९९,०२,९५२

राज�व बाँडफाँट १९,६२,१५,६७४ िव�ीय/अ�य �यव�था ३३,३४,४७,७७०

आ�त�रक आय ८,०८,४६,९८८

अ�य आय ३५,७१,६७,११७

कुल आय १,२७,५२,२७,३९४ कुल खच� १,३९,७९,९८,४५९

बाँक� मौ�दात १५,८३,५७,९६७
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१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र काया�लयले
िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका
पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९।१०।११ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�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 पा�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� पा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त १७ वडा, ८७सभा सद�य, ११४वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ६२४२१ जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा
भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७८।०७९ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट
आफैले गरकेो �ाि�/

भु�ानी ज�मा
आफैले गरकेो �ाि�/

भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) १,१४,९६,६२,४०६.१० १,०३,६९,०५,३३२.०१ १,०३,६९,०५,३३२.०१ १,००,४९,०९,०१३.७३ १,००,४९,०९,०१३.७३

क. �ाि� १,०८,२७,९१,९९९.०० ९३,९९,४९,९२९.१४ ९३,९९,४९,९२९.१४ ९८,७६,२६,९७८.७३ ९८,७६,२६,९७८.७३

�म भौचर
न�बर

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

११००० कर 11 २२,५२,५४,०००.०० २२,१६,५७,५९५.२५ २२,१६,५७,५९५.२५ २०,४६,११,६४२.८१ २०,४६,११,६४२.८१

१३०००
अनुदान ७२,०९,४३,०००.०० ६६,२८,८७,२६७.१५ ६६,२८,८७,२६७.१५ ७२,०६,१४,३१५.५० ७२,०६,१४,३१५.५०

संघीय सरकार 12 ६५,५१,४४,०००.०० ६१,१५,३५,६१४.८० ६१,१५,३५,६१४.८० ६७,८८,००,२६६.०० ६७,८८,००,२६६.००

�देश सरकार 12 ३,५७,९९,०००.०० २,९४,६२,०००.०० २,९४,६२,०००.०० १,७७,४५,०००.०० १,७७,४५,०००.००

जनसहभािगता ३,००,००,०००.०० २,१८,८९,६५२.३५ २,१८,८९,६५२.३५ २,४०,६९,०४९.५० २,४०,६९,०४९.५०

१४०००
अ�य राज�व १३,६४,४४,९९९.०० ५,५२,७७,०६६.७४ ५,५२,७७,०६६.७४ ६,२४,०१,०२०.४२ ६,२४,०१,०२०.४२

१५०००
िविवध �ाि� १,५०,०००.०० १,२८,०००.०० १,२८,०००.०० 0 0

ख. अ�य �ाि� ६,६८,७०,४०७.१० ९,६९,५५,४०२.८७ ९,६९,५५,४०२.८७ १,७२,८२,०३५.०० १,७२,८२,०३५.००

िवतरण गन�
बाक� राज�व 0 0 0 0 0

कोषह� ६,६८,७०,४०७.१० ५,२८,४३,५९२.८७ ५,२८,४३,५९२.८७ ४५,९१,९७६.०० ४५,९१,९७६.००

धरौटी 0 ४,४१,११,८१०.०० ४,४१,११,८१०.०० १,२६,९०,०५९.०० १,२६,९०,०५९.००

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म 0 0 0 0 0

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भु�ानी
(ग+घ)

१,३९,५८,९९,८३२.९३ १,१५,२७,१९,४९६.०८ १,१५,२७,१९,४९६.०८ ८९,३७,९५,७३७.४९ ८९,३७,९५,७३७.४९

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट) १,३२,९०,२९,४२५.८३ १,०६,४५,५०,६९०.०८ १,०६,४५,५०,६९०.०८ ८७,६०,०६,३५४.४९ ८७,६०,०६,३५४.४९

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा 18 २९,२१,२२,७९०.०० २८,५२,२२,११७.८० २८,५२,२२,११७.८० २५,९०,१२,६७५.०७ २५,९०,१२,६७५.०७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग 18 ३१,६८,५८,६५३.०० २६,६९,९३,६२८.०१ २६,६९,९३,६२८.०१ १६,३२,८९,८४१.४२ १६,३२,८९,८४१.४२

२५०००
सहायता
(Subsidy) 18 १४,००,०००.०० १०,४८,६४४.०० १०,४८,६४४.०० ६,६०,०००.०० ६,६०,०००.००

२६०००
अनुदान 18 0 0 0 १,८५,०००.०० १,८५,०००.००

२७०००
सामा�जक
सुर�ा 18 १,९८,८१,५४०.०० ७९,७२,७०७.०० ७९,७२,७०७.०० ४७,७९,८७८.०० ४७,७९,८७८.००

२८०००
अ�य खच� 18 १३,३५,४३,०९०.८३ ११,३४,१०,६४०.६० ११,३४,१०,६४०.६० १६,०४,४७०.०० १६,०४,४७०.००

३१००० गैर
िव�ीय

18 ५६,५२,२३,३५२.०० ३८,९९,०२,९५२.६७ ३८,९९,०२,९५२.६७ ४४,६४,७४,४९०.०० ४४,६४,७४,४९०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�प�ी /
पूँजीगत खच�

घ. अ�य
भू�ानी ६,६८,७०,४०७.१० ८,८१,६८,८०६.०० ८,८१,६८,८०६.०० ८९,३७,९५,७३७.४९ ८९,३७,९५,७३७.४९

कोषह� ६,६८,७०,४०७.१० ४,१६,५९,६२७.०० ४,१६,५९,६२७.०० १,३९,६६,८५४.०० १,३९,६६,८५४.००

धरौटी 0 ४,६५,०९,१७९.०० ४,६५,०९,१७९.०० ३८,२२,५२९.०० ३८,२२,५२९.००

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म 0 0 0 0 0

ङ. यो वष�को
बचत (�युन) (२४,६२,३७,४२६.८३) (११,५८,१४,१६४.०७) (११,५८,१४,१६४.०७) ११,११,१३,२७६.२४ ११,११,१३,२७६.२४

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या) २८,११,२९,०३२.५० २८,११,२९,०३२.५० २७,९७,१४,१५२.३१ २७,९७,१४,१५२.३१

वषा��तको
बाक� रकम (ङ
+ च) (२४,६२,३७,४२६.८३) १६,५३,१४,८६८.४३ १६,५३,१४,८६८.४३ ३९,०८,२७,४२८.५५ ३९,०८,२७,४२८.५५

ब�क तथा नगद
बाक� 24 १५,८३,५७,९६८.४३ १५,८३,५७,९६८.४३ १६,१६,२५,२०८.६२ १६,१६,२५,२०८.६२

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• 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 पाईएन।
• �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 पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी 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 �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• 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 पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ 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 ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको १९१ जनाको दरब�दी रहेकोमा १७५
जनाको पदपूित� भइ १६ दरब�दी �र� रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन�
अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ 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 �. ५०३४९५५२।- तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ बजेट �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर
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५.१ 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 �ी �मशंकर मद�नीले िमित २०७८।३।१० गते �. ९६ करोड ३४ लाख ३८ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा िमित २०७८।३।१०। मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।३।१७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५.२ अब�डा बजेट- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अव�डा नराखी आय �ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ भने अ�तर-सरकारी िव� �यव�थापन
ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स��चत कोषमा�थ �ययभार ह�ने रकम वाहेकका अ�य रकम आ�नो बजेटमा �यव�था गरी स�ब��धत �यव�थािपकाबाट �य�तो वजेट
�वीकृत भएपिछ मा� खच� गनु�पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले यो वष� भैपरी र �कोप �यव�थापनकोष िशष�कमा एकमु� �पमा �. ३९३८९२०६।- बजेट
राखेकोमा काय��म तोकेको छैन । आब�डा रकम रा�ने चलन भएपिन वािषा�क नीित तथा काय��म र बजेटको �स�ा�त िवप�रत भएकोले बजेट अव�डाको �पमा
राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

५.३ 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 �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�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 �शासिकय अ�धकृतले चै�
१५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले वशैाख १० गते मा� उपल�ध
गराएको र सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�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 ।

�म भौचर
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५.४ चौमा�सक पँूजीगत खच�- आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण
वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले ते�ो चौमा�सक तथा
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�. हजारमा)

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

पँू�जगत खच�तफ� 389902 64294 80935 244672 133970

�ितशत 16.49 20.76 62.75 34.36

५.५ गत बष�को दािय�व- आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा
काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय
तहले २०७८।७९ मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई �. ७५२५५०५५।- भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय �मुखबाट �माणीत
गराएको आधारमा यो बष� (२०७८।७९) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था नगरेको अब�थामा समेत उ� रकम भु�ानी गरेको पाइयो ।
बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य
काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नगन� �यब�था िमलाउनु पद�छ ।

�म भौचर
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५.६ �े�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।०७९ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट (�. हजारमा) खच� (�. हजारमा)

1. आ�थ�क िवकास 70511 53133

2. पूवा�धार िवकास 431934 286881

3. सामा�जक िवकास 484054 437105

4. सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� 61298 44274

5. काया�लय संचालन तथा �शासिनक 281230 243156

ज�मा 1329027 1064549

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

�. स. िववरण योजना सं�या रकम (�. हजारमा)

1. �.१ लाखभ�दा कमको योजना 15 459

2. �. १ लाख एकदे�ख ५ लाख स�मका योजना 257 66950

3. �. ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 61 48370

4. �.१0 लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना 113 409354

5. �. ५० लाख भ�दा मा�थका 11 107040

ज�मा 457 632173

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.८ खच� िब�लेषण- पा�लकाले यो बष� कुल आ�त�रक आयबाट �· ८०८४६९८८।- , राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �· ८३७२१३२८९।- सामा�जक सुर�ाकोष
(अ�यआय) �·३५७१६७११७।- तथा गतवष�को �ज�मेवारी �.२८११२९०३२।- समेत ग�र �.१५५६३५६४२६।- ज�मा आ�दानी भएकोमा चालु तफ�
�.६७४६४७७३७।–, पँूजीगत तफ�  �. ३८९९०२९५२।- र सामा�जक सुर�ा र कोष (िब�ीय �यब�था खच�) तफ�  �. ३३३४४७७७०।- समेत
�.१३९७९९८४५९।- ज�मा खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ५.७८ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.

२००१२८५८।- खच� भएको छ, जुन आ�त�रक आयको �ितशत २४·७५ रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
 ४८.२६ �ितशत चालु , २७·८९ �ितशतमा� पँूजीगत िनमा�णमा तथा सामा�जक सुर�ा र कोष (िव�ीय �यव�था खच�) २३.८५ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ ।
यसबाट पा�लकाले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

५.९ काय��म तथा �गित- तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने
योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�यञ अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना
छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ ।यस स�ब�धमा पा�लकाले योजनाह�मा बजेट �यून िविनयोजन, ज�गा िववाद तथा लागत सहभािगता नभएकोले योजना काया��वयन
नभएको भ�े जवाफ िदएको छ । पँूजीगत काय��म तफ�  शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं.१३ (गत आ.ब को �याद थप) २९,९७ ० ०.००

२ अधुरा आधारभूत �वा��य काया�लय भवनह� िनमा�ण २०,०० ० ०.००

३ द�लत सामुदायीक भवन िनमा�ण वडा नं. १३ २,०० ० ०.००

४ वडा काया�लयह� �तरो�ती �मागत समेतका लागी वडा नं. १,३ र ११ १५,०० ० ०.००

५ कोिभड-१९ �वकथामतथा िनय��णका लागी ए�बुले�स ख�रद कावासोती १२ र १७ २०,०० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ नगरपा�लकाको नयाँ भवनमा Digital Citizen Charter रा�ने ५,०० ० ०.००

७ आधारभूत �वा��य सेवा के��को लागी क��यटुर ि��टर ख�रद ६,०० ० ०.००

८ �वा��य शाखा तथा �वा��य सं�थाह�को लागी िडि�ज रेि�जेरेटर ख�रद १,०० ० ०.००

९ सहकारीलाई क��यटुर तथा ि��टर �यब�थापन ६,०० ० ०.००

१० नमूना शा�तीटोल देखी के��े खोला जाने बाटो �तरो�ती कावासोती-१६ ५,०० ० ०.००

११ दशघरे चोक देखी वडा काया�लय स�म नाला िनमा�ण कावासोती-५ ९,०० ० ०.००

१२ सातघरे ि�भुवनटार सडक ख�ड बाटो कालोप�े कावासोती-१६ १७,०० ० ०.००

१३ मोहन पुनको घरदेखी उ�र तफ� को खोलामा क�भ�मा थप २,०० ० ०.००

१४ �र� रोड वडा नं.०५ (�याद थप) ५०,०० ० ०.००

१५ सुवेदार चोक देखी झोझाड बाटो कालोप�े कावासोती-१४ १८,०० ० ०.००

१६ ि�भुवनी िभ�ी कृिष माग� �ावेल १,५० ० ०.००

१७ वडा नं. ७ को बोटे टोलमा क�भट� िनमा�ण १,५० ० ०.००

१८ िचसापानी बाटो कालोप�े वडा नं. १७ ५,०० ० ०.००

१९ पूव�टोल बाटो कालोप�े मम�त कावासोती-६ ३,०० ० ०.००

२० वडा नं. ७ र १० को �समानामा पन� के��े खोलामा क�भट� िनमा�ण २,०० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ क�भट� िनमा�ण अधुरो वडा नं. १० १,०० ० ०.००

२२ वडा नं. १२ र १३ जो�ने ओरालो सडक �तरो�ती २,०० ० ०.००

२३ कु�नहरी ह�लाक� सडक पुल त�ब�धन कावासोती-१३ ५,०० ० ०.००

२४ बेलटाँडी कालोप�े कावासोती-१५ २६,०० ० ०.००

२५ बनदेउरी क�भट� िनमा�ण वडा नं. ७ १,५० ० ०.००

२६ वडा नं. २ बाटो िनमा�णको नपुग रकम भु�ानी बाँक� १,०० ० ०.००

२७ कु�नहरी चोक देखी वडा काया�लय जाने बाटो कालो प�े वडा नं. ४ २०,०० ० ०.००

२८ नगरपा�लका पूव�नाला िनमा�ण सुधार ७,०० ० ०.००

२९ सालघारी चोक देखी �र�रोड स�म बाटो कालोप�े कावासोती-४ १०,०० ० ०.००

३० वडा नं. १३ �सतामणी कु�नरी सडक �तरो�ती ५,०० ० ०.००

३१ अिभवन क�भट� िनमा�ण वडा नं. १७ २,०० ० ०.००

३२ बाटो मम�त वडा नं. ६ पूव�टोल २,०० ० ०.००

३३ जनचेतना �ा.िब देखी शेर बहादरुको घर स�म बाटो कालोप�े कावासोती-१० १३,०० ० ०.००

३४ आधाभूत �वा��य के�� जाने बाटो मम�त तथा �तरो�ती वडा नं.११ 

(गत आ.ब को भु�ानी बाँक�)
५५ ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ बाढी िनय��णको लागी तारजाली ख�रद ५,०० ० ०.००

३६ �संचाई बो�र� िनमा�ण अपुग वडा नं. ३ १,०० ० ०.००

३७ वडा नं. ६ अधुरो �संचाई बो�र� २,०० ० ०.००

३८ गु��हीढकाहा म�यबत� सामुदायीक बन अधुरो मचान िन. ५,०० ० ०.००

३९ बाल उधान कावासोती-५ २,०० ० ०.००

४० नगर प�रसरमा ग�डा तथा िग�को शालीक िनमा�ण �यब�थापन ६,०० ० ०.००

४१ �य ुटावर �रटेिन� वाल िनमा�ण ५,०० ० ०.००

४२ डणवारदेवी कोटटाँडी म��दर िनमा�ण वडा नं. १४ १,५० ० ०.००

४३ कठौना र गु��ही जो�ने पुलको दायाँबायाँ पानीको बहाव �यब�थापन वडा नं. १५ ४,०० ० ०.००

४४ बाल उधान कावासोती-४ १,०० ० ०.००

४५ का�लका म��दर वडा नं. १३ १,०० ० ०.००

४६ बृ�ा�ममा होमन कु�ड िनमा�ण वडा नं.१२ १,०० ० ०.००

४७ िचलाहा रतवल सामुदायीक होम�टे गेट िनमा�ण १,५० ० ०.००

४८ लामीचौर सामुदायीक होम�टे भवन सहयोग वडा नं. ७ २,०० ० ०.००

४९ मानव ब�यज�तु ��द �यिुनकरण (�याद थप) ३०,५० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० दगुा� म��दर मम�त सुधार वडा नं. ६ १,०० ० ०.००

५१ चणडंे�वरी मा.िब गेट िनमा�ण १,५० ० ०.००

५२ रगंसाला िनमा�ण कावासोती-६ १८,०० ० ०.००

५३ कालीका म.िब वडा नं. ५ मम�त तथा संर�ण २,०० ० ०.००

५४ वडा काया�लय मम�त वडा नं.-१४ २,०० ० ०.००

५५ समपूरक कोष १,६४,८७ ० ०.००

५६ घुमाउरी मा�थ�ो बाटो �तरो�ती ५,०० ० ०.००

५७ बाटो मम�त तथा �तरो�ती १,०० ० ०.००

५८ सडक ब�� �यब�थापन ३,०० ० ०.००

५९ जनता मा.िब बस ख�रद ५,०० ० ०.००

६० पया�पय�टन पाक�  िड.िप.आर िनमा�ण २,८० ० ०.००

६१ मोहन पुनको घर देखी उ�र तफ� को खोलामा क�भट� िनमा�ण तथा बाटो �ावेल र 

ऐेटघाट चोकमा �ित�ालय सिहत नाला िनमा�ण
६,०० ० ०.००

६२ कावासोती-७ उ�यालो बनाउनका लागी सडक ब�ी ५,०० ० ०.००

६३ सािवक वडा नं. २ को मिहला भवन कटान िनय��ण र रामनगरको पूल 

द�ीण तफ�  त�ब�धन िनमा�ण
१,८५ ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ ई��चोक िभ�ी माग� मोजाईक टायल ३,०० ० ०.००

६५ रमाईलो टोल वडा नं. ९ देखी वडा नं. ८ जो�ने बाटो कालोप�े ९,०० ० ०.००

६६ िबधुत तार पोल जडान तथा सान� काम ५,०० ० ०.००

६७ जल उ�प� �कोप िनय��णका लागी �मुपाईप ख�रद तथा बाढी पिहरो 
िनय��ण एवं मेिशनरी संचालन खच�

२,८५ ० ०.००

६८ तटब�धन िनमा�ण कु�नहरी ५,०० ० ०.००

६९ शा��त टोल नहर िनमा�ण बुढौली कुना ७,०० ० ०.००

७० ि�भुवनटार बाटो कालोप�े १४,०० ० ०.००

७१ �ृजनिशल टोलको बाटो कालोप�े तथा कुमारी टोलको अधुरो ३० िम. समेत २०,३० ० ०.००

७२ िचसापानी बाटो कालोप�े (िनल �साद पुडासैिनको घर देखी दि�ण तफ� ) १०,०० ० ०.००

७३ क�हैया कृषक समूह ढोिकको मलखाद भ�डारण ट�स भवन सहयोग १,२० ० ०.००

७४ फ�ाघाट झो.पु, कावासोती नगरपा�लका, नवलपरासी -बद�घाट सु�ता पूव� ५,०० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 65

६ िव�ीय िववरण परी�णः 
�ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ३९३१४७९०३।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

२८११२९०३२।- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ११२०१८८७१।- घटी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ ।

७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

७.१ कानून र स�ालन ��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 २ वटा ऐन, १० वटा काय�िव�ध, १ वटा
िनद�िशका, २ वटा मापद�ड, १ वटा नीित लगायत १६ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� सबै कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु
पद�छ ।

७.२ �यायीक सिमित– �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�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ११६ र यो बष� थप भएको १६४ गरी कुल २८० िववाद दता� भएकोमा १५२
वटा मा� फ�य�ट भई १२८ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 65

८.१ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ । िविभ� पदमा ११४ जना �वीकृत दरब�दी िभ�नै कम�चारीह� करारमा रा�ख �. २८८६१०००।- खच� लेखेको छ ।

८.२ क�याण कोष– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यस वष�
िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �. १५०००००।- ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको
�यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा
सुधार गनु� पद�छ ।

िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको
तफ� बाट शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको छ ।

८.३ �वा��य सेवा �वाह- यस पा�लका अ�तरगत १७ वटा �वा��य सं�थामा ७२ �वा�य कम�को दरब�दी रहेकोमा ३२ जना �थायी तथा ३१ जना करारमा रा�ख
सेवा �वाह भएको दे�खयो । �वा��य सं�थाले बालबा�लका र गभ�वती मिहलालाई खोप सेवा, पोषण सेवा( ब�चाको तौल �लने, कुपोिषत ब�चाको उपचार
गन�,पोषण परामश� आिद) ,प�रवार िनयोजन सेवा र परामश�, सामा�य िबरामी जांच र उपचार सेवा, �यरोग उपचार सेवा, कु�रोग जांच र उपचार सेवा, मले�रया
जांच र उपचार सेवा, सुर�ीत मातृ�व सेवा( गभ�वती जांच, सु�केरी सेवा, सु�केरी जांच ), सुिचकृत ग�रएका औष�ध िनशु�क िबतरण ,बालरोग उपचार सेवा,
गभ�वती लाई एचआईभी प�र�ण सेवा, आिद सबै सेवा िनशु�क �पमा िदँद ैआएको छ ।
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९ सेवा �वाह िववरणः 
सेवा�वाह- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लकाले तथा वडा काया�लयको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकालेवाट
�ा� िववरण अनुसार सेवा �वाह गरेको पाइयो । साथै देखाइएकोमा अ�य कुन–कुनमा हो भनी यिकन ह�न सिकएन ।

िववरण ज�मा

घटना दता� ४३६६

घरबाटो �सफा�रष पेश नगरेको

नाग�रकता �सफा�रष पेश नगरेको

नाता �मािणत पेश नगरेको

अ�य पेश नगरेको

१० स�प�� उपयोग र संर�णः

१०.१ 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 पा�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 पा�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 समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी �ज�सी
मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र ि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 ।
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१०.२ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण उपयोग तथा हक ह�ता�तरण- �थानीय सरकार स� चाल 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 ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको
छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को
रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�पद�छ । अिभलेख रा�नुपन�मा राखेको पाइएन ।

१०.३ सवारीसाधन ख�रद– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानी

य तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट
उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार पा�लकाले २ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �. ५००००० बजेटबाट खच� गरेको छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल र �कुटर २ 500000

११ आ�थ�क सहायता र अ�य िविवध खच�ः

११.१ महो�सव तथा अ�य खच� – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने
कानूनी �यव�था गरेको दे�खदनै । तर पा�लकालेले यस वष� कुल ७ उ�सव महो�सव, धािम�क, सामा�जक, साँ�कृितक �कृितका काय�मा �. ४३००००।- खच�
गरेको छ ।
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११.२ ि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 । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ३२०००००।- खच� गरेको छ ।

११.३ 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 पा�लकाले यस वष� �. ८८१७२३।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

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

आ.व. : २०७८/७९ �कार : आ�त�रक राज�व खाता मिहना : असार ( �. हजारमा)

�स.नं. आ�दानी शीष�क अनुमान यस मिहना 
स�मको आ�दानी

आ�दानी 
�ितशत

१ एक�कृत स�पती कर 25000000 6305219 25.22

२ भुिमकर/मालपोत 5000000 8747993 174.96

३ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर 60000000 0 0.00

४ घरवहाल कर 8500000 9761079 114.84

५ वहाल िवटौरी कर 1000000 482923 48.29

६ अ�य कर 50000 144707 289.41
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७ पय�टन शु�क 500000 0 0.00

८ सरकारी स�पतीको िब��बाट �ा� रकम 10200000 0 0.00

९ अ�य िब��बाट �ा� रकम 10000 0 0.00

१० अ�य सेवा शु�क तथा िब�� 500000 413620 82.72

११ �याियक द�तूर 10000 16100 161.00

१२ िश�ा �े�को आ�दानी 200000 8000 4.00

१३ अ�य �शासिनक सेवा शु�क 400000 1500 0.38

१४ पािक� � शु�क 50000 0 0.00

१५ न�सापास द�तुर 5000000 3157355 63.15

१६ �सफा�रश द�तुर 9000000 10798822 119.99

१७ �यि�गत घटना दता� द�तुर 100000 532000 532.00

१८ नाता �मािणत द�तुर 200000 1527000 763.50

१९ अ�य द�तुर 11500000 1624046 14.12

२० �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर 8500000 2631671 30.96

२१ रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर 5000 0 0.00

�म भौचर
न�बर
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२२ अ�य �े�को आय 31609999 25789221 81.59

२३ �याियक द�ड ज�रवाना र जफत 50000 15000 30.00

२४ �शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत 1000000 1538552 153.86

२५ �दषुण िनय��ण शु�क 5000000 0 0.00

ज�मा 183384999 73494808 40.08

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ । पा�लकाले पेश गरेको
एिककृत आय �यय िववरणमा आ�त�रक आय तफ�  �. ८०८४६९८८।- आ�दानी देखाएकोमा सु�बाट तयार भएको आ�त�रक राज�व खातामा �.

७३४९४८०८।- दे�ख�छ । यसरी एिककृत आय �यय र सु�बाट तयार भएको िववरणमा फरक दे�खएको रकम स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गनु�पद�छ । 

१३ अ�यः

१३.१ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा
नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २
�ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म
खच�बाट ३ �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७८।०७९ मा क�टी�जे�सी बापत �. ५७०६४०।- खच� गरेको छ ।
यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर
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१३.२ �धानम��ी रोजगार काय��म– �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय
तहिभ�का वडाह�मागोरेटोबाटो, �सिड तथा बाटो सो�लङ िनमा�ण ज�ता लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ६५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.

२८९४४२२।- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ४२ िदनदे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच�
लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

१३.३ डीपीआर खच�- बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय
तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम

वडा नं. ६, र १६ को भवन िड.िप.आर अल नेपाल क�स�टे�सी सिभ�सेस 490000

फोहोर मैला �यव�थापन आइ.इ.इ प�रचय 345780

कावासोती ताल आइ.इ.इ एसटी इ��जिनय�रङ क�स�टे�ट ए�ड क��ट��सन �ा.�ल. 344650

ज�मा: 1180430

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� पा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा पा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु
पद�छ ।यस स�ब�धमा पा�लकाले िड.िप.आर. िनमा�णको �ममा �ािव�धक जनशि� पदपूत� भइ नसकेको कारण परापश�दाताबाट सेवा ख�रद गनु� परेको भ�े
जावाफ िदएतापिन यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको नदे�खएकोले खच�को साथ�कता दे�खएन ।

१४ िश�ाः 

�म भौचर
न�बर
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िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ४० सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार
रहेको दे�ख�छ । 

िव�ालयगत िश�क दरब�दी र िव�ाथ� सं�या िववरण २०७९

�.सं. िव�ालयको नाम ठेगाना तहगत दरब�दी िववरण

िश�क
दरब�दी

पदपूित� म�ये 

राहत र करार
िव�ाथ� सं�या
(२०७९)

1 माझी �ा.िव., शेरग� कावासोती-१५ 2 1 46

2 जलदेवी �ा.िव., बालुवाडाँडा कावासोती-१ 2 1 19

3 नारायणी �ा.िव., ट�वा कावासोती-७ 3 2 79

4 सूय�दय �ा.िव., साँढ कावासोती-७ 3 2 39

5 सर�वती जनजागृित �ा.िव., साँढ कावासोती-७ 3 0 43

6 जनचेतना �ा.िव., रतवल कावासोती-१० 3 2 64

7 कावासोती �ा.िव., बग�चा कावासोती-९ 3 3 72

8 नारायणी �ा.िव., अमलटारी कावासोती-१७ 3 2 63

9 नारायणी �ा.िव., लौगाई कावासोती-११ 3 3 42

10 4 3 126

�म भौचर
न�बर
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का�लका �ा.िव., बुढौली कुना कावासोती-१३

11 शा��त �ा.िव., गैरी कावासोती-१३ 5 2 133

12 स�तुदेवी राि�� य �ा.िव., िपठौली कावासोती-१२ 3 0 89

13 राजर�न �ा.िव., राजम��दर कावासोती-१२ 5 1 146

14 बालक�याण �ा.िव., अ�यौली कावासोती-१४ 4 0 112

15 च��हँस �ा.िव., अ�यौली कावासोती-१४ 4 0 167

16 �संहनाथ �ा.िव., बरौली कावासोती-१५ 3 3 118

17 दगुा� भवानी �ा.िव., बाघखोर कावासोती-१५ 3 3 56

18 जनिवकास आ. िव., २८ िवगाहा कावासोती-३ 7 6 142

19 नवदगुा� आ. िव., भा�ोला कावासोती-२ 8 3 254

20 महाराजा आ. िव., हा�ीखोर कावासोती-१ 7 3 207

21 गोसाइबाबा आ.िव., िचसापानी कावासोती-१७ 7 6 196

22 ने.रा.आ.िव., कँुढौली कावासोती-११ 8 4 169

23 िपठौली आ.िव., िपठौली कावासोती-१३ 6 1 111

24 िदपे�� आ.िव. , अ�यौली कावासोती-१६ 8 1 230

�म भौचर
न�बर
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25 शिहद�मृित सा.मा.िव. कावासोती-३ 14 11 393

26 जनक�याण मा.िव., �र�ेपानी कावासोती-१ 14 5 348

27 �ानोदय मा.िव. कावासोती-८ 15 7 617

28 जनक�याण मा.िव., कावासोती कावासोती-८ 10 4 358

29 च�डे�वरी मा.िव., गोडार कावासोती-१५ 15 7 508

30 िशव मा.िव., िशवव�ती कावासोती-२ 25 4 1640

31 जनता मा.िव., िब�णनुगर कावासोती-६ 19 4 779

32 सर�वती मा.िव., हसौरा कावासोती-४ 20 14 1015

33 जीवन �योित मा.िव. कावासोती कावासोती-३ 15 10 377

34 का�लका मा.िव., ल�मीनगर कावासोती-५ 13 7 326

35 जनता मा.िव., मगरकोट कावासोती-१० 18 4 467

36 सर�वती मा.िव., गोछडा कावासोती-१७ 20 13 770

37 ि�भुवन बाल मा.िव., ढोक� कावासोती-१७ 23 14 1147

38 शा��त िनकु� मा. िव., क�नटार कावासोती १२ 13 4 350

39 जनता मा.िव., ि�भुवनटार कावासोती-१४ 21 5 651

�म भौचर
न�बर
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40 जनता मा.िव. शहीदनगर, ड�डा कावासोती-१६ 20 9 1008

कुल ज�मा 382 174 13477

१५ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० मा चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म पे�क� फ�य�ट गरी स�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म �याद ननाघेको �. ४३२००००।- तथा �याद नाघेको �. ५२५७४२२।- समेत ज�मा �.

९५७७४२२।- पे�क� फ�य�ट गन� बाँक� दे�खएको छ । िनयममा �यव�था भए बमो�जम काया�लयले पे�क� फ�य�ट गनु�पद�छ ।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१५.१ गुमा पौडेल िमित २०७९।३।२४ ६,७०,५१६

१५.२ िशव मा.िव. िमित २०७९।१।६ ३०,००,०००

१५.३ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण िमित २०७८।५।२७ २,८८,९०६

१५.४ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण िमित २०७९।२।२५ ७,००,०००

४,६५९,४२२

१६ बढी दरमा ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था िन�न भौचरबाट िहउँदे घाँसको िवउ खरीद गदा� �ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र भु�ानी भएकोले प�लकालाइ बढी �ययभार पन� गएकोले
अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.िमित घाँसको नाम ख�रद दर �ज�ा दर प�रमाण फरक दर बढी भु�ानी

२९०,५६३
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१३३।२०७८।७।१६ जै घाँस ११० ६३ १५५० ४७ ७२८५०

बिष�म घाँस ३४० ३३६ ३५० ४ १४००

१८३।२०७८।८।१५ जै घाँस ११० ६३ ७३५ ४७ ३४५४५

बिष�म घाँस ३४० ३३६ ४८ ४ १९२

२३८।२०७८।९।८ जै घाँस ११५ ६३ १२०० ५२ ६२४००

बिष�म घाँस ३४५ ३३६ १०८ ९ ९७२

२८७।२०७८।९।२७ जै घाँस ६३ ६३ ३२६ ४७ १५३२२

बिष�म घाँस ३४० ३३६ १०८ ४ ४३२

७९६।२०७९।३।७ वंगुरको पाठा पाठी ५५०० ४७२५ ५४ ७७५ ४१८५०

६९।२०७८।११।२७ सुडान घांस १२५ १०५ ३०३० २० ६०६००

ज�मा २९०५६३

�म भौचर
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१७ औष�ध ख�रद 

• आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. GMP सट�फइड 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 भिन खुलाएको �माण समावेश नभएको।

• आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

• तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एिकन 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 बाँक� रहेको औष�धह�
�ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

१८ कृिष तथा पशुमा अनुदान 

सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावका�रता मापन गन�
संय�� िवकास गरी उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ ।यस वष� कृिष तथा पशु काय��म अ�तग�त संचा�लत केही
काय��मह� देहायअनुसार छन्।अनुदान िवतरण प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको
काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा
समेत वृि� नगन� ह� ँदा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पछ�  । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा
�थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन समेत �लई लागत सहभािगता नभएका काय��ममा समेत अिनवाय� लागत सहभािगता सुिन��चत गन�
नगरपा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े�
तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेर मा� अनुदान िदने नीित तय गरेको दे�खएन । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले
सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

�स.नं. योजना तथा काय��म खच� रकम अनुदान लाभ�ाही
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�ितशत सं�या

१ आ.व. ०७७/७८मा �थापना भएका कृिष तफ� का साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट
िवकास काय��म िनर�तरता

११५४५६१ ५० १३५

२ आ.व. ०७७/७८मा �थापना भएका बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास
काय��म िनर�तरता

७००००० ५० १०५

३ तरकारी बालीको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म स�ालन १२००००० ५० ४५

४ गाई/भैसीको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म स�ालन २४९९७०० ५० २५

५ खा�ा� बालीको उ�त बीउ उपयोगमा मू�य अनुदान १७९५१९७ ५० १८००

६ म�यम �िव�धय�ु बह�उ�े��यय फलफूल नस�री �थापना काय��म ७५०००० ८५ २६९९

७ रैथाने बाली �व�न काय��म (बाली िवकास काय��म) १२७४३३० १०० ३००

८ कृिष उपज बजार पूवा�धार िनमा�णका लािग सहयोग २५००००० ८० ३५०

९ िकसान सूचीकरण काय��म ३००००० १०० २२००

१० पशु आहारा िमसन काय��म ३७८७५० १०० १५०

ज�मा १२५५२५३८ ७८०९

अनुदान िवतरण प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ ।
अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह� ँदा ठुला
अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पछ�  । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन
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गरी �ल�खत �ितवेदन समेत �लई लागत सहभािगता नभएका काय��ममा समेत अिनवाय� लागत सहभािगता सुिन��चत गन� नगरपा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े�
तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेर मा� अनुदान िदने नीित तय गरेको दे�खएन । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले
सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ । 

१९ अनु�पादक तथा िवतरणमुखी खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �ितफल निदने र पँूजी
िनमा�ण नह�ने िवतरणमुखी �योजनमा गरेको खच�ले पा�लकालाई �ययभार पारेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.न/िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम �

४४३।२०७८।११।१० तामाङ घेदङु समाजलाई सहयोग ४००००

३६४।२०७८।१०।१७ िशव शि� अ�या��मक �ित�ान लाइ बाजा तथा सामा�ी ख�रद सहयोग ७००००

३२५।२०७८।१०।३ था� क�याणका�रणी �ज�ा काय�सिमित ६००००

३०८।२०७८।९।२९ िशव शि� यवुा �लव ५००००

३०९।२०७८।९।२९ �ज�ा खेलकुद िवकास सिमित ७००००

ज�मा २९००००

२९०,०००
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२० �माण पेश गनु�पन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु��ट गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा भरपाई पेश नभएकोले �माण तथा पु��ाई गन� �माण पेश गनु�पन� �.

भौन र िमित िववरण रकम

२७५।२०७८।९।२३ नगरपा�लका चालुतफ� को भौचर पेश नभएको भपा�ई �माण पेश गनु�पन� १५७५२९

९९८।२०७९।३।२३ �ािव�धक िश�ा स�ालन अनुदान जनता मािव मगरकोट भपा�ई �माण पेश गनु�पन� १००००००

�ािव�धक िश�ा स�ालन अनुदान शिहद �मृित मािव भपा�ई �माण पेश गनु�पन� ७४१०९४

२४९।२०७९।३।२४ िशव�स सेनीटरी ने��कन उ�ेगबाट १५३८४ �याकेट ख�रद गरेको िवतरण भपा�ई �माण पेश गनु�पन� ९९९९२३

ज�मा २८९८५४६

२,८९८,५४६

२१ अनुगमन तथा �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा
�मणलाई िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ।िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको
िववरण रा�नुपन� उ�ेख छ।काया�लय र वडा तथा �वा��य सं�थामा समेत यो वष� िवषयगत शीष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �.२५ लाख
९५ हजार खच� लेखेको छ,तर �मणको उ�े�य, अनुगमन तथा �मण �ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, आिद राखेको छैन।जसले गदा� अनुगमन तथा
�मणको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े आधार रहेन।यसमा सुधार तथा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ।
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२२ महँगी भ�ा 
अथ� म��ालयको िमित २०७९।०१।२१ को चलानी न�बर १७१९ को प�ाअनुसार संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको काया�लयलाई बोधाथ�
िदएको प�मा तहाँ म��ालयको प� सं�या ७७।७८,चलानी न�बर १०३,िमित २०७८।३।२४ को प�वमो�जम नेपाल सरकार अ�तग�त िविभ� िनकायको �वीकृत
दरव�दीमा करारमा काय�रत कम�चारीह�लाई मा�सक �पमा महंगी भ�ा उपल�ध गराउने स�ब�धी �यहोरा पेश ह� ंदा यस स�ब�धमा कुनैपिन कानुनी �यव�था
भएको नपाइएकोले करारमा काय�रत कम�चारीह�लाइ महंगी भ�ा उपल�ध गराउन नसिकने िमित २०७९।०१।१५ को िनण�य अनुसारको �यव�था भएकोले
यस�र पा�लकाले करारको ११४ जना कम�चा�रलाई मा�सक �.२००० का दरले बािष�क �.२७३६००० भु�ानी गरेको पाईयो ।यस�र कम�चा�रलाई िनयम
िवप�रत भु�ानी ग�रएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

२,७३६,०००

२३ �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) अनुसार खच� गदा� �य�तो खच� पु��ाई गन� िवल ,भपा�इ ,�माण र कागजात
स�ल� गनु�पन� �यव�था उ�ेख गरेको छ। नगरपा�लकाले वडा २,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५र १६काया�लयको �मुपाईप माग गरेको प� वमो�जम
लागत अनुमान , मेजरमे�टवुक र नगर िवपद �यव�थापन सिमितका त�का�लन संयोजक तथा नगर उप−�मुखले �मुपाईप स�लाई गन� मनकामना �मुपाईप
उ�ोगलाई �मुपाईप उपल�ध गराउन लेखेको प� , माग फाराम ,दा�खला �ितवेदन फाराम , िनण�य ,िवल भपा�ई , ई��जिनयरको �सफा�रश र िट�पणको आधारमा
,िविभ� वडामा वषा�दको समयमा भिन सडक �यव�थापन गन� मनकामना �मुपाईप उ�ोगवाट देहायवमो�जमका िविभ� साईजका �मुपाईप गो�वारा भौचर
नं·१२१ िमित∶२०७८।१०।२४ वाट �याट र कर वाहेक �.४६९८४८१।०० को �मुपाईप ख�रद गरी माग भएवमो�जम उपल�ध गराएको दे�ख�छ । िविभ�
साईजका ती �मुपाईपह� सडक �यव�थापन गदा� कुन कुन ठाउँमा के कित योजनाह�मा �योग र जडान भए र कित मौ�दात वाँक� रहेको छ , भ�े समयमा
जानाकारी ह�न सकेन। अिन ती �मुपाईपह� तोिकएको मापद�ड तथा गुण�तर वमो�जम सडक �यव�थापनको लािग ग�रएको कामको स�व�धमा ई��जिनयर तथा
�ािव�धकवाट अनुगमन तथा सुप�रवे�ण भएको दे�खएन । तसथ� काया�लयले सडक �यव�थापनको लािग ती �मु पाईपह� खच� लेखेकोमा,काया�लयले अनुगमन
गरी खच� एिकन गरेको दे�खएन। सडक �यव�थापन गदा� कुन कुन ठाउँमा के कित योजनाह�मा खच� भए र कित वाँक� छन् पु��ाई गन� ई��जिनयर तथा
�ािव�धक कम�चारीवाट पु��ाई भएको आधार र �माण सिहतको �ितवेदन पेश गन� �·

�स·नं· �मुपाईप प�रमाण दर रकम

1 NP3,250mm DH 50 2483.25 124162.5

2 NP3,300mm DH 122.5 3585.75 439254.38

४,९३४,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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3 NP3,450mm DH 200 5139.75 1027950

4 NP3,600mm DH 207 7092 147745.63

5 NP3,900mm DH 7.5 9792 72765

6 ,750mm DH 72.5 12852 931770

7 T Charge 1job 528794.18 528794.18

Sub Total 4596441.68

Discount 5% as per bill of Supplier 229822.08

Sub Total (After Discount ) 4366619.59

VAT 13% 567660.55

Total Amount 4934280

२४ �यवसायी दता� तथा निवकरणको ��थती 
नगरपा�लकाले ��येक आ�थ�क वष�मा आ�थ�क ऐन�ार पा�लकािभ� संचालनमा रहेका िविभ� �यवसायीको दता� निवकरण तथा खारेजीका स�व�धमा करका
दरह� िनधा�रण गद� आएकोमा पा�लकाले यो वष� २०७८।०७९मा ज�मा �यवसायी सं�या ४१६५म�ये िनवकरण सं�या ३३५९ नयाँ �यवसाय दता� ३२४ र
निवकरण गन� वाँक� सं�या ८०६ रहेको छ।निवकरण वाँक� ८०६ म�ये १० वटा देहायवमो�जमका �यवसायवाट �.९४६९०।०० राज�व संकलन ह�नेमा उ�
रकम संकलन नभएको पा�लकाको स�व��धत राज�वशाखावाट �ा� िववरणमा उ�ेख छ ।पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार ८०६ वटा �यवसायको निवकरण
शु�क राज�व पा�लकामा संकलन नभएको दे�ख�छ ।पा�लकाले �यवसाय कर ितनु�पन� करदाता कर ितन� आएपिछ मा� कर �लने र वाँक� व�यौता कर संकलन गन�
ठोस पहल गरेको दे�खदनै। जसका कारण पा�लकामा स�व��धत आ�थ�क वष�मा संकलन ह�नुपन� राज�व संकलन ह�न सकेको छैन ।पा�लकाले देहायका अित�र�
संपूण� �यवसायीलाई समयमा नै निवकरण गन�को लािग आव�यक वातावरण सृजना ग�र उिचत पहल गनु�द�छ ।

�·सं· �यवसायीको नाम/ठेगाना यो वष�को निवकरणीय शु�क

१· िशवबाबा िव�कका� ि�ल सटर 17410

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२· मजला� कृिष तथा पशु फम� 16500

३· िकरन अकलादेवी ��टल तथा सटर उ�ोग 10810

४· M.K· फिन�चर 10810

५· िशतल सटर ि�ल 7510

६· Brother auto Land 7010

७· �यू मनकामना सुनचादी पसल 6610

८· ज�सन �ीन पाक�  रे�ुरे�ट 6020

९· पो�ेल स�लायस� 6010

१०· �य ुअिभवास �ी ट� ेडस� 6000

ज�मा 94690

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ अधुरो िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (१) बमो�जम लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै ख�रद स�झौताबाट ह�न स�ने वा
काम िप�छे छुटै ख�रद स�झौता गनु� पन� ते�तै ९(२) साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� बोलप� जमानत वा काय�स�पादन जमानत लगायत
मोिबलाईजेशन र िडमोिबलाईजेशन खच�, िबमा, परामश�दातालाई िदनु पन� सुिवधा वापतका काय�ह� गुण�तर प�र�ण, �यवसायज�य �वा��य र सुर�ा, एज िब�ट
न�सा, काय�स�पादन जमानतको किमशन खच� अिन आिदको छु�ै आइटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु� पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकाले सो बेगर
अधुरो िनमा�ण भनी भु�ानी िदएको केही उदाहरण िन�न बमो�जम छन् ।

�स·नं· गो.भी. र िमित उपभो�ा सिमित /िनमा�ण �यवसायी रकम

१· ३४५।२०७९।०३।०७ वडा नं·१७अधुरो तमु क�याणधी वौ�गु�वा िनमा�ण उपभो�ा सिमित 194208

२· ३९०।२०७९।०३।१६ वडा नं·३को ओम शा��तआ�ाम अधुरो िनमा�ण उपभो�ा सिमित 98433

ज�मा 292641

२६ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२५(२) वमो�जम िनमा�ण काय�स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत
ड� ई�, िडजाईन वा �पे�सिफकेशन वमो�जम भए नभएको एिकन गन� �ािव�धक कम�चारीवाट जाचवुझ गराई काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था उ�ेख
गरेको छ । पा�लकाले सशत� अनुदान रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय� गन� जनता मा�यिमक िव�ालय मगरकोट लाई
�.१८०००००. िनकासा िदएको रकमको िनमा�ण काय� स�प� गरी काय�स�प� �ितदेन तयार गरेको दे�खएन । काया�लयले तोिकएको समयमा काय�स�प� गरी
�ािव�धकवाट नाँपजाँच गराई भौितक िनमा�ण काय�को काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१,८००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 65

२७ अवलोकन �मण 

अवलोकन �मणःपा�लकामा रहेका १७ वडाम�ये वडा न�बर १७ बाहेक १६ वटा वडाका वडा सिमित सद�य,काया�लयका कम�चा�र आधारभुत �वा��य शाखाका
कम�चा�र ,सहका�र शखा,�याियक सिमित तथा �धाना�यापक ह� िविभ� समयमा अवलोकन गदा� सो को खच� पा�लकाले �.३५७७८२० खच� लेखेको पाइयो।
य�तो खच�लाइ िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ।

२८ ८५१ २०७९-३-१३ अनुगमन भ�ा 
कावासोित नगरपा�लका अ�तग�त आ.व २०७८।७९ मा व�द ैगरेका वडा�त�रय भौितक पूवा�धार िनमा�ण योजना अनुगमन भिन र�सलाल महतोले २०७८।१२।
६,७,८,९,१०,११,१३,१४,१५,१६,१७,१८,२०,२१,२२,२३,२४,२५ िन�न िमितमा १८ वटा अनुगमन ए�लै ग�र भ�ा बुझेको पाइयो ।यस�र कानुन िवप�रत
भ�ा बुझेको रकम स�ध��धतबाट असुल ग�र स��चतकोष दा�खला गनु�पन� �.

१५,३००

२९ न�फाईलर 

मु�य अिभवृि� कर ऐन,२०५२ को दफा १४(१) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िब�� गदा� �ापकलाइ कर िबजक िदनुपन� �यव�था छ ।उ� कर िवजकबाट
Taxable VAT Sales को अशं ख�रदमा ितरेको मु.अ.कर घटाइ अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । तोिकएको समयमा
आपुित�कता�ले मु�य अिभवृि� कर दा�खला गनु�पन�मा �यवसायीको IRD Portal मा PAN Search गदा� सेवा�दायक देहायको �यवसायी लामो समयदे�ख
न�फाइलर दे�खएको छन् ।न�फाइलरलाइ मु�य अिभवृि� कर भु�ानी ह�ने समयमा दा�खला नह�ने ��थितले कर राज�वमा असर पन� दे�खंदा उ� �यवसायीले
मु.अ.कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

भौ.न. िमती फम�को नाम कुल
भु�ानी

मु.अ.कर
रकम

मु.अ.कर न�बर िवजक न�बर र िमित कैिफयत

६४७।२०७९।१।
१२

आ.ए�ड.उ ता�लम
के��

३९५७२७ ४५५२६ ६१३२२०४२० ०२,२०७९।१।२ २०७८।m१२ दे�ख
न�फालर

८३८।२०७९।३।
१२

१९६६२० २२६२० ०४,२०७९।२।११

२५६,०७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७३।२०७९।३।
२५

३४२२८८ ३९३७८ ०५,२०७९।३।६

१००५।२०७९।३।
२३

४९५६१८ ५७०१८ ०६,२०७९।३।२३

१००६।२०७९।३।
२३

४९५६१८ ५७०१८ ०७,२०७९।३।१२

६७१।२०७९।१।
२२

B.N क�पिन ३००००० ३४५१३ ६०६६९१७८९ ००००२९,२०७८।१२।
२९

२०७८।m।१० दे�ख
न�फालर

ज�मा २५६०७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० परामश� सेवामा ओभरहेड भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ (१) अनुसार साव�जिनक िनकायले परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अ�धनमा रही
तयार गनु�पन� �यव�था छ साथै १२ (४) अनुसार परामश� सेवा र अ�य सेवाको लागत अनुमान अनुसुची १ क को ढाँचामा तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ।लागत
अनुमानमा परामश�दातालाई ओभरहेडको �य�था नरहेको ह� ँदा ओभरहेड िदन िम�ने दे�खदनै।काया�लयले िन�नानुसारका परामश�दातावाट परमश� सेवा ख�रद
गरेकोमा ओभरहेड समेत भु�ानी गरेको दे�खएकोले ओभरहेड वापत भु�ानी भएको रकम अशुल गनु�पन� �

गो.भौ.न र िमित परामश� दाताको नाम कुल भु�ानी ओभरहेड रकम

८।२०७८।६।२२ िहमालयन सामुदाियक िवकास
म� सुर�ीत आ�वासन प�रयोजना

१३९२९१५ ४०५७०

२०७८।१०।१३ १३२७३८० ३८६६२

८९।२०७९।१।२१ १५६४०२७ ८१०३३

२०५।२०७९।३।२१ २१९६२५६ ३१८०८

ज�मा ६४८०५७८ १९२०७३

१९२,०७३

३१ आ�त�रक लेखापरी�ण तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.१ स�कल िवल नभएको- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन�
िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले िन�न फम�ह�लाइ भु�ानी िदएकोमा स�कल कर िवजक संल� नरहेकोले स�कल िवल पेश
गनु�पन� �

भौ.न।िमित िववरण फम�को नाम िवजक रकम

९७।२०७८।१०।५ वडा नं. ८ काया�लयको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण िद�ा िनमा�ण सेवा �ा.�ल. 496832

११२।२०७८।१०।१८ काया�लयले क��यटुर तथा ि��टर ख�रद अनुसुया स�लायस� �ा.�ल. 499686

१३९।२०७८।११।१२ �ािव�ाट क��ट��सन इ��जिनयस� �ा.�ल. 346474

४२७।२०७८।१०।२६ छपाइ रे�बो िमिडया हाउस 66900

ज�मा 1409892

१,४०९,८९२

३१.२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका असूली �यहोराह�ः

िमित गो. भौ.
नं.

�े�ता परी�णबाट दे�खएको �यहोरा/बे�जु ह�ने आधार असुल
गनु�पन�

१०/०६/२०७८ १०२ ठे�का नं. 8 /KM/NCB/2077/78 Over Head Water Tank िनमा�ण काय�को �थम रिनङ िवल वापत �
२५,१०,४२२/- नेपाल तराई
िनमा�ण तथा िडप टयवेुल �ा �ल लाई भु�ािन गरेको दे�ख�छ । स�ब�धीत शाखाले �सफा�रस गरे भ�दा �

� ११८६/-

७८,१७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११८६/- बढी भु�ानी
भएकोले अ��तम िवल भु�ानी भएकोले असूल गरी दा�खला गनु� पन� �.

११/११/२०७८ १३६ ि�पेनी प�क� कुलो िनमा�ण वापत ि�पेनी प�क� कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित लाई � ३,०१,९००/- भु�ानी
गरेको दे�ख�छ । जसमा
अ�ीम आयकर वापत � २६८९/ काटनु पन�मा � २१७९/- मा� काटेकोले बाँक� रकम � ५१०/- असुल उपर
गनु� पन� दे�ख�छ ।

� ५१०/-

१२/१०/२०७८ १७५ वडा नं. १ को कैलाश चोक बाटो �तरो�ती योजना अ�तग�त � ७,५०,०००/- िविनयो�जत बजेट उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गरी
काय�स�प� �ितवेदनमा � ७,५१,३०६/५० वरावर काम भएको दे�ख�छ । उ� काय�को भु�ानी गदा� ढु�ा ख�रद
र ढु�ा ढुवानी वापत
� ७०,०००/- भपा�ईमा कर क�ा गनु� पन�मा नगरेकोले � ९,१००/- वरावरको कर असुल उपर गरी दा�खला गनु�
पन� दे�ख�छ ।

�
९,१००/-

०२/११/२०७९ ९७ सामा�जक सुर�ा तथा घटना दता� स�ब�धी ता�लम वापत िफ�ड साहयक रामबराललाई � भु�ानी गरेको
दे�ख�छ जसमा �िश�ण
भ�ा वापत राकेश गु�ङले � १२७५ र रोम ब. घित�ले � ३८५०/- को बु�झ �लएको भपा�ईमा ह�ता�र नगरेकोले
� ५,१२५/-/ राम बराल
बाट असुल उपर गनु� पन� दे�ख�छ ।

�
५,१२५/-

०३/१४/२०७९ १६३ दता� िशिवर अनुगमन काय��म वापत अनुगमन भ�ा वापतको रकम � २३८००/- राम �. बराललाई भु�ानी
गरेको दे�ख�छ । जसमा
अनुगमन कता�ले भ�ा बुझेको भरपाईमा ह�ता�र नगरेकोले � ३४००/- राम �साद बरालबाट असुल उपर गनु�
पन� दे�ख�छ ।

� ३४००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०९/२८/२०७८ ३० �स. अनिम अ�धकृत छँैठौ िमरा पराजुलीको िमित २०७८/०८/२८ मृ�य ुभएकोमा पौष मिहनाको समेत �
५३,८०४/-(कर बाहेक) तलब
भु�ानी भएकोमा असुल उपर गनु� पन� दे�ख�छ ।

�
५३,८०४/-

०३/०७/२०७९ १०० शहरी शासक�य पूवा�धार िवकास आयोजना अ�तग�त वडा नं. २ मा नाला िनमा�ण गरेवापत स�ब�धीत
उपभो�ालाई भु�ानी गदा� बहालकर
वापत � १२५०००/- को � १२५००/- काटनु पन�मा � ६२५०/- मा� काटेको दे�खएकाले बाँक� रकम �
६२५०/- असुल उपर गनु� पन�
दे�ख�छ । साथै अ�ीम आयकर वापत � ९२३०/- काटनु पन�मा � १०४३१/- �पँैया काटेको ह�दाँ ज�मा असुल
उपर गनु� पन� रकम �
५०५०/- दे�ख�छ ।

५,०५०/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ अ�य िनकायलाइ भु�ानी 
आ�नै छु�ै काया�लय,वजेट तथा काय��म अ��तयारी �ोत साधन स�प� �वाय� िनकाय लाई पा�लकाबाट खच� ले�खएको छ। य�तो िक�समको खच�ले
पा�लकालाई �यभार पारेको देे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

�स.न काया�लयको नाम िववरण रकम

1 अ�थायी �ह�र चौिक ड�णा इ�धन वापत ९९६००

2 �ज�ा �ह�र काय�लयलाई लाइ�ेरी िनमा�ण २०२१५७

ज�मा ३०१७५७

३०१,७५७

३३ सडक कालो प�े

३३.१ ११ २०७८-६-६ नगरपा�लकाले सु�माचोकद�ख गोखा�ली चोकस�म कालोप�े काय�को लािग �.८४,३१,०२१/-  (मु.अ.क. बाहेक) चेनेज ०+००० दे�ख १+३०० स�म काय� गन�
िनमा�ण �यवसायी जे.पी. िनमा�ण सेवा लाई आ.व. २०७७/०७८ मा अ��तम िबल भु�ानी गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

क) नगरपा�लकाले लागत अनुमान तयार गदा� ०+००० दे�ख १+३०० स�मको गरेको र सोही बमो�जम टे�डर आ�हान गरी स�झौता गरेकोमा सडक कालोप�े
चेनेज ०+००० दे�ख १+२०० स�म मा� भएको दे�खयो ।

३३.२ ख) सडकको �टा�डड� �पे�सिफकेसन बमो�जम �ित वग�िमटर (०.४ दे�ख ०.६) के.�ज.स�म �याककोट भु�ानी िदनुपन�मा नगरपा�लकाले सो िवप�रत ०.७०
के.जी. �ित वग� िमटरका दरले ४६२० के.जी. भु�ानी िदएकोमा ०.६ के.जी. �ित वग�िमटरका दरले ३९२० �लटर भु�ानी िदनुपन�मा बढी भु�ानी िदएको ७००
के.जी. को �ित के.जी. �.९६.०५ (मु.अ.क. समेत) दरले �.६७२३५/- बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� ।

६७,२३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.३ ग) सडकको �टा�डड� बमो�जम �ाककोट भ�दा बािहर अ�फा�टको भु�ानी िदन नह�नेमा पा�लकाले सो िवप�रत सडकको चौडाई ५.५ िमटर मा� ह� ँदा २६४
घ.िम. अ�फा�टको भु�ानी िदनुपन�मा २७०.०९६ घनिमटर भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी भएको ६.०९६ घनिमटरको �ित घ.िम.�.१६०४६/- (मु.अ.क.

समेत) का दरले �.९७८१६/- असुल गनु�पन� ।

९७,८१६

३४ नाफामुलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास
तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध
गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िन:शु�क वा �यनु शु�कमा सेवा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ ।पा�लकाले सो िवप�रत िन�न नाफा मुलक सं�थाले
ट�स िनमा�णको लागी �.१३३५२८९ रकम माग गरेको आधारमा उपल�ध गराएको अिनयिमत दे�खएको �.

गो.भौ.नं./िमित अनुदान �लने सहकारी सं�था भु�ानी रकम

४४१/०७९-३-२३ िपठौली मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �ल. ३९४४७८

४०४/०७९-३-२० नव�योित मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं�था ४०००००

१३७/०७८-११-११ नव�योित मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं�था १४७७५१

३३९/०७९-०३-१९ हमार िदगो गाउँ पय�टन सहकारी सं�था ३९३०६०

ज�मा १३३५२८९

१,३३५,२८९

३५ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िबजकको भु�ानी गदा� करारको
शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था उ�ेख छ तपिशलका

१,३४३,३०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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योजनाह�को सडक िनमा�ण काय�मा भवन (DUDBC) र कमन न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । सडक िनमा�ण काय�मा Norms for rate analysis of road and

bridge works 2075 को न�स� PCC. work for structure 1:2:4 M 15 (SN.20.2, page20.1) �योग गनु�पद�छ फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी
भु�ानी भई �ययभार पन� गएको छ । बिढ �ययभार पन� गएको रकम �. १३,४३,३०७।- िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित योजना संचालन गन� उपभो�ा सिमितको नाम प�रमाण ( घन
िमटर )

भू�ानी भएको
रकम

भु�ानी ह�नुपन�
रकम

बढी भु�ानी भएको
रकम

२६३।०७९।०१।
२५

सुय� िकरण टोलमा नाला िनमा�ण २०.२ २३५५३२ १७७८६१ ५७६७१

२२८।०७९।०१।
०९

सभासद चोक उ�र नाला िनमा�ण ६१.९३ ७१७५२१ ५४५२९४ १७२२२७

२३१।०७९।०१।
११

ल�मी नगर बाटो िनमा�ण १०५.२ १२१८८४७ ९२६२८६ २९२५६१

२२३।०७९।०१।
०८

कु�री ईनारचोक बाटो तथा नाला िनमा�ण १८.३८ २१२९५१ १६१८३६ ५१११५

२१५।०७९।०१।
०५

कु�सरी सात िबघा नाला िनमा�ण ८०.३८ ९३७२३१ ७०७७४६ २२९४८५

२०३।०७९।१२।
१७

वाल मम�त संभार क�भट� सिहतको २१.९ २४७४२६ १९२८३० ५४५९७

१७२।०७८।१२।
०९

मालपोत टोल नाला िनमा�ण १९.८८ २३१८०१ १७५०४३ ५६७५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७५।०७८।१२।
१०

कैलास चोक बाटो िनमा�ण ३२.९९ ३३१६४८ २९०४७७ ४११७२

१३२।०७८।११।
१०

अ��बका �वालीको घरदेखी नाला िनमा�ण २९.४ ३४२८०४ २५८८६७ ८३९३७

४५६।०७९।०३।
२४

वाड� नं ५ र ६ जो�ने िछपिछपे जाने बाटो
क�भट� िनमा�ण

१०.५६ १२३१३० ९२९८१ ३०१४९

४४८।०७९।०३।
२३

कुमारवत� �या�पस प��चम नाला िनमा�ण ७.४ ८६२८४ ६५१५७ २११२७

४४२।०७९।०३।
२३

भगवती थानको भुवानीको क�भट� सिहत नाला
िनमा�ण

४.१ ४६१४६ ३६१०१ १००४५

३२२।०७९।०३।
०२

शा�ती टोल नाला र क�भट� िनमा�ण ५०.५८ ५८९७६३ ४४५३५७ १४४४०६

२८१।०७९।०२।
१२

कोटटाँडी सु�दर व�ती ड�डा ि�भुवनी नाला
िनमा�ण

३५.२६ ४०८५२२ ३१०४६४ ९८०५८

ज�मा ५७२९६०५ ४३८६२९९ १३४३३०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ ४०९ २०७९-३-२० वेश कोस� 
(ठे�का नं.13/KM/NCB/2078-79) पा�लकाले आन�द िनमा�ण सेवा काठमाडौले �.३६५०७००/०४ (मु.अ.क. समेत) मा Asphalt Couctreing Graveling

Work at Kawasoti Mnicipality-17 को काय� गन� गरी िमित २०७८-१२-१३ गते स�झौता गरी िमित २०७९-०३-२४ स�म �याद िदइएको िनमा�ण ठे�काको
आइटम नं.४ मा वेसकोस� को चौडाई अ�फा�ट भ�दा १ िमटर बढी राखी �ित १७२ िमटरको मोटाइ ०.१४८ ले गणना गरी भु�ानी िदएको २५.४५ घनिमटरको
�.५०९०० मा मु.अ.क. �.६६१७ समेत ज�मा रकम �.५७५१७/- असुल गनु�पन�

५७,५१७

३७ िनमा�ण �थलको िन��चतता 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �थलको �यव�था नभई, िनमा�ण �थलबाट हटाउनु पन� �ख िब�वा
लगायतका संरचना हटाउने सुिन��चतता नभई, मुआ�जा वा �ितपूित� िवतरण गनु� पन�मा सोको लािग बजेटको सुिन��चतता नगरी तथा �च�लत कानून बमो�जम
गनु�पन� वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत नगराई बोलप� आ�हान गनु� ह� ँदनै काया�लयले आधारभूत �वा��य के�� वडा नं.१३ को भवन िनमा�णको लािग
िबटी क�सट��सन ए�ड स�लायस�सँग �.२९५२७१२/५९ मा िनमा�ण स�प� गन� री �याद िमित २०७७-०३-३० स�म िदइएको िनमा�ण ठे�कामा ज�गा उपल�ध
ह�न नसकेको भनी काय�पा�लकाले िनण�य गरी ठे�का र� गरेको दे�खयो । यसरी ज�गाको िन��चतता नह�द ैठे�का आ�हान र स�झौता गन� काय�मा िनय��ण गनु�
पद�छ ।

३८ आ�तरीक आय 

पा�लकाले िमित २०७८-०४-१० मा निदज�य पदाथ� संकलनको लािग सुचना आ�हान गरेकोमा िहरोज क��ट��सन भरतपुर-१२ ले िन�न ३ ठे�का
�.५८४६६६६५/- (मु.अ.क. बाहेक)मा �वीकार गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

क i) ठे�का नं ( REV/KM/2-078-79 ) पा�लकाले निदज�य प�रमाण २११२४६२ (घनफुटको) लािग के��े खोला िचहानघारी छेउको �थलमा रहेको
निदज�य पदाथ� संकलनका लािग सबै भ�दा बढी रकम � १६९५५५५५/- .(�याट बाहेक) कबोल गन� िहरोज क��ट��सन लाई स�झौता गन� आशयको सुचना
िमित २०७८-०५-१६ मा जारी ग�रएकोमा सो स�झौता नगरेको कारण िवडव�ड बापतको रकम �.९५७९८९/- जफत गरी कालो सुिचमा राखेको दे�खयो ।

ii ) पा�लकाले िचहानघारी छेउको �थलमा निदज�य पदाथ� २११२४६२ घन फुट ज�मा गरे वापत िविभ� िट� पर, �ा�टर, लोडर, ए�साभेटर आिदलाई
�.७६,०४,८६३/२ भु�ानी गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७९/०८० मा सो प�रमाण अ�य�धक वषा�, बाढी हावा ह�री आदी ले गदा� ५७६९२८ घन फुट घ�न गई
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१५३५५३४ घन फुट रहेको भनी �ािव�धक वाट �मािणत गरी सोही बमो�जम ठे�का लागेको दे�खयो । संक�लत प�रमाण घटेको अव�थामा निदज�य पदाथ�
संकलनका लािग पा�लकाले भु�ानी गरेको रकम �.७६०४८६६/८० को पा�लकाले एिकन गनु�पन� साथै पा�लकाबाट आगामी िदनमा निदज�य पदाथ� संकलन र
भु�ानी रकम एिकन गरेर मा� िविभ� िट� पर, �ा�टर, लोडर, ए�साभेटर आिदलाई भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�खयो ।

ख) ठे�का नं(REV/KM/3/078-79) कावासोती-४ खेलकुद मैदान आडको �थलमा संकलन गरी रा�खएको निदज�य पदाथ� २८२६४८६ (घनफुट) सबैभ�दा
बढी रकम �.२२७५५५५५/- मा कबोल गरेकोमा तोिकएको अव�ध �याद थप समेत २०७८ फा�गुण १५ स�म कबोल अक �.२,२७,५५,५५५/- भु�ान
नगरेकोले �ाइम कम�स�यल ब�क �ल.मा रहेको परफरमे�स व�ड वापतको रकम �.१,१३,८०,०००/- जफत गरी कालो सुिचमा राखेको दे�खयो ।
ग) ठे�का नं (REV/KM/4/078-79) नगरपा�लकाले हा�ीखोर खोला छेउको �थलमा संकलन गरेको निदज�य पदाथ� २०९१७३५ घनफुट सबैभ�दा बढी रकम
�.१,८७,५५,५५५।- कबोल गन� �यवसायी िहरोज क�सट��सन �ा.ली. लाई िब�� गरेकोमा तोिकएको समयमा निदज�य पदाथ� नउठाएकोले धरौटी जफत गरी
कालो सुिचमा राखेको दे�खयो । तर उ� निदज�य पदाथ� संकलन गरे वापत िविभ� िट� पर, �ा�टर, लोडर, ए�साभेटर आिदलाई �ित घनफुट �.३/६० का
दरले �.८५,०९,१७८।- भु�ानी गरेकोमा हाल आ�थ�क वष� २०७९/०८० मा सो प�रमाण अ�य�धक वषा�, बाढी हावा ह�री आदीको कारण १६३३२३९.७२
घनफुट अथा�त ७८ �ितशत घ�न गई बाँक� २२ �ितशत ( ७०२९८९.२८ घनफुट) रहेको भनी �टक �मािणत गरेको दे�खयो । �थलगत अवलोकन �ममा
बाँक� ७०२९८९.२८ घनफुट संक�लत नदीज�य पदाथ� खोलाको छेउमा नै रहेको दे�खयो । यसमा पा�लकाले सबै २०९१७३५ घनफुट संक�लत प�रमाण
खोलाभ�दा टाडा ज�मा गरेकोमा खोला ले बटी कटान् गरेकोले सो संक�लत प�रमाण घटेको भ�े जवाफ िदएता पनी संकलनका लािग भु�ानी गरेको रकम
�.८५,०९,१७८।- पा�लकाबाट एिकन गरी आगामी िदनमा य�तो नदोहो�रने गरी काय� गनु�पन� दे�खयो ।
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३९ सीधै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. १० लाखभ�दा मा�थ �. २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका
व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम �.३६८७९७१।०० िनयम स�मत नभएको �.

गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी रकम

२७/०७८-६-२१ फिन�चर ख�रद नारायणी फिन�चर से�टर ४९९४१३

६०/०७८-८-१४ फिन�चर ख�रद उ�म फिन�चर भैरव फिन�चस� ए�ड मेिशन हाउस १८५३२०

७६/०७८-९-११ क��यटुर ख�रद मोड�न क��यटुर १८२९०१

९०/०७८-९-२९ क��यटुर ख�रद के. एस. क��यटुर ४५५६१६

३६७/०७९-३-१३ फिन�चर ख�रद खनाल �टील फिन�चर उ�ोग ९६३८९०

२७७/०७९-२-१० क��यटुर ख�रद �यू स�ट नेपाल �ा.�ल. ४१२३०७

२६५/०७९-१-२६ फिन�चर ख�रद नारायणी होम डकोरेटर ९८८५२४

ज�मा ३६८७९७१

३,६८७,९८१
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४० पा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण 

पा�लका र हेिव�ाट �य ुड� ागन जे.वी िवच िमित २०७६ �ावण ८ मा सं�झौता भई िमित २०७८ आषाड ७ स�म � १२३१८१०२४।– ते�ो भे�रएसन अड�र बाट
कायम संझौता रकममा स�प� गन� ग�र भएको स�झौता बमो�जम िमित २०७८-०१-०७ मा पा�लकालाई िनमा�ण स�प� ग�र ह�ता�तरण भएकोमा िन�न �यहोरा
दे�खयो ।

क) �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७५ अनुसार पा�लकाले न�सा पास गरेर मा� भवन िनमा�ण गनु� पन�मा पा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�णको न�सा
िनयमको �यव�था अनु�प पा�लकाबाट पास भएको दे�खएन ।

ख) भवन िनमा�ण सु� गनु�पुव� िनमा�ण�थल ज�गाको �वािम�व आ�नो ह�नु पन�मा पा�लकाले िनमा�ण गरेको �शासिकय भवनको ज�गाको �वािम�व आवास िवकास
क�पिनको नाममा रहेको दे�खयो । अत: ज�गा आ�नो नाममा अिवल�व �याउनुपन� दे�खयो ।
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४१ ब�क खाताबाट अिनवाय� भु�ानी 
आ�थ�क वष� २०७४/०७५ को बजेट व��यको नं. १८३ बाट रा�यकोषवाट ह�ने तलव, भ�ा लगायतका सबै भु�ानी स�ब��धत �यि� तथा सं�थाको ब�क खाता
माफ� त ह�ने �यव�था ग�रएको, अथ� म��ालयको प.सं. २०७४।०७५ माग�दश�न च.नं. १०९६ िमित २०७४।०२।१६ को प�को �वरण ४४ मा सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको अिनवाय� �पमा ब�क खाता खो�ने �यव�था िमलाई सो बापतको रकम ब�क खातामा ज�मा गरी भु�ानी िदन िनिद�� ग�रएको तथा
�िमकले पाउने पा�र�िमक रोजगारदाता क�पनीले अिनवा�य ब�क खाताबाट भु�ानी गनु�पन� नेपाल सरकार, �देश तथा �थानीय तह, िव�विव�ालय, नेपाल
सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका सं�थान, सिमित, प�रयोजना, �ित�ान र मातहतका िनकायमा काम गन� सबै �िमक तथा कम�चारीको पा�र�िमक |

एवं िव�ीय सुिवधा २०७५ �वण १ बाट ब�िकङ �यानल बाट भु�ानी गनु� पन� �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त भएको कामको भु�ानी
िदँदा दिैनक �यालादारी रकम एकमु� � ४०८१३०।- भु�ानी गदा� समेत ब�िकक खाता माफ� त भु�ानी भएको नदे�खएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ, केही
उदाहरण िन�नानुसार छन्

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी रकम

४२४/०७९-३-२१ बाटो िनमा�ण इ�वरी महतो समेत १६ जना ८००००

३१४/०७९-३-१ हेगौली ि�भुवनटार र ि�भुवनी थान बोधराज पंथी समेत १२ जना २१५४३०

२६३/०७९-१-२५ सुय� िकरण टवलमा नाला िनमा�ण हरी घत� समेत १६ जना १७९७००

१९८/०७८-१२-२९ उ�यालो टोल मोजाइक टायल बाटो िनमा�ण मुरली सदा समेत ३१ जना ४०८१३०

ज�मा ८८३२६०

४२ उपभो�ा सिमितको काय�मा लागत सहभािगता 
उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध २०७५ को प�र�छेद ३ को दफा ६ (१) अनुसार काया�लयले ��येक आ�थ�क बष�को
शु�मा उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�ने आयोजना प�रयोजना र काय��मह� पिहचान/छनौट गरी काया��वयन योजना बनाउनु पन�छ । उपभो�ा सिमितलाई
उपल�ध गराउनु पन� र दफा (२) अनुसार आयोजना काया��वयनको लािग उपभो�ा सिमित र काया�लयबीच अनुसुिच-२ बमो�जमको ढाँचामा स�झौता गनु� पन� र

३३८,७१०
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दफा ३ (ग) अनुसार पुवा�धार िनमा�णसँग स�ब��धत काय�मा उपभो�ा सिमितको लागत सहभािगता स�झौता रकमको क��तमा १० �ितशत ह�नुपन� �यव�था
भएकोमा पा�लकाले िनण�य गरी िन�नानुसार योजनामा लागत सहभािगता र जन�मदान दबैु न�लने तर िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त ग�रने गरी िनण�य
गरेको कारण जन�मदान क��तमा १० �ितशत न�लंदा पा�लकालाई िन�न योनजामा रकम �. ३,३८,७१०।०० थप �ययभार परेको अिनयिमत दे�खएको

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी �लने उपभो�ा सिमित भु�ानी रकम भु�ानीको १० �ितशत रकम

३१४/०७९-३-१ हेगौली ि�भुवनटार र ि�भुवनी ६ थान �सँचाई बो�र� ६००००० ६००००

२८२/०७९-२-१२ खेलकुद मैदान �यव�थापन सिमित १५०००० १५०००

२५८/०७९-१-२३ बाटो �ाबेल तथा ि�केट खेल मैदान उ.स. १९७६४१ १९७६४

२५९/०७९-१-२५ कृिष ह�रयाली समुहको भवन िनमा�ण १९९९३९ १९९९४

२५३/०७९-१-२२ महाराजा म��दर धािम�क सेवा सिमित २९९३९० २९९३९

२५६/०७९-१-२३ �सँचा◌�इ बो�र� उपभो�ा सिमित २८१०५६ २८१०६

२२५/०७९-१-८ छहारी संगम यवुा �लब भवन िनमा�ण १९९०७१ १९९०७

२१६/०७९-१-२५३ खेलकुद मैदान �यव�थापन सिमित १४६०००० १४६०००

ज�मा ३३८७०९७ ३३८७१०

४३ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

४३.१ भ�ा िवतरण- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय�
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�पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त
गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन�
�ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले लाभ�ाहीलाइ सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत
यस वष� कूल �. २४४४८९७१४।- िवतरण गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको ३ वटा वडाह� वडा नं १, ३ र ८ को
परी�ण ग�रएकोमा िन�न �यहोरा दे�खयोः

�ज�ा : नवलपरासी (बद�घाट सु�ता पूव�) गा.पा/न.पा. : कावासोती आ�थ�क वष� : २०७८/७९

वग� पिहलो �ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ैमा�सक चौथँो �ैमा�सक

सं��या रकम सं��या रकम सं��या रकम सं��या रकम

अ�य जे� नाग�रक
भ�ा

३१९३ ३७७३४५६३.८१ ३२१३ ३८१३४९०५.०६ ३३०८ ३८८२३८९५.५४ ३३८१ ३९९६२६४४.०८

जे� नाग�रक भ�ा
(द�लत)

३२८ २५७४८८० ३४८ २६९१९२० ३४८ २७३२६४५.५१ ३५४ २८०२९५३.५५

जे� नाग�रक एकल
मिहला

८३९ ६६२३४०० ८५३ ६७७८४९६.३४ ८२० ६५२०७६०.६९ ८२७ ६५५६९००

जे� नाग�रक �े�
तोिकएका

० ० ० ० ० ० ० ०

स�ब�ध िव�छेद गरी
अक� िववाह न

० ० ० ० ० ० ० ०

िवधवा ९८८ ७७३७९४० १००४ ७९३२१२० १०१४ ७९८११७१.०१ १०३५ ८१७९५००
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�यायीक पृथक�करण
गरी बसेका

० ० ० ० ० ० ० ०

पूण� अपा�ता भ�ा १२४ १४६८३२० १२८ १५२२३१८ १३० १५४०१४० १२९ १५३६६६४.८४

अित अश�
अपा�ता भ�ा

४५५ २८४६६६५.५ ४५५ २८८५५६८ ४६८ २९४९४०८ ४७३ २९९८००८.७७

�े� तोिकएका
बालबा�लका

० ० ० ० ० ० ० ०

लोप�मूख
बालबा�लका

० ० ० ० ० ० ० ०

द�लत बालबा�लका ४५३ ६८९२८२.२३ ४६५ ७०७८९५.१ ५०२ ७५४९१४.१३ ५४१ ८२१८३६.५२

आ�नो हेरचाह आफै
गन� नस�नेलाई

० ० ० ० ० ० ० ०

लोप�मुख जाित ० ० ० ० ० ० ० ०

ज�मा ६३८० ५९६७५०५१.५४ ६४६६ ६०६५३२२२.५ ६५९० ६१३०२९३४.८८ ६७४० ६२८५८५०७.७६
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४३.२ िन�कृय खाता तथा लगत क�ा- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३ (५) अनुसार सामा�जक सुर�ा खाता स�ालन गन� व�क तथा
िव��य सं�थाले खाताह� म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ� िदनुपन� र काय�िव�धको दफा २६ (३) अनुसार एक आ�थ�क वष� स�म
एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक व�कबाट अनुसूची ११ वमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय
तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� नभएको पाइएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम
स�ब��धत हकवालालाई भू�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । �च�लत काय�िव�ध अनुसार व�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय
खाता तथा लगत क�ा गरेको िववरण उपल�ध नगराएकाले िवत�रत रकम यिकन ह�न सकेन । पा�लकाले व�कबाट सो िववरण �लई लगत क�ा तथा अ�य �कृया
पूरा गरी भ�ा िवतरण काय�लाई यथाथ�परक बनाउनुपद�छ ।

४३.३ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएको- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १२ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक सुर�ा
स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र ब�क/िव�ीय सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई
�भावकारी र पारदश� बनाउन के��ीकृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन�
�ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह� १, ३ र ८ को परी�ण गदा�
पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �. ३२४८८७६।- भु�ानी गरीएको
छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नभएको हो पा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�मा लाभ�ाहीको िववरण समेत अ�ाव�धक
गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ ।

Social
Assistance
Type Name

Ward Personal Id Member Name Gender Birth
Date
BS

Citizn No. Bank A/c DP
Amount

Senior citizen-
Others

1 1992123080613 Sumitra Thapa FEMALE 30-12-
1992

11004 340050019975 48000

Widow 1 2019092900172 Laxmi Pokhrel FEMALE 29-9-
2019

11004 340050003676 31920

Senior citizen-
Others

1 2003123133177 Krishna Kumari
Gurung

FEMALE 30-12-
2002

11943 340050005525 48000
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Senior citizen-
Others

1 2001010601744 Shashidhar
Sapkota

MALE 6-1-
2001

11943 340050051249 48000

Senior citizen-
Others

1 1999111001337 Durga Pariyar FEMALE 10-11-
1999

1214 340050054021 9500

Senior citizen-
Others

1 1988020400888 Tikaram
Bhandari

MALE 4-2-
1988

1214 340050006459 48000

Senior citizen-
Others

1 2000031505876 Bhagawati
Adhikari

FEMALE 15-3-
2000

1701 340050033797 48000

Widow 1 2028101000676 Ganga Bhandari FEMALE 10-10-
2028

1701 340050003963 31920

Senior citizen-
Others

1 2002033001565 Mohan Lal
Pandey

MALE 30-3-
2002

19606 340050003632 48000

Senior citizen-
Others

1 2001081003705 Yubnath Sharma MALE 10-8-
2001

19606 340050041556 48000

Senior citizen-
Others

1 2000111001689 Bhim Bahadur
Rumba

MALE 10-11-
2000

21 340050005922 48000

Senior citizen-
Others

1 2007013106839 Netra Bahadur
Pathak

MALE 31-1-
2007

21 1520050043299 48000

Senior
Citizen's Single
women

1 2011021501916 Tanmati Basel FEMALE 15-2-
2016

2735 340050053878 31920

Widow 1 2023081100216 Purna Kumari
Kami

FEMALE 11-8-
2023

2735 340050036038 31920

Senior citizen-
Others

1 2002123167961 Gun Maya
Gurung

FEMALE 30-12-
2002

3196 340050004792 48000

Senior citizen-
Others

1 2000121301162 Rukma Singjali FEMALE 13-12-
2000

3196 340050004373 48000
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Senior citizen-
Others

1 1999123181015 Tilsara Rana FEMALE 30-12-
1999

3196 340050051349 48000

Senior
Citizen's Single
women

1 2012123059928 Khagisara
Magarni

FEMALE 30-12-
2012

3196 340050005241 31920

Senior citizen-
Dalit

1 2009051502275 Rup Kumari
B.K.

FEMALE 15-5-
2009

34709 340050007537 31920

Severely
Disabled Grant

1 2045101200361 Kamal Prasad
Bhusal

MALE 12-10-
2045

34709 340050006472 25536

Senior citizen-
Others

1 2001011510431 Saraswati
Adhikari

FEMALE 15-1-
2001

362018636 340050054112 48000

Severely
Disabled Grant

1 2046081801244 Khaimsara
Lungali

FEMALE 18-8-
2046

362018636 340050083846 25536

Senior citizen-
Others

1 1982123016956 Gabar Soti
Magar

MALE 30-12-
1982

3798 340050004216 48000

Senior citizen-
Others

1 2000123233684 Tikaram Kafle MALE 30-12-
2000

3798 340050053619 48000

Senior citizen-
Others

1 1994050101206 Indra Kumari
Chhetri

FEMALE 1-5-
1994

479 340050050927 48000

Senior citizen-
Others

1 2000042700543 Tulsi Kandel FEMALE 27-4-
2000

479 340050051792 48000

Senior citizen-
Others

1 1986123037771 Chandradatta
Sharma

MALE 30-12-
1986

48466 340050056499 48000

Senior
Citizen's Single
women

1 2013012500568 Parbati Kumal FEMALE 25-1-
2013

48466 340050006437 31920

Senior citizen-
Others

1 2000031505852 Harikala Kharel FEMALE 15-3-
2000

48487 340050025429 48000
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Senior citizen-
Others

1 2001011008204 Tulasa Gaire FEMALE 10-1-
2001

48487 340050053823 48000

Senior citizen-
Others

1 2002123167888 Churamani B.K. MALE 30-12-
2002

592 340050025855 48000

Widow 1 2018102000585 Phul Kumari
Tamang

FEMALE 20-10-
2018

592 340050005649 31920

Senior citizen-
Others

1 1998123189791 Rahim Miya MALE 30-12-
1998

63230 340050056901 48000

Widow 1 2025081000916 Shiva Kumari
Bhusal

FEMALE 10-8-
2025

63230 340050005387 31920

Senior citizen-
Others

1 2004041900275 Manisara Rana FEMALE 19-4-
2004

66850 340050053936 48000

Senior citizen-
Others

1 2000040802231 Til Bahadur
Sunar

MALE 8-4-
2000

66850 340050034844 48000

Widow 1 2019111800189 Maya Devi
Shrestha

FEMALE 18-11-
2019

66909 340050051941 31920

Widow 1 2019081500975 Ujeli Sunar FEMALE 15-8-
2019

66909 340050004624 31920

Senior
Citizen's Single
women

1 2012031001616 Mina Kumari
Bhandari

FEMALE 10-3-
2012

66913 340050052682 31920

Senior
Citizen's Single
women

1 2014032000483 Utima Singjali FEMALE 20-3-
2014

66913 340050052966 31920

Senior citizen-
Others

1 1989123058177 Ketkala Bhattarai FEMALE 30-12-
1989

66954 340050053299 48000

Senior citizen-
Others

1 1994071600319 Ran Bahadur
Saru Magar

MALE 16-7-
1994

66954 340050051854 48000

Senior citizen-
Others

1 2005011503767 Dhan Maya
Thakuri

FEMALE 15-1-
2005

7488 340050005208 48000
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Senior
Citizen's Single
women

1 2016123033338 Temkala Singjali FEMALE 30-12-
2016

7488 340050003097 31920

Senior citizen-
Others

1 1998123189916 Keshari Kumari
Malla Thakuri

FEMALE 30-12-
1998

76780 340050051839 48000

Senior citizen-
Others

1 2002030403834 Ram Bahadur
Bishwakarma

MALE 4-3-
2002

76780 340050003687 48000

Senior citizen-
Others

1 1994123136304 Iman Bahadur
Thakuri

MALE 30-12-
1994

781901 340050040492 48000

Senior citizen-
Others

1 2000111502472 Lal Bahadur
Khangaha

MALE 15-11-
2000

781901 340050004486 48000

Widow 1 2027011800357 Madhumaya
Pandey

FEMALE 18-1-
2027

818 340050053131 31920

Severely
Disabled Grant

1 2055070700184 Tara Prasad
Bhusal

MALE 7-7-
2055

818 340050055487 25536

Senior citizen-
Others

1 2002080401395 Phul Maya
Magar

FEMALE 4-8-
2002

86855 340050005194 48000

Widow 1 2024111500664 Kaushila Kandel FEMALE 15-11-
2024

86855 340050054167 31920

Senior citizen-
Others

1 1996091400596 Dharmagat
Neupane

MALE 14-9-
1996

86877 340050072861 48000

Senior citizen-
Dalit

1 2009032600198 Gumane B.K. MALE 26-3-
2009

86877 340050054597 31920

Senior citizen-
Others

1 2005123101427 Om Bahadur
Kami

MALE 30-12-
2005

86920 340050051238 48000

Senior citizen-
Others

1 2004123103038 Seti Maya
Rumba

FEMALE 30-12-
2004

86920 340050019028 48000
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Senior citizen-
Others

1 2001091503207 Kham Bahadur
Thakuri Bhanne

MALE 15-9-
2001

86980 340050005751 48000

Senior
Citizen's Single
women

1 2014062200158 Sabitri Thapa FEMALE 22-6-
2014

86980 340050005853 31920

Senior citizen-
Others

1 2000123233726 Than Bahadur
Makim Magar

MALE 30-12-
2000

8729 340050003723 48000

Widow 1 2022071000667 Dhanmaya
Singjali

FEMALE 10-7-
2022

8729 340050003111 31920

Senior
Citizen's Single
women

1 2017123026231 Sunmaya Rai
Magar

FEMALE 30-12-
2017

87334 340050051428 31920

Widow 1 2036072600101 Lil Kumari
Kumal

FEMALE 26-7-
2036

87334 340050035075 31920

Senior citizen-
Others

1 2001101505234 Jhamke Kumal MALE 15-10-
2001

8807 340050004114 48000

Senior citizen-
Others

1 1995021503107 Ruk Kumari
Koirala

FEMALE 15-2-
1995

8807 340050020547 48000

Severely
Disabled Grant

1 2046100101899 Apsara Gautam FEMALE 1-10-
2046

थाहा
नभएको

340050086709 25536

Severely
Disabled Grant

1 2011123115714 Khadka Bahadur
Gaha

MALE 30-12-
2011

थाहा
नभएको

340050086447 25536

Severely
Disabled Grant

1 2025010503626 Tilasara Soti FEMALE 5-1-
2025

थाहा
नभएको

340050086538 25536

Senior citizen- 3 2003123128532 Damanti FEMALE 30-12- 4091 0230034764900001 48000
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Others Adhikari 2003

Senior citizen-
Others

3 1996110900337 Dan Bahadur
Gurung

MALE 9-11-
1996

64368 0230014378900001 48000

Senior citizen-
Others

3 1998011100736 Padam Bahadur
Thapa

MALE 11-1-
1998

64368 0230014371500001 48000

Senior citizen-
Others

3 2006031200426 Pampha Sunar FEMALE 12-3-
2006

11511155 0230105622400001 48000

Senior citizen-
Others

3 2005082600203 Sase Kami MALE 26-8-
2005

11511155 0230105508700001 48000

Senior citizen-
Dalit

3 2016091100507 Tej Bahadur B.K MALE 11-9-
2016

4091 0230014219000002 31920

Senior citizen-
Others

8 2006020501719 Rewati Devi
Sunar

FEMALE 5-2-
2006

13479 0720082276700011 48000

Senior citizen-
Dalit

8 2010031201236 Gyan Bahadur
Sunar

MALE 12-03-
2010

13479 0720082094800011 31920

Senior citizen-
Others

8 2002041002787 Hemlal Poudel MALE 10-04-
2002

1877 0720083769100012 48000

Senior citizen-
Others

8 2006090701751 Narmati Dhega FEMALE 07-09-
2006

1877 0720154715400019 48000

Senior citizen-
Others

8 1994020800754 Jwan Maya
Tamang

FEMALE 08-02-
1994

5851 0720082414400011 48000

Senior citizen-
Others

8 1995051004117 Nandakali
Chapagai

FEMALE 10-5-
1995

5851 0720083224200011 48000

Total 3248876
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४४ अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा यो वष� फ�य�ट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.

नं. आ.व.

वे�जू दफा
नं. बे�जुको संि�� �यहोरा

फ�य�टको आधार

स�परी�णअसुली �माण िनयिमत पे�क�

१
२०७४।
७५ 22 (ख)

नेपाल िव�ुत �ा�धकरणको पे�क�
फ�य�ट �माण पेश 1230000 1230000

ज�मा 0 0 0 1230000 1230000

४५ अ�ाव�धक बे�जूः
आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को NAMS �णाली माफ� त पेश गरेको स�परी�णको जानकारी �णाली माफ� त िदइनेछ ।
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