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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसाँग सम्बर्न्धि ऐन, 
तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

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

च.नं.  तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

पााँचखाल नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.1 करोड 59 लाख 94 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू.1 हजार फस्र्ौट भई र रू.1 करोड 59 लाख 
93 हजार बााँकी रहेको छ । बााँकी बेरुजू मध्र्े असलु गनुापने रू.11 लाख 61 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.56 लाख 94 हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू.6 लाख 89 हजार र पेश्की रू.84 लाख 50 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषासम्मको ७ करोड ४० लाख ७३ हजार बेरुजू 
बााँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू ७ करोड २९ 
लाख ९५ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमाचारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आाँकडा रर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने हुाँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आाँकडा मातनएको छ। 

 

  

          
       

(तरलोचन आचार्ा) 
   नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

 

पााँचखाल नगरपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

39 21 15994 
1 1 1 

38 20 15993 1161 689 5694 ० ० 6382 8450 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बााँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बााँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबााँकी 

काभ्र े ७४०७३ ० १७०७१ ५७००२ ० १५९९३ ७२९९५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

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

काया�लय �मुख िशव �साद ह�मेगाँई २०७७-६-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िमलन काक� २०७८-११-१

लेखा �मुख िवदरु कुमार �धमाल २०७७-८-१ २०७८-१०-१

बे�जु रकम १५,९९४,२८२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,७८,०३,३११.७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४३,५४,०२,४७५ चालु खच� ४२,३७,११,२०३.२४

�देश सरकारबाट अनुदान ६,९५,६६,००० पँूजीगत खच� ३०,१५,२४,७७५.९

राज�व बाँडफाँट १५,५७,२६,१९४.९९ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,७३,१८,३६५.४६

आ�त�रक आय ४,१९,७९,२७६.०९

अ�य आय १६,५५,२७,००२.५५

कुल आय ८६,८२,००,९४८.६३ कुल खच� ७९,२५,५४,३४४.६

बाँक� मौ�दात १०,३४,४९,९१५.७३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
िनकायको प�रचय– �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–

अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान
गनु� पनौती नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडा, ६४ सभा सद�य, ११� वग� िकलोिमटर �े�फल तथा �६हजार ३ सय २९
जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को एक�कृत आय �ययको िववरण तथा सम� िव�ीय ��थित देहायअनुसार रहेको छः
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आय रकम �यय रकम

ज�मा आ�त�रक आय 41,979,276.09 पाँचखाल नगरपा�लका चालु 81,148,820.87

िव��य समानीकरण संघ 127,890,332.00 पाँचखाल नगरपा�लका पँुजीगत 220,105,842.30

सशत� अनुदान संघ 280,512,143.00 संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालु 220,494,002.00

सामा�जक सुर�ा 109,152,457.00 संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पँुजीगत 42,117,256.00

संघीय समपुरक 12,000,000.00 सामा�जक सुर�ा भ�ा 109,152,457.00

िबशेष अनुदान संघ 15,000,000.00 �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पँुजीगत 17,154,872.60

िव��य समानीकरण �देश 10,293,000.00 �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालु 5,635,986.80

सशत� अनुदान �देश 24,345,000.00 पाँचखाल नगरपा�लका कृिष पँुजीगत -

ग�रवसँग िवशे�वर काय��म चालु 520,000.00 पाँचखाल नगरपा�लका िश�ा चालु 3,242,496.74

�थािनय पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म 5,692,670.00 पाँचखाल नगरपा�लका िश�ा पँुजीगत -

�देश िबशेष अनुदान 5,000,000.00 पाँचखाल नगरपा�लका �वा��य चालु 2,717,489.83

�देश समपुरक अनुदान 29,928,000.00 पाँचखाल नगरपा�लका कृिष चालु 799,950.00

�देश पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म 9,626,735.00 राि�� य सूचना �यव�थापन तथा अनुगमन आयोजना 19,989.00

साव�जिनक शौचालय िनमा�ण गत आ.ब.को अ�या 20,000.00 ग�रवसँग िवशे�वर काय��म चालु 520,000.00

राि�� य सूचना �यब�थापन तथा अनुगमन काया�लय 19,989.00 �थािनय पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म 5,692,670.00

राज�व बाँडफाँड संघ 76,581,121.23 पाँचखाल नगरपा�लका �वा��य पँुजीगत 249,887.00
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राज�व बाँडफाँड �देश 79,145,073.76 �देश पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म 9,626,735.00

कृिष तथा पशुपं�ी काय��ममा जनसहभािगता 6,302,350.30 फलफुल तथा तरकारी मु�य �ृ�खला िबकास
आयोजना

310,500.00

�ज�ा सम�वय सिमित मौ�दात कोष 3,848,998.00 �कोप �यब�थापन कोष 2,248,645.00

आक��मक कोष मम�तसंभार अ�या 3,707,999.11 सडक बोड� 2,786,750.00

�ल-वट�बाट �ा� 1 2,180,000.00 साव�जिनक शौचालय िनमा�ण (रोटरी �लब धु�लखेलको
सहयोगमा)

20,000.00

�रचाज� पोखरी घेराबार �ल-वट� 482,234.00 �ज�ा सम�वय सिमित मौ�दात कोष बाट खच� 3,742,774.00

लघु उ�म िवकास तफ�  जनसहभािगता 254,128.00 कोलेिनका िफता� 44,751,885.00

गत बष�को मौ�दात 9,437,664.69 �देश िफता� 7,835,051.60

धरौटी आ�दानी 16,052,294.00 �रचाज� पोखरी घेराबार �ल-वट� 462,497.00

गत आ.बको धरौटी मौ�दात 4,982,971.99 िश�क िबमा भु�ानी 50,000.00

फलफुल तथा तरकारी मु�य �ृ�खला िबकास
आयोजना

499,750.00 धरौटी िफता� 8,059,947.86

सडक बोड� 3,866,750.00 कृिष तथा पशुपं�ी काय��म जनसहभािगता 3,580,477.00

फलफुल तथा तरकारी मु�य �ृ�खला िबकास
आयोजना अ�या

310,500.00 लघु उ�म िवकास तफ�  जनसहभािगता 28,000.00

plgsp �ारा सुचना अ�धकृतको तलब िनकासा 296,912.50 कर दािय�व (638.00)
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मम�त स�भार कोष 2,850,519.26

मिहला बालबा�लका कोष र लैि�क िहंसा िनवारण कोष 211,335.00

LD बापतक� रकम 690,770.50 ज�मा खच� 792,554,344.60

�कोप �यब�थापन �देश िनकासा 1,000,000.00 मौ�दात िबबरण

�कोप �यव�थापन अ�या 1,945,159.91 संिचत कोष खाता 80,133,406.14

�कोप �य�थापन संघ िनकासा 1,160,475.00 �कोप �यब�थापन कोष खाता 5,687,479.16

िश�क िबमा भु�ानी 50,000.00 धरौटी खाता 12,975,318.13

�कोप �यब�थापन जनसहभािगता 768,634.99 िविवध खच� खाता (VCDP) 4,653,712.30

�ज�ा सम�वय सिमित मौ�दात कोष अ�या 7,399,016.00 ब�क बाँक� 103,449,915.73

ज�मा 896,004,260.33 कुल ज�मा 896,004,260.33

िव�लेषणः

·�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।काया�लयले
तयार गरेको �ाि� र भु�ानी िववरणमा यस वष� स��चत कोषबाट �.६७३७४४१४३।०० खच� भएको दे�ख�छ । खच�को फाँटबारी अनुसार
�.५९३६६६६०४।१४ िनकासा र खच� दे�ख�छ । खच�को फाँटवारी भ�दा � ८००७८१७६।८६ बढी खच� दे�ख�छ उ� रकम संिचत कोषमा िफता�
भएकोले सम�मा ६३८ फरक दे�ख�छ ।

पा�लकाको व�क नगदी िकताब अनुसार �.१०३४४९९१५।७३ मौ�दात वाँक� रहेकोमा सोही अनुसारको व�क मौ�दात रहेको दे�ख�छ । सु� अनुसार
तयार भएको �ाि� भु�ानी िववरणमा �१०३४४९६००।७३ मौ�दात रहेको दे�ख�छ । ब�क नगदी िकताबको जोडज�मा भ�दा वढी मौ�दात ३१५ फरक
परेको दे�ख�छ । िहसाव िमलान ह�नुपन� दे�ख�छ ।
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· खच� िब�लेषणः पा�लकाले यस बष� कुल आ��तरक आयबाट �. ४१९७९२७६।०६, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ६६०६९४६६९।९९ समेत �.

७०२६७३९४६।०८ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ३१४०३८७४६।२४ र पँू�जगत तफ�  � २७९६२७८५७।९० र िब��य �यब�था �.

५९३६६६६०४।१४ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ७।०७�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकमबाट  ४४।६९ �ितशत चालु र ३९।७९ �ितशत पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाटपा�लकाले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�वबाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा
िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

३ वजेट

३.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को
राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी
असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ�
�थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उप �मुखले �ी ल�मी दनुवारले २०७७।०३।३१ मा �.१ अव� ०७ करोड २४ लाख को वजेट �वीकृत भई पा�रत भएको
छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले ऐनको प�रपालना गनु�पद�छ ।

३.२ 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 अब�डा नराखी आय–�ययको
अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । उ� अब�डा रकम स�ब��धत सिमितह�को �सफा�रशमा काय�पा�लकाको पटके िनण�यबाट
पँूजीगत खच� � ६७ लाख ९६ हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच�
गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

४ �े�गत तथा चौमा�सक वजेट

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

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

आ�थ�क िवकास ६३९२२ २२०३६ ३।७५

सामा�जक �े� ३७४८९५ २५४८८२ ४२।९३

पूवा�धार िवकास �े� ४०११८८ २१७९७८ ३६।७२

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ५४०८३ २३२५१ ३।९१

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १२२६८५ ७५५१८ १२।७२

ज�मा १०१६७७४ ५९३६६६ १००

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ पा�लकाले यस वष� गरेको कुल खच� म�ये सवभै�दा कम सुशासन तथा
अ�तरस�ब��धत �े�मा ४ �ितशत काय�स�ालन १२।७२ खच� गरेको तथा आ�थ�क िवकासमा ३।७५ मा खच� गरेको छ यी
प�रसुचकह�मा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।

४.२ 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 तथाकय��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 पु�जगत खच�को ��थित देहाय
बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

न पा पँु�जगत २७९६२७ ५३४०० ५७१२४ १६९०७९ ९३९०९

खच� �ितशत १०० १९.०६ २०.४३ ६०.४६ ३३.५८

५ सेवा �वाह िववरण 

काया�लयको सेवा �वाह उपर तोिकए बमो�जम ल� पूरा भए नभएको लेखापरी�णमा िव�लेषण गन� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा
पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म दता� ११७१, मृ�य ुदता�३७३ वटा, नाता
�मािणत २५६० वटा, घरवाटो �सफा�रश १२६४ वटा, नाग�रकता �सफा�रश १५६० समेत ज�मा ६९२८वटा सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले �थानीय
त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ।

६ कोरोना �यव�थापन तफ�

६.१ कोरोना �यव�थापन तफ� :
पा�लकाले आ व २०७७ /७८ मा कोरोना रोकथाम तथा �यव�थापनको लािग गत वष�को वाँक� मौ�दात � १९४५१६९ र यस
वष� कोरोता रोकथाम तथा िवपद �यव�थापन िशष�कमा � ६३७२८५४.७८, �कोप �यव�थापन कोष तफ�  � २९२९१०९.९९
गरी ज�मा � ११२४७१३३.७७ वजेट िविनयोजन गरी कोरोना स�ब�धी िविभ� काय�को लािग � ८६२१५०८.८७ खच� गरी �
२६२५६२४.९० वाँक� मौर�दात दे�ख�छ ।
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आ�दनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत वष�को बाँक� �कोप �यव�थापन कोष 1945169.00 राहत िवतरण ०

कोरोना रोकथाम र िवपद ्�यव�थापन 6372854.78 �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ०

�कोप �यव�थापन कोष 2929109.99 ओषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद 5298233.01

आइसोलेसन के�� िनमा�ण ०

खोप काय��म खच� ०

खाना खाजा खच� 2315380.00

जो�खम भ�ा ०

�शासिनक खच� 614678.86

अ�य खच� 393217.00

बाँक� 2625624.90

11247133.77 11247133.77

६.२ �वारे�टीन खच� ;
पा�लका �ारा संचा�लत �वारे�टीनमा िवदेशबाट आएका कोरोना सं�िमत क�ट� ाया�ट� े �सङ मा परेका �यि� तथा �यसमा खिटने
�वा��यकिम� कम�चारी सुर�ा िनकाय आिदलाई िवहानको खाना ना�ता िदउसको खाजा र खाना खुलाए वापत िन�न गो�वारा
भौचर र िमित बाट � ८,१८,७४५।- खच� भएको दे�ख�छ । यसरी �वारे�टीनमा भएको िविवध खच� ले�दा कित जना कुन कुन
िमितमा काममा खिटएको हो �यसको उप��थित तथा हा�जरी अिभलेख रा�ख खच� गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।
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गो.भौ.नं. र िमित िववरण खच� भएको िमित रकम �

५-२०७७।५।१५ पाँचखाल नगरपा�लका �या��टन २०७७।४।१६-२०७७।५।१३ ३२३५२०

१०-२०७७।६।१ पाँचखाल फुड �याफे २०७७।४।९-२०७७।४।१५ ९०२००

११-२०७७।६।९ पाँचखाल नगरपा�लका �या��टन २०७७।५।१४-२०७७।५।३१ २११५३०

१५-२०७७।६।१९ पाँचखाल नगरपा�लका �या��टन २०७७।६।१-२०७७।६।५ १९३५०५

ज�मा ८१८७४५

७ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�

७.१ �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 बष� � ४,७५,०००।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छन् ।
आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७.२ संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान बष�
भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहाय बोमो�जम खच� नभई बाँक� रहेको अनुदान िफता� गरेको पाइयो ।
संघीय सरकार
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�.सं. अनुदानको
िक�सम

ज�मा
अनुदान

खच� बाँिक
(ि�जह�नुपन�)ं

कैिफयत

१ सशत�
अनुदान

280512143 243833806 36678337 अ� सबै संघको संिचत कोष खातामा िफता� भएको
छ र बाँक� 149000 आ.ब. ०७८।७९ मा बे�जु
खातामा िफता� भएको छ ।

२ िबशेष
अनुदान

15000000 10936500 4063500

३ समपुरक
अनुदान

12000000 7840952 4159048

307512143 262611258 44900885

�देश सरकार

�.सं. अनुदानको िक�सम ज�मा अनुदान खच� बाँिक (ि�जह�नुपन�)ं कैिफयत

१ सशत� अनुदान 24345000 19384879.8 4960120.2 िफता� भएको

२ समपुरक अनुदान 29928000 28647089 1280911

३ िबशेष अनुदान 5000000 3405979.6 1594020.4

ज�मा 59273000 51437948.4 7835051.6

८ राज�व आ�त�रक िनय��ण 

क) राज�व अिभलेख : नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा तथा बागमती �देश को आ�थ�क ऐन, २०७४ को दफा २(झ) मा िव��य िववरण
स�ब�धी आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी लेखापरी�णको �ममा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले करदाता वा सेवा�ाहीबाट �ा� ह�ने ह�न
आएको राज�वको स�ब�धीत आय िशष�क जनाई क��यटुरमा अिभलेख राखेतापिन राज�व ज�माको ब�क दा�खला भौचरको आधारमा म ले प फारमा नं २१२
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राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र म ले प फराम नं २१३ को राज�व आ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न गनु�पन�
सो काय� समयमै गरेको पाइएन । अत िनयमानुसार खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ ।

ख) रकम िढला दा�खला गन� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९.६ बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा
व�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लयल �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी
सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले १/२ मिहना पिछ मा� दा�खला गन�
गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�ले �यान जानु पद�छ ।

९ आ�त�रक िनय��ण �णाली

९.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा उप
दफा ३ अनुसार नगरपा�लका नगर �मुख आफैले वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गनु�पन� �यव�था िमलाउनु पन�मा
सो गरेको पाइएन । उपदफा ५ अनुसार नगरपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदही
बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन,

पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
�गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन,

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको ,
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता आ ��सक �पमा राखेको,
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
�गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
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साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा
तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका
उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को
दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको
नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा
बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

९.२
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र
९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले.

प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

९.३
म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख र नराखेको र अ�ाव�धक नभएको

९.४
म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
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म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

१० स�प�� उपयोग र संर�ण

१०.१ �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�नुपन� र 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�मा
हाल स�म कहा कहा बाट �ज�सी सामा�ी ह�ता�तर भइ आयको छ �ितबेदन तयार गरेको देखीदनै ।

१०.२ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा
िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको
िनयममा तोिकए बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाको िबपत �यव�थापन कोषको अब�था िन�न अनुशार रहेको छ । पा�लकाले
सो कोष बाट खच� गदा� काय�िब�ध बनाएको छैन ।िनयम तथा काय�िब�ध बनाएर सो कोष बाट खच� गनु� पद�छ ।

गत बष�  माै�दात यसबष�  आ�दानी ज�मा आ�दानी यस बष�  खच� बाक� माै�दात

१९४५१५९.९१ ५९९०९६४.२५ ७९३६१२४.१६ २२४८६४५ ५६८७४७९.१६

११ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

११.१ बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी सुिवधा ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव / स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन ।
�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने
उ�ेख छ । तर पा�लकाले नगर �मुख तथा उप �मुखको �वक�य सिचव, �ेस स�ाहाकार र कानूनी स�ाहाकार िनय�ु गरी
तलब र भ�ा वापत � ९८३७४०।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ य�तो खच�मा िमत�यियतता कायम गनु�पद�छ ।
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�सन नामथर पद �केल महंिग भ�ा मा�सक चाडवाड खच� बािष�क

1 म��दरा अ�धकारी कानूनी स�ाहाकार ३५९९० २००० ३७९९० ३५९९० ४९१८७०

2 किपल कोइराला �ेस स�ाहाकार ३५९९० २००० ३७९९० ३५९९० ४९१८७०

ज�मा ९८३७४०

११.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� तफ�  १४२२९५२।- खच� गरेको छ । य�तो
खच�मा िमत�ययीतता कायम गनु�पद�छ ।

१२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१२.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र
�थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा
�थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले हालस�म नयाँ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी
दरब�दी �वीकृत गरेको छैन । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत �वा��य, पशु
सेवा, कृिष सेवाको गरी ज�मा ५५ जनाको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत
संघबाट समायोजन भई आएका १७ जना, सािवक �थानीय िनकायमा काय�रत १२ जना र लोकसेवा बाट �सफा�रश २० जना
गरी ४९ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । �सिडई १ जना, �शासन सहायक २ जना. जन�वा��य अ�धकृत १ जना, सव-इ��जिनयर
१ जना र अ�स�े�ट सब-इ��जिनयर २ जना गरी ज�मा ६ जना �र� रहेको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाले नयाँ संगठन �ारा �र�
पदह�को समयमै पदपूत� गरी सेवा �वाहलाई चु�तद�ु�त र �भावकारी वनाउने तफ�  िवशेष �यानिदनुपद�छ ।

१२.२ क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी
संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी
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��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले िविभ� पदमा ७७ जना कम�चारीह�
करारमा राखी � २,२७,०६,६१०।- खच� लेखेको छ ।
ख) �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी,
पल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बग�चे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय
तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको इ��जिनयर, सामा�जक परीचालक र आइटी पदमा गरी ज�मा १० जना करार िनयिु� गरी बष�
भरीमा � २८,३३,८७०।- भु�ानी गरेको छ ।

१३ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

१३.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा
सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार
�थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा समा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध
गराएकोमा यस नगरपा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म २४ वटा ऐन, २ िनयमावली, २४ काय�िव�ध, ५ िनद�िशका र न�स� ५ वटा
गरी ज�मा ६० वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ� कानुन �भावकारी �पले काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था
गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िनवेदन दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था
छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फ� यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ७ यो बष� दता�
भएको २४ गरी ज�मा ३१ म�ये २५ वटा फ�यौट भई ६ वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फ�यौट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१४ ख�रद एवं अनुदान �यव�थापन

१४.१ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पँूजीगत : पाँचखाल नगरपा�लकाको सम�वय र िनजी �े�को साझेदारीमा घरघरको
फोहोर संकलन गरी �ा�ा�रक मल उ�पादन तथा �शोधन काय��ममा � ७५ लाख बजेट �यव�था भई उ� रकम खच� गन�को



https://nams.oag.gov.np18 of 42

िनिम� नगरपा�लकाले काय�िव�ध िनमा�ण गरी ��ताव आ�ानको मा�यमबाट �ी �रिकशी क�पो� �ा. �ल. लाई रकम उपल�ध
गराउने िनय�ण गरी िमित २०७७।१२।२३ मा स�झौता स�प� गरेको छ । जस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

क) काय�िव�ध बमो�जम �देश सरकारले ५० �ितशत र िनजी �े�को �यहोन� गरी ज�मा � १५००००००।- वा सो भ�दा बढीको
काय��म काया��वयन ह�नु पन� दे�ख�छ । उ� �ा�लले काय��मको िव�तृत लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन । काया�लयबाट
समेत उपल�ध गराएको रकम कुन-कुन िशष�कमा के-कित खच� गन� भ�े स�ब�धमा �प� लागत अनुमान वेगर पा�लकाबाट �ा.�ल.

को भौितक पूवा�धार िनमा�णको नाप जाँच गरी यस बष� � ३४४७१६५।- भु�ानी िदएको छ ।

ख) स�झौतामा स�झौताको अव�ध २० बष� तोिकएकोमा स�झौता बमो�जमको रकम ०७८ असार मसा�त िभ� खच� ग�रस�नु पन�
उ�ेख छ । स�झौता अनुसार ५० �ितशत भ�दा कम भौितक �गती भएको पाइयो । यसरी कम भौितक �गित ह�नुमा कारण
खुलाएको पाइएन ।

ग) स�झौतामा अनुदान वापत उपल�ध गराउनु पन� रकम र उ� रकम खच� गन� आधार एवं �कृया स�ब�धमा कुनै �प� �यव�था
गरेको पाइएन ।

घ) स�ब��धत �ा.�ल. ले २० बष�स�म के-क�ता ि�याकलापह� स�ालन गन� स�ब�धमा �प� काय�योजना तयार गरेको समेत
पाइएन ।

तसथ� सरकारबाट �ा� अनुदान रकमको सदपुयोग सुिन��चत ह�ने िक�समले काय�िव�ध तयार गरी स�झौता गन� �णालीको
अवल�वन गनु�पद�छ ।

१४.२ पा�लकाबाट िनमा�ण ह�ने िविभ� िक�समका िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�तताको िनिम� गुण�तर परी�ण गनु� पद�छ ।
पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीको मा�यमबाट िनमा�ण काय� गराएकोमा अिनवाय� गुण�तर परी�ण गन� गरेको भए तापिन उपभो�ा
सिमितको मा�यमबाट ह�ने गरेको िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन । 

१५ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क बष�को अ��यस�म फ�य�ट ह�न नसक� बाँक� रहेको देहायका �य�� फम� क�पनी एवं सं�थाको नाममा रहेको पे�क� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय
उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम यथाशी� असुल फ�य�ट गनु� पन� �

८,४५०,०००
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�स.नं. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद ननाघेको �याद नाघेको

१ ठेकेदार

१ २०७७/०९/२४ सुनकोिश मेट� ो�लङ जे   . िभ. ८,५०,००० ०

ज�मा ८,५०,००० ०

२ सं�थागत

१ २०७७/०५/०३ पाँचखाल �ाथिमक �वा��य के�� ० ०

२ २०७७/११/२५ नेपाल िब�ुत �ा�धकरण, पाँचखाल िवतरण के�� ९,४६१ ०

३ २०७७/११/२५ नेपाल िब�ुत �ा�धकरण, पाँचखाल िवतरण के�� ३०,५३९ ०

४ २०७७/१२/१३ नेपाल िवधुत �ा�धकरण ५०,००० ०

५ २०७८/०१/०५ असहाय गाईबाछा संर�ण अिभयन ३,००,००० ०

६ २०७८/०३/२१ नारायण�थान िन मा िब ० ६,५०,०००

७ २०७८/०३/३० �ी नव �ितभा मािव पाँचखाल ६ का�े ० ३,००,०००

ज�मा ३,९०,००० ९,५०,०००

३ अ�तग�त िनकाय

१ २०७७/११/०६ अजद मा�यिमक िव�ालय ६,५०,००० ०

२ २०७७/११/०६ जप�टटी मा�यिमक िव�ालय ६,५०,००० ०
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३ २०७७/११/०६ द�ूहेहे�वर मा�यिमक िव�ालय ६,५०,००० ०

४ २०७७/११/०६ बाल �ित�ा आधार िव�ालय ६,५०,००० ०

५ २०७८/०३/२१ �ानोदय आधार िव�ालय ० ६,५०,०००

६ २०७८/०३/२१ जनता मा�यिमक िव�ालय ० ६,५०,०००

७ २०७८/०३/२१ पालोकोक भगवती मा�यिमक िव�ालय ० १८,००,०००

८ २०७८/०३/२१ बाल �ित�ा आधार िव�ालय ० ६,५०,०००

९ २०७८/०३/२१ भगवती मा�यिमक िव�ालय ० ६,५०,०००

१० २०७८/०३/२१ भुवने�वरी आधार िव�ालय ० १७,०००

११ २०७८/०३/२१ भुवने�वरी आधार िव�ालय ० ६,३३,०००

१२ २०७८/०३/२१ भा�ाम देिव मा�यिमक िव�ालय ० १८,००,०००

१३ २०७८/०३/२१ राम मा�यिमक िव�ालय ० ६,५०,०००

ज�मा २६,००,००० ७५,००,०००

४ �यि�गत

१ २०७७/०४/०१ क�याण सुबेदी ० ०

२ २०७७/०४/०१ धन बहादरु ब�नेत ० ०

३ २०७७/१०/१९ उ�वल अ�धकारी १५,००० ०
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ज�मा १५,००० ०

कुल ज�मा ३८,५५,००० ८४,५०,०००

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१५.१ नारायण�थान िन मा िब ६,५०,०००

१५.२ �ी नव �ितभा मािव पाँचखाल ६ का�े ३,००,०००

१५.३ �ानोदय आधार िव�ालय ६,५०,०००

१५.४ जनता मा�यिमक िव�ालय ६,५०,०००

१५.५ भुवने�वरी आधार िव�ालय ६,३३,०००

१५.६ पालोकोक भगवती मा�यिमक िव�ालय १८,००,०००

१५.७ बाल �ित�ा आधार िव�ालय ६,५०,०००

१५.८ भगवती मा�यिमक िव�ालय ६,५०,०००

१५.९ भुवने�वरी आधार िव�ालय १७,०००

१५.१० भा�ाम देिव मा�यिमक िव�ालय १८,००,०००

१५.११ राम मा�यिमक िव�ालय ६,५०,०००

१६ आ�त�रक आय

१६.१ पा�लकाले आ व ०७७।७८ को लागी नगरपा�लकाको पला�ोक म��दर प�रसरमा यस नगरपा�लकाले ख�रद गरेको र साव�जिनक
ज�गामा पािक� � शु�क संकलनको िनिम� �ी �काश च�� �े�को मु अ कर सिहतको � ३८३५५०।२५ कबोल अंक �वीकृत

९५,८८७
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गरी िमित २०७७।०५।३१ मा स�झौता स�प� गरेको छ । स�झौताको सत�मा शु�क रकम छुट एवं िमनाहा िदन स�ने स�ब��ध
कुनै �यव�था गरेको पाइएन । स�झौताको बँुदा नं ५ मा दो�ो प�ले ठे�का स�झौता गदा� अि�म ज�मा गरेको बािष�क ठे�का रकम
कुनै पिन बहानामा िफता� ह�ने छैन भ�े कुरा उ�ेख छ । पा�लकाले स�झौतामा उ�ेख भएको �यव�था िवप�रत दो�ो प�लाई
काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम � ९५८८७।५६ िमनाहा िदएको दे�खएकोले उ� रकम िमनाहा िदएको अव�ध भर सवारी साधन
पािक� � नभएको �माण पेश गनु� पन� अ�यथा असुल उपर गनु� पन� �

१६.२ असुल गन� बाँक� राज�वः पा�लकाले सडक उपयोग शु�क संकलनको लागी �ी माता �सता देवी क��ट��सन �ा. �ल. को �
२८२५०००। को कबोल अंक �वीकृत गरी िमित २०७७।०५।२३ मा स�झौता स�प� गरेको छ । स�झौता बमो�जम
कबोलकता�ले आ�थ�क बष�िभ� स�पूण� रकम दा�खला गनु� पन�मा � १८३५२६०। मा� दा�खला गरेको दे�खएकोले दा�खला गन�
बाँक� � ९८८७५०। का स�ब�धमा �याज र ज�रवाना सिहत स�ब��धतबाट असुल उपर गनु� पन� �

९८८,७५०

१६.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको
दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो
भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन
वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था बमो�जम ज�रवाना र कारवाही गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाका
केही वडाह�ले समयमा राज�व दा�खला नगरी १ मिहना भ�दा िढला गरी राज�व दा�खला गन� गरेकोमा ऐनमा तोिकए बमो�जम
कुनै ज�रवाना एवं कारवाही ह�ने गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले यस स�ब�धमा �यान पुया�उनु पद�छ ।

१६.४ पा�लकाबाट दह�र बह�र ठे�काको मा�यमबाट आ�त�रक आय वृि� गन� अिभ�ायले पाँचखाल नगरपा�लका भएर ब�े सुनकोशी
नदीको वरको बोटदे�ख तलका �े� िकनारमा रहेको बगर �े�बाट ढँुगा िगि� र बालुवाको िदगो स�लन/उ�खनन् काय�का लागी
�ार��भक वालवरणीय परी�ण गरी सोको �ितवेदन �ा� गरेको छ । �ितवेदन िढलागरी िमित २०७७।११।१४ मा
काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको छ । �ा� �ितवेदन अनुसार बािष�क ४९००० धन िमटर अथा�त् १७३०४३५ धन िफट
उ�खनन् गन� िम�ने प�रमाण कायम ह�ने दे�ख�छ । �देश सरकारबाट तोिकएको �यनुतम दर � ९।�ित घन िफट बमो�जम
१७३०४३५ घन िफटको ज�मा � १५५७३९१५ र सोको मु.अ. कर � २०२४६०८।९५ सिहत ज�मा � १७५९८५२३।९५
�यून कबोल अंक ह�न जाने दे�ख�छ । पा�लकाले समयमा ठे�का �यव�थापन गन� नस�दा आ�त�रक आय वापतको �
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१५५७३९१५।०० रकम गुमेको अव�था छ । ठे�का �यव�थापन ह�न नस�नुको व�तुिन� कारण समेत खुलको छैन । यस
स�ब�धमा पा�लकाले िवशेष �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

१६.५ पा�लकाको कर तथा शु�क असुलीको ��थित देहायबमो�जम रहेको छः



https://nams.oag.gov.np24 of 42

�ाि�को �ोत वािष�क अनुमािनत
आय

आ�दानी घटी बढी
�ितशत

१११३१ - स�प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े
कर

150000 5000 3.33

११३१३ - एक�कृत स�पती कर 10000000 8827670.54 88.28

११३१४ - भुिमकर/मालपोत 10000000 497938.86 4.98

११३२१ - घरवहाल कर 10000000 1635936.49 16.36

११४५१ - सवारी साधन कर (साना सवारी) 9273000 0 0.00

११४५२ - पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर 34500000 1836250 5.32

११४७९ - अ�य मनोर�न कर 50000 ० 0.00

११६९१ - अ�य कर 200000 701789.68 350.89

१४२१३ - अ�य िब��बाट �ा� रकम 650000 1564062 240.62

१४२४२ - न�सापास द�तुर 6670000 5251147.51 78.73

१४२४३ - �सफा�रश द�तुर 5000000 4234077.25 84.68

१४२४४ - �यि�गत घटना दता� द�तुर 160000 235075 146.92

१४२४५ - नाता �मािणत द�तुर 500000 294215 58.84

१४२४९ - अ�य द�तुर 250000 2291879.5 916.75

200000 1017133.2 508.57
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१४३१२ - �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत

१४६११ - �यवसाय कर 90000000 13587103 15.10

उपरो� िववरण िव�लेषण गदा� राज�वका केही शीष�कमा अनुमान भ�दा अ�या�धक बढी र केहीमा अनुमान भ�दा अ�या�धक कम
असुली भएको दे�ख�छ । यसरी अनुमान र असुलीमा अ�या�धक भे�रएशन दे�खनुले अनुमान यथाथ�परक रहेको स�ब�धमा
आ�व�त ह�न सिकएन । पा�लकाले राज�व अनुमानका ब�तुिन� आधार तयार ग�र अनुमान गन� प�रपाटीको िवकास गनु� पद�छ । 

१७ गैरकर राज�व 

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

१८ सामा�जक सुर�ा 
क) सामा�जक सुर�ा तफ�  पा�लकाले आ.ब. ०७७।७८ मा ज�मा � 109228388 िनकासा गरी ज�मा � 108980325 िवतरण गरेको दे�ख�छ । र बाँक� रकम �
248063 असार मसा�त िभ�ै कोष तथा लेखा िनम��ण काया�लयको नाममा ब�क दा�खला गरेको छ ।

ख) सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र निवकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� नवीकरण
गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� 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 संचालन गन� िनयिमत �पले अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सुचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक
सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । अत पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाह� पुण��पले पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१९ अ�तर सरकारी अ��तयारी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयमा ३९(८) बमो�जम काया�लयले िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�ने �यव�था रहेको छ ।
तर काया�लयले िन �न अनुसारका काय��म स�ालन गदा� स�ब�धीत लाभ�ाहीलाई िवतरण गरेको भरपाई सल� छैन ।

क) िमित २०७७।६।२० मा गो.भौ.नं. २२३ - २०७७।९।१४ बाट िहउँदे घाँस तथा भेज िवतरण काय��म अ�तग�त िकसान भेटनरी धु�लखेलबाट िहउँदे घाँस
िवउ जै १८०० के�ज � ८० को दरले � १४४०००।- र र �जउँदे घाँसको िवउ भेज ३०० के�ज � १५० को दरले � ४५०००।- को वडा सिचवलाई वुझाएको
भरपाई राखेको छ तर स�ब�धीत कृषकलाई किहले र के कित प�रमाणमा िवतरण भएको हो भरपाई पेश नभएको ।

२८१,४००
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ख) नेशनल वयर ए�ड यिुनफम� �ा.�ल. बाट ४२ िपस ��ब ड� ेस � २२०० का दरले ख�रद गरी गो.भौ.नं. ६३७-२०७८।३।२४ बाट � ९२४००।- भु�ानी
भएको दे�ख�छ । तर स�ब�धीत ले बुझेको भरपाई पेश नभएको ।

२० िविवध कोष

२०.१ आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका देहायका असुल गनु� पन� �यहोराह� यथािश� असुल फ�य�ट ह�नु पन� �
(क) गो.भौ.नं.८२ िमित २०७७/०६/२० मा काया�लयको िविभ� काय��ममा खाजा खाना बापतको रकम िवल भरपा◌�इ अनुसार
मुना खाजा घर ला◌�इ भु�ानी गदा� िवल भरपा◌�इ भ�दा बढी रकम भु�ािन भएकाले सो रकम असुल उपर गरी बै� दा�खला
गनु�पन� � १०००।

ख() गो.भौ.नं. 249 िमित २०७७/१०/०५ मा सामुदाियक कुकुर ब��याकरण काय��म संचालन मा नेपाल एिनमल वेलफेयर ए�ड
�रसच� से�टर (नाक� ) बाट आएका सहभागीह� ला◌�इ िद◌�इएको भ�ा �.२१,६००/- र सभ� तफ� का सहभािगह� ला◌�इ
िद◌�इएको भ�ा �.३,०००/- �पैया ग�र ज�मा रकम को १५ �ितशत पा�र�िमक कर क�ी रकम �.३,६९०/-र काय��ममा
सवारी साधन को भाडा बापतको रकम २४,३५० को १० �ितशत बहाल कर क�ी गनु�पन�मा सो क�ी नग�रएकाले सो रकम �
२,४३५/- असुल उपर गनु�पन� � ६१२५।

(ग) गो.भौ.नं. ६८९ िमित २०७८/०३/२८मा यस पाँचखाल नगरपा�लकामा स�ालनमा रहेको आ◌�इसुलेसनका लागी आव�यक
 औष�ध माक� िटङ् ला◌�इन ◌�इ�स फम� बाट �.४,३३,५२४/- औष�ध ख�रद गरी �ा� िवल मा २० �ितशत घटा◌�इ बाँक� रकम
�.३,४६,८१९.६०/- भु�ानी गनु�पन�मा �.३,५६,७९४.६०/- भु�ानी भएकाले बढी रकम असुल गनु�पन� � ९९७४।

(घ) गो.भौ.नं. 691 िमित २०७8/03/28 मा कोरोना रोकथाम तथा िनय��णका लािग बाट ख�रद ग�रएको औष�धको भु�ािन गदा�
िट�पिण र तोक आदेश अनुसार िवल को रकम �.4,93,900/-को १० �ितशत घटा◌�इ �. 4,44,510/- भु�ािन ह�नुपन�मा बढी
रकम भु�ानी भएकाले असुल गन�पन� � ६४९२।

(ङ) गो.भौ.नं.२४४ िमित 2078/03/25 मा पूण� घटना दता� सुिन��चत गन� दता� �सिवर प�चात पूरक दता� �सिवर (Post

Registration Camp) स�ालन गदा� �चार�सारका लािग गािड �योग गरेवापत को रकम �.6,000/- भु�ानी गदा� बहाल कर १०
�ितशत क�ी ग�र भु�ानी गनु�पन�मा सो क�ी नग�रएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� � ६००।

३६,४७१



https://nams.oag.gov.np27 of 42

(च) गो.भौ.नं. 120 िमित २०७७/०9/0६ मा पाँचखाल नगरपा�लका काया�लय भवन पछािड Emergency Exit भया�� �यानल
गेट र छाना बनाउने काय� स�प� ग�र िशअ िनमा�ण सेवाले पेश गरेको िवल बमो�जम भु�ानी गदा� क��टजे�सी बापतको रकम समेत
भु�ानी भएकाले उ� रकम असुल उपर ग�र राज�व खातामा बै� दा�खला गन� � १२२८०।

२०.२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका देहायका �यहोराह� िनयिमत गनु� पन� �

(क) गो.भौ.नं. 29 िमित २०७7/०5/१8 मा लुतेचौर बरब�दी र रा�चे मोटरबाटो िनमा�णका लािग वडा �तरीय योजना बाट �.४
लाख रकम िविनयोजन भएकोमा काय� स�प� गन� थप �.२ लाख �पैयाँ नपुग भनी वडाको �सफा�रस भएकोमा काय�पा�लका बाट
�.2 लाख थप गन� िनण�यसंल� हनुपन�मा सो नरा�ख लुतेचौर बरब�दी र रा�चे मोटरबाटो िनमा�ण उ.स. ला◌�इ �. 6,00,000/-

भु�ािन ग�रएकोले सो रा�ख िनयिमत गनु�पन� ।

(ख) गो.भौ.नं.४ िमित २077/05/22 मा पाचखाल नगरपा�लकामा स�ा�लत �वारे�टाइन िडयूटीमा खटीएका शस� �हरी
हवलदार �ी च��धन तामाङ ला◌�इ सप�ले टोकेकाले उपचार गदा� लागेको खच� काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम सोधभना� गन�
भिन िट�पणीमा रहेको भु�ािन गदा� काय�पा�लकाको िनण�य संल� नगरी �.८८,623/- भु�ानी ग�रएकले काय�पा�लकाको िनण�य
संल� गरी िनयिमत गनु�पन� दे�ख�छ ।

६८८,६२३

२०.३ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका देहायका �यहोराह�का स�ब�धमा �माण कागजात पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल उपर
ह�नु पन� �
(क) गो.भौ.न.117 िमित २०७७/०7/२7 मा मेिशनरी तथा  औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� िशष�क बाट काया�लयको
गाडी मम�त गरे वापत �यू दीप अटो वक�  शप �ा.ली ला◌�इ �.73,367/- भु�ािन ग�रएको मा उ� फम�को �याट नं.Non-filer

दे�खएकाले कर िववरण बुझा◌�इ कर समायोजन प� पेश गन� अ�यथा मु अ कर रकम असुल उपर गनु�पन� � ८४४०।

(ख) गो.भौ.नं. 34 िमित २०७7/05/18 मा सानािकसान सहकारी सं�था �लिमटेड र वाल �ितभा आधारभूत िव�यालला◌�इ ि�
वा◌�इफा◌�इ जडान काय��ममा िविनयो�जत रकम बाट सोकाय� स�प� गरी सानािकसान सहकारी सं�था �लिमटेड उ.स.ले
Royal Network Pvt.ltd को िवल बमो�जम �.81,000/- भु�ानी ग�रएको मा उ� फम�को कर समायोजन नभएकाले Non-

१८४,५२८
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Filer दे�खएकाले िनयमानुसार कर िववरण बुझा◌�इ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा मु अ कर रकम असुल गनु�पन� �
९३१८।

(ग) गो.भौ.नं. 37 िमित २०७7/05/18माजनता आद�श खानेपानी उ.स. ले हो�से भ��याङ दे�ख डाँडाखक�  ह�द ै िचउरीघारी
�यानडाँडा जनता आद�श खानेपानी �ाि� स�मको बाटो मम�त स�भार काय� स�प� गरेकाले भु�ानीका लािग उ.स. ले
Mashura Construction Pvt.Ltdको �.2,00,000/- िवल पेश गरी भु�ानी ग�रएकोमा उ� क�पिनको आ.व.2075/076 दे�ख
हाल स�म कर िववरण बुझाएको नदे�खएकोले कर िववरण बुझा◌�इ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा मु अ कर रकम असुल
गनु�पन� � २३००८।

(घ) गो.भौ.नं. 54 िमित २०७7/05/२3 मा गणेश मा�यािमक िव�यालय को भवन िनमा�ण काय� लािग आ.व 2077/078 मा � १३
लाख िविनयोजन भएको र सो काय� स�प� गरेको वडाको �सफा�रस साथ आव�यक िवल भरपा◌�इ पेश गरी भु�ािन माग
भएबमो�जम भु�ािन भएकोमा गणेश मा.िव ले पेश गरेको कुल ए�ड खडग िनमा�ण सेवा तथा समृि� फिन�चर उ�योग िवल रकम
�.2,76,850/- र ि�यिटप िनमा�ण सेवा िवल रकम �.2,85,212/- को स�ब�धमा उ� फम�ह�ले कानुन बमो�जम कर िववरण
बुझाएको नपाइएकोले कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा मु अ कर रकम � ६४६६२। असुल उपर गनु� पन� � ६४६६२।

(ङ) गो.भौ.नं. 239 िमित २०७8/०2/२7 मा भुवने�वरी िन.मा.िव आपघाँरी सडक �तरो�ती काय� स�प� गरी पेश भएका िवल
भरपा◌�इ बमो�जम भु�ािन गदा� Lab Test Bill को Orginal Bill ह�नुपन� मा सो नरहेकाले �.18,080/- को स�कल िवल पेश
गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गन� �

(च) गो.भौ.नं. 241 िमित २०७७8/०2/२7 मा नागवे�ल िभमसेन �थान का�लका म��दर सडक �तरो�ित को काय� स�प� गरी
िहमा�जय क��ट��सन �ा.�ल. ले पेश गरेको िवल भरपा◌�इ बमो�जम भु�ािन गदा� Lab Test को Orginal Bill ह�नुपन�मा सो
नरहेकाले �.४२,940/- को स�कल िवल पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गन� �

(छ) गो.भौ.नं. 242 िमित २०७8/०३/07 मा �ीराम पाटी सानिप�ले कुिभ�डे सडक �तरो�ित योजना काय� स�प� गरी अ��तम
भु�ािन माग भएबमो�जम भु�ािन गदा� Lab Test को Orginal bill ह�नुपन�मा सो नरहेकाले �.18,080/- को स�कल िवल पेश
गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गन� �
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२१ िश�ा:- 

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

१ जनता मा�यिमक िव�ालय १२ १२ ३ २ ३३७

२ गणेश मा�यिमक िव�ालय ८ ८ ० ३ २९२

३ महांकाल िव�ालय ५ ५ ० ८ ३६१

४ आजाद मा�यिमक िव�ालय १६ १६ २ ४ ९००

५ सव�म�ला मा�यिमक िव�ालय २० २० २ ० ४८१

६ द�ुधे�वर मा�यिमक िव�ालय ११ ११ ० ४ २६८

७ जोरपाटी मा�यिमक िव�ालय ११ ११ २ ५ २०७

८ भगवती मा�यिमक िव�ालय २० २० २ १ २४३

९ पला�ोक भगवती मा.िव. ८ ८ २ ५ २२०

१० �ीराम मा�यिमक िव�ालय ११ ११ २ ४ २८०

११ भ�मदेवी मा�यिमक िव�ालय ६ ६ १ ५ ३२२

१२ का�लका मा�यिमक िव�ालय ५ ५ ० ७ २५४

१३ �ाने�वरी मा�यिमक िव�ालय ५ ५ ० १ २०४

१४ भुवने�वरी आ.िव. ५ ५ ५ २ २४८

१५ नारायण�थान आ.िव. ५ ५ ० १ ११७

१६ भमरकोट िहमालयन आ.िव. २ २ ० ३ ३१
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१७ �ानोदय आ.िव. ३ ३ १ २ १४८

१८ बाल�ितभा आ.िव. ० ० ० २ २५१

१९ भिव�य उ�वल �ा.िव. १ १ ० २ ४८

२० जनभावना �ा.िव. ३ ३ ० ० ५३

२१ �झं�नादेवी �ा.िव. ० ० ० २ २५

२२ सु�दर सूय�दय �ा.िव. ४ ४ २ ० ६४

२३ जन उ�ार �ा.िव. २ २ ० १ ४८

२४ �ितभा �ा.िव. ३ ३ ० १ ४२

२५ जन�योित �ा.िव. ० ० ० २ २४

२६ नारायण �ा.िव. २ २ १ ० ४२

२७ राधाकृ�ण �ा.िव. ० ० ० २ ८६

२८ गो�मादेवी �ा.िव. ४ ४ १ १ ७७

२९ ठकुरी गाउँ �ा.िब. ० ० ० १ २५

३० जनजागृती �ािव ५ ५ २ ० ८०

३१ कालीदेवी �ा.िव. २ २ १ ० ३८

३२ समाजसुधार �ा.िव. २ २ ० ० २०
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३३ धरणी �ा.िव. १ १ ० ० ११

३४ गंगा �ा.िव. २ २ ० ० ९

३५ जनजागरण �ा.िव. ३ ३ ० १ ४९

३६ सर�वती �ा.िव. ३ ३ ० ० ३०

३७ गंगादेवी �ा.िव. ४ ४ १ ० ५५

३८ �ृजना �ा.िव. ० ० ० २ ९३

ज�मा ६०८३

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

२२ �वा��य तफ�

२२.१ औषधी ख�रद, िवतरण र वाँक�को अव�था :
औषधी ख�रद िवतरण वाँक� स�ब�धी िववरणको अव�था प�र�ण गदा� नमूना छनौटको आधारमा केिह मु�य १८ �कारका
औषधीह� गत बष�को मौ�दात प�रमाण ५८४६४, अनुदानबाट �ा� प�रमाण ५१३६५, यो बष� ख�रद प�रमाण १४०८५२,

िवतरण गरेको प�रमाण १२१५०७ र �टोरमा बाँक� प�रमाण १२९१७४ दे�ख�छ । तलको िववरणमा उ�े�खत औषधीह�
आव�यकताको पुवा�नुमान नगरी अनाव�यक ख�रद गरेको दे�ख�छ �यसैले आव�यकता अनुसार औष�ध ख�रद गरी अनाव�यक
�पमा औष�ध मौ�दात रा�ने काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�.स. औष�धको नाम आ�दानी खच�
प�रमाण

बाँक�
प�रमाण

अ.�या. �वा.का./
अनुदान

ख�रद दर रकम

1 VTM with swab
stick

1300 282.5 367250 1100ल 200

2 Easy Fix 250 25 6250 250 0

3 Brica BM 200 129 25800 200 0

4 Antacid sus. 30 135 4050 30 0

5 Diclofenac Inj. 91 200 2 400 221 70

6 Cap Cloxacillin
500mg

900 2000 2 4000 1300 1600

7 Chlorine Tab. 3750 30 112500 3750 0

8 Pantop 40 mg Tab. 2000 20000 7.5 150000 5000 17000

9 Bandage 90cm*18m 144 250 3 750 174 220

10 Hand Sanitizer
200ml

50 200 10000 50 0

11 Azithromycin 500
mg

5349 3000 29 87000 4429 3920

12 Levocetrizine 5mg 200 7000 5.5 38500 3200 4000

13 Paracetamol 500mg 46470 49500 80000 1 80000 97020 78950

14 Face shield 450 300 125 42375 550 200

15 Ceftriaxone Inj. 100 315 472 90 42480 887 0

16 Inj.
Dexamethasone4mg

110 100 550 20 11000 566 194
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17 Amitriptyline25mg 1000 500 5 2500 600 900

18 Cetrizine 10 mg 3100 21000 3 63000 2180 21920

ज�मा 58464 51365 140852 1094.5 1047855 121507 129174

औष�ध ख�रद स�ब�धी अ�य �यहोरा िन�न छन :

क) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु एच ओ सिटफइड ह�नुपन� ओष�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 िबि�को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश भएन ।
ख) आपूित� भएका ओषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेिशिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
ग) औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा
आ�दानी बाँ�ने गरेको दे�खएन ।
घ) औष�धको खच� घटाउदा माग मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको पाइयो ।
तसथ� औष�धको ख�रद आपूित� दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने तोक�एको गुण�त अनुसारकै
औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा
आ�थ�क बष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२२.२ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख(२) अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलवी
�ितवेदन िनजामती िकतावखानावाट पा�रत गराएर मा� तलब खच� ले�नुपन� उ�ेख छ । �य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयको च.नं १८० िमित २०७६।५।१८ को प�वाट �थािनय तहका कम�चारी र संघवाट �थािनय तहमाखिटएका
कम�चारीह�को �ज�ा��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट तलवी �ितवेदन गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस
नगरपा�लकामा काय�रत �वा��य सेवा तफ� का �थाई कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी पा�लकाले आ व २०७७/०७८
मा ४७ जना �थायी �वा��यकम�ह�को तलव � १७४१२४६०।- र �ेड � ३४४३२५८।- गरी ज�मा � २०८५५७१८।-
भु�ानी गरेको दे�ख�छ। तलवी �ितवेदन पा�रत नभएको ह� ंदा कम�चारीह�लाई के कित दर र स �यामा �ेड बापत खच� लेखेको हो
एिकन गन� सिकएन । �यसैले िनयमानुसार तलबी �ितबेदन पारीत गराएर मा� तलब र �ड बापत खच� ले�नु पद�छ ।
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२२.३ �वा��यको दरब�दी र पदपूत� :
पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �वा��य तफ�  �वीकृत �थायी दरव�दी सं�या ५० रहेकोमा हाल स�म ४७ जनाको
पदपूत� भएको दे�ख�छ । पाँचौ तहमा १, छैठ� तहमा १ सातौ तहमा १ गरी ज�मा ३ पद �र� रहेको दे�ख�छ । यस तफ�
पा�लकाले समयमै पदपूत� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२३ सोझै ख�रद 

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

१००,२४४
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गो.भौ.नं/िमित पािट�को नाम काय� िवल �याट ६.५०% कैिफयत

३४-२०७७।६।९ बा�मती अफसेट �ेस छपाई ३६०००० ४६८०० २३४०० ५०.००%

३६-२०७७।६।९ ि�यिटभ �ोड�सन �ा.�ल. छपाई २०७००० २६९१० १३४५५

७५-२०७७।६।२० सुय�िकरण इ�टर�ाइजेज छपाई २१५४२५ २८००५ १४००२

२०३-२०७७।९।८ एस.एम.िड. �माट� िमिडया �ा.�ल. छपाई १२६००० १६३८० ८१९०

२०६-२०७७।९।८ िट.िव.आई. प��लकेशन �ा.�ल. छपाई १२६००० १६३८० ८१९०

२१२-२०७७।९।८ ि�यिटभ िमिडया ि��ट �ा.�ल. छपाई ११८८०० १५४४४ ७७२२

८-२०७७।५।२८ मेिडगो�ड इ�टरनेशनल औष�ध १४६००० १८९८० ९४९०

९-२०७७।६।१ सेितदेवी मेिड�सन स�लायस� औष�ध २४३००० ३१५९० १५७९५

ज�मा १५४२२२५ २००४८९ १००२४४

२४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म– �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय
तहिभ�का वडाह�मा नाली ख�े, सडक, नाला सफा गन�, वाटो सफा गन� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ८७ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �
२१९४६६५ खच� लेखेको छ ।उ� खच� वाहेक रोजगार संयोजक र �ािव�धक सहायकको तलव ज�मा � ८०४६५० गरी यस काय��म अ�तग�त कुल खच� �
२९९९३१५ भएको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै
।

२५ सेवा तथा परामश� खच� 
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पा�लकाले आय लेखा र स�प�� कर नामक स�टवयर संचालनमा �याएको सो वापत सा���ला इ�फरमेिटक �ा,�ल, लाई स�झौता अनुसार बािष�क निवकरण
शु�क वापत � २३९३७९।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । िनयमानुसार सुचना �िव�ध िवभागको �वीकृती �लएर स�टवयर संचालन गनु�पन�मा िवभागबाट �वीकृती
�लएको पाइएन ।

२६ पा�र�िमक

२६.१ 9 २०७७-६-२० आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७(१) मा �न�येक बा�स�दा रोगजारदाताले कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना
गदा� समावेश ग�रने नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम भु�ानीमा कर कि� गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ । तर पा�लकाले नेपाल
सरकार खोप काय��म अ�तरगत गाँउघर िक��नक संचालन गन�का लािग खिटने १० जना कम�चारीह�लाई मा�सक � २२५०
को दरले िफ�ड भ�ा भु�ानी गदा� � १,१०,०००।- मा िनयमानुसार सामा�जक सुर�ा कर क�ी नगरेको असुल गनु�पन� �
१,१००।-

१,१००

२६.२ नगरपा�लकाले करार सेवामा काय�रत कम�चारीह�को क�याणकोष कि� वापत शु� तलबको १०% रकम काया�लयको तफ� बाट
थप गरी सोही रकम बरावरको कम�चारीको तलबबाट क�ा गरी २२ जना करार कम�चारीह�को तलब, भ�ा भु�ानी भएको
दे�ख�छ । नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चारी तथा काया�लय स�ब�धी अ�य �यव�था
�देश कानून बमो�जम ह�ने तथा �थानीय सेवाको गठन, संचालन �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभुत
�स�ा�त संघीय कानून बमो�जम ह�नेगरी �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले पाँचखाल
नगरपा�लका कम�चारीको संचालन काय�िव�ध २०७५ तजु�मा गरी आ.ब. २०७७।०७८ मा २२ जना करार कम�चारीह�को
क�याणकोष वापत मा�सक � ५१,८९०।- र बािष�क � ६,२२,६८०।- क�याणकोषमा दा�खला गरेको दे�ख�छ । करार
कम�चारीह�का लािग क�याणकोष वापतको रकम काया�लयबाट थप ह�ने �यव�था �च�लत संघीय कानूनको �स�ा�त र मापद�ड
बमो�जम �वीकृत भएको नदे�खएकोले उ� काय�िव�ध बमो�जम भु�ानीबाट नगरपा�लकालाई � ६,२२,६८०।- थप �ययभार
परेको छ ।

२६.३ कम�चारी �ो�साहान :

गो.भौ.नं. ७२-२०७७।६।१९ बाट नगरपा�लकाको योजना शाखामा काय�रत १५ जना �ािव�धक कम�चारीह�लाई िफ�डमा
खिटएको वा अित�र� समय काम गरे वापतको थप �ो�साहान सुिवधा स�ब�धी काय�िव�ध २०७६ तयार गरी २०७७ साल
साउन दे�ख असोज मिहना स�मको तलब �केलको आधारमा मा�सक ३० �ितशत का दरले ज�मा तलब ३ मिहनाको
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४२९०४०।- को ३० �ितशत ३८६१३६ मा १५ �ितशत पा�र�िमक कर क�ी गरी भु�ानी गरेको छ । �ो�साहान भ�ा �दान
गदा� िफ�डमा खिटएको िववरण अ�ाव�धक गरी रा�नुपन� दे�ख�छ ।

२७ बैठक भ�ा सरहका भ�ाह� 

�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�य सुिवधा स�ब�धी (पिहलो संशो�धत) ऐन, २०७६ को अनुसुिच १(ख) अनुसार नगरसभा बसेको िदन बैठकमा उप��थती
अनुसार नगरसभा सद�यले मा� तोिकएको दरमा भ�ा पाउने �यव�था छ । तर आठ� र नव� नगर सभामा उप��थत भएको भिन िन�न गोभौन र िमित बाट
कम�चारीह�ले समेत नगर सभा भ�ा बु�झ�लएको देखीएको य�तो खच�मा िमत�यियतता कायम गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित काय��म सं�या भ�ा दर भु�ानी रकम

४००-२०७७।१२।१९ नगरसभा ७७ १००० ७७०००

७०२-२०७८।३।२९ नगरसभा ७७ १००० ७७०००

ज�मा १५४०००

२८ 61 २०७८-३-३० वढी भु�ानी 
अनैकोट खानेपानी उपभो�ा सिमित
वढी भु�ानीःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा
उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७८।०२।३१ मा भएको स�झौता अनुसार खानेपानी िव�तार काय�का लािग काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� १०००० �ल पानी
अ�ने िप.िभ.�स �ा�ी ख�रदको नापी िकतावमा ४ थान उ�ेख भएकोमा ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ३ थान मा� पेश गरेको दे�खएकोले
सम�मा १ प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �ित �ल १३.५६ को दरले १०००० �ल को वढी �. १३५६००।
०० गो.भौ.नं ६१ िमित २०७८।०३।२९ वाट भु�ानी भएकोले यस उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

१३५,६००

२९ 61 २०७८-३-२९ उपभो�ा सिमिततफ�  
पा�लकाले संय�ु खानेपानी �यव�थापन वडा नं १ र २ को लागी अनैकोट खानेपानी उपभो�ा सिमित माफ� त � ५०३१६७९।- को िविभ� साइजका एच.िड.िप.ई
पाइप तथा िफटी� साम�ीह� ख�रद गरेको छ । पा�लकाले ख�रद काय�मा �ित�पधा�लाई बढावा िदइ िमत�ययी एवं पारदश� ढ�बाट ख�रद काय� गन� बोलप�
आ�ानको मा�यमबाट मालसामान ख�रद गनु� पन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद काय� गरेकोमा कारण �प� गरेको पाइएन । �यसै गरी उ� पाइप तथा िफिट�

५,०३१,६७९
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साम�ीह� ह�ता�तरण भई गएकोमा हालस�म जडान भई नापी िकताबमा �िवि� भएको नदे�खएकोले पाइप एवं िफिट� साम�ी जडान भएको �माण पेश ह�नुपन� �
........................

३० अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��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 भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु
�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

७४०७३ १७०७१ ५७००२

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

वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ ०७५/७६ १०.१ एकै िनकाय र अ�तग�तका
पदा�धकारीह� मा� ब�ने
बैठकमा भ�ा �दान
ग�रएको भिन उ�े�खत
बे�जु

िनयिमत ३०३२२५

२ १०.२ िविभ� सिमितको बैठकमा
सिमित सद�य सं�या
भ�दा बढीलाई भु�ानी
भएको भनी उ�े�खत
बे�जु

िनयिमत २२३०००

३ १२ परामश� सेवा ख�रद गदा�
आ�नो जनशि�बाट
गराउन पन�मा सेवा
ख�रदका मा�यमबाट
ख�रद भएको काय�
िनयिमत गन� उ�े�खत
बे�जु

िनयिमत ५६०५००५

४ १६.१ �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यले
पाउने सुिवधा स�ब�धी
ऐन २०७५ मा �यायीक

िनयिमत ४००८३१०
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सिमित लेखा सिमित र
सुशासन सिमितका
सद�य बाहेक �थानीय
तहका अ�य
पदा�धकारीह� एवं
सद�यले बैठक भ�ा खच�
भएको उ�े�खत बे�जु

५ १६.२ िनजी सिचव र �विकय
सिचव/स�ाहाकारको
तलब दरब�दी वेगर खच�
भएको उ�े�खत बे�जु

िनयिमत ३९६५००

६ २५ िविभ� खानेपानी योजना
अ�तग�तको उपभो�ाह�
िन�ज �योजन खच�
उ�े�खत बे�जु

िनयिमत १३६२७९२

७ ०७६/७७ १०१ मौले पोखरी उप �वा��य
चौक� पे�क� बाँक�

पे�क� १००००००

८ केराघारी �वा��य के��
वडा नं ५पे�क� बाँक�

पे�क� १००००००

९ �ीरामपाटी �वा��य के��
पे�क� बाँक�

पे�क� १००००००

१० जनआदश� िनमा�ण सेवा
पे�क� बाँक�

पे�क� १११०००
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११ रावत �दश� क��ट��सन
ए�ड िड� �ल� सिभ�स �ा�ल
पे�क� बाँक�

पे�क� ५४५०००

१२ गंगा ए�ड तोक
क��ट��सन पे�क� बाँक�

पे�क� ११०००००

१३ उदय �साद कौइराला
पे�क� बाँक�

पे�क� ७००००

१४ उदय �साद कौइराला
पे�क� बाँक�

पे�क� १२६०००

१५ धनबहादरु ब�नेत पे�क�
बाँक�

पे�क� १०००००

१६ ३५ �ीरामपाटी खानेपानी िडप
बो�र� उपभो�ा
सिमितपे�क� बाँक�

असुली ११९९०४

ज�मा १७०७०७३६

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

बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

७४०७३ १७०७१ १५९९४ ७२९९६


