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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्ित्मसभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे 
प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना 
सक्ने व्मवस्था छ । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺणभान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण 
तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उ्े्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाान्वमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदर्शाता, सेवा प्रवाहरगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्तको खिा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका 
तजुाभारगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आव्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौटसम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजउुऩय आव्मक कायफाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  

 

 

   टॊकभर्ण शभाा, दॊगार 
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प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

ि.नॊ.३८७                                                                                             तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री प्रभखुज्मू, 

कनकाई नगयऩातरका, नगय कामाऩातरकाको कामाारम, 
झाऩा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

हाभीरे कनकाई नगयऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असयफाहेक ऩेस बएको २०७८ 
आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत प्रितरत 
काननुफभोर्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
१.  नगयऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉिाभा ऩूणारुऩभा सफै कायोफाय सभावेश नगयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय 

गयेको छ । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.8 कयोड 44 राख 87 हजाय फेरुज ुदेर्खएको छ । सोभध्मे प्रततर्क्रमाफाट रु.51 राख 82 हजाय पस्मौट बई फाॉकी फेरुज ु
रु.7 कयोड 93 राख 5 हजाय कामभ बएकोभा असरु गनुाऩने रू. 86 राख 93 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.2 कयोड 82 राख 1 
हजाय, तनमतभत गनुाऩने रू. 3 कयोड 68 राख 22 हजाय य ऩे्की रु. 55 राख ८9 हजाय यहेको छ । नगयऩातरकाको गत वषाको रु.2 कयोड 
64 राख 66 हजाय फेरुज ु फाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत हारसम्भको 
अद्यावतधक फेरुज ु रु.9 कयोड 73 राख यहेको छ । नगयऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभािायीको दयफन्दीअनसुाय 
ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, र्वतयणभखुी कामाक्रभ सञ्चारन 
गयेको, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा  औ ॊल्माइएको छ । कामाारमफाट सम्प्ररे्षत 
रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवेदन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

४.   आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्वन गयेकोरे ऩातरकाको ऩे्कीफाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै 
जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्र 
छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आिायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त 
गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   
र्वत्तीम र्ववयणउऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको र्जम्भेवायी 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ सही य 
मथाथा हनेु गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत स्वरूऩभा फन्न ेगयी 
आव्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।नगय कामाऩातरका प्रभखु य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
नगयऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।   
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺणउऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्तीसभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्ित आश्वस्तता प्राि गयी 
यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उ्े् म हो । रेखाऩयीऺणभा उर्ित आश्वस्ततारे साभान्मस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हनु्छ तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनर्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ।  

 

  

            

                                                                                    
        (ऩद्मप्रसाद आिामा) 

                                                                                        नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 
 

कनकाई नगयऩातरका, झाऩा 
 

फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

44 128 84487 0 8 5182 44 120 79305 8693 36822 28201 0 0 65023 5589 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा सम्भको फाॉकी सभामोजन मो वषाको पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

झाऩा 26466 0 8471 17995 0 79305 97300 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : क�काई नगरपा�लका, झापा , क�काई नगरपा�लका , झापा

काया�लय �मुख मोहन �साद �यौपाने २०७७-५-२८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �� �साद �यौपाने २०७७-४-१

लेखा �मुख भुपे�� दाहाल २०७७-४-१

लेखा �मुख भुपे�� दाहाल २०७७-४-१ २०७८-६-१३

बे�जु रकम ८४,४८६,९७१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १०,००,३६,०२०.६५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४४,२४,७९,६७२ चालु खच� २८,६८,२८,२११.९२

�देश सरकारबाट अनुदान १,७४,२२,००० पँूजीगत खच� ३४,६३,०७,६०५.०८

राज�व बाँडफाँट ३,८७,२१,९१९.५३ िव�ीय/अ�य �यव�था २०,१६,१३,१३९

आ�त�रक आय १५,५०,११,०६७.३१

अ�य आय २१,७७,३६,५१२.१५

कुल आय ८७,१३,७१,१७०.९९ कुल खच� ८३,४७,४८,९५६

बाँक� मौ�दात १३,६६,५८,२३५.६४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन�
कनकाई नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� हो । यस नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा, नगरसभा सद�य
४८ जना, ७९.१ व.िक.मी. �े�फल, ४७१४६ जनसं�या र १ नं�वर �देशमा अव��थत छ ।

२ िव�ीय िववरण िव�लेषण

�ा�ी भु�ानी िहसाव

२०७७ �ावण १ दे�ख २०७८ आषाढ ३२ स�म

िववरण िट�पणी यो वष� (�) गत वष� (�)

बजेट आफैले गरेको �ा�ी/भु�ानी व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको भु�ानी व�तुगत/सोझै भु�ानी ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६= ४ +५ ७ ८ ९= ७ +८

�ा�ी (क+ख) ८७१३७११७०.९९ ८७१३७११७०.९९ ०.०० ८७१३७११७०.९९ ०.०० ०.०० ०.००

क.�ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ६५३६३४६५८.८४ ६५३६३४६५८.८४ ०.०० ६५३६३४६५८.८४ ०.०० ०.०० ०.००

११००० कर राज�व ११ १५५०११०६७.३१ १५५०११०६७.३१ ०.०० १५५०११०६७.३१ ०.०० ०.०० ०.००

१३००० अनुदान

संघीय सरकारबाट �ा� १२ ४४२४७९६७२.०० ४४२४७९६७२.०० ०.०० ४४२४७९६७२.०० ०.०० ०.०० ०.००

�देश सरकारबाट �ा� १२ १७४२२०००.०० १७४२२०००.०० ०.०० १७४२२०००.०० ०.०० ०.०० ०.००

१४००० अ�य राज�व (गैर कर) ११ ३८७२१९१९.५३ ३८७२१९१९.५३ ०.०० ३८७२१९१९.५३ ०.०० ०.०० ०.००

१५००० बे�जु ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

३३००० दािय�व ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

ऋण तथा अ�य �ोतबाट १३ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

िवतरण गन�  बाक� राज�व १४ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

ख.अ�य �ाि� २१७७३६५१२.१५ २१७७३६५१२.१५ ०.०० २१७७३६५१२.१५ ०.०० ०.०० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� १५ १५३१०५९६.९० १५३१०५९६.९० ०.०० १५३१०५९६.९० ०.०० ०.०० ०.००

धरौटी १५ ४७१६३८६६.२५ ४७१६३८६६.२५ ०.०० ४७१६३८६६.२५ ०.०० ०.०० ०.००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० १५५२६२०४९.०० १५५२६२०४९.०० ०.०० १५५२६२०४९.०० ०.०० ०.०० ०.००

भु�ानी (ग+घ) ०.०० ८३४७४८९५६.०० ०.०० ८३४७४८९५६.०० ०.०० ०.०० ०.००

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ०.०० ६३३१३५८१७.०० ०.०० ६३३१३५८१७.०० ०.०० ०.०० ०.००

२१००० पा�र�िमक सेवा सुिवधा १८ १७१९११६५९.५१ ०.०० १७१९११६५९.५१ ०.०० ०.०० ०.००

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ६८२९६९२२.४१ ०.०० ६८२९६९२२.४१ ०.०० ०.०० ०.००

२४००० �याज, सेवा शु�क, ब�क किमशन १८ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

२५००० सहायता (स��सडी) १८ ४०८३५८६०.०० ०.०० ४०८३५८६०.०० ०.०० ०.०० ०.००

२६००० अनुदान १८ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ५३८८०००.०० ०.०० ५३८८०००.०० ०.०० ०.०० ०.००

२८००० अ�य खच� १८ ३९५७७०.०० ०.०० ३९५७७०.०० ०.०० ०.०० ०.००

३१००० पँूजीगत खच� १८ ३४६३०७६०५.०८ ०.०० ३४६३०७६०५.०८ ०.०० ०.०० ०.००

३२००० िव��य स�प�� १८ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

घ. अ�य भू�ानी ०.०० २०१६१३१३९.०० ०.०० २०१६१३१३९.०० ०.०० ०.०० ०.००

धरौटी तथा कोषह�बाट १५ ४६३५१०९०.०० ०.०० ४६३५१०९०.०० ०.०० ०.०० ०.००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० १५५२६२०४९.०० ०.०० १५५२६२०४९.०० ०.०० ०.०० ०.००

ङ.यो वष�को बचत (�युन) [�ा�ी-भु�ानी] ३६६२२२१४.९९ ०.०० ३६६२२२१४.९९ ०.०० ०.०० ०.००

च.गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) १०००३६०२०.६५ ०.०० १०००३६०२०.६५ ०.०० ०.०० ०.००

वषा��तको बाक� रकम (ङ+च) १३६६५८२३५.६४ ०.०० १३६६५८२३५.६४ ०.०० ०.०० ०.००

ब�क तथा नगद बाक� २४ १३६६५८२३५.६४ ०.०० १३६६५८२३५.६४ ०.०० ०.०० ०.००

३ असुली
लेखापरी�णको म�यौदा �ितवेदन उपल�ध गराएपिछ �.१७७४१५/- असुल भई दा�खला भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ िविभ� आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेकोमा यस पा�लकाले यस वष� स�म आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको
पाईएन । आ�त�रक िनय��ण �णाली लागु नगरेकोमा दे�खएका अ�य �यहोराह�ः

�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 सो अनुसार गरेको पाईएन
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन
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 गरेको छैन
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन
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 छैन
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार 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 छैन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाईएन
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 गरेको छैन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ा सबै अधुरा आयोजनाह�को अिभलेख एिककृत गरी अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।
सबै खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी अ�ाव�धक ग�रएको पाईएन।

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 अिभलेख �यव�थापनः

५.१ िविभ� सूचना �िव�ध प�िततफ� ः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत म ले प
फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �वािम�व र िनय��णमा रहेको सूचना �िव�ध स�ब��ध िववरण लेखापरी�णमा पेश नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२ िविभ� मम�त अिभलेखः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग
गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सवारी साधन र मेिशन �योगकोअिभलेख रा�न म. ले. प. फाराम ९०५ को(सवारी साधन र मेिशन �योगको लगबुकको)�यव�था भएकोमा पा�लकाले उ�े�खत
ढाँचामा सवारी साधन र मेिशन �योगको अिभलेख अ�ाव�धक रा�ने गरेको पाईएन । िनयमको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

५.३ िविभ� �मण अिभलेखः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग
गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । �मण खच�को अिभलेख रा�न म.ले.प फारम नं.९०७(दिैनक काय� स�पादन िववरण), म.ले.प फारम नं.९०८(�मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीको �मण
अिभलेख खाता) र म.ले.प फारम नं.९०९(�मण �ितवेदन ढाँचा) को �यव�था रहेकोमा अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाईएन । कानूनको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

५.४ िविभ� बे�जु लगतः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग गरी
सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा सरकारी काया�लयको बे�जु लगत रा�न म.ले.प. फा.नं. ८०१ दे�ख ८०५ स�म तप�सलको फारमह�को �यव�था रहेकोमा पा�लकाले तोिकएको
ढाँचामा बे�जु लगत अ�ाव�धक गरेको पाईएन । िनयमको �यव�थाको पालना ग�र लगत अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

म. ले. प. फाराम ८०१ बे�जु लगत

म. ले. प. फाराम ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०३ बे�जुको के���य काया�लयगत लगत

म. ले. प. फाराम ८०४ बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख खाता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 58

६ िविभ� धरौटीतफ� ः 
धरौटी िफता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ (२) मा काया�लयले िनमा�ण लगायत अ�य ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको �रटे�शन मिन िफता� भु�ानी गदा� पालना गनु�पन� िनयम
स�ब�धमा �यव�था छ ।आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार िनमा�ण �यवसायीको धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत आय वष�को कर चु�ा �माण प�, मू.अ.कर समायोजन समेतको �माण र संय�ु उप�मको
हकमा आय िववरण �लएर मा� धरौटी िफता� गनु�पन�मा काया�लयले िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी लगायत िव�ेताको धरौटी िफता� गदा� सो अनुसार नगरी िफता� गरेकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �...२५६४०२०/-

भौ.नं./िमित फम�को नाम धरौटी रकम कैिफयत

६४।२०७८।३।
२६

ग�डे िनमा�ण सेवा ६९९४२० गतको डबल आ�दानी देखाएकोले िह.िम जनाई चेक नं ९८९३१३७० बाट रकम भु�ानी िदएकोमा राज�व खातामा ज�मा गरेको भौचर �े�ता
साथ संल� नभएको

६७।२०७८।३।
२६

एस िव डी क�सट��सन २१०६०० गत आवमा िह.िम भएकोले मा� उ�ेख गरी धरौटी खाताबाट खच� लेखांकन गरेकोमा िभडानको �माण पेश ह�नुपन�

केशरी च�द भाँवरलाल ३५४०००

अिवन ट� ेड ए�ड
स�लायस�

८०००००

चाँदनी िनमा�ण सेवा ५०००००

ज�मा २५६४०२०

�ज�मेवारी फरक परेको – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ६४ मा धरौटी कारोवारको लेखा स�ब�धमा �यव�था छ । उ� िनयमको उपिनयम १ मा काया�लयले आ�नो
नामबाट कोलेिनकामा ज�मा भएको धरौटी रकमको �यि�गत धरौटी खाता र गो�वारा धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी अिभलेख रा�नुपन� भनी �यव�था रहेकोमा दवु ैअिभलेख राखेको पाईएन । साथै उपिनयम २ मा
काया�लयको एक आ�थ�क वष�मा बाँक� रकम अक� आ�थ�क वष�को लािग �ज�मेवारी सानु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको आ.व २०७६।७७ को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार उ� वष�को धरौटीतफ� को अ��तम
मौ�दात रकम �.५३४८२८६/- कायम भएकोमा चालु बष�को शु�मा �.१२८२१४०९।८१ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी �ज�मेवारी सारेकोमा िहसाब िमलान
िववरण पेश गरेको छैन ।

२,५६४,०२०

७ २४९ २०७८-३-२३ पा�पु�तकः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ को कृयाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार गत वष�को IEMIS को आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� ७५ �ितशत रकम िनकासा िदनुपन� र नयाँई.िम.स�ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले
पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट त�या� स�यापन गरी थप पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.३९५, िमित२०७८।२।२५ को
को प�रप�ानुसार कोिवड-१९ को कारण शैि�क स� २०७८ को IEMIS तयार नभएकोले पुरै रकम िनकासा पठाउन िनद�शन भएको छ । पा�लकाले उ�े�खत िमित र भौचरबाट पा� पु�तकबापतको पुरै रकम
�.३०१७७६०/- (३ िव�ालयको क�ा ११ र १२ को �.५००००/-को दरले छ�वृ�� बापत कुल �.१५००००/-समेत)िनकासा पठाएको छ । िव�ाथ� भना� सं�याको आधारमा मा� िनकासा िदनुपन� उ� थप रकम
शैि�क स� २०७८ को अ�ाव�धक IEMIS बेगर िनकासा गरेकोले तप�सलको िव�ालयलाई थप िनकासा िदई खच� गरेको स�ब�धमा स�यापन गरी िव�ाथ� सं�या एिकन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �...

२,८६७,७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सं िव�ालयको नाम िनकासा भएको रकम

१ आदश� िव�ा म��दर मािव २२५१७०

२ पशुपित �ा िव २६७२०

३ सर�वती मािव २०१६४०

४ भृकुटी मािव ३८९१३०

५ िहमाली मािव २८५१३०

६ च�पापुर मािव १९०३७०

७ क�काई गाय�ी �ा िव ७८१३०

८ कनकाई मािव ८६७४३०

९ जानक� आिव ११५३१०

१० देवकोटा �ािव ३९५००

११ �संहदेवी आिव २०२०६०

१२ जनचेतना आिव ९३०७०

१३ भगवती आिव १३१३२०

१४ प�क�य �ािव २२७८०

ज�मा २८६७७६०

८ अनुगमन मू�यांकन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िनकासा िदएको अनुदान रकम िव�ालयले तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
यस पा�लकाले सामुदाियक िव�ालय अनुगमन गन� मापद�ड तयार गरेको पाईएन । मापद�ड तयार गरी सोही बमो�जम अनुदान रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको, दोहोरो िनकासा भए नभएको स�ब�धमा
सुिन��चत गन� तफ�  �यान पुर् याउन ज�री दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाले हालस�म ९ ऐन, २ िनयमावली ४० काय�िवधी र ३ मापद�ड समेत कुल ५४ कानून एवं काय�िवधी िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको
छ ।

१० �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �यायीक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब��ध �यव�था छ । �याियक सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववाद दता� एवं फछ् य�ट िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� १२ वटा
मु�ा र यस बष� िविभ� िवषयका ७७ वटा समेत ८९ वटा िववाद दता� भएकोमा ५४ वटा िववाद फ��यौट भई ३५ वटा िववाद फछ् य�ट गन� बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट
वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

११ सेवा �वाहको ��थती 
काया�लयले �दान गन� सेवाको मू�या�न �ितवेदन तथा िववरण माग ग�रएकोमा सो पेश ह�न आएन । यस बारे थप िव�लेषण गन� सिकएन ।

१२ अ�य िनकायको खच� 
पा�लकाले आ�नो छे�मा सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका साव�जिनक सं�थानह�को खच� �यहोनु� पन� अव�था भएमा उ� काया�लयको तालुक म��ालयबाट ��वकृती �ा� गरे पछी मा� खच� �यहोनु� पद�छ
। नमुना छनौट गरी प�र�ण गदा� पा�लकाले यस वष� देहायका सरकारी काया�लयह�लाई िनवेदनको आधारमा पटक पटक सवारी साधन मम�त, मसल�द तथा साम�ी ख�रद, गाडी भाडा िट.िभ. लगायतका साम�ी
ख�रद गरी तथा िबल भरपाई पेश गरी �. ४०५५९६/- भु�ानी िदएको छ । यसरी खच� गदा� पा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� र काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा
समेतअसर पन� दे�ख�छ । बजेट �यव�था भई स�ा�लत काया�लयह�को खच� पा�लकाले समेत गदा� खच�मा दोहोरो पन भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अ�य सरकारी काया�लयह�को खच� ित तालुक िनकायका
म��ालयका �वीकृती बेगर पा�लकाबाट खच� गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

भौ नं र िमित काया�लयको नाम खच� िववरण खच� रकम

२२-०७७।६।१९ श� �हरी बल बोड�र आउट पो� सवारी साधन मम�त ३५०००

५९-०७७।६।२८ इलाका �हरी काया�लय सवारी साधन भाडा ७७०००

५६७-०७८।३।२१ भूिमसुधार तथा मालपोत काया�लय मसल�द तथा साम�ी १९८५९६

६६१-०७८।३।२९ नापी काया�लय एल ई िड िट िभ ९५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ पदा�धकारी यातायात सुिवधा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूिच-१ मा पदा�धकारीह�लाई यातायात खच� स�ब�धी �यव�था गरेको छ । नमुना परी�णको �ममा नगरपा�लकाको �ज�सी
अिभलेख अनुसार देहायका पदा�धकारीह�ले इ�धन तथा मम�त सिहतको मोटरसाईकल बु�झ�लई सवारी साधन सुिवधा �लएको र मा�सक �पमा यातायात खच� समेत भु�ानी भएको दे�खएकोले दोहोरो सुिवधा
दे�खएको �.

�.सं. पदा�धकारीको नाम थर गाडी न�बर मा�सक दर भु�ानी मिहना भु�ानी रकम कर घटाई

१ वडा�य� रोशनराज पोखरेल मे ९ प १४९७ ४५०० १२ ५३४६०

२ वडा�य� ल�मी �साद ओली मे १ ब ४६१ ४५०० १२ ५३४६०

३ वडा�य� �ेम �साद राजवंशी मे १ ब ४६८ ४५०० १२ ५३४६०

४ वडा�य� �लला बहादरु क�दङवा मे १ ब ७४० ४५०० १२ ५३४६०

५ वडा�य� �ेम बहादरु कटुवाल मे १ ब ७०० ४५०० १२ ५३४६०

ज�मा २६७३००

२६७,३००

१४ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यो वष� िविवध
खच� वापत �. ७५७०००/- खच� गरेको छ । खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने
प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ । साथै य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१५ 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 । नगरपा�लकाले कनकाई नगरपा�लकाको
आ�थ�क सहायता स�बनधी काय�िव�ध, २०७७ बनाई यस वष� िविभ� �य�� तथा संघ सं�थाह�लाई नगर �मुखको तोक आदेश अनुसार औषधी उपचार, �ितपूित�, दाह सं�कार, काय��म स�ालन लगायतका
आ�थ�क सहायता बापत �. ७०००००/- िवतरण गरेको दे�खयो । य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१६ दरब�दी 
�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 रहेकोमा पा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म संगठन तथा �यव�थापन सव��ण नगरी गत िवगत दे�खनै शाखा महाशाखा
खडा गरी काय� स�ालन गरी रहेको छ । पा�लकाको दरव�दी स�ब�धी एिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ करार कम�चारी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�कोझको िव�लेषण गरी �यव�थापन सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट
�लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले पा�लका तफ�  ४८ जना कम�चारी र �वा��य तफ�  २६ जना कम�चारीह� िविभ� पदमा करारमा
राखी काय� स�ालन गरेको छ ।
�यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐनको दफा ८३ (८) वमो�जम पा�लकाले सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमामा� करार वाट सेवा
�लनसिकने �यव�था गरेको छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पदवाहेक दरब�दी िभ� वा वािहरको गरी कानुन अ�धकृत १, इ��जिनयर १, कृिष अ�धकृत १, काय��म संयोजक १, कानूनी स�ाहकार १, सामा�जक
प�रचालक २, अिमन ३, क��यटुर अपरेटर १, �स िब आर ४, खेलकुद ऐ�बासेडर १, �सकाई �िश�क २, गरी ज�मा १८ जना कम�चारी करारमा िनयिु� गरी बष� भरीमा िनजह�को तलब भ�ा बापत �.

४४६७०४०/- भु�ानी गरेको छ । यसरी करारमा भना� गन� निम�ने पदमा कम�चारी भना� गरी िनजह�को तलब भ�ामा गरेको उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

४,४६७,०४०

१८ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था
रहेकोमा पा�लकाले सो �यव�था अनुसार योजना छनौट गरेको पाइएन ।

१९ �ज�मेवारी घटी सारेको 
�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 । नगरपा�लकाको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा
स��त कोषमा बाँक� रहेको �. ११३४३६९००।६० यस वष� �ज�मेवारी सानु� पन�मा �. १०००३६०२०.६५ मा� �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । फरक परेको �.१३४००८७९.९५ गत वष�को धरौटी मौ�दात
�.५३४८२८६/- र अ�य कोष तफ� को �.८०५२५९३.९५ समेत ज�मा �.१३४००८७९.९५ दे�खएकोले काया�लयले गत वष� देखाएको उ� दवु ैमौ�दात रकमलाई यस वष�को �ाि� भु�ानी िहसाबको �ज�मेवारीमा
समावेश नगरेकोले यथाथ� �ज�मेवारीमा फरक परेको छ । उ� रकम िभडान गरी आ�दानी गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० पे�क� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा तोिकएका �कृया पूरा गरी पे�क� रकम तोिकएको अवधीमा फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आषाढ मसा�त स�म बाँक�
रहेको िन�नानुसारको पे�क� असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

नाम, थर पे�क� �लएको िमित पे�क� रकम

कमला िव�वकमा� २०७७।१०।७ २१४८५०

कमला िव�वकमा� २०७८।२।२५ ३६३०००

भोजराज आचाय� २०७८।३।२५ ६०००००

�जापती कृिष सहकारी सं�था �ल. २०७७।८।२५ ११०००००

गोिव�द पौडेल २०७७।८।२९ ८५०००

खगे�� �साद दगंाल २०७७।९।७ ७७००००

सरोज मैनाली २०७७।९।२७ १००००

स�रता दनुवार २०७७।१०।८ ५८८००

िनकास िनरौला २०७७।१०।१९ ५०००००

नारायण अ�धकारी २०७७।१०।२६ ७३४०००

राजे�� �साद उ�ेती २०७७।११।१२ ५००००

िनम�ला देवी दनुवार २०७७।११।१४ २०१२००

घन�याम पौडेल २०७८।१।१९ १५०००

खगे�� �साद दगंाल २०७८।३।१ ५०००००

नारायण अ�धकारी २०७८।३।१ ३८७०००

ज�मा ५५८८५५०

५,५८८,५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ साव�जिनक सुनुवाई र ख�रद �यव�थापन

२१.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ बमो�जम ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएका िनमा�ण काय� आपूत� ग�रएको मालसामान काया�लयमा �ा� भएपिछ तोिकए बमो�जमको सिमितले
मालसामानको �पे�सिफकेशन समेत �वीकृत गरी काय� �वीकार तयार गनु�पन�मा पा�लकाले िविभ� फम�ह�बाट आपूत� ग�रएका मेिशनरी औजार तथा मालसामानह�को काय� �वीकार �ितवेदन तयार गन� गरेको
पाइएन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� ख�रद स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।

२१.२ सवारी साधन ख�रदः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम पा�लकाले आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु�पन�मा िविभ� योजनाह�को रकमबाट यो वष� योजनाको बजेटबाट ३
थान मोटर साइकल ख�रद गरी �.९१९६५०/- खच� गरेको पाइयो । पा�लकाले आ�त�रक आ�दानीबाट बजेटमा �यव�था गरेरमा� सवारी साधन ख�रद गनु�पद�छ ।

२१.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले ऐनको �यव�था बमो�जम साव�जिनक परी�ण र सुनुवाई ग�रएका योजना काय��मको अव�ध समेत खुलाई वािष�क �पमा �काशन गन� नगरेकोले संचा�लत
काय��मह�को तोिकए बमो�जम साव�जिनक सुनुवाई र सामा�जक परी�ण पुरा भएको यिकन गन� सिकएन । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएको कामको भु�ानी साथ आंिशक �पमा साव�जिनक सुनुवाई र परी�णको
अिभलेख रहेको भएतापिन सबै काय��मह�लाई समेटेर सुनुवाईको �यव�था ह�नुपद�छ ।

२२ राज�व आ�त�रक िनय��ण 

डाक बढाबढको ��थितः पा�लकाले आ�त�रक आय संचालन स�ब�धी काय� िव�ध २०७५ को दफा १२(ग) मा �थम पटक वोलप� पेश नभई दो�ो पटक आ�ान गदा� पिहलेको आधा �याद िदई ठे�का माफ� त र
�यनुतम अंक राज�व परामश� सिमितको �सफा�रसमा संशोधन गन� स�ने �यव�था छ । सु��ा बजार ठे�काको २०७७।७८ को लािग २०७७।३।१२ मा ठे�का �कृया शु� गरेकोमा ते�ो पटक २०७७।४।२० मा
मा� �यनुतम अंक �.४४११०००/- कायम गरी २०७७।७।१७ मा डाक बढाबढको मा�यमबाट ठे�का लगाउने र २०७७।७।२४ को िदन िदनको १२ बजे स�म ५ �ितशत धरौटी रकम सिहत िनवेदन दता� गन�
आ�ान गरेकोमा डाक बढाबढको �कृया र िनण�य पेश नभएकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन । तर २०७७।७।२६ मा पुन सूचना �काशन गरी सु��ा बजार ठे�का के कितमा �लने २०७७।८।३ स�म दररेट
पेश गन� आ�ान गरेको दे�खयो । सोही सूचनाको आधारमा २०७७।८।३ मा ३ जना �यवसायीले पेश गरेको दररेट म�ये माता पा�थभरा सु��ा ट� ेडस�को �.२१०३०००/- को दररेटलाई �वीकृत गरी २०७७।८।२५
स�म पुरै रकम बुझाउने गरी ठे�का संचालन इजाजत िदई २०७७।१०।१५ मा मा� स�झौता गरेको पाइयो । �यनुतम अंक भ�दा घटीमा ठे�का ब�दोब�त भएकोले यो वष� �.२३०८०००/- आ�दानी घटेको छ ।
डाक बढाबढको �ितवेदन नरहेको र राज�व परामश� सिमितले �यनतम भ�दा घटीमा ठे�काको �सफा�रस नगरेकोमा �यनुतम भ�दा घटीमा ठे�का लगाएको कारण �प� दे�खएन ।

२३ स�प�� उपयोग संर�णः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, को प�र�छेद ३ दफा ११ मा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �य�था बमो�जम नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख रा�ख अ�ाव�धक गनु�पन�,
स�प��को संर�ण र उपयोग नीित मापद�ड बनाउनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख राखेको, स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनाएको पाईएन । साथै
साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�ने गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ िविभ� अब�डा बजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तहले �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 । यस �थानीय तहले यो बष� देहायका िशष�कमा �. ३०१५००००/- अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लका बैठक तथा नगर
�मुखको तोक आदेशबाट िविभ� योजना तथा काय��ममा �. २२५९४५९३/- खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लका िनण�य तथा तोक आदेशबाट खच� गरेको िनयमस�मत नभएको �.

बजेट िशष�क िविनयो�जत बजेट खच� रकम

मापद�ड पुगेका बजेटले समेटेका धुले सडकह�लाई �तरउ�ती तथा सडक िनमा�ण काय��म स�ालन ४०००००० १००६६२१

��तावनाका आधारमा आव�य�ा र औिच�य हेरी सं�थागत सहयोग २५००००० २३९९४८५

सडक मम�त कोष ६०००००० ५६३०७६४

ि�केट, माश�ल आट�, भलीवल लगायतका खेल स�ालन तथा पूवा�धार िनमा�ण समेत ३६००००० ३५१७१२८

�ािव�धक िश�ा अ�ययनको लागी छा�वृ�ी सहयोग काय��म ५००००० ४१६२३५

सामुदाियक िव�ालयमा भौितक सुधार तथा �माट� क�ा �यव�थापन १०००००० ९५००००

िव�ालयलाई ��तावनाका आधारमा अनुदान काय��म १०००००० ४८५२२०

बाल िश�ा सहयोग काय��म ४००००० १८७३३९

��तावनाका आधारमा काय�पा�लकाको लि�त वग�का िविभ� काय��म ११५०००० ९६४०२८

ज�मा १५५५६८२०

१५,५५६,८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ िविभ� �े�गत बजेट तथा खच� ��थितः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले बजेट तथा काय��म तयार गरी �वीकृत गदा� तोिकएका �े� र उप�े�गतमा �लएका ल�य अनु�प �गित हा�सल गन�को लािग बजेट ��ताव गदा� िदगो
िवकास ल�य हा�सल ह�ने गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको यस वष�को �े�गत खच� िववरण िन�नानुसार दे�खएको छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (�ितशत)

१ आ�थ�क िवकास ३,९९,९७,६०० २,०५,६३,२३८.१२ ५१.४१

२ सामा�जक िवकास २४,७३,६४,५६४ २२,०२,५२,७७२.८९ ८९.०४

३ पूवा�धार िवकास ४२,३४,६५,७०८ २२,५३,३३,६२८.९७ ५३.२१

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २,४७,९२,८०१ २,३७,४२,३३६ ९५.७६

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८,७८,०९,९९९ ८,२७,१०,४८७.५२ ९४.१९

ज�मा ८२,३४,३०,६७२ ५७,२६,०२,४६३.५० ६९.५३

उपरो�ानुसार काया�लयले पूवा�धार िवकासमा �वीकृत गरेको िविनयोजन अ�य �े�को भ�दा तुलना�मक �पमा कम रहेको छ । �शासनीक तफ� को खच� िविनयोजनको तुलनामा सबै भ�दा बढी खच� भई रहेको
अव�था दे�खएकोले �शासनीक खच�मा िनय��ण गरी पूवा�धार तफ� को लगानीमा वृि� गनु�पद�छ ।

२६ कोिभड-१९ तफ�

२६.१ खच�को आधारः कोरोना सं�मण रोकथाम तथा उपचार स�ब�धी �ा� रकम सोही काय�मा मा� खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� योजनामा रहेको रकम समेत कोरोना सं�मण िनय��ण काय�मा ट� ा�सफर
गरी िवपद �यव�थापन कोषबाट खच� गन� गरेको पाइयो । गाय�ी सामुदाियक भवन उपभो�ा सिमितसँग सो भवनको िनमा�ण तथा मम�त संभार समेतको काम गराउने गरी �.५१०९००/- को इि�मेट �वीकृत गरी
भवनको मा�थ�ो तला समेतका काय� गराई उ� भवन िनमा�ण काय�मा �.५०००००/- तथा �साई ब�धु भवनमा �.१०५११५/- मा आ�मुिनयम �याल ढोका िनमा�णमा खच� गरेको पाइयो । कोरोना सं�मण रोकथाम
स�ब�धी कामको लािग �ा� रकम बाट अ�य सं�थाको भवन िनमा�ण तथा मम�त खच� गरी भु�ानी गना�ले तोिकएको �योजनमा रकम खच� भएको मा�े आधार नदे�खएको अिनयिमत �.

६०५,५१५

२६.२ जो�खम आंकलन र िनय��ण काय� योजनाः पा�लकाले कोरोना सं�मण दो�ो लहरको आंकलन तथा पिहलो लहरमा दे�खएको जो�खम तथा �यसबाट परहेको �भाव सिहतको िव�लेषण गरी दो�ो लहरको शु�वात
अगाव ैसंभािवत जो�खमको आंकलन गरी सं�मणको िनय��ण तथा �यसबाट पन�स�ने �भाव र रोकथाम एवं उपचारा�मक �यव�था सिहतको काय� योजना �वीकृत गरेको पाइएन । तर सं�मण शु� भै सकेपिछ
सं�िमतह�को पिहचानको लािग नमूना संकलन र परी�ण गन� काय�मा अ�य �थानीय तहह� समेतलाई सहभागी गराई वडा नं. ४ कोटीहोममा �वाब (नमूना) परी�ण गन� काय� गन� छु�ै संरचना समेत तयार गरी काय�
गरेको दे�खयो । साथै पा�लकाले कोरोना सं�िमतह�को लािग �वारे��टन, आइसोलेसन �थलको �यव�था गरेको सं�मण रोकथाम र उपचारमा नाग�रकह�लाई नमूना परी�ण �थल लाने लैजाने, सुर�ा सामा�ी
िवतरण, जनचेतना स�ब�धी �चार �सार, होम आइसोलेशनमा रहनेको लािग थप औष�ध, सुर�ा सामा�ी, पोषणय�ु खा�पदाथ�ह� समेत उपल�ध गराउने काय� गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.३ कोरोना सं�मण परी�ण �यावः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ ले �थानीय संिचतकोष स�ब�धी �यव�था गरी उ� कोषमा �थानीय तहले उठाएको राज�व तथा आयबाट �ा� रकम तथा
उपदफा (२)(१)(ङ) बमो�जम कुनै �यि�, संघसं�थाबाट �ा� रकम समेत ज�मा ह�ने �यव�था छ । ऐनको दफा ७७ मा �थानीय तहले आ�नो आय तथा �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई अ��तम लेखापरी�ण
महालेखा परी�कबाट गराउनुपन� �यव�था छ । कोरोना सं�मणको दो�ो लहरको �ममा सं�िमतह�को नमूना संकलन गरी परी�ण गराउने काय� गन� मेची अंचल अ�पताल मातहतमा संचालन ह�ने गरी नगरपा�लका
वडा नं.४ मा कोिटहोम िप.�स.आर. �योगशाला संचालन गरेको आधारमा उ� �योगशाला ग�रएका नमूना परी�णको लािग िविभ� �यि�, संघ सं�था र अ�य �थानीय तहबाट नमूना पठाई परी�ण काय गे वापत �ित
नमूना �.१०००/- का दरबाट रकम �लने गरेको, �योगशालामा पा�लकाबाट ५ कम�चारीह�लाई िनयिु� गरी तलव भ�ा र जो�खम भ�ामा खच� गरेको, अ�य पा�लकासँग रकम माग गन� काय� पा�लकाबाटै प�ाचार गरी
�कलन भएको समेत अ�य पा�लकाको लेखापरी�णमा दे�खएको छ । मेची अंचल अ�पतालबाट खिटएका �ािव�धकह�लाई जो�खम भ�ा, परी�णको लािग चािहने VTM, RDT िकट तथा अ�य मसल�द छपाई
िविवध स�ब�धी खच� पा�लकाको कोरोना सं�मण र िनय��ण स�ब�धी िविवध िवपद कोषबाट समेत गन� गरेको दे�खएको छ । तर पा�लकाले उ� �योगशालामा भएको आ�दानी तथा खच�को लेखा तयार गरी
लेखापरी�णमा पेश नगरेकोले परी�ण ग�रएन ।

२६.४ औष�धज�य सामा�ी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८६ बमो�जम सोझै ख�रद गनु� अिघ ��तािवत आपूत�कता� ख�रद स�झौता बमो�जमको काय� स�पादन गन� आव�यक यो�यता भए
नभएको समेत यिकन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले कोरोना सं�मण िनय��ण गन� सुर�ा तथा परी�ण सामा�ी ख�रद काय� सोझै ख�रद �कृयाबाट गरेकोमा VTM ख�रद गदा� िन�नानुसारका स�लायस�बाट ख�रद
गरी भु�ानी गरेको छ ।

स�लायस�को नाम भु�ानी रकम

P&P Traders १२४०९६

Corp health Care Pvt. २१९३४९

उपरो�ानुसार स�लायस�ह� औष�ध ज�य सामा�ी िवि� गन� उ�े�यबाट कारोवारमा दता� भएको �माण समावेश नभएकोले िनयममा भएको �यव�था बमो�जम यो�यता पुगेको स�लायस� ख�रद गरेको मा�े आधार
�माण पेश ह�नुपन� �.

३४३,४४५

२६.५ �स�ल�डर धरौटीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गनु�अिघ तोिकएको काय�िव�ध पुरा भए नभएको यिकन गनु�पन� �यव�था छ । भौ.नं. ६१।२०७७।९।
२ बाट �� ब. दहालको नामको पे�क� �.५००००/- फ�य�ट गदा� पेश गरेको िवलमा जलक�या ट� ेडस�बाट अ��सजन �स�ल�डर �योग गरेवापत �.३००००/- धरौटी ज�मा गरेको र�सद समावेश भएकोमा सो रकम
पुरै खच� जनाएकोले धरौटी मा� रहेको रकमलाई खच� जनाई कारोवार गरेकोले उ� धरौटी िफता� भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

३०,०००

२६.६ िवतरण अव�थाः िवपद �यव�थापन काय�को लािग ख�रद ग�रएका मालसामान स�ब��धत काय�को �योग गरेको ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले कृ�ण कुमार-निवन कुमार ट� ेडस�बाट ७७ थान ए�े�लक ��याङकेट
ख�रद गरी �.८०८२३/- भु�ानी गरेकोमा उ� मालसामानको दा�खला तथा िवतरणको अव�था नखुलेकोले तोिकएको काय�मा �योग भएको �माण पेश ह�नुपन� �.८०८२३/-

८०,८२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.७ खोप सेवाः पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकालाई यस वष� िन�नानुसारका खोपको डोज �ा� भएको र सो डोज म�ये नाग�रकह�लाई खोप उपल�ध गराएको र बाँक�को िववरण िन�नानुसार दे�खएको छ ।

खोपको िववरण आ�दानी खच� बाँक�

Vero cell २०३४५ २०३४५ -

AstraZeneca ५१६० ५१६० -

Covishield ९८१० ६८१० ३०००

Johnson २१८७५ २१८७५ -

Modena ६००० ६००० -

ज�मा
६३१९० ६०१९०

३०००

२६.८ पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा कोिभड िनय��ण काय�को लािग देहाय अनुसार �.४६८८७२२/- खच� िववरण �ा� भएको छ ।

िशष�क आ�दानी खच� कैिफयत

संघीय संिचतकोष ९००००० २५१४८७ सुर�ा सामा�ी

�थानीय तह आ�नै बजेटबाट ३१००००० ७९४४२ शव बाहन �यव�थापन

�देश कोिभड कोष १०००००० ६०७४२० अ�य सामा�ी ख�रद

६२०१९५ आइसोलेशन से�टर संचालन

१५२८५४४ परी�ण तथा अ�य काय�

ज�मा ५०००००० ४६८८७२२

२७ ठे�का स�झौता पालना ��थित

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.१ काय� स�पादन जमानत र वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा काय� स�प� जमानत र िनयम ११२ मा वीमा स�ब�धी �यव�था छ । िनमाण� �यवसायीले स�झौता गदा� पेश गरेको
काय�स�प� जमानतको अव�ध ठे�काको �ुिट स�चाउने अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� र वीमा पो�लसी काय� स�प� �ितवेदन तयार गन� अव�ध र �ुिट स�चाउने अव�ध समेतको ह�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लय अ�तग�तको ठे.नं.०८।०७५।७६ को यो वष� २०७८।३।१४ स�म भु�ानी चालु रहेकोमा �.१६६५०००/- काय� स�पादन जमानतको अव�ध २०७७।६।१५ स�म मा� रहेको र वीमा पो�ल�सको �याद
२०७७ आषाढ १५ स�म रहेकोले दवु ैडकुमे�टको �याद आव��क गराएको �माण पेश ह�नुपद�छ �.

१,९३२,७१०

२७.२ ५९०,६२५.७५

२७.३ भे�रएसनको �वीकृती आधारः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा भे�रएसन स�ब�धी �यव�था गरी ड� इङ िडजायन बद�नु पन� नपन� तथा िनमा�ण काय�को �े� �कृित प�रवत�न ह�ने नह�ने
�मािणत गरी ११८(५) मा भे�रएसन आदेश जारी गदा� िवशेष�ह�को समुह माफ� त आव�यक जाँचबुझ गराई �ा� �सफा�रसको आधारमा मा� जारी गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले काया�लय भवन िनमा�ण काय�का
िनमा�ण �यवसायीसँग भएको कामको स�झौतामा शु� स�झौता प�रमाण शत �ितशत भ�दा बढी प�रमाण थप गरेको, नयाँ आइटम थप गरी केही आइटम पुरै हटाएकोमा कामको लागत अनुमान र ख�रद स�झौताको
तुलना�मक िववरण तयार नगरी ख�रद स�झौता मू�यमा �.७७९९९८९.९६ थप गरी (शु� स�झौताको २४.१५ �ितशत) �.४१०९०६१२.७८ थप गरी काय�पा�लकाको २०७७।११।७ को िनण�यबाट थप कामको
भे�रएसन िदई खच� गराएकोमा यो वष� उ� भवनको अ��तम िवल स�म �.३९८७५७५२/- मा�को काय� गराई ठे�का फाइनल गरेको पाइयो । शु� स�झौता भ�दा बढीको काम थप गदा� िवशेष� सिमितको �ितवेदन
वेगर लागत अनुमानमा परेको �भावलाई तुलना नै नगरी थप काम गराउन भे�रएसन गरेकोमा भे�रएसन अनुसारको काम नगराई पुन घटी मा�को काम गराई ठे�का फाइनल गरेको अिनयिमत �.

१,२१४,८६०

२८ ठे�का �यव�थापन

२८.१ �ोत सुिन��चता वेगर ठे�काप�ाः िव�ीय ह�ता�तरण अ�तग�त संचालन ह�ने योजना काय��म �चालन गदा� योजना संचालनको आधार �प� गरी �ोत समेत िन��चत ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले फोहोरबाट
उ�पादन ह�ने �यास १२०० घरधुरीमा पाइपलाइनबाट पुर् याउने योजनाको लािग यो वष� �ा� रकम म�ये �.४ करोड ि�ज गरेको छ । उ� योजना संचालन गन� �.५३१५४५५६/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी
२०७८।२।१६ मा �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरेकोमा िनमा�ण �यवसायी ल�मीमाता क�ट��सन क�पनीको �.३७१६४२६५/- को १८० िदनको िवड �या�लिडटी भएको १ मा� ��तावलाई �वीकृत गरी
छनौट गरेकोमा छनौट भएको ��तावदातालाई काय� स�पादन जमान सिहत स�झौता गन� प�ाचार नगरेको, साथै २०७८।६।५ मा मा� िवडव�डको �या�लिडटी थप गन� प�ाचार गरेकोमा २०७८।१०।१८ स�म सो
ठै�काप�ाको स�झौता नै नभएको अव�था दे�खयो । यो�यता नभएको परामश�दाताबाट DPR गराई खच� ग�रएको यसवष�को �ा� रकम ि�ज गरेको तथा ठे�काप�ा गन� वोलप� छनौट ग�रएकोमा ख�रद ऐन २०६३
र िनयमावली २०६४ बमो�जम थप काय� नगरी अधुरो अव�थामा रहेकोले ठे�का �यव�थापन काय� �च�लत कानूनको आधारमा संचालन भएको मा�े आधार दे�खएन । उिचत िनण�य गरी काय� पुरा गराउनुपद�छ ।

२८.२ ठे�का संचालन अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ मा ख�रदको गु�योजना तयार र िनयम ८ मा वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� गरी तोिकएको छ । काया�लयले �ाथिमक �वा��य के��
रहेको सु��ामा १५ सैयाको आधारभुत अ�पताल िनमा�ण गन� �.७५६४६९४०/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी २०७८।२।९ मा वोलप� आ�ान गरेको र २०७८।३।८ मा वोलप� दाताको �ािव�धक ��ताव
खो�लएकोमा मू�या�न गरेको �ितवेदन पेश भएन । तर २०७८।४।२५ मा आ�थ�क ��ताव खो�ने सुचना गरेको छ । ख�रद गु�योजना र वािष�क योजना �वीकृत वेगर वषा��तमा ठे�काप�ा आ�ान गरी अधुरो
अव�थामा छाडेको पाइयो ।

२९ परामश�दाताको काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np18 of 58

२९.१ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवल भु�ानी गदा� नापी िकतावमा �मािणत वा�तिवक रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । दगुा�पुर बजारमा �यवसायीक भवन िनमा�ण
काय� गन� िनमा�ण �यवसायीको �थम रिनङ िवलमा �.२०८९७३०.४२ मा� को िवल पेश भएकोमा �.२१०००००/- (योजनाको पुरै रकम) भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी गरेको �.१०२६९/- असुल ह�नुपन�
�.१०२६९/-

भौ.नं. ६८४।०७८।३।१७ बाट वडा नं.६ को िविभ� बाटो मम�त स�ब�धी कामको िवल बमो�जम �.११३०८८९.२८ मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.११८००००/- भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम असुल
गनु�पन� �.४९१११/-

िनमा�ण सामा�ी खपत र भु�ानीः सडक िनमा�ण काय� गराई कालोप�े गन� काय� गराउदा �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन बमो�जम उ� काममा तोिकएको दर र अनुपात मा सामा�ी खपत गराई कामको
गुण�तर परी�ण गराएर मा� रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� सडकह�मा कालोप�े गन� काय� गराई Prime coat, Tackcoat को खपत गराउदा �ित व.मी. १ �ल. का दरबाट भु�ानी गन�
गरेको पाइयो । नेपाल सरकारबाट �वीकृत सडक िनमा�ण न�स�मा Tack coat को खपत प�रमाण �ित व.मी. ०.६० �ल मा� रहेकोमा काया�लयले लागत अनुमान तयार गदा� र काम गराई भु�ानी गदा�
तोिकएको �टा�डड� �पे�सिफकेशन भ�दा बढी प�रमाणको नापजाँच गरी भु�ानी गदा� कामको खपत र गुण�तर परी�णको �माण समेतको �यावटे� वेगर Tack coat को प�रमाणबढी भु�ानी गरेकोले
मू.अ.कर थप समेको रकम �.५५०४६८ असुल ह�नुपद�छ �.५५०४६८

सडकको नाम कालोप�े गन� �े�फल न�स� अनुसार लागने Tack coat प�रमाण भु�ािन गरेको प�रमाण बढी प�रमाण दर रकम

िहमाली माग� चोक कालोप�े १०७८.५९ ६४७.१५ �ल. १०७८.५९ ४३१.४४ १५९.०५ ७७५४१.२०

सु��ा/�रङ कालोप�े २४४८.२४ १८७९७७.९८

पंचायत माग� कालोप�े ४९३.७८ २९४२.२७ ४९०७.७८ १९६१.५१ २२१६२१

मू.अ.कर ६३३२८.०७

भौ.नं. ९०।०७८।३।३० बाट रोड/�रङ कालोप�े स�ब�धी कामको िवल भु�ानी गदा� �ोिभजनल स�ममा रहेको गुण�तर परी�ण रकमबाट �.११४१८/- भु�ानी गरेकोमा उ� कामको �.५११८/- मा�को
िवल समावेश रहेकोले बढी भु�ानी गरेको �.६३००/- असुल ह�नुपद�छ �.६३००/-

बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� नापी िकतावमा �मािणत भएको वा�तिवक स�प� कामको मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । भौ.नं.६८८।०७७।
३।१७ वडा नं.६ मा बाटो मम�त संभार कामको मिहन क�ट��सन स�लायस� �ा.�ल. लाई अ��तम िवल वापत �.११३०८८९।२८ मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.११८००००/- भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी गरेको
�.४९०११/- असुल ह�नुपन� �.४९०११/-

६६५,१५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.२ परामश�दाताको यो�यताः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम २७ मा परामश� सेवाको ��तावदाताको यो�यताको आधार तोिकएको छ । िनयम २७(२)(क) मा साव�जिनक िनकायले ��तािवत परामश�
सेवाको �कृित अनुसार िवगत १० वष�को अव�धमा ��तािवत परामश� सेवासँग िम�ने �कृितको परामश� सेवा �दान गरेको िनजी सं�था रकम र िमित खु�ने िववरण समेत माग गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले
क�काई-िवता�-अजु�न वायो �यास िवतरण योजनाको DPR तयार गन� काय� गराउन (RFP को मा�यमबाट)तयार गरेको TOR मा परामश�दाताले Detailed To Po graphic surveys geotechnical investigation

& possible multi hazards risk assessment Detail cost estimates and procement documents समेतको काय� �वीकृत गरेको पाइयो । पा�लकाले उ� परामश� सेवा ख�रद काय� RFP को मा�यमबाट गन�
आ�ान गरी िवराट �ािव�धक िश�ा आयम परामश� �ा.�ल. क�काईसँग स�झौता गरेको छ । उ� �ा.�ल. वायो �यास योजना संचालन स�ब�धी प�रमायोजना �ितवेदन तयारीको काय� अनुमान भएको �माण समावेश
गरेको पाइएन । सो सं�थाले TOR मा तोिकए बमो�जमका काय� पुरा गरी ड� ा�ट �रपोट� पेश गरेको र ड� ा�ट �रपोड� मा काया�लयले �ितकृया िदई अ��तम �ितवेदन तयार गरेको अव�था दे�खएन ।
तर उ� सं�थाले Technical support by W2E Engineering Pvt. Ltd. उ�ेख गरी पा�लकामा DPR को �पमा �ितवेदन िदएकोमा िवराट �ािव�धक िश�ा आयम परामश� �ा.�ल. छनौट गदा� सो सं�थाले
परामश�दातालाई �ािव�धक सहयोगको �यव�था नरहेको, साथै उ� �ितवेदन �ा� गनु� अगाव ैकाया�लयले १२०० घरधुरीमा फोहोरबाट उ�पादन ह�ने �यास पाइपलाइन माफ� त पुर् याउने कामको �.५३१५४५५६/-

लागत अनुमान �वीकृत गरी ठे�काप�ाबाट काय� गन� िनमा�ण �यवसायी छनौट गरेको दे�खएकोले स�ब��धत काममा काय� अनुभवन नै नभएको परामश�दाता छनौट गरी खच� गरेको र DPR �रपोट� �ा� नह� ँद ै छु�ै
आधारबाट लागत अनुमान �वीकृत गरेकोले खच�को �भावका�रता नभएको अिनयिमत �.

१,९६९,०७२

२९.३ माटो परी�ण वेगर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम परामश�दातालाई भु�ानी गदा� स�झौताको शत�मा तोिकएका काय� पुरा भएपिछ मा� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आधारभुत अ�पताल
िनमा�ण गन� DPR तयार गन� पराश�दाताको TOR मा Soil Test समेतको कामको लािग ��ताव माग गरी छनौट गरेको परामश�दाताले ड� ा�ट �रपोट� पेश गरी काया�लयबाट �ा� सुझाव समावेश गरी फाइनल �रपोट�
िदनुपन� समेतको शत� रहेकोमा परामश�दाताले ड� ा�ट �रपोट� पेश गरेको र काया�लयले �रपोट�मा �ितकृया िदई फाइनल �रपोट� तयार भएको �माण पेश भएन । परामश�दाताले Soil Test को �रपोट� पेश नगरी पुरै रकम
भु�ानी गरेकोले उ� काय� गराएको �माण पेश ह�नुपन� �.

१,१६८,७०२

३० �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले �मण आदेश न�बर, �मणमा खिटनेको नाम दजा�, �मण खिटएको �थान,

िमित र �प� काम समेत खु�ने गरी अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा काया�लय �मुखबाट �मािणत गरी �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�व�नीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी
आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णा�लको थप �यव�था समेत गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� �मण खच�मा �. १४९३०००/- खच� गरेकोमा �मण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । �मण
प�चात अिनवाय� �पमा �मण �ितवेदन रा�ने तथा आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था समेत गरी िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ कृिष काय��म अनुगमन 

�मण खच� िनयमवाली, २०६४ को िनयम ७ (८) मा रात िवताउनु पन� गरी खिटएको �थानदे�ख प�� िकलोिमटर िभ�को छे�मा �मण वा काजमा रहँदा दिैनक भ�ा पाउने छैन भनी उ�ेख छ । पा�लकाले कृिष
काय��म अ�तग�त अनुगमन गरेको भनी देहायका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई �मण भ�ा भनी �. ४८०००/- भु�ानी गरेको छ । पा�लका अ�तरगतको वडाह�मा अनुगमन गदा� दिैनक �मण भ�ा भु�ानी िदई
खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स. नं. नाम थर पद भु�ानी रकम

१ देवे�� कुमार दज� नगर आ�थ�क सिमित संयोजक १२०००

२ तेज बहादरु पौडेल पशुप�छी शाखा �मुख १२०००

३ यद ुउ�ेित कृिष शाखा �मुख १२०००

४ कुल बहादरु गु�� भेटेरेनरी अ�धकृत १२०००

ज�मा ४८०००

४८,०००

३२ सभा स�ालन खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यो वष� गाउँ सभा
स�ालनमा गदा� भ�ा रकम पदा�धकारी पा�र�िमक िशष�कबाट िवतरण गरी सभा स�ालनका लािग िविनयो�जत बजेट �. ५०००००/- बाट बाहेक �याग ख�रद गरी �. ४०३९७५/- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा
िम�वययीता कायम गनु� पद�छ ।

३३ २८ २०७७-६-१९ पदा�धकारी चाडपव� खच� 
null

४८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ िविभ� पदा�धकारी अनुगमन सुिवधा 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा नगरपा�लका �मुखले �. ११०००/-, उप�मुखले �. ११०००/-, वडा�य�ले �. ४५००/- र काय�पा�लका सद�यले �.

२०००/- मा�सक अनुगमन भ�ा पाउने �यव�था छ । अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदाँ मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� अनुगमन भ�ा �लने
पदा�धकारीले ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नगरेको भएतापिन अनुगमन वापत एकमु� भ�ा बु�झ�लएकोमा मा�सक �ितवेदन पेश नभएको �.

पद सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा दर वािष�क अनुगमन भ�ा

नगर �मुख १ ११००० १३२०००

नगर उप�मुख १ ११००० १३२०००

वडा�य� ९ ४५०० ४८६०००

काय�पा�लका सद�य ८ २००० १९२०००

ज�मा ९४२०००

९४२,०००

३५ िविभ� कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा
८६(२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन र �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� कानून नबनाई
कम�चारी �ो�साहन भ�ा वापत मा�सक �पमा तलब �केलको २० �ितशतका दरले कुल �. ४७३५६१७/- �ो�साहन भ�ा खच� लेखेको पाइयो । य�तो खच� कानून�ारा �यव��थित गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ िविभ� कम�चारी पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट �ा� गरेको आय िहसाब गरी छुट पाउने रकम क�ा ग�र बाँक� रकममा पा�र�िमक कर ला�े �यव�था छ । नगरपा�लकाका देहायबमो�जमका
कम�चारीह�को पा�र�िमक आयमा ला�े कर घटी क�ी गरेकोले नपुग कर बापतको रकम असुल गनु� पन� �.

कम�चारीको नाम र दजा� वािष�क आय खुद आय कर यो�य आय क�ी गनु�पन� कर
(सा सु कर सिहत)

क�ी गरेको 
सा सु कर

नपुग कर

आलेप छैठौ कृ�ण �साद �रमाल ६७२७०७ ५२२९८५ ७२९८५ ११७९८ ५२२९ ६५६९

पशु सेवा अ�धकृत तेज बहादरु पौडेल ६२३८९८ ५१९०४२ ६९०४२ ११४०४ ६१३९ ५२६५

इ��जिनयर कुशल ह�मागाई ७२०२११४ ५४९९७८ ९९९७८ १४४९८ ११२२७ ३२७१

ज�मा १५१०५

१५,१०५

३७ िविभ� खच�को पु�याई 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच� सँग स�ब��धत िवल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर
मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । साथै काया�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�लाई पु��ाई गन� �माण कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपद�छ । नगरपा�लकाले देहायको िववरण अनुसार गरेका खच�लाई
पु��ाई गन� �माण कागजात संल� नगरी खच� लेखेको दे�खयो । तसथ� सो को �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.र िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम कैिफयत

३५९-०७७।१२।५ �यायीक सिमित बैठक भ�ा िवतरण गन� कमला िव�वकमा�को नाममा िनकासा ६७१५० कस कसलाई के कती दरमा भ�ा िवतरण भएको तथा िवतरण भरपाई पेश नभएको

३७२-०७७।१२।११ मोहन �साद �यौपाने �मण खच� १६२०० �मण आदेश तथा �मण िवल पेश नभएको

५१८-०७८।३।१ ख�रद इकाइ सिमितको बैठक भ�ा १५७००० कस कसलाई के कती दरमा भ�ा िवतरण भएको तथा िवतरण भरपाई पेश नभएको

६३०-०७८।३।२४ पा�थभरा होम माक� ट बाट �याग ख�रद ४०३९७५ िबल िबजक पेश नभएको

ज�मा ६४४३२५

६४४,३२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 58

३८ िविभ� परामश� खच� 
साब�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९ अनुसार साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा मा� बािहरी परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िविभ�
योजनाह�को बा� परामश�दाताबाट िव�तृत सभ��ण तथा खोला नाला नदी उ�खनन स�ब�धी आई.ई.ई गराई � २०५४६०९/- खच� लेखेको छ । परामस�दाताबाट �ार��भक �ितवेदन पेश भई �यसमा भएको �ुिट
स�याई पुन अ��तम �ितवेदन पेश भएपिछ उ�े�य अनुसार भएको एिकन गरेर मा� स�झौता अनुसारको रकम भु�ानी गनु�पन�मा �ार��भक �ितवेदन पेश नगरी सोझै अ��तम �ितवेदन �ा� गरी रकम भु�ानी भएको
छ । अत �ितवेदन अ�ययन नगरी �ा� �ितवेदनमा �ुिट भएमा �यसबाट काया��वयन चरणमा ह�नस�ने हानीको �ज�मेवारी कसले �लने �प� ह�न स�दनै । साथै य�तो अ�ययन काय� गराउदा ला�े खच�को लागत
अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई उपल�ध बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको छ । पा�लकालाई �ा� िड िप आर तथा आई ई ई �ितवेदन तोिकए बमो�जम भए नभएको �वीकार नग�र परामश�दातालाई भु�ानी
िदएको रकम �.

भौ नं. र िमित खच�को िववरण परामश� दाता भु�ानी रकम

५२१-०७८।३।४ आधारभुत अ�पताल िनमा�णको लािग माटो �जयो टेक प�र�ण काय� क�स�टे�ट ए�ड �रसच� �ा.�ल. १९७६२०

६४१-०७८।३।२६ िब�र� नदीको आई ई ई तयार पा�थभरा एजुकेशन फाउ�डे�न �ा.�ल. २९९४५०

५३६-०७८।३।१३ कृिष बजार स�भा�यता अ�ययन मो� परामश� �ा.�ल. ३५००००

७७०-०७८।३।२३ िड िप आर िभसुवलाइजे�नक अफ �यिुन�सपल िब��ड� का�बाङ ए�ड एसो�सय�स �ा.�ल. २४७३३९

ज�मा १०९४४०९

१,०९४,४०९

३९ इ�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा नं. 3 (२) मा साव�जिनक िनकाय तथा साव�जिनक पद धारण गरेको �यि� सरकारी कामको �सल�सलामा खच� गदा� काया�लय सामान,

मसल�द, पानी, िबजुली, इ�धन ज�ता खच�मा िमत�ययीता कायम ह�ने गरी खच� गनु� पन� उ�ेख छ । साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी
साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग
नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी पदा�धकारी, कम�चारी तथा हेिभ मे�सनरी स�ालनका लािग �योग ह�ने इ�धनलाई इ�धन िशष�क सिहत िविभ� अ�य खच� िशष�कबाट
समेत यस वष� �. ५३९२६४५/- खच� गरेको छ । काया�लयले इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन ।
इ�धनमा भएको खच�को वा�तिवकता यिकन गरी असुल फ�य�ट गनु�पद�छ । अत: इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�खएको छ।

४० मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १५(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान मम�त गदा� स�ब��धत िवशेष�बाट लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी सवारी साधन तथा मेिशनेरी
औजार मम�त गदा� म.ले.प.फा.नं. ४१४ बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन फारम र म.ले.प.फा.नं. ४१५ बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले यस वष� सवारी साधन मम�तमा �. १५०००००/- र मेिशनरी   औजार मम�तमा �. ५०००००/- खच� गरेकोमा अ�धकांश सवारी साधन तथा मेिशन  औजार मम�त गदा� लागत अनुमान तयार गन� नगरेको,
मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन फारम तथा मम�त तथा संर�ण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ िवधायन सिमित बैठक 

गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (संशोधन सिहत) को दफा ४ मा सभा�ारा गिठत िवषयगत सिमितको हकमा जितसुकै पटक बैठक बसे पिन बैठकमा उप��थत सद�यले एक
मिहनामा एउटा बैठकको मा� बैठक भ�ा पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले िवधायन सिमितको बैठक भ�ा खच� भु�ानी ले�दा िन�नानुसारका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई माघ मिहनामा ५ पटक र फागुन
मिहनामा २ पटक गरी �ित मिहना १ भ�दा बढी बैठकको भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । यस �कारका बैठकको भ�ा भु�ानी िदन ऐन बमो�जम निम�ने ह� ँदा उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

�स. नं. नाम थर बैठक सं�या भु�ानी रकम क�ीकर घटाई कैिफयत

१ आम��ीत कृ�ण �साद �रमाल ४ ३४०० एक मिहनामा २ पटक

ज�मा २८९००

३,४००

४२ १५५ २०७८-२-३० िश�ण सहयोग अनुदानः 
संघीय सरकारबाट �ा� िश�ा सशत� तफ� को िश�ण �सकाई अनुदान रकम खच� गदा� िश�ण �सकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ६ मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । जस अनुसार शू�य
दरब�दी भएका मा�यिमक िव�ालयका लािग �ित िव�ालय बढीमा ३ िश�क स�म �यव�थापन गन� बँुदा नं ८ मा तोिकएको दरबाट तलब भु�ानी ह�नेगरी िश�क िनय�ु� गन� पाउने भ�े �यव�था रहेको पाईयो ।
पा�लकाले िहमालय मािवलाई अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान बापत �ित िश�क ६ मिहनाको तलब �यव�थापन गन� �.६४८०००/- िनकासा िदएकोमा उ�े�खत िवषय अ�यापन गराउन
िव�ालयले िन�न िश�कह�लाई िमित २०७७।१२।४ मा िनयिु� गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएकोले भु�ानी िदई बाँक� ह�न आउने रकम पा�लकाले िफता� �लई संघीय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �…

िश�कको नाम िवषय िनकासा रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम
३ मिहना २७ िदनको तलब

बढी रकम िनकासा

मनोज कुमार खितवडा अं�ेजी २१६००० १४०४०० ७५६००

स��दप ढंुगाना शमा� गिणत २१६००० १४०४०० ७५६००

िवनोद �साई िव�ान २१६००० १४०४०० ७५६००

ज�मा २२६८००

२२६,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ िविभ� �ािव�धक धारतफ� को भ�ाः 
िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनकासा गदा� िश�क दरव�दी अिभलेख अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दीमा, िश�क अनुदानकोटा (राहत) मा र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क
तथा �िश�कह�को लािग िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान िदनुपद�छ। �यसैगरी �ािव�धक धारका िव�ालयह�मा तलब भ�ा िनकासा गदा� �ािव�धक धारतफ� का िश�कह�लाई मा�सक �.३०००/-

का दरले १० मिहनाको �ािव�धक भ�ा उपल�ध गराउने उ�ेख छ । पा�लकाले आदश� िव�ा म��दर मािव मा काय�रत �ािव�धक धारतफ� का तप�सलको िश�कको १० मिहनाको मा� �ािव�धक भ�ा िनकासा
गनु�पन�मा १२ मिहनाकै पुरै रकम िनकासा गरेकोले �.६०००/- का दरले बढी िनकासा भएको रकम �.२४०००/- स�ब��धत िश�कह�बाट असुल गनु�पन� �.

�.सं. िश�कको नाम रकम

१ िदपेश िनरौला ६०००

२ िदवश राई ६०००

३ कृ�ण चौधरी ६०००

४ पुजा पने� ६०००

ज�मा २४०००

२४,०००

४४ २४५ २०७८-३-२३ िव�ालय िदवा खाजा अनुदान 

िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पद�छ । पा�लकाले उ�े�खत िमितको भौचरबाट पिहलो
चरणमा १४ िव�ालयको २६७० िव�ाथ�लाई ६० िदनको �ित िव�ाथ� �.१५।– का दरले �.२४०३०००।–र दो�ो चरणमा ३११४ िव�ाथ�लाई ५१ िदनको �ित िव�ाथ� �.१५।– का दरले �.२३८२२१०।–
सिहत ज�मा �.४८८५२१०/- िदवा खाजा रकम िनकासा गरेकोमा देहायका िव�ालयह�ले लेखापरी�ण अव�धस�म उ� रकमबाट भएको खच� र िव�ाथ�लाई बुझाएको �माण पेश नभएको साथै २०७८।१।१३
दे�ख कोिभड-१९ को कारणले िव�ालयह� ब�द रहेकोले िनकासा भएको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गरी खच� नभएमा रकम िफता� �लई संघीय संिचत कोष दा�खला ह�नुपद�छ �.

�.सं िव�ालयको नाम भौ.नं.६९ बाट िनकासा िदएको भौ.नं.२४५बाट िनकासा िदएको कुल ज�मा

िव�ाथ� िदन दर ज�मा िव�ाथ� िदन दर ज�मा

१ आदश� िव�ा म��दर मािव १९२ ६० १५ १७२८०० १२३ ५१ १५ ९४०९५ २६६८९५

२ पशुपित �ा िव ७६ ६० १५ ६८४०० ७६ ५१ १५ ५८१४० १२६५४०

३ सर�वती मािव १४५ ६० १५ १३०५०० १७४ ५१ १५ १३३११० २६३६१०

४ भृकुटी मािव ३६९ ६० १५ ३३२१०० ४२७ ५१ १५ ३२६६५५ ६५८७५५

२,३८२,२१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ िहमाली मािव २८२ ६० १५ २५३८०० ३८४ ५१ १५ २९३७६० ५४७५६०

६ च�पापुर मािव १३१ ६० १५ ११७९०० १५० ५१ १५ ११४७५० २३२६५०

७ क�काई गाय�ी �ा िव १९७ ६० १५ १७७३०० २७७ ५१ १५ २११९०५ ३८९२०५

८ कनकाई मािव ३८७ ६० १५ ३४८३०० ४५४ ५१ १५ ३४७३१० ६९५६१०

९ जानक� आिव ११७ ६० १५ १०५३०० ११७ ५१ १५ ८९५०५ १९४८०५

१० देवकोटा �ािव ८४ ६० १५ ७५६०० ११८ ५१ १५ ९०२७० १६५८७०

११ �संहदेवी आिव ३१९ ६० १५ २८७१०० ३५९ ५१ १५ २७४६३५ ५६१७३५

१२ जनचेतना आिव १२९ ६० १५ ११६१०० १४२ ५१ १५ १०८६३० २२४७३०

१३ भगवती आिव १९२ ६० १५ १७२८०० २५४ ५१ १५ १९४३१० ३६७११०

१४ प�क�य �ािव ५० ६० १५ ४५००० ५९ ५१ १५ ४५१३५ ९०१३५

२६७० २४०३००० ३११४ २३८२२१० ४७८५२१०

४५ िविभ� �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�धानम��ी रोजगार काय��मः �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं 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 तह िभ�का सबै वडामा नदी िनय��ण, नाला मम�त, वाल घेराबारा मम�त, तटब�धन लगायतको िनमा�ण काय�
काय��म स�ालन गरी यस वष� ४२१  जनालाई औषतमा ७२ िदन रोजगारी उपल�ध गराई �.१६६३९३३५/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १ दे�ख ३१ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला
�.१५५३२०००/-, �शासिनक र काय��म खच� �.११०७३३५/- समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना
भएको दे�खंदनै । साथै �िमक �याला ब�कमाफ� त िवतरण गनु�पन�मा नगद ैिवतरण गरेको पाईयो ।

४६ १०५
र
१८७

वाश सिहतको शौचालय िनमा�णः 
संिघय सरकारबाट िश�ातफ�  �ा� काय��म काया��वयन तथा बजेट खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकालेिव�ालय भौितक िनमा�ण अनुदान बापत �ा�
रकमबाट वाश सिहतको शौचालय िनमा�ण गन� क�काई गाय�ी �ा.िव लाई �.७०००००/- िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णमा �ा� काय�स�प� �ितवेदन बमो�जम �.६७२४९३/- मा� काय� भएको दे�खएकोले बाँक�
�.२७५०७/- स�ब��धत बाट असुल गरी संघीय संिचतकोष िफता� ह�नुपद�छ �...

२७,५०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ िविभ� अ�य शैि�क अनुदानः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� िमित र भौचरबाट
तप�सलको अनुदान रकम िव�ालय खातामा िनकासा िदएकोमा सोको अनुगमन गरी अनुदान रकम तोिकएको काय�मा �योग गरे नगरको स�ब�धमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । िनकासा िदएको अनुदान
रकम तोिकएको काय�मा �योग भएको स�ब�धमा पा�लकाले सुिन��चत गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�खयो ।

भौ.नं. र िमित �यहोरा रकम कैिफयत

१६८-२०७८।
३।४

पूव� �ाथिमक दे�ख क�ा १२ स�मको िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� मा�सक �.२००/- को
दरले �वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद गन� रकम िव�ालय िनकासा

१४४०४०० अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई �वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद गरे नगरेको
स�ब�धमा अनुगमन गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएन

२४६-२०७८।
३।२३

िप �स एफ �ािव�धक धारतफ� को अनुदान बापत �ी आदश� िव�ा म��दरलाई रकम
िनकासा

१०३४००० �ित िव�ाथ� वािष�क �.१५०००/-को दरले िनकासा िदएकोमा OJTको �गित
�ितवेदन र िव�ाथ� सं�या एिकन ह�ने �माण लेखापरी�णमा पेश भएन ।

२४९-२०७८।
३।२३

क�ा ४-१२ स�मको िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५/- को दरले ३ मिहनाको
CUG रकम िव�ालय िनकासा

१७१५२५० अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई CUG सेवामा आव� गराए नगराए स�ब�धमा
अनुगमन गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएन

ज�मा 4189650

४८ १९१ २०७८-३-१४ धािम�क िव�ालय अनुदानः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७ को अनुसुची १४(८) मा शैि�क पह� ँच सुिन��चतता, अनौपचा�रक तथा बैक��पक िश�ा काय��म अ�तग�त धािम�क िव�ालयलाई िदने अनुदान समब��ध �यव�था रहेको छ । पु��तकामा तोिकएको िशष�कमा
बाहेक पा�लकाले उ�े�खत काय��मबाट िन�न िव�ालयलाई �ित िव�ालय सामा�जक लेखापरी�ण बापत �.१००००/- र िव�ालय सुधार योजना बापत �.१५०००/- ले िनकासा िदएको पाईयो । तोिकएको िशष�क
बाहेकमा िब�ालयमा बिढ िनकासा िदएको रकम एिकन गरी असुल ह�नुपन� �…

�.सं िव�ालयको नाम रकम

१ गौ�सया राजिवया मदसा� घैलाडु�बा २५०००

२ नुरी मदसा� २५०००

३ कानकाई गाय�ी व�ै�क िव�ािपठ कोिटहोम २५०००

ज�मा ७५०००

७५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ २३६ २०७८-३-२३ ई हा�जरी मेिशन ख�रदः 
संिघय सरकारबाट िश�ातफ�  �ा� काय��म काया��वयन तथा बजेट खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा तोिकए बमो�जम खच� गनु�पन� �यव�था छ ।कृयाकलाप नं २.७.१३.३(�ित िव�ाथ� लागतका
आधारमा िश�ण �सकाई साम�ी एवं क�ा ८ को परी�ा �यव�थापन अनुदान) बाट पोट�फो�लयो िनमा�ण, बुक कन�र, िश�ण �सकई साम�ी �यव�थापनमा खच� गन� िम�ने �याव�था रहेकोमा पा�लकाले उ�े�खत भौचर
र िमितबाट िव�ालयह�को लािग १० थान ई-हा�जरी मेिशन ख�रदबापत क��यटुर सलुशनलाई �.२२४९८३/- भु�ानी िदएको पाईयो । ख�रद ग�रएको उ� मेिशनह� पा�लकाको �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई
मौ�दात राखेको पाईयो । आव�य�ा पिहचान बेगर अस�ब��धत िशष�कबाट ख�रद ग�रएको हा�जरी मेिशन स�ब��धत िव�ालयमा ह�ता�तरण भई जडान गरी �योगमा आएको �माण लेखापरी�णमा पेश नभएको
खच� �…

२२४,९८३

५० िविभ� अस�ब��धत िशष�कबाट खच�ः 
संघीय सरकारबाट �ा� बजेट खच� गदा� तोिकएको न�स� बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले संिघय सरकारबाट �ा� बजेटम�ये तप�सलको भौचर नं र िमितबाट तोिकएको िशष�क बाहेकमा रकम खच� लेखेको
पाईयो । काय��म काया��वयन पु��तका लगायतको तोिकएको न�स�मा तोिकएको कृयाकलाप/िशष�क फरक गरी भु�ानी िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको �…

भौ.नं. र िमित खच� लेखेको कृयाकलाप बापत रकम

१०४-०७७।
१२।२२
(िश�ा सशत�)

शैि�कपह� ँच सुिन��चतता, अनौपचा�रक तथा
बैक��पक िश�ा काय��म

िवराट �ािव�धक िश�ा एवं परामश� सेवा �ा�ललाई िव��य सा�रता एवं �मता िवकास स�ब��ध ५ िदने ता�लम १९६०००

२५०-२०७८।
३।२३
(िश�ा सशत�)

िव�ालय संचालन तथा �य. अनुदान नपुग छा�वृ�� रकम �संहदेवी आ िव ३१६००

१२१-२०७८।
१।२०
(िश�ा सशत�)

छा�वृ��(आवा�सय तथा गैर आवा�सय) बाल िश�क तलब तथा िव�ालय कम�चारी �य अनुदान ९५२०००

२४८-२०७८।
३।२३
(िश�ा सशत�)

िव�ालय संचालन तथा �य. अनुदान छा�वृ��(आवा�सय तथा गैर आवा�सय) ७१८१००

२४८-२०७८।
३।२३
(िश�ा सशत�)

बाल िश�क तलब तथा िव�ालय कम�चारी �य
अनुदान

छा�वृ��(आवा�सय तथा गैर आवा�सय) ६९७०००

६,४५२,४५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४६-२०७८।
३।२३
(िश�ा सशत�)

मािव िश�कको तलब �ािव�धक धारतफ� को िप.�स.एफ अनुदान �ी आदश� िव�ा म��दरलाई रकम िनकासा ११८८४३

६६-२०७७।
१०।१२
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा काय�रत मे.अ.डा अिभशेख नायक र �टाफ नस� बेिनसा �साईलाई �मश:

�.६५०००/- �.३२०००/- कोिभड भ�ा(१००%) भु�ानी
९७०००

९५-२०७७।
११।२८
(�वा��य
सशत�)

मातृ तथा नव िशशु…आमा सुर�ा काय��म �वा��यकम�को ०७७ फागुनको तलब भु�ानी ७२५२१२

१५८-२०७८।
३।१
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब �मण खच� रकम भु�ानी १३७५०

१५९-२०७८।
३।१
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब औष�ध ढुवानी ५०००

२३७-२०७८।
३।२३
(�वा��य
सशत�)

मातृ तथा नव िशशु…आमा सुर�ा काय��म नाग�रक आरो�य के��को लािग औष�ध, फिन�चर लगायतको साम�ी ख�रद बापत �.१०१५७६/- र आधारभूत �वा��य
सेवाको लािग औष�ध ख�रद बापत �.४९८७३०/-

६००३०६

२६८-२०७८।
३।२४
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब �सुित खच� �.५८८००/-

गभ�पतन सेवा बापत �.३३६००/-

नाईट �ुटी भ�ा �.८६२५०/-

१७८६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७०-२०७८।
३।२४
(�वा��य
सशत�)

कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा काय�रत
िचिक�सकको तलब

आईसोलेशनको मेश संचालनबापत डा.मिनष ित��सनालाई भु�ानी २१४५३८

२७३-२०७८।
३।२४
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब दिैनक �मण भ�ा बापत खगे�� �साद दगंालको रकम भु�ानी ३५०००

२७६-२०७८।
३।२४
(�वा��य
सशत�)

�वा��यकम�को तलब दिैनक �मण भ�ा बापत पवन थप�लयकाको रकम भु�ानी २७००

२७८-२०७८।
३।२५
(�वा��य
सशत�)

कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा काय�रत
िचिक�सकको तलब

सगरमाथा साउ�ड सिभ�सेजलाई टे�टबापतको रकम भु�ानी १००००

२७८-२०७८।
३।२५
(�वा��य
सशत�)

आधारभूत �वा सेवा के�� संचालन खच� �ािव�धक सहायक पदको िव�ापन शु�क भु�ानीनयन ए�भटा�ई�जङ िमिडया ८०६८२

२९५-२०७८।
३।२९
(�वा��य
सशत�)

कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा काय�रत
िचिक�सकको तलब

�वा��य साम�ी ख�रदबापत भोजराज आचाय�लाई भु�ानी १०००००

३०२-२०७८।
३।३०

�वा��यकम�को तलब २०७८।२।७ को काय�पा�लका बैठक िनण�य ११२ बाट आईसोलेशनमा खिटएका �वा��य कम�चारीलाई ५५ िदनको
जो�खम भ�ा भु�ानी

१६७६०७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(�वा��य
सशत�)

ज�मा ६४५२४५९

५१ १२१,

२४८
र
२५०

छा�वृ��ः 
िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको िफडर, अपाङ, द�लत तथा छा�ा छा�वृित बापत �.४५१२७००/- रकम िव�ालय खातामा िनकासा गरेको छ । कोिवड-१९ को कारण 2078/1/13 दे�ख िव�ालयह�
ब�द रहेको अव�थामा िव�ालयले तोिकएको आधारमा छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�लाई रकम बुझाएको भरपाई र पा�लकाबाट भएको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �...

िव�ालयको नाम द�लत छा�वृ��
(१-८) सं�या

छा�ा छा�वृ��
(१-८) सं�या

�समा�तकृत छा�वृ��
(१-८) सं�या

आवा�सय अपा�
छा�वृ�� सं�या

कुल छा�व��
रकम

िफडर हो�टेल
छा�वृ��

कुल ज�मा कैिफयत

आदश� िव�ा
म��दर मािव

१०८०० ५३२०० ५१००० ११५००० ११५०००

पशुपित �ा िव ६४०० ४००० ८००० १८४०० १८४००

सर�वती मािव २६८०० ३८४०० ३३००० ९८२०० ९८२००

भृकुटी मािव २६८०० ५६००० ३०००० ११२८०० ११२८००

िहमाली मािव १६४०० ६६००० १९००० ६४०००० ७४१४०० २००००० ८४०००० िफडर र आवा�सय
अपाङतफ� को बाँक�

च�पापुर मािव ८८०० २७२०० २०५०० ५६५०० ५६५००

क�काई गाय�ी �ा
िव

१२८०० ८८०० १६००० ३७६०० ३७६००

कनकाई मािव ३४४०० ११८८०० ६०५०० १६००००० १८१३७०० १०००००० ५८९००० िफडर र आवा�सय
अपाङतफ� को बाँक�

जानक� आिव १३२०० २४४०० ३१००० ६८६०० ६८६००

देवकोटा �ािव ४४०० ५२०० ५५०० १५१०० १५१००

२,१८६,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�संहदेवी आिव १६००० ३८८०० १७००० ७१८०० १०३४०० भौनं २५० को थप
�.३१६००/- समेत

जनचेतना आिव १०००० ३०४०० ५००० ४५४०० ४५४००

भगवती आिव २५६०० १७६०० ३१००० ७४२०० ७४२००

प�क�य �ािव ० २४०० १०००० १२४०० १२४००

ज�मा २१२४०० ४९१२०० ३३७५०० २२४०००० ३२८११०० १२००००० २१८६६००

५२ िविभ� थप भ�ाः 
नेपाल सरकारले २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने गरी संघ, �देश तथा �थानीय तहका कम�चारीह�को तलव भ�ा स�ब�धी �यव�था गरेको छ । अथ� म��ालयबाट �कािशत तलवमान स�ब�धी सूचनामा �थानीय तहमा
काय�रत कम�चारीलाई महंगी भ�ा बाहेक थप भ�ाको �यव�था रहेको पाइएन । पा�लकाले �वा��य सेवातफ� को िन�न कम�चारीलाई जो�खम/िफ�ड भ�ा जनाईभु�ानी िदएको थप रकम एिकन गरी असुल ह�नुपन�
�…

�.सं. कम�चारीको नाम मा�सक भ�ा दर भु�ानी रकम कैिफयत

१ डा. िव�ा पोखरेल १२५० १५००० जो�खम भ�ा

२ डा. काजल िव�वकमा� १२५० १५००० जो�खम भ�ा

३ डा. मिनष ित��सना १२५० १५००० जो�खम भ�ा

४ अ.न.मी पाँचौ ई��दरा उ�ेित १५०० १२००० िफ�ड भ�ा (८ मिहना)

५ अ.न.मी पाँचौतारा देवी िशवाकोटी १५०० २७६०० िफ�ड भ�ा (१२ मिहना र २०७६।७७ को ९६०० समेत)

६ अ.हे.व चौथो पिव�ा पौडेल १५०० १८००० िफ�ड भ�ा (१२ मिहना)

ज�मा १०२६००

१०२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ िविभ� दािय�व भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१५) मा दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन बाँक� रा�न िम�ने खच� िशष�क(तलब, महँगी भ�ा तथा �थानीय भ�ा, स�वा �मण खच�,
घर भाडा, पोषाक, सेवा िनवृत सुिवधा, स�झौता भएको शत� अनुसार भु�ानी िदन बाँक� ) स�ब�धमा �यव�था छ । िनयममा तोिकएको िशष�क बाहेक दािय�व �सज�ना रहेको जनाई पा�लकाले यो वष� तप�सलको
भु�ानी िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको �…

भौ.नं. र िमित बजेट खच� लेखेको िशष�क रकम कैिफयत

३-२०७७।
६।१६

�थानीय तहका �वा��य चौक�, �ा.�वा.के. र अ�पतालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महँगी भ�ा, �थानीय
भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत

६२२८०० आ.व.२०७६।७७को यातायात खच�, खाजा खच�
बापतको रकम भु�ानी

५-२०७७।
६।१८

२६३१०० आ.व.२०७६।७७को यातायात खच� र �ो�साहन
भ�ाबापतको रकम भु�ानी

२११-०७८।
३।२१

कोभीड १९ अ�थाई अ�पतालमा काय�रत िचिक�सक समेतको तलव २०७८ असार स�मको ११८०० आ.व.२०७६।७७को िनतु सोडारीलाई िफभर
��लिनक बापतको रकम भु�ानी

ज�मा ८९७७००

८९७,७००

५४ १४७ २०७८-२-२५ आमा सुर�ा काय��मः 
संिघय सरकारबाट आमा तथा नवजात िशशु सुर�ा काय��मतफ�  �ा� बजेट खच� गदा� आमा तथा नवजात िशशु सुर�ा काय��म काय�िव�ध िनद�िशका २०६५(त�ो संशोधन) मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ ।
जस अनुसार सरकारी अ�पताल वा सो भ�दा मुिनको �वा��य सं�थामा �सुित ह�ने सु�केरी तथा नवजात िशशुलाई �यानो झोला (लुगा सेट) र यातायात खच� बापत �ित सु�केरी �.१०००/-उपल�ध गराउन िम�ने
�यव�था छ । १ सेट �यानो झोलामा नवजात िशशुको लािग २ वटा टोपी, २ वटा पेटे भोटो, २ वटा दौरा, एउटा र् यापर र बेबी �याट(एकातफ�  �लाि�क र अक� तफ�  फलाटीनको कपडा भएको) र आमालाई एउटा
�या�सी ह�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उ�े�खत भौचरबाट पा�लकातफ� को उपमेयर सु�केरी पोषण काय��म अ�तग�त िन�न साम�ी ख�रद र भु�ानीबापत सहायक पाँचौ कमला िव�वकमा�लाई संघतफ� को
आमा सुर�ा काय��मबाट भु�ानी िदएकोमा िनद�िशकामा तोिकएको काय� बाहेकमा खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �…

सु�केरी सं�या दर भु�ानी रकम बापत

१५० २००० ३००००० सु�केरीलाई यातायात खच� भु�ानी

१५० ३७० ५५५०० झुल ख�रद

७७०० खाना खाजा खच�

ज�मा ३६३२००

३६३,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ िविभ� बढी भ�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच
गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । वडा नं ८ को आधारभूत �वा��य के��रहने गरी घरधनी िभम कुमारी उ�ेितको घर २०७७।५।१ दे�ख २०७८।३।३१ स�म �योग गन�गरी मा�सक �.९०००/- मा बहाल
स�झौता भएको पाईयो । पा�लकाले िन�न भौचर र िमितबाट घर भाडा बापत िनजलाई माघ र फागुन मिहनाको दोहोरो भाडा भु�ानी िदएकोले बहाल कर क�ी घटाई बढी भु�ानी रकम असुल गरी संिघय संिचत कोष
िफता� ह�नुपन� �…

भौ.नं. र िमित मिहना रकम

९।२०७७।६।२१ भा�-अ�वीन १८०००

८७।२०७७।११।१४ काित�क-फागुन ४५०००

१८१।२०७८।३।९ माघ-असार ५४०००

१६,२००

५६ �िव�ध ह�ता�तरण 

ग�रवी िनवारणका लागी उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ मा लघु उ�मीलाई वािष�क काय��ममा �यव�था भए बमो�जम �िव�ध ह�ता�तरण ग�रने र �िव�ध ह�ता�तरण गदा� उ�मको �कृित
हेरी �यवसायीक योजना अनुसार काय��म र बजेटको परी�धिभ� रही लघुउ�मी , लघु उ�मी समुह वा उ�मीले �व��न गरेका सहकारीलाई उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गन� सिकने �यव�था रहेको छ । िनद�िशकामा
यसरी ह�ता�तरण ह�ने �िव�धको कुल अंकको वीस �ितशत रकम उ�मीबाट लागत साझेदारी गराउनुपन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले तप�सलको उ�मीलाई �िव�ध ह�ता�तरण गरेकोमा तोिकएको अंश रकम
�यहोन� लगाएको पाईएन । काय��म संचालन िनद�िशका भ�दा फरक गरी �वीकृित बेगर भु�ानी िदएको अिनयिमत �...

िवतरण ग�रएको साम�ी रकम २० �ितशत लागत साझेदारी रकम

बंगुरको पाठो १४ वटा ७३६८७ १४७३८

फमा� २ सेट १५००० ३०००

सारी बु�े तान २ थान ६३२८० १२६५६

�सलाई मेिशन १३४९५६ २६९९१

ज�मा ५७३८५

५७,३८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ िविभ� संघीय संिचतकोष िफता�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ मा संिघय स��त कोषबाट �थानीय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरण रकम म�ये स�ब��धत आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभई
जुनसुकै खातामा बाँक� रहेक सशत� अनुदान संिघय स��त कोषमा िफता� गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था छ । पा�लकाले संघ सशत� तफ� को तप�सलको काय��ममा �ा� बजेट खच� भई नगरपा�लका खातामा दा�खला
गरेको मौ�दात रकम एिकन गरी संिघय संिचत कोष िफता� ह�नुपन� �…

भौ.नं. र िमित काय��म रकम कैिफयत

२२८।२०७८।३।
२२

उ�मिशलता िवकास ता�लम काय��म १७४०० उ�े�खत काय��म संचालन बापत स�रता दनुवारलाई भु�ानी िदएकोमा खच� नभई बाँक� रकम पा�लका संिचत खातामा
ज�मा गरेको

उ�म िवकासको लािग सामा�जक प�रचालन
काय��म

११४०

लघुउ�म िवकास ता�लम ५००००

२९८।२०७८।३।
३०

आमा सुर�ा काय��म ३२०००० खच� नभई मौ�दात रकम पा�लका संिचतकोष दा�खला

ज�मा ३८८५४०

३८८,५४०

५८ ५६ २०७७-९-२१ बिढ भ्ु�ानीः 
उ�े�खत भौचर र िमितबाट रोजगार संयोजक सरोज मैनालीलाई बैठक भ�ाबापत �.२३०००/- भु�ानी िदएकोमा संल� िबल भरपाई अनुसार ३ बैठकको �.२१०००/- भु�ानी ह�नुपन�मा बढी भु�ानी िदएको
�.२०००/- र शा.अ. िववेक भ�डारीले भ�ा बुझेको पाईएन सोको खच� लेखेको रकम �.१०००/- समेत बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �…३०००/-

३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ िविभ� छुट पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ४(२) अनुसार कुनै �यि�को एक आ�थ�क वष�को आयमा ला�े करको गणना गदा� अनुसुची १ मा तोिकएको दरबाट गणना गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको �वा�थय तफ� को िन�न
कम�चारीको वािष�क आयमा ला�े कर क�ी नगरी घटी कर क�ी गरेकोले असुल ह�नुपन� �...

पद कम�चारीको नाम छुट पाकर

मे.अ आठ� िव�ा पोखरेल 2065.99

मे.अ आठ� दयु�धन यादव 3023.9

मे.अ आठ� मिनष ित��सना 12399

�टाफ नस� सात� सर�वती मा�के 3146.41

�या.अ.सात� राकेश �सं ठकुरी 2218.63

�स.अ.हेव छैठ� ई��हरी भ�राई 2088.57

�स.अ.हेव छैठ� गंगा �यौपाने 1218.57

हे अ पाँच� तारा देवी �सवाकोटी 2762.1

�स.अ.हेव छैठ� िशव �साद साह 450.57

ज�मा 29373.74

२९,३७४

६० आनुपाितक क�ीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददंा लागत अनुमानमा भएको मू.अ. कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरी मा� भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ । लागत अनुमान भ�दा घटीमा काय� स�प� भएमा स�झौताको बाँडफाँडमा तोिकए बमो�जमको काया�लयले �यहो�रने रकम समेत सोही अनुपातमा घटाई भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लका र भु��ा
खोलामा पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितबीच �.२२०७०८६/- को लागत अनुमान भएको पुल िनमा�ण काय�मा नगरपा�लकाले �.२००००००/- �यहोन�गरी स�झौता भएको पाईयो । उ� कामको �.२१९६९६६।९८
बरावरको मा� काय� स�प� भएको दे�खएकोमा घटी भएको काय�को सोही अनुपातमा काया�लयले �यहोनु�पन� अंश घटाएरमा� स�ब��धत उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदनुपन�मा स�झौतामा उ�े�खत पुरै रकम
�.२००००००/- भु�ानी िदईएको दे�खएकोले बढी भु�ानी दे�खएको रकम असुल ह�नुपन� �...

९,१७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ ८९ २०७७-११-१८ सुधा�रएको चु�हो ख�रदः 
पा�लकाल् उ�े�खत िमित र भौचरबाट ४७ वटा सुधा�रएको चु�हो �ित गोटा �.४२०३।६० का दरले ख�रद बापत क�च�ज�ा गोबर �यास तथा उजा� िवकास क�पिन �ा �ललाई �.१९७०००/- भु�ानी िदएकोमा
ख�रद भएको चु�हो �ज�सी दा�खला ग�रएको तर िवतरण गरेको पाईएन । आव�य�ा पिहचान बेगर ख�रद गरी मौ�दात रा�ने काय� उिचत नदे�खएको �…१९७०००/-

१९७,०००

६२ २३० २०७८-१०-२७ पकेट िवकास काय��मः 
पा�लका र समावेशी मकै पकेट कृषक समुह िबच �. १४७००००/- लागत अनुमान भएको मकै पकेट िवकास काय��म पा�लकाले �. १००००००/- �यहोन� गरी स�झौता भएको छ । पा�लकाले उ�े�खत भौचरबाट
�.१३०६३५२/- को िबलभरपाई संल� गरी �. ९२४३८२/-भु�ानी िदएको पाईयो । कृषक समुहले उ�े�खत रकम �.१३९९६६१/- को िबल भरपाई संल� गरेरमा� पाउनेमा आनुपाितक क�ी अनुसार घटी
िबलभरपाई रा�ख बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �…

६१,६६७

६३ १२३ २०७८-२-२१ बढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच
गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�े�खत भौचर र िमितबाट ९वटै वडामा �यि�गत घटनादता� तथा सामा�जक सुर�ा स�ब��ध अिभमु�खकरण तथा �िश�ण काय��म बापत भोजराज आचाय�लाई
�.२२६२५०/- भु�ानी िदएकोमा �े�तासाथ �.२११६०५/- को मा� िबलभरपाई संल� रहेको पाईयो । िबल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी िदएको रकम एिकन गरी असुल ह�नुपन� �…

१४,६४५

६४ लघु उ�म काय��म

६४.१ लघु उ�मीलाई वािष�क काय��ममा �यव�था भए बमो�जम �िव�ध ह�ता�तरण ग�रने र �िव�ध ह�ता�तरण गदा� उ�मको �कृित हेरी �यवसायीक योजना अनुसार काय��म र बजेटको परी�धिभ� रही लघु उ�मी , लघु
उ�मी समुह वा उ�मीले �व��न गरेका सहकारीलाई उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गन� सिकने �यव�था ग�रवी िनवारणका लागी उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ मा रहेको छ । यसरी
ह�ता�तरण भएका �िव�धह�को कुल लागत अंकको क��तमा वीस �ितशत रकम उ�मीले �यहोनु� पन� समेत िनद�िशकामा उ�ेख छ । पा�लकाले आव�य�ा पिहचानका आधारमा पून�ताजगी र एडभा�स सीप
िवकास ता�लम काय��म स�ालन �थानीय िवकास सहकाय� के�� �ा.�ल. माफ� त गरी �. ४९८०४८/- भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन्

६४.२ िनद�िशकामा ता�लम स�ालन काय�मा� सेवा �दायक सं�था माफ� त गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले ता�लम स�ालनमा िविनयो�जत बजेट बाट सेवा �दायक सं�था िबना �ित�पधा� सोझै छनौट गरी �िव�ध
ह�ता�तरण गन� काय��म स�ालन गरी खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

४९८,०४८

६४.३ पा�लकाले ता�लम काय��म स�ालन गनु�पन�मा साम�ी ख�रद गन� स�झौता गरी �. ४८६२३९/- बराबरको साम�ी सेवा �दायक माफ� त ख�रद गरी �िव�ध ह�ता�तरण काय��म स�ालन गरेको पाइयो । यसरी �िव�ध
ह�ता�तरण गदा� िनद�िशकामा भएको �यव�था बमो�जम �यू�तम २० �ितशत रकम �. ९७२४८/- समेत �योहरेको पाइएन । िनद�िशकामा �यव�था भए बमो�जम लागत सहभािगताको अंश न�लई भु�ानी गरेको
अिनयिमत खच� �...

९७,२४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ २३० २०७७-९-२० काया�लय स�ालन खच� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच� सँग स�ब��धत िवल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर
मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले भोजराज आचाय�को काया�लय स�ालन खच� पे�क� रकम �. २०००००/- फ�य�ट गरेकोमा संल� िबल भरपाईको जोड ज�मा �. १७६०४०/- मा� पेश गरेको छ ।
तसथ� खच� नभएको बाँक� रकम �.२३९६०/- र उ� खच� रकममा गनु�पन� अ�ीम कर क�ी बापतको रकम �. २६४०/- समेत �. २६६००/- असुल गरी स�ब�धीत िशष�कमा दा�खला गनु�पन� �.

२६,६००

६६ �मुपाईपको उपयोग तथा खपत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउने �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट उपभो�ा सिमित माफ� त देहायबमो�जम ख�रद भएका �मुपाईपको ख�रद काय�को
काय�स�प� तयार भएको पाइयो । ख�रद भएका �मुपाईप �ज�सी दा�खला गरेको पाइएन । �मुपाईपको उपयोग तथा खपत देखाउने बा�तिवक काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

�स.नं. उपभो�ा सिमितको नाम �पे�सिफकेसन सं�या रकम

१ �मुपाईप ख�रद उ.स. क�काई १ ३/३००mm 18 ३०००००

3/450mm 16

3/600mm 2

२ �मुपाईप ख�रद उ.स. क�काई २ ३/३००mm २२ २४२५८८

3/450mm ६

3/600mm २.५

३ �मुपाईप ख�रद उ.स. क�काई ५ ३/३००mm १७ २०००००

3/450mm ६

3/600mm २

ज�सी ७४२५८८

७४२,५८८

६७ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण काय� स�प� भएका िनमा�ण काय�को काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट वडा नं. ४ को लािग ४४ थान �मुपाईपको
सोझै पानस �समे�ट क���ट इ�डसिट�ज संग �. ४५४५३१।०० मा ख�रद गरेको पाइयो । ख�रद भएका �मुपाईप �ज�सी दा�खला गरी वडालाई ह�ता�तरण गरेकोमा १३ थान �मुपाईपको �योग तथा खपत खु�ने
काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको पाईयो । बाँक� ३१ थान �मुपाईपको �योग तथा खपत खु�ने बा�तिवक काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

३२०,२३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ लकडाउनको अव�थामा ता�लम संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी खच� रकम भु�ानी िददा रीत पुगे नपुगेको एक�न गरी भएको बा�तिवक खच�को भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले तान बुनाई �सकाई काय��म नेपाल आिदवासी जनजाती महासंघ नगर सम�वय प�रषद क�काईबाट िमित २०७७।१।२ देखी २०७८।३।१० स�म संचालन गराई �.५०००००।०० भु�ानी िदएको
पाईयो । उ� समयाव�धमा नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन गरेको अब�थामा ता�लम संचालन गरेको �माण बा�तिवक भएको मा� सिकने नदे�खएको अिनयिमत खच� �..

५००,०००

६९ िविभ� मेयर आवास काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउने स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले मेयर आवास काय��म अ�तग�त �ित वडा �. ३००००००/- का दरले घर
िनमा�णका लािग कापा�य�लकाको २०७७।१२।२३ गते को िनण�यअनुसार िविनयोजन गरेको छ । उ� काय��म अ�तग�त �ित घर �. २२१७२०/- का दरले लागत अनुमान तयार गरी वडा ५ बाहेकका बाँक�
वडाह�मा उपभो�ा सिमित गठन गरी ��येक वडा मा १५ वटा घर िनमा�ण काय� गन� स�झौता गरेको छ । पा�लकाले देहायका वडाह�मा यो वष�मा भएको कामको नापजाँच गरी रिन� िवल बाट �.३६५०७२३/-

भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले स�झौता बमो�जम घर िनमा�ण गरी काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�मा आ�थ�क वष�को अ��यस�म पनी काय� स�प� पेश नभएको �.

वडा नं. स�झौता भएको घर सं�या स�झौता रकम रिन� िवल पेश भु�ानी रकम

३ १५ ३३२५८१५ �थम ८१३६००

४ १५ ३३२५८१५ �थम ५५९९४८

६ १५ ३३२५८१५ �थम र दो�ो १५३३२७८

८ १५ ३३२५८१५ �थम ७४३८९७

३६५०७२३

३,६५०,७२३

७० ७८९ २०७८-३-२४ धनुषकोटी माग� कालोप�े 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन� र �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले
कालोप�े िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितबाट गराएको पाइयो । काया�लयले िनमा�ण स�ब��ध काय� गारई भु�ानी गदा� स�झौताको सत� र कामको �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेसन अनुसार �योग ह�ने साम�ी
खपतको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले धनुषकोटी माग� कालोप�े िनमा�ण उ.स. लाई धनुषकोटी माग� िनमा�ण गदा� कालोप�े गन� आइटम �वीकृत रहेको छ । उ� काम गराउदा भौितक पुवा�धार
म��ालयबाट �वीकृत सडक स�ब��ध नम�स अनुसार कालोप�े स�ब��ध काम गराउदा �ाक कोटको प�रमाण �ित वग� िम. ०.६० �लटरका दरले खपत ह�नेगरी �वीकृत भएकोमा काया�लयले उ� आइटमको
३५४१.२० वग� िमटर �े�फलमा ०.८ �लटर को � १५९.०५ का दरले भु�ानी गदा� खपतको ट� े टे� �रपोट� बेगर �ित वग� िमटर ०.८ �लटरका दरले �. २००५६६/- बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �..

२००,५६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ ८४० २०७८-३-२४ काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउने स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले अमरपथ पूव� सु��ा खोला जाने बाटो िनमा�ण काय� गन� �. ५०७९४०१/- लागत
अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरी स�झौता गरेको छ । पा�लकाले यो वष�मा भएको उ� िनमा�ण काय�को नापजाँच गरी �थम रिन� िवल बाट �. ९३०३५०/- र दो�ो रिन� िवल बाट �.

११६२७२१/- सिमितलाई भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले स�झौता बमो�जम िनमा�ण गरी काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�मा आ�थ�क वष�को अ��यस�म पनी काय� स�प� पेश नभएको �.

२,०९३,०७१

७२ उपभो�ा सिमित माफ� तको लगानी

७२.१ उपभो�ाको काम िनमा�ण �यवसायीबाटः काया�लयले िहमाली माग� ल�मी पुर चौक कालोप�े काय� गन� उपभो�ा सिमितसँग �.११०५४६२/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी सो म�ये उपभो�ा सिमितको
�.११३९००/- सहभािगता रहेको छ । उ� काम गरी उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल िवजकमा झापाली इ�टरनेशनल इ��जिनय�रङ ए�ड िव�डस� �ा.�ल.बाट ि�िम�स काप���टङ ख�रद को �.४५१९५४.८०
(मू.अ.कर समेत) को िवल र म�रोल �.१८९६००/- समेत पेश गरेको आधारमा नगरपा�लका तफ� को पुरै रकम भु�ानी गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमितले पाएको काम िनमा�ण �यवसायीबाट गराई भु�ानी गरेकोमा
कामको गुण�तर परी�ण नगराएको, िनमा�ण �यवसायीलाई कामको �ज�मा िदई खच� गरेको अिनयिमत �.४५१९५४/-

पाक� मा लगानीः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४(३)(क) मा �थानीय तहले संचालन गन� योजना तथा काय��मह� ग�रवी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े, नाग�रकह�को �जवन�तर उका�न र
��य� लाभ पाउने ह�नुपन� गरी तोिकएको छ । काया�लयले सािवक दे�ख नै िविभ� िनकाय, िडिभजन वन काया�लय तथा �देश सरकारबाट अनुदान �ा� गरी सामुदाियक वन (जामुखाडी �समसार) मा व�यज�तु
लगायतको िचिडयाखाना र अ�य कृयाकलाप संचालन गरी आफुले आय आज�न तथा खच� गन� गरेको वन उपभो�ा सिमितमा यो वष� ब�पर कार ख�रद काय�को लािग �.२० लाख िविनयोजन गरी �.१९१००००/-

खच� गरेको पाइयो । सिमितले खेलौना ब�पर कार संचालन गन� गरी वन काय� योजना �वीकृत भएको पाइएन । सामुदाियक वन �े�िभ�को पाक� मा व�पर कार थप गनु�अिघ संचालन स�ब�धी पा�लका र उपभो�ा
सिमित िवच स�झौता भएको समेत पाइएन । उ� पाक� को �थलगत िनरी�ण गदा� वन उपभो�ा सिमितले पाक� मा �वेश गन� शु�क �लने गरेको र खेलौना कारको �योग गन� थप द�तुर समेत बुझाउनुपन� अव�था
दे�खयो । वन काय� योजनामा नरहेको ि�याकलापमा लगानी गरेको अिनयिमत �.१९१००००/-

२,३६१,९५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२.२ �ित�पधा� र परी�ण वेगरको भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ ले ख�रद काय� गदा� िमत�ययी र �ित�पधा�बाट गनु�पन� �यव�था गरी िनयम १२ मा मालसामान ख�रद गदा� सो सामानको �पे�सिफकेशन
समेत �वीकृत गरी �पे�सिफकेशनको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले च�ामारी, लालपानी र तुलसीवारी खानेपानी योजनामा िट� टमे�ट �ला�ट जडान तथा शु� खानेपानी नपुगेका
िव�ालयह�मा खानेपानी पुर् याउने काय��म संचालन गन� नगरपा�लकाको �.१६५००००/- र उ.स.ले �.२३३८९९/- ह�ने गरी ��येक खानेपानी योजनाको लािग �.१८३३८९९/- का दरले छु�ा छु�ै लागत अनुमान
�वीकृत गरी ३ वटै उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई �. ४९५००००/- खच� गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमितह�ले िट� टमे�ट �ला�ट �थापना गन� एउटै क�पनी (�लोबल वाटर िट� टमे�ट �ा.�ल.)सँग स�झौता गरी
काय� गराएको दे�खयो । उपभो�ा सिमितह�ले क�पनीसँग गरेको स�झौतामा िट� टमे�ट �ला�ट जडान भएपिछ स�लायस�ले WHO बाट तोिकएको शु� खानेपानीको मापद�ड अनुसार शुि�करण पिछको पानीमा
ह�नुपन� मापद�ड सिहतको स�झौता नगरेका र िट� टमे�ट �ला�ट जडान गरी सकेपिछ �ा� भएको पानीको नमूना परी�ण गराई �याव परी�ण �रपोट� समेत �लएको पाइएन । नगरपा�लकामा खानेपानी स�ब�धी िव�
नरहेको अव�थामा �ज�ा ��थत िवषयगत शाखाबाट िट� टमे�ट �ला�ट स�ब�धीको �पे�सिफकेशन सिहतको पानी शुि�करण �कृया र WHO मापद�ड स�ब�धमा िन�यौल नगरी उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
गराउने स�झौता गरी सबै उपभो�ा सिमितले एकै स�लायस�बाट काय� गराई कामको भु�ानी नगरपा�लकाबाटै गरेको दे�खयो । िव�ालयह�मा समेत शु� खानेपानी पुर् याउने गरी काय��म �वीकृत भएतापिन
िव�ालयह�मा िफ�टरपानी जडान स�ब�धीको काय� भएको दे�खएन । ख�रद स�ब�धी �ित�पधा� नभएको, िट� टमे�ट �ला�ट जडान पिछको पानीको गुण�तर तोिकएको मापद�ड िभ� नरहेको परी�णको काम �वीकृत
�यावबाट नगराएकोले पुनः पा�लकाबाटै �ज�ा ��थत िवषयगत काया�लयबाट यस स�ब�धमा परी�णको �यव�था गराई खानेपानीको गुण�तर WHO �टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार भए नभएको यिकन गरी सोको
�माण पेश ह�नपद�छ �.४९५००००/-

कामको अव�थाः िव�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� रकमबाट िनमा�ण काय� गराई खच� गदा� तोिकए बमो�जमको आधारमा काय� गराई मा� गनु�पन� �यव�था छ । वडा नं.५ मा िनमा�ण ग�रने आधारभुत �वा��य के�� भवन
नेपाल सरकारबाट िव�ीय ह�ता�तरणबाट काय� भै रहेकोमा उ� भवन िनमा�ण गदा� ठे�काप�ाबाट गराउनुपन� गरी तोिकएकोमा पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई खच� गरेको पाइयो । भवन िनमा�णको
�.४०८२५११/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी �.३८८६९२०/- मा काय� गन� गरी २०७६।७७ मा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । सो भवन िनमा�ण काय� गतवष� पुरा नभई २०७७।७८ मा योजनालाई
�मागतमा समावेश गरी २०७७।१२।३० स�म काय�स�प� गन� गरी चालु राखेकोमा यो वष� नगरपा�लकाको �.२२६९५७२/- र उपभो�ा सिमितको यो�दान �.१९०८९३/- गरी संचालन ग�रएकोमा �थम रिनङ
िवल वापत २०७७।१०।१३ मा �.१३६०४२२/- थप भु�ानी भै सकेकोमा यो वष�स�म भवन िनमा�ण काय� पुरा नभएकोले तोिकए बमो�जम ठे�काप�ा काय� नगराएको र हालस�म के�� भवन समेत िनमा�ण स�प�
नभई अधुरो अव�थामा रहेकोले उ� भवन िनमा�ण काय�मा भएको खच� सिहतको काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ �.१३६०४२२/-

६,३१०,४२२

�म भौचर
न�बर
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७२.३ भु�ानीको आधारः उपभो�ा सिमित माफ� त गराइएको कामको िवल भु�ानी गदा� तोिकएको प�रमाण भ�दा बढीको रकम भु�ानी गनु� अगाव ैथप कामको �वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले भालुखोला पुलको
लागत अनुमानमा २० एम.एम. ड�डीको प�रमाण १५८७.१४ केजी राखी स�झौता भएकोमा सो कामको भे�रएसन �वीकृती वेगर उपभो�ा सितिमबाट काय� गराई १७१५.८३ केजीको रकम भु�ानी गरेको पाइयो ।
उपभो�ा सिमितले पेश गरेको मालसामान ख�रद िवजकमा सो साइजको ड�डी १३१६ केजी मा� ख�रद गरेको िवजक समावेश गरेकोले ख�रद प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणमा ड�डी खपत देखाई भु�ानी गरेको
�.४३७५८।३२ असुल ह�नुपद�छ । साथै काया�लयले स�झौता बमो�जम लागत सहभािगताको अंक क�ा नगरी भु�ानी िदएकोले स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको �.१००५६५/- समेतको रकम असुल ह�नुपन�
�.१४४३२३/-

कामको भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले गनु�पन� ठे�काप�ा वा सबक�ट� ा�टरबाट गराउन नपाउने �यव�था छ । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोराः

काया�लयले �थानीय पूवा�धार साझेदारी िवकास काय��मबाट वडा नं. ८ र ९ �समसार रमणीय पाक�  जाने बाटो कालोप�े काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउने �.२००००००/- भु�ानी गरेकोमा उपभो�ा
सिमितले िवटुिमन ख�रद गरेको िवजक पेश नभएको सिमितले पेश गरेको िवजकमा झापाली इ�टरनेशनल िव�डस�बाट ि�िम�स ख�रदको �.६६००२२/- िवल तथा रोलर भाडा तथा काय�को समेत
�.८०३४४३/- को मा� िवल समावेश गरेकोमा फाइनल िवलमा �.१११०४२४/- कालोप�े तफ� को काममा नापजाँच गरी िवल तयार गरेकोले बढी दे�खएको �.३०६९८३/- को खच�को �माण पेश ह�नुपन�
अ�यथा िनमा�ण �यवसायीबाट सोझै ि�िम�स ख�रद देखाई भु�ानी िदएको रकम पुन यिकन गरी असुल ह�नुपद�छ �.३०६९८३/-

४५१,३०६

७२.४ अनुपाितक क�ीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को नयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई भु�ानी गदा� स�झौतामा तोिकएको दरबाट उपभो�ाको अंक समेत क�ा गरेर मा� भु�ािन गनु�पन� �यव�था
छ । काया�लय र घैलाडु�बा बजार दि�ण तफ�  अधुरो िनमा�ण बाटोमा कालोप�े कामको योजना स�झौता अनुसार �.२१००३७३/- म�ये उपभो�ा सिमितबाट �.४००३७३/- �यहोन� स�झौता भएकोमा यो वष� �ा�
रिनङ िवलको �.१००००००/- भु�ानी गदा� सहभािगता रकम क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले छुट रकम �.११२८१८/- क�ा गरी बाँक� कामको भु�ानी गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

११२,८१८

७३ आ�त�रक आय ठे�का

७३.१ क�काई नदीको ढंुगा, िगटी, बालुवा िवि� आयः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२(क) बमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �ेि�भको �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा ढंुगा,
िगटी, बालुवा िवि� गन� स�ने �यव�था छ । नेपाल सरकार म��ीप�रषदबाट जारी ढंुगा, िगटी, बालुवा उ�खनन् िवि� �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ को दफा ७ मा उ�खनन् को प�रमाण िनय��ण स�ब�धी
�यव�था छ । पा�लकाले क�काई नदी (माइखोला) बाट नदीज�य पदाथ� िवि� तथा सडक सुधार शु�क समेतको असुल गन� काय� ठे�काप�ा वा अमानत नखुलेकोमा लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार आय
�.४६८०००/- आ�दानी देखाई उ� रकम नगदी र�सद नं. १ देखी १००० स�मबाट ढंुगा, िगटी, बालुवा वापतको �.४२००००/- र सडक सुधार द�तुर वापत �.१०००००/- समेत �.५२००००/- म�ये १०
�ितशत छुट िदई �.४६८०००/- मा� २०७७।१०।२७ मा आ�दानी देखाएको पाइयो ।
उ� नदीबाट उ�खनन् र िवि� गन� िम�ने IEE प�रमाण �वीकृत गरेको �माण पेश नभएको र संकलन र िवि� अव�ध नखुलेको तथा सो काय�को लािग छपाई ग�रएका र�सद, �योग ग�रएका र बाँक� र�सदको िववरण
समेत पेश नभएको पा�लकाको वडा नं. ४ बाट मा� रकम संकलन गरेको र १० �ितशत छुट देखाई बाँक� रकम मा� राज�व दा�खला देखाएकोले उ� नदीबाट उ�खनन् र िवि�को प�रमाण तथा रकम यिकन गन�
सिकएन । नगदी र�सद �स.नं. १ दे�ख १००० स�म मा� उ�ेख गरी दा�खला िमित २०७७।१०।२७ उ�ेख गरेको पाइयो । नगदी र�सदमा �यनतम र अ�धकतम दर समेत नखुलेमा �योग ग�रएका र�सदमा
तोिकएको अ�धकतम दर नखुलाई �स.नं. मा� उ�ेख गरेको छ । उ�े�खत अव�थाले नदीबाट अ�य वडाह�ले अमानतबाट िवि� र सडक द�तुर संकलन गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाबाटै िवि� प�रमाण समेतको
छानिवन र यिकन गनु�पद�छ र १० �ितशत घिट दा�खला रकम समेत यिकन गरी असुल गनु�पद�छ �.

५२,०००

�म भौचर
न�बर
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७३.२ िव�रङ खोला ठे�काः नेपाल सरकार म��ीप�रषदले ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन् िवि� �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ �वीकृत गरी लागु गरेको छ । उ� मापद�डमा ठे�काबाट नदीज�य पदाथ�को उ�खनन् र
िवि� गदा� �वीकृत IEE को आधारमा तोिकएको प�रमाण र नाकाबाट काया�लयबाट खिटएको �ािव�धकले लाइन लेभल िदई तोिकए बमो�जम संकलन गरी िवि� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाको २०७७।४।२४
को िनण�य बमो�जम िव�रङ खोलाबाट नदीज�य पदाथ�को िवि� गन� ६ �थान (नाका) तोिक ढंुगा िगटी, भरौट, बालुवा समेत ८१००० घ.मी. अनुमान गरी सोको �यूनतम िवि� मू�य �.१५२२७४५३/- र नदी ज�य
पदाथ� ढुवानी गन� सवारी साधनबाट सडक सुधारको लािग �.३२४२०००/- कायम गरी २०७७।४।२८ मा वोलप� आ�ान भएको पाइयो ।
ठे�का �यव�थापनः िव�रङ खोलाको नदीज�य पदाथ� संकलन र िवि� गन� ई िविडङ माफ� त बोलप� आ�ान गदा� ४ िनमा�ण �यवसायीले भाग �लएको म�ये �गितिशल िनमा�ण सेवाको �.२५२१७०८१.१३ को ��ताव
छनौट गरी सो म�ये कवुल अंकको १० �ितशतले छुट उ�ेख गरी �.२२३१५८१/- छुट िदई २०७७।६।३० मा स�झौता गरेको पाइयो । क�काई नगरपा�लकाबाट २०७५।५।७ मा �वीकृत गरी २०७६।१२।२८
दे�ख राजप�मा �कािशत आ�त�रक आय संकलन (ठे�का ब�दोव�त) स�ब�धी काय�िव�ध २०७५ मा ठे�का रकम िक�ता बुझाउने त�रका स�ब�धी दफा ६(२) बमो�जम ठेकेदारले स�झौताको समयमा ठे�का
अनुसारको स�पूण� ठे�का रकम एकमु� बुझाएको औिच�यहेरी १० �ितशत स�म काय�पा�लकाबाट िनण�य गराई छुट िदन सिकने �यव�था रहेकोमा यो ठे�काका �यवसायीलाई २०७७।६।१६ च.नं. ४१२ बाट
अ�थायी इजाजत िदई खोलाबाट संकलन काय� शु� गरेकवमा स�मानीत उ�च अदालत िवराटनगरको आदेश भएको उ�ेख गरी िव�रङ खोलाको उ�खनन् काय� रो�का काया�लयले िनमा�ण �यवसायी �गितिशल
िनमा�ण सेवालाई २०७७।६।२५ मा प�ाचार गरेको पाइयो ।
एकमु� रकम बुझाएमा मा� औिच�यहेरी छुट िदन सिकने काय�िव�ध �यव�था रहेकोमा पिहले अ�थायी संकलन इजाजत िदएको र परेपिछ पा�लकाले नै �यवसायीलाई प�ाबाट काम नगन� आदेश िदएको छ ।
लेखापरी�णको �ममा छनट भएका �यवसायीले २०७७।६।८ देखी रकम ज�मा गन� शु� २०७७।६।३० मा मा� पटक पटक गरी रकम बुझाएको दे�खएकोले काय�िव�धको �यव�था पालना गरी छुट िदएको मा�े
आधार दे�खएन ।
र�सद िनय��णः खोलाज�य पदाथ� उ�खनन् र िवि� तथा सडक पूवा�धार उपभो�ा शु�क असुल गन� छनौट भएका िनमा�ण �यवसायीह�को स�झौताको शत�मा आय संकलन गदा� करदातालाई िदई र�सद
नगरपा�लकाबाट �मािणत गराई �योग गनु�पन�, नगरपा�लका �मािणत गरेको बाहेकमा र�सद �योग गन� नपाइने र अना�धकृत र�सद �योग ग�रएमा कारवाही ग�रने शत� रहको भएतापिन ठेकेदारले र�सद नं. हेली सं�या
दररेट उ�े�खत गरेको र�सद पेश गरी नगरपा�लकाबाट �मािणत गरेको अिभलेख िववरण लेखापरी�णमा पेश नभएकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन । स�झौताको सबै शत� पालना गराएर मा� रकम संकलन
गन�पद�छ ।
अनुगमनः अनुगमन �ितवेदनः ढंुगा, गीिट, वालुवा उ�खनन्, िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ को दफा ९ मा अनुगमन स�ब�धी �यव�था रहेको छ । उ� दफामा नदीज�य तथा खानीज�य पदाथ�को
उ�खनन् संकलन र िवि� स�ब�धी �कृयाको अनुगमन गन� दफा ९(७) मा स�ब��धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले ढंुगा, गीिट, वालुवाको उ�खनन् काय� मापद�ड र वातावरीणय अ�ययन �ितवेदन बमो�जम भए
नभएको िनयिमत अनुगमन गन� काय�दल गठन गनु�पन� र काय�दलले अनुसूची-५ बमो�जम चेक �ल� बनाई िनयिमत अनुगमन गनु�पन�मा पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई उ�खनन् गन� �े�मा लाइन लेभल तोक� इजाजत
िदनु अगाव ैअ�थायी संकलन इजाजत िदने, संकलन तोिकएमा सबै नाफाह�को लाइन लेभल र उ�खनन् प�रमाणको िनयिमत अव�धखुलाई अिभलेख नरा�ने, बढी लेभलमा उ�खनन् गरेकोमा सचेत गराई रो�का
नगन�, मेिशनबाट ग�रएको उ�खनन् अव�ध र प�रमाणको अिभलेख न�लएको, स�झौता बमो�जम र�सद छपाई गरी �मािणत नगराएको (रेकड� नरहेको) घाटग�ी �थान खुलाई िववरण न�लएको, कुल उ�खनन्
प�रमाणको १५/१५ िदनमा जानकारी �लई अिभलेख नगरेको समेको अव�था दे�खएको छ ।
अमानतमा संकलन ग�रएको अव�धमा समेत मापद�ड बमो�जम संकलन ग�रने नाका, अव�ध प�रमाण समेत खुलाई अिभलेख नै नराखेको अव�था दे�खएको छ । यो वष� क�काई खोलामा वष� भ�रनै िव�रङ खोलामा
२०७७।६।८ बाट ठे�काप�ाबाट संकलन गरेकोमा उ�खनन् ग�रएको प�रमाण, नाका खुलाई िवि� प�रमाणको अिभलेख नरहेकोले स�झौता प�रमाण मा� उ�खनन् र संकलन गरेको मा�े आधार दे�खएन ।
मापद�डमा तोिकएका सबै आधार पुरा गरेर मा� संकलन र उ�खनन् िवि�को इजाजत िदनुपद�छ ।
लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� ८१००० घ.मी.को आधार देखाएकोमा पा�लकाका इ��जिनयरलवे २०७८।२।३० मा िव�रङ खोलाका ६ नाकाबाट ७९५०० घ.मी. मा� उ�खनन्
देखाएकोमा २०७८।३।१ मा १००८०० घ.मी. उ�खनन् र िवि� देखाएकोले फरक दे�खएको प�रमाण १९१०० घ.मी.को स�ब�धमा पुन यिकन गनु�पन� र कवुल गरेको दरबाट ह�ने �.५९४०१००/- असुल स�ब�धमा
छानिवन ह�नुपन� �. ५९४०१००/-

५,९४०,१००

�म भौचर
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७३.३ मू.अ.कर दा�खलाः सु��ा बजार ठे�का संचालन गन� �यवसायीले बुझाएको एकमु� रकमबाट काया�लयले २०७८।५।११ मा मा� मू.अ.कर वापतको �.२४१९३८/- स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरेकोमा कवुल
अंक बमो�जम ला�े मू.अ.कर �.३१५४२/- घटी दा�खला दे�खएकोले सो रकम समेत दा�खला ह�नुपन� �.३१५४२/-

घटी असुलीः आय ठे�का कवुल कता�ले स�झौतामा कवुल गरेको रकम तोिकए बमो�जम दा�खला गरेपिछ मा� प�ा उपल�ध गराउनु पन�मा काया�लयले दगुा� पुर बजार ठे�कामा �यवसायी �यू पा�थभरा फिन�चरलाई
२०७७।६।२३ मा इजाजत िदएकोमा सो फम�ले २०७७।६।३० स�म रकम बुझाउन �याद िदएको छ । �यवसायीले २०७७।७।२ स�ममा रकम ज�मा गरेकोमा घटी असुली भएको �.२००००/- यिकन गरी असुल
ह�नुपद�छ �.२००००/-

५१,५४२

७३.४ मू.अ.कर घटी असुलीः आय ठे�कामा कवुलकता�ले कवुल रकमको १३ �ितशतले मू.अ.कर समेत दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले सडक सुधार शु�क वापत �.६९०७७०.१३ कवुल गन� ग�डे िनमा�ण
सेवालाई एकमु� रकम दा�खला गरेको आधारमा १० �ितशतले ह�ने �.६९०५६७/- छुट गरेकोले मू.अ.कर सिहतको रकममा छुट िदएकोले नपाउने छुट वापतको �.७९४६७/- असुल ह�नुपद�छ �.

७९,४६७

७३.५ ठे�का �ित�पधा�ः क�काई नगरपा�लकाको आ�त�रक आय संकलन (ठे�का ब�दोब�त) स�ब�धी काय�िव�ध २०७५ मा आय ठे�का संचालन गदा� �ित�पधा�बाट बढी कवुल गन� कवुल कता�लाई छनौट गनु�पन�
�यव�था छ । घैलाडु�बा बजार ठे�का संचालन गन� आ�ान भै �ित�पधा�मा भाग �लएका ४ �यवसायी म�ये ग�डे िनमा�ण सेवाको कवुल अंक बढी रहेको आधारमा छनौट ग�रएकोमा िनजले बझाउनुपन� रकम ३ ठे�कामा
भाग �लने अ�य ३ �यवसायीह�ले राखेको धरौटीबाट िमलान ग�रिदने िनवेदनको आधारमा काया�लयले ज�मा देखाएको पाइयो । ठे�कामा भाग �लई छनौट नभएको फम�को धरौटी रकम स�ब��धत फम�लाई िफता�
नगरी िनवेदनको आधारमा ठे�का पाउनेले बुझाउनुपन� रकमको िमलान गरेकोमा संचय �टोर दमकले भाग �लँदा धरौटीमा ज�मा गरेको उ�ेख गरी �.२०००००/- ग�डे िनमा�ण सेवाले बुझाउनुपन� रकममा िमलान
गरेकोमा संचय �टोरले सो ठे�कामा भाग �लन धरौटीमा ज�मा गरेको �माण पेश नभएको �.

२००,०००

७३.६ कर समायोजनः मू�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ र िनयमावली २०५३ बमो�जम मू.अ.करमा दता� भएको िव�ेताले अिघ�ो मिहनाको करको रकम सिहत पिछ�ो मिहनाको २५ गते िभ� दा�खला गरी कर समायोजन
गनु�पन� �यव�था छ । सु��ा बजार ठे�काका �यवसायीले २०७७।७८ को अव�धमा ठे�कामा बुझाउनुपन� मू.अ.कर रकम काया�लयले २०७८।७९ को (२०७८।५।११) को अव�धमा �यवसायीको ज�मा गरेकोले उ�
रकमको समायोजन �माण पेश ह�नपन� �.

२४१,९५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 58

७४ ४८५ २०७८-२-२३ अ��सजन �स�ल�डर सहयोग 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच� सँग स�ब��धत िवल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर
मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाको वडा नं. ६ िमित २०७८।२।१० को वडा सिमितको बैठकको िनण�य अनुसार एक थान अ��सजन �स�ल�डर ख�रद गन� देहायबमो�जम वडाका पदा�धकारीह� तथा
कम�चारीको सेवा सुिवधा तथा पा�र�िमकबाट क�ा गरी ख�रद गन� िनण�य रहेको छ । पा�लकाले सो िनण�य अनुसार सेवा सुिवधा तथा पा�र�िमक रकमबाट क�ा नगरी सोझै बजेट िशष�कबाट �. २१०००/- बराबरको
एक थान अ��सजन �स�ल�डर ख�रद गरी खच� गरेको पाइयो । पा�लकाले िनण�य बमो�जम सेवा सुिवधा रकमबाट क�ी गरी खच� ले�नुपन�मा बजेट िशष�कबाट खच� लेखेको रकम पा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको
�.

�स नं. पद नाम थर सहयोग रकम

१ वडाअ�य� ल�मी �साद ओली ५०००

२ वडा सद�य तारा �साद फुयल ३०००

३ वडा सद�य अजु�न कुमार राजवंशी ३०००

४ वडा सद�य शारदा िघिमरे ३०००

५ वडा सद�य गोमा देवी दज� ३०००

६ वडा सिचव र�जना िम� २०००

७ सहयोगी फिण�� िगरी २०००

ज�मा २१०००

२१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ खच� िशष�क 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ (७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत �समा र िशष�क वािहर गई बजेट खच� गन� नपाउने �यव�था छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले िन�नानुसार
खच� गदा� फरक खच� िशष�कबाट खच� लेखेको पाइयो । सभा�ारा तोिकएको िशष�क भ�दा फरक िशष�कमा खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नभएको �.

भौ नं. र िमित खच�को िववरण खच� लेखेको िशष�क खच� रकम

५०३-०७८।३।१ काया�लाय सामान तथा िविवध पु�तक साम�ी ख�रद १०२३२०

५०९-०७८।३।१ स�ार साम�ी ख�रद पु�तक साम�ी ख�रद ५९८००

५५२-०७८।३।२० िविवध तथा सवारी भाडा सेवा र परामश� खच� ६५२१८

५५३-०७८।३।२० मेिशनरी औजार मम�त सेवा र परामश� खच� ४४८००

५५४-०७८।३।२० खाजा खाना खच� सेवा र परामश� खच� ५६३२०

५६६-०७८।३।२१ िव�ापन �काशन सेवा र परामश� खच� २००००

५६७-०७८।३।२१ काया�लय स�ालन सेवा र परामश� खच� २०२३५

५८१-०७८।३।२३ वडा स�ालन खच� फोहोर मैला सवारी इ�धन १०००००

५८९-०७८।३।२३ काया�लय स�ालन इ�धन २७०००

६२८-०७८।३।२४ खाना खाजा खच� योगदानमा आधा�रत िबमा ७००००

६३७-०७८।३।२५ घर भाडा पारी�िमक कम�चारी ६३०००

६३९-०७८।३।२६ �टे�नरी ख�रद पारी�िमक कम�चारी ९०७६१

६५५-०७८।३।२९ सुचना �काशन पदा�धकारी कम�चारी �मता िवकास ता�लम ४८४०९

६६३-०७८।३।३० �मण खच� पारी�िमक कम�चारी २५००००

ज�मा १०१७८६३

१,०१७,८६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ अनुदान िनकासा 
�ािव�धक िश�ा तथा �यावसाियक ता�लम प�रषद को च नं. ६४१ िमित २०७६।६।२८ को प� अनुसार �थानीय तहको पूण� लगानीमा स�ालन तथा �यव�थापन ह�ने गरी �ी क�काई पो�लटे��नक इ����यटको
नाममा काय��म स�ालन गन� अनुमित �दान गन� िनण�य गरेको पाइयो । पा�लकाले यस वष� �ी क�काई पो�लटे��नक इ����यटुलाई �. २००००००/- बजेट िविनयोजन गरी अनुदान �दान गरेकोमा �थानीय तहले
उ� अनुदानको सुिन��चतता ह�ने गरी काय� स�ालन भएको अनुगमन भए गरेको पाइएन । साथै पा�लकाले उ� इ����यटुको �यव�थापन गन� कुनै मापद�ड समेत तयार गरेको पाइएन ।

७७ काय��म संचालन ��थित

७७.१ धान िवउ ख�रद काय��मः िव�ीय ह�ता�तरण अ�तग�तका काय�� संचालन गरी रकम खच� गदा� �वीकृत काय��म काया��वयन िनद�िशकाको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । �थानीयतहले संचालन ग�रने काय��मह�
�वीकृत योजना र बजेटको प�र��थित िभ� रही संचालन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको आ.ब. २०७७।७८ को वािष�क काय��म योजनामा उ�त धान िवउ िवरतण काय��म �वीकृत भएको पाइएन । संघीय शश�त
काय��मबाट �ा� उ�त धान िवउमा कृषकलाई अनुदान काय��मको रकमबाट २०७८।३।४ मा �.६८९०००/- खच� गरेकोमा काया�लयले न.पा. चालु काय��मबाट �.८९३३८५/- र नगर �तरीय काय��मबाट
�.१७८६७७०/- समेत उ�त धान िवउ ख�रद स�ब�धी काय��ममा खच� गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराः

काया�लयले रं�जत, िव.िव. र सना� जातको धानको िवउ ख�रद गन� �मशः १८०००, ९००० र २१३३ केजीको लागत अनुमान �.१९३१०००/- �वीकृत गरेको छ ।

िवउ ख�रद काय� १५ िदन िभ� गन� गरी २०७८।१।७ मा �सलब�दी दरभाउ प� माग गरेको,

२०७८।१।२२ ��ताव मू�या�न गदा� दरभाउप�मा भाग �लएका ३ वटा ��ताव म�ये २ वटा ��ताव दाताको तोिकएको धरौटी नभएको उ�ेख गरी १ मा� ��ताव छनौट भएको,

ख�रद स�ब�धी सूचनामा धान िवउको �याव परी�णको �यव�था उ�ेख नभएको,

छनौट ग�रएको १ मा� ��ताव दाताले पेश गरेको िवउ नमूना परी�ण �रपोट�मा (िवउ िवजन �योगशाला झु�का) िव.िव. जातको धानको िवउलाई �यूनतम �तरमा �याउनको लािग िव�थान बढी भएकोले अझ
सुकाउनुपन� उ�ेख भएको,

��तावदाता िकसान िवउ उ�पादन उ�ोगले �यावमा परी�णको लािग पेश गरेको धानको िवउ लट नै नखुलाएकोमा सोही िव�ेताको िवउ छनौट गरेको,

स�लायस�ले स�झौता अनुसार प�रमाण काया�लयमा बुझाई �टोर दा�खला अिभलेख तयार नगरेको र धान उपल�ध गराइएका कृषक नाम, बु�झ�लएको भरपाई, अव�ध खुलेको िववरण पेश नगरेको साथै १७
सहकारी सं�थाह�बाट िवउ िवतरणको �यव�था गरेकोमा सहकारी सं�थाह�ले समेत उ� िवउ िकसानह�लाई िवतरण गरेको अव�ध खुलेको िववरण समावेश नभएकोले उ�त धान िवउ िवतरण काय�को
लािग छनौट भएको ��ताव दातालाई िवउ िवतरण अव�ध (२०७८।१।३० दे�ख २०७८।३।३०) धानको िवउ उमान� अव�ध पिछ स�मको अव�ध राखी ग�रएको यो खच� स�ब�धमा पुन यिकन गरी भु�ानी
प�रमाण बराबरको िवउ स�ब��धत सहकारीह�ले कृषकलाई धानिवउ उमान� अव�ध िभ�ै िनशु�क िवतरण गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.१७८६७७०/-

१,७८६,७७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 58

७७.२ �पे�सिफकेशन र �याड उ�पादन िवतरणः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा ख�रद काय� �वीकृत योजना काय��म अनुसार �ित�पधा��मक �पमा िमत�ययी ढंगबाट गनु�पन�, मालसामान ख�रद गदा�
�पे�सिफकेशन तोिकएकोमा �वीकृत �पे�सिफकेशन अनुसारको मालसामान ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नेपाल सरकार म��ीप�रषदले िव�ाथ�ह�लाई िवतरण ग�रने सेिनटरी �याडको �थानीय �तरमा िनमा�ण गन�
�याडको �पे�सिफकेशन �वीकृत गरी लागु गरेको छ । काया�लयले यो वष� �थानीय �तरमा सेिनटरी �याड तयार गन� सुित कपडा, ढाका कपडा, फलािटन कपडा र अ�य सामा�ी ख�रद गरेको र �सलाई �याला वापत
�.२ लाख समेत भु�ानी गरेको पाइयो । ख�रद ग�रएका कपडाबाट ८००० �याड तयार गरी २०७८।३।२२ मा �टोर दा�खला गरेको छ । कोरोना सं�मणको कारण लकडाउन भै २०७८।१।१३ दे�ख िव�ालयह�
यो वष�को अ�तस�म ब�द रहेको, लेखापरी�णमा ५००० �याड िवतरणको िववरण �ा� भएता पिन बाँक� �याडह�को िवतरण खपत भएको पाइएन । �ित�पधा� वेगर िव�ालय ब�द रहेको अव�थामा आव�यकताको
पिहचान नगरी ख�रद गरेको र मालसामान खपत गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४११,१७८

७७.३ काय��म संचालन र खच� आधारः िव�ीय ह�ता�तरण अ�तग�तका काय��मह� संचालन गदा� स�ब��धत काय��म संचालन माग�दश�न तथा काय�िव�धको आधारमा मा� गनु�पन� �यव�था छ । �धानम��ी कृिष
आधुिनक�करण प�रयोजना अ�तग�तका काय��म संचालन गन� प�रयोजना काया��वयन �यानुअल �वीकृत गरी लागु भएको छ । प�रयोजना �यानुअल ४.१.९.१२ मा पकेट संचालन सम�वय सिमितको �यव�था गरी
�थानीय तहमा काय��म संचालन गन� लाभ�ाहीको �ितिन�ध�व रहने गरी सम�वय सिमित गठन गनु�पन� र पकेट �े�मा कृिष स�ब�धी क�पनी फम�ह� अ�ाव�धक गनु�पन�, पकेट �े�मा भएका पूवा�धार, �िव�ध
अिभलेख तयार गनु�पन�, २ आ�थ�क वष�को पकेट संचालन काय�योजना तयार गनु�पन� लगायतको काम तोिकएको भएतापिन उपरो�ानुसार त�या� िववरण अिभलेख तयार गरेको पाइएन । यो वष� काय��म
संचालनको �ा� रकम म�येबाट भौ.नं.२३०।०७८।३।२२ मा समावेशी मकै पकेट कृषक समुहलाई �.९२४३८२/- भु�ानी गरेकोमा काय��म संचालन �यानुअलको ३.३(ग) बमो�जम पकेटको �ोफाइल तयार
नभएको, काय��मको �गित प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत कृिष �ानके��मा �गित �ितवेदन पठाएको पाइएन ।
· काया�लय र मकै पकेट संचालन गन� समुह िवच भएको काय��म संचालन स�झौता मकै िवउ लगायत ट�या�टर जिडत �सडिड�ल ख�रद, �संचाई वो�रङ, ��ेटंक�, मकै गो�ने मेिशन समेतको लागतमा सहभािगता
कान� बाँडफाँड गरी �.१३८६९१०/- मा स�झौता गरेकोमा या���क उपकरणको कृिष इ��जिनय�रङ िवभागले तोके बमो�जमको �पे�सिफकेशन तयार गरी लागत अनुमान �वीकृत वेगर नै रकम तोकेको र य��
उपकरण ख�रदको रकम भु�ानी गनु� अगाव ैस�ब��धत सं�थाले मेिशनरी औजार �ित�पधा�बाट ख�रद गरेको र छनौट भएको स�लायस�लाई सं�थाले �यहोनु�पन� रकम भु�ानी गरेको �माण समावेश नभएको र
काय��म संचालन गनु�अिघ लागत �यहोन� सुिन�ता भएको रकम सं�थाको खातामा ज�मा गरेको समेत दे�खएन । समुहले मेिशनरी ख�रदमा �यहोनु�पन� �.४७८५८१/- स�ब��धत स�लायस�लाई भु�ानी गरेको �माण
वेगर तथा �पे�सिफकेशन �वीकृत नगरी या���क उपकरण ख�रद गरेको र मकै िवउमा काया�लय र समुह िवच लागत बाँडफाँड नगरी भु�ानी गरेकोले समुहले उपकरण ख�रदमा सहभािगता सुिन��चत नभएकोले
सोको �माण पेश ह�नुपन� �.४७८५८१/-

· शशत� तफ� को काय��ममा �ा� रकम खच� गदा� �वीकृत काय��म अनुसार संचालन गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ४५०० केजी मकै िवउ ख�रद काय� जीवन ए�ोभेटबाट गरी �.४९५००/- भु�ानी
गरेको छ। ख�रद ग�रएको मकैको िवउ वडा�य�ह� तथा कृिष सिमितका सद�यलाई बुझाएको आधारमा िव�ेतालाई रकम भु�ानी गरेको पाइयो । काय��म संचालन �यव�था अनुसार संघीय काय��म तफ�  ५०
�ितशत �देश तफ�  ७५ �ितशत र न.पा. को काय��ममा मकै िवउमा अनुदानको �यव�था नभएकोमा पा�लकाको बजेटबाट समेत �.८५०००/- थप गरी एकै पटक मकै िवउ ख�रद गरी खच� गरेकोमा कृषकह�ले
�यहोनु�पन� लागत सहभािगताको रकम ज�मा गरेर मकै िवउ वडाबाट कृषकह�ले बुझेको भरपाई र सहभािगता रकम ब�क दा�खला भौचर पेश ह�नुपन� �.४९५०००/-

१,०२२,५९२

७७.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ मा �थानीय तहले आ�नो आय-�ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक लेखापरी�णले औ�याएका कैिफयत स�ब��धत अ�धकारीले अ��तम
लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाव ैस�परी�ण गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णको �ितवेदन २०७८।७।७ मा पेश भएको भएपापिन सो �ितवेदनमा औ�याएका �यहोराह� असुल फ�य�ट र
िनयिमत नभएको साथै आ�त�रक लेखापरी�णले समेत �ितवेदनमा कानूनी �यव�था तथा औ�याएको कैिफयतले पान� �माव तथा सुधार गनु�पन� र िनयिमत र असुल गनु�पन� �यहोराह� उ�ेख नगरी कारोवारको
भौचर नं. र िमितका आधारमा सुधार गनु�पन� �� आधार नखुलाई िटपोटको �पमा �ितवेदन गरेको पाइयो । �ितवेदनले िविभ� १२ बँुदा सुझावह� उ�ेख गरेकोमा ती �े�मा समेत काया�लयले सुधार गरेको वार
फ�य�ट र िनयिमत गराएको दे�खएन । देहायका �यहोराह� �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ ।

�म भौचर
न�बर
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काया�लयले सूचना �िव�ध (Website) मा काय�पा�लकाका िनण� तथा आ�थ�क �ितवेदनह� अ�ाव�धक गराई �कािशत गनु�पन�मा सो अनुसार ह�ने नगरेको,

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को सोझै ख�रद स�ब�धी �यव�था भ�दा फरक गरी �.५ लाख भ�दा बढीको ख�रद समेत सोझै ख�रद �कृयाबाट ह�ने गरेको तथा ख�रदको मू�या�न सिमित �ािव�धक
कम�चारीको अ�य�तामा खडा नगरेकोले कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरी तोिकएको सीमा स�मको ख�रद मा� सोझै ख�रद �कृया पुरा गरेर मा� गनु�पद�छ ।

सवारी साधनह�को इ�धन खपत खच�को भु�ानी गदा� सवारी लगबुक अिनवाय� �पमा तयार गरी खपतको आधारमा मा� इ�धन खच� गन� �यव�था ह�नुपद�छ ।

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) काय� पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन� नह�ने तथा दफा ७१ मा योजना तथा काय��म �वीकृत गरी बजेट पा�रत
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले अब�डा बजेट ��ताव गन� र सभाबाट पा�रत भएपिछ नगर �मुखको तोक आदेशबाट योजना छनौट गरी खच� ह�ने गरेकोले य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

पा�लकाबाट छनौट ग�रएका योजनाह�मा योजना भएको रकम पया�� नह�ने तथा लागत अनुमान र िड.िप.आर. �वीकृती वेगर योजना वािष�क बजेटमा समावेश गद� खच� गन� गरेकोले योजनाह� अधुरो अव�था
रहेको सो को कारण ल�य बमो�जमको सेवा सुिवधा �ा� नभएको, िनिम�त संरचनाको मम�त संभारमा बजेट �यव�था नगदा� सािवक िनमा�ण भएका संरचनाको मम�त संभार नभएको ।

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ बमो�जम आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी रकम सोही िदन वा सो को भो�लप�ट ब�क दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । वडा काया�लय तथा के��मा
संक�लत रकम सोही िदन वा सो को भो�ल�ट ब�क दा�खला नगरी िढला दा�खला गरेकोले ऐनको �यव�था बमो�जम थप ज�रवाना लगाई दा�खला गन� �यव�था �भावकारी �पमा लागु गनु�पद�छ ।

उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई भु�ानी गनु�अिघ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ मा भएका �यव�थाको पालना गरेर मा� काय� गराउनुपद�छ ।

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ �रत पुगे नगरेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� भौ.नं. र िमितबाट कारोवार गरी खच�
गदा� सो अनुसार नगरी खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोराह�ः

भौ.नं.र िमित खच� रकम कैिफयत खच� िशष�क

२९।०७७।६।१९ २४०० महे��र�न �टोस�को िवलको भु�ानी िडयूटी इ�टर�ाइजेजलाई िदएको न.पा. चालु खच�

५०३।०७८।३।१ ३००० स�ब��धतलाई रकम बुझाएको भरपाई पेश नभएको न.पा. चालु खच�

५४१,५७२।
०७८।३।२४

३०००० २ वटा भौचरबाट �.३०००० भु�ानी गरेकोमा �.१५०००/- को �माण समावेश नभएको न.पा. चालु खच�

६३०।०७८।३।
२४

४०३९७५ िविभ� �टेशनरी र मालसामान ख�रद गरेकोमा ख�रद आदेश तथा भु�ानी गन� िनण�य समेत समावेश नभएको न.पा. चालु खच�

४१।०७७।८।२९ ४२७९२ गतवष�को छुट उ�ेख गरी �.४२७९२/- भु�ानी गरेकोमा भु�ानी बाँको िववरण पेश नभएको रकम छुट भएको �माण संल� नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�
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७७।०७७।१०।
२६

१४३३५२ फाँटवारीको जोड ज�मा र भु�ानी रकम भ�दा बढी �.२०५४३४/- को चेक जारी भएकोले बढी खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

९२।०७७।११।
२७

५४८१ तलवबाट क�ी उ�ेख गरी १० �ितशतले रकम क�ी गरकोमा स�ब��धत खातामा �मा भएको �माण समावेश नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

९४।२०७७।११।
२७

१४७१९ ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

९५।२०७७।११।
२७

८१५०४ अ�य क�ी उ�ेख गरेकोमा सो रकम दा�खलाको �माण समावेश नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

१०४।२०७७।
१२।२२

१९६००० आ�थ�क कारोवार गरी दािय�व �ृजना गदा� अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत नगरेको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

११६।०७८।१।
१९

४३७५२९ ख�रद कारवाही स�ब�धीको िनण�य आदेश तथा अ�य िववरण समावेश नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

१५४।०७७।६।८ ८२७७३ गत वष�को छुट रकम उ�ेख भएकोमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण र �माण समावेश नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

१७१।०७८।३।६ ३१७१४० �वीकृत खच� िशष�क भ�दा फरक िशष�कमा रकम खच� जनाउकोले िनयिमत नभएको ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

२०५।०७८।३।
३०

१९८६३ अि�मकर वापतको रकम नाग�रक लगानी कोषमा ज�मा गरेकोले अि�मकर खातामा रकम ज�मा गरेको �माण पेश ह�नुपन� ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

२२५।०७८।३।
२२

१३६१०५ ख�रद आदेश एउटै रहेकोमा २ टु�ा गरी पटक पटक ख�रद रेको अिनयिमत दे�खयो । ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

२२६।०७८।३।
२२

६४००० �.२०००० भ�दा बढीको ख�रद गदा� मू.अ.कर िवजकबाट नगरेको र ख�रद आदेश दा�खला �ितवेदन समावेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� ह�ता�त�रत काय��
चालु तफ�

२५१।०७८।३।
२३

३००००० पूवा��ल �टेशनरी से�टरलाई भु�ानी गरेकोमा सोझै ख�रदको सीमा भ�दा बढीको ख�रद काय� गरेकोमा ख�रद स�ब�धी िनण�य �माण समावेश
नभएको अिनयिमत खच�
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२७३।०७७।११।
४

३७४८२० ख�रदको िवल भरपाई �ा� भएपिछ स�झौता गरेको पाट�लाई भु�ानी गनु�पन�मा फरक फरक �यि�लाई भु�ानी गरेको र िवलको जोडज�मा समेत
फरक दे�खएकोले पुन यिकन गरी �माण पेश गनु�पन�

नगरपा�लका पँूजीगत

२७६।०७७।११।
१४

४९० सामा�जक सुर�ा कर क�ी नगरी भु�ािन गरेकोले कर रकम असुल ह�ने नगरपा�लका पँूजीगत

३८३।०७७।१२।
२०

४८००० साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९ बमो�जम �.२००००/- भ�दा बिढको ख�रद गदा� मू.अ.कर िवजक वेगर गरेको अिनयिमत नगरपा�लका पँूजीगत

५३४।०७८।२।
१९

१५०००० सोझै ख�रद गनु�अिघ लागत अनुमान �वीकृती नगरेको अिनयिमत नगरपा�लका पँूजीगत

२८।०७८।१।२१ १००००० खच� भौचर साथ रकम भु�ानी गनु�अिघ ख�रद काय� गरी दा�खला गरेको र िवल भरपाई समावेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�नुपन� ल�ीत वग� पँूजीगत

१३।०७७।९।२१ २०३९०० रकम भु�ानी गनु� अगाव ैसो स�ब�धी िनण�य र �वीकृत रकम समेत िभडान गनु� पन�मा फरक दे�खएकोले उ� खच� पुि� ह�ने �माण पेश गनु�पन� न.पा. िश�ा

५४।०७८।३।२४ २०००० बाल क�याण अ�धकारी उमानाथ ढकाल भु�ानी िदएकोमा उ� रकम भु�ानी पाउने आधार �माण कागजात समावेश नगरेको न.पा. िश�ा

७७.५ कामको नापजाँच र भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण स�ब�धी कामको लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था तोिकएको छ । काया�लयले िव�रङ खोलालाई �यानलाइजेशन
गन� कामको योजना उ�ेख गरी उ� काय� गदा� १०००० ट�या�टर खोलाज�य पदाथ� (RBM)अनुगमन गरी उ� काममा खोलामा मेिशन राखी मेिशनले ट�या�टरमा RBM लोड गन� पा�लकाको ए�साभेटर �योग गन�
र सो वापत �.१०००००/- नगर �तरीय योजनाह� वडा नं. १, ९ र ७ वडा नं. २ तथा वडा नं. ३ र ४ को बजेटबाट नगरपा�लकालाई अि�म १० �ितशत भु�ानी गनु�पन� शत� सिहत योजनाको लागत �वीकृत गरेको
छ । उ� काय� उपभो�ा सिमितबाट गराई िन�नानुसारको �.४२६९२००/- भु�ानी गरेको पाइयो ।

भु�ानी भौ.नं. रकम वडा नं.

८०३।०७८।३।२५ २०४१९०० १, ९ र ७

८५६।०७८।३।२९ ८९५६०० २

८४१।०७८।३।२८ १३३९१८० ३ र ४

िव�रङ खोलामा मेिशन राखी खोलाबाट सोझै नदीज�य पदाथ� ट�या�टरमा लोड गरी िविभ� वडाका सडकमा पुर् याएको प�रमाणको आधारमा उपभो�ा सिमितलाई रकम भु�ानी गरेकोमा सडकको ल�बाई र चौडाई
�ाभेलको Thickness बाट गणना गरी लागत अनुमान �वीकृत नगरेको, ट�या�टर सं�या मा� उ�ेख गरी ट�या�टरको दरबाट रकम भु�ानी गदा� सिमितले �ाभेल िव�छाई Compaction (Roller) समेत गराएको र
वा�तिवक खपत भएको प�रमाणबाट काम नापजाँच गरी िवल तयार नगरेको पाइयो । मेिशनले ट�या�टरमा लोड गरेको प�रमाण र ट�या�टरले वडाका बाटोमा पुर् याएको प�रमाणको रेकड� राखी िभडान गरेको �माण
लेखापरी�णमा पेश भएन । उपरो� अव�थाले उ�खनन् को काय� �वीकृत सीमा िभ� रहे नरहेको यिकन गन� सिकएन । �वीकृत �कृया पुरा गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ ि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 १४ 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 ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

1. िविभ� १४ िव�ालय 18७ १८१ ३९

७९ सामा�जक सुर�ा तथा संर�णतफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९.१ िविभ� बिढ भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ९ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको यो�यता स�ब�धमा �यव�था छ साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम
१३ मा सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने र उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत ह�ने ग�र भ�ा �लएको पाईएमा सरकारी बाँक� सरह असुल गनु�पन� स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाबाट लेखापरी�णमा पेश
भएको लगत क�ा िववरणलाई आधार मानी परी�ण गदा� िन�नानुसारको लाभ�ाहीलाई पाउने रकम भ�दा बढी रकम भु�ानी िदएको दे�खन आएकोले थप छानबीन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �…

ब�क वाड�नं लाभ�ाहीको नाम ना.�.नं. समूह रकम कैिफयत

�ाईम ब�क १ नव�दा का�ले ७६७८ जे ना एकल मिहला २४००० पे�सन जनाई लक २०७७।४।२ मा भएकोमा ३ वटै चौमा�सकको भ�ा िनकासा

१ मोहनलालराई १६६३१६६४ जे ना ७० मा�थ ३३००० पे�सन जनाई लक २०७७।६।२ मा भएकोमा ३ वटै चौमा�सकको भ�ा िनकासा

१ बलनाथ खनाल ९१५२५५ जे ना ७०मा�थ ९००० �थम चौमा�सकमा दोहोरो

८ �सता देवीखनाल ४३२।५ जे ना एकल मिहला ८००० पे�सन जनाई लक २०७७।४।१ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको भ�ा िनकासा

८ रनमाया स�बाहा�फे ५०३।११९३ जे ना ७०मा�थ १२००० �थम चौमा�सकमा दोहोरो

एन.आई.�स.एिशया २ िशव माया मु�खया ३१९४५।१७१६ िवधवा २४००० पे�सन जनाई लक २०७८।३।३१ मा भएकोमा ३ वटै चौमा�सकको भ�ा िनकासा

४ ड�बरबहादरु मगर ९१५२१९६६ जे ना ७०मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।३० मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको भ�ा िनकासा

४ न�दी दनुवार ९१५२२५७२ जे ना ७०मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।१।२० मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको भ�ा िनकासा

िमतेरी ३ न�दकुमारी दाहाल २२६७ जे ना एकल मिहला २४००० पे�सन जनाई लक २०७८।३।३१ मा भएकोमा ३ वटै चौमा�सकको भ�ा िनकासा

३ इ�वरीदेवी उ�ेती ९१५२११६७ जे ना ७०मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।४ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

३ नरपित पाठक ८५२४५५२४ जे ना ७०मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।२।२९ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ािनकासा

३ रिबलाल बा�कोटा १०२२०६२४ जे ना ७० मा�थ ३००० दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो

नेपालब�क �ल ७ रण माया तामाङ ४१०७४०५९२४ जे ना ७०मा�थ २४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।१५ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको भ�ा िनकासा

ज�मा १७९०००

३५८,०००

�म भौचर
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७९.२ िविभ� खच� िभडानःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा�थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस लगतका आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िनकासा
पाउने र प�र�छेद ५ को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था छ। सोही काय�िव�धको अनुसुची १० को शत� नं ६ र ७ मा ब�कलेतोिकएको ढाँचामा लाभ�ाहीको खातामा भ�ा
िवतरण गरेको िववरण खु�ने �रभस� िफड पा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन� समेत �यव�था रहेकोमा यस पा�लकाले अ�ाव�धक �रभस� िफड माग ग�र िनकासा िभडान गरी िहसाब फरफारक गन� गरेको दे�खएन । यस
समब�धमा पा�लकाले अ�ाव�धक िववरण माग गरी िहसाब फरफारक गनु� पद�छ ।

७९.३ िविभ� लगत क�ाःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा ऐनको दफा १९ बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट हटाउनुपन� लाभ�ाहीको नाम काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई
�णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको लगत क�ाको तप�सलको िववरण काय�िव�धमा उ�ेख भएको �कृया पुरा
ग�र लगत क�ा ह�नुपन� सबै लाभ�ाहीको भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । लगत क�ा समयमै अ�ाव�धका ग�र मूल अिभलेखमा समेत जनाउने �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

वडा नं लगत क�ा सं�या वडा नं लगत क�ा सं�या

१ ४३ ६ १८

२ ६२ ७ ४०

३ ५४ ८ ६०

४ ५६ ९ ४५

५ ८७
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७९.४ िविभ� एम.आई.एस. िववरणःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम आईए स लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा पाउने
स�ब�धमा �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट �ा� एम.आई.एसमूल अिभलेखको प�र�ण गदा� लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता
�माण प� नं नभएको, ना � नं दोहो�रएको वा सो भ�दा बढी रहेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेकोसमेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए
नभएको एिकन गन� सिकएन । एम आई एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा पा�लकाले एम आई एस
लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।
�ितवेदनःसामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन िनयमको अनुसुची ६ को ढाँचामा तयार
ग�र उपिनयम २ मा तोिकएको समायव�ध िभ� िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब��ध िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� मा सो अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
करार �यव�थापन :िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� गरी
�थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा पा�लकाले वडा नं १ र ८ को �ाईम ब�क, २ र ४ एन आई�स एिशया ब�क, ३ िमतेरी डेभलपमे�ट ब�क, ५ �स�ाथ� बैक, ६ सनराईज ब�क र ९
माछापु�छ� े बैकबाट माफ� त िबतरण गरेको पाईयो । एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीको सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम एउटै ब�कबाटिनकासा िदएको दे�खयो । रणनीितमा भएको �यव�थाको पालना गरी
भ�ािवतरण ह�नुपद�छ ।

८० िविभ� सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ १(क) मा सोझै ख�रद गन� सिकने रकम तथा �समा र १(ख) मा एक आ�थ�क वष�मा १(क) मा तोिकएको रकम �समाबाट ख�रद गन� सिकने �कृया स�ब��ध
�यव�था छ । पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना �वीकृत गरेको आधार देखाई दररेट मागको आधारमा िन�नानुसारका कृिष तथा अ�य साम�ी पटक पटक एकै फम�बाट सोझै ख�रद गरेको पाईयो । िनयममा भएको
�यव�थाको पालन गरेरमा� �ित�पधा� बाट ख�रद काय� गनु� गराउनु पद�छ ।

भौ.नं. र िमित ख�रद साम�ी भु�ानी पाउने ख�रद रकम

२८०-०७७।११।१७ मकै तथा मल �जवन ए�ोभेट ५३८५०

१७२-०७८।३।८ मकै िबउ ख�रद �जवन ए�ोभेट ४१००००

७८-०७८।३।२४ कृिष ज�य साम�ी �जवन ए�ोभेट १६७८४२

८-०७७।८।१० पशु ज�य साम�ी भ�राई ए�ोभेट से�टर १८९११७

१९-०७७।९।८ पशु ज�य साम�ी भ�राई ए�ोभेट से�टर २९९९९६

६१-०७८।३।२१ पशु ज�य साम�ी भ�राई ए�ोभेट से�टर १३५०००

२७-०७७।१०।२१ पशु ज�य साम�ी भ�राई ए�ोभेट से�टर ३२२०५५

६२-०७८।३।२० �वा��य साम�ी मेिशने�रज नेपाल �ा �ल ४७००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४४-०७८।३।२२ �सचाई मोटर मेिशने�रज नेपाल �ा �ल ३७००००

७४५-०७८।३।२२ �सचाई मोटर मेिशने�रज नेपाल �ा �ल २३००००

२०-०७७।५।२६ काया�लय सामान पाउ पा�थभरा ट� ेड ए�ड स�लायस� ३८०२०६

४१२-०७७।१२।१२ काया�लय सामान �विण�म इ�टर�ाईजेज ३१९४८९

४११-०७७।१२।१२ काया�लय सामान िडजाइन ि���ट� ए�ड एड १९८४०६

६६०-०७८।३।१४ �मुपाइप पानस �समे�ट क�कृट इ�डि��ज �ा.�ल. २०००००

७७२-०७८।३।२३ �मुपाइप पानस �समे�ट क�कृट इ�डि��ज �ा.�ल. ४५४५३१

ज�मा ४२००४९२

८१ िविभ� नन फाईलर 

मु�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मु�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका फम�लाई मु�य अिभवृि� कर �.९७७८५/- समेत �. ८४९९८५/- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पनी ती फम�ह�ले कर िववरण नबुझाई नन-फाइलर रहेको
पाइयो । कानूनमा भएको �यव�था अनुसार कर िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ नं र िमित फम�को नाम भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम

५९६-०७८।३।२३ मु�सान प��लकेशन ट� ेडस� ४९९९८५ ५७५२०

१९९-०७७।९।५ झापा नवयगु �ट�कचस� ए�ड िडजाइनस� �ा.�ल. ३५०००० ४०२६५

ज�मा ८४९९८५ ९७७८५

९७,७८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८२ िविभ� िविभ� कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ अनुसारको भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �. ३२०७९/- अि�म कर क�ी नगरेको एवं घटी क�ी
गरेकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

भौ नं. र िमित करको �कार भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी िववरण भु�ानी रकम कर रकम

४२१-०७७।१२ अ�ीम कर िटर�य �साद अ�धकारी बहस खच� ४०००० ६०००

७९६-०७८।३ अ�ीम कर मेिशने�रज नेपाल �ा.�ल. �यापकटर ख�रद २००००० ३०००

८३६-०७८।३ अ�ीम कर टंक �साद गुरागाई पा�र�िमक भु�ानी ६०००० ९०००

१४०-०७७।५ अ�ीम कर डाँफे होटल तथा माछा कन�र खाना िबल १०४२९० १४०७९

ज�मा ३२०७९

३२,०७९

८३ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ
। यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 
(�.हजारमा) 

गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको ब�ेजू(B) गत बष�स�मको बाँक� ब�ेजू
(C=A-B)

२६४६६ ८४७१ १७९९५
यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छः

�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 ०७�।७६ ३१ मू अ कर असुली ४३३४०३ ४३३४०३

२ ०७६।७७ १३ आदेश बेगर मम�तको
�माण पेश ह�नुपन� �

६�३७३९ ६८३७३९

३ ०७६।७७ १� �ज�सी दा�खला बेगर
भु�ानी िदएको रकमको
�माण पेश ह�नुपन� �…

१९३१४२२ १९३१४२२

४ ०७६।७७ २० बहाल कर ६००० ६०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np58 of 58

५ ०७६।७७ २३ बहाल कर ४२३६�३ ४२३६८३

६ ०७६।७७ ३३ नाफामूलक सं�थालाई
अनुदान िदएको रकम
अिनयिमत �

४४४०००० ४४४००००

७ ०७६।७७ ३४(क) र
(ख)

गैर सरकारी सं�थालाई
अनुदान रकम असुल
ह�नुपन� �

५५५०० ५५५००

८ ०७६।७७ ३� जन�मदान असुल ह�नुपन�
�

२�४�६९ २५४५६९

९ ०७६।७७ �१ जन�मदान असुल ह�नुपन�
�…

२९०७२ २९०७२

१० ०७६।७७ ६३ पे�क� बाँक� १३�००० १३५०००

११ ०७६।७७ ६४ आ�त�रक
लेखापरी�णतफ� ः

७�३७६ ७८३७६

ज�मा ५५५०० ८४१५२६४ ० ० ८४७०७६४

८४ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
�. हजारमा

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)

२६४६६ ८५७१ ८४३०७ १०२२०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


