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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(मधेश प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४०५                                                                                            तमतिाः २०७९।३।२१ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

गोडैटा नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सलााही  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१० करोड २१ लाख ७२ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त वेरुज ुमध्र् ेअसलु गनुापने 
रू.२५ लाख ७४ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.६ करोड ९ लाख ५८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.२ करोड  ५९ लाख २३ हजार र 
पेश्की वेरुज ुरु.१ करोड २७ लाख १६ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा सम्म ४३ करोड ८४ लाख ९० हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा 
र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट रु.२० लाख ९५ हजार भई र्ो वषा १० करोड २१ लाख ७१ हजार कार्म भएको बेरुज ुसमेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु५३ करोड ८५ लाख ६७ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

           (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

गोडैटा नगरपातलका 
 

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

(रकम रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

१०१ १२७ १०२१७२ ० ० ० १०१ १२७ १०२१७२ २५७४ २५९२३ ६०९५८ ० ० ८६८८१ १२७१६ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रकम रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सलााही ४३८४९० ० २०९५ ४३६३९५ ० १०२१७२ ५३८५६७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : गोडैटा नगरपा�लका, सला�ही , गोडैटा नगरपा�लका , सला�ही

काया�लय �मुख Ramesh Prasad Yadav २०७७-२-२९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Rajanish Kumar Mishra २०७६-२-२८

बे�जु रकम १०२,१७१,९२३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,९४,३९,१६३.५२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४२,५६,०७,५४० चालु खच� ३७,६६,७२,२०५.४१

�देश सरकारबाट अनुदान २,०५,३०,००० पँूजीगत खच� २१,२५,४०,२४७.२

राज�व बाँडफाँट ८,७०,९४,५७८.६९ िव�ीय/अ�य �यव�था १४,७७,७८,५६०

आ�त�रक आय ७३,७३,०७७.१२

अ�य आय १५,८२,९६,०७७.१

कुल आय ६९,८९,०१,२७२.९१ कुल खच� ७३,६९,९१,०१२.६१

बाँक� मौ�दात ६,१३,४९,४२३.८२
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१ प�रचय
�थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १२
वडा, ६५ सभा सद�य, ४८.६२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ४२३१५ जनसं�या रहेको छ ।

२ संवधैािनक र कानूनी �यव�था
नेपालको संिवधानको धारा २१४ बमो�जम �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार संिवधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रही नगरपा�लकामा िनिहत ह�ने र धारा २२१
मा �यव�थापक�य अ�धकार गाउँ सभामा रहने �यव�था छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहको शासन �यव�थाको सामा�य िनद�शन,

िनय��ण र स�ालन गन� अिभभारा पा�लकाको ह�ने उ�ेख छ ।सोही अ�धकार बमो�जम नगरपा�लकाले काय� गद� आएको छ ।

३ आ�थ�क कारोवारको ��थती
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णालीबाट तयार भएको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को िव�ीय �ितवेदन देहाय बमो�जम रहेको छ:

गोडैता नरपा�लका, सला�ही
िव�ीय �ितवेदन
२०७७।७�

यस वष� �. गत वष�

िववरण बजेट आफुले गरेको व�तुगत ज�मा व�तुगत

�ाि� र भु�ानी सो�ै
भु�ानी

आफुले गरेको सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ाि� र भु�ानी

�ाि� (क+ख) �६४�३०४७०.२� �७१२��११�.२७ �७१२��११�.२७ ४�०४९०४३�.९ ० ४�०४९०४३�.९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क)

�ि�(संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

��०�६९�९० ��४००२३९४.�२ ��४००२३९४.�२ ४�०४९०४३�.९ ० ४�०४९०४३�.९

११००० कर ९९९�२०�० ९२६�३१��.१४ ९२६�३१��.१४ �३२९२४३�.९ ० �३२९२४३�.९

१३००० अनुदान ४�०��७�४० ४६१३४९२०६.६� ४६१३४९२०६.६� ३६७१९�००० ० ३६७१९�०००

संघीय सरकार ४३००�७�४० ४४०�१९२०६.६� ४४०�१९२०६.६� ३४२६००००० ० ३४२६०००००

�देश सरकार २०�३०००० २०�३०००० २०�३०००० २४�९�००० ० २४�९�०००

१४००० अ�य
राज�व

० ० ० ० ० ० ०

(ख) अ�य �ाि� १३९६०��०.२� १७२�२७२३.४� १७२�२७२३.४� ० ० ०

िवतरण गन� वाँक�
राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १३९६०��०.२� १७२�२७२३.४� १७२�२७२३.४� ० ० ०

धरौटी ० ० ० ० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी(ग+घ) ६६२९४१४४७.४७ �९१�२९४९३.� �९१�२९४९३.� ४३११२३१४९.१२ ४३११२३१४९.१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी
(संिचतकोषबाट)

६४�९�०�६७.२२ ��९२१२४�२.६१ ��९२१२४�२.६१ ४३११२३१४९.१२ ४३११२३१४९.१२

१०००० राज�व
तथा अनुदान

० ० ० ० ० ० ०

२१०००
पा�र�िमक
सुिवधा

�९�७२�४० �६९२३०११.६ �६९२३०११.६ २��६११२३ २��६११२३

२२०००
मालसमान तथा
सेवाको उपयोग

३९०६९००० ३�७९६४१६.� ३�७९६४१६.� ६१९२�२�४ ६१९२�२�४

२�०००
सहायता

० ० ० ० ० ० ०

�याज सेवाशु�क
तथा ब�क किमशन

० ० ० ० ० ० ०

२�०००
सहायता

० ० ० ० ० ० ०

२६००० अनुदान २७०७�९००० २४१९९६२�३ २४१९९६२�३ १९७९३४१०६.०� १९७९३४१०६.०�

२७०००
सामा�जक सुर�ा

��००००० ६�७२०१२ ६�७२०१२ २९९९३९० २९९९३९०

२�००० अ�य ३�१�०००० ३�०�४४�२.३१ ३�०�४४�२.३१ २२��३०० २२��३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 89

खच�

३१००० गैर
िव�ीय स�पती।
पँूजीगत खच�

२३�३०००२७.२२ २१२�४०२४७.२ २१२�४०२४७.२ १४०४११९७६.०७ १४०४११९७६.०७

३३००० दािय�व ० ० ० ० ० ० ०

घ) अ�य भु�ानी १३९६०��०.२� २६१७०४१.१९ २६१७०४१.१९ ४३११२३१४९.१२ ४३११२३१४९.१२

कोषह� १३९६०��०.२� १००�६७�१ १००�६७�१ ० ० ०

धरौटी ० ० ० ० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

ङ. यो वष�को
बचत(�यनु)

-९८४१०९७७.२२ -२०५४४३७५.५३ -२०५४४३७५.५३ १९३६७२�९.७� १९३६७२�९.७�

च.गत वष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या.)

-९८४१०९७७.२२ ९�४१०९७७.२२ ४�३१०�९४.�४ ४�३१०�९४.�४

वषा��तको वाँक�
रकम (ङ+च)

-९८४१०९७७.२२ ७७�६६६०१.६९ ६४६७�१�४.३२ ६४६७�१�४.३२

बैक तथा नगद ७७�६६६०१.६९ ७७�६६६०१.६९ ६४६७�१�४.३२ ६४६७�१�४.३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाँक�

४ असुलीः लेखापरी�णको �ममा
अ��म कर �. १५,५१७.०० सामािजक सरु�ा �. २१,२०,४२०.०० गर� कुल � २१,३५,९३७.०० संघीय संिचत कोष खातामा दािखला भएको �माण पेश भएको छ
।

५ सबै कारोबार नसमेटेको 
काया�लयले आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� सू�को �योग गरी आ�नो काया�लयबाट संचालन भएको स�पूण� आ�थ�क कारोवार (सामा�जक सुर�ा भ�ा, सडक बोड�,
यिुनसेफ आदी) सू�मा �ािवि� गरी सो अनुसार म.ले.प.फा.नं २७२, र २७२ को सहायक अनूसूची-१ देखी २४ स�म पूण� �पमा तयार गरी िव�ीय िववरण तयार
गनु�पन�मा सो अनुसार सबै कारोवार सु�मा समावेश नभएको, �य�तै अनुसूिच १ देखी २४ स�म बैक अनुसार बाँक� समेत राखी अनुसूची पूण� �पमा तयार नगरेको आदी
कारणबाट िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) ले कुल खच� � ७३६९९१०१२.६१ म�ये � १४५१६१५१८.८१ को कारोबार समेटेको दे�खएन । तसथ� यसमा
भएका सबै कमजोरी सुधार गरी सबै आ�थ�क कारोबारको यथाथ� िच�ण गन� स�ने बनाइनुपद�छ ।

६ बढी �ज�मेवारी 
�थानीय स��त कोष �यव�थापन �णालीबाट तयार भएको आ.ब. २०७६/०७७ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची १० मा स��त कोष �
६,४६,७८,१८४.३२ बाँक� मौ�दात रहेकोमा यो बष�को सोही �ितवेदनको अनुसूची १० मा गत बष�को �ज�मेवारी � ९,८४,१०,९७७.२२ सारेको पाइयो । यसरी
िव�ीय �ितवेदनमा � ३,३७,३२,७९२.९० बढी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । यसरी �ज�मेवारी सादा� � १८७६०९२३.७४ बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन
गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

७ संघीय स��त कोष िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ अनुसार संघीय एवं �देश सशत� अनुदानबाट �ा� रकम खच� नभएको अव�थामा संघीय संिचतकोष एवं �देश
संिचतकोषमा बाँक� रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको संघीय सशत� अनुदान �.२८२७२३०८.०० र िवशेष
अनुदान � ५००००००.०० संघीय संिचत कोष खातामा िमित २०७८ चै�मा मा लेखापरी�णबाट औ�याएपछी मा� िफता� गरेको छ। खच� ह�न नसकेको सशत�
अनुदान रकम समयमै िफता� गनु�पद�छ ।
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८ अ�य आय 

पा�लकाले यो बष� तयार गरेको एिककृत बािष�क आय �यय िववरणमा नाम नामेसी नखुलेको तथा िविभ� कर क�ी दा�खला बाँक� भनी �.६३२९५५६.८ उ�ेख गरेको
छ । के वापतको आ�दानी हो �� नखुलेकोले िहसाव िमलान �योजनाथ� उ� शीष�कमा आ�दानी बाँधेको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकम स�ब�धमा एिकन गरी िहसाव
िमलान गनु�पन� �.

६,३२९,५५६.८

९ फरक अ��तम मौ�दात 

पा�लकाले हरेक आ�थ�क बष�को अ��यमा �े�ताले देखाएको मौ�दात र ब�क िववरणले देखाएको मौ�दात बराबर नभएमा सो को कारण उ�ेख गरी ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार गनु�पद�छ । तर पा�लकाले नयाँ आ�थ�क बष� शु� भएको केही िदनपछीको ब�क मौ�दातलाई �लएर �े�तामा �ज�मेवारी सान� र बाँक� मौ�दात देखाउने
गरेको पाइयो । काया�लयले तयार गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणमा देखाएको शु� र अ��तम मौ�दात तथा असार मसा�तको ब�क मौ�दातको िववरणमा
िन�नानुसारको खातामा देहायअनुसार फरक रहेको पाइयो ।

खाताह� एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार अ��तम मौ�दात ब�क िववरण अनुसारको अ��तम मौ�दात

चालु खच� खाता जोर बष� ३७०२६३२६.०२ ६७४४०८३९.५९

पँू�जगत खच� खाता जोर बष� १५१८१८८०. ३३६४०४४६.

िविवध खच� खाता - ३६५७९४४.९५

िविवध कोष खाता ७४८५६८१. -

धरौटी खाता १७३८४५७.३ १८३३४५७.३

स��त कोष खाता ७४९६.२ ७४९६.२

�कोप �यव�थापन कोष - -

आ�त�रक राज�व खाता - २९४३७५.४५

-
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बाँडफाँड �ा� राज�व खाता ७९.४८

आ�त�रक अनुदान खाता - ३२१०.

िविवध बाँक� ३६५७९३४.९५ -

ज�मा ६,५०,९७,७७५.४७ १०,६८,७७,८४८.९७

उपयु�� त�याकंमा �कोप �यव�थापन कोष खाताको ब�क िववरण पूण� �पमा �ा� ह�न नस�दा सो खाताको ब�क मौ�दात समावेश ग�रएको छैन । एिककृत आ�थ�क
िववरण र ब�क िववरणको त�याकं हेदा� पा�लकाले असार मसा�तमा ब�कले देखाएको मौ�दात रकममा नयाँ आ�थ�क बष� शु� भएपछी भएको केही िदनको कारोबार
प�चातको मौ�दात रकमलाई आ.ब.०७७/०७८ को अ��तम मौ�दात मानेको दे�ख�छ । यसरी नयाँ आ�थ�क बष�मा केही िदनको कारोबार प�चात िहसाब िमलान गन�
�वृ��मा सुधार गद� आ�थ�क बष�को अ��तम िदनको मौ�दात रकमलाई �लएर दे�खने फरक रकम स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले ब�क
िहसाब िमलान िववरण तथा सा�न बाँक� चेकको िववरण लेखापरी�ण सम� पेश गरेको छैन । उपयु�� त�याकंमा �कोप कोषको ब�क मौ�दात समावेश नगदा� समेत
फरक दे�खएको � ४,१७,८०,०७३.५ स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

१० आ�थ�क कारोवारको अव�था 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीलाई
�यव��थत गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मै�दात ऋणा�मक रहेको तथा
�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
• आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा भएको खच�को चेक भु�ानीको लािग आव�यक रकम मूल संिचत कोष खाताबाट काय� संचालन खातामा सोही वष�मा ट� ा�सफर गनु�पन�मा
पिछ�ो आ.व. २०७८।७९ मा समेत मूल संिचत कोष खाताबाट रकम ट� ा�सफर गरेको छ । मूल संिचत खाताबाट आषाढ मसा�त िभ�ै आव�यक रकम ट� ा�सफर गरी
खच�को लेखा�न गनु�पद�छ । ऐनको �यव�था अनुसार िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन
गनु�पद�छ ।

११ आ�त�रक िनय��ण, िव�ीय उ�रदािय�व एवम् कानुनको पालना 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी, �भावकारी र द�तापुण�
ढंगवाट स�पादन गन� र िव��य �ितवेदन �णालीलाई िव�वसिनय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ–आ�नो कामको �कृती अनुसारको
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । यसैगरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८१
मा कामको �कृित अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको लेखापरी�ण गदा� आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा
देहायका कमजोरी रही असर पन� दे�खएको छ । अतः आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउन िव�ीय उ�रदािय�व स�ब�धी कानूनको काया��वयनमा �यान
िदनुपन� दे�ख�छ । पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । यसबाट स�ब��धत काम िमत�ययी एवं �भावकारी ढ�ले काया��वयन
भएको छ भनी िव�व�त हनु स�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई िनयमीत, िमत�ययी एवं �भावकारी बनाउनु पद�छ:-

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८ बमो�जम वािष�क ख�रद योजना तयार नभएको,
• कितपय आयोजना नगर �मुखको तोकादेश बाट योजना �वीकृत गन� गरेको, नगर सभाबाट �वीकृत गनु�पन�,
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) बमो�जम ��येक िनजामती पदको काय� िववरण बनाई लागु नगरेको ,
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• िवतरणमूखी काय��म संचालन गरेको,
• पँू�जगत खच�मा आयोजनाको �ाथिमिककरण नभएको,
• स साना योजनालाई �ाथिमकता िदएको,
• नापी िकताब (म.ले.प.फा.नं. ५०३) छु�ै अिभलेखको �पमा रा�ने �यव�था नगरेको,
• नापी िकताब िनय��ण खाता (म.ले.प.फा.नं. ५१२) नरहेको ।
• भे�रएशन अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०१) नराखेको ।
• आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०५) नराखेको ।
• ठे�कागत अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०६) तयार नगरेको ।
• ठे�का स�ब�धी गो�वारा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) तयार नगरेको
• जनसहभािगतामा स�पािदत काय�को �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. ५१४) तयार नगरेको ।
• कोषह�को काय�िव�ध कानून नवनाएको,
• उपभो�ाको योगदान �यून�पले जुटाएको,
• कर तथा शु�क अनुमानको ठोस आधार िनमा�ण नगरेको,
• काय�िव�ध वेगर आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको,
• सं�थागत �मता िवकासमा उ�ेखिनय �गित नगरेको,
• आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गरेको,
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• काय� स�पादन जमानीको मा�य अव�ध निवकरण भएको नदे�खएको,
• उपभो�ाबाट ख�रद सामान प�रमाण र नापी तथा उपयोग निभडेको,
• चालु �कृितका खच�लाई पँू�जगत खच�मा िविनयोजन गरी खच� गरेको,
• राज�वको अनुमान र �ा�ी ��ेपणमूखी र दायरामुखी वनाउन नसकेको,
• सव ैकम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नगरेको
• �ा�ी तथा भू�ानीको खच� साव�जिनक�करण नगरेको,
• िव�ाथ� तथा िश�क अनुपात निभडेको मज�रको काय��म अगाडी नवढाएको
• अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन नगरेको,
• एिककृत स�प�� िववरण र �ज�सीको एक�कृत लगत र िनरी�ण नगरेको,
• लि�त समूह खच�लाई िनय��णमा �याउन नसकेको,
• िविवध खच�मा िनय��ण नगरेको, कितपय िविवध खच�को िवलमा घरयासी �योजनका खा�ा� सामानको �योजन नखुलाई िवल राखी भु�ानी गरेको,
• काया�लयमा टे�लफोन नभएको भनी �योजन नखुलाई िनजी फोनमा �रचाज� खच� ले�ने गरेको,
• उपभो�ा सिमितको गठन �ि�या िनयमानुसार नभएको,
• अनुगमन संय�� िनमा�ण गरी योजना अनुगमनलाई �भावकारी नबनाएको,
• सवं �कारका आयोजनामा िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�त ह�ने �माण संल� गन� नगरेको
• उपभो�ा सिमितबाट गराएको काममा िनयमानुसार खच� अनुमोदन, खच�को सूचना साव�जिनक�करण नगरेको, मम�त स�भारको �ज�मा सिहत स�प� योजना
उपभो�ालाई योजना ह�ता�तरण र सो को अिभले�खकरण नगरेको ,
• लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन नगरेको
• �ज�सी खाता,बैक नगदी िकताव, लेजर खाताह� �मािणत गरी �े�ता अ�ाव�धक नगरेको/एउटा पे�क� बाँक� छँद ैअक� पे�क� िदने गरेको,
• आ�दानी तफ� को म.ले.प.फा.नं. १०४ दे�ख १०९ स�म नराखेको,
• म.ले.प.फा.नं.४०७ र ४०८ �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरेको ,
• समयमा पे�क� फ��यौट नगरेको,
• केही उपिशष�कमा ब�क नगदी िकताब र आषाढको खच�को फाटवारी निमलेको
• िनयम बमो�जम खच�को िवल भरपाईको ते�रज, जोडज�मा, �मािणकरण,भु�ानीको छाप र खच�का यथे� �माण नरहेको,
• ई�धन खच�को लगबुक नराखेको,
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• कितपय िनजी सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी गरेको, िनयम, कानुन र िनद�िशका अनुसार काया��वयन गनु�पन� उपरो� �यहोरा पूण� �पमा काया��वयन नगरेका कारण
िव�ीय उ�रदािय�व एवम जवाफदेिहता र कानूनको पालनामा कमी आएको ह� ँदा �ज�मेवार पदा�धकारीले कामको �कृित अनू�प आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गन�
र कानूनको पालना गराउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१२ अनुमान र यथाथ� �ाि�को ��थित 

२०७७।०३।२४ को नगरसभाको वठैकले बजेट पारीत गरेको र आय �ययको ��ेपण गदा� २०७५।७६ को यथाथ�, २०७६।७७ को संशो�धत अनुमान र २०७७।७८
को अनुमान पेश गनु� पन�मा २०७५।७६ को यथाथ� र २०७६।७७ को संशो�धत अनसमान उ�ेख नगरी २०७७।७८ को अनुमान मा� उ�ेख गरी काय��म बजेट
��वकृत गरेको छ । यसवाट गत वष�को बजेट संग तुलना गन� स�ने अव�था दे�खएन । बजेट अनुमान र यथाथ� �ाि�को ��थित यस �कार छ: ( (�.हजारमा)

�.स. िववरण वािष�क अनुमान यथाथ�

1 संघीय सरकार अनुदान ४०९३०० ४२५६०८

2 �देश सरकार अनुदान २०५३० २०५३०

3 राज�व बाँडफाँड १६४२०४ ८७०९५

४ आ�त�रक आय ५५०० ७३७३

५ पँू�जगत खच� २०७९०४ २१४४३४

६ चालु खच� ३८६१३० ५०७२६८

७ िव�ीय �यव�था ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ वजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय वजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमिककरण, िवषय �े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आप�स ताद�यता तथा प�रपुरकता िमलाउने �यव�था छ । एउटै �े� िभ�
वडागत योजना, नगरपा�लका योजना र िवषयगत पूवा�धार �े�का काय��मका लािग रकम िविनयोजन गरेको छ । िवषयगत �े� सँग स�व��धत तथा वडा र
नगरपा�लकाको साव�जिनक िनमा�ण सँग योजना दोहोरो पन�स�ने अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहेरो �पमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट
संचालन गन� �यव�थाको लािग िवशेष �यानाकष�ण ग�रएको छ ।

१४ �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार काया�लयवाट �गित िववरण तयार गरी �यसको भौितक र िव��य प�को सामुिहक सिम�ा
गनु�पन� �यव�था छ । यसरी सिम�ा गदा� �गित कम भएको कारण सो को �ज�मेवार �यि� पिहचान गरी सुधारकालािग चा�नुपन� कदम र �गित �यनु भएको स�व�धमा
�ज�मेवार �यि� उपर आब�यक कारवािह समेत गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले उ� �यव�था अनुसार �गित िववरण तयार नगरेको कारण पा�लकाले िवकासका �े�मा
गरेको सम� लगािनको उपल��धको अव�था मु�या�न गन� सिकएन । पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था अनुसारको �ज�मेवारी पुरा गरेको दे�खएन । वािष�क �गित
तयारगन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

१५ बािष�क आ�थ�क कारोवारको �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा ��येक काया�लयले एक आ�थ�क वष�को अव�धिभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवार (नगदी,�ज�सी
आय �यय) को अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको ए�काईस िदनिभ� दईु �ित स�ब��धत �देश लेखा िनय��क
काया�लय र एक �ित तालुक काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�ण अव�धस�म अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचाको वािष�क आ�थ�क कारोवार, �ितवेदन
तयार नगरेकोले िनयमको �यव�था पालना भएको दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ �ोत अनुमान तथा वजेट �समा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण,

स�तु�लत िवतरणमा वजेट �समा िनधा�रण, वजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, वजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा
िवषयगत �े� तथा पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट तथा सोको �ाथिमक�करण गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा �याएता पिन ठुला पूवा�धार
�े�लाई वजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा काया��वयनमा �याउन �यान
िदनुपन� दे�ख�छ । नगरको �ाथिमक आयोजना कून कून ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ ।

१७ वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु� योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८
ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क ख�रद योजना बनाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो ख�रद ऐन नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम
बमो�जम वािष�क ख�रद योजना/गु� योजना बनाई ख�रद काय�लाई �यव��थत र �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

१८ आव�धक योजना र आयोजना ब�क 

�थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थानीय �तरको िवकासको लागी आव�धक, बािष�क,

रणनीितगत िबषय �े�गत म�येका�लन तथा िदघ�का�लन िवकास योजना बनाई लागु गनु�पन�, �य�ता योजना संघीय सरकार र �देश सरकारका योजना अनुकुल ह�नुपन�
िविभ� अ��तस�ब��धत िवषयलाई �यान िदई योजना तजु�मा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । योजना बनाउदा आ�थ�क िवकास र ग�रिब िनबारणमा ��य� योगदान पु�े
उ�पादन मुलक र िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको �जवन �तरमा आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय �तरका जनताको सहभािगता जु�ने, �वयम् प�रचालन
गन� सिकने तथा लागत कम ला�े, �थानीय �ोत साधन र �सपको अ�धकतम �योग ह�ने, िपछिडएको वग� र समुदायलाई ��य� लाभ ह�ने योजना सं�ालन गनुपन�
�यव�था छ । तर पा�लकाले आव�धक योजना बनाई काया��वयनमा �याएको पाइएन । �थानीय आव�धक योजना र आयोजना ब�कको अवधारणा काया��वयन गरी
आयोजना छनौट र आयोजना �यव�थापनमा �भावकारीता �याउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ म�यमका�लन खच� संरचना 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार पा�लकाले �य�तो खाका तयार गरेको दे�खदनै
। म�यका�लन खच� संरचनामा योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र सोबाट �ा� ह�ने �ितफल समेत खुलाई
योजना तथा काय��मको �ाथिमक�करण गनु�पन�मा ३ आ�थ�क वष�को आ�दानी र खच� ��ेपण सिहतको काय��मको �ाथिमक�करण लागत र समय खुलाई तयार गरेको
पाइएन

२० आ�त�रक ऋण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम नगरपा�लकाले राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत
गरी उ�पादनिशल, रोजगारमुलक, आ�त�रक आयवृि� तथा पँूजीगत काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण
�लएको दे�खएन ।

२१ अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमो�जम योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन तथा मू�यांकन योजनासमेत तयार गनु�पन� र नगरपा�लकाबाट संचालन भएका
योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी सोको �ितवेदन काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा नगरपा�लकाले योजनाब� �पमा
संचा�लत योजना अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काया��वयन गरेको दे�खएन । केिह योजनामा नगर �मुख र उप �मुख तथा स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले अनुगमन
गरेको भएपिन ,केिह योजनामा नगर �मुख र स�ब��धत वाड� अ�य� र सद�यले वाहेक अ�धकांश योजना वाड� अ�य�, वाड� सद�यले मा� तथा कम�चारी,�ािव�धकले
मा� अनुगमन गरेको दे�खएको छ । ��तुत अनुमगन �ितवेदनमा आ�थ�क अव�था र काम स�प� भएको �यहोरा उ�ेख गन� गरेको छ । काम नभएका र सुधार गनु�पन�
�यहोरा कमै मा� उ�ेख गन� गरेको छ । यसरी योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काय� ऐनले िनिद�� गरेबमो�जम �ज�मेवार पदा�धकारीबाट नगराउँदा र
�ािव�धक प�को किम कमजोरी नऔं�याउँदा साधन�ोतको अ�धक�म उपयोग, सेवा �वाह तथा कामको गुण�तर �भावकारी ह�न नस�ने तफ�  �ज�मेवार
पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

२२ गुण�तर प�र�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र
गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट ख�रद ग�रएका �यापटप लगायत सवारी साधनको भु�ानी गदा�
सामानको गुण�तर परी�ण गरेको छैन । अतः ती सामानह�को गुण�तर स�ब�धमा सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२३ �ज�सी �यव�थापन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ तथा तत् स�ब�धी िनयमावली २०७७ बमो�जम तोिकएको अव�धमा �ज�सी िनरी�ण गरी �ितवेदन �लने,

�ितवेदनले औ�याएका कैिफयतह� समयमै स�बोधन गन� ज�त काय�ह� भएको पाइएन । �ज�सी �यव�थापनको लािग साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णाली ज�ता
स�टवेयरह� �योगमा �याएको पाइएन । �ज�सी िन�र�ण �ितवेदन नह�दा पा�लकाको �ज�सी स�प�ी कित र कुन अव�थामा छ एिकन गन� सिकएन । तसथ�
साव�जिनक स�प��को यथोिचत अिभलेख, संर�ण तथा उपयोग ह�ने गरी �ज�सी �यव�थापन ग�रनुपद�छ ।

२४ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल–अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख गरी, �यसरी कायम
भएका नगरपा�लका वा नगरपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५
असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले तयार गरेको �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा सािबक गाउँ िबकास
सिमित तथा सा अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह�
नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खातामा �ज�मेवारी सारेको दे�खएन। यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउन, िहनािमना ह�न स�ने
ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ । वडा, �वा��य, िश�ा, सेवा
के��, नगरपा�लका लगायतको स�प��लाई एिककृत ग�रनुपद�छ ।

२५ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।तर लेखापरी�णको �ममा गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाक� उजुरी र यो बष� थप भएको उजुरी कुल उजुरी फ��यौट भई बाँक� उजुरीको िववरण माग ग�रएकोमा �ा� ह�न सकेन । त�याकं �ा� ह�न नस�दा यस
स�ब�धमा िव�लेषाण गन� सिकएन । त�याकं �यव�थापनमा रहेको कमजोरी समयमै सुधार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ सामा�जक परी�ण 

पा�लकाले साव�जिनक परी�ण अ�तग�त योजना संचालन, काया��वयन र काय��ि�यामा पारदिश�ता र जवाफदेिहताको वृि� गन� साव�जिनक परी�ण स�ब�धी उपभो�ा
सिमित प�रचालन िनद�िशका बनाई काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको दे�खएन । साव�जिनक परी�ण स�ब�धी ढाँचा तोक� काया��वयनमा न�याएकोले योजनामा
साव�जिनक परी�ण ह�न सकेको पाइएन । पा�लकाले केही ठूला योजनाह� छनौट गरी सामा�जक परी�णको �यव�था समेत काया��वयन गरेको दे�खएन । पा�लकाबाट
संचा�लत सबै पँुजीगत एवं चालु योजनामा िनद�िशका बनाई तोकेको ढाँचा अनु�प साव�जिनक परी�ण गराउने काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।

२७ �थानीय त�यांक र अिभलेख 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन�
�यव�था छ । नगरपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप
संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । त�यांक वेगर �ाथिमकतामा
रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया�व�यनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ । �यसैगरी ��येक
नगरपा�लका र नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल,

खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सांकन वा नगरपा�लकाको सम� �ोफाईल तयार गनु�पन�मा सो समेत तयार गरेको दे�खएनरेको

२८ बे�जु अिभलेख 

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 नगरपा�लका तथा
नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा
कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले नगरपा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । पे�क� तथा बे�जुको एिककृत िववरण
तयार गनु�पद�छ ।

२९ �कोप �याब�थापन तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.१ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको
वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

२९.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार
गनु�पन�, दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा
िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� अिघ�ा वष�ह�मा ख�रद गदा� लागेको
मू�य, �थानीय बजारको �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� र उ�ोग वािण�य संघले
जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान तयार गदा� कोटेसनलाई मा� आधार �लएको छ । िनयमावलीमा भएका
�यव�थाह�को पालना नगरी लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद िमत�ययी, तथा पारदश� भएको छ भनी एिकन गन� सिकएन । साथै ख�रद भएका सामा�ी
आ�दानी गरी एकमु� खच� घटाएकोले सामान �योग तथा मौ�दातको िबवरण �लई खच� �भाबकारी बनाउनु पद�छ ।

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

६-०७८-३-३० च�� मेिडकल हल औषधी उपकरण २९९९९०

५-०७८-३-३० �ी महािबर स�ज�कल ए�ड केिमकल हाउस औषधी उपकरण ५०६३३८

४-०७८-३-३० िनशा फाम�शी औषधी उपकरण ४६४६६०

३-०७८-३-३० आर.एस.स�लायस� औषधी उपकरण ७६३८८

२-०७८-३-३० सृ�ी स�ज�कल ए�ड स�लायस� औषधी उपकरण ८०७३८

३-०७८-३-१९(�कोप) अनव� िबजनेस ए�स�लोर वेड,�याट� े�स ४९७४२४

ज�मा १९२५५३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.३ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाको �कोप �यब�थापन
कोषमा �. ६५०००००। आ�दानी र �. २२२४६७३। खच� भइ बाँक� �.४२७५३२७। दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम कोष खडा गरेको छैन । ऐन
तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

२९.४ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा
काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव�
तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ् सूचना �णाली िवकास र
स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/
गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

२९.५ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन
गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० पदा�धकारी सुिवधा 
पदा�धकारी सुिवधाः मधेस �देशले बनाएको �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन २०७५ को दफा ३ मा
�थािनय तहको आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा स�ब�धीत सभाले पा�रत गरेको सुिवधा तथा भ�ा पाउने �यव�था छ । तर पा�लकाले यो बष� िन�नानुसार
पदा�धकारी सुिवधामा खच� गरेको छ ।

िववरण खच� �यहोन� �ोत खच� रकम

पदा�धकारी सुिवधा राज�व बाँडफाँड २४९९९७१५.

पदा�धकारी अ�य सुिवधा राज�व बाँडफाँड ३९४३५०.

पदा�धकारी अ�य भ�ा राज�व बाँडफाँड ५०००००.

इ�धन पदा�धकारी राज�व बाँडफाँड ४६१५१६.

ज�मा २,६३,५५,५८१.००

उ� खच�मा गत बष�को पदा�धकारी सुिवधा यो बष� खच� गरेको � ७३,६२,४०५.०० घटाउँदा यो बष�को खुद पदा�धकारी सुिवधा � १,८९,९३,१७६.०० ह�न आउँछ
जुन नगरपा�लकाको यो बष�को आ�त�रक आयको तुलनामा २५७.६० �ितशत बढी रहेको दे�ख�छ ।उ� कानूनले आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा सुिवधा पाउने
�यव�था गरेतापिन पा�लकाले राज�व बाँडफाँडबाट मा� खच� �यहोरेको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आय बढाई य�तो खच�लाई आ�त�रक आयको िनिद��
�समािभ� रा�नुपद�छ ।

३१ गत बष�को पदा�धकारी सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको
अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण ७ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ ।
नगरपा�लकाले ६४ जना जन�ितिन�धलाई िमित २०७६ काित�क दे�ख २०७७ अषाढ स�मको 9 मिहनाको पदा�धकारी सुिवधा बापत �. ७३,६२,४०५.००
पदा�धकारी सेवा सुिवधा भु�ानी गरेको छ । भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी वेगर खच� गन� प�रपािटमा सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ सभा स�ालन खच� 
पा�लकाले यो बष� सभा स�ालनको लािग � ९५०१४४.०० खच� गरेको पाइयो । ज�मा ६५ सभा सद�य रहेको नगरसभाको लािग बैठक भ�ा, खाजा लगायतमा खच�
भएको दे�ख�छ । उ� िशष�कबाट नगरसभा सद�य र कम�चारीको लािग भनी १३७ थान �याग � ३७१५४४.०० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ । आ�त�रक आय कमजोर
रहेको पा�लकाले आव�यकता बढी खच� गनु� उिचत दे�खएन । य�तो खच� िनय��ण गरी िमत�ययीता कायम गनु�पद�छ ।

३३ इ�धन खच�को मापद�ड 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�नमा 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 । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� भौचरसाथ लगबुक समेत संल� नराखी �. २०,५०,६१५.०० इ�धन खच� गरेको छ। 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 । एकमु� िबल राखी खच� ले�दा कुन
सवारीले कित इ�धन �योग गय� भ�े �यहोरा एिकन गन� सिकएन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�
काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३४ �मण अिभलेख एवं �ितबेदन 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक
�मण भ�ाको २५ �ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले
अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िविभ� पदा�धकारी तथा कम�चारीले िविभ� �थानमा अनुगमन तथा �मण गरेको
भनी अनुगमन तथा मू�याकंनमा � ४८३७०० र �मण खच�मा � ४,५०,००० खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन । पा�लका िभ� एकै िदन गएर
फक� न सिकने �थानको लािग पिन अनुगमन भ�ा भनी पटक पटक नगर िविभ� पदा�धकारीलाई भ�ा िदएको उिचत दे�खएन । एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा
मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको उिचत दे�खएन । िनयमाबलीमा उ�ेख भए बमो�जम �मण
अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

३५ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७(५) मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने
िदने दवु ैथ�रको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले िविभ� िनमा�ण �यवसायी, पदा�धकारी र कम�चारीलाई �योजन समेत नखुलाई आ�थ�क वष�को अ��यमा िदएको

७,२०९,६००

�म भौचर
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पे�क� फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । फछय�ट गन� वाँक� रहेको पे�क� स�ब��धत काय�मा खच� भएको �माण सिहत िनयमावलीको �यव�था अनुसार पे�क�
फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

३५.१ भरत मंडल २५,०००

३५.२ रमेश कुमार यादव ४,५०,०००

३५.३ बैजु शंकर राउत २,३९,०००

३५.४ बैजु शंकर राउत ७३,८००

३५.५ अरिव�द �साद साह १,५०,०००

३५.६ बैजु शंकर राउत २,०८,०००

३५.७ बैजु शंकर राउत ३,००,०००

३५.८ योगे�� मु�खया २०,०००

३५.९ योगे�� मु�खया १,०२,०००

३५.१० बैजु शंकर राउत १,२५,०००

३५.११ बैजु शंकर राउत ३,००,०००

३५.१२ बैजु शंकर राउत ४,००,०००

३५.१३ �मोद प��डत १,२१,८००

�म भौचर
न�बर
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३५.१४ स�ये�� कुमार ठाकुर ७५,०००

३५.१५ सुरे�� पटेल ७,५०,०००

३५.१६ अंगद कुमार यादव ९,३४,०००

३५.१७ राजिकशोर साह ७,५७,०००

३५.१८ सुरे�� पटेल १,००,०००

३५.१९ चैन िकशोर राउत २४,०००

३५.२० रोह�वा �वा��य चौक� १,००,०००

३५.२१ �वा��य चौक� �ससौिटया १२,००,०००

३५.२२ �वा��य चौक� बगदह २,२५,०००

३५.२३ से�चुरी बैक �ल २,२०,०००

३५.२४ िवजय कुमार महतो ८५,०००

३५.२५ �ी अिभयान नेपाल सामुदाियक �सकाई के�� १,००,०००

३५.२६ भरत मंडल २५,०००

३५.२७ भरत मंडल १,००,०००

�म भौचर
न�बर
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३६ कम�चारी �यव�था 
पा�लकाले आ�नो िनयिमत काय� स�ालन गन� काय�बोझ, काय� �कृित तथा काय� प�रमाण समेतको आधारमा संगठना�मक सव��ण गरी दरब�दी कायम गरेको पाइएन ।
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले पठाएको दरब�दी अनुसारको पदपुित� तथा �र�को ��थित दे�खने गरी िववरण तयार गरेको पाइएन । �र� पदपुित� गन�
के क�तो �यास भएको छ सो िववरण समेत लेखापरी�णको �ममा उपल�ध ह�न सकेन । �र� पद समयमै पदपूित� गरी र दरब�दी भ�दा बढी ह�ने गरी पदपूित� नगरी
कम�चारी �यव�थापनलाई चु�त र द�ु�त बनाइनुपद�छ ।

३७ तलवी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब
खुवाउने पदा�धकारीवाट असुल गराउनु पन� �ावधान छ । यस वष� काया�लयले कम�चारी तलव भ�ामा �. १,७८,६२,९७५.०० खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत
नभएकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन । �च�लत कानूनमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

३८ करार सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९५ मा काया�लय सुर�ा िच�ीप� ओसार पसार, सरसफाई, टेलीफोन, िव�ुत र धाराको संचालन तथा रेखदेख,

पशु�वा��य तथा कृिष �सार काय�, बगैचाको स�भार र रेखदेख, टाईिपङ वा क��यटुरटाईप, ड� ाईिभङ ज�ता साव�जिनक िनकायको दिैनक काय� स�ाालन गन�
आव�यक पन� सेवा करारमा �लनुपरेमा साव�जिनक िनकायको �यि�, फम�, सं�था वा क�पिन सँग करार गरी सेवा �लन स�ने र �य�तो सेवा करारमा �लदा �य�तो
सेवाको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, सेवा संचालन िव�ध, ला�े मोटामोटीखच� र काय��े�गत शत� तयार गरी साव�जिनक िनकायको �मुखबाट ��वकृत
गराउनु पन� �यव�था छ । सेवा �दायकले गरेको सेवाको अनुगमन गनु�पन� �यव�था समेत छ । तर पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गरेको दे�खएन । �य�तै
पा�लकाले काय� प�रमाण तथा काय� बोझ समेतको आधारमा आफैले संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा आव�यक दरब�दी कायम समेत नगरी पा�लकाले
यो बष� करार सेवा शु�कमा � ५९,९४,४००.०० खच� गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा करार िनय�ु� स�ब�धी स�झौता तथा �याद थप स�ब�धी कागजात पेश
नभएकोले करार िनय�ु�को यथाथ�ता एिकन गन� सिकएन । यसरी बै�ािनक संगठन तथा �यव�थापन सव��णको मा�यम�ारा यथाथ� दरब�दी कायम नगरी नयाँ करार
िनय�ु� गन� तथा भैरहेकालाई �याद थ�द ैजाने �वृ��ले नगरपा�लका कोषमा �ययभार ब�द ैजाने दे�ख�छ । इनपुट माफ� त खच� बिढ रहने तर आउटपुट �प�ट नह�ने
�णालीको अ�त गरी करार सेवा �णालीलाई �यव��थत बनाइनुपद�छ ।
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३९ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयमा सोही ऐनको अनुसूची १ बमो�जम पा�र�िमक कर गणना गनु�पन�
�यव�था छ । तर पा�लकाले िन�न कम�चारीको तलब भ�ा भु�ानी गदा� कुनैको गणना गरेतािपन नपुग रहेको र कुनैको गणना नगरेको दे�खयो । तसथ� पा�र�िमक कर
बापतको � स�ब�धीत कम�चारीबाट असुल गनु�पन� �

कम�चारीको नाम छुटपछीको करयो�य आय ला�े कर ितरेको कर नपुग कर

रमेश �साद यादव ९४४४२ ९४४४.२ ८६३.७६ ८६०७.४४

राजिकशोर साह १०४४१८ १०८८३.६ ८६३.७६ १००१९.८४

�मोद कुमार यादव १०४४१८ १०८८३.६ ८६३.७६ १००१९.८४

ज�मा २८६४७.१२

२८,६४७

४० कम�चारी क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी
क�याण कोषमा �.१००००००.०० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । य�तो खच�
कानून�ारा �यव��थत बनाईनुपद�छ ।

४१ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभुत �स�ा�त र
मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय
तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले कानून नबनाई कम�चारीह�लाई यो बष� � ३५,००,०००.०० �ो�साहन तथा पुर�कार बापत �दान
गरेको छ । य�तो सुिवधा कानून �ारा �यव��थत बनाइनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ काया�लय स�ब��ध खच� 
काया�लयलाई वष�भरमा आव�यक पन� सामानको एकमु� िववरण बनाई साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �ावधान वमो�जम ख�रद योजना बनाई �ित�पधा��मक
तवरले ख�रद गनु�पन�मा पटक पटक सोझै बजारबाट ख�रद गरी पु�तक तथा सामा�ीमा �. २४,६३,४५८.०० खच� लेखेको छ । बािष�क ख�रद योजना नबनाई ख�रद
गन� स�ब�धीत कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ । सामानको आव�यकता तथा प�रमाण शु�मै िन��चत गरी �ित�पधा��मक �पले ख�रद कारवाही अवल�बन गन�तफ�
काया�लयले �यान िदन ज�री छ । पटक पटक ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण गरी कानुनको पालना गरी ख�रदलाई िमत�ययी तथा �ित�पध� बनाउनुपद�छ ।

४३ प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा � ५ लाख �प�यास�मको िनमा�ण काय�, मालसमान र परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ ।
�य�तै िनयम ८५ अनुसार एक आ�थ�क बष�मा एकै फम� वा �यवसायी वा सं�थाबाट ५ लाख भ�दा बढीको सामान सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले
प�पि�का छपाइ तथा सूचना �काशनमा सोझै ख�रद माफ� त � १४,०१,९५३.०० खच� गरेको छ । यसरी खच� गन� �वृ��मा सुधार गद� �सलब�दी बोलप� वा
दरभाउप�को मा�यम�ारा �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद ग�रनुपद�छ ।

४४ स�ार सुिवधा 
पा�लकाले यो बष� स�ार महशुलमा � ७,८७,७३०.०० खच� गरेकोमा �य�तो खच� काया�लय �योजनका अित�र� केही कम�चारीलाई मा�सक � १००० दे�ख �
१५०० स�म स�ार सुिवधाको �पमा पिन खच� गरेको पाइयो । स�ार सुिवधालाई कानून�ारा �यव��थत गरेर मा� खच� ग�रनुपद�छ । िविभ� तहका कम�चारीलाई स�ार
सुिवधा िदने गरी कानून बनाएको नपाइएको अव�थामा नगरसभाबाट िनण�य गरी खच� लेखेको छ । कानून�ारा �यव��थत नगरी नगरसभाबाट िनण�य गरी थप �ययभार
ह�नेगरी खच� गन� �वृतीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

४५ सवारी साधन भाडा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा अ�य सेवा ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपयु�� �यव�थाको पालना नगरी दिैनक �
३५०० को दरले एक या�ुवाहक गाडी भाडामा �लई �. ९,९९,७७५.०० खच� लेखेकोमा ख�रद ऐन तथा िनयमावली बमो�जम �ित�पधा��मक त�रकाले लागत अनुमान
तयार नगरी ख�रद गरेको दे�खएकोले िनयिमत नदे�खएको �

९९९,७७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np27 of 89

४६ यातायात खच� 
पा�लकाले इ�धन पदा�धकारी बाहेक काया�लय �योजनको लािग मा�ै इ�धनमा � १४,९४,८७४.०० खच� गरेको दे�ख�छ । �य�तै काया�लयमा भएका सवारीका
अित�र� काया�लय �योजनको लािग दिैनक � ३५०० का दरले सवारी साधन भाडामा पिन �लएको दे�ख�छ । यसरी काया�लयका सवारी र इ�धन समेत �योग भएको
अव�थामा िविभ� काय��ममा पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई यातायात खच� भनी भु�ानी िदएको मना�सब नदे�खएको �

गो.भौ.नं. र िमित पदा�धकारी/कम�चारी �ित �यि� यातायात खच� दिैनक कुल यातायात खच�

४८-०७७/८/२७ ४ जना १५०० ६००००.

८१-०७७/९/१६ १००० ४००००.

४२२-०७८/३/२७ १५ १५०० २२५००

४२६-०७८/३/२७ १८ जना १००० १०४०००.

१६८-०७७/१२/१२ ८ जना १००० ३४०००.

४४७-०७८/३/३० ४ जना १००० ७९०००.

ज�मा २७९५००.

२७९,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ अ�य �योजन खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम िवनीयो�जत बजेट िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा �ा� ह�ने रकम
तोिकएको काममा मा� खच� गन� सिकनेमा काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत िन�न अनुसार �.२६३५१२। खच� गरेको र कैिफयतमा
उ�ेख भएको �माण समेत संल� भएको नदे�खँदा खच� रकम िनयिमत दे�खएन । यसरी खच� गदा� नगरपा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा
चाप पन� काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा असर पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�खएको अिनयिमत �.

भौ.नं. काया�लयको नाम िववरण रकम

९ सश� �हरी बल गोडैता सवारी मम�त ४२०००

१३ गोडैता �हरी चौक� इ�धन १२५६०

३१ ८ वटा �हरी चौक� इ�धन र चाडपव� ९४८००

५० सश� �हरी बल िबओपी बलराउधोरण गाडी मम�त ४१३७०

७९ सश� �हरी बल िबओपी बहादरुपुर इ�धन/िविवध १५०५०

३२८ इलाका �हरी काया�लय गडिहया सवारी मम�त ५७७३२

ज�मा २६३५१२

२६३,५१२

४८ कानुनी स�ाहकार 

�थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधास�व�धी ऐनह�मा पदा�धकारीह�को लािग स�ाहकार तथा सहायक कम�चारी राखी पा�र�िमक िदने �यव�था
छैन । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी एक कानुनी स�ाहकारलाई िमित मा�सक तलब � ३५९९०.००, महँगी भ�ा मा�सक � २००० र चाडपव� खच�
समेत �. ४,९१,८७०.०० भु�ानी गरेको छ । कानुनमा उ�े�खत सुिवधा वाहेक स�ाहाकार कम�चारी िनयिु� गरी खच� गन� काय� िनयिमत नदे�खएको �.

४९१,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ बैठक भ�ा 
�देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ को बँुदा नं.१४(२) मा एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी र कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा बैठक भ�ा नपाउने �यव�था
ग�रएको भएतापिन पा�लकाले बैठक भ�ा स�ब�धी कुनै मापद�ड तयार गरेको पाइएन ।य�तो मापद�ड िबना यो बष� नगरसभाको िनण�य नं. १६ मा �देश सरकारको
काय� िव�ध अनुसार बैठक भ�ा उपल�ध गराउने भ�े �यव�था गरेतापिन कुन अव�थामा र कसले बैठक भ�ा पाउने �प� िनण�य नगरेको तर भैसकेको खच�लाई
अनुमोदन गन� कमजोरीमा सुधार गनु�पद�छ । काय�पा�लका लगायत कम�चारीको बैठक भ�ामा यो बष� कुल � २०,३२,२७०.०० खच� गरेको दे�ख�छ । बैठक भ�ा
स�ब�धी केही भौचरको नमूना परी�ण गदा� िन�नानुसार �यहोरा दे�खयो ।काया�लय समयमा र िनयिमत �कृितको कामको लािग रा�खएको बैठकमा समेत भ�ा भु�ानी
िदनु उिचत दे�खएन । बैठक भ�ा स�ब�धी �प� मापद�ड बनाइ बैठक भ�ा खच�लाई िनय��ण गनु�पन� दे�खएको �

भौचर नं. बैठकको िशष�क भ�ा �ा� गन� सं�या भु�ानी रकम कैिफयत

१७१-०७७/१२/१२ अनुगमन सिमितको बैठक ४ १२९६०० समय उ�ेख नगरेको

४२६-०७८/३/२७ िश�ा सिमित बैठक १८ १४४०००

४७०-०७८/३/३० िश�क समुहको बैठक ८ ७०००० िभ� िशष�कको रकम बैठक भ�ामा खच� गरेको ।

ज�मा ३४३६००.

३४३,६००

५० मू.अ.कर समायोजन 

साव�जिनक खरीद िनयमावली , २०६४ को िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह
स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको
वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत दरभाउ र मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग
वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । तर सो अनु�प लागत अनुमान तयार नगरी पा�लकाले �सलब�दी
दरभाउप�को मा�यम�ारा १७ �कारका िविभ� फारामह� छपाई बापत ल�क� ि��टस� जनकपुरलाई � १०७३२९६.०० भु�ानी गरेको छ । �य�तै आव�यकताको
िब�लेषाण गरी ख�रद योजना माफ� त ख�रद गरेको समेत पाइउन । ख�रद �ि�यामा दे�खएका उि��खत कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ । उ� भु�ानीमा मू�य अिभवृि�
कर िनमयमावली ५३ को िनयम ६ ग बमो�जम भु�ानी ह�ने मू.अ.कर म�ये ५० �ितशत कि� गरी स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला गनु�पन�मा नगरेकोले उ�
भु�ानीमा समावेश भएको मू.अ.कर � १२३४७६.५३ को ५० �ितशत � ६१७३८.२६ स�ब�धीतको मू.अ.कर िववरणमा समावेश भएको �माण पेश गनु�पन� �

६१,७३८.२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ मू�य अिभवृि� कर कि� नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर कि� नगरेकोः मू�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोधनको �यव�था साथै मू�यअिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ मा भएको २१ औ
संशोधनले िनयम ६(ख) पिछ थिपएको िनयम ६(ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ स�थाले ठे�का स�झौता वा करार
अ�तग�त आपूित� ह�ने ब�तु वा सेवा वा ब�तु वा सेवाको वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ३०
�ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व शीष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था उ�ेख भएकोमा
पा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानीमा सो अनुसार कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरेको दे�खएन । तसथ� िन�नानुसारको मू.अ.कर रकम स�ब�धीत फम�को
मू.अ.कर िववरणमा समायोजन भएको �माण कागजात पेश गनु�पन� �

भौचर नं. पाट� भु�ानी रकम ३० �ितशत मू.अ.कर

२९४-०७८/३/१ सौया� इ��जिनय�र� ए�ड इ��ा�ट�चर क�पनी �ा.�ल. ४९७२०० १७१६०.

३१०-०७८/३/४ िड.�ज. इ��जिनय�र� क�स�टे�सी १९७७५०० ६८२५०.

४७२-०७८/३/३० आर आर म��टपल ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ४९८३३० १७१९९.

ज�मा १०२६०९

१०२,६०९

५२ सवारी साधन मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो
स�भार गरी वा चालु अव�थामा रा�ने उ�रदािय�व स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त
गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले मम�त खच�
भु�ानी गदा� म.ले.प.फा.नं. 415 तयार नगरी �. १७,४०,८९०.०० खच� लेखेको छ । तयार गनु�पन� अिभलेख तयार नह� ँदा ग�रएको खच�को यथाथ�ता यिकन गन�
सिकएन साथै मम�तको �ममा फे�रएका कितपय पाट�पुजा�ह�को अिभलेख, संर�ण तथा सदपुयोग स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । आ�त�रक आय कमजोर रहेको
पा�लकाले िविभ� तहका कम�चारीलाई िन��चत मापद�ड िबकास नगरी मम�त खच�को सुिवधा िदनु उिचत दे�खएन । िनयमको पालना तफ�  काया�लयको �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ घरभाडा 
पा�लकाले यो बष� काया�लय �योजनको लािग भनी घरभाडा िशष�कमा � १४,९९,५००.०० खच� लेखेकोमा लेखापरी�णको �ममा घरभाडाको स�झौता पेश नभएकोले
भु�ानी भएको मा�सक दर र कुल रकम यथाथ� हो भनी एिकन गन� सिकएन । खच� ले�दा स�झौता लगायतका कागजात संल� नगन� तथा लेखापरी�णमा पेश नगन�
कमजोरीमा सुधार ह�नुपद�छ ।

५४ मम�त सेवा 
पा�लकाले क��यटुर मम�त स�भार सेवा उपल�ध गराउने र सो बापत बािष�क �पमा पा�लकाले � ३०००००.०० उपल�ध गराउने गरी ग�रएको स�झौता अनु�प
अ�पना साहलाई � ३०००००.०० भु�ानी गरेको पाइयो । तर स�झौतामा र भु�ानीका बखत िनजले के कती क��यटुरमा मम�त सेवा पुया�एको हो सो �यहोरा खु�दनै
। करार सेवा शु�कबाट भु�ानी िदइएकोमा सेवा शु�क िनधा�रण कसरी ग�रएको हो सो �यहोरा पिन खु�न सकेन । अनुमानको आधारमा रकम िनधा�रण गरी र मापिनय
सुचकको आधारमा काय� मू�याकंन नगरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

५५ िभ�े लेखन काय� 
पा�लकाले स�देश मूलक िभ�ेलेखन काय��म अ�तग�त जीवन क�याण के�� नेपाललाई � ४९९६०२.०० भु�ानी गरेको पाइयो । सं�थाले पेश गरेको ��तावमा
वालपे�टी� ३४३५ वग� िफट �ित वग� िफट � ४४.३५ को दरले र लेखन काय� ४८४० वग� िफट �ित वग� िफट � ६८.७१ को दरले काम गन� गरी पेश भएको र सोही
सं�थासँग स�झौता समेत भएकोमा काम ह�दाका बखत यथाथ� भएको कामको मापन नगरी र उ� ��ताव बमो�जम काय� भएको एिकन नगरी भु�ानी िदएको दे�खयो ।
तसथ� कामको यथाथ� मापन भएको �ितवेदन पेश गनु�पन� �

४९९,६०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ गह� ँको िबउँ ख�रद 

काया�लयले १२५० ��व�टल गह� ँ �ित ��व�टल � ७५०० को दरले ५० �ितशत लागत साझेदारीमा ख�रद गरी गो.भौ.नं. २८९ चालु बाट � ४५०००००.०० र भौ.नं.

१९३ पँू�जगतबाट � १८७५०० गरी कुल � ४६८७५००.०० सफु ए�ोभेट गडैतालाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ । यसरी िबउँ ख�रद गरी िबतरण गदा� काया�लयको
�े�िभ� कृिष काय�मा संल� सबै कृषकह� म�येबाट केही कृषक पटक पटक नदोहो�रने गरी तथा सबै कृषकलाई लाभको िबतरण समानुपाितक तथा औिच�यपूण� तबरले
ह�ने गरी कृषक छनौटको भरपद� र बै�ािनक �णाली िबकास गरेको पाइएन । य�तो �णाली नह�दा सूचना र काया�लयमा पह� ँच ह�ने केही कृषकह�ले मा� पटक पटक लाभ
�ा� गन� स�ने दे�खएकोले कृषक छनौटको िब�वसनीय र बै�ािनक आधार िबकास गरी काया��वयन ग�रनुपद�छ । �य�तै साव�जिनक खरीद िनयमावली , २०६४ को
िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो
साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा
�च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत दरभाउ र मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको
आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । तर सो अनु�प लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन�मा लागत अनुमान तयार नगरी
�सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गरेको पाइयो । साथै स�झौतामा िबउँको �कार िबजय र आिद�य ह�नुपन�, िबउँ �मािणत �थम पु�ताको ह�नुपन� तथा िबउँ
मा�यता �ा� क�पनी वा सहकारीको ह�नुपन� �य�था भएतापिन ख�रद िबलमा िबउँको �कार नखुलेको तथा मा�यता �ा� क�पनी वा सहकारी भए नभएको �माण संल�
समेत नभएकोले िबउँ स�झौता अनु�पको नै �थयो भनी आ�व�त ह�न सिकएन । �य�तै िमित २०७७ काित�कमा कृिष सामा�ी क�पनी �लिमटेड �ादेिशक काया�लय
हेटौडामा िबजय गह� ँ उ�त �तरको �ित ��व�टल ६५०० मा उपल�ध भएको ��थितमा काया�लयले लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद गदा� �ित ��व�टल � १००००
को दरले १२५० �वी�टलको � १२,५०,००००/- बढी लागत पन� गई ५० �ितशत लागत साझेदारीको आधारमा काया�लयलाई � ६,२५,०००.०० बढी �ययभार पन�
गएको दे�ख�छ । तसथ� ख�रद �ि�या पुरा नगरेको तथा स�झौता अनु�प सामा�ी �ा� भए नभएको समेत एिकन नगरी खच� ले�दा बिढ �ययभार पारेको दे�खएकोले
िनयिमत गनु�पन� �

६२५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ �यि�माफ� त भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४९ मा िब�ेताबाट सोझै मालसमान ख�रद गन� नसिकने भएमा काया�लयको कम�चारीलाई
पे�क� िदई पठाउनु पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले िन�नानुसार खच� भु�ानी गदा� स�ब�धीत सं�था/फम�लाई भु�ानी निदई �यि� माफ� त भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी
खच� भु�ानी गन� �वृ��मा सुधार गरी कारोबार भएकै सं�था वा फम�लाई नै भु�ानी गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. र िमित कम�चारी �योजन रकम �

८-०७७/८/२३ रमेश �साद यादव सवारी मम�त/िविवध/इ�धन ६७७३०.

५६-०७७/८/२७ राजिकशोर साह खाजा खच� ९५७४०.

४३०-०७८/३/२९ सुरेश कुमार प��डत िविवध १७५०००.

४४४-०७८/३/३० रं�जत कुमार साह मेिशनरी औजार ११००००.

४७३-०७८/३/३० रं�जत कुमार साह स�ार महशुल ४८०००.

४७४-०७८/३/३० अरिब�द �साद साह स�ार महशुल ७६०००.

५८ भु�ानी िदन बाँक�को िववरण 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ४५-०७७/८/२० बाट िमित ०७७ �ावण भ�दा अिघको िबल भपा�ई राखी कोरोना स�ब�धी खच� � ६४६२०.०० गरेको पाइयो । भु�ानी िदन
बाँक�को िववरण िबना गत बष�को िबल भपा�ई राखी खच� लेखेकोमा सोही िबल भपा�ईबाट गत बष� खच� ले�खए नले�खएको सुिन��चत ह�नुपन� �

६४,६२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ िविवध खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा
रा�नुपन�, िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यो वष� िविवध खच� वापत �.

४९,५९,६७५.०० खच� गरेको छ । उ� खच� नगरपा�लकाको कुल आ�त�रक आय � ७३,७३,०७७.१२ को तुलनामा ६७.२७ �ितशत रहेको दे�ख�छ । य�तो खच�
खाना खाजा लगतायतमा खच� ह�ने गरेको दे�ख�छ । नगरसभाले नगरपा�लकाबाट स�ालन ह�ने काय��मको स�दभ�मा काय��ममा सहभागी ह�नेलाई खाना र खाजाको दर
तोकेको भएतापिन अ�य अव�थामा �य�तो खच� कसरी गन� वा नगन� स�ब�धी कुनै िनण�य भएको दे�खएन । कानूनी �पमा मापद�ड तोकेर िमत�ययी �पमा खच� गन�
सिकने भएतापिन पा�लकाले य�तो खच�मा कुनै मापद�ड िबकास नगरेको, िबल िबजक भौचर साथ रा�ने गरे तापिन �योजन र औिच�यता तथा आधार पु�ी गन�
नगरेको ज�ता कमजोरीह� दे�खएका छन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने स�ब�धीत कम�चारीलाई कानून बमो�जम
�ज�मेवार बनाई य�तो खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६० आ�थ�क सहायता 
कुनै �यि� तथा सं�थालाई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने �यव�था �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा �यव�था भएको दे�खदनै । आ�थ�क सहायता तथा
िवतरणमु�ख काय��मले पँू�ज िनमा�णमा योगदान पुया�उने अंश घ�न गई पू�जगत काय� �गितमा असर गन� अव�था एकाितर दे�ख�छ भने अक� तफ�  य�तो खच�ले
�ितफल निदने ह��छ । य�तो िवतरणमु�ख एवं आ�थ�क सहायता िवतरण �ि�यालाई िनय��ण गनु�पन� भनी गतिवगतमा सुझाव िददं ैआएकोमा यो वष� पिन िविभ� �यि�
तथा सं�थालाई अ�य सामा�जक सहायतामा � ५,८४,२६०.०० र उ�ार राहत पुन�था�पनामा � २४,७५,४७७.०० गरी कुल � ३०,५९,७३७.०० िवतरण गरेको
दे�ख�छ । य�तो खच�लाई िन��चत िव�ध र मापद�डको िबकास गरी िनय��ण र �ितफलमुखी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१  औषधी ख�रद 

पा�लकाले यस वष� नगरपा�लकाले नगरपा�लका चालु िशष�कबाट आयवु�िदक औषधी �. ९९९७७५.०० र अ�य मेिडकल औषधी तथा उपकरण � २८,१२,५००.००
तथा सश�त अनुदान बाट � १८,५०,०००.०० गरी कुल � ५६,६२,२७५.०० मु�यको औषधी तथा �वा��य उपकरण ख�रद गरेको छ । िविभ� औषधीह� िनशु�क
िवतरण गन� नेपाल सरकारको नीितलाई काया��वयन गन�को लािग पा�लकाले समयमै औषधी ख�रद गरेको दे�खदनै । पा�लकाले िमित ०७८/३/३० मा �सलब�दी
दरभाउप�को मा�यम�ारा � ४०,१४,०००.०० को औषधी ख�रद गरेकोमा साव�जिनक खरीद िनयमावली , २०६४ को िनयम ११ वमो�जम साव�जिनक िनकायले
मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य
साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत �थािनय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत
दरभाउ र मालसमान आपुत� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।काया�लयले सो अनु�प लागत अनुमान तयार नगरी केही फम�सँग दर माग गरी औषतको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको दे�ख�छ ।लागत अनुमान
तयार गदा� ख�रद भएका औषधीको माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा
आव�यक िववरण �ा� ह�न नसकेकोले खच� र यसको उपयोिगताको यथाथ�ता िव�लेषण गन� सिकएन । �य�तै स�झौताको शत�ह�मा औषधी WHO GMP Certify

Company बाट उ�पादन भएको ह�नुपन� भिनएकोमा �य�तो शत� पुरा गरे नगरेको एिकन नगरी भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी शत�ह� पालना गरे नगरेको एिकन नगरी
भु�ानी िदने कम�चारीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाई पा�लकाले ह�ता�तरण गरेको  औष�ध स�व��धत �वा��य चौिकह�ले आ�नो �ज��स खातामा आ�दानी
वा�ध नाग�रकलाई िनशु�क िवतरण गरेको सुिन��चत ग�रनुपद�छ ।

६२ पोषण काय��म 

पोषण सुधार काय��म वापत पा�लकाले गो भौ नं २३४।०७८।३।२७ मा हा�ो मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �ल लाई �.६२५००० अनुदान िनकासा भु�ानी
ग�रएको दे�खयो । पा�लकाले अनुदान वापत भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत काय��ममा बजेट खच� भएको छ भ� सिकएन । तसग� अनुदान वापतको रकम स�ब��धत
सं�थाले आ�दानी बाँधी स�ब��धत �योगजनमा खच� भएको एिकन गनु�पन� �.

६२५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ कृिष अनुदान 

पा�लकाले कृिष िवकास शाखामा अनुदानका लािग कृषक, कृषक समुह कृषक सहकारी सं�था छनौट तथा मु�या�न, गन� काय�िव�ध तयार गरी सोही बमो�जम लाभ�ाही
छनौट, मु�या�न गन� काय�ह� गनु�पद�छ । काया�लयले यस बष� िन�नानुसार अनुदान काय��म संचालन गरेकोमा काय�िव�ध तयार नगरी लाभ�ाही छनौट, कामको
मु�या�न लगायत काय� नगरी वडाले �सफा�रस िदएको आधारमा कृषक छनौट गरी खच� गरेको छ । काय�िव�ध तयार नगरी मु�या�न तथा छनौट गदा� वा�तिवक
लाभ�ाही छनौट भई लाभा��वत भएका छन भ� स�ने अव�था समेत रहेन । अत काय�िव�ध िनमा�ण गरी लाभ�ाही छनौट, मु�या�न, खच� स�ब��ध स�पुण� काय�
काय�िव�ध अनुसार गरी काय� गन� र खच� �भावकारी तथा पारदश� गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं िववरण वापत अनुदान रकम

१९१।०७८।३।२२ �ी जय िशव कृिष सहकारी सं�था �ल धान िवउ िवतरण ५० �ितशन १९९९९५०

२१६।०७८।३।२५ �ी जय िशव कृिष सहकारी सं�था �ल ��ेयर तथा मोटर िवतरण ५० �ितशत २०१२५०

२२५।०७८।३।२६ �ी राम कृषक समुह प�प सेट िवतरण ५० �ितशत ६६५०००

२२६।०७८।३।२६ �ी देिव कृषक समुह धान िवउ िवतरण ५० �ितशत ६६५०००

२७९।०७८।३।३० �ी बौि�माई धान पकेट संचालन सिमित धान िवउ िवतरण ५० �ितशत ६६५०००

१७१।०७८।३।२० सफु ए�ोभेट मुगको िवउ िवतरण १०० �ितशत ४९८०००

१७३।०७८।३।२० रोसल डेकोर स�लायस� �सलाई मे�सन तथा अगरब�ी बनाउने मे�सन िवतरण १०० �ितशत ४८७९९५

१७४।०७८।३।२० गणपित गणेश स�लायस� मोटर िवतरण १०० �ितशत ७९९६४

ज�मा ४६९४२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ आयोजनाको गुण�तर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ाले आफुले �लएको काम गुण�त�रय बनाउन �य�को �ािव�धक नापजाँच �ािव�धकबाट गराई
साव�जिनक िनकायबाट अनुगमन गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले आयोजना काया��वय गदा� कितपय भवन, खानेपानी, �सचाइ ज�ता संरचनाह�मा िन��चत अशको
लािग मा�ै रकम िविनयोजन गरी काम गराउदा �य�ता संरचना लामो समयस�म पूण� नह�ने, वातावरणीय �भाव लगायतको कारणले गुण�तरमा �ास आउन स�ने
स�भावना रह�छ । �य�तै पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट काम भएका सडक िपच ढलान लगायतका केही आयोजनामा गुण�तर परी�ण गरी �ितवेदन �लने गरेको
भएतापिन �य�तो परी�ण सबै �कृितका आयोजनामा अिनवाय� गरेको पाइएन । तसथ� आयोजना एकैपटक पूण� �पमा स�प� ह�ने गरी र सबै आयोजनाको ��यक
चरणमा गुण�तर परी�ण अिनवाय� गन� �यव�था गरी आयोजना �यव�थापनलाई �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

६५ �यूनतम दररेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ मा ��येक आ�थ�क बष� शु� ह�नुभ�दा १५ िदन अगाव ै आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण काय� तथा अ�य सेवाको
�योजनको लािग िनमा�ण सामा�ी, �याला, भाडा तथा महशुलको �थानीय �यूतम दररेट तो�नुपन� �यव�था छ ।तर पा�लकाले हालस�म �थानीय �यूनतम दररेट
िनधा�रण गरेको पाइएन । कानूनमा भएको �यव�थाको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ िबतरणमुखी काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको
�ाथिमिककरण, योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले उि��खत �यव�था अनु�प योजना तयार
नगरी िन�नानुसार अनुउ�पादक तथा िबतरणमुखी काय��ममा समेत खच� गन� गरेको दे�खयो । साथै समानह� ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम ११ अनु�प लागत अनुमान समेत तयार नगरी ख�रद गरेको दे�ख�छ । यसरी प�के िनण�यको आधारमा र खास �ितफल �ा� नह�ने काय��ममा खच� गन� र ख�रद
गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीले तोकेको �ि�या समेत पुरा नगन� �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

८३-०७७-११-२० गणपती गणेश स�लायस� क�बल ख�रद २९९७६०

१७०-०७८-१-२७ महादेब ट� ेडस� क�बल ख�रद १९९९९६

२६७-०७८-३-२० आर.एन. स�लायस� झुल ४९९१७७

१७९-०७८-१-२७ नमन ट� ेडस� छाता िबतरण ९९६६६

१५१-०७८-१-०८ सृि� स�ज�कल ए�ड स�लायस� िट.सट� २९९६७६

३७५-०७८/३/२१ (चालु) सिचन जेनरल �टोस� �याग ३७१५४४

ज�मा १७६९८१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ िशष�क फरक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा स�ब��धत उपिशष�कमा िविनयोजन एक समूहको खच� िशष�कको रकम न�बरमा
रकम अपया�� छ र सो खच� नगरेमा सरकारी हानी नो�सानी ह�ने वा सरकारी काममा बाधा पन� दे�खएमा सोको �प� कारण खुलाई सोही उपिशष�कको अक� समूहको
खच� िशष�कको मौ�दात रकमबाट खच� ग�र �य�तो काम भएको सात िदन िभ� �यसरी खच� गरेको रकम िनयिमत गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार
�.१४७३५२७ । खच� उ�े�खत िनयमको पालना नगरी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िबवरण खच� लेखेको िशष�क खच� ले�नुपन�
िशष�क

रकम

१९७-०७८-२-२१ शुसा�त इ�टर�ाइजेज दराज,कु�स� सवारी साधन फिन�चर ४९३५२७

३६६-०७८-३-३० माँ वौधी उ.स सडक मम�त सवारी साधन िनमा�ण २८८०००

३७२-०७८-३-३० िशतल टे��नकल ट� े िड�
इ���ट�यटु �ा.ली

मिहलाह�को �मता िवकासका लागी
आधारिशला ता�लम

खानेपानी संरचना
िनमा�ण

�सपमुलक
ता�लम

४०००००

३७१-०७८-३-३० सनराइज टे��नकल ट� े िड�
से�टर �ा.ली

बाल अ�धकार स�ब�धी ता�लम फिन�चर �सपमुलक
ता�लम

२९२०००

ज�मा १४७३५२७

१,४७३,५२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ खच�को साव�जिनकरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल, भरपाई, �माण र कागजात सिहत लेखा
रा�नुपन�, िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६)

मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल, भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा
समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन�,िनयम ९७(७) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक
िक�ताका गरेको खच�को सूचना साव�जिनक टाँस गनु�पन�छ र आफूले गरेका कामकारबाहीको स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तोकेको �ि�या
बमो�जमतोकेको अव�धिभ� सामा�जक लेखाप�र�ण गनु�पन� �याब�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा उ�े�खत िनयम अनुसार खच�
बैठकबाट अनुमोदन तथा साव�जिनक गरेको �माण खच� साथ पेश भएन । कानुनको पालना ग�र गराई खच� िमत�ययी तथा पारदश� गनु�पद�छ ।

६९ गैर सरकारी सं�थाबाट काम गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार
गनु�पन�, दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१घ) मा एक
आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �.५ लाख भ�दा बिढ रकमको ख�रद एउटै, फम� वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था, साव�जिनक ख�रद ऐन,

२०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम, अिभमुखीकरण, सव�लकरण, मूल �वाहीकरण ज�ता काय� िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर
सरकारी सं�थाबाट गराउन स�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९(१) मा �य�तो कामको लािग ला�े रकमको मोटामोटी लागत
अनुमान तयार गरी िनयम ९९(२) बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सुिचमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई क��तमा १५ िदनको सूचना
�काशन गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको आ�थ�क ��ताव �वीकृत गरी िनयमावलीको िनयम ९९ बमो�जम मु�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका
सं�थाबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी वजेटलाई आधार बनाई कोटेशन माग गरी िन�नानुसार सं�थाबाट जनचेतना
स�ब�धी ता�लम संचालन गरेकोमा �य�ता सं�थाह�ले िबजक जारी नगरी िविवध िक�समका खु�ा िबल भपा�ईह� संल� गरी िहसाब फरफारक गन� गरेको पाइयो । यसरी
खच� गदा� काय��म िमत�ययी तरीकाले भयो भ� स�ने अव�था समेत रहेन । सो काम गराउन स�ने �मता तथा अ�य िवषयह� यिकन नगरी खच� गन� प�रपाटीमा सुधार
ह�नुपद�छ ।

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम

९१-०७७-१२-०४ राि�� य मानव सुचना तथा संचार के�� बालिबबाह स�ब��ध ता�लम ५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२-०७७-१२-०४ एिककृत �ािमण िवकास के�� बालिबबाह मु�� वडा धोषणा ५०००००

१५४-०७८-१-०८ उ�वल भिव�य मिहलाह�को �मता िवकासका लागी आधारिशला ता�लम ५०००००

१८४-०७८-०२-१ िपछिडएको समाज उ�थान सं�था साबुन बनाउने ता�लम २०००००

१८३-०७८-१-२८ तराई मधेश उ�थान समाज नेपाल साबुन बनाउने ता�लम ५०००००

२४१-०७८-३-१४ उधमिशलता मिहला सश���करण नेपाल मिहला सश���करण ३०००००

३०१-०७८-३-२४ सामा�जक िबकास सं�था नेपाल मिहला सश���करण ५०००००

३७३-०७८-३-३० मानव िबकास के�� मिहला पु�ष समिबकास ता�लम ४०००००

३७२-०७८-३-३० िशतल टे��नकल ट� े िड� इ���ट�यटु �ा.ली मिहलाह�को �मता िवकासका लागी आधारिशला ता�लम ४०००००

३७१-०७८-३-३० सनराइज टे��नकल ट� े िड� से�टर �ा.ली बाल अ�धकार स�ब�धी ता�लम २९२०००

ज�मा ४०९२०००

७० अि�म कर 

आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क भु��ानीमा( मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका) सं�थाह�ले भु�ानी �लएको रकममा १५ �ितशत कर क�ा
गनु�पन� �यव�था भएकोमा िन�नानुसार सं�थाह�ले िबजक जा�र नगरेको अव�थामा अि�म कर �. ४९६०२२। क�ा गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा सो नगरेकोले
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम कर रकम कर क�ी
रकम

नपुग
अि�म कर

९१-०७७-१२-०४ राि�� य मानव सुचना तथा संचार बालिबबाह स�ब��ध ता�लम ५००००० ७५००० १४९०० ६०१००

४९६,०२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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के��

९२-०७७-१२-०४ एिककृत �ािमण िवकास के�� बालिबबाह मु�� वडा धोषणा ५००००० ७५००० १४९०० ६०१००

१५४-०७८-१-०८ उ�वल भिव�य मिहलाह�को �मता िवकासका लागी
आधारिशला ता�लम

५००००० ७५००० १४६५० ६०३५०

१८४-०७८-०२-१ िपछिडएको समाज उ�थान
सं�था

साबुन बनाउने ता�लम २००००० ३०००० ४१२५ २५८७५

१८३-०७८-१-२८ तराई मधेश उ�थान समाज
नेपाल

साबुन बनाउने ता�लम ५००००० ७५००० ९२०० ६५८००

२४१-०७८-३-१४ उधमिशलता मिहला
सश���करण नेपाल

मिहला सश���करण ३००००० ४५००० ८५८५ ३६४१५

३०१-०७८-३-२४ सामा�जक िबकास सं�था नेपाल मिहला सश���करण ५००००० ७५००० १४३१८ ६०६८२

३७३-०७८-३-३० मानव िबकास के�� मिहला पु�ष समिबकास ता�लम ४००००० ६०००० १५५०० ४४५००

३७२-०७८-३-३० िशतल टे��नकल ट� े िड�
इ���ट�यटु �ा.ली

मिहलाह�को �मता िवकासका लागी
आधारिशला ता�लम

४००००० ६०००० १२२०० ४७८००

३७१-०७८-३-३० सनराइज टे��नकल ट� े िड�
से�टर �ा.ली

बाल अ�धकार स�ब�धी ता�लम २९२००० ४३८०० ९४०० ३४४००

ज�मा ४०९२००० ६१३८०० ११७७७८ ४९६०२२

७१ अमानतबाट काय� १,५३७,९३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९८(१)मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव� �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ
। िबिभ� वडाको �सफा�रसमा वडा अ�य�, सिचव एवं अ�य कम�चारी माफ� त अमानतमा गराएको कामको मू�यांकन गरी स�ब��धत वडा अ�य� तथा कम�चारीलाई
भु�ानी िदएको दे�ख�छ । अमानतबाट काम गराउनु पूव� �वीकृित �लएको दे�खदनै । काया�लयले िनमा�ण स�व�धी सामा�ी ख�रद गरी �यालामा काम गराउन पन�मा सो
नगरी काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई काय� गन� दर िव�लेषणको दरमा वडा अ�य� तथा कम�चारी माफ� त िविभ� फम�बाट सामान ख�रद गरी सोही िवलको आधार र
डोर हा�जरी संल� गरी �ािव�धक िवलको आधारमा �.१५३७९३९। भु�ानी िदएको िनयिमत नदे�खएको �

भौ नं ।िमित पदा�धकारी । कम�चारी कामको िववरण रकम

१७-०७७-९-१६ वडा सिचब माया देबी ख�ी �ाभेल काय� ७३७६०

३४-०७७-१०-६ वडा सिचब राम एकवल राय सामान ख�रद ११४२२०

३१-०७७-१०-०४ बजार ठेकेदार प�पु कुमार यादव �ाभेल काय� ३४६३००

४२-०७७-१०-२१ वडा सिचब रामपृत �संह प�प जडान ७१९४७

६४-०७७-११-१७ माया देबी ख�ी �ाभेल काय� ४९८१६

८५-०७७-१२-०२ माया देबी ख�ी क�पाउ�ड वाल ४५०००

१९१-०७८-२-१६ िभखारी राउत वाइ�र� काय� ६७८५८

२०३-०७८-२-३० गौरी शंकर राउत भवनको रंगरोगन ९०९९८

२०१-०७८-२-३० रामच�� गोसाई �ाभेल काय� ९३६१५

२५३-०७८-३-१८ माया देबी ख�ी �ाभेल काय� ९६५६५

२७९-०७८-३-२२ उमेश कुमार व�नेत �ाभेल काय� ९८४६०

२९९-०७८-३-२४ राम एकबल राय चौतारा ढलान ९७५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८१-०७८-३-३० देवे�� कुमार मि�क �ाभेल काय� १९४४००

३२०-०७८-३-२८ िभखारी राउत सडक ढलान ९७५००

ज�मा १५३७९३९

७२ स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट
स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउनुपन� �यब�था रहेको छ । �थानीय तहले स�टवेयर सोझै ख�रद गरी देहाय बमो�जम �.५८७७००। खच� गरेकोमा ख�रद भएका
स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन। य�ता स�टवेयर �वीकृित �लई स�ब��धत परामश�दाताबाट स�झौता अनुसार �योग भएको
सुिन��चत गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम स�टवेयर रकम

६-०७७-८-१८ स�टेक इ�फो�सस �ा.ली एिककृत कर संकलन �णाली जडान ४५२०००

५-०७७-८-१८ �स�जजन एनफोटेक �ा.ली दता� चलानी सुचना �णाली १३५७००

ज�मा ५८७७००

५८७,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ ख�रद तथा जडान 

ख�रद भएका िनमा�ण सामा�ी �योग भएको �ािव�धक िवल पेश गनु�पद�छ । काया�लयले �.१९३३७४१। वरावरको �मुपाइप तथा िबधुत सामा�ी सोझै ख�रद गरी खच�
गरेको तथा ख�रद भएका सामान �योग भएको �ािव�धक िवल समेत खच� साथ संल� भएको नदे�खएकोले �योगको �ािव�धक िवल तथा नािप िकताब पेश गरी �समा
भ�दा बिढ ह�ने गरी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम िववरण रकम

२०७-०७८-२-३० �याग स�लायस� �मु पाइप ३० िम.िम ५२ थान ४८४७७०

१९५-०७८-२-२१ जानक� स�लायस� िबधुत सामा�ी ४९५४८९

४८-०७७-१०-२३ जानक� स�लायस� िबधुत सामा�ी ४५४३०५

३०२-०७८-३-२५ िप�टी ट� ेडस� वाईफाइ जडानको लागी सामान ख�रद ४९९१७७

ज�मा १९३३७४१

१,९३३,७४१

७४ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार
गनु�पन�, दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा
िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� अिघ�ा वष�ह�मा ख�रद गदा� लागेको
मू�य, �थानीय बजारको �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� र उ�ोग वािण�य संघले
जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान तयार गदा� कोटेसनलाई मा� आधार �लएको छ । िनयमावलीमा भएका
�यव�थाह�को पालना नगरी लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद िमत�ययी, पारदश� ह�न नस�ने भएकाले कानुनको पालना काया�लयको �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५३-०७८-१-०८ मिनषा क��यटुर ए�ड इ�टर�ाईजेज फिन�चर ४९७२००

१६०-०७८-१-०९ �काई राइज ट� े िडंग क�सन� �स�सिटिभ जडान ४९३६२९

१५६-०७८-१-०८ ल��म स�लायस� ए�ड क�ट��सन इ�भटर �याट� ी ४५४०९०

३३०-०७८-३-२८ अ�पना स�लायस� मेिशनरी औजार ४९५५०५

२७१-०७८-३-२१ गणेश �टेशनरी से�टर ए�ड जेनरल स�लायस� �टेसनरी िबतरण ४९८६४६

२६५-०७८-३-२० खु�बु ट� ेडस� �टेसनरी िबतरण ४९९००८

२६६-०७८-३-२० अनमोल मेिडकल हल सेिनटरी �याड ४९९८२७

२७०-०७८-३-२१ सकु ए�ोभेट तरकारी िकट ५०००००

२६४-०७८-३-२० च�दन कृिष ए�ोभेट ��े टंक� ४९९९८०

ज�मा ४४३७८८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ िवजकको ढाँचा 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) मा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवाको आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अथवा �वीकृत गरेदेखी बाहेक
�ापकलाई अनुसुिच ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िवजक िदनुपन� �यव�था छ । िन�न बमो�जमका फम�ह�लाई िन�न बमो�जमको कामको भु�ानी गदा� कैिफयत
रहेको िवजकको भु�ानी भएकोले मू�य अिभवृि� कर � १२०९९७। स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गरेको र कारोवार अंक समेत खु�ने गरी मू�य
अिभवृि� कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

भौचर नं. िमित फम�को नाम िबल रकम मू�य अिभवृि� कर रकम कैिफयत

८३-०७७-११-२० गणपती गणेश स�लायस� २९९७६० ३४४८५ िवजक न�वर ००४ केरमेट िबल भएको

६-०७७-८-१८ स�टेक इ�फो�सस �ा.ली ४५२००० ५२००० िवजक फोटोकपी िबल भएको

६-०७८-३-३०(�कोप) च�� मेिडकल होल २९९९९० ३४५१२ िवजक न�बर १५२-०७८-३-१५ ह�त�ल�खत रहेको

ज�मा १२०९९७

१२०,९९७

७६ सोलार 

मू�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा(३) मा कर छुट ह�ने ब�तु तथा सेवाह�को उ�ेख भए बमो�जम अनुसुचीमा सोलार �यानलमा मू�य अिभबृि�
कर नला�े �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी गो.भौ.नं. ६-०७८-३-२४(िबिबध खच� खाता) बाट शुभकामना क�ट��सनबाट सोलार जडान
काय� गरी �.१८६५१७८ । भु�ानी गरेकोमा सोलार �यानलमा �.२८००००। मू�य अिभबृि� कर �.३६४००। समेत समावेश भई भु�ानी भएको छ । अत उ�े�खत
�यव�था अनुसार सोलार �यानलमा मू�य अिभबृि� कर नला�े दे�खएकोले स�ब��धतबाट सो रकम असुल गनु�पन� �.

३६,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ अनुगमन �मण तथा िबिबध खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) मा �मुख �शासिकय अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता
र औिच�य कायम गन� आव�यक �यव�था िमलाउन पन� �यव�था, साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�डमा साव�जिनक िनकाय तथा साव�जिनक
पद धारण गरेको �यि�ले खच�मा िमत�यियता कायम ह�ने गरी खच� गनु�पन�, बँुदा नं. १०(२) मा �थानीय तहले साव�जिनक खच�लाई थप िमत�ययी र नितजामुखी बनाउन
िमत�यियता स�ब�धी मापद�ड तजु�मा गरी लागु गन�स�ने �यव�था छ । �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफु काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा
नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउँमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५% रकम उपल�ध गराउन िम�ने अव�था दे�खएको साथै काया�लयले
उि��खत �यव�था अनुसार िमत�यियता नीित अवल�बन नगरी गो�वारा भौचर न�बर १०७,१५८,३८३ र २४६ बाट �. ३७९९७४।(कर क�ी बाहेक) नगर िभ�
संचालन भएका योजना अनुगमन गरेको जनाई खच� लेखेको �.

३७९,९७४

७८ �ज�ा दररेट भ�दा बिढ दरको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा �वीकृत न�स� बमो�जम दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�नानुसार सामानको लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दररेटले तोकेको भ�दा िभ� दररेट रा�ख लागत अनुमान तयार गरेको र लागत अनुमानको हाराहारी
नै खच� भई फम� लाई �.४०३१६४। बिढ भु��ानी भएको छ । बिढ भु��ानी भएको दे�खएको �.

sभौ नं िमित फम�को नाम िववरण प�रमाण �ज�ा
दर

�योग
दर

बिढ दर बिढ भु��ानी(मू.अ.कर
समेत)

२१-०७७-९-२६ जानक� स�लायस� 0.05 sq.inch.ACSR
conductor

१८२०० ४७ ५८.२९ ११.२९ २३२१९०

0.03 sq.inch.ACSR
conductor

१३०५० ३४ ३५.५८ १.५८ २३२९९

७३-०७७-११-१९ शुभकामना
स�लायस�

िप.एस.�स पोल ८ िमटर १३८ ८००० ८९४७ ९४७ १४७६७५

ज�मा ४०३१६४

४०३,१६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९ �ट� ीट लाइट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली: २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� बमो�जम उपिनयम ४ अनुसार दररेट िनधा�रण
सिमतीले िनधा�रण गरेको दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन�, दररेट िनधा�रण सिमितले दररेट उपल�ध नभएकोमा िनमा�ण�थल न�जकैको स�ब��धत
सरकारी काया�लय वा सरकारी �वािम�व भएको सं�थान, �ा�धकरण, िनगम वा य�तै �कृितका अ�य सं�थाले तोकेको दरभाउ वा उ�ोग वािण�य संघले िदएको
दरभाउ, भाडा वा �यालाको आधारमा िनधा�रण गनु�पन�, उपिनयम ४ बमो�जम दरभाउ, भाडा वा �याला समेत उपल�ध ह�न नसकेको अव�थामा �य�तो दररेट िनधा�रण
गदा� िवभािगय �मुखले तोिकिदएको दरभाउ, भाडा वा �यालाको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उि��खत �यव�थाको पालना नगरी ��ट� ट लाईट
जडानका लािग आव�यक पन� सामा�ीको लागत अनुमान फम� संग कोटेसन मागेको दरको आधारमा मा� लागत अनुमान तयार गरेको छ । जसबाट �वीकृत लागत
अनुमान िमत�ययी ह�ने िक�समबाट तयार भएको �थयो भ� सिकएन । लागत अनुमान तयार गदा� पया�� आधार तथा �माण संल� गरी ख�रद काय� िमत�ययी
बनाउनुपद�छ ।

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण सं�या लागत अनुमान कबोल अंक

४८-०७७-१०-२३ जानक� स�लायस� सडक ब�ी २ ४५७६०५ ४५४३०५

७९-०७७-११-२० जय माँ दगुा� जेनरल स�लायस� सडक ब�ी २ ४५५३३१ ४५५३३१

ज�मा ४ ९०९६३६

८० �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा
रा�नुपन�, िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था पालना नगरी भौ नं िमित
३८०-०७८-३-३० बाट �. ९५०००। �योजन समेत नखुलाई िबिबध खच� लेखेको छ । खच� गनु�पन� �योजन तथा आधार पेश गनु�पन� �.

९५,०००

८१ मालसमानको िन�र�ण 

साव��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ बमो�जम साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र
गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िन�र�ण वा प�र�ण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�था अनुसार फम�वाट आपुत� गरेका ��ट� ट लाइट �पे�सिफकेसन
अनुसार भए नभएको �ािव�धक नाप जाँच गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८२ योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमो�जम योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन तथा मू�यांकन योजनासमेत तयार गनु�पन� र पा�लकाबाट संचालन भएका
योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी सोको �ितवेदन काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले योजनाब� �पमा संचा�लत
योजना अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काया��वयन गरेको दे�खएन । यसरी योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण काय� ऐनले िनिद�� गरेबमो�जम तोिकएको
पदा�धकारीबाट नगराउँदा साधन�ोतको अ�धक�म उपयोग , सेवा �वाह तथा कामको गुण�तरमा स�तुलन तथा िनय��णको मा�यता अनु�प �भावकारी ह�न नस�ने
तफ�  �ज�मेवार पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

८३ कृिष ता�लम 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा
रा�नुपन�, िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�था अनुसार गो.भौ.न
३७८-०७८-३-३० बाट िमित २०७८-३-१९ दे�ख २०७८-३-२५ संम िभखारी राउत बाट कृिष ता�लम संचालन गराई �. १९९०००। भु��ानी गरेकोमा उ��
ता�लम काय��ममा �िश�क �ी मिह��ा कुशवाहा ले ७ सेसन �लएको जनाएकोमा िनजले ता�लम काय��ममा सेसन न�लनुका साथै रकम पनी नबुझेको दे�खएकोले
उ�� काय��म नै भएको हो भ� स�ने अव�था दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा मिह��ा कुशवाहा लाई सोधनी गदा� उ�� काय��म बारे जानकारी नभएको जनाएको
अव�था छ । काय��म भए नभएको छानिबन गरी स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�� रकम असुल फ�यौट गनु�पन� �.

१९९,०००

८४ इटा उधोग 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पुि� ह�ने िबल,भरपाई,�माण र कागजात सिहत लेखा
रा�नुपन�, िनयम ३९(१०) बमो�जम बजेट खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �याब�थाको पालना नगरी गो.भौ.न
२३-०७७-८-२९ बाट काय�पा�लकाले िनण�य गरी नवराज िफ�स ईटा उधोग लाई माटो,ईटाको टु�ा र �ाभेल काय� गन�को लागी उपल�ध गराएकोमा उ� फम�ले �.

६१३८३०। काय� �ित�पधा� बेगर ५ लाख भ�दा बिढको सोझै काय� गन� िदएको अिनयिमत दे�खएकोले उ�� रकम िनयिमत गनु�पन� �.

६९३,३२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ ओभरहेड 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत
अनुमान तयार गदा� अिघ�ा वष�ह�मा ख�रद गदा� लागेको मू�य, �थानीय बजारको �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन�
�थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� र उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� र उ�े�खत लागत अनुमानमा ओभरहेड रा�न िम�ने
अब�था दे�खदनै । काया�लयले िन�नानुसार सामान ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ओभरहेड राखी �सलब�दी दरभाउ प� र सोझै ख�रद गरी �.६४७२५२।
ओभरहेड भू��ानी भएको छ । ओभरहेड बापत भु��ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

भौ नं िमित फम�को नाम कामको िववरण लागत अनुमान कबोल अंक ओभरहेह रकम(मू.अ.कर समेत)

२१-०७७-९-२६ जानक� स�लायस� िबधुत तार ख�रद १९९९९६१ १९९६१०४ २९४७७६

४८-०७७-१०-२३ जानक� स�लायस� सडक ब�ी ४५७६०५ ४५४३०५ ५९२५७

७९-०७७-११-२० जय माँ दगुा� जेनरल स�लायस� सडक ब�ी ४५५३३१ ४५५३३१ ५९३९१

७३-०७७-११-१९ शुभकामना स�लायस� िबधुत पोल १७९२६९० १७८३९५४ २३३८२८

ज�मा ६४७२५२

६४७,२५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ बहाल कर 

�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको िव��य अ�धकार �े� िभ� �थािनय तहले संकलन गन� स�ने कर दफा ५५
दे�ख ६२ (ख) तथा अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ दफा ३ को उपदफा (३) सँग स�ब��धत अनुसूची ३ मा �थानीय तहले लगाउन स�ने कर तथा
गैरकर उ�ेख भएबमो�जम सवारी बहाल कर �थानीय तहको अ�धकार �े� िभ� रहेको दे�खँदनै । काया�लयले यस वष� िविभ� उपभो�ा सिमितह�ले िनमा�ण काय� गदा�
�योग गरेको डोजर भाडामा क�ी गरेको सवारी वहाल कर पु�जगतमा �.७०१९३०। क�ी गरी �थानीय संिचतकोषमा ज�मा गरेकोले अ�धकार �े� भ�दा िभ� रहेको
कर रकम संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

भौचर नं. िमित बहाल कर

१६ ३८१००

१७ ६०००

३८५ ६२४७८०

३८६ १५३००

३८७ १७७६०

ज�मा ७०१९३०

७०१,९७०

८७ िबिबध खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको
�ाथिमिककरण, योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म
तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा िबिबध खच�मा िन�नानुसार �.२०५००००। आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन गरी
नगर �मुख तथा काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य गरी �.१९७८१०६। खच� गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत तथा काय��मगत
रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी िबिभ� भौचरबाट खच� गरेकोले खच� पारदश�, िमत�ययी र �भावकारी छ
भ� सिकयन । अतः यसरी खच� गरेको रकम िनयिमत नदे�खएको �. 

१,९७८,१०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ अ�य साब�जिनक िनमा�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४(६) मा नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गदा� योजना स�भा�यताको आधारमा �ोत साधनको पूव� अनुमान, योजनाको
�ाथिमिककरण, योजना काया��वयन ता�लका र अनुगमन र मू�यांकन योजना समेत तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यो वष� नगरपा�लकाले बजेट तथा नीित तथा काय��म
तयार गदा� ��तािवत बजेट तथा काय��ममा अ�य साब�जिनक िनमा�ण खच�मा �.८०७२६९६। आव�यकता पिहचान तथा �थान एिकन नगरी एकमु� बजेट िविनयोजन
गरी नगर �मुख तथा काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार पटक पटक िनण�य गरी �. ७९६६९२१। खच� गरेको छ । नगरसभाबाट िव�तृत �पमा योजनागत तथा
काय��मगत रकम बाँडफाँड नगरी एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी नगर �मुखले पटक पटक िनण�य गरी िबिभ� भौचरबाट खच� गरेकोले खच� पारदश�, िमत�ययी र
�भावकारी छ भ� सिकयन । अतः यसरी खच� गरेको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

७,९६६,९२१

८९ िबल भपा�ईः 
३९२-०७८/३/२२ बाट २०० थान ि�पाल � ३३२६७२ मा रौनक स�लायस�बाट ख�रद गरेकोमा के �योजनको लािग ख�रद ग�रएको हो र कसलाई िबतरण ग�रएको
हो खु�न सकेन । तसथ� िबतरणको भपा�ई पेश गनु�पन� �

३३२,६७२

९० मम�त खच� 
पा�लकाले गो.भौ.नं. १५ िमित २०७८/३/३१ बाट जयसवाल मो .सा. �पेयर पाट�स लाई � १४०००० भु�ानी गरेकोमा कुन गाडी मम�त गरेको नखुलेको , मम�त आदेश
र मम�त अिभलेख संल� गरेको पाइएन । खच� ले�दा पु��ाई ह�ने कागजात संल� नगरेकोले सो को मम�त आदेश र मम�त अिभलेख समेत पेश गनु�पन� �

१४०,०००

९१ िबल भपा�ई 

पा�लकाले गो.भौ.नं. १३ िमित २०७८/३/३० मा �विण�म म�ट िमिडया �ा�ललाई � ८०२८० भु�ानी गरेकोमा सो को िबल भपा�ई संल� गरेको पाइएन । खच� पुि� ह�ने
िबल भपा�ई संल� गनु�पन� �

८०,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२ िविभ� कि� 

जनता आ.िव.भवन िनमा�ण काय�ः पा�लकाले यस भवन िनमा�ण गन� आर.के. क��ट��सन सँग िमित २०७७/३/३१ िभ� काय� स�प� गन� गरी � ५९२३७७३.७० को
स�झौता गरेको भएतापिन उ� अव�धिभ� काय� स�प� भएको पाइएन । सयममा काय� स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लई कानून बमो�जम
�ज�मेवार बनाईनुपद�छ पा�लकाले उ� िनमा�ण �यवसायीलाई गो.भौ.नं. ५-०७८/२/१० मा � १५०००००.०० भु�ानी िदएकोमा धरौटी, अि�म कर, तथा ३० �ितशत
मू.अ.कर कि� नगरी भु�ानी गरेको पाइयो । ��येक भु�ानीमा साव�जिनक ख�रद कानूनले तोकेको कि� रकमह� क�ी नगरेको दे�खएकोले उ�ा भु�ानीमा कि�
गनु�पन� ३० �ितशत मंू.अ.कर � ५८५००, ५ �ितशत धरौटी � ७५०००, र १.५ �ितशत अि�म कर � २२५०० गरी कुल � १५६००० स�ब�धीत राज�व खातामा
दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �

१५६,०००

९३ एकमु� पे�क� 
पा�लकाले वडा न. ५ को जनता मा.िव.भवन िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायीलाई स�जौता रकम � १६६३२००७.२६ को १९.२४ �ितशत रकमले ह�ने �
३२०००००.०० पे�क� िदएको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा िनमा�ण �यवसायीलाई पिहलो पटक १० �ितशत स�म र बाँक� १० �ितशत काय�
�गितको आधारमा पे�क� िदन सिकने �यव�था भएतापिन पा�लकाले एकमु� २० �ितशत पे�क� िदएको पाइयो । यसरी पे�क� िदने �वृितमा सुधार ह�नुपद�छ ।

९४ काय� स�प� �ितवेदन 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ८ िमित २०७८/३/२९ बाट िव�ालय भवन िनमा�णको लािग रोह�वा/जग�ाथ राजकुमारी �ा.िव. र जनता मा.िव. रामवनलाई �मशः � २५०००००
र � ३२००००० गरी कुल � ५७००००० िनकासा िदएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीलाई समयमै काय� गराई �ािव�धकको मू�याकंनको आधारमा आयोजना
फरफारक गनु�पन�मा नगरी समयमै काय� स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार नबनाई संघीय बजेट ि�ज ह�ने भयले िव�ालयको खातामा
पे�क�को �पमा िनकासा गरेको पाइयो । यसरी कानूनले तोकेको भ�दा फरक त�रकाबाट रकम भु�ानी तथा िनकासा गन� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ । उ�
िनकासा बमो�जम नािप िकताब र काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

५,७००,०००

९५ समपुरक अनुदान 

पा�लकालाई यो बष� समपुरक अनुदानबापत � ६४,००,०००.०० �ा� भएकोमा सबै रकम खच� गरेको पाइयो । यसरी खच� गदा� पा�लकाले आ�नो तफ� बाट कुनै बजेट
योगदान नगरी संघ तफ� को रकम मा� खच� गरेको दे�खएकोले समपुरक अनुदान काय�िव�ध अनुसार ५० �ितशत योगदान � ३२००००० नगरपा�लकाले �यहोनु�पन�मा
�यहोरेको पाइएन । यसरी खच� गन� �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६ उपभो�ाको काम 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा �ा� गदा� िमत�ययीता,
गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग गराउने भएमा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुहवाट �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट
काम गराउदा �म मुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको
सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ । यस
काया�लयले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ
मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म
मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय�
गराएको मना�सव मा� सिकएन । साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम
�ित�पधा��मक िव�धबाट स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ ।

९७ मे�सनको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा िनमा�ण काय�मा ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने र तर लागत
अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भ�े उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक
िनकायबाट सहमती �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने �यव�था भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काम नखुलाइएको र उपभो�ा सिमितले
ए�साभेटर/डोजर �योग गदा� �ािव�धकको �सफा�रस �लई साव�जिनक िनकायबाट सहमती �लएको पु��ाई ंनभएको अव�थामा काय�को नापजाँच गरी भु�ानी �लएको
दे�खएको छ । साथै लागत अनुमान र काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ािव�धकले स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गन� काय� र रकम नखुलाई एकमु� �पमा
रकम मा� खुलाउने गरेको छ । यसबाट उपभो�ाको योगदान सुिन��चत गन� स�ने आधार भएन । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले �. १ लाख भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकए बमो�जम लागत अनुमान
तयार गनु�पन�, �यसैग�र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७० बमो�जम साव�जिनक िनकायले �.२० लाख �प�या भ�दा बिढ मू�यको परामश� सेवा ख�रद
गन� क�तीमा १५ िदनको अव�ध िदई आशय प� माग ग�र संि�� सुिच तयार गनु�पन�, संि�� सुिच तयार भएपिछ साव�जिनक िनकायले सो सुिचमा रहेका आशयप�
दाताह�लाई ��ताव स�ब��ध कागजात ह�लाक, कु�रयर वा �यि� माफ� त पठाई क��तमा ३० िदनको समय िदई िनजह�लाई आ�थ�क तथा �ािव�धक ��ताव माग
गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले िन�न काय�ह� टु�ा गरेर िविभ� फम�ह�बाट ��ताव माग ग�र खच� गरेको छ । एकै �कृतीको परामश�सेवा �लनेकाय� एकै पटकमा
�ित�पधा� गराई ख�रद गनु�पन�मा टु�ा पारी ख�रद गरी �.३९७६४६३। भु�ानी भएकोले सो रकम िनयिमत गनु�पन� �.

भौचर नं. िमित सं�था काय� भु�ानी रकम

२९४-०७८/३/१ सौया� इ��जिनय�र� ए�ड इ��ा�ट�चर क�पनी �ा.�ल. सौय� सडक ब�ी/सौय� �सचाई िडिपआर ४९७२००

३०८-०७८/३/४ एस.एम.इ��जिनय�र� क�स�टे�सी नगरपा�लका भवनको िडिपआर १९९८९६३

३१०-०७८/३/४ िड.�ज. इ��जिनय�र� क�स�टे�सी १५ शैया अ�पतालको िडिपआर १९७७५००

ज�मा ३९७६४६३

३,९७६,४६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९९ चालुबाट पँू�जगत �कृितको खच� 
पँू�जगत �कृितको खच�ः पा�लकाले िन�नानुसारको पँु�जगत �कृितको काय� गराइ चालु िशष�कबाट भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी चालुबाट पँू�जगत खच� ले�दा
बा�तिवक चालु र पँू�जगत खच�को त�यांक �ा� नह�ने ह�दा यसरी खच� ले�ने �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं. िमित आयोजना रकम

२७८-०७८/२/८ वडा नं. १२ मा माटो पुन� काम ७८००००

२७९-०७८/२/८ वडा नं. २ मा सडक ढलान १४६२५००

२८०-०७८/२/८ वडा नं. २ मा सडक ढलान ९७५०००

१०० िश�क तलबी �ितवेदन 

िश�ा म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार �थानीय तहले स�व��धत �थानीय तह अ�तग�तका िब�ालयह�मा त�काल रहेको
िश�कह�को दरव�दी स�ब�धी िववरण स�ब��धत �ज�ा िश�ा काया�लयबाट एिकन गनु�पन� उ�ेख छ । साथै सोको आधारमा िववरणमा उ�े�खत िश�कह�को तलवी
�ितवेदन िश�क िकतावखानाबाट पा�रत गराएर मा�ै सोको आधारमा िब�ालयको तलवी माग फारम समेत �जु गरी िश�क तलव स�ब��धत िब�ालयको खातामा
िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� पा�लका अ�तग�त �थायी र अ�थायी िश�क, राहत िश�कह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको
पाइएकोले िश�कह�को तलव, �ेड रकम एवं भ�ा एिकन गन� सिकएन । अतः तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा�ै खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

१०१ िब�ालयगत िनकासा 
पा�लकाले ��येक िब�ालयको �थायी र अ�थायी दरव�दी र राहात कोटामा काय�रत िश�कह�को नाम, िनयिु� िमित, तलब �ेड र िब�ालयलाई िनकासा जाने सबै
रकमह� दे�खने गरी िब�ालयगत िनकासा खाता अ�याव�धक गरेको दे�खएन । यसरी िनकासाका �पमा जाने तलव, भ�ा र िबिभ� न अनुदान रकमह�को िब�ालयगत
��थित �प� ह�न सकेन । अत िब�ालयलाई जाने सबै रकमह� दे�खने गरी स�टवेयरमा �िवि� गरी िब�ालयगत रकम िनकासाको एिककृत अिभलेख तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०२ क�ी रकम 

िब�ालयह�ले �ौमािशक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो चौमा�सकको तलब भ�ा िवतरण गदा� हा�जरी िववरण, क�ी भएको सा.सु.कर, पा�र�िमक कर,

ना.ल.कोष क�ी तथा सापटी क�ी गरी दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �यव�था छ । िब�ालयह�ले �ौमािशक िनकासा माग फाराम पेश गदा� अिघ�ो चौमा�सकको
हा�जरी िववरण, तलब भ�ा िवतरण गदा� क�ी भएको सा.सु. कर, पा�र�िमक कर, ना.ल. कोष क�ी, क.सं.कोष क�ी तथा सापटी क�ी गरी दा�खला गरेको �माण पेश
गरेको छैन । यसबाट स�ब��धत िश�कको नाममा स�ब��धत िनकायमा रकम ज�मा भएको छ भ� ने िब� व�त आधार भएन । उ�े�खत कमजोरी समयमै सुधार ह�नुपद�छ
।

१०३ दरव�दी िमलान 

िश�ा िनयमावलीले �यव�था गरे अनुसार िब�ालयगत िश�कको दरब�दी िमलान गनु�पन�मा यस पा�लकामा �ज�ा िश�ा इकाई काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार �ा.िब., िन.मा.िब. र मा.िब. मा राहात दरब�दी र िब�ालयको अव�था, तथा िब�ाथ�को सं�या एिकन गरी पा�लकाले दरब�दी िमलान गरेको दे�खएन । दरब�दी
िमलान नह� ँदा कूनै िव�ालयमा िश�क बढी ह�ने र कुनै िव�ालयमा िश�क अभाव ह�न गई पा�लकाको शैि�क �णालीमा नै नरा�ो असर पन� जाने भएकाोले समयमै
दरब�दी िमलान गनु�पद�छ । अतः यसरी दरब�दी िमलान बेगर पा�लकाले गरेको िश�क तलबको लािग िनकासा िदएको रकम वा�तिबक हो भनी एिकन गन� सिकएन ।

१०४ �ािव�धक �ेड 

िश�ा िबभागको काय��म काय��वयन िनद�िशका २०७७ अनुसार �ािब�धक धार स�ालन भएका िब�ालयका �ािब�धक िश�कलाई �ािब�धक �ेड वापत �.३००० का
दरले १० मिहनाको मा� िदने भनी उ�ेख भएकोमा यस काया�लयबाट ६६००० लाई १२ मिहनाको �ेड िनकासा भएको पाइएकोले वढी िनकासा भएको रकम असुल
गरी संिघय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

िव�ालयको नाम वापत रकम

�ी वेणी भोला न मा िव ४ जना �ािव�धक �ेड २४०००

�ी जनता मा िव ७ जना �ािव�धक �ेड ४२०००

ज�मा ६६०००

६६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०५ िश�ण �सकाईमा ICT को �योगका लािग अनुदान 

�थानीय तहले इ�टरनेट पह� ँच भएका तथा िव�ुतको िनयिमत आपूित� भएका िव�ालयह�को िववरण तयार गरी ती िव�ालयबाट ��ताव माग गन�, िव�ालयले
मा�यिमक तहमा गिणत, अ��ेजी र िव�ान िवषय पढाइ रहेका क��यटुर ऐ��छक िवषयका �पमा अ�यापन गराएका एवम् िश�कको ICT का मा�यमबाट िश�ण गन�
स�ने �मता र त�परता खु�ने िववरण सिहत ��ताव पेश गन�, ��तावह�को मू�या�न गरी िव�ालयह�को छनोट गन�, छनोट भएका िव�ालयह�लाई गिणत, िव�ान र
अ��ेजी िवषयका Kits र networking, internet आिद �यव�थापन गन� लगाउदा आव�यक फिन�चर, क��यटुर उपकरण स�टवेयर िव�ुतीय अ�तरि�या�मक ��य
��य �सकाई सामा�ी �यव�थापन गन� गरी �ित िव�ालय ६ लाख ५० हजार एकमु� अनुदान रकम उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले िश�ण गन� स�ने �मता र
त�परता खु�ने िववरण सिहत ��ताव माग र सो उपर मू�या�न नगरी ICT अनुदान िनकासा �.३९००००० र पु�तकालय अनुदान �. ६५००००। िन�न ७
िव�ालयह�लाई उपल�ध गराएको छ । यसरी स�ब�धीत िव�ालयमा िव�ान �योगशाला, क��यटुर �याव �यवथापन, िश�ामा निवन �िव�ध �योग तथा पु�तकालय
�थापना भए नभएको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

िव�ालयको नाम काय��म रकम

�ी नारायण मा िव ICT अनुदान ६५००००

�ी सर�वती देिव कुशवाह सा.आ.िव ICT अनुदान ६५००००

�ी राम जानक� आ िव ICT अनुदान ६५००००

�ी जनता आ िव ICT अनुदान ६५००००

�ी सा �ा िव ICT अनुदान ६५००००

�ी रामजानक� आ िव बगदहा ICT अनुदान ६५००००

�ी जनता मा िव पु�तकालय अनुदान ६५००००

ज�मा ४५५००००

४,५५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०६ शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (EMIS) 

काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७७।७८ मा EMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन
(िभडान) गराइ िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�ा छा�वृ�ी र द�लत छा�वृ�ी (क�ा १-८) �ित िव�ाथ� वािष�क �.४००। का
दरले, िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा Book Corner �यव�थापनका लािग क�ा १-५ �ित िव�ाथ� वािष�क �.१५० का दरले, क�ा ६-१० �ित िव�ाथ� वािष�क
�.२००। का दरले, �ित िव�ाथ� इकाइ लागतका आधारमा �ार��भक बाल िवकास क�ाका लािग �ित िव�ाथ� वािष�क �.५००। का दरले, क�ा ८ को परी�ा
स�ालन �ित िव�ाथ� वािष�क �.२००। का दरले, िदवा खाजा बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५। का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने
�यव�था छ । काया�लयले EMIS मा �िव� त�या�लाई क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गरेको पाइएन । जसले गदा� वा�तिवक िव�ाथ�
सं�याभ�दा बढी िनकासा गएको छैन भ� स�ने आधार भएन। काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए बमो�जम EMIS डाटालाई िव�ाथ� हा�जरी
पु��तका, परी�ामा सहभागी सं�या र अनुगमनबाट िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरेर मा� अनुदान िनकासा िदनुपद�छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण 

�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म काया��वयन पु��तकामा ��येक
�थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, २०६० अनुसार गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह
अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था
छ । उ� पु��तकामा िव�ालय भौितक िनमा�ण काय��म स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनका आधारमा
पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ३०% रकम अनुदान िदने, Structural Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको
५०% रकम अनुदान िदने र काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको २०%

रकम अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले िड �ज आर के जे िभ र आर के क�सट��शन लाई िदएको मोिबलाईजेसन पे�क� �मशः � ३२००००० र १००००००
गरी � ४२००००० पे�क� समयमै फ�य�ट गनु�पद�छ । �य�तै काया�लयले उपरो�ानुसार िव�ालयसँग स�झौता नगरी तथा नापी िकताव एवं काय�स�प� �ितवेदन पेश
नगरी वषा��तमा िन�नानुसार िव�ालयलाई िदएको एकमु� �. २७०१३५४९.०० पे�क� �दान गरेको छ । तसथ� पे�क� रकम फ�य�ट गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम काय��म रकम

�ी जनता आ िव जयपुर ४ कोठे भवन िनमा�ण ३६०००००

�ी भो क ज आ िव Wash सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

�ी वेणीभोला न मा िव नमुना िव�ालय गु�योजना बमो�जम भौितक िनमा�ण १०००००००

�ी जनता न मा िव नमुना िव�ालय गु�योजना बमो�जम भौितक िनमा�ण १०००००००

�ी �ीमती सर�वती देिव कुशवाह सा आ िव रामवन भौितक पूवा�धार िनमा�ण १२१३५४९

�ी नथुनी िवजय �ा िव पाठशाला भौितक पूवा�धार िनमा�ण १५०००००

ज�मा २७०१३५४९

२७,०१३,५४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०८ िव�ान �योगशाला अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका मा�यिमक िव�ालयह�को पिहचान गरी �ित िव�ालय ६ लाख ५०
हजारको दरले िव�ालयलाई उपल�ध गराउने, यसरी अनुदान िददा िव�ालयको िव�ाथ� सं�या, जे�ता समेतलाई आधार मानी सुिच बनाउने, यसै गरी िव�ान िवषय
पढाई भएका िव�ालय, �ािव�धक धार संचा�लत िव�ालय र नमुना िवव�ालयलाई �दान गन� तर यस �कृितको बजेट िवगत बष�मा �य�ता िव�ालयले �ा� गरेको भए
दोहोरो निदने �यव�था छ । पा�लकाले िब�ान �योगशाला वापत �.६५०००० िन�न �ी नारायण ह�र मा�यिमक िव�ालयह�लाई पे�क� िनकासा िदएको छ । अत
काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�थालाई �यानमा राखी िनकासा िदए निदएको एिकन ह�न सकेन । अनुदान रकमको सुिन��चतताको लािग अनुगमन
�ितवेदन पेश गनु�पद�छ । .

१०९ िदवा दाजा काय��म

१०९.१ पा�लकाले यस बष� सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ५ स�मका िव�ाथ�ह�लाई काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१
अनुसार �ित िव�ाथ� �.१५ का दरले २५ वटा िव�ालयको पे�क� फ�य�ट सिहत �.१,२९,८५,९८५ खच� लेखेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०९.२ िदवा खाजा पे�क�ः पा�लकाले काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं२.७.११.१ बमो�जम सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ५ स�म
अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग �ित िव�ाथ� �ित िदन �.१५ का दरले िदवा खाजा काय��म संचालन गन� िन�न िव�ालयह�लाई �.२२७३००० पे�क� उपल�ध
गराएको छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७(५) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदन
िभ� आफुले स�प� गरेको कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
तर सामुदाियक िव�ालयह�ले लेखापरी�णको समय स�म पिन पे�क� फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम पे�क� रकम

१०९.२.१ �ी जनता नमुना मा िव �समरा ५,००,०००

१०९.२.२ �ी जनता �ा िव रोह�वा १,००,०००

१०९.२.३ �ी �ा िव मधुवनी २,५०,०००

१०९.२.४ �ी साव�जिनक �ा िव रामवनटोला २,००,०००

१०९.२.५ �ी जग�ाथ राजकुमारी �ा िव रोह�वा ३,००,०००

१०९.२.६ �ी �ा िव बकैिनयाटोला १,६०,०००

१०९.२.७ �ी साव�जिनक जनता आ िव ४,५०,०००

१०९.२.८ �ी जनता आ िव जयपुर १,४३,०००

१०९.२.९ �ी रामजानक� आ िव बगदह १,७०,०००

२,२७३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०९.३ अनुगमन �ितवेदनः सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख ५ क�ा स�मका अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को EMIS DATA स�यापन गरी वा�तिवक �पमा कुल िव�ालयमा
कित िदवा खाजा उपभोग गन� िव�ाथ�ह� छन्, पा�लकाबाट कित िनकासा भए, स�ब��धत िव�ालयबाट कित रकम बारबरको िदवा खजा सेवा उपल�ध गराए, EMIS

DATA, िव�ाथ� हा�जरी भरपाई �रज�ट �सटको आधारमा िव�ाथ� सं�या एिकन गरी पा�लका िश�ा सिमितलाई समेतको िनण�यलाई आधार मानी कित िदन िव�ालय
खुले सोको िववरण एिकन गरी खच� िफता� गनु�पन� भए पा�लकाले िदवा खाजाको यथाथ� खच�को �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

११० सेिनटरी �याढ ख�रद

११०.१ �ज�सी दा�खलाः पा�लका �े�िभ� रहेका सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ाह�का लािग ख�रद ग�रएका सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयले आ आ�नो
�ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पन� �.

२,२७२,८६५

११०.२ सेिनटरी �याढ ख�रदः सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�का लािग िनशु�क सेिनटरी �याड िवतरणका लािग यस बष� पा�लकाले �.२२७२८६५ �ी हनुमान ट� ेडस�लाई
भु�ानी िदएकोमा दे�खएका �यहोराह� यस �कार रहेका छन्ः

११०.३ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ अनुसार कुनै पिन साव�जिनक िनकायले मालसामान ख�रद गनु� पुव� िनयम ११ मा उ�ेख भए
अनुसार गत वष� य�तै सामान ख�रद गरेको भए �यसको वा�तिवक लागत, �थािनय वजार दर, अ�य वजारको दर, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दरको आधारमा
लागत अनुमान तयार गरी �सलव�दी दरभाउप� वा वोलप� वाट सामान ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले कुल बजेट खच�लाई नै लागत अनुमान बनाएको
दे�खयो । िनयमावलीको �यव�था अनुसार लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा� दरभाउप� माग गनु�पद�छ ।

१११ बैक��पक �सकाइ �यव�थापन ख�रद तथा जडान

१११.१ बैक��पक �सकाइ �यव�थापन ख�रद तथा जडानः पा�लकाले कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��मका लािग
बैक��पक �सकाईसँग स�ब��धत �णालीसँग स�ब�धीत काय� ख�रद तथा जडानको लािग इ-िड�जटल नेपाल �ा.�ल.लाई � १८५३२००.०० भु�ानी गरेकोमा दे�खएका
�यहोराह� िन�नानुसार छनः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१११.२ �सकाइ �यव�थापन, लाइ�ेरी �यव�थापन, िव�ालय अनुगमन तथा मोबाइल एप ज�ता स�टवेयरको लािग स�झौता गरेको भएतापिन �य�तो स�टवेयरमा ह�नुपन�
िवशेषता सिहतको काय� �े�गत शत�ह� लेखापरी�णको �ममा उपल�ध ह�न नस�दा शत�ह� पालना भए नधएको एिकन गन� सिकएन । साथै स�ब�धीत �ािव�धकबाट
स�झौता अनुसार काय� स�प� भए नभएको मू�याकंन नगराई स�ब��धत फम�ले जारी गरेको िबजकको आधारमा भु�ानी िदनु उिचत दे�खएन । तसथ� उ� काय��ममा
स�झौता अनु�प काय� स�प� भएको र उ� स�टवेयरह�ले सोही अनु�प काय� गरे नगरेको स�ब�धीत �ािव�धकबाट एिकन गराई �ितवेदन पेश गनु�पन� �

१,८५३,२००

१११.३ कुल ६ वटा काय� आइटमको लािग � १८५३२०० को लागत अनुमान तयार गरेकोमा सोही लागत अनुमान रकममा स�झौता भई भु�ानी भएको दे�ख�छ । पा�लकाले
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ बमो�जमको आधार �लई लागत अनुमान तयार नगदा� लागत अनुमान यथाथ�परक ह�न सकेको दे�खदनै । लागत
अनुमानमा कमजोरी गन� स�ब�धीत पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ ।

११२ नीितगत �शासिनक तथा �य�थापन 

पा�लकाले संघीय सश�त चालुबाट �ा� भएको नीितगत �शासिनक तथा �य�थापन िशष�कमा �ा� भएको रकम गो.भौ.नं. २६३ िमित २०७८/३/३० मा िविवध िशष�कमा
खच� गरेको पाइयो । यसरी तोिकएको िबषयमा �ा� भएको सशत� अनुदान सोही िबषयमा खच� नभएमा संघीय सशत� अनुदानमा िफता� गनु�पन�मा नगरी �योजन समेत
नखुलाई िचया,ना�ता तथा खानाको िबल राखी खच� गरेको अिनयिमत �

१००,०००

११३ छा�बृ��तफ�  
काय��म काया��बयन पु��तका आ.ब.२०७७।०७८ को �स.नं ७.२.१.१ सामुदायीक िब�ालयका आधारभुत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत िब�ाथ�ह�का लागी
िबप� लि�त ह�नेग�र गैर आबासीय छा�बृित काय��मको गो भौ नं १६०।०७८।३।१८ मा २५ वटा िव�ालयलाई िनकासा भएको रकम � २६५१४०० को छा�बृित
�ा� ह�ने िब�ाय�को नाम नामे�स सिहतको िबबरण र िनकासा रकम पा�लकाले िभडान गरी एिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४ २०७८-३-३१ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७(५) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदन िभ� आफुले
स�प� गरेको कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । तर रा�� पित
शैिशक सुधार काय��म अ�तग�त िविभ� सामुदाियक िव�ालयह�लाई �ित िव�ालय �.६५०००० का दरले पे�क� भु�ानी ग�रएकोमा पे�क� रकम समयमा नै फ�य�ट
गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम वापत रकम

�ी जनता आ िव जयपुर रा�� पित शैिशक सुधार काय��म ६५००००

�ी रामजानक� आ िव बगदह रा�� पित शैिशक सुधार काय��म ६५००००

�ी सा �ा िव �समराभगवतीपुर रा�� पित शैिशक सुधार काय��म ६५००००

�ी �ीमती सर�वतीदेिव कुशवाह सा आ िव रामवन रा�� पित शैिशक सुधार काय��म ६५००००

ज�मा २६०००००

२,६००,०००

११५ िनःशु�क पा�पु�तक 

काया�लयले नगरपा�लकामा रहेका २५ वटा सामुदाियक िव�ालयका क�ा १ दे�ख १० स�मका िव�ाथ�ह�लाई िनःशु�क पा�पु�तकबापत गो.भौ.नं. ,१६० िमित
०७८।३।१८ मा एकमुषठ � ६८९५४१६.८ िनकासा गरेको छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ मा क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�याकं संकलन
गन�, एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� िनकासा िदने र बाँक� २५ �ितशत रकम २०७८ बैशाखबाट शु�
ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना� भएको िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा नपुग ह�ने रकम मा� थप िनकासा िदने �यव�था छ । तर
काया�लयले िमित २०७७ मा आफूसंग भएको त�याकंको आधारमा यो भौचरबाट १०० �ितशत िव�ाथ�लाई नै एकमु� िनकासा िदएको दे�ख�छ । अत कुल
िनकासाको २५ �ितशतले ह�न आउने रकम एिकन गरी असुल गनु�पन� �.

१,७२३,८५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११६ �ो�साहन अनुदान 

िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान अ�तग�तका िन�न उपि�याकलापह� संचालनको लािग िन�न िव�ालयलाई
िन�न बमो�जम अनुदान रकम िनकासा �दान ग�रएको छ । काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख ग�रए बमो�जम ��ताव माग गन�, ��तावह�को मू�या�न
गरी िव�ालय छनौट गन�, िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका िव�ालय यिकन गन�, �थानीय तह र िव�ालयबीच स�झौता गन� लगायतका �ि�याको पालना गरेको
पाइएन । यसबाट काय�स�पादनमा उ�कृ� िव�ालयले अनुदान पाएका छन् भ� स�ने आधार भएन । काया��वयन पु��तकाको �ावधान पुरा गन� िव�ालयलाई मा� य�तो
अनुदान िदने �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम काय��म अनुदान रकम

२ �ी भगवती �ा िव काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान ५००००

३ �ी जनता आ िव जयपुर काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान ५००००

४ �ी �ा िव बकैिनया काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान ५००००

५ �ी स ज आ िव बकैिनया काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान ५००००

६ �ी नारायण ह�र मा िव उ�कृ� �सकाई अनुदान २०००००

ज�मा ४०००००

११७ गिणत, िवञान र अ��ेजी िवषयको लािग Kit अनुदान 

�थानीय तहले िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका आधारभूत तहका लािग िव�ालयह� एिकन गरी �ा� बजेटको प�र�धिभ� रही �ित िव�ालय �.५० हजारका
दरले िव�ालयलाई अनुदान उपल�ध गराउने । िव�ालयले पा��म िवकास के��बाट िवकास एवं �वीकृत भएका गिणत, िवञान र अ��ेजी िवषयका सामा�ीह�
�यव�था गरी िव�ाथ�ह�को िश�ण �सकाई ि�याकलापमा सहजीकरण गन� �.५०००० �ी �ीमती सर�वती देिव सा आ िव लाई अनुदान िनकासा दे�खएको छ ।
काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था बमो�जम दोहोरो नपन� गरी अनुदान वापत उपल�ध गराएको रकम अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११८ क�ा ८ परी�ा स�ालन 

सामुदाियक िव�ालयको क�ा ८ को परी� स�ालनका लािग िश�ा अ�धकृत �ी �मोद कुमार यादवलाई परी�ा स�ालन गन� �.१९६६०० भु�ानी िदएकोमा
सामुदाियक िव�ालयको नितजा आ�त�रक मु�या�नको आधारमा ग�रएकोले परी�ा स�ालनको लािग ख�रद ग�रएका सामानको खच� भएको �माण पेश गनु�पन� �.

१९६,६००

११९ वाष�क एकमु� अनुदान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को वाष�क एकमु� अनुदानबाट िवधालय स�ालन गन� काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम यस पा�लका अ�तग�त २०७७।७८ स�म
िश�क दरब�दी तथा राहत अनुदान �ा� नगरेको �ी भगवती �ा िव ११ लाई � ४ लाख ६७ हजार पे�क� अनुदान �दान गरेकोमा उ� िवधालयले िवधालय सुधार
योजना अ�याव�धक गरी शैि�क उपल�धी सिहतको �ोफाइल झ��कने �गित �ितवेदन तयार गरी पा�लकामा पेश गनु�पन� �.

४६७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२० �ो�साहन अनुदान 

िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान अ�तग�तका िन�न उपि�याकलापह� संचालनको लािग िन�न िव�ालयलाई
िन�न बमो�जम अनुदान रकम िनकासा �दान ग�रएको छ । काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख ग�रए बमो�जम ��ताव माग गन�, ��तावह�को मू�या�न
गरी िव�ालय छनौट गन�, िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका िव�ालय यिकन गन�, �थानीय तह र िव�ालयबीच स�झौता गन� लगायतका �ि�याको पालना गरेको
पाइएन । यसबाट काय�स�पादनमा उ�कृ� िव�ालयले अनुदान पाएका छन् भ� स�ने आधार भएन । काया��वयन पु��तकाको �ावधान पुरा गन� िव�ालयलाई मा� य�तो
अनुदान िदने �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ । साथै अनुदान �. ६९९४०३६ वापत भु�ानी भएको रकमको काय� स�प� भएको एिकन गरी �ितवेदन �लनुपद�छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम काय��म अनुदान रकम

१ बालिवकास ३००५८६

OJT २८८००००

गिणत िवञान अ��ेजी अनुदान १००८०००

इ�टरनेट जडान ८४०००

२५ वटा िव�ालय िव�ालय �वा��य काय��म १६१३२००

CUG SIM १००८२५०

२ �ी सामा�जक सामुदाियक �ा िव िव�ालय �यव�थापन १०००००

ज�मा ६९९४०३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२१ तलव भु�ानी 
गो भौ नं २३६।०७८।२३।२७ मा �ी नारायणह�र मा.िव ले �.५७०००० राि�� य शैि�क सुधार काय��म वापत �लएको पे�क� रकम फ�य�ट गदा� ९ जना िश�कलाई
कुल ५२३२१५ तलव भ�ा भु�ानी ग�रएको दे�खयो । उ� कम�चारीह�लाई िनयिमत तलव भ�ा िनकासा भए नभएको एिकन गरी पेश गनु�पन� �.

िश�क रकम

मनोज कुमार राय ६९३००

महादेव भ�डारी ६९३००

उमेश म�डल ६९३००

राजेश चौधरी ६९३००

�भाकर झा ६९३००

िववेक �े� ६९३००

राम िव�वास साह ६९३००

मनोज कुमार म�डल ३०७९०

गीता देिव १७३२५

ज�मा ५२३२१५

५२३,२१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२२ सामािहत िश�ा काय��मः 
पा�लकाले �ी वेणी भोला नमुना मा िवलाई सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�वृित वापत �.४३२००० र आधारभुत तहका �वीकृत
दरब�दीका िश�क राहत अनुदान िश�कका लािग तलव भ�ा अनुदान वापत �.२०१८५० पे�क� भु�ानी गरेकोमा हालस�म पिन िव�ालयले पे�क� फ�य�ट नगरेकोले
पे�क� समयमा नै फ�य�ट गनु�पन� �.

६३३,८५०

१२३ Digital Board and Laptop ख�रदः

१२३.१ Digital Bord and Laptop ख�रदः पा�लकाले सामुदाियक िव�ालयह�काो कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क
काय��मका लािग Computer ख�रद ग�रएकोमा िन�नानुसार �यहोरा दे�खएका छन्ः

१२३.२ �ज�सी दा�खलाः पा�लकाले सामुदाियक िव�ालयह�काो कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��मका लािग
Computer तथा िड�जटल बोड� ख�रद ग�रएकोमा सो सामान िव�ालयले आ�नो �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको �माण पेश नभएको �.

१,९९५,८०६

१२३.३ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ अनुसार कुनै पिन साव�जिनक िनकायले मालसामान ख�रद गनु� पुव� िनयम ११ मा उ�ेख भए
अनुसार गत वष� य�तै सामान ख�रद गरेको भए �यसको वा�तिवक लागत, �थािनय वजार दर, अ�य वजारको दर, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दरको आधारमा
लागत अनुमान तयार गरी �सलव�दी दरभाउप� वा वोलप� वाट सामान ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले कुल बजेट खच�लाई नै लागत अनुमान बनाएको
दे�खयो । िनयमावलीको �यव�था अनुसार लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा� दरभाउप� माग गनु�पद�छ ।

१२४ अि�म कर 

पा�लकाले िमित २०७८/३/३० मा काय�पा�लका सद�य सुिनला देवीलाई अनुगमन भ�ा बापत � ४७६०० भु�ानी गदा� अि�म कर कि� गरेको नदे�खएकोले १५
�ितशत अि�म कर स�ब�धीत बाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

७,१४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२५ तलवी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब
खुवाउने पदा�धकारीवाट असुल गराउनु पन� �ावधान छ । यस वष� पा�लकाले ६ वटा �वा��य चौक� र ३ वटा आधारभूत �वा��य सेवा के��को ४६ जना �वा��य
कम�चारीह�को तलव भ�ा खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव र �ेड िभडान गन� सिकएन । ऐनको �यव�था पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत
गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ ।

१२६ जो�खम भ�ा 
कोिभड १९ रोकथाम िनय��ण तथा �यव�थापनका लािग पा�लकाले िमित २०७८।१।२१ गतेको िनण�य अनुसार कोिभड १९ को दो�ो लहरको िनय��ण र
�यव�थापन काय�मा खिटने कम�चारीह�लाई नेपाल सरकार म���प�रषदको िनण�य २०७८।१।१९ लाई आधार मानी १५ जना �वा��य तथा अ�य कम�चारीह�लाई शु�
तलव �केलको ५० �ितशतका दरले बैशाख जेठ र असार ३ मिहनाको �.६४६५३० भु�ानी खच� लेखेको छ । अत काया�लयले वा�तिवक �पमा को को कित िदन
खिट काय� गरेको हो एिकन गरेर मा� खच� ले�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२७ �थानीय भ�ा 
काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा �वा��य तफ�  तलब भ�ा वापत वजेट �यव�था भएको रकमबाट � � अ , ले पा  र �वा��य तफ� का कम�चारीलाई २५
�ितशतका दरले �ावण दे�ख असार मसा�त स�म �३१५००३ भु�ानी गरेको दे�खयो । शस�तको वजेटबाट �थानीय भ�ा िदन निम�ने तथा �थानीय भ�ा खच� ले�न
िम�ने आधार नदे�खएको �

गो.भौ.नं कम�चारी सं�या वापत रकम

१६।०७८।८।२३ ४ जना �थानीय भ�ा भु�ानी १३६६६९

१८।०७८।८।२३ ४ जना �थानीय भ�ा भु�ानी ३४१६८

६२।०७७।१०।२६ ४ जना �थानीय भ�ा भु�ानी ३४५१४

७५।०७७।१२।५ ४ जना �थानीय भ�ा भु�ानी ३४५१४

१२९।०७८।१।२७ ३ जना �थानीय भ�ा भु�ानी २५०४६

१५५।०७८।३।१६ ३ जना �थानीय भ�ा भु�ानी ५००९२

ज�मा ३१५००३

३१५,००३

१२८ िफ�ड भ�ा 
पा�लकाले िफ�ड भ�ा भनी �वा��य शाखाका २८ जना कम�चारीह�लाई �.३१९०६८ भु�ानी भएको छ । समायोजन ऐन बमो�जम �थानीय तहमा समायोजन भएका
कम�चारीह�लाई िफ�ड भ�ा भनी भु�ानी गनु� �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को �थानीय सेवाका कम�चारीको सुिवधाको �यव�था िवप�रत रहेको छ । �थानीय
तहमा समायोजन भएका कम�चारीले िफ�ड भ�ा पाउने आधार पेश गनु�पन� �.

३१९,०६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२९ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयमावली २०६४ को िनयम ११ अनुसार कुनै पिन साव�जिनक िनकायले मालसामान ख�रद गनु� पुव� िनयम ११ मा उ�ेख
भए अनुसार गत वष� य�तै सामान ख�रद गरेको भए �यसको वा�तिवक लागत, �थािनय वजार दर, अ�य वजारको दर, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दरको
आधारमा लागत अनुमान तयार गरी �सलव�दी दरभाउप� वा वोलप� वाट सामान ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी ३ वटा
फम�सँग दरभाउप� माग गरी तोिकएको �समा भ�दा बिढ ह�नेगरी ख�रद ग�रएको दे�खयो । िनयमावलीको �यव�था अनुसार लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा�
दरभाउप� माग गरी तथा �समा िभ� ख�रद गनु�पन�मा सो बेगर ख�रद गरेको दे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

गो भौ नं आपूत�क वापत रकम

२७९।०७८।३।३० मा शैल क��यटुर ए�ड इ�टर�ाइजेज क��यटुर अ�य सामा�ी ख�रद ४९७०००

२६२।०७८।३।३० मा शैल क��यटुर ए�ड इ�टर�ाइजेज क��यटुर अ�य सामा�ी ख�रद २१८५४४

२३७।०७८।२।२८ ए��वसन इ�टरनेशनल ट� े िड� ए�ड स�लायस� �ा �ल क��यटुर अ�य सामा�ी ख�रद २९८३२०

६६।०७७।११।२१ एस आर एन ट� ेड स�लायस� �ाव ख�रद ३४४०८५

ज�मा १३५७९४९

१,३५७,९४९

१३० इ�धन तथा स�ार खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार �थानीय सेवाका कम�चारीह�को सुिवधा स�ब�धमा �देश सरकारले तवके बमो�जम ह�नेछ र �यसरी �देश सरकारले
नतोकेस�म नेपाल सरकारले तोके बमो�जम ह�ने �यव�था उ�ेख भएको छ । तर पा�लकाले ग�रव पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण काय��म िविवध गणक सुप�रवे�क
यातायात खच� र िविवध शीष�कमा आएको रकम खच� नभए संघीय संिचत कोष िफता� गनु�पन�मा रकम ि�ज ह�न निदने उ�े�यले गो भौ नं २६०।०७८।३।३० मा १४
जना �वा��य तफ� का कम�चारी तथा अ�य कम�चारीह�लाई कुल �. २,२६,००० भु�ानी ग�रएको दे�खयो । काया�लयको इ�धन कम�चारी शीष�कबाट खच� ले�खएको
अव�थामा पुन इ�धन तथा स�ार भनी खच� ले�खनु आधार पेश गन� अ�यथा स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �

२२६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३१ भु�ानीमा कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका पे�क� फ�य�ट गदा� अ�ीम कर क�ी गनु�पन�मा कर क�ी
नभएकोले सो कर रकम दा�खला ह�नुपन� �.

गो भौ नं �यि�को नाम क�ा रकम नपुग रकम

५२।०७७।१०।१४ बैजु शंकर राउत ० ९१००

२१३।०७८।३।२४ �मोद कुमार यादव ० ४१२२

२८०।०७८।३।३१ महे�� �साद कुशवाह ० ४१३८

ज�मा १७३६०

१७,३६०

१३२ अनुगमन 

अनुगमनः पा�लकाबाट पोषण संवेदनशील काय��ममा िव�ध� �याकेजह� बनाई पोषण काय��म संचलन गरेको छ । पा�लकाबाट भएका य�ता अनुदान तथा खच�मा
िनयिमत �पमा अनुगमन गरी पोषण काय��म �भावकारी भए नभएको अ�याव�धक गनु�पद�छ ।

गो भौ नं काय��म वापत रकम

१६३।०७८।३।१८ पोषण संवेदनिशल काय��म चना िवतरण १०००००

१६६।०७८।३।१९ पोषण संवेदनिशल काय��म �य ुिवतरण ४९९२००

१८८।०७८।३।२२ पोषण संवेदनिशल काय��म ता�लम संचालन ३०००००

१८१।०७८।३।२२ पोषण संवेदनिशल काय��म काय��म संचालन १०१५००

ज�मा १००७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३३ नन फाइलर 

मू�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमो�जम असुल गरेको मू�य अिभबृि� कर िववरण अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा
पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयसंग ठे�का स�झौता गरेका देहायका िनमा�ण �यवसायीह�ले कर िवजक पेश गरी मू अ कर भु�ानी �लएकोमा लेखापरी�णको
�ममा आ�त�रक राज�व िवभागको वेभसाइटमा तपिशलका िनमा�ण �यावसायीको �यान न�वर सच� गदा� लेखापरी�ण अवधी स�म स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा मा�सक कर िववरण समेत नबुझाई ननफाइलर भएको पाइएकोले मु.अ.कर रकम समायोजन गरेको �माण पेश ह�ानुपन� �...

गो भौ नं आपूत�क।फम� वापत �याट रकम

५६।०७७।१०।२२ शुभ ल�मी �टेशनरी �टोर काया�लय सामान ख�रद ५७१०७

६६।०७७।११।२१ एस आर एन ट� ेड ए�ड स�लायस� �ाव ख�रद ३९५८५

१६५।०७८।३।१८ मा शैल क��यटुर ए�ड इ�टर�ाइजेज क��यटुर ख�रद १४४६१२

ज�मा २४१३०४

२४१,३०४

१३४ �धानम��ी रोजगार काय��म

१३४.१ पा�लकामा यस बष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त कुल �.६३००००० बजेट आएकोमा कुल खच� �.३४६६५९८ भई �.२८३३४०४ िफता� भएकोमा
रहेकोमा �यहोरा दे�खएका छन्ः

१३४.२ नेपाल सरकारले बेरोजगार सुिचकृत �िमकह�लाई क��तमा १०० िदन रोजगार िदने ल�य सिहत काया��वयनमा �याएको �धानमन�ी रोजगरा काय��ममा यस बष� कुल
�. ६३००००० बजेट िविनयोजन भएकोमा कुल खच� �. ३४६६५९८ भई �. २८३३४०४ ि�ज भएको दे�खदा ज�मा आ�थ�क �गित ५५ �ितशत मा� रहेको
दे�ख�छ । �य�तै कुल सुिचकृत सं�या ३३९ रहेकोमा ज�मा ६७ जनाले मा� रोजगार पाएको छ भने २७२ जनाले रोजगार पाएका छैनन् । सरकारको ल�य अनुसार
१०० �यनुतम काय�िदन ह�नुपन�मा ज�मा औसत ६९.५ िदन मा� रहकेोले पा�लकाले काय��मको मूल ल�य �ाि�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३४.३ शत�ितशत �यालाः नेपाल सरकार �म, रोजगार तथा सामा�जक सुर�ा म��ालयको च.नं.PMEP/१९९ िमित २०७७।९।१३ को प�को शसत� अनुदान
काया��वयनका शत�ह�को रकम बाँडफाँडमा शत�ितशत रकम �यालामा मा� �योग गनु�पन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले काय��मको लागत अनुमान तयार गदा�
Instruments and tools र First aid kit भनी लागत अनुमान तयार गरेको छ । यसरी प�रप�को िवप�रत लागत अनुमान तयार गरी िवल भु�ानी ह� ँदा काया�लयलाई
बढी �ययभार पन� गएको �.

गो भौ नं कामको िववरण Instruments and Tools First aid kit ज�मा रकम

२१८ बम नहर िपच दे�ख ह�लाक� सडक पार गद� नहर स�म नहर िवकास ९००० ३००० १२०००

२१७ भुखल पासवान घर दे�ख �वा��य भवन जाने बाटो सडक मम�त तथा �ाभेल १४८५२ ४९५१ १९८०३

२२१ रामवन अ�तग�त कुलो पैनी सरसफाई काय� २२४७५ ७४९२ २९९६७

२३५ क�ची नाला मम�त तथता िनमा�ण उ स ६९०० २३०० ९२००

२४९ कुलो पैनी सरसफाई काय� ४५०७ १५०२ ६००९

२५० अवधेश कुमार यादवको घर न�जक रहेको नहरको लािग बाँध बाँ�ने काय� १५९९९ ४४२४ १९४२४

२७४ ब�ती िभ�को नाला सरसफाई तथा पानी िनकास काय� १३५०० ४५०० १८०००

ज�मा ११४४०३

११४,४०३

१३४.४ रामवन अ�तग�त कुलो पैनी सरसफाई काय� वापत उपभो�ा सिमितलाई �.६५०४१८ भु�ानी भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� Dressing nicely the speeded

to[ soils in slope including leveling and light compaction item नराखी �.७४९१७५.०५को लागत अनुमान तयार गरेको अव�थामा काय� स�प� प�चातको
िवलमा सोही items समावेश गरी १६०८.७५ घनिमटर �ित घनिमटर �.५.७५ का दरले �.९२५०.३१.२५ भु�ानी भएकोमा लागत अनुमानमा नभएको items को
भु�ानी गरी बढी �ययभार पारेको �.

९,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३४.५ कुलो पैनी सरसफाई काय� वापत उपभो�ा सिमितलाई �.१३१०७६ भु�ानी भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� Dressing nicely the speeded to[ soils in slope

including leveling and light compaction item नराखी �.२५०२१८.७५ को लागत अनुमान तयार गरेको अव�थामा काय� स�प� प�चातको िवलमा सोही items

समावेश गरी ७३५ घनिमटर �ित घनिमटर �.५.७५ का दरले �.४२२६.२५ भु�ानी भएकोमा लागत अनुमानमा नभएको items को भु�ानी गरी बढी �ययभार पारेको
�.

४,२२६

१३४.६ कची नाला मम�त तथा िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई कची सडक िनमा�ण तथा मम�त गरे वापत �.२०७३१७ भु�ानी भएकोमा लागत अनुमान तयार गदा� Making

Sub Grade By Bringing soils and filling including leveling and hauling up to 10 m distance Items नराखी �.२३०४३१.२५ को लागत अनुमान तयार
गरेको अव�थामा काय� स�प� प�चात िवलमा सोही items समावेश गरी १४८६.२८ घनिमटरको �ित घनिमटर �.६३.२५ का दरले �.९४००७.२४ भु�ानी भएकोमा
लागत अनुमानमा नभएको items को भु�ानी गरी बढी �ययभार पारेको �.

९४,००७

१३५ रेिडयो काय��म 

पा�लकाले ग�रवी पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण वापत �.९९४२८ �जंगल बजाए वापतको खच� भएकोमा रेिडयो काय��मको Hearing Certificate पेश नभएको
�माण पेश गनु�पन� �.

९९,४२८

१३६ उ�मिशल काय��म 

पा�लकाले उ�मिशल ता�लत तथा काय��मको अनुगमन ग�रएको भनी ११ जना पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई अनुगमन भ�ा �.२६७८५५ भु�ानी ग�रएकोमा
�मण आदेश भरेरमा� खच� भु�ानी �लएको छ । यसरी खच�को औिच�य नखुलाई र िमत�ययीता कायम नगरी खच� ले�ने प�रपाटीमा सुधार गनु�पद�छ । साथै अनुगमन
�ितवेदन पेश नभएकोले अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

२६७,८५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३७ अि�म कर 

आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क भु��ानीमा( मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका) सं�थाह�ले भु�ानी �लएको रकममा १५ �ितशत कर क�ा
गनु�पन� �यव�था भएकोमा िन�नानुसार सं�थाह�ले िबजक जा�र नगरेको अव�थामा अि�म कर �. ३०००० क�ा गरी राज�व दा�खला गनु�पन�मा सो नगरेकोले
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम अि�म कर

१३२।०७८।३।७ उ�यालो भिव�य नेपाल एडभा�स �सलाई कटाई ता�लम २००००० ३००००

३०,०००

१३८ बा�ा तथा भैसी िबतरण 

पा�लकाले यो बष� िन�नानुसारका सहकारी समूहलाई बा�ा तथा भैसी िबतरणको लािग अनुदान िदएको छ । उ� अनुदानबाट बा�तवमा के कती िकसानह� लाभा��वत
भए र हाल िबतरण ग�रएका भैसी तथा बा�ाह� के क�तो अव�थामा छन अनुगमन गरेको पाइएन । सिह िकसान छनौट गरी िबतरण भए नभएको र िबत�रत भैसी तथा
बा�ाको �कार तथा गुण�तर तोिकए अव�थाको रहे नरहेको साथै िव�मान अव�था समेत खु�ने गरी �ितवेदन र स�ब�धीत सहकारी सं�थाको लेखापरी� �ितवेदन
समेत पेश गनु�पन� �

गो भौ नं िववरण वापत अनुदान रकम

१९९।०७८।३।२२ साना कृिष सहकारी सं�था �ल भैसी पालन २० �ितशत १६४७२४४

२००।०७८।३।२३ िशवशि� कृिष सहकारी सं�था �ल बा�ा पालन २० �ितशत ११५५९७०

ज�मा २८०३२१४

२,८०३,२१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३९ ता�लम काय��म 

ता�लम काय��मः पा�लकाले �मता अिभवृि� तथा अ�य काय��म तथा ता�लम स�ालन गरेको भनी िन�नानुसारका सं�था तथा �यि�ह�लाई रकम भु�ानी गरेको
दे�ख�छ ।

भौ.नं./िमित सं�था तथा �यि�को नाम िववरण रकम

१९३।०७८।३।२२ चैन िकशोर राउत �सलाई कटाई तथा �यटुी पाल�र ता�लम स�ालन ८५८९९०

१९४।०७८।३।२२ चुनचुन बाबु ठाकुर �सलाई कटाई ता�लम २३३४२०

�मा १०९२४१०

पा�लकाले काय��म तथा ता�लम काय��ममा �देश खच� मापद�ड बमो�जम �िश�क भ�ा, सहभागी खाना खाजा तथा यातायात खच� र मसल�द आदीमा लागत
अनुमान तयार नगदा� ता�लम काय��म िमत�ययीताको �ि�कोणले उिचत दे�खएन । तसथ� साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम १२ (२) को आधार तथा
अनुसूची १ (क) को ढाँचामा लागत अनुमान तयार गरेको समेत नदे�खएकोले खच� रकम िनयमसँगत नदे�खएको �

१,०९२,४१०

१४० सामा�जक सुर�ा काय��म 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन तफ�  १२ वटा वडाका लािग लाभ�ािहको खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� एक वटा व�कलाई चौमा�सक िनकासा गरी ितन
चौमा�सकको ज�मा �. १२६९२४००० िनकासा िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्:

१४१ सामा�जक सुर�ा खच�को समी�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रशका
आधारमा �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको
िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था
गरेकोमा नगरकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन ।जसवाट पा�लका बाट िनकासा गरीएको भ�ा यथाथ�परक छ भ� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४२ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा मृ�यू भएमा, बसाइँ सरी गएमा, एकल वा िव�वा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा
पाँच बष� पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आ�थ�क बष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा ब�क माफ� त िवतरण भएकोमा लगातार एक बष�स�म खाता िन��कृय भएमा
वा अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएमा �य�ता लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� तथा लगत क�ा ग�रएको
�यहोरा अिभलेखमा �प� जनाई स�ब��धत �थानीय तहको वडाका सिचब वा िनजले तोकेको �ज�मेवार पदा�धकारीले �माणीत गनु�पन� �यव�था छ । नगरपालीकाले
आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा समयमानै लगत क�ा गरेको दे�खएन । लगत क�ा नगरी लाभ�ािहको खातामा भ�ा िनकासा िददा मृ�य ुभएका, बसाइँ सरी गएका, एकल
वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेका, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� पूरा भएका, नवीकरण नगरेका, एक आ�थ�क बष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेका खाता िन��कृय
भएका वा अयो�य �यि�को नाममा रकम िनकासा भएको छैन भ� सिकएन ।

१४३ िनकासा िफता� 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २५ मा ब�कले लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा भएको �प�ट दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, ब�क खाता
न�वर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुिच – १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यमवाट अिनवाय� �पमा
पठाउनुपन�छ र यसै िववरणलाई रकम िवतरण भएको भरपाई मािनने �यव�था छ । नगरपा�लकाले सामा�जक सुर�ा िशष�कबाट लाभ�ािहको खातामा रकम भु�ानी गन�
ब�कलाई ��येक वडाको िववरण सिहत �.१२६९२४००० िनकासा िदएकोमा व�कवाट िन�नानुसार �.२१२०४२० िफता� गरेको छ । ब�कले लाभ�ाहीको खातामा रकम
ज�मा भएको िव�तृत िववरण पा�लकामा पठाएको छैन । पा�लकाले ब�कवाट लाभ�ािहको खातामा रकम ज�मा गरेको िव�तृत िववरण (Statement) माग गरी िफता� रकम
एिकन गनु�पद�छ ।

चौमा�सक ब�क गएको खच� रकम

�थम से�ुरी बैक ३७५२९११४ ३७३१७२६९ २११०४५

दो�ो से�ुरी बैक ४४५३१४८८ ४३०६४१६६ १४६७३२२

ते�ो से�ुरी बैक ४४८६३३९८ ४४४२२१४५ ४४१२४३

ज�मा १२६९२४००० १२४८०३५८० २१२०४२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४४ िनयिमत अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन,

मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न ग�र भ�ा िवतरणलाई
�यव��थत गनु�पन�मा सिमितनै गठन नगरेकोले िनदेिश�का अनुसारको सिमित गठन ग�र ि�या�सल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

१४५ िव�ीय अ�धकार �े� 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपा�लकाको िव�ीय अ�धकार अ�तग�त स�पती कर, भूमी कर(मालपोत), घर ज�गा वाहाल कर, वहाल िवरौटी
शु�क, पािक� � शु�क, जडीबुटी, कवाडी र जीवज�तु कर, सेवा शु�क सामुदाियक बनबाट �ा� आय र अ�य �े�बाट आयआज�न गरी आ�त�रक आय आज�न गन�
�यव�था छ । पा�लकाको आ�त�रक आयको अनुमान र �ा�ीको अव�था िन�नानुसार रहेको छ ।

राज�व शीष�क अनुमािनत आय वा�तिवक आय

कुल आ�त�रक आय ५५००००० २२३९२२३

पा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा आय अनुमान �५५००००० ग�रएकोमा ज�मा आ�त�रक आ�दानी �२२३९२२३ आय अनुमानको क�रव ४१ �ितशत मा�
दे�खएको छ । तसथ� पा�लका आय बृि� गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४६ �े�ता तथा अिभलेख 

पा�लकाले आ�त�रक राज�व तफ�  िन�नानुसारको �े�ता तथा अिभलेख तयार गरेको पाइएन । �े�ता तथा अिभलेख पूण� �पमा र �यव��थत नह� ँदा पा�लकाले िनयिमत
�पमा उठाउने मालपोत द�तुर, �सफा�रस द�तुर, एिककृत स�प�ी कर लगायतका िविभ�् िशष�कमा �ा� गरेको आयको यथाथ�ता लेखापरी�णको �ममा एिकन गन�
सिकएन । तोिकएका अिभलेख तथा �े�ता तयार नगन� तथा �यव��थत नगन� कम�चारीलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाइ आ�त�रक आयलाई �यव��थत, पारदश�,
गणनायो�य तथा तुलनायो�य बनाईनुपद�छ ।
• म.ले.प.फा.नं. १०२- दिैनक राज�व आ�दानी खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०३- गो�वारा भौचर (राज�व)

• म.ले.प.फा.नं. १०४- राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०५- राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०६- राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०७- राज�व आ�दानीको दिैनक ब�क भौचर �ा� गो�वारा खाता
• म.ले.प.फा.नं. १०८- राज�व आ�दानी ब�क नगदी िकताब

१४७ र�सद िनय��ण खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ५१ मा ऐन वमो�जम रा�नुपन� ��येक कारोवारको लेखा रा�नुपन� र आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य
उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा काया�लयको कामलाई �यव��थत एवं िमत�ययी गन� आ�त�रक िनय��ण �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । सो अनुसार नगद
आ�दानी गन� काया�लयले राज�व असुल गन� �योग ह�ने मालपोत र�सद एवं नगदी र�सदको छपाई गरी र�सद िनय��ण खाता �िवि� गरी सो बाट वुझेर लगेको अिभलेख
रा�ख र�सद िनय��णलाई �यव��थत गनु� पद�छ । पा�लकाले सो अनुसार �यव��थत त�रकाले र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । जसवाट २०७८ आषाढमा कित
र�सद वाँक� �थए २०७७।०७८ मा कित छपाई ग�रयो र सो अनुसार ज�मा र�सद ठे�लमा कुन कुन वडामा कित र�सद उपल�ध गराईयो र �ज��समा कित ठेली बाँक�
छन सो एिकन गन� स�ने आधार भएन । नगदी र�सद खाता �मािणत गरी नराखेको र सामा�य िटपोटमा यो वष� िविभ� वडालाई र�सद वुझाएको उ�ेख गरेको छ।
राज�व असुलीमा �योग ह�ने नगदी र�सदको िनय��ण खाता रा�ख �मािणत गन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४८ वडागत आ�दानी 
वडा तथा नगरपा�लका आ�दानीः नगरपा�लकाले वडाह�बाट राज�व संकलन गदा� पुराना र�सद िफता� �लई नयाँ छपाई गरी �स�रयल न�वर लगातार भएका र�सद �योग
गराउने र �योग नभएका र�सद आषाढ मसा�तमा िफता� �लई खच� भएका र�सद र सो अनुसारको राज�व दा�खला सुिन��चत ग�रनुपद�छ । यो वष� काया�लयबाट �ा�
िववरण अनुसार वडा तफ�  �. १०३८७६१ नगरपा�लका तफ�  �. ५८९९८२ गरी ज�मा �. १६२८७४३ राज�व असुल गरेको छ । पुराना र�सद �योग ��थित सिहतको
अिभलेख नह�दा वडा काया�लय तथा नगरपा�लका काया�लयमा के कती र�सद �योग भए र के कती बाँक� छन भ�े �यहोरा खु�न सकेन । नगदी र�सद तथा मालपोत
र�सद गत बष� कित बाँक� �थयो र कित �योग ग�रयो भ�े �यहोरा समेत खु�न सकेन । र�सद �योग र �ा� आ�दानी दा�खला भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ग�रएको
पिन छैन । तसथ� आ�त�रक आयको �ा�ी र बैकं दा�खला स�ब�धमा लेखापरी�णको �ममा एिकन तथा िब�लेषण गन� नसिकएकोले आ�त�रक आयको यथाथ�ताको
लािग एिकन गनु�पद�छ ।

१४९ नगद दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� बनेको ऐन, २०७४ को दफा १३ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदको हकमा सोही िदन वा
भो�लप�ट तोिकएको ब�क खातामा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको देहाय आ�दानी राज�व खातामा दा�खला गरेको नदे�खएकोले
स�ब�धीतलाई कानून बमो�जम �ज�मेवार बनाई दा�खला गनु�पन� �.

वडा नं. वापत रकम कैिफयत

७ नगदी तथा मालपोत १५६५२५

५ नगदी तथा मालपोत २४५५८८

४ नगदी तथा मालपोत २१९५

२ नगदी तथा मालपोत १९४०५२ अिनल कुमार गु�ा �.१४०८५८, रामि�त �संह �.५२१७९ र िकशोरी राय �.१०१४

११ नगदी तथा मालपोत २१९३२६ दा�खला भौचर पेश नभएको

ज�मा ८१७६८६

८१७,६८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५० राज�व िफता� 
गोडैता बजार ठे�का वापत असुल ग�रएको राज�व कोिभड १९ को कारण देखाई िन�न ठेकेदारलई �.७६४६०राज�व िफता� ग�रएकोमा ठेकेदार र काया�लयवीच भएको
स�झौतामा �ाकृितक �कोषबाट �सज�त िवसम प�र��थितमा राज�व िफता� ह�ने कुरा उ�ेख नभएकोमा काय�पा�लकाले िनण�य गरी राज�व िफता� गरेको छ ।
काय�पा�लकाले िनण�य गरी राज�व िफता� गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

गो भौ नं ठेकेदारको नाम वापत रकम कैिफयत

२०।०७७।९।१६ �ी ह�र नारायण यादव भगवतीपुर बजार ठे�का १२४९८ का.पा. को िनण�य नं.६ अनुसार

३४।०७७।१२।८ �ी प�पु कुमार यादव गोडैता न पा ८ को बजार ठे�का ६३९६२ का.पा. को िनण�य नं.९ अनुसार

ज�मा ७६४६०

१५१ मु�य अिभबृि� कर 

मु�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ को दफा १५(३) मा आय ठे�कामा मु�य अिभवृि� कर असुली गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन�मा िन�न आय ठे�कामा
नगरपा�लकाले मु�य अिभवृि� कर रकम नउठाएकोमा असुल गरी संघीय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �.

बजारको नाम ठेकेदारको नाम िक�ता रकम मु.अ.कर रकम

गोडैता बजार ३०१००० ३९१३०

३९,१३०

१५२ म.ले.प फारम 

राज�व असुल गदा� र�सद अनुसार असु�ल दे�खने म.ले.प.फा.न १०२ दे�ख १०८ स�मको खाता रा�ख व�क दा�खला प�चात गो�वारा भौचर उठाई राज�व असुल
गनु�पन�मा र�सद वाट �सधै व�ै दा�खला गरी व�क �टेटमे�ट अनुसार आ�दानी जनाउने गरेको छ । जसवाट दा�खला राज�व खातामा िभडान गन� सिकएन । खाता तयार
गरी आ�दानी िभडान गन� �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५३ मनोर�न कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक
�थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले कूनैपिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन । यस पालीकाको �े�िभ�
उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

१५४ सवारी कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो
�े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर उठाउने उ�ेख छ । स�व��धत िनकायसँग सम�वय गरी हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख
कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  स�व��धत िनकायको �यान जानु पद�छ ।

१५५ �यवसाय कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था
रहेको छ । नगरपा�लकाले �यवसायीह�को लगत राखी राज�व असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत मा� राखेको कर रकम संकलन गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले
�यि�गत �वघोषणाका आधारमा मा� �यवसाय दता� र निवकरण गन� गरेको तथा �यवसाय दता� नभएका �यवसायह�को अनुगमन गरेको पाईएन । पा�लका �े� िभ�का
�यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

१५६ धरौटी तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५६.१ िफता�ः साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ बमो�जम िनमा�ण�याबसाियको �रटे�सन मिन बापत िबलबाट क�ी ग�र राखेको रकम िफता� गदा� आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िबबरण पेश गरेको �माण पेश गरेपिछ मा� िदनुपन�मा िनमा�ण �याबसाियले कर िबबरण पेश कर सामायोज गरीको प� वेगर मागको आधारमा
िन�नानुसारको धरौटी िफता� गरेको दे�खएकोले भु�ानी भएको मु. अ. कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो भौ नं. आपूत�क वापत रकम कैिफयत

१३।०७७।७।२७ कमलेश िनमा�ण सेवा सोलार ब�ी जडान १९२८३९ कर चु�ा �माणप� तथा मु.अ.कर समायोजन प� पेश नभएको

१९।०७७।९।६ िहना क�सट��शन पोल र तार जडान ९३९५५ कर चु�ा �माणप� तथा मु.अ.कर समायोजन प� पेश नभएको

३८।०७७।१२।१० जानक� स�लायस� तार ख�रद १९९६७१ कर चु�ा �माणप� तथा मु.अ.कर समायोजन प� पेश नभएको

ज�मा ४८६४६५

४८६,४६५

१५६.२ गत बष�को मौ�दात �.१०२८१८६.३ मा यस बष� आ�दानी �.२०४२०३६ भइ कुल �.३०७०२२२.३ मा �.१२३६७६५ िफता� जनाइ �.१७३८४५७.३ मौ�दात
रहेको आ�थ�क िबबरण पेश भएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५७ अनुगमन तथा स�परी�ण
�देश आ�थ�क काय��व�ध ऐन, २०७४ को दफा ३५ (२) मा अि�तम लेखापर��ण हुदा औ�याएका वे�जहु�को लगत राखी फ�यौट गनु�पन� उ�लेख छ । काया�लयले वे�जु
अ�भलेख राखेको पाइएन र लेखापर��णको �ममा काया�लयले फ��ट गर� �न�नानसुार स�पर��णको ला�ग �.२०९४६७६। लेिख आएकाले स�पर��ण ग�रएको छ ।

आ.व. दफा नं. बे�जुको �यहोरा रकम स�परी�णको �यहोरा रकम

२०७६-०७७ ९६ चना िबतरणको भरपाई पेश नभएको २१०००० िबतरणको भरपाई राखी फ�छौट गरी
पेश भइ स�परी�ण

२१००००

२०७६-०७७ ९७ �यू िबतरणको भरपाई पेश नभएको २९९६७६ िबतरणको भरपाई राखी फ�छौट गरी
पेश भइ स�परी�ण

२९९६७६

२०७६-०७७ �४ बृहत पोषण काय��मको �मोद पंिडतको
पे�क� बाँक� �.

१���००० गो.भौ.नं. ६�० बाट पे�क� फ�य�ट
गरी फाँटवारी पेश भएको आधारमा
स�परी�ण

१���०००

ज�मा २०९४६७६ २०९४६७६

१५८ अनुगमन तथा मू�या�न

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गनु� �यव�था गरेकोमा �न�नानसुार देिखएको
छः

गत वष�को बे�जु रकम � (A) यो वष� फ�य�ट (B) बाँक� (C=A-B)

४३�४९० २०९� ४३६३९�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५९ अ�ाव�धक वे�जू ��थित

नगरपाल�काको आ�थ�क वष� २०७७/७८ स�मको फ�यौट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

गत वष�स�मको फ�य�ट गन� बाँक� �
(C)

यो वष�को सं पं बाट कायम वे�जु
(D)

यो वष�को कायम वे�जु (E) बाँक�
(F=C+D+E)

४३६३९� 0 १०२१७२ ५३८५६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


