
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

कञ्चनरुप नगरपातलका 
 सप्तरी 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा,पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननु 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 प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्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 बेरुजू 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 नै 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 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४०१ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

कञ्चनरुप नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सप्तरी  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले कञ्चनरुप 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 समाप्त 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 सवै कारोवार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण 

िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू ८ करोड ८५ लाख ८६ हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेस हनु आएको छैन।उक्त वरेुज ुमध्रे् असलु 
गनुापने रू २७ लाख ६८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ८ करोड ३६ लाख ४४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू ५ लाख १६ हजार 
र पेश्की रू १६ लाख ५८ हजार रहेको छ ।नगरपातलकाको गिवषा रु ३८ करोड ३९ लाख २८ हजार बरेुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु ४५ करोड ३७ लाख ६५ 
हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको 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 प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
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 प्राप्त 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 सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

        
                                                                                          (पदमराज पौडेल) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

कञ्चनरुप नगरपातलका 
 

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

(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
 

६३ १२६ ८८५८६ ० ० ० ६३ १२६ ८८५८६ २७६८ ५१६ ८३६४४ ० ० ८४१६० १६५८ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सप्तरी ३८३९२८ ० १८७४९ ३६५१७९ ० ८८५८६ ४५३७६५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : क�न�प नगरपा�लका, स�री , क�चं�प नगरपा�लका , स�री

काया�लय �मुख नवराज ख�का २०७७-४-१ २०७८-७-९

काया�लय �मुख रेणकुा शाह २०७८-७-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राजेश कुमार राज २०७७-४-१

बे�जु रकम ८८,५८५,८९१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २५,५३,४२,५८७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४८,२५,९०,२७० चालु खच� ५५,०५,७५,२२९.५३

�देश सरकारबाट अनुदान २,०५,५९,००० पँूजीगत खच� ३४,५३,११,७८१.५७

राज�व बाँडफाँट १०,६४,७८,८९३ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २,२८,७१,८५५

अ�य आय १८,२३,०१,४९९

कुल आय ८१,४८,०१,५१७ कुल खच� ८९,५८,८७,०११.१

बाँक� मौ�दात १७,४२,५७,०९३.२८
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको
संचालन गन� यस नगरपालीकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� हो ।यो क�चन�प
नगरपा�लका अ��तगत १२ वडा रहेको ६५ सभा सद�य १४३.३३ व.क�.मी.�े�फल, ६३५५६ जनसं�या र मधेश �देशमा अव��थत छ ।

२ आ�थ�क िववरण

आव २०७७।०७८ को एिककृत आ�थ�क िववरण

आय तफ� �यय तफ�

आय िववरण यस वष�को वा�तिवक
आय

�यय िववरण यस वष�को वा�तिवक खच�

गत वष�को �ज�मेवारी

नगद।वकै २५०६६०७२५ गत आवको �मागत योजना १८१५०९९४२

आ�त�रक आय २२८७१८५५ आ�त�रक आय १२६००२७४

राज�व वाडफाड राज�व वाडफाड

संिघय सरकार ९५७४७८९३ संिघय सरकार ७५६४८८४५

�देश सरकार १०७३१००० �देश सरकार २४३४६२३

समािनकरण अनुदान समािनकरण अनुदान

संिघय सरकार १५२४००००० संिघय सरकार १०६४२८९०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�देश सरकार ७५५९००० �देश सरकार ४५४७६४३

सशत� अनुदान सशत� अनुदान

संिघय सरकार २७३०९०२७० संिघय सरकार २४८५१२८२४

�देश सरकार ८०००००० �देश सरकार ७९८६७३२

िवशेष अनुदान िवशेष अनुदान

संिघय सरकार ४६२००००० संिघय सरकार ७०८०८९९

�देश सरकार ३०००००० �देश सरकार २९०९०२६

समपुरक अनुदान समपुरक अनुदान

संिघय सरकार १०९००००० संिघय सरकार ९९६९९८६

�देश सरकार २०००००० �देश सरकार २००००००

ज�मा ८८३१६०७४३ ज�मा ६६१६२९७०३

अ�य िनकायवाट अनुदान

सामा�जक सुर�ा भ�ा १४५२३३३३२ सामा�जक सुर�ा भ�ा १४५२३३३३२

एिककृत �वा��य पूवा�धार काय��म ४३६१८० एिककृत �वा��य पूवा�धार काय��म ४३६१८०

�थािनय तह �शासिनक भवन पूवा�धार
िवकास काय��म

१४३८९५२ �थािनय तह �शासिनक भवन
पूवा�धार िवकास काय��म

१४३८९५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी ९०५८९६० �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी ९०५८९६०

ग�रवसंग िवशे�वर काय��म ४७५००० ग�रवसंग िवशे�वर काय��म ४७५०००

िविवध कोष खाता िविवध खच� खाता ४८७१९५६ िविवध कोष खाता िविवध खच� खाता ३०१३६३३

�कोप �यव�थापन १०००००० �कोप �यव�थापन ८८८२७६

धरौटी १११६६९२३ धरौटी ३९९३७७६

एकल मिहला सुर�ा कोष १००००० एकल मिहला सुर�ा कोष ०

मिहला िहंसा िनवारण कोष १००००० मिहला िहंसा िनवारण कोष ०

कम�चारी क�याण कोष ३७६७९०५ कम�चारी क�याण कोष ०

मम�त स�भार कोष ४६५२२९१ मम�त स�भार कोष ५६८४१६

यूिनसेफ अ�या ४६८१८६२ यूिनसेफ अ�या ०

{संिघय वे�जु िफता� 
-सु�मा �िवि� नगरेको भौचर _

६९०६५८३७

�देश वे�जु िफता�
-सु�मा �िवि� नगरेको भौचर_

८४९४६

ज�मा १८६९८३३६१ ज�मा २३४२५७३०८

वकै मौ�दात १७४२५७०९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�त�रक राज�वा खाता ३७३७२०

संिचत कोष खाता ४६०४१०४६

पू�जगत खच� खाता ५८१४५३५९

चालु खच� खाता ४७८२०१३२

िविवध कोष खाता एवम िविवध खच�
खाता

१४३९१९६५

�कोप �यव�थापन १११७२४

धरौटी खाता ७१७३१४७

मिहला िहंसा िनवारण कोष १०००००

एकल मिहला सुर�ा कोष १०००००

कुल ज�मा १०७०१४४१०४ कुल ज�मा १०७०१४४१०४

३ आ�थ�क िववरण परी�ण

३.१ ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको : �थानीय सरकार स�चालन ऐन,२०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आफनो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार
गनु�पन�मा काया�लयले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छैन । ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी �े�ता र ब�क खातामा फरक पनु�को कारण उ�ेख गरी िहसाब पारदश�
तथा �यव��थत तवरले रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.२
िव�ीय िववरण िव�लेषण यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्।

क.�थानीयतहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
ख.�थािनयतहले िविभ� �ोतबाट आ�दानी भएको रकम तथा संचितकोषबाट चालु, पँु�जगत लगायत िविभ� खातामा �थाना�तरण गरेको रकम बा�तिवक आ�दानी र
�थाना�तरण बमो�जमकै सु�मा �िव�ी गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । सु�मा आ�दानी बाँ�धएको रकम सँग संिचतकोष, चालु, पँु�जगतको ब�क िववरण िभडान गदा� अ�धकांश
फरक पन� गएको दे�ख�छ । अनुदान िनकासा बमो�जमनै सु�मा �िव� गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन ।
ग .�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन�तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक
गरी आय-�ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

घ. काया�लयले संिघय वे�जु िफता� � ६९०६५८३७१।१० र �देश वे�जु िफता� � ८४९४६ भनी आ�थ�क िववरणमा उ�ेख गरेको स�व�धमा कोषतथा लेखा िनय��क
काया�लयले �मािणत गरेको िववरणमा भौचर न १५९१५००८ वाट संिघय सशत� अनुदान िफता� � ६९०६५८३७१।१० र भौचर न १५९१४९१८ वाट �देश सशत� अनुदान
िफता� � ८४९४६ िफता� गरेको कोलेिनकाको भौचर पेश भएपिन सु�मा �िवि� भएको गो�वारा भौचरको �माण पेश ह�न सकेन।आ�थ�क कारोवारको सु�मा अिनवाय� �िवि� गरी
लेखांकन ग�रनु पद�छ।

३.३ घटी �ज�मेबारी सारेकोः गत आवको महालेखा परी�कको �ितवेदनमा धरौटी सिहत वकै मौ�दात � २५९८२७६२९।२० रहेकोमा यसवष� काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क
िववरणमा गत वष�को �ज�मेवारी र यिुनसेफ अ�या सिहत � २५५३४२५८७।०२ मौ�दात सारेको दे�खएकोले घिट मौ�दात सारेको स�व�धमा एिकन ह�नुपन� �

४,४८५,०४२.१८

४ वजेट र काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ�
पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ भने सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ�
�थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ। यस नगरपा�लकाले २०७७ असाढ १० गते वजेट पेश भएकोमा
२०७७ असाढ २९ मा नगरसभावाट पा�रत भएको छ भने २०७७ �ावण ५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको
��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था रहेकोमा
नगरपा�लकाले य�तो सिमित गठन र िनण�य गरेको �माण पेश पेश भएन। सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत
सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण
गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ�
पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

४.३ नगरपा�लकाले यसवष� गत आवको भु�ानी िदन वािकभनी िविभ� चालु तथा पु�जगत खच�को भु�ानी िदएकोमा मलेपफान २२१ �मािणत गरेको छैन ।

४.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा
�ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम नगरपा�लकाले �य�ता कितपय �ोफाइल तयार गरेकैछैन भने कितपय अधाव�धक गरेको
दे�खदनै।

४.५ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �े�गत वजेट 

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

मु�य �े� िबिनयोजन खच� रकम िविनयोजनको तुलनामा खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ८८३२५८६४ ४२५९१४४० ४८.२२

सामा�जक िवकास ३४०७३७६६६ २५५५५३२७६ ७७.९३

पूवा�धार िवकास ११९३६९२२० ८३८३३०४४ ७०.२३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २१८६९४११४ १९८११०१३९ ९०.५९

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८९३७९१८० ६८०१२११४ ७६.०९

कुल ज�मा ८६५५०६०४४ ६४८१०००१३ ७४.८८

आ�थ�क िवकासमा िविनयोजनको तुलनामा ४८.२२ �ितशत मा� खच� भएको दे�ख�छ । ल�य अुनसार खच� गरी आ�थ�क िवकास गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकको अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणको आधारमा २०७७ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच�
नभई बाँक� रहेको � ६ करोड ३८ लाख ७८९ म�ये समयमै िफता� नगरी २०७८।०६।१४ मा �देश सरकारलाई � १ लाख ४ हजार २४२ एवम र ६।१४ मै संिघय
सरकारलाई � ५ करोड २६ लाख ५७ हजार ४८१ िफता� गरेको छ। संंिघय सरकारलाई िफता� गन� वाक� � १ करोड १० लाख ३९ हजार ६५ त�काल िफता� गरी �माण पेश
ह�नुपन� �

अनुदान रकम संिघय सरकार अनुदान िफता� गनु�पन� िफता� िफता� गन� वािक

संिघय सरकार संिघय सरकार

सशत� अनुदान २७३०९०२७० सशत� अनुदान २४८५१२८२४ २४५७७४४६

िवशेष अनुदान ४६२००००० िवशेष अनुदान ७०८०८९९ ३९११९१०१

ज�मा ३१९२९०२७० ज�मा २५५५९३७२३ ६३६९६५४७ ५२६५७४८२ ११०३९०६५

�देश सरकार �देश सरकार

सशत� अनुदान ८०००००० सशत� अनुदान ७९८६७३२ १३२६८

िवशेष अनुदान ३०००००० िवशेष अनुदान २९०९०२६ ९०९७४

ज�मा ११०००००० ज�मा १०८९५७५८ १०४२४२ १०४२४२ ०

११,०३९,०६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ कारोवारको लेखांकन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा तोिकएको ढाँचामा आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरी नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान NEPSAS अनुसार �ितवेदन
गनु� पद�छ । �वीकृत लेखा ढाँचामा देहायको िबबरण समेत अिभलेखमा आउने गरी म.ले.प. फारामह�को �योग गरी एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४
अनुसार आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरेको पाईएन । गाँउपा�लकाले बैक िहसाब िमलान िबबरण २१२, भु�ानी िदन बाक�, �ा� रकमको मा�केवारी- २२२, स�तुलन प�र�ण-

२२५, बजेट रकमा�तर/काय��म संसोधनको िबबरण- ३०४, ब�तु तथा िनमा�णको ख�रद योजना- ३११, परामश� सेवाको ख�रद योजना- ३१२, मम�त स�भार तथा संर�ण
अिभलेख खाता-४१५, घर ज�गाको लगत िकताब-४१७, आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता- ५०५, ठे�कासँग स�ब��धत गो�वारा लगत- ५०७, बे�जु लगत- ८०१,

स�परी�ण गो�वारा अिभलेख- ८०५, िब�ुितय �णाली �योगकता�को िबबरण, प�रबत�न र �थगन अिभलेख-९०२, �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख ९०७,

तयार गरेको दे�खएन । �वीकृत लेखा ढाँचामा लेखा राखी नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान अनुसार आ�थ�क िववरण तथा �ितवेदन तयार गरीनुपद�छ

८ आ�त�रक िनय��ण �णालीको �भावका�रता 
�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले एक आ�थ�क वष�मा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै नगरपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाँउपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको अिभलेख
रा�नुपद�छ ।
• मू�य अिभवृि�कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६(क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको पाइएन । साथै
भु�ानीमा ETDS समेत गरेको छैन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �स ल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने
छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नु भ�दा प�� िदन अवागै नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर
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• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• नगरपा�लकाले कम�चारीह�को काय�िववरण वनाइ लागु गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन ।

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार ख�रद योजना तयार नगरेको ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस गाउँपा�लकामा समािहत
भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको नगरपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक
गरेको पाइएन ।
तसथ� नगरपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकएबमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ

९ पदा�धकारी सुिवधा 
�देश २ सरकारले जारी गरेको �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनको अनुसुिचमा पदा�धकारीलाई िविभ� सुिवधा �दान गरेको छ।
नगरपा�लकाले २०७७ �ावणदे�ख २०७८ को असाढस�मको ६५ जना पदा�धकारीलाई ज�मा � १५०८७००० भु�ानी गरेको छ। दफा ५ मा �थानीय तहका पदा�धकारी
तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानुन वमो�जम मा�सक सुिवधा नपाएका सद�यले समेत यसै ऐन वमो�जम सो सुिवधा नपाएको िमितदे�खको सुिवधा �ा� गन� भने �यव�था
भएवमो�जम २०७४ आ��वन १५ दे�ख २०७७ असाढस�म ३३.५ मिहनाको वाड न ४ को वडा अ�य� �ी राम ना� साहलाई � ६ लाख ७० हजार भु�ानी गरेको छ।
उ�े�खत िमितमा भु�ान न�लएको स�व�धमा मलेपफान २२१ �मािणत गरेको नदे�खएकोले एिकन गन� आधार भएन।

१० �शासिनक संगठन तथा कम�चारीको अव�था
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१०.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकामा केित दरब�दी �वीकृत
रहेको तथा हाल केकित पदपूत� भएको िववरण पेश ह�न सकेन।

१०.२
कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीयतहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
नगरपा�लकाले िविभ� पदमा कम�चारीह� करारमा रा�खखच� लेखेको छ ।करारको कम�चारी छनोटगदा�को िव�ध र �कृयाको स�व�धमा �माण मागगदा� पेश नभएकोले एिकन गन�
आधार रहेन।

१०.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र
मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था बमो�जम नगरपा�लकाले भ�ा िदँदा स�ब��धत
कानून नबनाएको भ�ा उपल�ध गराएको छ। य�तो काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ।

११ कानुन तथा �याियक सिमित

११.१ कानून र स�ालन ��थितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीयतहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा
रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीयतह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा नगरपा�लकाले हालस�म बनाएका ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध लगायतका िववरण पेश गरेको छैन।
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११.२ �यायीक सिमितः �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 उजुरी
म�ये मेलिमलाप �कृतीका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� उजुरी र फछ�यौटको अव�थाको िववरण
माग गदा� उपल�ध ह�न सकेन। �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

१२ िश�ातफ�

१२.१ नगरपा�लकाको िब�ालयगत अिभलेख अधाव�धक गरी रा�नु पन�मा राखेको छैन देहायका अिभलेख अधाव�धक नह�दा लेखापरी�णवाट केही उ�ेख गन� सिकएन । िनकासा
अिभलेख खाता तयार नगरेकोले िनकासा रकम िभडाउन सिकएन। अिभलेख अधाव�धक गरी िवधालयमा िनकासा गनु� पद�छ ।
१. सामुदाियक िव�ालयको अिभलेख अ�ाव�धक छैन।
२. ��येक िव�ालयका िश�क र कम�चारीको अिभलेख अ�ाव�धक छैन।
३. िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन संल� छैन।
४. अिभलेख बमो�जम िनकासा अिभलेख खाता तयार गरेको छैन।

१२.२ साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको स�व�धमा साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन साथै िवधालयको अनुगमन मू�या�न �ितवेदन
तयार गरेको छैन। यसले गदा� िवधालयमा भएको िनकासाको सदपुयोग स�व�धमा आ�व�थ ह�न सिकएन । िवधालयको यथाथ�परक अनुगमन गरी �ितवेदन तयार ह�नु प��छ ।

१३ स�पित ह�ता�तरण र अिभलेख 

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 �यसरी
कायम भएका पा�लकामा �वतः ह�ता��तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७६ असार मसा�तिभ�
�थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस नगपा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको छैन । �ज�सी िन�र�ण गरी
नगरपा�लकाले एक�कृत �ज�सी अिभलेख तयार गरेको दे�खएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी र एक�कृत अिभलेख नह�दा �ज�सी मालसामानह�.हराउन, िहनािमना
ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका र ह�ता�तरण भइ आएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

ज�गापद�ड– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू–जो�खम स�वेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड
तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अ�धनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई
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लागू गरेको दे�खएन । �थानीय तहले आ�नो सबै �े� वा कुनै �े� तोक� �य�तो �े�मा ब�े भवनह�को लािग ज�गा तथा भवनको �कृित, समान ढाँचाको नमूना न�सा तयार गन�
र सेवा�ाहीको लािग आ�ना �ािव�धक कम�चारीबाट न�सा तयार गराई िनःशु�क उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा काया��वयन भएको दे�खएन । ज�गाको उपयोग स�ब�धी
मापद�ड तोक� ज�गा तथा भवनको �कृितबमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।
राि�� य भवन संिहता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बमो�जम भवनको न�सा पास गदा� नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे अनुसारको राि�� य भवन संिहताको
पालना गनु�पन� �यव�था छ । राि�� य भवन संिहताको अ�धनमा रही थप मापद�ड समेत बनाई लागू गन� स�ने �यव�था छ । भवन संिहता पालनालाई पा�लकाले काया��वयनमा
�याएको छैन । भवन संिहता काया��वयन गन� पा�लकामा साधन र �ोत नरहेको, स�ब��धत म��ालयले संिहता लागू गन� सि�यता नदेखाएको, मापद�ड िवपरीत भवन िनमा�ण
भएको, न�सा पास नगरी भवन िनमा�ण गरेको, सव�साधारण जनताले संिहता पालना गनु�भ�दा ज�रवाना ितन� सहज मानेको, भवन िडजाइन र िनमा�णमा एकै �ािव�धकको संल�ता
रही दोहोरो जाँचको �यव�था समेत नरहेको अव�था छ । भवनको न�सा पास गदा� भवन संिहताको पालना गनु�पद�छ । न�सापासलाई तदा�कताको साथ काया��वयनमा �याइनू
पद�छ ।
सरकारी तथासाव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी
सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं
संर�ण गरेकोअिभलेख राखेको पाइएन । नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गरी अिभलेख रा� नु पद�छ ।
अधुरो भवन िनमा�ण काय�ःसाव�जिनकिनकायले साव�जिनक �ोत प�रचालन गरी भवन लगायतका संरचना िनमा�ण गदा� नगरपा�लकाको ज�गा वा साव�जिनक �योजनमा रहेको
ज�गामा िनमा�ण गनु� पन�, आव�यकता र �ाथिमकताको आधारमा योजना संचालन गन� र योजनाको �ाथिमक�करण गनु� पन�मा यस काया�लयले न�सापास नगरी, आंिशक �पमा
योजना तयार गन� र �यसैलाई स�प� देखाई, आंिशक मा� िनमा�ण गदा� पिछ वेवा�रसे ह�न स�ने एवं आंिशक �पमा िनमा�ण ह�ने संरचनामा �ित पु� जाने अव�थालाई �याल
नगरेको, �य�ता संरचना िवगतमा अ�य सरकारी एवं गै�सरकारी िनकायको लागत सहभािगतामा रहेको अव�थामा �य�ता िनकायसंग सम�वय गरेको अिभलेख नराखेको,भवन
िनमा�ण ज�तो जिटल र अनुगमन ग�ररहनु पन� एवं �ािव�धक �कृितको िनमा�ण काय�मा समेत उपभो�ा सिमित गठन गरी उपभो�ा माफ� त काय� गराएको कारण सामुदाियक भवन
म��दर, मदरसा तथा अ�य साव�जिनक �कृितको भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�ण गुण�तर छन् र �कृयामा पारदिश�ता छ भ� सिकने आधार दे�खएन । तसथ� साव�जिनक
संरचना िनमा�ण गदा� साव�जिनक �थान, न�सा ड� इ�, िडजाइन, न�सा पास गरी पूण� संरचना िनमा�ण ह�ने सुिन�चीतता ग�र एिककृत लागत अनुमान, नापी िकताव, काय�स�प�
अव�था र साव�जिनक �योगको सुिन�चीतता गरी पया�� अनुगमन र स�व�धीत �े�कै उपभो�ाको अथ�पूण� संल�ता ह�ने गरी िनमा�ण गन� तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।
साव�जिनक प�र�णः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले साव�जिनक परी�णअ�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 बनाइ पालना गरेको दे�खएन । योजनाको साव�जिनक
परी�ण तथा भौितक र िब��य �ितबेदन स�ब�धी ढाँचामा आब�यक सबै िबबरण पुरा नभरी सिमितका पदा�धकारी र लाभ�ाही समेतले द�तखत गरेतापनी पुरा िबबरण नभरेको
अव�थाले योजनामा साव�जिनक परी�ण अवल�वन गरेको भ� िमलेन। केही ठूला योजनाह�मा छनौटबाट सामा�जक परी�णको �यव�था समेत अवल�वन गनु�पन�मा बा�
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िनकायबाट सो �ि�या पिन यो वष� काया��वयन भएको दे�खएन । पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँ◌ु�जगत एवं चालु योजनामा िनद�िशकाले तोके बमो�जम सबै िबबरण भरी तोकेको
ढाँचा अनु�प साव�जिनक प�र�ण गराउनु पद�छ ।

१४ पे�क� 
�याद नाघेको पे�क�: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) मा पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदनिभ�
आफुले स�प� गरेको कामको स�व�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई र कागजातसिहतको �ितवेदन स�व��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। �य�तै िनयम
५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानुन वमो�जम िदएको पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत
बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार आ�थ�क बष�को
अ��यस�ममा बाँक� रहेको पे�क� म�ये लेखापरी�ण अव�ध स�म � ११४५५०० फ�य�ट भइ � १६५८४२८ �याद नाघेको पे�क� वाँक� रहेको छ। उ� बाँक� पे�क�
िनयमानुसार फछ�यौट ह�नुपन� �

गो. भौ. न. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम पे�क�को िववरण रकम

१६५ २०७८/०१/२७ वेचन सढाेक यादव उ�त धान िवउमा कृषकह�लाई अनुदान काय��म ३०००००

७३६ २०७७/१२/१० क�न�प नगरपा�लका१ नं. वडा काया�लय स�री िविवध खच� [वडा स�ालन खच�] १०००००

७३६ २०७७/१२/१० क�न�प नगरपा�लका११ नं. वडा काया�लय स�री िविवध खच� [वडा स�ालन खच�] १०००००

११६० २०७८/०३/१७ क�न�प नगरपा�लका११ नं. वडा काया�लय स�री िविवध खच� [वडा स�ालन खच�] १०००००

१२७ २०७७/०७/१६ अिनता देवी यादव गत आ.व.काे माै�दात ५००००

२३२ २०७७/०८/१४ रिव�� मेह�र करार सेवा शु�क ५८४२८

३३३ २०७७/०९/२१ हरेराम काक� िविवध खच� १०००००

३४९ २०७७/०९/२२ ल�लत नारायण साह गत आ.व.काे माै�दात ५०००००

१,६५८,४२८
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४५७ २०७८/०३/३० ल�लत नारायण यादव िव�ालय सुझाव पेिटका र लैि�क स�पक�  िव�दु १०००००

१६३२ २०७८/०३/३१ कािशनाथ जाेशी गत आ.व.काे माै�दात ५००००

१७०१ २०७८/०३/३१ इ��कला देवी साह गत आ.व.काे माै�दात २०००००

ज�मा १६५८४२८

१५ कोिभड 

नगरपा�लकासंग कोिभडमा भएको खच�को स�व�धमा यथाथ� िववरण मागगदा� समेत पेश ह�न नसकेकोले कोिभड तथा ननकोिभड अ�पताल स�ालनको ��थित परी�ण गन�
सिकएन। साथै कोिभडसंग स�व��धत खच� नगरपा�लका चालु तथा सशत� चालु एवम पु�जगतवाटसमेत भएको दे�खएकोले दोहोरो परेन भिन भ� स�ने आधार रहेन।
नगरपा�लकाले कोिभडमा यसवष� िन�न उ�े�खत िशष�कलगायत िविभ� िशष�कमा भएको खच�को अल�गै अिभलेख तयार गनु�पद�छ।
• अ�पतालमा क�स�टे�ट िफ�ज�सयन एने�थे�सय मेिडकल अिफसर लगायतका �वा��य जनशि�को दरब�दी र पदपूित� अव�था िव�लेषण,

• ए�बुले�स, आई�सयू, भे�टीलेटर, आईसोलेशन बेड, अ��सजन �ला�ट, अ��सजन �स�ल�डर, क�से�ट� ेटर, िपिपई लगायत �वा��य सुर�ा साम�ीको आव�यकता र
उपल�धताको अव�था
• कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को पालना,
• कोरोना भाइरस (कोिभड – १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ बमो�जम सोधभना� एवं खच� भएको जो�खम भ�ा
रकम,

• कोिभड उपचारमा संल�लाई जनशि�लाई �वा��य वीमा काया��वयन अव�था
• कोिभड अ�पताल स�ालनको अनुगमन र रेखदेख स�ब�धी �यव�था र काया��वयन ��थित
• सं�मण फै�लन निदन कोिभड अ�पतालको सरसफाई र िनःसं�मकरण स�ब�धी काय�
• ननकोिभड िबरामीको उपचारमा परेको असर �यूनीकरण
• उपचार खच�को सोधभना� माग एवं �ा� रकम

�म भौचर
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१६ कर दािय�व 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानून बमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा�
भएपिछ सोही िदन वा स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा लेखा राखी बै� दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले देहायका
िशष�कबाट क�ा गरेको �.२००७८ कर तथा दािय�व स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । बाँक� कर दािय�व स�ब��धत खातामा दा�खला गनु�पन� र

िववरण रकम

आयकर ८७६३

अ�य वहालकर ५६९०

पा�र�िमक कर ५६२५

ज�मा २००७८

२०,०७८

१७ �े�ता पेश ह�नुपन� 
काया�लयले सु�वाट तयारगरी पेश गरेको वकै नगदी िकतावमा संिघय सशत�तफ� को कुल खच� � २४७०८४८२७।३७ रहेको र सोही वकै नगदी िकतावको आधारमा
लेखापरी�ण ग�रएकोमा एिककृत आ�थ�क िववरणमा भने संिघय सरकारतफ� को � २४८५१२८२४।३७ खच� लेखेको छ। िविवध कोष खाता तथा िविवध खच� खातातफ�  �
३०१३६३३ खच� देखाएकोमा खच�को �े�ता पेश पेश भएको छैन। साथै सु�को वकै नगदी िकतावमा आ�त�रक आयतफ�  � १९२००८५२५।२२ खच� लेखेकोमा एिककृत
आिवमा गत आवको �मागत योजनामा � १८१५०९९४२ एवम आ�त�रक आयमा � १२६००२७४ गरी ज�मा � १९४११०२१५ खच� लेखेको छ।अत संिघय सशत�तफ�
आिवभ�दा वढी खच� लेखेको � १४२७९९६।६३ , िविवध कोषतफ� को खच� � ३०१३६३३ एवम वकै नगदी िकतावभ�दा कम खच� लेखेको � २१०१६९० को एिकन ह�नुपन�
�

६,५४३,३१९.६३
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१८ नगरपा�लका कोषको अिभलेख 

नगरपा�लका अ�तग�तका कोषह�ः �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थािनय तहले कोष तथा धरौटीको आय �यय िबबरण तयारकोषको अिभलेख अ�ाव�धक
गनु�पन� मा नगरपा�लकाले िब��य िबबरण म.ले.प.फा.नं २७२ तयार गरेको छैन। काया�लयले मलेपफान २७२ तयार नगरेकोले लेखाप�र�णमा पेश भएको िब��य िबबरणले
यथाथ�ता िच�ण नगन�ह�दा सबै िनकाशा,आ�त�रक आ�दानी,कोष र धरौटी समेतको मलेपफा न २७२ तयार ग�रनु पद�छ।

म�यकालीन खच�को संरचनाःअ�तर सरकारी िब� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा �थानीय तहले आ�थ�क वष�मा आ–आफनो काय��े� िभ�का िबषयह�मा
साव�जिनक खच�को अनुमािनत िबवरण तयार गदा� आगामी ३ वष�मा ह�ने खच�को ��ेपण सिहत म�यकालीन खच�को संरचना तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले साव�जिनक
खच� �यव�थापन �भावकारी बनाउन य�तो िव�ध काया��वयनमा �याएको छैन। सीिमत �ोत साधन लाई �ाथिमकता �ा� �े�मा �बाह गन�, योजनाको लाभ लागत िब�लेषण गरी
�भावकारी बनाउन म�यकालीन खच� सँरचनालाई काय��वयन गन� �यान िदनु पद�छ ।

१९ वातावरण संर�ण 

वातावरण संर�णः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा पा�लका �े�मा �थल, जल, वायू तथा �वनी �दषुण िनय��ण गरी वातावरण संर�ण गन� काय�मा
सहयोग गन� गराउने कत��य तोकेको छ । पा�लकाले वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको छैन । सालबसाली सरसफाईको काममा नगर�े�को सडक
सफाइ, फोहोर संकलन गरी ढुवानी के��मा ज�मा गन�, िनयिमत सरसफाई, दिैनक ढल िनकास खो�ने काय�, �सनो �यव�थापन, भू�याहा कुकुर िनय��ण, लास �यव�थापन, ढल
िनमा�णको एक�कृत बह� वष� योजना र �गित पेस भएन । वातावरणीय �भाव मू�या�नलाई �यान िदई बातावरण संर�णको दीघ�का�लन योजना तयार गरी काय��म संचालन
ग�रनुपद�छ । शीष�क अनुसारको वजेटमा �या� �यान िदएको दे�खएन.।

साव�जिनक प�र�णः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ ।नगरपा�लकाले साव�जिनक परी�णअ�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 बनाइ पालना गरेको दे�खएन । योजनाको साव�जिनक
परी�ण तथा भौितक र िब��य �ितबेदन स�ब�धी ढाँचामा आब�यक सबै िबबरण पुरा नभरी सिमितका पदा�धकारी र लाभ�ाही समेतले द�तखत गरेतापनी पुरा िबबरण नभरेको
अव�थाले योजनामा साव�जिनक परी�ण अवल�वन गरेको भ� िमलेन। केही ठूला योजनाह�मा छनौटबाट सामा�जक परी�णको �यव�था समेत अवल�वन गनु�पन�मा बा�
िनकायबाट सो �ि�या पिन यो वष� काया��वयन भएको दे�खएन । पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँ◌ु�जगत एवं चालु योजनामा िनद�िशकाले तोके बमो�जम सबै िबबरण भरी तोकेको
ढाँचा अनु�प साव�जिनक प�र�ण गराउनु पद�छ ।
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२० ननफाइलर 
मू�य अिभवृि�कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि�करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयबाट िनमा�ण �यवसायी पफ� �ट क��ट��सनलाइ िन�नानुसार भु�ानी गरेकोमा आ�त�रक राज�व िवभागको
वेभसाइटमा िनजको �यान सच� गरी हेदा� िनज ननफाइलर रहेको दे�खयो । िनजलाइ मू.अ.कर समेत भु�ानी िदएकोले िनजलाइ भु�ानी भएको ५० �ितशत मू.अ.कर
�.१४०८७४३.०० िनजले कर िववरण पेश गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ नं िनमा�ण �यवसायी रकम ५० �ितशत मू.अ.कर अव�ध

८९९।१।१८ चालु पफ� �ट क��ट��सन
३०२७६९३६८

६५१५२८१.०० ७४९५४५.०० २०७७ फा�गुण दे�ख

९७८।१।१८ चालु पफ� �ट क��ट��सन
३०२७६९३६८

२९४३५६६.०० ३३८६४०.०० २०७७ फा�गुण दे�ख

मह�ली खोला सडक �ाभेल पफ� �ट क��ट��सन
३०२७६९३६८

२७८६३३४.०० ३२०५५८.०० २०७७ फा�गुण दे�ख

ज�मा १४०८७४३.००

१,४०८,७४३

२१ िशष�क फरकपारी खच� 
गरीवसंग िव�वे�वर अ�तग�तको सामा�जक प�रचालक अ�तग�त काय�रत कम�चारीह�को लागी स�व��धत िशष�कमा रकम िनकासा ह�ने ह�दा सोही िशष�कवाट तलव खच�
ले�नुपन�मा सामा�जक प�रचालक शा�ती कुमारी यादवलाइ २०७८ बैसाख दे�ख असार स�मको तलव भ�ा िशष�क फरक पारी �थानीय पूवा�धार िवकास तथा साझेदारी िवकास
काय��मवाट खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

७१,०००

२२ िवल भपा�इ 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ�
िनमा�ण �यवसायीलाइ रिनङ िवल भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसायीले �ित�पधा� नगरेको िप.एस आइटमको �पमा रहेको होिड�ङवोड�, िवमा, �यावटे� र लेवर �या�प �थापना

६५६,५४१
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लगायतका खच� रकम भु�ानी िददा खच�को िवल भरपाइ भ�दा विढ भु�ानी िदएको छ । िवल भरपाइ वेगर भु�ानी भएको रकम स�व�धीत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नुपन�
�

गो भौ नं र
िमित

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी िप.एस वापत
भु�नी

संल� िवल रकम

१७२।१।२० क�चन�प ९ च��नहर स�मको सडक िनमा�ण �पकाली क�सट��सन २५००० १०५८० १४४२०

२२३।३।१५ क�चन�प १ वाल िवकास भवन िनमा�ण �पकाली क�सट��सन ३५००० ७९९२ ७००८

८९९।१।१८ रामे�वर चौधरीको घरदे�ख कोशी तटव�धस�मको
सडक

पफ� �ट क�सट��सन १४३५०० १९७५४ १२३७४६

३७०।९।२३ महे�� जनता मा िव दे�ख च��नहर स�मको सडक गाय�ी िनमा�ण सेवा १०३५०० ५६२० ९७८८०

क�चनपुर वकल पथरी पडेभारा सडक �ीराम क�सट��सन �सिभल
इ��जिनय�रङ

१५३५०० २७७० १००७३०

९०४।१।१८ धम��वरको गेट दे�ख भुवन के सी को घर स�मको सडक पफ� �ट क�सट��सन ९३५०० १२७७३ ८०७२७

१६४१।३।३१ क�चनपुर घाट दे�ख बजार जाने वाटो ओम क�सट��सन ३४०२० ४०२० ३००००

३६८।९।२३ िव�द ुचौधरीको घर दे�ख �याग स�मको सडक गाय�ी िनमा�ण सेवा २८५०० ३३८० २५१२०

८९६।१।१८ क�चनपुर घिटया सडक पफ� �ट क�सट��सन २०००० ० २००००

९०१।१।१८ पथरी वकाल सडक पफ� �ट क�सट��सन १०३५०० २४५९० ७८९१०

१०५८।३।११ म.ज.मा.िब दे�ख च��नहर स�म सडक स�तोष क�सट��सत ५०००० ३९९६ ४६००४

९०६।१।१८ िहरालाल चौधरीको घर दे�ख पथरी सडक पफ� �ट क�सट��सन ३८५०० ६५०४ ३१९९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 91

ज�माः ६५६५४१

२३ मू�य अिभवृि�कर क�ीः 
आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५० �ितशत
स�ब��धत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब��धत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर यस नगरपा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत रकम
�.१०५५२८३.०० क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेशे ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

गो भौ नं र िमित भु�ानी पउने फम�को नाम भु�ानी रकम ५० �ितशतले ह�ने मु अ कर

८९९।१।२८ पफ� �ट क�सट��सन ६५१५२८१.०० ३७४७७३.००

३७०।९।२३ गाय�ी िनमा�ण सेवा ४०७२४३८.०० २३४२५५.००

९०४।१।१८ पफ� �ट क�सट��सन २९४३५६६.०० १६९३२०.००

८९६।१।१८ पफ� �ट क�सट��सन १४७९२२९.०० ८५०८८.००

९०१।१।१८ पफ� �ट क�सट��सन १४४३०८८.०० १०२२२१.००

९०६।१।१८ पफ� �ट क�सट��सन १५५८१२२.०० ८९६२६.००

ज�मा १०५५२८३.००

१,०५५,७८३

२४ �याद थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता वमो�जमको काम �य�तो स�झौता अवधी िभ� पुरा गन� नसिकने भएमा स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले
�याद सिकनु क�तीमा २१ िदन अगाव ैस�व��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदनु पन�छ र साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �यवसायीको माग जायज भएमा
पूव� िनधा��रत �ितपूित� न�लने गरी र माग जायज नभएमा स�झौता वमो�जम पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लने गरी �याद थप गनु�पन� �यव�था छ । यसरी �याद थप गदा� काय�स�पादन
जमानत र िवमाको समेत �याद थप गनु�पद�छ । यस नगरपा�लका काय�पा�लकाको २०७८।६।२४ को बैठकवाट आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा बोलप�को मा�यमवाट संचालन भइ
काय� स�प� नभएका आयोजनाको २०७८ मं�सर स�मको समय �समा तोक� �याद थप गन� �मुख �शासिकय अ�धकृतलाइ िनद�शन िदएको छ ।िनयमानुसार िनमा�ण �यवसायीले
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�याद सिकनु २१ िदन अगाव ैकारण सिहत �याद थपको लागी िनवेदन िदनु पन�मा �याद थपको लागी िनवेदन निदएको, �याद थप गदा� काय�स�पादन जमानतको �याद थप
नगरेको, िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को िवमाको समेत �याद थप गनु�पन�मा �याद थप नगरेको पाइयो । काय�पा�लकाले �याद थपको लािग �मुख �शासिकय अ�धकृतलाइ
िनद�शन िदए पिन हालस�म �याद थपको िनण�य भएको दे�खएन । काया�पा�लकाले िनद�शन िदएको अिवध भ�दा प�चात अथा�त लेखापरी�ण अवधी २०७८ माघ २० गते स�म
पिन िनमा�ण काय� स�प� भएको पाइएन । तसथ� िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा र काय�स�पादन जमानतको �याद थप गन� लागाइ स�झौता बमो�जम पूव�िनधा��रत �ितपूित� समेत
लागाइ ठे�का अवधी थप गनु� पद�छ । समयमा काय� स�पादन नभएका केही उदाहरण िन�नानुसार छन् ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी स�झौता
रकम

यो
वष�स�मको
भु�ानी

 ठे�काको
�याद

काय�स�पादन
जमानतको �याद

कैिफयत

वडा नं ४ जगतपुर जानेवाटो
कालोप�े

िप.िव ए�ड एस इ��जिनयरीङ
क�सलटे�सी ए�ड क�सट��सन

२४७९४३४ २३०१८४२ २०७८।
३।३०

२०७९।३।३१ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

च�� नहर दे�ख क�चनपर जगतपर
सडक

िप.िव ए�ड एस इ��जिनयरीङ
क�सलटे�सी ए�ड क�सट��सन

९०८५६९३ ७५७२३६९ २०७८।
२।२१

२०७९।३।३१ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

क�चन�प ९ दे�ख च��नहर
स�मको सडक

�पकाली क��ट��सन २७५७९०० १२४७१६५ २०७८।
१।१९

१३ जुन २०२२ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

खटर साहको पसल दे�ख वकाल
स�मको सडक कालोप�े

पफ� �ट क��ट��सन ४९८७८४२ २८४४४७६ २०७८।
१।१९

२०७९।२।३० लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

राजमाग� दे�ख द�ीण मह�ली
खोलास�मको सडक

पफ� �ट क��ट��सन ३७४७९९३ २६८६३३४ २०७७।
१२।१०

२०७८।२।२१ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

च��नहर प�चीम िपच दे�ख
सैनीचोक स�मको सडक

पफ� �ट क��ट��सन २८६७०३३ २०६०१७७ २०७७।
१०।२९

२०७८।१।१९ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

वडा नं ४ काया�लय दे�ख कोशी
तटव�ध जाने सडक

पफ� �ट क��ट��सन ४२६३४१२ १३७९६५३ २०७७।
१०।२९

२०७८।१।२९ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको
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वडा नं ८ वकाल पथरी सडक िप.िव ए�ड एस इ��जिनय�रङ ७०५७३१३ १९४५४९५ २०७७।
१२।१०

२०७८।२।२१ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

वडा नं १ मा ल ना उ मा िव भवन
िनमा�ण

�पकाली क�सट��सन २७०१८७७ १२५१९०१ २०७७।
११।१४

२०७८।१।१९ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

वडा नं १ मा उलुम �ा िव भवन
िनमा�ण

स�तोष क�सट��सन २५६८०६९ १२०११८८ २०७८।
१।१५

२०७८।३।२४ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

नगरपा�लका भवन त�ा थप �पकाली क�सट��सन ३०१४३२२ १०११८७२ २०७७।
१२।१०

२०७८।२।२१ लेखापरी�ण अव�ध स�म
काय� स�प� नभएको

२५ संिचत कोष दा�खला 
नगरपा�लका भवन िनमा�णको िड.िप.आर तयार गरी एभरे� इ��जिनयरीङ क�सलटे�टलाई �.४८६०००.०० भु�ानी भइ सकेपछी पुन यो िशष�कसंग अस�व��धत बा��ाखोला
पुल िनमा�ण र �टेिडयम िनमा�णको िड.िप.आर तयार गरेको समेत �.९५२९४२.०० थप गरी �.१४३८९५२.०० भु�ानी गरेको छ । यो िशष�कमा मौ�दात रहेको रकम संघीय
संिचत कोष िफता� गनु� पन�मा सो नगरी िशष�कसंग अस�व��धत पुल तथा �टेिडयमको िड.िप.आर तयार गरेको भनी खच� लेखेको �.९५२९४२.०० स�व�धीत िशष�कवाट
सोधभना� �लइ संघीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

९५२,९४२

२६ सामा�ीको �योग 

काया�लयले पँू�जगत िशष�कको गो भौ नं २७५-२०७८।३।२३ वाट िफ�जकल िफटनेसका सामा�ी ख�रद गरी िफटनेस कले�सन से�टर सुनसरीलाइ �.४९९९००.०० भु�ानी
िदएको छ । ख�रद भएका उ� सामा�ी �ज�सी दा�खला तथा �योग भएको �थान समेत खुलाएको छैन । ख�रद भएका सामान �ज�सी दा�खला गरी कुन सं�थालाइ �योग गन�
िदएको हो सोको ह�ता�तरण फारम समेत पेश ह�नुपन� �

४९९,९००

�म भौचर
न�बर
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२७ �ािव�धक मू�या�न 

काया�लयले पटक पटक गरी देहाय बमो�जमको िनमा�ण सामा�ी ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । ख�रद गरीएका सामा�ीको आ�दानी तथा खच� दे�खने अभलेख खाता राखेको छैन
।ख�रद गरीएका कितपय सामा�ी काया�लय परीसरमा मौ�दात रहेको दे�ख�छ । ख�रद गरीएका सामानको आ�दानी खच� र बँक� दे�खने अिभलेख पेश ह�नुपद�छ साथै खच�
ले�खएको समानको कुन योजनामा खच� भएको हो सो �प�ट दे�खने �िव�धक मू�या�न पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं र िमित आपूत�कको नाम सामानको नाम प�रमाण भु�ानी रकम

८२।१२।११ मानन क�सट��सन �ाभेल ४८३७५ �यू िफट ४९१९७३.००

१९९।३।७ शा�ती स�लायस� �मुपाइप ६०० एम एम १२ गोटा र ३०० एम एम १० गोटा ३८८१८३.००

३५१।३।२७ मानन क�सट��सन �ाभेल २३८४० �यू िफट ३४४१५२.००

३५२।३।२७ मानन क�सट��सन �ाभेल ५५५ �यू िमटर २१२००९.००

६।३।३० �कोप रा�धका �रङ उधोग �मुपाइप ६०० एम एम १० गोटा र ३०० एम एम ५ गोटा र ४५० एम एम ९ गोटा ४८३९२२.००

ज�मा १९२०२३९.००

१,९२०,२३९

२८ बिढ भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच� गदा� िवल भरपाइ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले नगरपा�लका
पँू�जगत िशष�कवाट मेिशनरी औजार ख�रद गरी �.१००००००.०० र नपुग नगरपा�लका चालुवाट �.१६०१६.०० भु�ानी भएकोमा ३ वटा स�लायस�को �.९५६०४६.००
को मा� िवल संल� रहेकोले िवल भरपाइ भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम �.५९९७०.०० असुल गनु�पन� �.

५९,९७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ नगरपा�लका चालुतफ� को औषधी ख�रद 

औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढ रकमको मालसामान, ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा २० लाख �प�यास�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने, िनयम ८४(१क) मा �.५० लाख �प�या स�मको औषधीज�य मालसामान �सलव�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद
गन� सिकने �यव�था छ ।काया�लयले नगरपा�लका चालुवाट िशलव�दी दरभाउप�को मा�यामले �सिभल मेिड�स�सवाट � ३२८३५१२ कोऔष�ध ख�रद गरेको छ।यसरी
िशलव�दी दरभाउप�वाट ख�रद गदा� देहायको कैिफयत दे�खएकोलेिनयम संगत दे�खएन।

�वा��य लगायतको शाखाह�वाट औषधी मागगरेको फाराम पेश नभएको,
सूचना �कासन गदा� काय�स�पदान जमानत तथा िवड जमानत लगायत िशलव�दी िव�� दता� र खु�ने िमितको समेत िववरण नखुलाएको,
िशलव�दी दरभाउप� खो�दाको मुचु�का पेश नभएको,
·आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित�याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको, ,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
�जएमिपको �माणप� सिहत औषधीको िवल पेश नभएको तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने,

तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क
वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३० इ�धन तथा मम�त खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.१ इ�धन खच�को मापद�डः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता
�याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग
नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� इ�धन काया�लय �योजनमा � ३२९०२९६ 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 ।इ�धनको िवल संल� गरेपिन केकित इ�धन कुन िमितमा
कुन सवारीसाधनमा �योग भएको कुपन संल� भएको छैन।कम�चारीले �योग गरेको काया�लयको र िनजी सवारीसाधनमा समेत इ�धन �योग गरेको दे�खएकोमा पा�लकावाट
य�तो सुिवधा उपल�ध गराइने स�व�धमा कुनै िनण�य भएको नदे�खएको यसरी �योग भएको इ�धनलाई िनयिमित मा� सिकएन। इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा
िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

३०.२ िबमा तथा निवकरण खच�:नगरपा�लकाले काया�लयको सवारीसाधनको िवमा गरेवापत � ४५७५२२।२३ ि�िमयम भु�ानी गरेको दे�ख�छ।पा�लकाले कुन कुन सावरीसाधन कुन
अव�धको िनिम� िवमा गरेको तथा समयमै निवकरण भएनभएको स�व�धमा �यव��थत अिभलेख राखेको दे�खदनै। काया�लयको स�पित उपर कुनै िवमा दािव गन� अव�था
आएमा सहजै िवमालेखको आधारमा दािव पेश गन� सव ैिवमालेखको �यव��थत अिभलेख रा�ने र समयमै निवकरण गरेको ह�नुपद�छ।

३०.३ मेिशनरी औजार मम�तः आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०६७ ले 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 सवारीसाधन मम�त खच� भु�ानी
गदा� खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख वेगर मेिशनरी औजार मम�तमा �.१० लाख खच� लेखेको छ । खच� गदा� मलेप फाराम नं 414 र 415 समेत अ�ाव�धक गरेको
दे�खएन।कितपय खच�ले�दा मु अ करमा दता� भएका मम�त सेवा �दायकवाट मम�त गरेको दे�खदनै मम�तसँग अस�ब��धत खच�समेत सवारीसाधन मम�तमा खच� लेखेको दे�खयो।
य�ता काय�मा िनय��ण गरी िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

३०.४ २८३ २०७७-९-७ गाडी मम�तः �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको वठैक भ�ा यातायात सुिवधा तथा इ�धन सुिवधा
लगायतको �यव�था गरेको छ।नगरपा�लकाले नगर उप�मुखलाई यातायता सुिवधा वापत मा�सक सुिवधा रकममा संल� गरी भु�ानी गरेकोमा भौन २८३।०७७।०९।०७वाट
िनजको िन�ज गाडी मम�त गरेवापत इ�न� अटो �याइ�टको िवल संल� गरी वलव�त चौधरीलाई भु�ानी गरेको दे�खयो।अत मा�सक यातायत सुिवधा भु�ानी �लएप�चात समेत
पुनः िनजी गाडी मम�त वापत भु�ानी �लनुको कारण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुलगरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

७७,१३२

�म भौचर
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३०.५ मम�त आदेशः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ९४ को उपदफा ४ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान िहनािमना लगत �े�ता
सिहत �यसको संर�णगन� कत��य �य�तो स�पित �ज�मा �लने कम�चारी र 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�
अ�धकांश खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख तयार नगरी सवारी साधन मम�तमा � ९९९७२४ र िनिम�त साव�जिनक स�पितको मम�त स�भारमा � १०००००० खच�
लेखेको छ ।कितपय मम�तकाय� लागत अनुमान तयार नगरी टु�ापारी समेत गरेको दे�ख�छ भने मम�तको िवलहरमा गाडी न�वरसमेत उ�ेख छैन। य�ता काय�मा िनय��ण गरी
िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३१ काया�लय सामा�ी

३१.१ 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 मसल�द तथा काया�लय िशष�कमा � ८००००० र छपाइ तथा सूचना �काशनमा �
११३७३०६ र अ�य काया�लय संचालनतफ�  � २०००००० खच� लेखेको छ । पा�स लागू भएको दे�खएपिन माग फारम ख�रद आदेश र �ज�सी दा�खला लगायत मा�समा
�िवि� गरेको दे�खदनै भने �यानुअल दा�खला �िवि� गरेकोमापिन िमित र न�वर उ�ेख भएको नदे�खएकोले ख�रद ग�रएको र सामा�ी काया�लयले �ा� गरेको भनी एिकन गन�
आधार भएन। सामानको आव�यकता तथा प�रमाण शु�मै िन��चत गरी लागत अनुमान तायारगरी �ित�पधा��मक �पले ख�रद कारवाही अवल�बन गन� र मा�सको पूण��पमा
काया��वयन गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु 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
।

३१.२ पु�तक तथा सामा�ी: पा�लकाले यसवष� पु�तक तथा सामा�ी ख�रद िशष�कमा � २७४२०५ खच� लेखेको छ। ख�रद ग�रएको सामा�ीको �ज�सी अिभलेख मलेप फाराम 401-

406 अनुसार रा�खएको दे�खदनै भने भौितक परी�ण मलेप फाराम ४११ मा समेत अिभलेेख राखेको दे�खदनै। कितपय अ�य िशष�कको खच� समेत यस िशष�कवाट भु�ानी
गरेको छ।अत काया�लयले िविभ� पु�तक तथा सामा�ी ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद कानुनको पालना गरी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ र खच�गदा� िम��यियता
अपनाउनु पद�छ।
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३१.३ ३१३ २०७७-९-१३ दा�खला �ितवेदन पेश ह�नुपन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले �वारे�टाइन र आइसोलेसनको िनिम� िविभ� इले��ट�क जगलगायतको सामा�ी ख�रद वापत
कपुर ट� ेडस�लाई � ७५५९० भु�ानी गरेकोमा दा�खला �ितवेदन तथा �ज�सी �े�तामा �िवि� गरेको दे�खदनै। अत ख�रद गरेको सामा�ीको दा�खला �ितवेदन तथा �ज�सी
�े�तामा �िवि� गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

७५,५९०

३१.४ िविभ�
�माण पेश ह�नुपन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले िविभ� सामा�ी ख�रदवापत भु�ानी गरेकोमा कैिफयतमा उ�े�खत �माण संल� नभएकोले पेशह�नुपन�

गोभौ न र िमित आपूत�क ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

१०८३।०३।१५ किवता व�नेत �यापटप ख�रद ५५३७० वडाले सोझै ख�रद तथा दा�खला �ितवेदन पेश ह�नुपन�

१०९६।०३।१६ िनरभाना गारमेट मा�क र �यानो लुगा ४९९६३४ िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

१३४८।०३।२४ िविभ� आपूत�क डे�कटप �यानन फोटोकपी मेिशन
लगायत

३५०००० लागत अनुमान तथा दा�खला पेशह�नुपन�

१३९३।०३।२४ आर इ�टर�ाइजेज खेलकुद सामा�ी ख�रद १४२३८० दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

१४३०।०३।२५ संगम प�पि�का खेलकुद सामा�ी वाड न १ ३०००० दा�खला र ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

१४७५।०३।२६ �य ुसफलता पु�तक
पसल

िश�ा खेलकुद सामा�ी ४९९९९९ टु�ा ख�रद तथा दा�खला र ह�ता�तरण फारम पेशह�नुपन�

१६९९।०३।३१ �रमा डेभलपमे�ट राजप� �कासन तथा
अिभले�खकरणस�व�धी काय�

२७८२५० �याट िवल तथा �ितवेदन पेशह�नुपन�

१७३०।०३।३१ च�� नारायण यादव �वा��य चौक� �यव�थापन सामा�ी २००००० िवल भरपाई पेशह�नुपन�

३,१९२,१३०
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७०।०७७।०७।
०४

संतोष िचया ना�ता
खाना पसल

�वारे�टाएन �यव�थापनमा खाना ना�ता
खच�

७३००५० �वारे�टाइनमा रहेका िवरामीको र�ज�र तथा दररेट
िनधा�रणको आधार पेशह�नुपन�

१५८३।०७८।
०३।३०

खान भेराइटी �टोस� िवधालयको िन��त १४ थान एलइडी
िटभी ख�रद

४०६४४७ लागत अनुमान दा�खला �ितवेदन एवम िवधालयले िटभी
वुझेको भरपाई पेशह�नुपन�

ज�मा ३१९२१३०

३१.५ वडा संचालन खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।पा�लकाले वडासंचालन खच� वापत १२ वडामा इ�धन मसल�द अित�थ स�कार लगायत िविवध खच�वापतको रकम भु�ानी
गरेको दे�ख�छ। यसरी पेशभएका केही िवल भरपाईमा िवलमा िमित तथा नाम नले�खएको, �योजन नखुलेका र काय��म भएको एिकन गन� �माण वेगरनै खच� गरेको दे�ख�छ।
कितपय खच�ह� काया�लयले वडा काया�लयको नाममा िनकासा िदने र वडावाटै सोझै भु�ानी िदने गरेको समेत दे�खयो।वडामा लेखाको कम�चारीको दरव�दीनै नरहेको
अव�थामा समेत वडा काया�लयको अ�य� र वडासिचवलगायतको नाममा खाता संचालन भएको दे�ख�छ। वषा��तमा वडा काया�लयको खातामा केकित रकम रहेको वकै
�टेटमे�ट समेत पेश हनु सकेन।अत वडाको मौ�दात रकम त�काल काया�लयको खातामा ज�मागरी लेखाको दरव�दीनै नरहेको वडा काया�लयमा अल�गै खाता खो�ने काय�
रोिकनुपद�छ भने वडामा नगरपा�लकाले समेत सामा�ी ख�रद गरी ह�ता�तरण गरेको दे�खएकोले दोहोरो नपरेको भनी सुिन��चत ग�रनुपद�छ।
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३१.६ १०४२ २०७८-३-११
न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाबाट देहायको फम�लाई मू.अ.कर �. ५७४६० समेत �. ४९९४६० भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन�
�

गोभौ न र िमित आपुत�क सामा�ी करयो�य मु�य मुअकर मुअकर भु�ानी ननफाइलर

१०४२।०३।११ �लोवल ए�जेल �यापटप तथा डे�कटप
लागत अनुमान वेगर ख�रद

४४२००० ५७४६० ४०२२२ ०७७।१०

४०,२२२

३२ १२१३ २०७८-३-२० वृ�ारोपण काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। नगरपा�लकाको वाड न ६ ले वृ�ारोपण गरेकोभनी कम�चारी िमरा भ�राईलाई � ५० हजार भु�ानी गरेकोछ। वृ�ारोपण गरेको त��वरमा ६
जना कामदारलेमा� काय� गरेको दे�खएपिन १२ जनाको ७ िदनको डोरहा�जरको आधारमा � ६०० कादरले ५०१००को हा�जर राखी � ५०००० नगद भु�ानी गरेको
दे�खएको र वृ�ारोपण काय�को िनिम� ख�रद ग�रएको िव�वाको िवलसमेत उपल�ध ह�ननसकेकोले वृ�ारोपणनै भएको र � ५० हाजरनै �याला भु�ानी भएकोभनी एिकन गन�
सिकएन।

३३ अनुगमन तथा �मण खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 91

३३.१ �मण अिभलेख एवं �ितबेदनः �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� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेकोभनी � १४००००० �मण खच�
लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन ।, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन गएर फक� न स�ने �थान
राजिवराजलगायतकोसमेत दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन ।कितपय �मण आदेश र �मण िवलमा �मणगन� र �वीकृतगन� कम�चारीको ह�ता�र नभएको
एवम वष�को सु�वातका �मण िवलसमेत अ��यितर पेशगरी िनयिमत मा� सिकएन। िनयमाबलीमा उ�ेख भएबमो�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 ।

३३.२ २०७८-९-२२ दोहोरो यातायात भ�ा भु�ानी असुल ह�नुपन�ः �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको वठैक भ�ा यातायात
सुिवधा तथा इ�धन सुिवधा लगायतको �यव�था गरेको छ।नगरपा�लकाले नगर उप�मुख तथा वडाअ�य�लाई यातायता सुिवधा वापत मा�सक सुिवधा तथा सुिवधा न�लने
वडाअ�य�लाई �योगको िनिम� मोटरसाइकल उपल�ध गराएको दे�ख�छ। यातायात सुिवधा उपल�ध गराएको अव�थामा समेत पा�लकाले संचालन गरेका िविभ� काय��ममा
थप यातायत भ�ा िवतरण गरेकोले दोहोरो पन� गएको छ। नमुना परी�ण गदा� ३४०।०७७।०९।२२ मा नगरपा�लकाले संचालन गरेको लैिगक िहंसा काय��ममा समेत १ नगर
उप�मुख र १० वडाअ�य�ले � ५०० कादरले ज�मा � ५५०० यातायत भ�ा भु�ानी गरेकोले दोहोरो परेको यातायात भ�ा असुल ह�नुपन� �

५,५००

३३.३ पदा�धकारीको दोहोरो अनुगमन भ�ाः�देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको अनुगमन भ�ाको �यव�था
गरेको छ।अनुगमन �ितवेदन संल� गरी मा�सक वढीमा ३ पटकस�मको अनुगमन भ�ा उपल�ध गराउन सिकने �यव�था रहेकोछ। तर नगरपा�लकाले मा�सक सुिवधामानै
संल�गरी ३ पटकको अ�धकतम सीमाको अनुमगन भ�ा भु�ानी गरेकोमा पून योजना अनुगमन गरेकोभनी देहायको अनुगमन भ�ा असुल ह�नुपन� �
·७०५।०७७।१२।०४ नगर �मुख उप�मुखले ४६ दे�ख ६२ िदनस�म तथा वाड न ४ वाहेकका ११ वडाअ�य�ले १ दे�ख १० िदनस�म तथा ३ कम�चारीले ४ दे�ख ६२
िदनस�म � ५४४००० अनुगमन भ�ा �लएकोले दोहोरो परेकोह�दा करकटी गरीअसुल ह�नुपन� � ५४४०००
·१३६४।०३।२४ मा नगर�मुख र उप�मुखले ४५ िदनको � २००० कादरले ज�मा � १८०००० तथा १२ वटैवडाको वडा�य�ले ५ दे�ख १७ िदनस�मको � १०९०००
अनुगमन भ�ा �लएकोले दोहोरो परेको ह�दा करकटी गरी असुल ह�नुपन� � १०९०००

६५३,०००

�म भौचर
न�बर
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३३.४ १३६४ २०७८-३-२४ नगरपा�लकाले िविभ� योजनाको अनुमगन गरेकोभनी �मुख �शासिकय अ�धकृतसिहत अ�य २५ कम�चारीको ५ दे�ख ४५ िदनस�मको अनुगमन भ�ावापत � ७१७०००
भु�ानी गरेकोमा अनुगमन �ितवेदनसंल� दे�खदनै।अतः नगरपा�लका िभ�को योजना अनुगमन गरेको अनुगमन �ितवेदन तथा अनुगमन भ�ा उपल�ध गराउने आधार पेश
ह�नुपन� �

७१७,०००

३४ नगरपा�लका चालुतफ� का िश�ाका केही काय��म

३४.१ १३४४ २०७८-३-२४
िश�क डायरी छपाईःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले सन�ािफ�स ६ ५०० थान िश�क डायरी छपाई गरेकोभनी � २०३४०० भु�ानी गरेको दे�खयो। छपाई
गरेको डायरीको दा�खला र िवतरण गरेको भरपाई उपल�ध ह�न सकेन। अत उ�े�खत डायरीको दा�खला �ितवेदन र िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� � २०३४००

२०३,४००

३४.२ १६९१ २०७८-३-३१ वालिवकास सहजकता�लाई �थािनय भ�ाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले २६ िवधालयमा ४२ वालिवकास सहजकता�लाई छुट�थािनय भ�ाभनी � १००८०००
िनकासा गरेको छ। कुन अव�धको केकित छुटेको के वापतको �थािनय भ�ा भु�ानी गरेको स�व�धमा आधार र क�चेवारी संल� छैन भने मलेपफान २२१ समेत �मािणत
नगरी अिघ�ो वष�को िनकासा गरेको दे�ख�छ। अत �थािनय भ�ाको िववरण सिहतको क�चेवारी तथा भ�ा िवतरणको आधार पेश ह�नुपन� एवम मलेपफान २२१ वेगरको गत
आवको भु�ानी गरेको भ�ा िनयिमित नभएको �

१,००८,०००

३५ १६२१ २०७८-३-२१ वठैक भ�ा 
घरन�सा फाटको राज�व स�व�धी काय�योजना वनाउन वठैक भ�ाः अथ� म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५को प�र�छेद ७ खच�को मापद�ड स�व�धी िनण�य तथा
काय�िव�ध को ७।१।१ मा वठैक भ�ाको मापद�डको स�व�धमा �यव�था गरेको छ। काया�लय समय अिघ वा पछी भएको वठैकमा मा� भ�ा पाउने �यव�था छ भने एउटै िनकाय
र अ�तगत�का पदा�धकारी तथा कम�चारी मा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान गन� निम�ने �यव�था छ।नगरपा�लकाको २०७८।०१।०३ दे�ख ०३।१८ स�म घरन�सा फाटको
राज�व स�व�धी िविभ� काय�योजना वनाउन वठैक वसेको समयसमेत उ�ेखनगरी काया�लयमा काया�लयको कम�चारीवसी काय�योजना वनाउन वठैक वसेको भनी १ दे�ख ७
िदनको १४ जनाको र २ िदनको १५ जनको � १००० कादरले ज�मा � ११७००० भ�ा भु�ानी गरेकोछ। काया�लयको िनयिमत काय�को िनिम� कम�चारी काया�लयमा वसी
काय�गन� �ममा वठैक वसेको तथा वठैकको माइ�यटुसमेत संल� नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले वठैकको माइ�यटु तथा भ�ा भु�ानीको आधार पेश ह�नुपन� �

११७,०००

�म भौचर
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३६ स�ाहकार

३६.१ �देश २ अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐनमा �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न
पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले
िन�नाअनुसार स�ाहकार राखी मा�सक परामश� सेवा भु�ानी गरेको िनयिमत नभएको � दे�खयो। साथै कानुनी स�ाहकार �ी ल�लते�वर �सादको भु�ानीमा १५ �ितशत
करकटी गनु�पन�मा १ �ितशतमा� करकटी गरेकोले नपुग कर असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

स�ाहकारको नाम काय� मा�सक रकम वािष�क नपुग १४ �ितशत कर �

ल�लते�वर �साद कानुनी स�ाहकार १५००० १८०००० २५२००

�खलानाथ पोखरेल स�ाहकार २०००० २४०००० ३३६००

उ�म आचाय� �ेस स�ाहकार ७००० ८४००० १५ �ितशतनै करकटी गरेको

ज�मा ४२००० ५०४००० ५८८००

४४५,२००

३६.२ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ ।उ�े�खत स�ाहकार सेवामा मुअकरमा दता� नभएको अव�थामा १५ �ितशत
करकरटी गनु�पन�मा १ �ितशतमा� करकटी गरेकोले देहाय वमो�जमको १४ �ितशत कर असुलगरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

स�ाहकारको नाम काय� मा�सक रकम वािष�क नपुग १४ �ितशत कर �

ल�लते�वर �साद कानुनी स�ाहकार १५००० १८०००० २५२००

�खलानाथ पोखरेल स�ाहकार २०००० २४०००० ३३६००

ज�मा ४२००० ५०४००० ५८८००

५८,८००
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३७ २०७८-१०-१२ कम�चारी करार 
�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४ कोदफा ८३मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय� बोझको िव�लेषणगरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी र
सेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु� पन�रअ�थायी दरब�दी सृजना गन� नह�ने �यव�था छ। पा�लकाले यसवष�क करार सेवा शु�कवापत � १०५५१७९२ खच�
लेखेकोमा पा�लकालेिविभ� पदमा के कित जना करारमा राखी काम गराएको स�व�धमा िववरण तयार गरेको दे�खदनै। करारको कम�चारीको स�झोता �याद थप छनोट �कृया
लगायतका कागजात पेश ह�न नसकोले आव�यक भ�दा बढी र स�झौता नगरी कम�चारी करारमा राखे नराखेको एिकन गन� सिकएन। यस वष� अिमन सामा�जक प�रचालक
नगर�हरी चालक सहचालक काया�लय सहयोगी तथा �ाथिमक �वा��य के��को �वा��य कम�चारी लगायतलाई करारमा भना� गरेकोमा केकित आवेदन परेको तथा के कित
उमेदवार चरणव��पमा अ��तम चरणमा �वेश गरेको र छनोट िव�धलगायतको �माण संल� नभएकोले एिकन गन� आधार रहेन।पा�लकाले �ित�पधा��मक र पारदश�तवरले
साव��जनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली वमो�जम करारमा कम�चारी भना� गनु�पद�छ।

३८ ३१३ २०७८-९-१३ राज�व संकलनगरेवापत �याला भु�ानी 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले खोलामा वालुवा िव��को र�सद काटने काय� गरेवापत भनी िविभ� �यि�लाई अमानतमा काय� गराई � ८९५४७ भु�ानी
गरेको दे�खयो।राज�व असुलीको १० �ितशत भु�ानी िदने काय�पा�लकाको िनण�य वमो�जम भु�ानी िदएको भिनएपिन यससस�वधमा अल�गै स�झौता भएको दे�खएन भने
राज�व असुलीको �माणसमेत संल� नभएकोले एिकन गन� आधार रहेन।

�मसं�या अमानतमा काय�गन� �यि� भु�ानी रकम

१ जगदेव यादव ७२५२७

२ वादल ख�का ३१२०

३ न�जर िमया १३९००

ज�मा ८९५४७

३९ तरकारीको िवउ िवतरण

�म भौचर
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३९.१
तरकारी िवज िवतरणःसाव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ।
नगरपा�लकाले १६९७।०३।३१ वाट � ८०८०६० को िविभ� तरकारीका िवजह� र १७१२।०३।३१ वाट � ८३३५०० को गह�को िवज ३ कोटेशनको आधारमा सोनाई
िवज भ�डारवाट ख�रद गरेको िनयिमित मा� सिकएन। ख�रद गरेको तरकारी तथा गह�को िवउको दा�खला गरेको �ितवेदन र िवतरणको भरपाई पेश ह�न सकेन।साथै साव�जिनक
स�पितको �योग र िवतरण गदा� �ित�पधा��मक एवम पारदश� ढंगले गनु�पन�मा तरकारीको िवज िवतरणको िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन तथा �सारण गरेको �माण पेश
नभएकोले कृषक छनोटको आधारसमेत एिकन ह�न सकेन।अत दा�खला �ितवेदन तथा िवतरणको भरपाई पेश गरी टु�ागरी ख�रद गरेको िनयिमित ह�नुपन� �

१,६४१,५६०

३९.२ १६७२ २०७८-३-३०
तरकारीको िवउ िवतरणःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाको वाड न ९ मा उ�त जातको िवउ िवतरण गन� भिन ख�रद गरेको � १८३८९४ को १८५० केजी धानुको
मुल िवउ तथा काउली व�दा खुशा�नी मुला रायो लगायतको िवउ िवतरण गरेकोभनी भरपाई संल� भएको दे�खयो। संल� भरपाईमा धानको िवउ िवतरणको प�रमाण खुलेपिन
अ�य कुनै तरकारीको िवउ िवतरणगदा� केकितमा�ामा िवतरण गरेको नखुलाई ३२ जनालाई िवतरण गरेको दे�खयो। यसरी ख�रद गरेको िवउ िवतरण गदा� प�रमाण नखुलेकोले
सव ैतरकारीको िवउ िवतरण गरेकोभनी एिकन गन� सिकएन। िवतरण गदा� हरेक सामा�ीको प�रमाण र समा�ीको िववरण खु�नेगरी भरपाई पेश ह�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० १३२८ २०७८-३-२३ वोयरजातको वोका ख�रद 

वोयर जातको बोका ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा
�.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था
छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
नगरपा�लकाले यो वष� नगरपा�लका चालु अ�तगत� वोका ख�रदगदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै अधेरी कृिष फम�वाट १३ वोकाको � ७८१०० कादरले ज�मा �
१०१५३०० िवल संल� गरी � १० लाख भु�ानी गरेकोछ।१०० �ितशत अनुदानमा १२ वाडमा १२ वटा र वाड न ५ मा थप १ वटा वोका िवतरण गरेको भिनएपिन ख�रद
ग�रएको वोका वयर वोकानै रहेको तथा ��ताव वमो�जमकै गुण�तर र जातको भएको एिकन ग�रएको �माण भेिटएन। ख�रद ग�रएको वोकाको मु�य वरावरको रकमको िवमा
गनु�पन�मा िबमा गरेको दे�खएन।वोकाह� शा�ररीक �पमा �व��य भए नभएको पशु िचिक�सकबाट जाँचबुझ गराई सोको आधारमा �व�थ बोकाह� मा� ख�रद गनु�पन�मा �वा��य
परी�णनै गराएको दे�खएन। काया�लयले काय��म संचालन गनु�पूव� कृषक�तरमा सूचना �वाह गरी पन� आएको आवेदनवाट कृषक छनौट गरी बोका िवतरण गनु�पन�मा कृषकको
माग तथा छनौटको आधार तयार नगरी बोका ख�रद गरेको दे�खयो। िवतरण ग�रएको कृषकको स�पक�  न�वर समेत नखुलेकोले र टयाग समेत उ�ेख नगरेकोले वोकाको
भरपाईमा संल�ले वोका वुझेकोस�व�धमा एिकन गन� सिकएन। िवतरण ग�रएको वोका २ वष�स�म िव�� िवतरण गन� नपाउने उ�ेख भएपिन समयसमयमा अनुमगन गरेको
नदे�खएकोले वोकाको �वा��य अव�था लगातय िव�� िवतरण गरेको स�व�धमा स�यता एिकन गन� आधार भएन। लागत अनुमानसमेत तयार नगरी सोझै ख�रद गरेको तथा
जात र तौलसमेत नखुलाई भरपाई संल� गरेको एवम िवतरण गरेको वोकामा टयाग समेत उ�ेख नगरेकोले पा�लकाले यसस�व�धमा वृ��तत अनुगमन गरी भएको खच� तथा
िवतरण गरेको वा�तिवक सं�या र िवतरणको छनोटको आधारसिहतको अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

१,०००,०००

४१ १३३८ २०७८-३-४ 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 गराउन पन� �यब�था रहेको छ । नगरपा�लकाले शैि�क अिभलेख �यव�थापन स�टवेयर तथा इहा�जरी स�व�धी स�टवेयर ख�रद गरेकोभनी इिड�जटल नेपाल �ा
�ललाई � ९९७७९० भु�ानी गरेको छ। ख�रद गरेको दवु ैस�टवेयर लागत सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृतसमेत �लएको दे�खएन । काय�स�प�मा समेत के कित
िवधालयमा स�टवेयर जडान गनु�पन�मा कित िवधालयमा जडान भएको भ�े �यहोरा खुलेको दे�खएन। िवधालयले समेत स�टवेयर जडान गरेको भनी प� पेश गरेको दे�खएन।
अत स�टवेयर जडान गरेको भनी िवधालयको प� पेश ह�नुपन� �

९९७,७९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ सावुन िवतरण 

सावुन िवतरणःसाव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।
�य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
नगरपा�लकाले जय�ती ट� ेडस�वाट ७२ काटु�न सावुन �ितकाटु�न � ३८७०।७१ कादरले ज�मा � २७८६९१।३६ को र राथी इले��ट�कवाट लेडव�व ��वचलगायतको सामा�ी
� ९९८३३।५२ मा ख�रद गरेको दे�खयो।यसैगरी १७३४।०३।३१ मा जय�ट ट� ेडस�वाट १२७ काटु�न सावुन � ४९१५८०।५९ मा पुनख�रद गरेकोले टु�ापारी ख�रद गरेको
दे�खयो।कोिभडको समयमा ख�रद गरेको भिनएपिन सावुन दा�खला गरेको तथा िवतरणको भरपाई संल� गरेको नदे�खएकोले यसस�व�धी एिकन गन� सिकएन। सामा�ीको
�ज�सी दा�खला गरी िवतरणको अिभलेख रा�खनु पद�छ।

४३ िविवध काय��म खच�

४३.१
िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले तहले यो वष� िविवधतफ� मा�ै � ४१७५८९८ खच� गरेको छ । के क�तो काय��ममा के कित सहभागी भएको र केकित खाना खाजा
तथा िचयालगायतमा खच� भएको खच�को क�चेवारी वनाएको दे�खएन। खच�लेखेका कितपय िवलह�मा िमित र �योजनसमेत खुलेको दे�खदनै। केहीमा एकै होटलका �यानिवल
संल�गरी एकमु� भु�ानी गरेको दे�ख�छ। अत िम��ययी तवरलेनै िविवधखच� भएको भनी एिकन गन� आधार भएन।साव�जिनक कोषवाट खच�गदा� �च�लत खच�को मापद�डको
आधारमा िम��ययीतवरले खच�गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ ८८९ २०७८-१-१७
वह��ेि�य पोषण तथा सुनौलो हजार िदन सचेतना काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम
खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाको वाड न ११ ले संचालन गरेको वह��ेि�य पोषण तथा सुनौलो हजार िदन
सचेतना काय��ममा २५४ केजी डेरी िघउ ३० �याकेट तरकारीको िवउ एवम ६० �लटर खानेतेल लगायतको पोषण सामा�ी ख�रद गरी िवतरण गरेको भनी िवतरणको भरपाई
संल� गरेको दे�खयो।३० जनालाई पोषण सामा�ीको झोला िवतरण गरेको भरपाई पेश भएकोमा पोषण झोलामा केकित सामा�ी संल� भएको र िवतरण गरेको िववरण खुलेको
दे�खदनै भने काय��म स�प� भएको �ितवेदनसमेत पेश भएकोछैन।यसरी काया�लयले पोषण सामा�ी लगायत अ�यमा � १ लाख ५० हजार खच� भएकोमा ख�रद गरेको
पोषणसामा�ी पोषण झोलामा संल� गरी िवतरण गरेको र काय�स�प� भएको एिकन गनु� पद�छ।

४४ िविवध काय��म खच�

४४.१ काय��म िवप�रत पे�क�ः कंचनपुर शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ासं�थालाई शहरी खानेपानी स�व�धी दईु पि�य स�झौत गन� कुल लागतको ५ �ितशत धरौटी रकम
नगरपा�लकावाट सापटी िदन २०७७।०३।२९ को नगरसभावाट सापटी सोधभना� ह�नेगरी �वीकृत गरेको दे�खयो। नगरपा�लका र उपभो�ासं�थािवच िमित २०७७।०७।०४
मा सापटी िदने स�झौता भएको दे�खयो। स�झौता अनुसार ५ �ितशत धरौटी रकम � ५० लाख उपभो�ा सं�थालाई पे�क� उपल�ध गराएको भिनएपिन ते�ा साना सहरी
खानेपानी तथा सरसफाई योजनासंग स�व��धत स�झौता फाइल पेश ह�न सकेन। स�झौता अनुसार पे�क� रकम धरौटीको �पमा �योग गन� र अ�यमा खच� गन� नपाइने �यव�था
रहेपिन सो अनुसार खच� गरेको �माण पेश ह�न सकेन।स�झौताको दफा ५ मा उपभो�ा स�थाले मा�सक �पमा काय��गित �ितवेदन तथा चौमा�सक �पमा आ�थ�क �ितवेदन
पेश गनु� पन� �यव�था रहेकोमा हालस�म उ�े�खत �िगत �ितवेदन पेश भएको दे�खदनै।अत नगरपा�लकाले आ�ना योजना र काय��ममा खच� गनु�पऔन� रकम अ�य सं�थालाई
पे�क�को �पमा उपल�ध गराएकोमा हालस�मपिन केक�तो अपेि�त �िगत भएको स�झौता वमो�जमको �गित �ितवेदन र ५ �ितशत धरौटी रकम खु�ने �माण पेशह�नुपन� �

५,०००,०००

४४.२ �मुपाइप ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को (ख )र (ग ) ख�रद स�झौता अनुसार साव��जनक िनकायले रिनग िवल वा अ�य कुनै िवल वीजकको
भु�ानी गदा� करारका शत� वो�जम �ािव�धक नाप जाच गरी नापीिकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गन� सिकने �यव�थाछ। नगरपा�लकाले २२९।
०७७।०८।१० मा िविभ� साइजका ३२ थान ७४२।०७७।१२।१० मा ८ थान तथा १५३३।०३।२७ मा ८ थान �मु पाइप ख�रद गरेकोभनी वराह कंि�टस उधोगलाई
�मश � ३४२०३०, � ९४६९४ र � ५०००० भु�ानी गरेको छ। लागत अनुमाननै तयार नगरी ख�रद गरेको �मु पाइपको काय�स�प� तयार गरेपिन काय�स�प�मा िमित र
�योगको अव�था खुलेको दे�खदनैभने नापी िकतावसमेत तयार गरेको दे�खएन। अत ख�रद ग�रएको �मु पाइपको हालको �योगको अव�था खु�ने �माण पेशह�नुपन� �

४८६,७४२

४४.३ ५६९ २०७७-११-६ ८२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�याियक सिमितको वठैक भ�ाः �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको वठैक भ�ाको �यव�था गरेको छ।
नगरपा�लकाले वडा सिमितको वठैक वसेकोभनी मा�सक �पमा ३ पटकको वठैक भ�ा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। तर उ��खत सुिवधा वापतको भु�ानी उपल�ध
गराएप�चातपिन िविभ� समयमा �याियक सिमितको वठैकमा सहभागी भएकोभनी �याियक सिमितका पदा�धकारीलाई अल�गै वठैक भ�ा भु�ानी गरेको छ। यसैगरी
काया�लयको कामको िनिम� काया�लयसमयमै काया�लयका कम�चारी र पदा�धकारी वसेको वठैकमा कम�चारीले अल�गै वठैक भ�ा �लएको पाइयो। मा�सक ३ पटकको
अ�धकतम �समाको वठैक भ�ा तथासुिवधा �लएको र �याियक सिमितको काय�िव�धमा समेत अल�गै भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था नरहेको अव�थामा समेत �याियक
सिमितले एवम काया�लयको िनयिमत काय�मा वा� �ितिन�धसमेत संल� नभएको र काया�लय समयमा वसेको वठैकमा कम�चारीले वठैक भ�ा �लनिम�ने आधार पेश ह�नुपन� �

�सं पदा�धकारी तथा
कम�चारी

वठैकको िववरण वढीवठैक
सं�या

वठैक
भ�ा दर

वढी भु�ानी भएको
वठैक भ�ा

५६९।०७७।११।
०६

�ावणदे�ख पुसस�मको वठैक भ�ा

१ नगर उप�मुख ज�मा ४१ वठैकभ�ामा �ावणदे�ख पुसस�मको अ�धकतम �समा २१ वठैक २० १५०० ३००००

२ वडा अ�य� राम
कुमार साह

वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले �ावणदे�ख पुसस�मको ४१
वटै वठैक भ�ा

४१ १५०० ६१५००

३ वडा सद�ये
उमाका�त वरही

वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले �ावणदे�ख पुसस�मको ४१
वटै वठैक भ�ा

४१ १५०० ६१५००

४ १३ कम�चारी १३ कम�चारीले �याियक सिमितको वठैकमा सहभागी भएको ५ दे�ख ४१ िदनस�म ५ दे�ख
४१ िदन

१५०० २५९५००

ज�मा ४१२५००

११६९।०३।१८ माघदे�ख असारस�मको वठैक भ�ा

१ नगर उप�मुख ज�मा ४० वठैकभ�ामा माघदे�ख असाढस�म अ�धकतम �समा १८ वठैक २२ १५०० ३००००

२ वडा अ�य� राम वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले माघदे�ख असाढस�मको ४० १५०० ६००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कुमार साह २२ वठैक भ�ा

३ वडा सद�ये
उमाका�त वरही

वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले माघदे�ख असाढस�मको
२२ वठैक भ�ा

४० १५०० ६००००

४ १२ कम�चारी १२ कम�चारीले �याियक सिमितको वठैकमा सहभागी भएको ५ दे�ख ४० िदनस�म ५ दे�ख
४० िदन

१५०० २२६०००

५ १ कानुनी
स�ाहकार

�याियक सिमितको स�ाहकारको िनिम� अल�गै मा�सक सेवा शु�क भु�ानी गरेको
अव�थामा समेत वठैकभ�ा भु�ानी गरेको

२१ १५०० ३१५००

ज�मा ४०७५००

कुल ज�मा ८२००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.४
अ�य िनकाय खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा
काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत िन�न अनुसार भु�ानी गरेको रकम िनयिमत दे�खएन
। यसरी खच� गदा� नगरपा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन�गई काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा असर पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण
गनु� पद�छ।

गोभौ न र िमित अ�य िनकाय िववरण रकम

८२।०७७।०७।०५ धरमपुर �हरी चौक� भा�छा घर िनमा�ण ३७७७४९

१३८।०७७।०७।१८ सश� �हरी वल नेपाल द�तकाली वरम�झया िविभ� सामा�ी ख�रद ९८४६६

१५५१।०३।३० �ज�का स�री फिन�चर सामा�ी २५००००

१६३०।०३।३० �ज�ा सम�वय सिमित कोिभड सं�मण िनय��ण ४०००००

४४.५ ८८९ २०७८-१-१७
जे� नाग�रक स�मान काय��मः नगरपा�लकाले जे� नाग�रक स�मान काय��म गरेवापत � ५० हजार कम�चारी भावना िघिमरेलाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ। भावना िघिमरेले पेश
गरेको िवल भरपाईमा २४ थान थम�स र २४ थान दोस�ा लगायतको सामा�ी ख�रदकोमा १७ जे� नाग�रकलेमा� वुझेको भरपाई पेश भएकोछ। िवतरण नग�रएको ७ थान थम�स
र ७ थान दोस�ा िवतरणनै नगरी हालस�मपिन मौ�दातनै रहेको दे�खयो।यसरी आव�य�ाभ�दा वढी सामा�ी ख�रद गरी मौ�दात रा�ने �वृित िनय��ण ग�रनुपद�छ। यथाथ�
परकढंगले लागत अनुमान तयार गरी िम��ययीतवरले काय��म स�प� ग�रनुपद�छ।

४५ बिढ दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेटको अधारमा तयार गनु� पन� �यव�था छ । �ज�ा
दररेट िनधा�रण सिमितले यस �ज�ाको लािग यो बष� अद� �िमकको �याला �ित िदन �.६००.०० िनधा�रण ग�रएको नगरपा�लकाले सोही दररेटको आधारमा लागत अनुमान
तयारी तथा मू�या�न गनु� पन�मा �ितिदन �.६५०.०० का दरले �याला राखी लागत अनुमान तथा मू�या�न गरेको छ । यसले गदा� नगपा�लकावाट संचा�लत सव ैयोजनामा

४४१,२७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अद� कामदारको �याला बापत बिढ भु�ानी भएको छ । बढी भु�ानी भएको स�व�धमा नगरपा�लकले सव ैयोजनाको छनािवन गरी असुल गनु� पद�छ । लेखापरी�णको �ममा
नमुना छनौट गरीएका केही योजनाको केही आइटमको परी�ण गदा� देहाय बमो�जम बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� र

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम आइटम �ित घमी बिढ
भु�ानी दर

बिढ भु�ानी
रकम

१४।१।१७ �थानीय पूवा�धार रा.�ा.िव जमुना वाउ�ड� ी वाल िनमा�ण Earth work ४८.९७ घमी ५० २४४८

१४।१।१७ �थानीय पूवा�धार रा.�ा.िव जमुना वाउ�ड� ी वाल िनमा�ण Brick work
२७.८१ घमी

२०० ५५६२

१२।१२।१५ �थानीय
पूवा�धार

नेवार र सरदर टोल िवच �यािवयन जाली लगाउने Packing and filling of
gabin box
८४ घमी

१५५ १३०२०

१२।१२।१५ �थानीय
पूवा�धार

नेवार र सरदर टोल िवच �यािवयन जाली लगाउने Pcc(1:1.5:3) २७.७२ घमी २१८.५ ६०५६

३२।३।२३ �थानीय पूवा�धार आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Earthwork ७२ घमी ५० ३६००

३२।३।२३ �थानीय पूवा�धार आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ५६.१३ घमी २१८.५ १२२६४

३२।३।२३ �थानीय पूवा�धार आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Brick work
१९.६४ घमी

२०० ३९२८

२४।३।२२ �थानीय पूवा�धार न�दराज सं�ौला िड�ी कलेजको बाउ�ड� ी वाल Brick work
२४.०५ घमी

२०० ४८१०

२४।३।२२ �थानीय पूवा�धार न�दराज सं�ौला िड�ी कलेजको बाउ�ड� ी वाल Pcc(1:1.5:3) १५.५३ घमी २१८.५ ३३९३

२४।३।२२ �थानीय पूवा�धार न�दराज सं�ौला िड�ी कलेजको बाउ�ड� ी वाल Earthwork ४५.२४ घमी ५० २२६२

२८।३।२२ �थानीय पूवा�धार प�लीक आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Brick work
२६.८५ घमी

५० ५३७०

�म भौचर
न�बर
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२८।३।२२ �थानीय पूवा�धार प�लीक आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ३४.६२ घमी २१८.५ ७५६४

२८।३।२२ �थानीय पूवा�धार प�लीक आधारभूत िवधालय भवन िनमा�ण Earthwork ४३.४६ घमी ५० २१७३

३४।३।२३ �थानीय पूवा�धार मिहला सेवा के�� क�चन�प ८ Pcc(1:1.5:3) १७.१० घमी २१८.५ ३७३६

३४।३।२३ �थानीय पूवा�धार मिहला सेवा के�� क�चन�प ८ Brick work
२५ घमी

२०० ५०००

�देश सरकारवाट
ह�ता�तरीत

शंकर मा िव प�क� भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ४७.२२ घमी २१८.५ १०३१७

�देश सरकारवाट
ह�ता�तरीत

शंकर मा िव प�क� भवन िनमा�ण Brick work ३९.६१ घमी २०० ७९२२

२३।११।२ नगरपा�लका
पू�जगत

िद�लप रे�मीको घर दे�ख माधव रे�मीको घर स�मको बाटो
ढलान

Brick work ४६.९१ घमी २०० ९३८२

१३५४।३।२४ नगरपा�लका
चालु

वडा नं ११ मा अधुरो मदरशा िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ४७.९३ घमी २१८.५ १०४७२

१३५४।३।२४ नगरपा�लका
चालु

वडा नं ११ मा अधुरो मदरशा िनमा�ण Brick work ६२.३६ घमी २०० १२४६६

२३।११।२ नगरपा�लका
पू�जगत

उमा म�डलको घर दे�ख मेन सडक स�म सडक ढलान Pcc(1:1.5:3) ७९.७६ घमी २१८.५ १७४२७

५१।१२।२ नगरपा�लका
पू�जगत

रा �ा िव जगतपुरको अधुरो वाउ�ड� ी वाल िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ८.९२ घमी २१८.५ १९२७

५१।१२।२ नगरपा�लका
पू�जगत

रा �ा िव जगतपुरको अधुरो वाउ�ड� ी वाल िनमा�ण Brick work १२.५५ घमी २०० २५१०

�म भौचर
न�बर
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७७।१२।१० नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १० मा सोरीयाहीको अधुरो आर सी सी ढलान Pcc(1:1.5:3) ४०.५० घमी २१८.५ ८८४९

८६।१२।११ नगरपा�लका
पू�जगत

अधुरो इदगाह बाउ�ड� ीवाल िनमा�ण Brick work २५.९६ घमी २०० ५१९२

८६।१२।११ नगरपा�लका
पू�जगत

अधुरो इदगाह बाउ�ड� ीवाल िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ८.६२ घमी २१८.५ १७७४

८६।१२।११ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ११ श�ुघन साहको घर न�जक क�भट� िनमा�ण Brick work १७.२२ घमी २०० ३४४४

११७।१२।२५ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १ नालामा क�भट� िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ८.६२ घमी ५६.२२ १२३८०

१२३।१२।२९ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ११ िडहवार थान घेरावारा Brick work १८.८१ घमी २०० ३७६०

१३८।१२।३१ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १ मा म�जीदमा क�पाउ�डवाल िनमा�ण Brick work ११.८१घमी २०० २३६२

१४४।१२।३१ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १ मा मदरशा का�सम उलुममा क�पाउ�डवाल िनमा�ण Brick work ४०.८९घमी २०० ८१७८

१४४।१२।३१ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १ मा मदरशा का�सम उलुममा क�पाउ�डवाल िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) १०.३५ घमी २१८.५ २२६१

१४८।१२।३१ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ६ मा श�ुघन चौधरीको घर दे�खको सडकमा नाला
िनमा�ण

Brick work २९.३३ घमी २०० ५८६६
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१०६८।३।१३ नगरपा�लका
चालु

वडा नं ६ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) ५३.०४ घमी २१८.५ ११५८९

१७९।१।१५ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ७ मा अधुरो वृ��म िनमा�ण Brick work १५.५५घमी २०० ३११०

१७९।१।१५ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ७ मा अधुरो वृ��म िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) २२.४९ घमी २१८.५ ४९१४

२०३।१।१५ नगरपा�लका
पू�जगत

अधुरो वाल िवकास भवन िनमा�ण Brick work ३३.१३घमी २०० ६६२६

२१४।३।८ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ६ अधुरो मदरशा क�ा भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5:3) २९.७५ घमी २१८.५ ६५००

२१४।३।८ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ६ अधुरो मदरशा क�ा भवन िनमा�ण Brick work १५.९३घमी २०० ३१८६

२२९।३।१७ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं २ मा झा टोलमा वाटो ढलान Pcc(1:1.5:3) ६४.३४ घमी २१८.५ १४०२६

२६५।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ६ इदगाह िनमा�ण Brick work ११.३५घमी २०० २२७०

२६५।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ६ इदगाह िनमा�ण Pcc(1:1.5: 3) ११.९५ घमी २१८.५ २६११

२८५।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १२ मा अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण Brick work २२.२१घमी २०० ४४४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 91

२९८।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ३ मा भगवती म�दीर िनमा�ण Pcc(1:1.5: 3) १७.८६ घमी २१८.५ ३९०२

२९८।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ३ मा भगवती म�दीर िनमा�ण Brick work १०.८२ घमी २०० ३५७२

२९१।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं १० मा सहलेश थान िनमा�ण Brick work १४.५६ घमी २०० २९१२

२९७।३।२३ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ३ मा िवले�ण सदाको घर दे�ख सु�ख चौधरीको स�म
बाटो ढलान

Pcc(1:1.5: 3) ८४.०८ घमी २१८.५ १८३७१

३१८।३।२४ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ११ मा अधुरो योग भवन िनमा�ण Brick work
२२.५९ घमी

२०० ४५१८

३४८।३।२५ नगरपा�लका
पू�जगत

वडा नं ४ मा �वा��य चौक� त�ा थप Brick work
११.९८ घमी

२०० २३९६

३९४।१०।६ नगरपा�लका
चालु

वडा नं १२ अधुरो समुदाियक भवन िनमा�ण Pcc(1:1.5: 3) ६५.१२ घमी २१८.५ १४२२८

३९४।१०।६ नगरपा�लका
चालु

वडा नं १२ अधुरो समुदाियक भवन िनमा�ण Brick work
१६.०२ घमी

२०० ३२०४

३९६।१०।६ नगरपा�लका
चालु

�याम सरदारको घर दे�ख ललाकु सरदारको घरस�को
सडक ढलान

Pcc(1:1.5: 3) १३५.७० घमी २१८.५ २९६५०

३५४।३।२४ संघीय चालु वडा नं १० झपट टरैतको घर दे�ख नहर स�मको सडक Pcc(1:1.5: 3) २१२.९१ घमी २१८.५ ४६५२०

३१४।३।२४ संघीय चालु वडा नं १० वरैवा मु�य सडक दे�ख महे�� महतोको घरस�म Pcc(1:1.5: 3) २०६.१७ घमी २१८.५ ४५०४८
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सडक

ज�मा ४४१२७०

४६ उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउन स�ने �यव�था छ । यस बष� उपभो�ा सिमित माफ� त सँचालन गरेका
योजनाह�को लागत अनुमान, स�झौता रकम, काय�स�प� रकम, भु�ानी सिहतको एिककृत िववरण नगरपा�लकाको योजना शाखा सँग पटक पटक माग गरेकोमा पेश गरेको
छैन जसले गदा� लेखपा�र�ण योजना बमो�जम नुमाना छनौट गन� किठनाइ भएको छ । सु�मा �िवि� भएको िववरण अनुसार यस बष� १०८ वटा योजनामा उपभो�ा सिमित
माफ� त काम गराइ �.५९२७०६८७.१२ भु�ािन भएको दे�ख�छ । सो म�ये नमुना छनौट ग�र लेखाप�र�ण ग�रएका �यहोरा �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ । �थािनय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ ले िनिद�� गरेको �थानीय तहको अ�धकार �े�िभ�को िवकास िनमा�ण काय� गन� नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छनः-
क) उपभो�ा सिमित गठन गदा� गठनको लािग आम भेला ह�ने समय, िमित, �थान र भेलाको िवषय �य�तो भेला ह�ने िमितले क�तीमा सात िदन अगाबै साव�जिनक गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको पाइएन ।
ख) काया�लयले आयोजना स�ालन एवं काया��वयनमा संल� उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा �यव��थत गनु�पन�मा गरेको छैन ।
ग) योजना काया��वयनको लािग उपभो�ा सिमित र काया�लय बीच अनुसूची २ बमो�जमको ढाँचामा स�झौता गरेपिन ढाँचा अनुसारको स�पूण� िववरण उ�ेख नगरी आंिशक र
अपूण� िववरण भरी स�झौता गरेको दे�खयो ।
घ) कुनैपिन उपभो�ा सिमितसँग आयोजना काया��वयनको लािग काय�ता�लका �लएको छैन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको �ितकुल ह�नेग�र समयमा काम नगन�
उपभो�ा सिमितको �याद थप गरेको छ ।
ङ) उपभो�ा सिमितको गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा न�बर ९ अनुसार काय�लयले आयोजना काय�स�प� अगाव ैउपभो�ा सिमितका
पदा�धकारीह�लाई िविभ� तोिकएका िवषयमा अिभमुखीकरण गनु�पन�मा सो समेत गरेको छैन् ।
च) काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई िक�तागत �पमा भु�ानी गरेको छैन । साव�जिनक परी�ण भनी अनुसूची ३ बमो�जमको ढाँचा आंिशक�पमा भरी राखेको छ । उपभो�ा
सिमितले अनुसूिच ४ बमो�जमको ढाँचामा साव�जिनक गनु�पन� �यब�था रहेता पिन वा�तिवक �पमा साव�जिनक भएको छ भ�े आधार दे�खएन । अनुगमन गरेकोमा �ितवेदनमा
अनुगमनबाट दे�खएको �यहोरा उ�ेख गरेको छैन ।
छ) उपभो�ा सिमितबाट स�झौता बमो�जम समय, लागत र गुण�तरमा काय� स�प� ह�न नसकेमा �य�ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी अ�य उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण
गन� काय� भएको छैन ।
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ज) उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�प� कुनै पिन आयोजना उपभो�ालाई ह�ता�तरण भएको छैन र उपभो�ा सिमितले उ� आयोजनाको �वािम�व �लई मम�त संभार
गरेको दे�खएन ।
झ) उपभो�ा सिमितमा रहेको पदा�धकारी एकाघरका भए नभएको स�ब�धमा एिकन गन� काया�लयले तीन पु�ते खुलाई िववरण अ�याव�धक गनु� पन�मा गरेको छैन । जसले गदा�
एकाघरका �यि� उपभो�ा सिमितमा भए नभएको एिकन ह�नसकेन ।रकम �ा� गन�को डोरहा�जर तथा अ�य खच�को भपा�इ गन� एवं ढुवानी गन� �यि�को पिहचान खुलेको
कागजात राखेको छैन ।
ञ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िवल भरपाइ र खच� �माणीत गन� अ�य
�माण कागजात सव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा �ािव�धक मू�या�न र िवल भपा�इ सँल� गरेपिन �ा�
िवलको सामानको प�रमाण र मू�या�नको प�रमाण एक आपसमा फरक पन� गएको छ । लागत अनुमानको तोिकएको प�रमाणमा सामान ख�रद नह� ँदा लागत अनुमानकै
आधारमा मू�या�न गदा� िनमा�ण काय�को गुण�तरमा कमी आउने ह��छ । तस�थ काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई �िशि�त समेत गराई यथाथ�परक िवल भपा�इ पेश गन� लगाउनु
पद�छ । घटी प�रमाणको सामान ख�रद गरेको अव�थामा बढी मू�या�न गरी भु�ानी गन� परीपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
ट) उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा मू�य अिभवृ�ी कर यो�य सामानमा मू�य अिभवृ�ी कर समेत थप गरी लागत अनुमान तयार तथा मू�या�न गरी भु�ानी गन� गरेको छ
। काया�लयले �ज�ा दररेटको आधारमा मू�य अिभवृ�ी कर थप गरी भु�ानी गन� तर उपभो�ा सिमितले सामान ख�रद गरेको िवल पेश गदा� मू�या�नमा िदइएको मू�य भ�दा
घटी सामान ख�रदको िवल र सोमा मू�य अिभवृ�ी कर थप गरेको �माण पेश गदा� समेत पुरै मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले घटी मू�यको सामान
ख�रद गरी मू�य अिभवृ�ी कर ितरेकोमा काया�लयले �ज�ा दरकै आधारमा मू�या�न गरी भु�ानी गदा� बढी मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी भएको छ । लेखापरी�णमा �सिमत
समयको कारण उपभो�ा सिमितलाई बढी मू�य अिभवृ�ी कर भु�ानी रकम यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा नगरपा�लकालेनै छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम
असुल गनु�पद�छ । यस समब��ध उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवलका केही उदाहरण िन�नानुसार छन

सामानको िववरण उपभो�ालाई मू�या�न गदा� िदएको मू.अ.कर सामान ख�रदमा ितरेको मू.अ.कर फरक

इटा �ित गोटा २.०८ १.५६ ०.५२

�समे�ट �ित बोरा १२१.५८ ८४.५ ३७.०५

ड�डी �ित के.जी ११.५७ ९.७५ १.८२
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४७ उपभो�ा सिमित माफ� त जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले जिटल �कृितको सामान ख�रद, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमितह�
माफ� त गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह�
यस �कार रहेका छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

२१७।३।८ वडा नं ३ कृषी तार पोल ख�रद उ.स वडा नं ३ कृषी तार पोल ख�रद ७७३७५५.००

१८१।१०।२७ हनुमानको मूित� ख�रद काय� वडा नं १२ को हनुमानको मूित� ख�रद काय� १७४१०२६.००

िवधालय भवन िनमा�ण शंकर मा िव ३ कोठे प�क� भवन िनमा�ण २९०९०२६.००

१०६८।३।१३ �वा��य चौक� िनमा�ण वडा नं ६ मा �वा��य चौक� भवन िनमा�ण २०३६३४४.००

४८ सामुदाियक भवन म��दर तथा अ�य साव�जिनक �ाकृितका भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�णः 
साव�जिनक िनकायले साव�जिनक �ोत प�रचालन गरी भवन लगायतका संरचना िनमा�ण काय� गदा� गाँपा�लकाको ज�गा वा साव�जिनक �योजनमा रहेको ज�गामा िनमा�ण गनु� पन�,
आव�यकता र �ाथिमकताको आधारमा योजना संचालन गन� र �थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २४ समेतलाई �यान िदई योजनाको �ाथिमक�करण गनु� पन�मा
नगरपा�लकाले न�सापास नगरी, ज�गा साव�जिनक नह�द ै�यि�को म�जुरीको आधारमा िनमा�ण गन� संरचनाको अ�याव�यक भागह�लाई वेवा�ता गरी आंिशक �पमा योजना
तयार गन� र �यसैलाई स�प� देखाई, आंिशक मा� िनमा�ण गदा� पिछ वेवा�रसे ह�न स�ने एवं आंिशक �पमा िनमा�ण ह�ने संरचनामा �ित पु� जाने अव�थालाई �याल नगरेको,
�य�ता संरचना िवगतमा अ�य सरकारी एवं गै�सरकारी िनकायको लागत सहभािगतामा रहेको अव�थामा �य�ता िनकाय संग सम�वय गरेको अिभलेख नराखेको, भवन िनमा�ण
ज�तो जिटल र अनुगमन ग�ररहनु पन� एवं �ािव�धक �कृितको िनमा�ण काय�मा समेत उपभो�ा सिमित गठन गरी उपभो�ा माफ� त काय� गराएको कारण सामुदाियक भवन
म��दर, मदरसा तथा अ�य साव�जिनक �कृितको भवन एवं क�पाउ�डवाल िनमा�ण गुण�तर छन् र �कृयामा पारदिश�ता छ भ� सिकने आधार दे�खएन । तसथ� साव�जिनक
संरचना िनमा�ण गदा� साव�जिनक �थान, न�सा ड� इ�, िडजाइन र न�सा पास गरी पूण� संरचना िनमा�ण ह�ने सुिन�चीतता ग�र एिककृत लागत अनुमान, नापी िकताव, काय�स�प�
अव�था र साव�जिनक �योगको सुिन�चीतता गरी िनमा�ण गन� पया�� अनुगमन र स�व�धीत �े�कै उपभो�ाको अथ�पूण� संल�ता ह�नेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४९ आ�त�रक आय

�म भौचर
न�बर
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४९.१ ए�बुले�स भाडाः नगरपा�लकाले ए�बुले�सा सेवा उपल�ध गराएवापत नगरसभाले तोकेको दर अनुसार राज�व उठाउनु पन�मा यस आ�थ�क वष�मा नगरपा�लका िभ� संचालनमा
रहेका २ वटा ए�बुले�सबाट � २१७७००।आ�दानीको ब�क भौचर मा� पेश भएको छ । ए�बुले�सको लगबुक, अध�क�ी र आ�दानी र�ज�र पेश नभएकोले ए�बुले�सबाट कित
आ�दानी असुल भए, कित असुल ह�न बाँक� छ, एिकन गन� आधार नभएकोले ए�बुले�सको लगबुक र अध�क�ी पेश ह�नुपद�छ ।

४९.२
सटर भाडा: नगरपा�लकाको �े�िभ� र मातहत रहेका सटरह� मा�सक भाडामा लगाउने स�झौता अनुसार भाडा लगाउने िनण�य भएको छ । राज�व शाखाबाट �ा� िववरण
अनुसार बरम�झयाका ४ वटा सटरको आ�दानी िववरण पेश नभएको र हिटया बजारको १३ वटा सटरम�ये ६ वटाको लागेको िववरण पेश भएको दे�खयो ।स�झौता अनुसार
��येक सटरको ३० िदन िभ� अिनवाय� रकम बुझाउनु पन�, नबुझाएमा अक� मिहना दे�ख भाडा रकम ५ �ितशत थप ज�रवाना समेत ला�े �यव�था छ ।स�झौताको दफा ४
वमो�जम भाडामा वृि�को स�दभ�मा २ वष� पिछ थप १० �ितशतका दरले बृि� ह� ँद ैजाने �यव�था रहेको छ । सकारकता�ले िबगत बष� दे�खको सकार रकम, वृि� रकम रज�रवाना
समेत िनयिमत �पमा नबुझाई िनधा��रत समयमा नबुझाउदा नगरपा�लकाले ज�रवाना असुल गरेको दे�खएन ।िन�न सटरह�मा स�झौता वमो�जम असुल ह�न बाँक� रकम र साो
मा ला�े �याज समेतअसुल उपर गनु�पन� �

सटर नं. सकार कता� स�झौता
िमित

मा�सक कबोल
रकम

बािष�क भाडा बािक
२०७७।७८

१० वा २० �ितशत वृि� रकम
२०७७।७८

ज�रबाना बािष�क असुल
ह�न बािक

हिटया ८ कोठे प�क�
सटर

िशवनाथ
यादव

२०७४।१।
२२

४००१ ४८०१२ ४८०१ २४०० ५५२१३

हिटया ५ कोठे प�क�
सटर

मालती झा २०७३।६।
१६

२४९९ २९९८८ ५९९७ १५०० ३७४८५

हिटया २ कोठे प�क�
सटर

सं�जव कुमार
साह

२०७३।८।
२

२८०० ३३६०० ६७२० १६८० ४२०००

हिटया २ कोठे प�क�
सटर

जय�त िव�म
साह

२०७३।८।
२

३००५ ३६०६० ७२१२ १८०३ ४५०७५

हिटया ८ कोठे प�क� गौतम कुमार २०७४।१। २६९९ ३२३८८ ३२३८ १६१९ ३७२४५

२६५,००२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 91

सटर वमा� २२

हिटया ५ कोठे प�क�
सटर

संजय कुमार
यादव

२०७३।४।
९

३१९९ ३८३८८ ७६७७ १९१९ ४७९८४

ज�मा २६५००२

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

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर १६८०२४५० २२८३०१११ १३५।८७

घरज�गा वहाल कर

�यवसाय कर

वहाल िवरौटी शु�क

आय ठे�का

पािक� शु�कः �थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा६०मानगरपा�लकालेआ�नोकाय��े�िभ� कुनै पिन सवारीलाई पािक� सेवा उपल�ध गराएवापत पािक� शु�क
उठाउने �यव�थ रहेकोछ। नगरपा�लकालेयस बष� पािक� शु�कराज�व उठाउने अनुमान ��ताब गरेकोमा असुली शु�यरहेको दे�खयो । नगरपा�लका �े�िभ� पािक� सुिवधा
उपल�ध गराई पािक� शु�क उठाउनु पद�छ ।

�यवसाय करः �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 तथा कर रकम समेत संकलन गरेको पाईएन । नगरपा�लकाले
यस बष� �याबसाय कर राज�व उठाउने अनुमान ��ताब गरेकोमा असुली शु�यरहेकोमा �यवसाय दता� नभएका �यवसायीह�को अनुगमन गरेको पाईएन ।पा�लका �े� िभ�का
�यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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सवारी करः �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 ।

मनोर�न करः �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 शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले मनोर�न कर राज�व उठाउने अनुमान ��ताब गरेकोमा असुली शु�य दे�खयो
। यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

राज�वको अिभलेखः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� राज�व आ�दानीतफ�  म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८ क र २३ राखेको दे�खएन।
ऐनको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०८ र म.ले.प.फा.नं. २३ का नयाँ संशो�धत फारम राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ ।यस वष� नगदी र�सदबाट असुल
गरेको �सफा�रस द�तुर र मालपोत वापतको �.६६०१८८४। आ�दानी गरेकोमा सोको र�सद न�बर अनुसार दिैनक आवज� नराखेबाट असुली गरी आ�दानी गरेको रकम एिकन
ह�न सकेन ।

�म भौचर
न�बर
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४९.४
नगरपा�लकावाट उपल�ध िववरण अनुसार नगराप�लकामा देहाय बमो�जमका सवारी साधन रहेकाोमा ती सावरी साधान िविभ� संघ सं�था तथा �यि�ह�लाइ भाडामा िदने
ग�रएकोमा भाडा आ�दानी बापत यो वष� कुनै रकम �ा� भएको छैन ।लेखापरी�णको �ममा लगबुक समेत पेश नभएकोले ती सवारी साधनवापत के कती संचालन भयो सो
समेत यिकन गन� सिकएन । यसस�व�धमा काया�लयले थप छानिवन गनु� पद�छ ।

�= सं= सवारीसाधनह�को नाम प�रमाण

१ ठुलो िटपर १

२ मझौला िटपर १

३ सानो िटपर १

४ ट�या�टर ३

५ लेबलर १

�म भौचर
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४९.५
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमो�जमआ�त�रक आय तफ�  छुट िदने �यव�था छैन । तर काया�लयले आयठे�कामा एकमु� रकम वुझाएमा १० �ितशत छुट पाउने
�यव�था सुचनामा उ�ेख गरी देहाय बमो�जम छूट िदएको छ ।कानुनमा �यव�था नगरी सूचनाको आधारमा मा� छुट िदने �यव�था गन� िम�नेे दे�खएन ।

�सं ठे�काको नाम ठेकेदार कबोल अंक छुट रकम

१ पडेमारा पोखरी वाड नं= ५ योगे�� �साद चौधरी ३५२६२५ ३५२६३

२ किवलासाको पुरानो पोखरी रामनारायण साह ३७५००० ३७५००

३ िडठठा पोखरी �ताप कुमार साह २३३५०० २३३५०

४ धरमपुर ३ (ख) पुरानो पोखरी उमेश �साद साह ७५५०१ ७५५०

५ ठे�लया ४ साव�जिनक पोखरी राम �साद गोजेवार २२१५०० २२१५०

६ वदगामाको खडगाही पोखरी घनान�द ख�गा २२०१२५ २२०१२

७ कंचन�प वडा नं ३ ठे�लया स�य नारायण खंग १७७८८५ १७७६०

८ कंचनपुर ३ साव�जिनक पोखरी राजेश कुमार मंडल १०९१०० १०९१०

९ व�साहा पोखरी तारणी �साद चौधरी ३६०००० ०

१० पोटरी पोखरी िफरोज खान ६५५००० ०

११ वडा नं ८ हिटया बजार ठे�का सं�जव कुमार साह ९७६००० ९७६००

ज�मा ३७५६२३६ २७४०९५

�म भौचर
न�बर
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५० गह� ँको िवउ ख�रद र िवतरण 

नगरपा�लकाले कृषकह�लाई ५० �ितशत अनुदानमा उ�त गँह� िवउ िवतरण गन� नगरपा�लकाको तफ� वाट �.२९८०००.०० को िवउ ख�रद गरी सोनाई िबज भ�डार ए�ड
स�लायस�वाट ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । गह� ंको िवउ �ा� गन� कृषक छनौटको आधार �प� नभएको, िवतरणको भरपाइ समेत संल� नगरेको र गह� ँको िवउको उमार शि�
प�र�ण नगरी भु�ानी गरेको छ । उ� खच�लाइ पु��ाइ ह�ने कागजात पेश ह�नुपन� �

२९८,०००

५१ अनुगमनः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको �यव�था
गरेको छ । सो बमो�जम गाउँपा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �य��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन ।
सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन नगरपा�लका�तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा �यान
िदनुपन� दे�ख�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ िबतरण गन� बाँक� रकम 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा २५(क) बमो�जम ब�कले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, ब�क
खाता नं. र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण चौमा�सक �पमा स�ब��धत �थानीयतहलाई िव�ुतीय मा�यमबाट अिनवाय� �पमा पठाउनु पन�मा यो आ�थ�क वष� मा दईुवटा
ब�क माफ� त िबतरणको लािग देहाय वमो�जमको रकम िनकासा गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यस�ममा देहायका व�कमा िनकासा
गरेकोमा लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, ब�क खाता नं. ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण चौमा�सक �पमा नगरपा�लकालाई
िव�ुतीय मा�यमबाट सो अनुसारको िबबरण पेश गरेको दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यस�ममा देहायका व�कमा िनकासा भएको
रकम म�ये देहाय वमो�जमको रकम िवतरण गन� बांक� दे�खएकोले बांक� रकम व�कवाट िफता� �लइ संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन�

बै�को नाम िफता� ह�नुपन� रकम

नेपाल बै� �ल. क�चनपुर २३६५७९६।०२

कृिष िवकास बै� �ल. क�चनपुर १४१५२८९

�सिटज�स बै� इ�टरनेशनल �ल. ४९५४२५

एभरे� बै� �लिमटेड ७५००६०

कुल ज�मा �. ५०२६५७०।०२

५,०२६,५७०

५३ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको �यव�था
गरेको छ । सो बमो�जम गाउँपा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �य��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन ।
सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन नगरपा�लका�तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा �यान
िदनुपन� दे�ख�छ
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५४ पारदिश�ता 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३३ बमो�जम पारदिश�ता �वध�नका लािग सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाग�ाहीह�को नाम नामेसी
स�ब��धत �थानीयतहले आ�नो वेभसाइटमा रा�ने �यव�था भए पिन नगरपा�लकाले आ�नो वेभसाइटमा राखेको दे�खएन ।

५५ जो�खम भ�ा िवतरण

५५.१
जो�खम भ�ाःनेपाल सरकार�ारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा
७(ङ) मा क��ाक ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� जनशि�लाई नेपाल सरकारले
तोकेको शु� तलव �केलको ५० �ितशत जो�खम भ�ा �ा� गन� स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले नगरपा�लका चालु तथा संिघय सशत�वाट १८० िदनस�मको २२ जना
पदा�धकारीलाई ज�मा � ७३०००० तथा �वा��य वाहेकका ८ कम�चारीलाई � ७५२२३२ र �वा��य तथा खापासटे, चालक, सरसफाई कम�चारी र काया�लय सहयोगी
लगायतलाई � २५२५५९१।८३ गरी ज�मा � ४००७८२३।८३ जो�खम भ�ा भु�ानी गरेको छ ।काया�लयलसग म�यौदा �ितवेदन उपर छलफल गदा� िमित २०७७।११।१६
तथा २०७८।०१।२२ गतेको काय�पा�लकाले वठैकले गरेको जो�खम भ�ा स�व�धी िनण�य पेश भएको भएको छ भने जो�खम भ�ा िवतरण ग�रएका कम�चारी��य� �पमा
�वारे�टाइन �यव�थापनमा खिटएको भिनएपिन यसरी �वारे��ाइनमा के कित कम�चारी कुन िमितमा खटेको हा�जरी समेत पेश नभई काया�पा�लकाको िनण�यभनी जो�खम भ�ा
िवतरण गन� काय�ले थप �ययभार पन� जानेह�दा य�तो काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ।

५५.२
भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले जो�खम भ�ामा १५ �ितशत करकटी गनु�पन�मा १
�ितशतमा� करकटी गरेको दे�खयो।अत भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े नपुग १४ �ितशत अि�म कर क�ी स�व��धत ९० कम�चारीवाट असुल ह�नुपन� �.

५६१,०९५.३३

५६ तलव भ�ा

�म भौचर
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५६.१
तलवी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी
�ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास नगरी � २१०४६३३१ तलव खच� लेखेकोमा तलव
र �ेड िभडान गन� सिकएन। कम�चारीको दरव�दी एवम पदपूित� र स�वाको अिभलेख माग ग�रएकोमा पेशह�न नसकेकोले दरव�दी वमो�जमकै पदपित� भएको र फा�जलका
कम�चारी नरहेको भिन एिकन गन�स�ने आधार भएन।अत ऐनको �यव�था पालनगरी तलवी �ितवेदन पासगरेरमा� तलवभ�ा खच� ले�खनु पद�छ भने स�व��धत िशष�कवाटमा�
भु�ानी ह�नु पद�छ।साथै दरव�दी पदपुित� लगायत कम�चारीको अिभलेख �यव��थत रा�खनुपद�छ।

५६.२ कम�चारी क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले क�याण कोषको संचालन स�ब�धी
कुनै ऐन कानूनको �यव�था नगरी कंचनपुर गाउिवकास सिमितको िनयिु� पाएको र ०७५।१२।०४ मा अवकास भएको भनी मलेपफान २२१ �मािणत वेगर मोहोन लुइटेलको
� ३७०४७६ कम�चारी क�याणकोषमा खच�लेखी अवकास भु�ानी गरेको छ भने काया�लय सहयोगी छुतह� सदामृतपिद अवकाश सुिवधावापतकाे रकम दगुा�न�द सदा, कारी
सदा र िव�दे�वर सदाको संय�ु खातामा भु�ानीगरी कम�चारी क�याणकोषमा खच� लेखेको छ। साथै २०७७।०७८ कोलािग भनी � १९४९७४० कम�चारी क�याणकोषमा
ट� ा�सफर गरेको छ।अवकास भु�ानी िदइएको भिनएको कम�चारीको िनयिु� अवकासलगायतको �माणमाग गदा� पेश ह�न सकेन। अत पा�लकाले क�याण कोषको संचालन
स�ब�धी कुनै ऐन कानूनको �यव�था नगरी अवकास भु�ानी िदएको र रकम ज�मा गरेको िनयिमत मा� सिकएन।
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५६.३ �देश २ सरकारले जारी गरेको �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनको अनुसुिचमा पदा�धकारीलाई िविभ� सुिवधा �दान गरेको छ।
नगरपा�लकाले २०७७ �ावणदे�ख २०७८ को असाढस�मको ६५ जना पदा�धकारीलाई ज�मा � १५०८७००० भु�ानी गरेको छ। दफा ५ मा �थानीय तहका पदा�धकारी
तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानुन वमो�जम मा�सक सुिवधा नपाएका सद�यले समेत यसैऐन वमो�जम सो सुिवधा नपाएको िमितदे�खको सुिवधा �ा� गन� भने �यव�था
भएवमो�जम २०७४ आ��वन १५ दे�ख २०७७ असाढस�म ३३.५० मिहनाको वाड न ४ को वडा अ�य� �ी राम ना� साहलाई � ६ लाख ७० हजार भु�ानी गरेको छ।
उ�े�खत िमितमा भु�ान न�लएको स�व�धमा मलेपफान २२१ �मािणत गरेको नदे�खएकोले एिकन गन� आधार भएन।साथै सुिवधा स�व�धी कानुनको दफा मा मा�सक अनुमगन
भ�ा वापत भु�ानी गदा� अिनवाय� �पमा अनुमगन �ितवेदन संल� गनु� पन� �यव�था छ। तर काया�लयले अनुगमन �ितवेदन वेगरनै भ�ा भु�ानी गरेको देहायको अनुमगन
भ�ाको �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ।

पदा�धकारी पदा�धकारी
सं�या

�ितिन�धको अनुमगन भ�ा
दर

मा�सक अनुगमन भ�ा �लएको
िदन

मा�सक अनुमगन
भ�ा

वािष�क अनुमगन
भ�ा

नगर�मुख १ ३००० ३ ९००० १०८०००

उप�मुख १ २५०० ३ ७५०० ९००००

१२ वडा अ�य� १२ २००० ३ ७२००० ८६४०००

४३ नगरसभा सद�ये ४३ २००० ३ २५८००० ३०९६०००

६काय�पा�लका सद�ये ६ २००० ३ ३६००० ४३२०००

वाड न ४ अ�य�को िवगतको
भु�ानी

१ २००० ३ ६००० २०१०००

ज�मा ४७९१०००
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५६.४ २०७८-१०-१२ उ�े�खत पदा�धकारीको सेवा सुिवधाको भु�ानी गदा� नपुग कर राज�व थप एिकन गरी दा�खला ह�नुपन� � 

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

५६.४.१ वडा अ�य� �ी राम नारायण �साद साह ६६,५००

६६,५००

५७ पदा�धकारीलाई कोरोना उपचार खच� 

पदा�धकारीलाई कोरोनालगायतको उपचार सहयोग खच�वापतको भु�ानीःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले
सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�यभनी िविभ� पदा�धकारीलाई
िन�नानुसार आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराएको छ। आ�थ�क सहायता िवतरण गन� स�व�धमा नगरपा�लकाले काय�िव�ध तयर गरी खच� गनु� पद�छ ।

पद नाम सहयोग रकम कैिफयत

वडा सद�य संजय पासवान उपचार खच� १०७९३५

कम�चारी राम सेवक यादव उपचार खच� ८००००

८ न वडाअ�य� राजकुमार साह उपचार खच� ८५०००

स�य नारायण साह उपचार खच� १०००००

पदा�धकारी िनरजंन �साद साह कोरोना सं�मण दे�खएकोमा राहत ८५००० � १ लाखमा � १५००० करकटी गरी

पदा�धकारी िद�लप कुमार चौधरी कोरोना सं�मण दे�खएकोमा राहत ८५००० "

पदा�धकारी संजय कुमार पासवान कोरोना सं�मण दे�खएकोमा राहत ८५००० "

पदा�धकारी माधव भुजेल कोरोना सं�मण दे�खएकोमा राहत ८५००० "

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ ६६३ २०७७-१२-१२ काय�पा�लका वठैक 

काया�पा�लका वठैक भ�ाः �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको वठैक भ�ा यातायात सुिवधा तथा
इ�धन सुिवधा लगायतको �यव�था गरेको छ। नगरपा�लकाले वडा सिमितको वठैक वसेकोभनी मा�सक �पमा ३ पटकको वठैक भ�ा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। तर उ��खत
सुिवधा वापतको भु�ानी उपल�ध गराएप�चातपिन िविभ� समयमा काया�पा�लकाको वठैकमा सहभागी भएकोभनी पदा�धकारी र अ�य कम�चारीले अल�गै वठैक भ�ा �लएको
पाइयो। यसरी वडासिमितको वठैकमै मा�सक ३ पटकको अ�धकतम �समाको वठैक भ�ा सुिवधा �लएकोमा समेत काय�पा�लकाको वठैक भ�ा �लनस�ने एवम काय�पा�लका
वठैकमा कम�चारीलाई अल�गै वठैक भ�ा उपल�ध गराउन स�ने आधार पेश ह�नुपन�अ�यथा असुल ह�नुपन� �

�सं पदा�धकारी
तथा कम�चारी

वठैकको िववरण वढीवठैक
सं�या

वठैक
भ�ा
दर

वढी भु�ानी
भएको वठैक भ�ा

६६३।१२।०२ काित�कदे�ख माघस�म

२ १२ वडा
अ�य�

वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले १ वडा�य�को ७ तथा ३
वडाअ�य�को १० र ८ वडाअ�य�को ११ वठैक भ�ा वढी भु�ानी

७ तथा
१० र ११

२००० २५००००

३ ५ जना कापा
सद�ये

वडा सिमित वठैकमा मा�सक ३ वठैक भ�ा भु�ानी �लएकोले १ सद�येले १० तथा ४ सद�येले
११ वठैक भ�ा वढी भु�ानी

४१ २००० १०८०००

४ १५ कम�चारी १५ कम�चारीले १ दे�ख ११ िदनस�म १ दे�ख
११ िदन

२००० १३२०००

ज�मा ४९००००

७३४।१२।१० �ावणदे�ख आ��वनस�म २००० २०८०००

१ १२ वडाअ�य� ८ दे�ख ९ िदनस�म ८ दे�ख ९
िदनस�म

२००० २०८०००

२ ५ जना ८ दे�ख ९ िदनस�म ८ दे�ख ९ २००० ८४०००

१,४०२,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काय�पा�लका
सद�य

िदनस�म

३ १५ जना
कम�चारी

८ दे�ख ९ िदन ८ दे�ख ९
िदन

२००० १२६०००

ज�मा ४१८०००

१५७४।०३।
३०

१२ वडा�य� १५ िदननै वढी वठैक भ�ा १५ १२०० २१६०००

३ काप सद�य १४ िदनकै वढी वठैक भ�ा १४ १२०० ५०४००

३ काप सद�य १५ िदनकै वढी वठैक भ�ा १५ १२०० ५४०००

१ काप सद�य १३ िदनकै वढी वठैक भ�ा १३ १२०० १५६००

२२ जना
कम�चारी

२२ कम�चारीको १ दे�ख १५ िदनस�मको १ दे�ख
१५ िदन

१२०० १५८४००

ज�मा ४९४४००

कुल ज�मा १४०२४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ �माण पेश ह�नुपन� 

�माण पेशह�नुपन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले १७ जना �शासिनक एवम �वा��यका कम�चारीलाई कोिभड िनय��णकालािग �वारे�टाइनमा खटेवापत �
३०० कादरले गोभौ न १०५।०७।०५ वाट � ५५३८०० र १६६९।०३।३०वाट � ४१४००० भु�ानी गरेको छ। भु�ानीमा �वारे�टइनमा खटेकोभिनएपिन हा�जरी र िमित
खुलेको �माण संल� नभएकोले पेशह�नुपन��

९६७,८००

६० 373 २०७८-३-२५ अनुगमन 

कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थतीमा �सकाई सह�जकरण लािग शैि�क काय��म अ�तग�तको उप ि�याकलाप १.५ मा िव�ालयमा �वा�थय सुर�ा साम�ी
�यव�थापनका लािग िव�ालयलाई अनुदान िशष�क अ�तग�त सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत पूव� �ाथिमक िव�ालय दे�ख क�ा १२ स�मका िव�ाथ�का लािग �ित िव�ाथ�
�.२००.०० का दरले िव�ालयलाई अनुदान िनकासा िदने भनी �यव�था वमो�जम नगरपा�लकाले यो वष� �.१९४०६००.०० िनकासा गरेकोमा उ� िनकासा वाट भएको
खच�को अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

६१ पा�पु�तक िवतरण 

काय��म काय��वयन पु��तका वमो�जम २०७७।०७८ मा िनःशु�क पाठयपु�तक अनुदान अ�तग�त EMIS मा �िवि� त�या�लाई यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा
अ�धकृतबाट �मािणत गरी एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयलाई अनुदान िदने र यसरी अनुदान िददा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत
सं�यालाई मा� अनुदान िदने तथा २०७८ बैशाखमा सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पाठयपु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा एक�न गरी नपुग
ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ । दो�ो चौमा�सकमा ७५ �ितशत िनकासा गनु�पन� र िव�ालयबाट पाठयपु�तक खरीद बापत पेश भएको िवल भरपाईको तथा
िव�ाथ� सं�या समेत यिकन गरी थप रकम िनकासा गनु�पन�मा नगरपा�लकाले उ� �यव�था िवप�रत अ��तम चौमा�सकमा हेड काउ�ट वेगर भौ.नं.३२९-२०७८।३।२४ वाट
�.४७१८०००.०० िनकासा गरेको छ । िनकाशा रकमवाट पा�पु�तक ख�रद गरी िव�ाथ�ह�लाइ िवतरण गरे नगरेको नगरपा�लकाले अनुगमन गरी �ितवेदन तयार गरेको
छैन । पा�पु�तम िवतरणको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ 331 २०७८-३-२४ छा�वृ�� िवतरण 

छा�वृ�ी अनुदान नगरपा�लका अ�तग�तका िव�ालयह�मा रहेका द�लत छा�ा/छा�ह�को लागी �.४००.०० का दरले छा�वृ�ी अनुदान बापत �.२३३३७००.०० िनकासा
गरेको छ ।कोिभड १९ रोगका कारण अ�धकांश समय िव�ालय ब�द रहेको र िनकासा समेत समयमा नगरेकोले सो रकम स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण भएको हो भ�े
कुरामा िव�व�त ह�ने आधार नरहेको । उ� िनकासा स�ब�धमा अनुगमन गरी िबतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� �

२,३३३,७००

६३ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को अनुसार गाउँप�रषदबाट �वीकृत भई काय��वयनमा रहेको �ममूलक काय�मा �म उपयोग गरी �यूनतम रोजगारी
िदने गरी काय��म संचालन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त १२ वडामा ८५ योजनामा � ४४३६३७७ खच� गरेको दे�ख�छ भने
खच�को चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको छैन।काय�िव�ध वमो�जमको रोजगार उपभो�ासंग भएका स�झौतामा िववरणसमेत पुण��पमा भ�रएको दे�खदनै भने भएको
खच� साव�जिनक�करण समेत गरेको छैन। कितपय काय��मको अनुगमन �ितवेदन संल� छैन। अत काय�िव�धमा उ�ेख भएअनुसार नगरप�लकाले �वीकृत वािष�क काय��म िभ�
परेको �ममुलक काय�मा खच� गनु�पन�मा नितजा नदे�खनेगरी साना योजनाह� खच� गदा� काय�िव�धको पालना भएको दे�खएन । काय�िव�ध अनुसार उ�पादन मुलक काय�मा खच�
गन�गरी काय��म छनौट गनु� पद�छ र अनुगमन तथा �ितवेदन �णाली �भावकारी वनाइनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ बिढ िनकासा 
िव�ालयलाई िनकासा िददा िव�ालयको माग फारमको आधारमा िश�कह�को सं�या, तलब भ�ा एिकन गरी माग फारमको आधारमा िव�ालयलाई िनकासा िदनुपन�मा सव�दय
मा.िव क�चनपुरलाई ते�ो चौमा�सकमा देहायको िश�कह�को िनकासा �.२६५२५३.०० बढी िनकासा भएको छ । बढी िनकासा भएको रकम िफता� �लइ संिघय संिचत कोष
दा�खला गनु�पन� �

िव�ालयको नाम िश�कको नाम िनकासा रकम िनकासा ह�नुपन� रकम बढी िनकासा

�ी सव�दय मा िव कंचनपुर रामचरण यादव २३२८०६.०० १७७१०४.०० ५५७०२.००

�ी सव�दय मा िव कंचनपुर गजे�� �साद चौधरी २३८७२८.०० १८१५४६.०० ५७१८२.००

�ी सव�दय मा िव कंचनपुर राजे�वरी चौधरी २२०१९६.०० १६७६४६.०० ५२५५०.००

�ी सव�दय मा िव कंचनपुर नागे�वर चौधरी २२०१९६.०० १६७६४६.०० ५२५५०.००

�ी सव�दय मा िव कंचनपुर लंका कुमारी साह १९९०७६.०० १५१८०७.०० ४७२६९.००

ज�माः ११११००२.०० ८४५७४९.०० २६५२५३.००

२६५,२५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ �ािव�धक मू�या�न 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�को िवल भरपाइ सिहतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले देहायका
िव�ालयह�लाइ भवन िनमा�ण, पु�तकालय �थापना, आइ�सटी �याव �थापना लगायतका काय��म गन� देहाय वमो�जम िनकासा गरेको छ । उ� िनमा�ण काय�को िवल भरपाइ
सिहतको �ािव�धक मू�यांकन र सामान ख�रद तफ� को िवल भरपाइ र अनुगमन �ितवेदन संल� ह�नुपन�मा सो संल� नगरी िव�ालयको खातामा िनकासा गरेको छ । िनकासा
रकमको िवल भरपाइ सिहतको �ािव�धक मू�यांकन पेश ह�नुपन� �

भौ नं।िमित िव�ालय िववरण रकम

२६१।०७८।३।२१ जनता आधारभुत िव�ालय वदगामा क�न�प १० वास सुिव�ा सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००.००

२६१।०७८।३।२१ मदरसा मुमताजुल उलुम क�न�प नपा ११ गोरपार वास सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००.००

२६१।०७८।३।२१ द�लत रा.�ा.िव वरम�झया त�माटोल िव�ालय भवन �व�लकरण भौितक पुवा�धार १५०००००.००

२६१।०७८।३।२१ महे�� जनता मा�यिमक िव�ालय बलुवा �सतापुर चार कोठे आर सी सी भवन िनमा�ण ३६०००००.००

२७४।०७८।३।२३ महे�� जनता मा�यिमक िव�ालय बलुवा सीतापुर पु�ताकलय �यव�थापन ६५००००.००

२७४।०७८।३।२३ ल��म नारायण मा�यिमक िब�ालय बैरवा आई �स टी, क��यटुर, इ�टर�ट ६५००००.००

२७४।०७८।३।२३ शंकर मा�यिमक िव�ालय बरम�झया सु�बाटोल िब�ान �योगशाला �थापना ६५००००.००

ज�मा ८४५००००.००

८,४५०,०००
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६६ तलवी �ितवेदन 

िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तका २०७६/७७ को ख�ड २.१ मा �थानीयतहले काय�रत िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी एक�न िववरण
िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाईबाट �ा� गरी वा अ�ाव�धक ग�र सोिह अनुसार दरब�दी, राहत र �ािव�धक धार तफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�का
लागी िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जुगरी अनुदान िनकासा गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले �थायी िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय
इकाईबाट पा�रत गराई सो बमो�जम िनकासा गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन । िश�क स�वा बढुवा, रा�जनामा, अवकाश लगायतको एिककृत िववरण पेश नगरेको तथा
िव�ालयको माग फारमलाई मा� आधार �लइ ३२ वटा िव�ालयलाई यो वष� �.५९२३११८८.०० तलब िनकासा गरेको पाइयो । लेखापरी�ण योजना बमो�जम २५ �ितशत
िव�ालयको माग फारम बमो�जमको िनकासा िभडान ग�रएको छ । काय��म काया��वयन पु��तकाको �यव�था िवप�रत तलबी �ितवेदन बेगर तलब िनकासा गरेकोमा �ेड िभडान
तथा दरब�दी बमो�जमको िनकासा िभडान गन� सिकएन । तलवी �ितवेदन पा�रत गराई िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान रकम िनकासा िदने प�तीको अवल�वन
गनु�पद�छ ।

६७ सेनेटरी �याड ख�रद 

सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोर अव�थाका छा�ालाई मिहनावारी सामा�ी उपल�ध गराइ उनीह�को �वा��य सुधार गन�, सोही कारणवाट िव�ालय छो�ने सम�या
समाधान गन� उदे�यले स�चा�लत यो काय��म काया��वयन गन� नगरपा�लकाले यो वष� बोलप�को मा�यमवाट २७६०९ �याकेट सेनेटरी �याड ख�रद गरी ए.टु.जेड. ट� ेड ए�ड
स�लायस�लाई �.२२३०६६९.१५ भु�ानी गरेको छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
क सेिनटरी �याड (िवतरण �यव�थापन) काय�िव�धको दफा ६ मा िवधालयले दफा ५ वमो�जम उपल�ध सेनीटरी �याड र छा�ाह�लाई िवतरणको अिभलेख रा�नुपन�, सोको
सूचना ��येक मिहनाको पिहलो ह�ा िवधालयको सूचानापाटीमा टाँस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा िव�ालयह�ले सो गरेको पाइएन। स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जमको
�पे�सिफकेशन बमो�जमको सामान आपुित� भए नभएको स�ब�धमा नगरपा�लकाले �ितवेदन तयार नगरी भु�ानी गरेको छ ।
ख काय�िव�धको दफा ४ मा �थानीयतहले ख�रद गरेको सेनेटरी �याडको गुण�तरमा असर नपन� गरी सुर�ीत भ�डारण गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लका तथा
िवधालयह�ले तोक�एको मापद�ड अनुसार भ�डारण गरेको छैन ।
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६८ िदवा खाजा िवतरण 

िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�बाट �माणीत गराइ �थानीयतहमा सँकलन गरी
सं�या एिकन गनु�पन� तथा ते�ो चौमासीकमा िनकासा गदा� पिहलो र दो�ो चौमा�सकमा िनकासा ग�रएको रकम सदपुयोग भएको सुिन��चत गनु�पन�मा नगरपा�लकाले
िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �माणीत �ित�लिप संकल� नगरेको तथा लेखापरी�णमा पेश गरेको छैन । नगरपा�लकाले वालिवकास दे�ख क�ा ५ स�मका
िव�ाथ� सं�या एिकन गरी िनकासा पठाउनु पन�मा सो सं�या एिकन गरेको अिभलेख लेखापरी�णमा पेश नगरी भौ.नं१६१-२०७८।१।५ वाट �.१३९००८६५.०० िनकाशा
गरेको छ । िव�ाथ� सं�या एिकन गरी िनकाशा रकमवाट िव�ाथ�ह�ले िदवा खाजा खुवाएको �मािणत ह�ने कागजात �माण पेश ह�नुपन� �.

१३,९००,८६५

६९ ९०८ २०७८-१-१९ धानको िवउ िवतरण 

धानको िवउ िवतरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले ५० �ितशत अनुदानमा धानको िवउ िवतरण गन� ४४०० केजी धानको िवउ ख�रद गरेकोभनी जुटवाली
अनुस�धानलाई � २६४००० भु�ानी गरेको दे�खयो। यसरी ख�रद गरेको धानको िवउ पाउने कृषक छनोटको आधार र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� �

२६४,०००

७० आ�थ�क सहायता 

आ�थ�क सहयोगः �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा नगरपा�लकालाई आ�थ�क सहायता िदने, शुमकामना तथा समवेदना वापत खच� ले�न पाउने �यव�था गरेको छैन ।
तर नगरपा�लकाले िविभ� सं�थातथा �यि�लाई आ�थ�क सहयोग तथा औषधी उपचार सहायता वापत रकम िवतरण गरी खच� लेखेको छ। यस िक�समले आ�थ�क सहायताका
�पमा िवतरणमुखी काय�मा खच� गन� �वृ��मा�थ िनय��ण गरी पूवा�धारज�य िवकास िनमा�णको काय�मा खच� गरी वजेट तथा काय��मको उदे�य �ाि� गन� �यान िदनु पद�छ । तर
नगरपा�लकाले नमुना परी�ण गदा� �.१४८८१६५ आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । य�ता आ�थ�क सहायता िवतरण गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ। आ�थ�क सहायता
िवतरण स�व�धी केही उदाहरण िन�नानुसरा छन।

�सं सं�थाको नाम रकम

१ �ज�ा भार�ोलन संघ ५००००

२ उदयान�द �मारक �ित�ान १५००००

३ पतंजली योगनगर सिमित १०००००
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४ पारोदेवी थरोनी २५०००

५ मं�जल इ�टर�ाइजेज २५००००

६ नेपाल आिदवासी जनजाित महासंघ
नगर सम�वय परीषद कंचन�प

१५००००

७ एकल मिहला सुर�ा कोष १०००००

८ िफ�जकल िफटनेस �लव १६३१६५

९ सृजना�मक मिहला सहकारी सं�था ५०००००

ज�मा १४८८१६५

७१ १२८१ २०७८-३-२३ अ��सजन �स�ल�डर ख�रद 

अ��सजन �स�ल�डर ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ । कोिभड महामारीको समयमा नगरपा�लकाले २५ अ��सजन �स�ल�डर र ४ अ��सजन क�से�ट� ाटो�सलटर लगायतको सामा�ी � १९९८९७० मा िपएसएम ट� ेड
�लंकवाट कोटेशनको आधारमा ख�रद गरेको र �था��य तफ� को इएलएमआइस स�टवेयरमा दा�खला गरेको दे�ख�छ।

७२ नगरपा�लका चालुतफ� का टु�ा ख�रद 

टु�ा ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।
�य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा तोिकएको सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ

७,४२८,६९३
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। नगरपा�लकाले यो वष� नगरपा�लका चालुवाट िविभ� व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ एकै �कृितका व�तु तथा सेवालाई िविभ� समयमा टु�ा गरी
�ित�पधा�वाट वंिचत ह�ने गरी ख�रद गरेको दे�ख�छ। िन�नानुसार टु�ा गरी ख�रद गरेको उ�े�खत ख�रदमा कैिफयतसमेत दे�खएकोले िनयिमत नदे�खएको �

गोभौ न र
िमित

आपुत�कको नाम ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

२०३।०७७।
०७।२७

ABI फमा� �यासे�ट वेड िपलो लगायत १२०२८३९ लागत अनुमान वेगर ख�रद तथा �याटमा दता� वेगरनै �याट िवल जारी गरी
भु�ानी मु र सामा�ीको �फेिकिफकेसन समेत नखुलेको

११२।०७७।
०७।०६

िनरभाना गाम�ट मा�क लगायतको सामा�ी ४९९८३४.५ माग फारम र िवतरणको भरपाई समेत पेश नभएको

३३१।०७७।
०९।२१

िनरभाना गाम�ट २७७५० थान मा�क ख�रद ४९९८३९ दा�खला �ितवेदन पेश समेत नभएको

९३९।०७८।
०१।२७

साझा ट� ेडस�
ए�ड स�लायस�

मसल�द सामा�ी ख�रद ४९९७४२.५ एकै �कृितको एकै िमितका िवल एकै भौचरवाट भु�ानी

९३९।०७८।
०१।२७

साझा ट� ेडस मसल�द सामा�ी ख�रद ४८१२१०.५

९३९।०७८।
०१।२७

साझाअफसेट
�ेस

मसल�द सामा�ी ख�रद ४९८८९५

३२८।०७७।
०९।१५

जय �ीराम
व�ालय

६०० थान �सरक ख�रद ४९८००० लागत अनुमान तथा दा�खला तथा िवतरणको भरपाई ◌ुसमेत पेश ह�नुपन�

३९९।०७७।
१०।२८

जय �ीराम
व�ालय

४०० थान �सरक ख�रद ३३२००० िवतरणको भरपाई समेत पेशह�नुपन�

४३५।०७७। जय �ीराम २०० थान �सरक ख�रद १६६००० िवतरणको भरपाई पेश समेत ह�नुपन�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०।१३ व�ालय

४५०।०७७।
१०।१४

�लोवल ए�जल
�ा �ल

डेल �यापटप ख�रद ९२६६० एकै भौचर तथा एकैिदन भु�ानी एवम पा�समा दा�खला समेत नभएको

४५०।०७७।
१०।१४

िपसी ��लिनक २ थान डेल �यापटप १ थान
डे�कटप सिहत ि��टर ख�रद

४९८३३०

१५८७।
०७८।०३।
३०

का��तपुर
इले�ट� ोिन�स

क��यटुर ५ थान ख�रद ४९९९९६.७५ �यानुअल दा�खलामा� रहेकोले पा�समा दा�खला समेत पेशह�नुपन�

१७०६।
०७८।०३।
३१

क��यटुर
सोलुसन

१० थान ि��टर लगायत २९९९५८ दा�खला र ह�ता�तरण फारम समेत पेशह�नुपन�

९३३।०७८।
०१।२७

अि� भेटनरी
औषधी पसल

भेटनरी �या��सन ख�रद १६२७५० लागत अनुमान तयार नगरेको र �योगको अव�था नखुलेको

८७४।०७८।
०१।१६

यसोदा भेट फमा� भेटनरी �या��सन ५००००० एकै िमितको िवल र एकै भौचरवाट ख�रद साथै लागत अनुमान पेशह�नुपन�

८७४।०७८।
०१।१६

अि� भेटनरी भेटनरी �या��सन १३४०००

१४२।०७७।
०७।२९

अ�ण का�
उधोग

फिन�चर सामा�ी २७२३७२ िवल भरपाई समेत पेशह�नुपन�

१४२।०७७।
०७।२९

एम ए�ड अटो
पाट�

मम�त २६५३३० िवल भरपाई पेशह�नुपन�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४२।०७७।
०७।२९

च�दन हाड�वेयर हाड�वेयर सामा�ी २४९३६ िवल भरपाई पेशह�नुपन�

ज�मा ७४२८६९३

७३ आ�त�रक लेखापरी�णतफ�  
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ८५ मा आ�त�रक लेखाप�र�णवाट औ�याइएको वे�जु अ��तम लेखाप�र�ण ह�नुभ�दा अिघनै
फछ�यौट गनु�पन� �यव�था छ।आ�त�रक लेखाप�र�णवाट औ�याइएको िन�न वमो�जमको वे�जुह� हालस�मपिन फछ�यौट गरेको नदे�खएको �

१। ग�रवसंग िवशे�वर काय��मतफ�  �ी शा�ती कुमारी यादवलाई खच� सोधभना� िददा अि�म कर र पा�र�िमक कर क�ा भएको रकम वकै दा�खलाको भौचर संल� नभएकोले
दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा राज�व दा�खला ह�नुपन� � ४६२६

४,६२६

७४ संपरी�ण

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा �४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा �४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन�
गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

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

(C=A-B)

यस वष� फ��ट भएको वे�जुको ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ अधाव�धक बै�जु

अ�ाव�धक वे�जुः यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जुको ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छ ।

� हजारमा

गत वष�स�मको
बाँक� ब�ेजू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको ब�ेजू(B)

यो वष� कायम
ब�ेजू(C)

संपर��णबाट कायम
ब�ेजू(D)

अ�या�वधक बाँक� ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

३८३९२८
१८७४९ ८९२८५ ० ४५४४६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


