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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् 
समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, 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 बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं.  ४१३                                                                                    तमतिाः २०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

दोधारा चादँनी नगरपातलका, 
कंचनपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले दोधारा चादँनी 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 पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ ।   

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड २६ लाख ६२ हजार बरेुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७८।११।१२ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१४ 
लाख २८ हजार फस्र्ौट भई असलु गनुापने रु.१ लाख २८ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.५५ लाख ५४ हजार, तनर्तमि गनुापने 
रु. १ करोड ४० लाख २५ हजार बाँकी बरेुज ुरहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.२० करोड ४५ लाख ७५ हजार बेरुज ुबाकँी 
रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ु रु.२१ 
करोड ४३ लाख १९ हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 

बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 
 
 

          (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

दोधारा चादँनी नगरपातलका, कंचनपरु 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट 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
 

६१ ४७ ३२६६२ ० ५ १४२८ ६१ ४२ ३१२३४ १२८ १४०२५ ५५५४ ० ० १९५७९ ११५२६ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

२०४५७५ ० २१४९० १८३०८५ ० ३१२३४ २१४३१९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : दोधारा चाँदनी नगरपा�लका, कंचनपुर , महाकाली नगरपा�लका , कंचनपुर

काया�लय �मुख Ganesh Datt Mishra २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Yagya Raj Lekhak २०७८-४-१

बे�जु रकम ३२,६६२,९८८

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८,९०,७१,३७३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,५६,१८,०९६ चालु खच� २८,७४,२५,९४९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,७९,२८,३३९ पँूजीगत खच� १८,७९,६२,८१३

राज�व बाँडफाँट ७,५१,६७,७०७ िव�ीय/अ�य �यव�था १८,६९,७८,१६६

आ�त�रक आय १३,२३,९०,८८८

अ�य आय ५,४३,२६,१८५

कुल आय ६५,५४,३१,२१५ कुल खच� ६६,२३,६६,९२८

बाँक� मौ�दात ८,२१,३५,६६०

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� महाकाली नगरपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहकारीता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत
गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� हो । दोधारा चाँदनी नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा रहेका, ५५ सभा सद�य, ५६.८४ व.�क.मी. �े�फल र ३९२५३ जनसं�या
रहेको छ ।

२ छलफल

लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न, �यवसाियक
लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको
�ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा
लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७�।१०।� मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्।

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा काया�लयले � ५५७००.० िमित २०७८/१०/६ मा असुल गरी दा�खला गरेको छ।

४ बजेट तथा अ��तयारी 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल
गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी कमला देवी काक� ले िमित २०७७/०३/१० गते �.   ५४करोड ७५ लाख ८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७/०३/१०
मा पा�रत भएको छ । �यसै गरी नगर �मुखले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई िमती २०७७/४/१ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको छन्। 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ बँैक िहसाब िमलान 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन�
उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पद�छ। नगरपा�लकाले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान तयार गरी पेश गरेको छ।

�स नं िववरण �े�ता अनुसार
अ��तम मौ�दात

ब�क अनुसार
अ��तम मौ�दात

1 संिचत कोष ५६४६९०१५.० ४५७१२०१३.०

2 चालु खच� खाता जोर वष� ० २३५६४९२२.०

3 पँु�जगत खच� खाता जोर वष� ० ३९९५५७२२.०

4 धरौटी १३२८७३६९.० ११३२५८०९.०

5 िवभा�य कोष ० ०

6 �थानीय तह िविवध कोष २२५०६५.० २२५०६५.०

7 �कोप �यव�थापन कोष

8 आ�त�रक राज�व खातामा ० ०

9 आ�त�रक अनुदान खाता ० ०

10 कम�चारी क�याण कोष ५१५०१४४.० ३६५०१४४.०

६ बजेटमा िबिनयोजन गरी क��ट�जे�सी खच� गरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको
िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । नगरपा�लकाले आ.व २०७७/७८ मा
योजना काया��वयनको �ममा लागत अनुमानमा क��ट�जे�सी खच� छु�ाई सो बमो�जम रकम खच� नगरी कुल िविनयो�जत बजेट � ५४ करोड ७५ लाख ८ हजारमा क��ट�जे�सी खच� भिन � ५६ लाख २७ हजार
िबिनयोजन गरी � ५५ लाख ३६ हजार खच� गरेको छ। योजना काया��वयनको �ममा ह�ने खच�ह� भु�ानी गन� लागत अनुमानमा क��टजे�सी खच� �वीकृत गरी खच� गनु� पन�मा, िनयमावलीको �यव�था िवपरीत
बजेटमा िबिनयोजन भई क��टजे�सी बापत भु�ानी भएको � ५५३६०००.० िनयमस�मत नदे�खएको �

५,५३६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ खच�को िव�लेषण 

नगरपा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.१३२३९०८८, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.६४२१९२१२७, धरौटी आय � तथा गत बष�को अ�या � ८९०७१३७१ समेत � ७४४५०२५८८
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ४२९४८११८१ र पँू�जगत तफ�  �. २०६६८०४८० तथा संघ �देश िफता� � २०३४२५९१ र अ�य खच� ५८६२६७५ समेत � ६६२३७२९२७ खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा २.१५ �ितशत रहेको छ। यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. १ करोड ५४ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ७५.९ �ितशत रहेको छ । नगर�लकालाई �ा� भएको सबै
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६४.८ �ितशत चालु र ३१.२ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ।यसबाट नगरपा�लकाले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक
�योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ।�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।

८ बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमती 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय
�े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार नगरपा�लकाले बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमती गठन गरेको छैन।

९ िश�ा

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

�स.नं. िव�ालयकोनाम िश�कदरब�दी पदपूित� पदपूित�म�येकरार िव�ाथ�सं�या

१ �ी शारदा सर�वती मािव २० २० ११४८

२ �ीमहाकाली आदश� मािव १४ १४ १ ४२२

३ �ी शंकरपाव�ती मािव १७ १७ ६२०

४ �ीपशुपती आिव ८ ८ १५०

५ �ी का�लका आिव ८ ८ १३२

६ �ी पूणा� आिव १२ १२ ४४७

७ �ी गणेश आिव ५ ५ १४९

८ �ीपूणा�िगरी आिव चाँदनी ५ ५ ११४

९ �ी जमुना आिव ७ ७ १६८
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१० �ी मा�लका आिव ११ ११ १ ३०२

११ �ी भानु मािव ३७ ३६ ११०५

१२ �ी ल�मी मािव १७ १६ ५९२

१३ �ी अ��वका मािव २० २० ११६६

१४ �ी राि�� य आिव ११ ११ १ ३१५

१५ �ी ओमकार आिव ११ १० २ ३७५

१६ �ी जन�योती मािव १२ १२ ५७१

१७ �ी भैरव आिव ५ ३ १४

१८ �ी कमलशाआिव ७ ७ ९७

१९ �ी सृजना आिव ८ ८ २३५

२० �ीपूणा�िगरी आिव ७ ७ १३९

२१ �ी ह�रओम आिव ५ ३ ७३

२२ �ी नवयगु आिव ४ ४ १६०

ज�मा २५१ २४४ ५ ८४९४

९.२ साव�जिनक िव�ालय शैि�क गुण�तरः पा�लका अ�तग�त स�ा�लत मा�यिमक तह स�मको िव�ालयको शैि�क गुण�तर अिभवृि� गन� काय� नगरपा�लकाको काय��े� अ�तग�त पद�छ सोही अनुसार पा�लकाले
िव�ालय शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड तयार गरी काया��वयन गनु�पन�मा सो गरेको छैन । अत शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड तयार गरी काया��वयन गन� र सोही अनुसार िव�ालयको अनुगमन मु�यांकन
गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

९.३ िन�ज िव�ालय अनुगमन मापद�डः पा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन, मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन, िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको
छैन, शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन, अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।
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९.४ िव�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�थाः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार मा�यिमक तह स�मका िब�ालय संचालन तथा �यव�थापनको लािग आव�यक नीित िनमा�ण, अनुगमन
मु�यांकन तथा िनमयन स�ब��ध काय� स�व��धत पा�लकाले गन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िव�ालय अनुगमन समब�धी मापद�ड तय गरेको छैन । जसबाट िव�ालय अनुगमन काय� साथै िश�ण िशकाइ काय�
�भावकारी �पमा संचालन ह�न नस�ने दे�खएकोले अनुगमन मापद�ड तयार गरी िव�ालय अनुगमन काय�लायई �भावकारी �पमा स�ालन गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१० आ�त�रक िनय��न �णा�ल 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु
गनु�पन�मा, सो बमो�जम काया�लयको देहाय बमो�जम अव�था दे�खयो।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गरेको छैन।
• नगरपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरे छैन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन।
• नगरपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको छैन।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको छैन।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा सो गरेको छैन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा सो गरेको छैन।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको छैन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन।
• यस नगरपा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका नगर िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन। • काया�लयले राज�व
शाखा तथा वडागत �पमा राज�व आ�दानी गन� �योग भएको र�सदको आ�दानी गरेको छैन भने िवतरण भएको र�सदको र�सद िनय��ण तथा ह�ता�तरण नभएकोले नगदी र�सदको आधारमा राज�व आ�दानी
गरेको र सो बमो�जम रकम दा�खला गरेको यिकन गन� सिकएन।
• नगरपा�लकाले अधुरा आयोजनाको सिम�ा गन� र सोको �ितवेदन गन� काय� गरेको छैन।

११ कोिभड तफ�
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११.१ आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कोिभड कोष तफ� को आय �ययको िववरण देहायबमो�जम रहेको पाइयो ।

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�तस�म �ा� रकम खच� शीष�क २०७७ असार मसा�तस�म खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट ८१३६४५०।- राहात िवतरण 0

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 0

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको १०००००००।- आईशोलेसन �वारे��टन के�� िनमा�ण �यव�थापन ९५३२५३२।-

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ४३५५६०९।-

संघीय कोिभड कोषबाट १००००००।- जनशि� प�रचालन २६७३१०२।-

अ�य �ोतबाट �ा� ५१५००।- �वा��य पूवा�धार िनमा�ण 0

गत वष�को वचत ५३४९०२९।६६ गाडी भाडा, ई�धन, मम�त, ढुवानी १५७३८९।-

अ�य शीष�कमा भएको खच� (�वारे�टाइन खाना खच� तथा �यव�थापन १०५९३३९।-

बाँक� ६७५९००८।-

ज�मा २४५३६९७९।- ज�मा २४५३६९७९।-

११.२ गत वष�को भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा आ�थ�क वष� समा�
भएको ७ िदन िभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण तयार गरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । पा�लकाले कोिभड-१९ रोकथाम तथा उपचार कोषको गत वष�को भु�ानी वाँक�
रकम �.७३४४६३०।- काया�लय �मुखबाट मा� �मािणत गराइ यस आ�थ�क वष�मा खच� गरेको छ । िनयमावलीले तोकेको �ि�या पुरा गरेर मा� खच� ले�नुपद�छ ।

११.३ कोिभड पूव�तयारीः महामारी फैलनस�ने अब�थालाई म�यनजर रा�द ै �थानीय तहबाट स�पादन ग�रएको पूब�तयारी स�ब�धी काय� अ�तग�त औष�धज�य सामा�ी खरीदमा ५४ लाख ७१ हजार, कोरोना
�वारे�टाइनमा खाना ना�तामा २३ लाख ७४ हजार, जनशि� प�रचानलन र हे�थ डे�क संचालनमा २१ लाख ७७ हजार, �वारे�टाइन �यव�थापनमा ९ लाख ७८ हजार र आइसोलेशन �यव�थापनमा ८५ लाख
९ हजार गरी ज�मा १ करोड ९५ लाख ११ हजार खच� गरेको छ ।

११.४ कोिभडमा औष�ध खरीदः पा�लकाले कोिभड १९ रोकथाम तथा �यव�थापनको लािग �वा��य सामा�ी, औष�ध उपकरण तथ कोिभड सामा�ी खरीदमा कुल �. ३६ लाख ३ हजार खच� गरेको छ । 
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११.५ कोिभड डेिडकेटेड अ�पतालः नगरपा�लका अ�तग�त आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा एउटा कोिभड डेिडकेटेड अ�पताल िनमा�ण भएको छ । पा�लका अ�तग�त दोधारा �वा��य के��लाई कोिभड डेिडकेटेड
अ�पतालको �पमा िवकास गरेको दे�खयो । यस अ�पतालमा ३ जना मेिडकल अिफसर, ४ जना �टाफ नस�, ४ जना अ�य न�स�ङ कम�चारी, ३ जना लेवेरेटरी पस�नल र ३ जना काया�लय सहयोगी काय�रत छन् ।
अ�पतालमा १ ए�बुले�स, १ आइसोलेशन के�� अ�य सामा�ी रहेका छन् ।

११.६ �वारे�टाइन �यव�थापनः पा�लकाले कोिभड जो�खमको समयमा २२ वटा सामुदाियक िव�ालय र १२ वटा सं�थागत िव�ालयलाई आइसोलेशन तथा हो��डङ से�टरको �पमा स�ालन गरेको छ । ३४ के��मा
औषत ५० जना दे�ख १५० जनास�म दिैनक व�ने गरेकोमा अषाढ मसा�त स�म ३३५० बसी �. ८५०९१०३। खच� भएको िववरण पेश भएको छ ।

१२ नगरपा�लका �ोफाईल 

�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
�ोफाइल तयार गरेको छैन।

१३ सूचना �णा�ल िनय��ण प�ित 

सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण
(access control) लगायतका िवषयमा देहाय बमो�जमको अव�था दे�खयो ।

• काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� छैन।
• सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन गरेको छैन ।
• स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरेको छैन र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको छैन।
• स�टवेयर फेलर वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था गरेको छैन।

१४ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था नभएता पिन गाँउपा�लकाले यस वष� �य�ता सुिवधा
काय�िविभ बेगर १८८ जनालाई � ९३७५००/- �दान गरेको छ । काया�लयले काया�िव�ध िनमा�ण गरेर �य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१५ सवारी साधन तथा मेिशनरीको अिभलेख 

सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएकोमा काया�लयले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक अ�ािवधक गरेको छैन। काया�लयमा कुल
सवारी साधनमा २३ मोटरसाईकल, १ िटपर,१ ड� ोजर,१ ट�या�टर, २ �कुटर,९ साईकल र १ दमकल रहेकोमा सोको �योगको लगबुक अ�ािवधक नभएकोले ई�धन तथा मम�तमा खच� भएको रकम वा�तिवक
भएको यिकन गन� सिकएन। साथै काया�लयले म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । नगरपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १०-50 लाख स�म 50 लाख भ�दा बढी ज�मा

२५९ ९० ८२ ३७ ३९ ४ ५११

उपरो� िववरण अनुसार नगरपा�लकाले यस वष� �. १ लाखस�मका ज�मा २५९ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.२ लाख भ�दा मुिनका मा� ९० वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना र िवतरणमुखी
योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावीत नह�ने तथा िनमा�ण काय�को
गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ।

१७ करदाताको अिभलेख 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२घ) मा गाँउपा�लकाको काम कत��य र अ�धकार अ�तग�त �थानीय राज�वको आधार िव�तार तथा �व��न र राज�व सूचना तथा त�या�को आदान �दान
गन� रहेको छ। सो अनुसार नगरपा�लकाले राज�वको आधार िव�तार तथा �व��नको लागी �यास गरी राज�व संकलनको दायरा फरािकलो गद� लगेको पाईएन। साथै गाँउपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को
अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन। तसथ� राज�वको दायरा फरािकलो पद� आ�नो
�े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

१८ राज�व अिभलेख 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको
पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई
�वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुया�उनुपन� दे�खयो ।

१९ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा
परी�ण गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले आपूित� ग�रएको मालसामान तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरेको छैन। गुण�तर परी�णिबन �वीकार भएको िनमा�ण काय� तथा आपूित� ग�रएका मालसामानबाट
�ोतको अ�धकतम उपयोग भएकोमा आ�व�त हनु सिकएन।

२० साव�जिनक सुनुवाई 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयबाट संचा�लत कितपय योजनाह�को साव�जिनक सुनुवाई तथा साव�जिनक परी�ण भएको छैन। योजनाको िनमा�ण स�प� भएप�चा� साव�जिनक सुनुवाई तथा
साव�जिन परी�ण ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ �मण तथा �मण अिभलेख 

�मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णको वातावरणका आधारमा देहाय बमोजिमको अव�था दे�खयो।

• म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको छैन। �मण अिभलेख नह� ँदा �मणमा खच� भएको �योजन तथा �मण �योजन पुि� ह� ँदनै।
• म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरेकोले �मणको उ�े�य बमो�जम वा�तिवक भएको हो होईन यिकन गन� सिकएन।

२२ के���य अनुदान र आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गाँउपा�लकाले
आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

६२२८७३०३८.० १३२३९०८८.० २.१२

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा २.१२ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले गाँउपा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई
फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ� �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२३ र�सद िनय��ण खाता 
नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ� लगाएको िविभ� करह�को �सफा�रस द�तुरको लािग �योग ग�रने नगदी र�सदको र�सद िनय��ण खाता अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ ।गत वष�को मौ�दात,यो वष�को आय,यो वष�को
खच� र बाँक� �ज�मेवारी दे�खने गरी नगदी र�सदको खाता तयार गन�पन�मा सो खाता तयार गरेको छैन । आ.व. को अ�तमा िफता� गनु�पन� कितपय र�सद ठेलीह� िफता� आएको छैन । आ�दानीतफ�  �योग ग�रने र�सद
ठेलीको आय एिकन गरी ब�क ज�मा िववरण राखी �े�ता अ�ाव�धक गनु�पन�मा नगरपा�लकाले र�सद िनय��ण खाता नराखेको कारण एिकन ह�न सकेन ।

२४ राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०६४ बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन
अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला
गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ ।
काया�लय अ�तग�त १० वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको
काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ कानून िनमा�णको अव�था 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार यस काया�लयले हालस�म ४ िनद�िशका, १० काय�िव�ध, २ ऐन,१ िवधेयक र १ मापद�ड बनाएको छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े�अ�धकारिभ�को नगर
�हरी, �थािनय त�या� लगायतका िवषयमा �थािनय कानून तयार गरेको छैन। नगरपा�लकाले संवधैािनक �यव�था अनुसार �थािनय कानून िनमा�ण गरेर काया��वयन गरी सोहीअनु�प सेवा �वाह गन�तफ�  �यान
पुया�उनुपद�छ ।

२६ �याय स�पादनको अव�था 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरे बमो�जमको सिमितमा गत आ.व. को १ र यस वष� परेको २०
उजुरी गरी कुल २१ उजुरीम�ये २० फछ�यौट भई एउटा उजुरीको कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� रहेको छ ।

२७ आयको अनुमान तथा वा�तिवक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले पेश गरेको आय–�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �. ३ करोड ७६ लाख २ हजार आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७/७८
मा �. १ करोड ३२ लाख ९० हजार अथा�त् अनुमान भ�दा ६४.६ �ितशत कम आय �ा� गरेको छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क ऐनमा तोकेको वािष�क सवारी कर, �यवसाय कर, मनोर�न कर, शैि�क सं�थाबाट
�लईनुपन� िश�ा सेवाको कर आदी �ोतह� पिहचान गरेतापनी राज�व आ�दािन गरेको छैन साथै आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान
िदन आव�यक दे�खएको छ ।

२८ उपभो�ा�ारा हेिभ ई��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी
मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । नगरपा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका
उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरपा�लकाबाट सहमित �लएको पाइएन ।

२९ साव�जिनक परी�ण 

�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 बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गरी काया�लयले योजना काया��वयन गरेको छैन।

३० योजना ह�ता�तरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१३) मा उपभो�ा वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त िनमा�ण स�प� योजना िनमा�ण स�प� भएप�चा� आयोजनाको �वािम�व सोही सिमतीलाई ह�ता�तरण गनु� पन�
�यव�था रहेको, काया�लयले सो बमो�जम योजना ह�ता�तरण गरेको पाईएन । योजना ह�ता�तरण नह� ँदा सोको रेखदेख, मम�तको �ज�मेवारी समेत काया�लयमा रही थप �ययभार थिपन जाने दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ बजेट अब�डा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका
आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले �वा��य, कृिष तथा पशु काय��म तथा क��ट�जे�सी बापत बजेटमा जनाई यो बष� � २ करोड ८१ लाख २७ हजार
अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमतीको िनण�यबाट चालुतफ� को �वा��य, कृिष तथा पशु काय��म तथा क��ट�जे�सी शीष�कमा � २ करोड ८१ लाख २७ हजार बजेट �यव�था गरी
खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

३२ रकमा�तर 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २० बमो�जम कुनै एक अनुदान संकेत अ�तग�तको बजेट उपिशष�कमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोिकएको कुनै एक वा एकभ�दा बढी
अनुदान संकेत अ�तग�तको उपिशष�कमा बचत ह�ने रकम म�येबाट िविनयोजन ऐनमा तोिकएको सीमािभ� रही रकमा�तर गन� सिकने �यव�था रहेको छ। दोधारा चाँदनी नगरपा�लकाको िविनयोजन ऐन, २०७७/७८
मा रकमा�तर स�ब��ध �ावधान रहेको छैन। यस नगरपा�लकामा काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम िविभ� िशष�कमागरी कुल � ३ करोड ३० लाख २० हजार अथा�त् कुल बजेटको ६ �ितशत रकमा�तर गरी खच�
गरेको छ । नगरपा�लकाको िविनयोजन ऐनमा �यव�थािबना आ�थ�क वष�को लागी तोिकएको िशष�कमा िविनयो�जत बजेटको शत �ितशतस�म रकमा�तर वा योजना संशोधन गन� र सो िनण�यलाई नगरसभाबाट
अनुमोदन गन� काय�ले बजेटरी िनय��ण कायम ह�ने दे�खँदनै भने िव�ीय सुशासनको पालना भएको मा� सिकएन।

३३ बे�जुको लगत 

कायालयले बे�जु लगत तथा िवववरणको अ�ाव�धक गन� म. ले. प. फाराम ८०१ देख ८०५ समका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयसंग संब��धत फारामको अिभलेख राखेको छैन। म. ले. प. फाराम
८०१ – बे�जु लगत म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन म.

ले. प. फाराम ८०५ – सं�परी�ण गो�वारा अिभलेख काया�लयले बे�जुको लगत अ�ाव�धक नगरेकोले बे�जु फछय�ट स�ब��ध �कृया अिघ बढेर काया��वयन भएको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 38

३४ 140 २०७७-८-१७ पदा�धारीलाई अित�र� सुिवधा 
सूदरूप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समब��धत अनुसूची१(ख) मा िनधा�रण गरेको सुिवधाबाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाइने
�यव�था छ।यस नगरपा�लकाका पदा�धकारीह�लाई देहाय बमो�जम अित�र� सुिवधा िदएको दे�खएकोले स�ब��धतबाट िफता� �लई �टोर दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

�.सं. भौ/िमित �योजन थान भु�ानी रकम

१ १४०/२०७७-०८-१७ वडा नं ३ का जन�ितिन�धह�लाई मोबाईल Samsung Galaxy ५ थान ७००००/-

२ १८३/२०७७-०९-०२ वडा नं १ का जन�ितिन�धह�लाई मोबाईल Redmi Poco Mobile C3 ६ थान १०००००/-

३ १८४ /२०७७-०९-०२ वडा नं ४ का जन�ितिन�धह�लाई मोबाईल Samsung Mobile ७ थान १२५०००/-

४ २७२ /२०७७-१०-२० काया�पा�लका सद�यलाई मोबाईल ३ थान ६०००३/-

५ ५५४ /२०७८-०३-१० वडा नं १० का जन�ितिन�धह�लाई मोबाईल Vivo Mobile ५ थान ८८४९५

ज�मा ४४३४९८/-

४४३,४९८

३५ �विकय सिचव 

सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत)मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव/स�ाहकार रा�न
पाउने �यव�था गरेको छैन् ।�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन�नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले �मुख तथा उप �मुखका २ जना
�विकय सिचवलाई िनय�ु गरी �मशः मा�सक � २००००/- र १८०००/- का दरले � ४५६०००/- भु�ानी गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 38

३६ पदा�धकारी सेवा र सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा
सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार नगरपा�लकाबाट देहाय बमो�जम �. १००५४५००/- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य� १० जना काय�पा�लकासद�य ८ जना सभाका ३४ सद�य ज�मा

१ बैठकभ�ा २४००० २४००० २४०००० १९२००० ३४००० ५१४०००

२ यातायातखच� - - - ९६००० १७००० ११३०००

३ टे�लफोन,मोबाइल ८४००० ७२००० ४८०००० ४२०००० ८१६००० १७८८०००

४ पु�तक,प�ीका,
ई�टरनेट

७८००० ६०००० ४८०००० ४२०००० १०२०००० १९७४०००

५ सम�वयतथासहजीकरण १२०००० १०८००० ७८०००० ५७६००० १६३२००० ३२१६०००

६ अित�थस�कार १३२०००० १२०००० ९६०००० १२१२०००

७ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

४८००० ४२००० ३००००० २४०००० ४०८००० १०३८०००

८ चाडपव�खच� २७५०० २५००० १८०००० ८०००० ३१२५००

ज�मा ५१३५०० ४५१००० ३४२०००० १७६०००० ३९१०००० १००५४५००/-

३७ दरब��द तथा पदपुित� 
�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 �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म ३१ जना
पदपूत� भएको दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार २३ पदह� �र� रहेका छन् ।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय�
स�पादनमा असर परेको��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको 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 ७८ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख � १४३२०८८७४/- खच� लेखेको
छ ।काया�लयले काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा मा� खच� गनु�पद�छ । 

३९ पदा�धकारीलाई पव� खच� 
सूदरूप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समब��धत अनुसूची१(ख) मा िनधा�रण गरेको सुिवधाबाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाइने
�यव�था छ।यस नगरपा�लकाका ५४ जना पदा�धकारीह�लाई अिघ�ो आ.व.को छुट चाँडपव� खच� भिन कुल � ५८४५००/- सुिवधा भु�ानी गरेकोले स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३९.१ िविभ� ५४ जना पदा�धाकारी ५,८४,५००

५८४,५००

४० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५० बमो�जम कुनै पिन �यि� सं�था तथा ते�ो प�ालाई पे�क� �दान गदा� समयमै िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ
। पा�लकाले िदएको पे�क� म�ये वषा��तमा कायम रहेको देहाय अनुसारको पे�क� िनयमानुसार असुल फ�य�ट गनु�पन� �

�.सं पे�क� �लनेको नाम पद/

ठेगाना
�योजन रकम

�याद ननाघेको पे�क�

१ अनक जोिश जे.िभ. कंचनपुर नगरपा�लका भवन िनमा�ण २००००००

२ कैलपाल िनमा�ण सेवा कंचनपुर खोप के�� भवन िनमा�ण वडा नं ७ १७००००

३ छाडा पशु चौपाया �यव�थापन
उ.स.

कंचनपुर छाडा पशुचौपाया �यव�थापन १०००००

ज�मा २२७००००

�याद नाघेको पे�क�

४ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर करन सुनारको घर न�जक ट� ा�सफम�र ४५००००

११,५२६,५४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत िव�तार तथा पोल तार ख�रद ३४९९८८

६ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,भो�टेज सुधार तथा मम�त ५०००००

७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,भो�टेज सुधार तथा मम�त ७५२०७

८ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर सारदा मा.िव. न�जक रहेको िव�ुत ट� ा फ दे�ख प��चम अमर ख�ीको घर स�म ३ फेज िव�ुत लाईन िव�तार ४९८६२

९ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िवप� समुदायलाई िव�ुत िमटर जडान अनुदान ८९०४४.३०

१० जन�योित मा�यिमक िव�ालय कंचनपुर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त तोिकएका िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पुवा�धार िवकासका लािग
अनुदान(दो�ो पटक)

१८०००००

११ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा लाईन सुधार भया�ङ ख�रद ४२४९९४

१२ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत लाईन िव�तार तार र पोल ख�रद १९९८३६

१३ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत तार ख�रद,जडान तथा मम�त ४९९९९९

१४ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल तथा तार िव�तार मम�त ४९९९३५

१५ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर वडा नं ४ अ�तग�त आव�यक �थानह�का लािग िव�ुत पोल ख�रद ३७४६८५

१६ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा तार िव�तार ३४९८४१

१७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,भो�टेज सुधार तथा मम�त ४९९७५१

१८ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,भो�टेज सुधार तथा मम�त ६४९९३५

१९ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा तार िव�तार ३९९२५९

२० नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर नारायण बुढाको घर न�जक ट� ा�सफम�र ख�रद ४९९७८८

२१ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,तार,ठाउसारी र १ थान ५० के.िभ.ए.को ट� ा�सफम�र ख�रद ९९९९७५

२२ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर वडामा िव�ुितकरण काय� ४९९८३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत तार,पोल तथा मम�त संभार ५०००००

२४ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल,भो�टेज सुधार तथा मम�त ४९९७३६

२५ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा लाईन सुधार २०००००

२६ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा लाईन सुधार ३४९८६८

२७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण कंचनपुर िव�ुत पोल ख�रद तथा लाईन सुधार १५०००

२८ सारदा सर�वित मा�यिमक
िव�ालय

कंचनपुर सारदा मा.िव. मा क�ा ११ र १२मा अित�र� क�ा संचालन िश�ण सहयोग ५००००

२९ भानु मा�यिमक िव�ालय कंचनपुर िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान ७०००००

ज�मा ११५२६५४१.३

४१ सशत� िश�ा तफ�

४१.१ िनःशु�क पा�पु�त अनुदानः काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७।७८ को �स.नं. ३.१ अनुसार एक�न सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान िदनु पद�छ । यसरी अनुदान िदँदा
पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� अनुदान िदने र �यसपछी २०७८ वशैाखबाट सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका
आधारमा सं�या एक�न गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था गन� उ�ेख छ । काया�लयले िनद�िशका िवप�रत िव�ालयको मागको आधारमा एकमु� �.४०५४२१०।– िव�ालयलाई अनुदान उपल�ध
गराएको छ । िव�ाथ�को �माणीत कागजातका आधारमा नपुग रकम एिकन नगरी एकमु� रकम िनकासा पठाएकोले िनद�िशका िवपरीत पठाएको पा�पु�तकको रकम वरावर िव�ा�थ�ले पा�पु�तक पाएको एिकन
ह�न सिकदनै । अत िनद�िशका बमो�जम सु�मा ७५ �ितशत तथा EMIS िववरणको अधारमा काजगता �मािणत ग�र थप २५ �ितशत रकम िनकासा गनु�पद�छ ।

४१.२ िश�क दरब��द िमलानः िश�क दरब�दी िमलान गदा� िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को प�र�छेद २ अनुसार िश�क र िव�ाथ�को अनुपात लगायतका आधार तथा िश�क
�यव�थापन गदा� सोही काय�िव�धको प�र�छेद ४ को आधारमा मा� िश�क �यव�थापन गनु�पद�छ । पा�लकाले काय�िव�धले तोकेको मापद�ड तयार नै नग�र दरब�दी िमलान तथा �धाना�यापक �यव�थापन सिमित
गठन गरी सोही सिमितले गरेको �सफा�रसका आधारमा िश�ा सिमितको िनण�यको आधारमा ३५ जना िश�कको िमलान (स�वा) गरेको छ । जसले वा�तिवक �पमा तोक�ए बमो�जमको िश�क र िव�ाथ� अनुपात
तथा शैि�क गुण�तर कायम भएकोमा एिकन ह�न सिकदनै । अत मापद�डको पालना गरेर मा� िश�क दरब�दी िमलान तथा िश�क �यव�थापन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.३ अङ् �ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदानः- िश�ण �सकाइ �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार पा�लकाले �ा� बजेटबाट बिढमा १२ मिहनास�म पा�र�िमक उपल�ध गराउने उ�ेख छ ।
�य�तै िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं. १७३ िमित २०७७।१०।११ को प� अनुसार िश�कण िशकाइ �यव�थापन काय�िव�ध बमो�जम कुनै पिन दरव�दी नभएको मा�यिमक िव�ालयमा २ िश�क
�यव�थापन गन� र एउटा मा� दरब�दी भएको िव�ालयलाई १ िश�क �यव�थापन गन� �ित िश�क ६ मिहनाको �.२ लाख १६ हजारका दरले अनुदान िनकासा िदने उ�ेख छ । के��को प�रप� अनुसार पा�लकाले
३ मा�यिमक िव�ालय र ४ आधारभुत िव�ालयमा ग�र ७ जना िश�कलाई प�रप� अनुसार �.१३२४६२०।- (छ मिहनाको) िनकासा गनु�पन�मा िनद�िशका बमो�जम �.२६४९२४०।- (१२ मिहना) रकम िनकासा
गरेको छ । एकै काय��मको लािग िनद�िशकामा बिढमा १२ मिहनाको सुिवधा उपल�ध गराउने भनेकोमा प�रप�मा ६ मिहनास�मको तलब भु�ानी गन� िनद�शन भएको छ । पा�लकाले थप ६ मिहनाको तलब भु�ानी
गन� सुिन��चत नै नग�र पुरै खच� गरेको छ । अत के���य प�रप�को पालना गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

४१.४ सेनेटरी �याड खरीदः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यता समेत कायम गन� ग�र खच� गनु�पन� �यव�था
रहेको छ । काया�लयले िशलब�दी दरभाउबाट िव.एन. क�ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.ली. बाट �.२९ का दरले �.१४०२२६६।– मा ४८३५४ थान सेनेटरी �याड ख�रद गरेकोमा सोही �पेिशिफकेशनको सेनेटरी
�याड लोमस स�ज�कल हाउसबाट �.३५ दरमा १२५०० थान �याड ख�रद गदा� �.४३७५००।– खच� लेखेको छ । जसबाट �सलब�दी दरभाउबाट ख�रद ग�रएको सामा�ी सोझै ख�रद गदा� काया�लयलाई
�.७५०००.० बढी �यायभार परेको दे�ख�छ । अतः काया�लयले एक पटक कम दरमा सामा�ी �ा� गरेकोमा सोही सं�थाबाट सामा�ी �ाि� गन� तथा कम �यायभारमा पन� ग�र ख�रद काय� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४२ िश�क पा�र�िमक 

िश�कको बढी �ेड िनकासाः िश�ा िनयमावली२०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासािदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच�
भएको रकम असुल उपरग�रने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले देहायका िश�कको तलब भ�ाभु�ानी गदा� िश�क िकताबखानाबाट पा�रत तलबी �ितवदेनका आधारमा तलब भ�ाभु�ानी गनु�पन�मा देहायबमो�जम
िश�कको �ेड बापतको रकम �.२४६९४० बिढ भु�ानी गरेकोले बढी �ेड रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

� सं. िव�ालय िश�कको नाम ह�नुपन� �ेड भएको �ेड दर वािष�क रकम

१ जन�योित मा.िव. �ा.�ी �ीनाथ वराल ७ ९ ९४० १३४४२.०

२ ल�मी मा.िव. �ा.�ी. काशीराम जोशी ७ ९ ९४० १३४४२.०

३ पशुपित आ.िव. �ा.�ी. शंकरद� जोशी ७ ९ ९४० १३४४२.०

ज�मा ४०३२६.०

४०,३२६

४३ नगरपा�लका िश�ा तफ�

�म भौचर
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४३.१ भानु बह�मु�ख �या�पस अनुदानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) अनुसार �थानीय तहले आधारभुत तथा मा�यिमक तहस�मको शैि�क गितिव�ध स�ालन, �यव�थापन, िनय��ण
लगाएतका काय� गन� पाउने ग�र अ�धकार �े� िनधा�रण गरेको छ । पा�लकाले ऐनले तोकेको अ�धकार �े� भ�दा बािहर गएर पा�लका िभ� स�ालन बह�मुखी �या�पसलाई शैि�क अनुदान वापत �.१५ लाख र प�र�ा
�यव�थापन अनुदान वापत �.२ लाख ३० हजार गरी �.१७ लाख ३० हजार अनुदान उपल�ध गराएको छ । अत ऐनले तोकेको काय��े�भ�दा बािहर अनुदान उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

४३.२ वडा तफ� बाट िव�ालयलाई अनुदानः िव�ालय तथा िश�क �यव�थापन गन�को लािग संघीय सरकारबाट सशत� अनुदान, पा�लकाले समािनकरण तथा अ�य काय��म रा�ख अनुदान उपल�ध गराएकोमा पुन वडा
काया�लयबाट पिन िव�ालयको शैि�क तथा भौितक अनुदानका काय��म रा�ख अनुदान िवतरण गरेको पाइयो । जसबाट एउटै िव�ालयमा समान ि�यकलाप स�ालनको लािग पा�लकाको रकम नै फरक फरक ग�र
िवतरण गदा� अनुदानमा दोहोरोपना ह�ने तथा पह� ँचवाला िव�ालयले वढी सुिवधा �ा� गन� तर अनुदान रकमको सिह सदपुयोग ह�न स�ने दे�खदनै । तसथ� �े�गत वजेटलाई एक�ार �णालीबाट खच� गन�तफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

भौ.नं. िव�ालयको नाम वडा नं. काय��म रकम

५७२ भानु मा.िव. भानु मा.िव. शैि�क सुधार अनुदान ५०००००.०

९६ सर�वित मा.िव. ४ करार सेवा शु�क ४०००००.०

६०८ जन�योित मा.िव. ८ जन�योित मा.िव. शैि�क अनुदान ५०००००.०

७०४ ह�रओम आ.िव. १० ह�रओम आ.िव. शैि�क अनुदान १०००००.०

७१६ भैरब �ा.िव. ८ भैरब �ा.िव. शैि�क अनुदान १५००००.०

७३० भानु मा.िव. १-५ भानु मा.िव. शैि�क अनुदान २२५०००.०

७३४ राि�� य आ.िव. ७ बाल िवकास के�� अनुदान ५००००.०

७३७ महाकाली आदश� मा.िव. १ महाकाली आदश� मा.िव. िश�ण �सकाइ अनुदान २०००००.०

७८४ भानु मा.िव. १-५ भानु मा.िव. शैि�क �यव�थापन २०७०४३.०

ज�मा २३३२०४३.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ बढी �ेड भु�ािन 

काया�लयले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय,कंचनपुरबाट ��वकृत २०७७/७८ को तलिब �ितवेदन पा�रत गरेको छ ।तर �वा��य तफ� का मे.�या.टे बलराम िगरीको �ितवेदनमा ४ �ेड उ�ेख गरेकोमा �ावण
दे�ख माघस�म ५ �ेड � ९४० को दरले कुल ८२७२/-(क.सं.कोष सिहत) भु�ानी भएकोमा बढी िनकासा गरेको दे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

८,२७२

४५ १३७ २०७८-३-१६ अनुगमन भ�ा 
सूदरूप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग स�ब��धत अनुसूची१(ख) मा िनधा�रण गरेको सुिवधाबाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाइने
�यव�था छ। काया�लयको पदा�धकारी तथा कम�चारीले िविभ� न काय��मको अनुगमन वापत देहाय बमो�जम अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

�.सं. भौ/िमित काय��म/�योजन स� �या दर/िदन भु�ानी रकम

१ १३७/२०७८-०३-१६ ग�रब घरप�रवार पिहचान तथा प�रचय प� िवतरण स�ब��ध अनुगमन २ पदा�धकारी लगायत ६ कम�चारी १५००/६ िदन ७२०००/-

२ १९०/२०७८-०३-२७ �यवसाियक पशुपालन काय��म अनुगमन २ पदा�धकारी लगायत ८ कम�चारी १५००/४ िदन ६००००/-

३ १८२/२०७८-०३-२४ लघु उ�म िवकास काय��म २ पदा�धकारी लगायत ७ कम�चारी १५००/६ िदन ८१०००/-

४ १४४/२०७८-०३-२० बा�ा �ब��न काय��म अनुगमन २ पदा�धकारी लगायत ८ कम�चारी १५००/३ िदन ४५०००/-

ज�मा २५८०००/-

२५८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ २१० २०७७-९-२८ बैठक भ�ा 
नेपाल सरकारको काय�संचालन िनद�िशका, २०७६ को ७.१.१ मा बैठक भ�ाको �प� मापद�ड बनाएको छ । जस अनुसार कानुन अनुसार गठन भएका सिमती ह�को वठैक भ�ा �दान गन� र य�तो वठैक पिन
काया�लय समय अगाडी वा पछाडी ह�नुपन� र �प� काय�योजना एवं िवषयव�तु समेत ह�नुपन� �यव�था छ ।तर य�तो भ�ा एउटै िनकाय वा अ�तग�तका पदा�धकारी कम�चारी मा�ै ब�ने बैठकमा भ�ा �दान गन� नपाउने
�यव�था रहेको छ । तर नगरपा�लकाले एउटै िनकायका पदा�धकारी मा�ै संल� रहेको तथा काया�लय समयमा बैठक ब�स भ�ा खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �

�.सं. भौ/िमित �योजन बैठक सं�या भु�ानी
रकम

१ २१०/२०७७-०९-२८ काया�लय सहयोगी पदको अ�तवा�ता� र छनौट सिमितको बैठक
भ�ा

६ ५७८००/-

२ २२७/२०७७-१०-१४ सुपरीवे�क तथा गणक पदको करारमा छनौट सिमितको बैठक
भ�ा

२५ वटा बैठक(िमित २०७७-१०-६ मा िवहान ७:३० दे�ख साँझ ५:०० बजेस�म१२ वटा
बैठक)

१९६०००/-

३ १८४ /

२०७७-०९-०२
अिमन,सामा�जक प�रचालक, नािप िफ�ड सहायक छनौट
बैठक

२५ बैठकमा काया�लय समयमा ११ बैठक २९६५२०/-

ज�मा ५५०३२०/-

५५०,३२०

४७ सामा�जक सुर�ा तफ�

४७.१ नगरपा�लकाले यस वष� १० वडामा ३ चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा वैँिकङ �णा�लबाट भु�ानी गरेको छ । यस आ�थ�क वष�मा सबै गरी ज�मा �.१२२६१०००३.० सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएको
पाइयो ।

४७.२ लाभ�ाहीको अिभलेख – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १० र ११ मा लाभ�ाहीको नाम �यव�थापन सूचना �णालीमा �िवि� गरी प�रचय प� जारी ग�र सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । लेखापरी�ण �ममा यस पा�लकाको ३ वटा वडा (वडा नं.१, ७ र ९) को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िववरण प�र�ण गरेकोमा ब�क�� �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा�
बैकले पा�लकालाई उपल�ध गराएको िववरण अनुसार एकै नाग�रकता न�बर भएका देहायबमो�जमका लाभगा�ीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको दे�खएकोले के कित कारणले एउटै नाग�रकता न�बर
कायम भएको हो एिकन गरी �.३८२४००.० असुल गन� र अ�य वडाको पा�लकाबाट नै छानिवन ग�र सोको �माण पेश गनु�पद�छ ।

�सं. वडा नं सामा�जक सुर�ा�कार नाम नाग�रकता नं रकम कैिफयत

१ १ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ पाव�ती देवी वम 1799 २४००० �थम र दो�ोचौमा�सक

१ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ पाव�ती देवी वम 1799 २४००० �थम र दो�ोचौमा�सक

३८२,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ १ जे� नाग�रक एकलमिहला बेलमित नाथ १७८०१७५२ ६००० �थम चौमा�सक

१ जे� नाग�रक एकलमिहला बेलमित नाथ १७८०१७५२ २००० �थम चौमा�सक

३ १ जे� नाग�रक एकलमिहला न�दनाथ लाल 18061996 ८००० �थम चौमा�सक

१ जे� नाग�रक एकलमिहला न�दनाथ लाल 18061996 ८००० �थम चौमा�सक

४ १ जे� नाग�रक एकलमिहला पाव�ित देवी भ� 2065364 ८००० �थम चौमा�सक

१ जे� नाग�रक एकलमिहला पाव�ती देवी च�द 2065364 ८००० �थम चौमा�सक

५ १ िवधुवा िवमला देवी जैसी 12281598 ८००० �थम चौमा�सक

१ िवधुवा िवमला देवी जैसी 12281598 ८००० �थम चौमा�सक

६ १ िवधुवा इ�द ुसुनार 750171 २४००० ितनै चौमा�सक

१ िवधुवा जमुना सुनार 750171 २४००० ितनै चौमा�सक

१ िवधुवा जोगु सुनार 750171 २४००० ितनै चौमा�सक

१ िवधुवा िनमा�ला सुनार 750171 २४००० ितनै चौमा�सक

७ १ पूण� अपांगता िकशोर भ� 75017405291 ६४०० �थम चौमा�सक

१ पूण� अपांगता िकशोर भ� 75017405291 ६४०० �थम चौमा�सक

८ १ जे� नाग�रक कािश भ� 12391378 १२००० दो�ो चौमा�सक

१ जे� नाग�रक एकलमिहला कलावित धामी 12391378 ६००० दो�ो चौमा�सक

९ १ जे� नाग�रक द�लत परेदेवी लोहर 1266।1528 १२००० दो�ो र ते�ोचौमा�सक

१ जे� नाग�रक द�लत परेदेवी लोहर 1266।1528 १६००० दो�ो र ते�ोचौमा�सक

१० १ जे� नाग�रक द�लत र�वादेवी लोहर 4035525 ८००० दो�ो चौमा�सक

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ जे� नाग�रक द�लत र�वादेवी लोहर 4035525 ८००० दो�ो चौमा�सक

११ १ िवधुवा ज�मादेवी द� 14811495 ८००० दो�ो चौमा�सक

१ िवधुवा ज�मादेवी धामी 14811495 ८००० दो�ो चौमा�सक

१२ १ जे� नाग�रक कािश भ� 12391378 १२००० ते�ो चौमा�सक

१ जे� नाग�रक एकलमिहला कलावती धामी 12391378 ८००० ते�ो चौमा�सक

१३ ७ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ िव�ण ु�े�ी 28810569 १२००० �थम चौमा�सक

७ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ िव�णमुाया अ�ी 28810569 १२००० �थम चौमा�सक

१४ ७ जे� नाग�रक एकलमिहला सेतु सुनान� 28810568 २४००० ितन चौमा�सक

७ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ सेतु सुनार 28810568 ३६००० ितन चौमा�सक

७ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ सेतु सुनान� 28810568 ३६००० ितन चौमा�सक

१५ ७ जे� नाग�रक एकलमिहला अमृता ठकुरी 28812962 २४००० ितन चौमा�सक

७ जे� नाग�रक एकलमिहला अमृता देवी मगर 28812962 २४००० ितन चौमा�सक

७ जे� नाग�रक द�लत ढाल बहादरु दमाइ 28812962 २४००० ितन चौमा�सक

१६ ७ असहाय िशलादेवी गु�� 7530081073 ६४०० �थम चौमा�सक

७ पुण� अपा� दान वहादरु थापा 7530081073 १२००० �थम चौमा�सक

१७ ७ जे� नाग�रक द�लत िदला सुनार 28810609 १६००० दो�ो र ते�ोचौमा�सक

७ जे� नाग�रक द�लत िदला सुनार 28810609 १६००० दो�ो र ते�ोचौमा�सक

१८ ९ जे� नाग�रक ७० वष�मा�थ का��त चदन� 28814842 ३६००० ितन चौमा�सक

९ जे� नाग�रक द�लत क� चदरो 28814842 २४००० ितन चौमा�सक

१९ ९ जे� नाग�रक द�लत ओिवराम सुनार 28810448 २४००० ितन वटै चौमा�सक

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ जे� नाग�रक द�लत उजोला दमाइ 28810448 २४००० ितन वटै चौमा�सक

ज�मा ६६१२००

४८ �सँचाई बो�र� पाईप तथा प�प सेट िवतरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पद�छ भने िनयम ५(१) मा मालसान ख�रद गदा� ख�रदको
माग �ा� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराउनुपन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले देहायका फम�बाट िविभ� साईजका �सँचाई बो�र� पाईप तथा बो�र� सेटह� ख�रद गरेको छ। ख�रद ग�रएको �सँचाई
बो�र� पाईप तथा बो�र� सेटह� मागस�ब��ध िववरण �वीकृत भएको छैन भने सो साम�ी जडानको �ािव�धक �ितवेदन पेश भएको छैन। पाईप तथा बो�र� सेटह� िवतरण गदा� लाभ�ाही पिहचान तथा छनौटको
आधार पेश भएको छैन भने िवतरण भएको पाईपको जडान, नापजाँच तथा �योगको स�ब�धमा अनुगमन भई जडान सोको अनुगमन �ितवेदन पेश भएको छ। लाभ�ाही छनौटको आधार पेश भई छनौट �ि�या
सहभािगतामूलक बनाउनुपद�छ।

भौ.नं/िमित फम�को नाम ख�रद साम�ी साईजतथा सं�या रकम

९६/२०७७/१०/२९ कैलपाल िनमा�ण सेवा बो�र� पाईप िविभ� साईजका िविभ� सं�या १४८२३०५.०

१२२/२०७७/१२/४ गडवा�ल� िनमा�ण सेवा बो�र� पाईप ४० िपस ६६६२७१.०

१२९/२०७७/१२/४ गडवा�ल� िनमा�ण सेवा बो�र� प�प सेट २४ सेट ५७०९६२.०

१३७/२०७७/१२/१३ दाने�वर नागाजु�न ट� ेडस� बो�र� प�प सेट ६४ सेट ३२३२७०४.०

१६४/२०७८/१/१४ कैलपाल िनमा�ण सेवा बो�र� प�प सेट ११ सेट ६८७२३०.०

१७५/२०७८/२/२१ �ी जय गणमे�वर िनमा�ण सेवा बो�र� पाईप िविभ� साईजका िविभ� सं�या ७६५२७७.०

१९९/२०७८/३/१० मुनलाईट हाड�वेयर ए�ड स�लायस� बो�र� पाईप िविभ� साईजका िविभ� सं�या २९४०२४७.०

९/२०७८/३/२१ जय बागे�वरी िव�डस� बो�र� प�प सेट ६५ सेट ३८८४९२१.०

ज�मा १४२२९९१७.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ ७ २०७७-६-९ नगरपा�लका भवन िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२०(१) मा िनमा�ण �यवसायीले स�झौताको �याद थप गन� पन� भएमा कारण सिहत �याद थपको िनवेदनको लागी ए�काईस िदन अगाव ै िनवेदन िदनुपद�छ।
िनयमावलीको िनयम १२०(३) मा मना�सब कारण भएमा तोिकएको अ�धकारीले �याद थप गन� स�ने �यव�था गरेको छ। साथै िनयम १२१ मा स�झौताको अव�धिभ� योजना स�प� नभएमा काया�लयले स�झौता
रकमको १० �ितशत नब�ने गरी ०.०५ �ितशत �ितिदनको दरले िनमा�ण �यवसायीबाट पूव�िनधा��रत �ितपूित� लगाउनुपद�छ। काया�लयले नगरपा�लका भवन िनमा�णको लागी िमती २०७६/४/२९ मा अनक जोशी
जे भीसँग � ५८६९३२९६.० (मू अ कर र िप एस समेत) मा स�झौता गरेको छ।स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसायीलाई हालस�म � २७५०३७७२.० (मू अ कर समेत) भु�ानी भएको छ।स�झौता अनुसार
िनमा�ण �यवसायीले िमती २०७७/४/२९ मा योजना स�प� गनु�पन� �थयो। सो समय अव�धमा िनमा�ण स�प� नभएको ह� ँदा, �मुख �शासिकय अ�धकृत�ारा िमित २०७७/४/२० को िनण�य बमो�जम योजनाको �याद
िमित २०७७/१०/२९ स�म �याद थप ग�रएको छ।िनमा�ण �यवसायीले सो अव�धमा समेत काय�स�प� गरेको छैन भने काया�लयले योजनाको �याद थप गरेको छैन। िनयमावलीको �यव�था बमो�जम तोिकएको
अव�धमा योजना स�प� नगरेकोले योजनाको पूव� िनधा��रत �ितपूित� बापत ०.०५ �ितशत �ितिदनको दरले असार मसा�तस�म १५० िदनको ह�न आउने � ४४०१९९७.० स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल
गनु�पन� �

४,४०१,९९७

५० १ २०७८-३-२४ एकै समयमा एकै सडक िनमा�णको लागी दईु िनमा�ण �यवसायीलाई रकम भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)मा ख�रद स�झौताको भु�ानी गदा� करार शत� बमो�जम साव�जिनक िनकायले �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �थानीय पूवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त उमेश कलौनीको घरदे�ख दो�बर सुनारको घरह� ँद ैदयाराम शमा�को घरस�म सडक
कालोप�े गन� काय�को लागी भौ.नं १/२०७८/३/२४ बाट �यू ह�नैनाथ िनमा�ण सेवालाई � ४७५२०७.० भु�ानी गरेकोमा सोही भौचरबाट सोही सडक कालोप�े गन� काय�को लागी िम� िब�डस� �ा.�ललाई �
४८९४७४.० भु�ानी गरेको छ।एकै सडक कालोप�े गन� काय�को लागी लागत टु�ा पारी एकै �थानमा िभ� िनमा�ण �यवसायी माफ� त सोझै काय� गराउँदा, सो सडकको चेनेज खु�ने गरी लागत �वीकृत ग�रएको छैन
भने िनमा�ण काय�को नापी िकताबमा समेत सडकको चेनेज खु�दनै । यस स�ब�धमा स�ब��धत पदा�धकरीलाई �ज�मेवार बनाउँद ैएकै सडक िनमा�णको लागी दईु �याकेजमा काय� गदा� सोको चेनेज र कामको िववरण
खु�ने गरी लागत अनुमान �वीकृत ह�नुपद�छ भने सोही बमो�जम नापजाँच ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 38

५१ ख�रद ट्ु�ाई सोझै ख�रद ग�रएको 
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली को िनयम ९(२) मा काया��वयन ता�लका सिहत छनौट भएका आयोजनाको िववरण आयोजना काया��वयन ह�ने �थानीय तहमा ��येक
वष�को मं�सर प�� गते िभ� पठाई काया��वयन गनु�पन� �यव�था रहेको छ।�य�तै 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
िनयमावलीको िनयम ८५ मा �. ५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझ� 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।
नगरपा�लकामा �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तग�तको काय��म काया��वयनको लागी योजना तथा बजेट सिहतको प� �ा� भएकोमा, योजनामा िबिनयो�जत बजेट बमो�जम बोलप�माफ� त ख�रद
गनु�पन�मा काया�लयले िन�नासुसार योजनाह� टु�ाई िन�न िनमा�ण �यवसायीबाट िमती २०७८/२/१३ को काय�देश माफ� त सोझै ख�रद काय� गराएको पाईयो। ख�रद िनयमावलीको �यव�था पालना नग�र �ित�पधा�
�सिमत ह�ने गरी � २३८६२२६.० को सोझै ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �

गो.भौ.नं/िमित योजना िनमा�ण �यवसायीको नाम भु�ानी रकम

१/२०७८/३/२४ िकसन ब�नेतको घरदे�ख िनशान टोल जाने सडक एन्.एस्.िनमा�ण सेवा ४७५०९८.०

१/२०७८/३/२४ उमेश कलौनीको घरदे�ख दो�बर सुनारको घर ह� ँद ैदयाराम शमा�को घरस�म सडक कालोप�े �यू ह�नैनाथ िनमा�ण सेवा ४७५२०७.०

१/२०७८/३/२४ ओली चौराह दे�ख ितथ� सरको घर ह� ँद ैड�मर चौराह स�म सडक कालोप�े �ी दोगडाय ु�ि� िनमा�ण सेवा ४७५०१५.०

१/२०७८/३/२४ उमेश कलौनीको घरदे�ख दो�बर सुनारको घर ह� ँद ैदयाराम शमा�को घरस�म सडक कालोप�े िम� िब�डस� �ा.�ल ४८९४७४.०

१/२०७८/३/२४ दल बहादरु बुढाको घरदे�ख �खमा च�दको घरस�म सडक कालोप�े एस्.आर.िनमा�ण सेवा ४७१४३२.०

ज�मा २३८६२२६.०

२,३८६,२२६

५२ �देश पँूजीगत तफ�

�म भौचर
न�बर
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५२.१ चेनेज नखुलाइ योजनामा भु�ािनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौताको भुकतानी गदा� करार शत� बमो�जम साव�जिनक िनकायले �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �देश सशत� पँूजीगत तफ� को देहायबमो�जमको योजनामा एकै सडक कालोप�े गन� काय�को लािग लागत
अनुमानमा टु�ा पारी एकै �थानमा िभ� िनमा�ण �यवसायी माफ� त सोझै काय� गराउँदा सो सडकको चेनेज खु�ने गरी लागत �वीकृत गरेको छैन भने िनमा�ण काय�को नापी िकताबमा समेत सडकको चेनेज खु�दनै ।
यस स�ब�धमा स�ब��धत पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाउँद ैएकै सडक िनमा�णको लािग दइु �याकेजमा काय� गदा� सोको चनेज र कामको िववरण खु�ने गरी लागत अनुमान �वीकृत ह�नुपद�छ र सोही बमो�जम
नापजाँच गनु�पद�छ ।

भौ.नं. र िमित योनाको नाम िनमा�ण �यवसािय भु�ानी रकम

१९-२०७८।३।२९ चित�टोलतफ�  जाने सडक कालोप�े अमृत क����सन ४७८०७८.०

२०-२०७८।३।२९ व�नेत क����सन ४७९१०७.०

२३-२०७८।३।३० भाने कठाएको घरदे�ख जगे लुहारको घर स�म कालोप�े व�नेत क����सन ४३५६१६.०

गगन क����सन ४९२४९८.०

२४-२०७८।३।३० बलको घरदे�ख अगाडी कालोप�े व�नेत क����सन २४५६०६.०

२५-२०७७।३।३० शुभम क���सन ३१९८२९.०

ज�मा २४५०७३४.०

५२.२ िवप� वग� एवं भुिमिहनका लािग आवास िनमा�णः िवप� गन� एवं भुिमिहनका लािग आवास िनमा�ण काय��ममा �ित घर िनमा�णमा ६८६८५।– लागत ला�े गरी ४५ घर िनमा�ण गन� ग�र सगरमाथा म�यवित� उपभो�ा
सिमितसँग काया�लयले �.२७३७८००.० र जन�मदा वापत �.३५३०३४.० गरी �३०९०८३४.० को स�झौता भएको छ । जसम�य २५ घर िनमा�ण ग�र स�ब��धतलाई ह�ता�तरण गरेको भपा�इ सिमितले
काया�लयमा पेश गरेको छ भने अ�य घर िनमा�ण भई स�ब��धत उपभो�ालाई ह�ता�तरण भएको दे�खदनै । काया�लयबाट िनिम�त भएका घरको अनुगमन गरेको पाइएन । �य�तै ग�र ४५ जना लाभ�ाही छनौट कसरी
भयो भ�े आधार �प� छैन जसबाट वा�तिवक िवप� र भुिमिहन वग�ले घर िनमा�णको लािग अनुदान सहयोग पाएकोमा एिकन ह�न सिकदनै ।

५२.३ 25 २०७८-३-३० बढी भु�ानीः बलको घरदे�ख अगडी कालोप�े योजनामा २८.५ िम लामो सडक ४.२ मी चौडाइ सडकको साइट ��लयरे�स गन�, माटो भन� सिहत कालोप�ेस�म स�प� गन� ग�र सोझै ख�रद िव�धबाट शुभम
क�ट��सनसँग स�झौता गरेकोमा स�झौता िवप�रत क�पनीले ६० िमटर ल�बाईको साइट ��लयरे�स तथा माटो भन� काम गरेको आधारमा काय�स�प� गरेको भिन भु�ानी िदएको छ । जसअ�तग�त िवटुिमन
सिहतको Prime coat नै नगरी सोझै Tack coat को काम गरेको भिन �.४१३९१।– भु�ानी गरेको छ । prime coat वेगर tack coat को काम भएको भिन एिकन ह�न सिकने अव�था नरहेकोले उ� भु�ानी रकम
असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

४१,२९१

�म भौचर
न�बर
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५२.४ १४ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(ख) मा साव�जिनक िनकायले कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु� पन�
�यव�था छ । मूल सडक दे�ख मायापूरी स�म कलोप�े सडक िनमा�णको �ममा दो�ो रिन� िवलबाट काय�स�प� �ितवेदन अनुसार ८२२७७५।– भु�ानी ह�नुपन�मा �.८४४०२६।– भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी
रकम �.२१२५१।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

२१,२५१

५३ सोझै 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 िनयमावलीको िनयम ८५ मा �. ५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझ� 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 यो वष� िविभ� न शीष�कबाट मसल�द, काया�लय सामान ख�रद तथा िविभ� िनमा�ण काय�समेत गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ कोटेशनको मा�यमबाट िन�नानुसार � १६८३८९३१.० को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो। काया�लयले ख�रद योजना िनमा�ण गरी सोको आधारमा ख�रदको िव�धको पिहचान गरी
िमत�ययी �पमा ख�रद �ि�या स�प� गनु�पन�मा, ख�रद योजनाको िनमा�ण नगरी आव�यकताका आधारमा सोझै ख�रद गन� गरेकोले एकै �कारको साम�ी पटक पटक ख�रद गदा� सोझै ख�रदको तोिकएको �समा
ना�ने तथा ख�रद ग�रएको साम�ी लागत अनुमान मू�यकै हाराहारीमा ख�रद भएको छ।ख�रद ऐनको पालना गरी, ख�रद योजना बमो�जम िमत�ययी त�रकाले ख�रदको �यव�था ग�रनुपद�छ।

५४ १६६ २०७८-१-१४ स�झौताभ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)मा ख�रद स�झौताको भु�ानी गदा� करार शत� बमो�जम साव�जिनक िनकायले �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले ठे�का नं २/२०७७/७८, कुमैयाखेडा मोहन कोलीको घरदे�ख दगुा� बुढाको घरस�म तथा �जत बहादरु बुढाको घरदे�ख राम बहादरु
बुढाको घरस�म र ख�के बुढाको घरदे�ख दयामे सुनारको घरतफ�  सडक कालोप�ेको लागी िमित २०७७/८/५ मा वसु�ल� अिनल िनमा�ण सेवासँग � १२५९५०४.० (मू.अ.कर समेत) मा स�झौता गरेको छ।
स�झौता बमो�जम िनमा�ण �यवसायीले � १२५२७८२.० को काय�स�प� �मािणत गरेको छ।काया�लयले �थम रिन� िबल बापत भौ.नं ४६/२०७७/९/२३ मा � ४५३२८३.०(मू.अ.कर समेत) भु�ानी गरेको छ
भने दो�ो रिन� िबल बापत भौ.नं १६६/२०७८/१/१४ मा � ११०८६५५.० (मू.अ.कर समेत) भु�ानी गरेकोले कुल � १५६१९३८.० (मू.अ.कर समेत) भु�ानी भएको छ।काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी भएको
� ३०९१५६.० (मू.अ.कर समेत) रकम सो िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

३०९,१५६

५५ ३२० २०७८-३-२८ मू.अ.कर बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१)मा ख�रद स�झौताको भु�ानी गदा� करार शत� बमो�जम साव�जिनक िनकायले �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले प�ारनाला बाईसे�ा�पर सडक कालोप�े गन� िमती २०७७/९/१९ मा बाशु�ल� अिनल क��ट��सनसँग � ४७४७२५२.०
(मू.अ.कर समेत) मा स�झौता गरेको छ।काया�लयले सो योजनाको अ��तम िबल बापत भौ.नं १६७/२०७८/१/२५ मा � १७०३४९०.० भु�ानी गरेकोमा, सो मा मू.अ.कर बापतको � २२१४५३.० भु�ानी छुट
ह�न गएको दे�ख�छ।काया�लयले सो बापत भौ.नं ३२०/२०७८/३/२८ मा � ३६५५७८.० भु�ानी गरेकोले मू.अ.कर बापत बढी भु�ानी भएको � १४४१२५.० स�ब��धत फम�बाट असुल गनु�पन� �

१४४,१२५

�म भौचर
न�बर
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५६ २५ २०७७-८-११ मले�रयानाला साईड िपिच� काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमतीले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल, भरपाई र खच� �मािणत गन� कागजात �य�तो सिमतीको बैठकबाट अनुमोदन गराई
स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पद�छ। काया�लयले मले�रयानाल साईट िपिच� उपभो�ा सिमतीलाई तटब�ध िनमा�ण काय� बापत � ११५७५८६.० भु�ानी गरेको छ।सो योजनाको काय�स�प� अनुसार
काया�लयले उपभो�ालाई ३*१*१ को जाली १३५ िपस ख�रद बापत � ६६६९८९.० र �जयो टे�सटायल ख�रद बापत � ९३५५५.० गरी साम�ीको कुल � ७६०५४४.० भु�ानी गरेको छ।उपभो�ाले सो बापत
� ६३५०८१.० को मा� िबजक पेश गरेकोले, साम�ी ख�रदको घटी िबजक पेश गरेको � १२५४६३.० िबजक पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

१२५,४६३

५७ नगर �मुख तथा उप�मुखको �विववेकका आधारमा िवप� आवास काय��म संचालन 

मग�रिबको रेखामुनी रहेका िवप� वग�ह�लाई आवास �ब�ध गन� महाकाली नगरपा�लकाले नगर �मुख तथा नगर उप�मुख िवप� नाग�रक आवास काय��म संचालन गरेको छ।सोको लागी नगर काय�पा�लकाले िवप�
आवास सहयोग काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ िमती २०७७/६/२८ मा लागू गरेको छ।काय�िव�धको दफा ३ बमो�जम आ�नो वा प�रवारको नाममा ज�गा नभएको वा तीन क�ास�म मा� ज�गा भएको तर घर
नभएको महाकाली न पा को बा�स�द �यि� िवप� आवास काय��मको लाभ�ाही ह�ने �यव�था छ।�य�तै काय�िव�धको दफा ३ र ४ मा लाभ�ाहीको छनौट वडाबाट �ा� िवप� वग�को त�या�म�येबाट नगर �मुख
तथा उप�मुखको �विववेकबाट छनौट ग�रने �यव�था रहेको छ।काया�लयले नगर �मुख िवप� आवास तफ�  कुल २० लाभ�ाहीको � २७८६५६३.० र नगर उप�मुख िवप� आवास तफ�  कुल २१ लाभ�ाहीको �
२४१७०५७.० गरी कुल � ५२०३६२०.० आवास िनमा�णमा भु�ानी गरेको छ।काया�लयले आवास िनमा�णमा लाभ�ाही छनौटको आधार पुि� ह�ने �माण संल� गरेको छैन भने दफा ३ र ४ बमो�जम वडाबाट िवप�
नाग�रक सूिच �ा� नगरी नगर �मुख तथा उप�मुखको �विववेिकय छनौट तथा �सफा�रसको आधारमा मा� काय��म संचालन गरेको छ।िनमा�ण स�प� आवासह� लाभ�ाहीलाई ह�ता�तरण तथा योजनाको
साव�जिनक सुनुवाई एवम् खच� अनुमोदन समेत नभएको ह� ँदा, �विववेिकय िनण�यको आधारमा मा� वा�तिवक लाभ�ाही छनौट भएको मा� सिकएन।काय�िव�धको �यव�था पालना नगरी िवप� आवास िनमा�णमा खच�
ग�रएको � ५२०३६२०.० िनयमस�मत दे�खएन ।

५८ अधुरो भवन तथा संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम (३क) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीको तयारी गदा� ख�रदको आव�यकता पिहचान गरी पूण� खरीद �कृया अवल�बन गरी ख�रद काय� �वीकृित गनु�पन�
�यव�था उ�ेख छ । काया�लयले देहायको भवन/संरचना िनमा�णका लािग भु�ानी गरेको रकमको संल� फाँटवारी अनुसार भवनको िड.िप.�स, िप�र लगायतको आंिशक संरचना िनमा�णको मा� स�झौता भई सोही
अनुसार काय�स�प� पेश भएको छ ।भवन िनमा�ण ज�तो जिटल संरचना िनमा�णको �ोत समेत सुिन��चत नभएको अव�थामा, केही अंशमा� िनमा�ण गरेर छो�ने र सो भवनको अधुरो संरचना खडा गरी उपयोगिहन
अव�था �सज�ना भई सरकारी �ोत साधनको नो�सानी ह�ने अव�था िव�मान रहेको छ ।आंिशक संरचनामा� िनमा�णका �यून बजेट िबिनयोजन गरी अधुरा अपुरा भवन संरचना िनमा�ण गरी रकम भु�ानी गनु� उपय�ु
दे�खएन।

भौ.नं/िमित योजनाको नाम भु�ानी रकम

९९/२०७७/११/१४ मिहला अधुरो भवन िनमा�ण ९७९२१५.०

१/२०७८/३/२४ मिहला सामुदाियक भवन िनमा�ण ७९२५८४.०

�म भौचर
न�बर
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५९ मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६(१) मा मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा सोको लागत अनुमान �वीकृत गराउनुपन� र िनयम ९६(३) मा पाँच हजार मा�थका पाट�पुजा� फेनु� पन� भएमा सोको �ज�सी
दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले यस वष� मम�त िशष�कमा �.१६,१७,१९५.० खच� लेखेको छ । काया�लयले गाडी, मोटरसाईकल मम�तमा लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गरेको छैन भने फेरीएको
पाट�पुजा�को �ज�सी दा�खला गरेको छैन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार लागत अनुमान तयार नभएको तथा फेरीएका पाट�पुजा�को �ज�सी दा�खला समेत नगरेकोले खच�को वा�तिवकता एिकन गन� सिकएन ।

६० सहकारी सं�था माफ� त खच� 
पा�लका आ�नो काय��े� अ�तग�तको काय� आ�नै जनशि�बाट स�प� गन� र काया�लयमा उपल�ध जनशि�ले काय� गन� नसकेमा मा� अ�य संघ सं�थाबाट काय� गराउनु पद�छ । पा�लकाले कृिष तफ� को
देहायबमो�जमको काय��ममा आफै स�ब��धत शाखाबाट वा जनशि�बाट गराउन स�नेमा कुनै �ितसप�धा नगराइ सोझै आ�था कृिष बह�उ�ेयीय सहकारी सं�था रकम िनकासा िदइ सहकारीले सामा�ी ख�रद ग�र
िवतरण गरेको आधारमा �.१५२७१४८.० खच� लेखेको छ । सामा�ी ख�रद र िवतरण गदा� सहकारी सं�थाले ख�रद ऐन िनयमको पालना नगन� तथा ख�रद �ित�पधा� वेगर ख�रद ह�न स�ने दे�ख�छ । अत िन�ज
सहकारी सं�थालाई सामा�ी ख�रद र िवतरण गन� काय�मा स�रक नगराइ काया�लयले नै य�ता काय��म गन�तफ�  जोड िदनु पद�छ ।

भौ.नं. काय��म रकम गरेको काम

७२० असल उ�िमका लािग �यवसाय �व��न काय��म ४०००००.० िवउ िवजन र सामा�ी ख�रद गरी िवतरण

६२१ �यावसाियक कृषकलाई कृिष �यावसाय अनुदान ३२७१४८.० मोटर पाइप लगायत सामा�ी ख�रद ग�र िवतरण

�यावसाियक पशुपालक कृषकलाई अनुदान ४०००००.० बा�ा ख�रद गोठ सुधार काय��म गरेको िववरण

पशुपालन �यवसाय �व��न काय��म २०००००.० वंगुर ख�रद र कुखुराको दाना पानी भाडा ख�रद ग�र िवतरण

५१७ अनुदान काय��म २०००००.० ��े �ांक�, कुटो फाउडा दाते लगायत ख�रद िवतरण

ज�मा १५२७१४८.०

६१ समािनकरण अनुदानबाट िश�कलाई पा�र�िमक 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने र उ� रकम तोकएको शत� बमो�जम खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले शसत� अनुदान अ�तग�तत
तलब भ�ा भु�ानी गन� गरी �वीकृत दरब�दी िभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट उ�च मा�यिमक तहको
िश�कलाई �.१६०३०.० मा�यिमक िश�कलाई �.१४३८० िन�म मा�यिमक तहको िश�कलाई �.११२७० र �ाथिमक तहको िश�कलाई �.१०६३०.० को दरले २० िव�ालयका ज�मा ३८ जना िश�कलाई
चाडपव� खच� सिहत १३ मिहनाको तलब भ�ा बापत �.५२९४८७९.९ तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ । गत िवगत वष�मा िव�ालयले आ�ने �ोतबाट �यव�थापन गरेको िश�कको लािग पा�लकाले अनुदान उपल�ध
गरएको रकम िनयिमत गनु�पन� �.

५,२९४,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ इ�धन खच� 
गाउँपा�लकाले िविनयो�जत बजेट खच� गदा� साव�जिनक �ोतको अ�धकतम उपयोग ह�ने गरी िमत�याियता अवल�बन गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले यस वष� इ�धन खच� वापत काया�लय �योजनको लािग
�.१३४६६६३.० र पदा�धकारी �योजनको लािग �.३४९९९१.० खच� गरेको छ । यसरी खच� ले�दा नगरपा�लकाले िट� पर, डोजर तथा अ�य सवारी साधनले के कित इ�धन खपत गरी स�पािदत काय�को
आधारमा खच� गरेको आधारमा खच� गरेको सो एिकन गन� सिकएन । नगरपा�लकाबाट ह�ने इ�धन खच�को �योग र स�पािदत काय� खु�ने �मािणत काय� स�प� �ितवदनका साथै �योग गरेको काया�लयको अिभलेख
र लगबुकका आधारमा इ�धन खच� ले�ने �यव�था गनु�पन� र इ�धन खच�को कामको आधारमा न�स� �वीकृत गरेर आ�त�रक िनय��णको �यव�था गरी खच�को िमत�यियता कायम ह�ने गरी इ�धन खच� गनु�पद�छ ।

६३ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा गोलघर िनमा�ण, वाल िनमा�ण, भवन िनमा�ण, सडक िकनारा सरसफाई गरी यस वष� ५४ जनालाई रोजगारी उपल�ध
गराई �.१३०९५६१।०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १० िदनदे�ख १८ िदनस�म (औषतमा १०.६९ िदन) रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ�
खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै । रोजगारी सृजना सिहत �थानीय तहमा भौितक पूवा�धार िवकास तथा
�वरोजगारी �मता अिभवृि� गन� �मुख ल�य रहेको उ� काय��ममा रोजगारमुखी योजना काया��वयन गदा� बजेट बेरोजगारीको सं�या र स�भा�य योजना समेत िम�ने गरी काय��म छनौट एवं �वीकृत गरेर काय��म
काया��वयन गनु� पन�मा सो वेगर वजेट खच� भएको छ । स�ा�लत काय��मको संि�� िववरण देहायबमो�जम रहेको छः

वडा नं. काय��म/योजना संचालन रोजगार सं�या कुल खच� रकम �यालामा औषत िदन

०१ भवानी बन गोल घर िनमा�ण १० ४१,३६०।०० १७.५

०१ नागाजु�न म��दर िनमा�ण ४९,११५।००

०६ शा��त टोल र नयागाउको िपच सडक िकनारा वाल िनमा�ण ०७ २,९०,५५४।०० ८०.२८

०७ सडक िकनारा सरसफाई १२ २,६६,७७२।०० ४३

०९ सृजना आ.िव मा ३ कोठे भवन िनमा�ण १८ १,१५,८०८।०० ५५.११

०९ �सज�ना आ.िव.को �जण� अव�थामा रहेको भवन भ�काउने र २ कोठे भवन फस� �ला�र १,७७,८४८।००

०९ �सज�ना आ.िव.को �जण� अव�थामा रहेको भवन भ�काउने २,१९,२०८।००

१० िहरा �सह सुनार घर देखी पुव� तफ�  नालामा क�भट िकनारा माटोको क�ा भरान ०७ १,४८,८९६।०० ४१.१४

ज�मा ५४ १३०९५६१।०० १०.६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन,2058 को दफा 4 बमो�जम अनुसूची-1(2) अनुसार वािष�क आयमा कर गणना गदा� द�प��को हकमा (क) �.450000/- स�म 1%, (ख)�.450000-550000/- मा �.100000/- को 10%, (ग)

�.550000/- दे�ख 750000/- स�म �.20000/- मा 20%, (घ) �.750000/- दे�ख �.2000000/- स�म �.1245000/- मा 30% र �.2000000/- भ�दा बढीको आ�दािनमा घ बमो�जम ला�े करको दरमा थप 20%

अित�र� कर ला�े �यव�था छ ।काया�लयले देहायको कम�चारीको उ�े�खत �यव�था अनुसार कर कि� नभएकोले घिट कर कि� स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� तथा अ�य कम�चारीको पिन पा�र�िमक
कर छानिवन गरी असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

�.सं. कम�चारीको नाम पद कर यो�य आय पा�र�िमक छुट कर यो�य खुद रकम कर

१ डा. गगनराज चौधरी मेिडकल अ�धकृत ५११९४० ४०००००(एकल) १११९४० १२३८८

२ रिचत भारती मेिडकल अ�धकृत ५६५३२० ४५००००(द�पित) ११५३२० १३०६४

ज�मा २५४५२/-

२५,४५२

६५ ३७२ २०७७-१२-९ छाडा चौपाया �यव�थापन 

छाडा चौपाया �यव�थापन अ��तग�त काया�लयले � १९६२११७/- खच� गरेको छ । उ� रकम खच� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त छाडा चौपाया �यव�थापन साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल,२०६४ को पालना बेगर
िविभ� �यव�थापिकय साामा�ीह� ख�रद गरेको पाईयो ज�ले गदा� साव�जिनक �ोतको �भावकारी र िमत�ययी सदपुयोग र प�रचालन भए नभएको सो स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । साव�जिनक �ोतको खच� गदा�
कानुनी आाधार र �कृयाह� पुरा गरेर मा� य�ता खच� गदा� िवशेष �यान पुया�उनुपद�छ ।

६६ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच�
गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसारको एक नाफामूलक सं�थाको काया�लय �यव�थापन तथा भवन िनमा�णको लािग � ६९६१०९.० अनुदान उपल�ध गराएका छन् ।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम
सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन ।

�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम

१ सृजना बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �ल अनुदान २०००००.०

२ सृजना बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �ल भवन िनमा�ण ४९६१०९.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ १४८ २०७८-३-२० काय�स�प� �ितवेदन तथा भपा�ई नभएको 
आ�थ�क काय�िवध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमाव�ल,२०७७ को दफा ३९ मा कुनै पिन साव�जिनक खच�को लागी काया�िव�ध,िनती,िनयम,मापद�डमा रही गनु�पन� �यव�था र खच�को को �माण �व�प िबल भपा�ई
काय��म स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था उ�ेख ग�रएको छ । काया�लयले देहाय बमो�जम � ५८३३००/- को खच� लेखेको तर सो काय��म गरे प�चात काय��म स�प� �ितवेदन, िबल भपा�ई पेश नभएकोले
काय��मको औिच�य,उदे�य,उपल��ध बारे एिकन गन� सिकएन। सो काय��म गरेप�चात काय��म स�प� �ितवेदन,िबल भपा�ई पेश गनु�पन�

�.सं. भौ/िमित काय��म/�योजन सं�था/पाट� भु�ानी रकम कैिफयत

१ ८९/२०७७-०६-३० (न पा चालु) संगठन �यव�थापन अ�ययन काय� Global Door Research Center Pvt Ldt ४९७०००/- स�झौता र �ितवेदन नभएको

२ ३००/२०७७-११-०२ (न पा चालु) नगरसभा सद�यह�को बैठक भ�ा ८६३००/- भपा�ई नभएको

ज�मा ५८३३००/-

५८३,३००

६८ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ूफ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ूफ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनेु

�यव�था छ ।यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

२०४५७५०००.०
२१४९०१७९.१

१८३०८४८२०.९

लेखापरी�णको �ममा स�परी�णको लािग कुल � १४४८७०९९७.१ पेश भएकोमा � २१४९०१७९.१ को स�परी�ण भएको जानकारी गराई�छ ।

�स.नं. आ.व. वे�ज ुदफा नं. वे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७५/७६ ५९ �बल �बजक भ�दा भ�ुानी
असलु

�बल भपा�ई �माण र
कागजात पेश

४२९२२.०

२ २०७५/७६ ९६ अनगुमन भ�ा भ�ुानी असलु १२७५०.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ २०७५/७६ १०४ अनगुमन भ�ा भ�ुानी असुल २९७५०.०

४ २०७५/७६ १०५ अनगुमन भ�ा भ�ुानी असलु १५३००.०

५ २०७५/७६ ५७ भान ुबहुमिुख भवन �नमा�ण
उ.स. ईटाको �बल बढ�
भ�ुानी

काय�स�प� �बल,र�नङ �बल
र छुट �बलह� पेश 

२४१०६९.६८

६ २०७५/७६ ५७ दोधारा सामदुा�यक
अ�ययन के�� बढ�
भ�ुानी

काय�स�प� �बल,र�नङ �बल
र छुट �बलह� पेश 

२००६८८.०

७ २०७५/७६ ५७ सामदुा�यक �सकाई भवन
�न.उ.स वडा न ४ लाई
बढ� भ�ुानी

काय�स�प� �बल,र�नङ �बल
र छुट �बलह� पेश 

५६८२५.४४

८ २०७५/७६ ९८ अि�बका मा.�व �व�ा�थ�
भना� पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

१३४०८१.०

९ २०७५/७६ ९८ ओमकार आ.�व �व�ा�थ�
भना� पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

१९७९२.०

१० २०७५/७६ ९८ �ृजना आ.�व �व�ा�थ� भना�
पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

९७९७.०

११ २०७५/७६ ९८ कमलशा आ.�व �व�ा�थ�
भना� पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

७९७६.०

१२ २०७५/७६ ९८ जन�यो�त आ.�व �व�ा�थ�
भना� पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

५०२४४.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ २०७५/७६ ९८ महाका�ल आदश� मा.�व
�व�ा�थ� भना� पा�प�ुतक
ख�रद र �वतरणको आधार
पेश हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

८८४३.०

१४ २०७५/७६ ९८ शारदा सर�व�त मा.�व
�व�ा�थ� भना� पा�प�ुतक
ख�रद र �वतरणको आधार
पेश हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

१४०९४३.०

१५ २०७५/७६ ९८ पणुा�आ.�व �व�ा�थ� भना�
पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

५७५९.०

१६ २०७५/७६ ९८ शंकर पाव��त आ.�व
�व�ा�थ� भना� पा�प�ुतक
ख�रद र �वतरणको आधार
पेश हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश 

२२४८२२.०

१७ २०७५/७६ ९८ पशपु�त आ.�व �व�ा�थ�
भना� पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश

८३६३.०

१८ २०७५/७६ ९८ गणेश आ.�व �व�ा�थ� भना�
पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश

१०५९६.०

१९ २०७५/७६ ९८ ल�मी आ.�व �व�ा�थ� भना�
पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश

७०१०८.०

२० २०७५/७६ ९८ भान ु मा.�व �व�ा�थ� भना�
पा�प�ुतक ख�रद र
�वतरणको आधार पेश
हुनपुन�

पा�प�ुतक ख�रद �बल र
�वतरण भपा�ई पेश

१०७१२३.०

२१ २०७६/७७ ७४ न पा भवन �नमा�णका
ला�ग अनक जे.�भ. जोशी
मो�बलाईजेशन पे�क�

पे�क� फछय�ट ८००००००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ २०७६/७७ ३४ कर �बजक नभएको कर �बजक �माण पेश १९३६३७.०

२३ २०७६/७७ ३४ िज�सी दािखला नभएको िज�सी दािखला �माण पेश २५२८६६.०

२४ २०७६/७७ ३४ बीर बहादुर बढुाको वडा
नं ५ बाटो �ेव�लङ
काय�को अि�तम �बल
भ�ुानी

ल.ई ि�वकृत भएको �माण
पेश

९९६९७.०

२५ २०७६/७७ ३४ नयन �संह सडुायकुो वाल
पेि�टङको अि�तम �बल
भ�ुानी

एक तह मा�थको
ि�वकृ�तको �माण पेश

७७८८३.०

२६ २०७६/७७ ३४ सामदुा�यक �व�ालयमा
सेनेटर� �याड �वतरण

�ग�त ��तवेदनको �माण
पेश

२५१३५८२.०

२७ २०७६/७७ ३४ �व�ालयह�लाई छा�वृि�
वापतको रकम �नकासा

छा�वृि�को �वतरण भपा�ई
पेश

१५८८०००.०

२८ २०७६/७७ ३८ बढ� भ�ुानी असलु गन� असलु १०००००.०

२९ २०७६/७७ ४१ थप म.ुअ. कर रकम
असलु उपर गनु� पन�

असलु १६५८६८.०

३० २०७६/७७ ७४ अं�बका मा.�व पे�क� पे�क� फछय�ट ३२०००००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ २०७६/७७ ७४ गणेश आ.�व पे�क� पे�क� फछय�ट ९४०००.०

३२ २०७६/७७ ७४ गणेश आ.�व पे�क� पे�क� फछय�ट १५०६०००.०

३३ २०७६/७७ ७४ �सज�ना आ.�व पे�क� पे�क� फछय�ट ८३२०००.०

३४ २०७६/७७ ७४ �सज�ना आ.�व पे�क� पे�क� फछय�ट ७६८०००.०

३५ २०७६/७७ ३२ ५० ��तशत म.ुअ.कर कर समायोजन �माण पेश २७३१७.०

३६ २०७६/७७ ३२ ५० ��तशत म.ुअ.कर कर समायोजन �माण पेश २७७६२.०

३७ २०७६/७७ ३२ ५० ��तशत म.ुअ.कर कर समायोजन �माण पेश २७७४३.०

३८ २०७६/७७ ६२ �ाने�� बहेक �े�ीको
असलु उपर

असलु १५०८३.०

३९ २०७६/७७ ७४ �ाने�� बहादुर बहेक पे�क� फछय�ट २०००००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�े�ीको पे�क�

४० २०७६/७७ ७४ भ� बहादुर सनुारको
पे�क�

पे�क� फछय�ट २०००००.०

४१ २०७६/७७ ५८ बढ� भ�ुानी बढ� भ�ुानी नभएको �माण
पेश

२०२९८९.०

ज�मा २१४९०१७९.१

६९ अ�ाव�धक वे�जु 

यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�ज(ूB)
यो वष� कायम बे�ज(ूC) संपर��णबाट कायम

बे�ज(ूD)
अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)
२०४५७५०००.० २१४९०१७९.१ ३२६६२९८८.० 0.00 २१५७४७८०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


