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दूयदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

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

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

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

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

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभाचायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
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प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

च.नॊ.३९०                                                                                             तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री प्रभखुज्मू, 

चैनऩयु नगयऩातरका, नगय कामाऩातरकाको कामाारम, 
सॊखवुासबा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

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

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

गयेको छ । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.१ कयोड ९ राख ९४ हजाय फेरुज ुदेर्खएकोभा प्रततर्क्रमा प्रभाण ऩेश हनु आएको छैन । उक्त फेरुजभुध्मे असरु गनुाऩने रू.79 
राख 56 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.4 राख 98 हजाय य तनमतभत गनुाऩने रू.2५ राख 40 हजाय यहेको छ । नगयऩातरकाको गत 
वषाको रु.28 कयोड ८6 राख 73 हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत 
हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ु रु.29 कयोड 17 राख ५8 हजाय यहेको छ । नगयऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ु र्स्थतत 
मसैसाथ सॊरग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

  

        
    

                                                                                    
 

           (ऩद्मप्रसाद आचामा) 
 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 
 

चैनऩयु नगयऩातरका, सॊखवुासबा 
 

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

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण कागजात 
ऩेश नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

49 52 10994 0 0 0 49 52 10994 7956 2540 498 0 0 3038 0 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

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

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

सॊखवुासबा 288673 0 7909 280764 0 10994 291758 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : चैनपुर नगरपा�लका, संखुवासभा , चैनपुर नगरप�लका , संखुवासभा

काया�लय �मुख Kiran Prasad Dhakal २०७६-१२-११ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ��मणी �े� २०७५-११-२

लेखा �मुख Dipendra Chaulagain २०७८-४-१

बे�जु रकम १०,९९३,७६३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,९२,८३,५३४.६८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४४,३८,४४,२२६.३ चालु खच� ३५,२१,६५,०३०.६

�देश सरकारबाट अनुदान १,९२,८८,२२० पँूजीगत खच� २०,२०,२९,४६९

राज�व बाँडफाँट ८,१५,१६,५५७.६६ िव�ीय/अ�य �यव�था २,०७,६०,५९४

आ�त�रक आय ७२,३९,४१३.५

अ�य आय २,८८,१२,४२२.९४

कुल आय ५८,०७,००,८४०.४ कुल खच� ५७,४९,५५,०९३.६

बाँक� मौ�दात ८,५०,२९,२८१.४७



https://nams.oag.gov.np3 of 60

१ �थानीय स��तकोषः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� �थानीय सि�त कोष आय-�यय �हसावको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको
छः

चैनपरु नगरपा�लका
नगर काय�पा�लकाको काया�लय, स�ुवासभा

काया�लय कोडः ८०१०१०४०२

�व�ीय ��तवेदन

आ�थ�क वष� २०७७/७� अवधीः २०७७/४/१ दे�ख २०७�/३/३१

िववरण िट�पणी यस वष� �. गत वष� �.

बजेट आफैले गरेको
�ाि�/भु�ानी

व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको
�ाि�/भु�ानी

व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६७८५०३६५३.७७ ५८०७००८४०.३७ ५८०७००८४०.३७ ५५०१३२७९४.९९ ५५०१३२७९४.९९

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

६४४५९६९७८.७७ ५५१८८८४१७.४३ ० ५५१८८८४१७.४३ ४९०८१६०४५.४१ ० ४९०८१६०४५.४१

११००० कर ११ ९५८८८१७२.७७ ८१५१६५५७.६६ ० ८१५१६५५७.६६ ६७२६७१४६.१९ ० ६७२६७१४६.१९

१३००० अनुदान ५३८१९१५०६ ४६३१३२४४६.३ ० ४६३१३२४४६.३ ४०७४७९७२१.८८ ० ४०७४७९७२१.८८

संघीय सरकार १२ ५१७९३५५०६ ४४३८४४२२६.३ ० ४४३८४४२२६.३ ३६८७३९९३०.८८ ० ३६८७३९९३०.८८

�देश सरकार १२ २०२५६००० १९२८८२२० ० १९२८८२२० ३८७३९७९१ ० ३८७३९७९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य राज�व १०५१७३०० ७२३९४१३.४७ ० ७२३९४१३.४७ १६०६९१७७.३४ ० १६०६९१७७.३४

ख. अ�य �ाि� ३३९०६६७५ २८८१२४२२.९४ २८८१२४२२.९४ ५९३१६७४९.५८ ५९३१६७४९.५८

िवतरण गन� बाँक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ३३९०६६७५ २३५५५६१४.९४ ० २३५५५६१४.९४ ५३०५००१.५१ ० ५३०५००१.५१

धरौटी ० ५२५६८०८ ० ५२५६८०८ ४९९१०८८.०७ ० ४९९१०८८.०७

संघीय �देश सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ४९०२०६६० ० ४९०२०६६०

भु�ानी (ग+घ) ७५२५१६२८५.४९ ५७४९५५०९३.५८ ५७४९५५०९३.५८ ५७६९१२५३०.९६ ५७६९१२५३०.९६

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

७१८६०९६१०.४९ ५५४१९४४९९.५८ ५५४१९४४९९.५८ ५२१३६३३३४.९९ ५२१३६३३३४.९९

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
१८ ६८६५९६६० ५७९०६५८५.७८ ० ५७९०६५८५.७८ १८२८६२२२९.९९ ० १८२८६२२२९.९९

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ३८४१७७०५५.७२ २९११२२१०९.८ ० २९११२२१०९.८ १०९४२९०६७ ० १०९४२९०६७

२�००० सहायता
(Subsidy)

१८ ३४५००० १२९६४५ ० १२९६४५ ३७१५१९८ ० ३७१५१९८

२६००० अनुदान १८ १०००००० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ११००००० ५७७५०० ० ५७७५०० २६९३८४८ ० २६९३८४८

२�००० अ�य खच� १८ २४४७०४८ २४२९१९० ० २४२९१९० २७३६१२० ० २७३६१२०

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पँुजीगत खच�

१८ २६०८८०८४६.७७ २०२०२९४६९ ० २०२०२९४६९ २१९९२६८७२ ० २१९९२६८७२

घ. अ�य भू�ानी ३३९०६६७५ २०७६०५९४ २०७६०५९४ ५७६९१२५३०.९६ ५७६९१२५३०.९६

कोषह� ३३९०६६७५ १९७३९८९८ ० १९७३९८९८ ५२७४०६३ ० ५२७४०६३

धरौटी ० ११३६५०५ ० ११३६५०५ १२५४४७२.९७ ० १२५४४७२.९७

संघीय �देश सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ४९०२०६६० ० ४९०२०६६०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन� बाँक�

-११५८०९ -११५८०९

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -७४०१२६३१.७२ ५७४५७४६.७९ ५७४५७४६.७९ -२६७७९७३५.९७ -२६७७९७३५.९७

च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

७९२८३५३४.६८ ७९२८३५३४.६८ ९५४९३९७५.१६ ९५४९३९७५.१६

वषा��तको बाँक� रकम (ङ +

च)

-७४०१२६३१.७२ ८५०२९२८१.४७ ८५०२९२८१.४७ ६८७१४२३९.१९ ६८७१४२३९.१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बै� तथा नगद बाँक� २४ ८२९१९९९०.९६ ८२९१९९९०.९६ ८०६९६९६५.१९ ८०६९६९६५.१९

उ�लेिखत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ट�गत तथा ईकाइगत लेखापर��ण योजना काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म एवं �ग�त �ववरण समेतका कागजात र �ववरणह� �लिखत
��त�न�ध�व प� तथा आ�तरि◌क लेखापर��ण ��तवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ। लेखापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापर��णका अ�तरा�ि��य
मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा
लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतु �पमा उ�लेिखत नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। उ�लेिखत कारोबारको लेखापर��ण गदा�
देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मखु समेतका पदा�धकार�ह�सँग २०७८।६।११ मा छलफल स�प� गर� सपुर�वे�कको �नद�शन समेतका आधारमा कायम भएका �यहोराह�
�न�नानसुार छन्:

२ प�रचय - 

�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� यस
पा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता,
उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�तर�य सेवा �दान गनु� हो। �देश न�बर १ मा अवि�थत यस पा�लका अ�तग�त ११ वडा, सभा सद�य
५९ जना, २२३ व.�क.मी. �े�फल र २८०७४ जनसं�या रहेको छ।

लेखापर��णको �ममा �. २,६४,३४३।-दािखला भएको छ।

३ िव�ीय िववरणः 
नगरपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NEPSAS) बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भू�ानीको
एक�कृत बािष�क �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा सो िववरण �ा� भएता पिन स�पुण� आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एवं िव�तृत िववरण नखुलाइ पेश ह�न
आएको छ। नगरपा�लकाको स�पुण� आ�थ�क कारोबार सु�मा अिभलेख नभएकाले उ� िववरणले यथाथ� िच�ण गरेको छैन। अ�तरसरकारी अ��तयरी तफ� को �.

१०,४५,२०,३३५।– SuTRA स�टवयेरमा समावेश नभएको �यहोरा काया�लयले जनाएको छ। �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र
�ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखा�न गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ �ज�मेवारी फरक परेकोः 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ। तर �थानीय तहको लेखापरी�ण
�ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ७,९३,२४,६०२.१९ मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �. ७,९२,८३,५३४.६८ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो। जस अनुसार
लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ४१,०६७.५१ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको छ। साथै, गत वष�को SuTRA को िव�ीय िववरण
म.ले.प.फा. नं. २७२ मा वषा��तको बाँक� �. ६,८७,१४,२३९.१९ रहेकोमा यस वष�को शु�मा �. ७,९२,८३,५३४.६८ मा� दे�ख�छ। वषा��तमा बाँक� रहेको रकम बराबरको रकम
�ज�मेवारी सानु� पन�मा �. १,०५,६९,२९५.४९ बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ। लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ४१,०६७.५१ घटी �ज�मेवारी
सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएकोमा काया�लयबाट पेश भएको िववरण �कोप �यव�थापन कोष खाताको �. ४१,०६७.५१ �ज�मेवारीमा दे�खएकोमा सोही बराबरको रकम
सु�मा नसरेकोले फरको दे�खएको �यहोरा उ�ेख गरेको छ।

५ बै� िहसाब िमलान नगरेकोः

५.१

५.२
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५.३ �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 बै� खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको
खाताको बै� िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले बै� िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ।

�.सं. कोष/खाता �े�ता अनुसारको मौ�दात बँैक अनुसारको मौ�दात फरक कैिफयत

१ ग १.१ आ�त�रक राज�व खाता ० ० ० ०

२. ग १.२ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ० ० ०

३. ग १.३ आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ० ०

४. ग २.२ चालु खच� खाता ० ६३०९०५.४ ६३०९०५.४ बै� बढी

५. ग २.४ पँु�जगत खच� खाता ० ५६०६८१ ५६०६८१ बै� बढी

६. ग २.७ िविवध खच� खाता १०२६१५९.६ ११६६९६६.१ १४०८०६.५ बै� बढी

७. ग ३.१ �थािनय तह धरौटी खाता ९३९१२०५.९६ ९३९१२०५.९६ ० ०

८. ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता ७४०२१८११.७२ ७६१५८७६१.३२ २१३६९४९.६ बै� बढी

९. ग ५.१ िविवध कोष खाता ० १०५०००० १०५०००० बै� बढी

१०. ग ७.२ �कोप �यव�थापन खाता ३७१३७८.८३ ३८९२४३.८१ १७८६४.९८ बै� बढी

ज�मा ८४८१०५५६.११ ८९३४७७६३.५९ ४५३७२०७.४८

६ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
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�थानीय 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�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह�
तपशील वमो�जम रहेका छन।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेखा�न र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत, िवषयगत, �े�गत, म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य, �याला, भाडा
तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको 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�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • साव�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�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।
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई जानकारी िदएको पाइएन।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन। • िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ बमो�जम तलवी
�ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन �थानीय तहको कम�चारीको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाबाट पा�रत गरेको पाईयो।
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची - २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै, पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क
काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैि�� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको बै� खडा गरेको दे�खएन।
िदगो िबकास योजना (२०१६-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन।
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पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो।
�कुटर, �यापटप र क��यटुर लगायत खच� भएर नजाने सामानह�को नाम नामेसी खु�ने गरी �यि�गत खाता बनाई अ�ाव�धक गरेको पाइएन। वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी
सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन।
खच� भएर नजाने सवारी साधन मोटरसाइकल, �यापटप लगायतका सामानह� साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णालीमा दा�खला गरेको छैन।
खच� भएर जाने साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णालीमा �िवि� गन� शु� गरेतापिन अ�ािवधक �ितवेदन िदने गरी �िवि� नभएकोले वष�भर कित खच� भयो यिकन गन�
सिकएन।
२०७८।६।१ मा ग�रएको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएका �ललामी, मम�त र िम�हा ज�ता िवषयह� स�बोधन ह�ने गरी कारवाही ह�नुपद�छ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद वील भपा�इह�मा �सल�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 सो अनुसार गरेको पाईएन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितकोतफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
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।
वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ै फोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एवं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन। तसथ�, पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान
िदनुपन� दे�ख�छ।

७ योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��म :बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन�
र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ। यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी मुना �े�ले २०७७।३।१० मा �. ६६ करोड ४८
लाख ४४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२५ मा पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।२ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच�
गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ चौमा�सक पँुजीगत खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा �ैमा�सक �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� �यव�था छ। तर,

सािवकको आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावलीको िनयम २३ अनुसार चौमा�सक �पमा �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम काया�लयले �योगमा �याएको SuTRA स�टवेयर
�णाली अनुसार पँुजीगत खच�को िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

�स. नं. पँुजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�. हजारमा असार मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

१ िव�ीय समानीकरण ७२९५०२१२ १००३२०४५ १६९४०३६३ ४५९७७८०४ ३२२३६०२४

२ संघीय सरकारको शसत� अनुदान ११६६२१२३ ० ११३२२५६८ ३३९५५५ ३९७५१२

३ संघीय सरकारको िबशेष अनुदान ३३४२७९६३ ० १९५१६१ ३३२३२८०२ १८३११६०८

४ समपुरक अनुदान १३६००००० ० ८०६२४ १३५१९३७६ ४५७५२५२

५ अ�य अनुदान चालु २६५०७१६ ० २६५०७१६ ०

६ �देश समानीकरण अनुदान ५०१८६६७ ० १७९४४३७ ३२२४२३०

७ �देश समपुरक अनुदान ९४९५८५९ ० ९४९५८५९ ५३४२३७८

८ �देश सरकारबाट राज�व वाँडफाँड २२५५३०१ ० ० २२५५३०१ २०५५३०१

९ संघीय सरकारको राज�व बाँडफाँड ४५२०९८५ ५२३६६४ ५३८७५२ ३४५८५६९ २५९४५१४

१० आ�त�रक �ोत ४६४४७६४३ ३२१४६२५३ ३७६९००१ १०५३२३८९ ६४५०१९०

कूल खच� २०२०२९४६९ ४२७०१९६२ ३४६४०९०६ १२४६८६६०१ ७१९६२७७९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खच� �ितशत १०० २१.१४ १७.१४ ६१.७२ ३५.६१

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

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

आ�थ�क िवकास ७९९८१५४० ५०२०४७७४ ८.७८

सामा�जक �े� ३१३९३२००० २५५४८०४९९ ४४.७२

पूवा�धार िवकास �े� १६८९१३७७०.७७ १३३४५९५०१ २३.३६

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन १७५५५२१२.०१ १७१६५९६९ ३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १०३६०५९५.७२ ८७५५६५६.७५ १.५४

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १४५४२१७०४ १०६२९४०६७.७८ १८.६

ज�मा ५७१३६०४६७.५३ १००

कुल खच� म�ये आ�थ�क िवकासतफ�  ८.७८ �ितशत, सामा�जक �े�तफ�  ४४.७२ �ितशत, पूवा�धारतफ�  २३.३६ �ितशत, सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�तफ�  १.५४ �ितशत र
काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १८.६० �ितशतले खच� गरेको छ। आ�थ�क िवकासतफ�  ८.७८ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खँदा ग�रवी िनवारण लगायतको कामको लािग यस
�े�मा अ�धक भ�दा अ�धक बजेट िविनयोजन एवं खच� गनु�पद�छ। साथै, सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा िविनयोजन रकम एवं खच� अिभबृि� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यस वष� कुल आ��त�रक आयबाट �. १,४४,३५,१११.३२ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ७,६२,११,४२४.९६ र अ�तरसरकारी �. १०,४५,२०,३३५।- समेत �.

७२,७७,१७,४११.२८ आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �. ४२,६९,५३,५७७.५८ र पँुजीगततफ�  �. २३,१३,३६,५६०।- र िव�ीय �यव�थातफ�  शू�य समेत �.

६५,८२,९०,१३७.५८ खच� भएको छ। खच�म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.१९ �ितशत रहेको छ। यस वष� पदा�धकारी सुिबधामा �. १,१५,००,०००।- खच� भएको छ।
पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६८.२२ �ितशत चालु र ३१.७८ �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ। यसबाट पा�लकाह�ले
ि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।

११ योजना र काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण
गनु�पन� �यव�था छ। साथै, योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ। काया�लयले योजना
छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ। साना तथा टु�े
योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ। यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त
भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना ५६ २३४३१९७

२ �. एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १९२ ४०५९९०१३

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १७ १२४३४११५

४ �.१० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ४१ ६८२९४१५१

५ ५० लाख भ�दा माथीका

ज�मा ३०६ १२३६७०४७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 60

१२ कम�चारी करारः 
�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�लका काया�लयले िविभ�
पदमा ३२ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ९६,४९,५७२।- खच� लेखेको छ।

१३ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको
कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ। नगरपा�लकाको आयोजना �यव�थापन क��ट�जे�सी रकम खच� स�ब�धी काय�िव�ध, २०७७ को दफा ५ को उपदफा १ बमो�जम योजना तथा
काय��मको कुल क�टी�जे�सी रकम म�ये ६० �ितशत रकम काय�िव�धको दफा ४ (छ) साव�जिनक पदा�धकारी �ािव�धक कम�चारी तथा िनयममा उ�ेख भएका सिमितका सद�यले
अनुगमन मू�या�न गरेबापत पाउने �मण खच� पाउने �यव�था उ�ेख गरी गो�वरा भौचर न�बर ३४३/२०७८/३/३० मा योजना तथा अनुगमनमा संल� कम�चारी भनी १७
कम�चारीलाई १५ �ितशत कर क�ी गरी �. १७,००,०००।- खच� लेखेकोमा काया�लयको �ययभार बढेको छ।

१४ �याियक 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 उजुरीम�ये मेलिमलाप
�कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ। तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाँक� नभएको यो वष� दता� भएको ५ वटामा सबै फ�य�ट भएको काया�लयले जनाएको छ।

१५ आ�त�रक लेखापरी�णः 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक
समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। काया�लयबाट आ�त�रक लेखापरी�ण भएकोमा अ��तम लेखापरी�ण अगाव ैफ�य�ट गराउनुपन�मा
फ�य�ट गराएको छैन।
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१६ पदा�धकारी सुिवधा, �वक�य सिचव र स�ाहकारः 
�देश नं. १ अ�तग�त गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) दफा ३ को (३)मा नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको हकमा �मुख र
उप�मुखले नगर/गाउँ पा�लकाको राज�व र आ�त�रक आय एवं काय�लयको काय� बोझ समेतलाई �यानमा राखी काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम एक जना कम�चारीलाई िनजी
सिचवको �पमा रा�ने �यव�था रहेको छ। काया�लयबाट नगर �मुखको �विकय सिचवमा िनय�ु गरी टंक बहादरु रो�कालाई मा�सक �. २८,२००।- दरले वष�को �. ३,६६,६००।-
भु�ानी गरेको छ। नगर/गाउँ पा�लकाको राज�व र आ�त�रक आय एवं काय�लयको काय� बोझको िव�लेषण वेगर िनयिु� गदा� चालु खच�मा बढो�री भएको छ।

१७ खाना तथा ि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
�थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  ९ वटै वडाह�को समेत �. २४,७७,२७९।- खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

१८ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै। यस
�थानीय तहले अ�य धािम�क साँ�कृितक सं�था तथा �यि�गत सहायता भनी �. ५,७६,०००।- िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो। य�तो
खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

�म भौचर
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१९ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानुन एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक बाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार खच� नभई बाँक� रहेको २०७८।३।२४ मा �. ६,९४,१८,०९४।- िफता� गरेको जनाएको छ।
म.ले.प.फा. नं. २७२ को अनुसूची-२१ ले समायोजन वा िफता� गनु�पन� रकम देखाएको छैन।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� ३०,५४,९४,५४० २४७६१६२६३.३ ५७८७८२७६.७

िवषेश ४४०००००० ३३४२७९६३ १०५७२०३७

समपुरक १३६००००० १३६०००००

अ�य

�देश सरकार शसत� ३०६९००० २६०५३६० ४६३६३९

िवषेश

समपुरक १००००००० ९४९५८५९ ५०४१४१

अ�य

ज�मा ७०६६९००० ३०६७४५४४५ ६९४१८०९४

�म भौचर
न�बर
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२० अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको यिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ। तर पा�लकाले
िविभ� संघ सं�था सिमित लगायतलाई �. २४,७५,६२०।- खच� लेखेका छन्। तर पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा
सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन। साथै, अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन्। तसथ�, अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट
िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।उदाहरणः

�स. नं. सं�था रकम

१ �वय�भु सामा�जक सं�था ५७०००

२ �सज�निशल थामपोखरी यवुा �लब ५००००

३ जनजागृित यवुा �लब १२५०००

४ नगर खेलकुद िवकास सिमित १२५०००

५ िकरण �योित यवुा �लब १००००

�म भौचर
न�बर
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२१ कर अनुमान र संकलनः 
क) �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने
�यव�था रहेको छ। आय शीष�कमा यस वष� ��ेपण गदा� शीष�कगत नगरी एकमु� आय �. १,३५,००,०००।- लाख ��ेपण गरेकोमा �. १,४४,३५,१११.३२ संकलन भएको जनाएको
छ। काया�लयले शीष�कगत आय िववरण राखेको छैन।पा�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�, आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ। ख) आ�थ�क
काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ दफा २२ मा राज�व अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने
�यव�था छ। �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन र �यसको भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खाडा गनु� समेत उ�ेख छ। पा�लकाले राज�व
आ�दानीको असूली र दा�खलाको अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता नराखेको र बै� माफ� त राज�व कारोवार गनु�पन�मा गरेको छैन। ग) रकम िढला दा�खला गन�ः आ�थ�क काय�िव�ध
िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा बै� दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी
सात िदन िभ� बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ। �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला
गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ। घ) �यवसाय करः �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ६ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो
बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तर�को �योग गरी ग�रएको �चारको लािग रा�खने ब�तु वा साम�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर
लागाइ असुल गरी उ�ेख छ। तर पा�लकाले यस स�ब�धी कुनै कर असुल गरेको दे�खएन। ङ)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 �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा पा�लकाले
कुनै पिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन। यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर यिकन ग�र असुल गनु�पद�छ। च) अिभलेखः पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को
अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन। तसथ�, आ�नो
�े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।

२२ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था
छ। यस �थानीय तहले िवगत र यो वष� ब�दोब�त गरेको आ�त�रक आय ठे�कामा ढु�ा िगटी बालुवा ठे�काको लािग २०७७।९।१९ मा टेक बहादरु थापासँग स�झौता भई असार
मसा�तस�ममा �. १५,००,०००।- मू�य अिभबृि�क कर सिहत स�झौता गरेको छ। यस अ�तग�त गत वष�को उ�न बाँक� �. ५,००,०००।- र यस वष�को �. १५,००,०००।- समेत
�. २०,००,०००।- उ�न बाँक� दे�ख�छ। गत वष�को ब�यौता �. ४९,०२,४६४।- म�ये �. १९,००,०००।- असुल भएको छ। यस वष�को ढु�ा िगटी बालुवा ठे�का आय टेकबहादरु
थापाबाट असुल ह�न बाँक� �.

१,५००,०००
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२३ राज�व बाँडफाँड- 

राज�व बाँडफाँड- �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको पाइएकोले िन�नानुसारको
रकम स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी पठाउनु पन� �.

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी १९००००० ७६०००० ० ७६००००

७६०,०००

२४ उपभो�ा सिमित दता�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ। सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता�
नभएमा कानुनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै। पा�लकाले यो वष� िविभ� ३०६ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. १२,३६,७०,४७६।- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन�
गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन। �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र
काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता
सिमितह�ले आय�ययको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ।

�म भौचर
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२५ उपभो�ा सिमितसँग स�ब��धत �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह� र काया�लयसँग �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः 
चैनपुर नगरपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा योजना स�झौतामा देहाय बमो�जमको �यव�था गरेकोमा शत�ह�को पालना गरेको दे�खँदनै।उपभो�ा सिमितसँग
स�ब��धत �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः • नगदी, �ज�सी सामानको �ा�ी, खच� र बाँक� तथा आयोजनाको �गित िववरण रा�नु पन�मा राखेको छैन। • कुनै साम�ी ख�रद गदा�
आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�वर र मू�य अिभबृि� कर दता� �माण प� �ा� �यि� वा फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गरी सोही अनुसारको वील भरपाई
आ�धकारीक �यि�बाट �मािणत गरी पेश गनु� पन�मा सो �मािणत गरेको छैन। • मू�य अिभबृि� कर (VAT) ला�े ब�तु तथा सेवा ख�रद गदा� �. २०,०००।- भ�दा बढी मू�यको
सामा�ीमा अिनवाय� �पमा मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका �यि� फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन। • िनमा�ण काय�को हकमा शु�
लागत अनुमानका कुनै आईटमह�मा प�रव�तन ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनुपन�मा गरेको छैन। • उपभो�ा
सिमितले काम स�प� ग�रसकेपिछ बाँक� रहन गएका ख�ने सामानह� मम�त संभार सिमित गठन भएको भए सो सिमितलाई र सो नभए स�ब��धत काया�लयलाई बुझाउनु पन�मा सो
गरेको छैन। • स�झौता बमो�जम आयोजना स�प� भएपिछ अ��तम भु�ानीको लािग काय�स�प� �ितवेदन, नापी िकताब, �मािणत वील भरपाई, योजनाको फोटो, स�ब��धत उपभो�ा
सिमितले आयोजना संचालन गदा� भएको आय �ययको अनुमोदन सिहतको िनण�य, उपभो�ा भेलाबाट भएको साव�जिनक लेखा परी�णको िनण�यको �ित�लपीको आंिशकमा� पालना
भएको। • आयोजानाको आव�यक मम�त संभारको �यव�था स�ब��धत उपभो�ाह�ले नै गनु�पन�मा सोको अनुगमन भएको छैन। • उपभो�ा सिमितले कुनै पिन काय��म काय�लयसँग
स�झौता गरी स�ालन गरी तोिकएको समय िभ� स�प� ह�न नसकेमा के कित कारणले काम स�प� गन� नसिकने हो सोको कारण खुलाई उपभो�ा सिमितको िनण�य, वडाको
�सफा�रस सिहत �याद िभ�ै काय�लयमा �याद थपको �वीकृित �लनुपन�मा िढलो गरी �याद थपको लािग िनवेदन िदएको छ। काया�लयसँग �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः •
आयोजनाको वजेट, उपभो�ा सिमितको काम, कत��य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�न, �ितवेदन आिद िवषयमा उपभो�ा सिमितका पदा�धकारीह�लाई अनुिश�ण काय��म
स�ालन ग�रने �यव�थको पालना भएको छैन। • पे�क� �लएर लामो समयस�म आयोजना संचालन नगन� उपभो�ा सिमितलाई काया�लयले िनयम अनुसार कारवाही गन� �यव�थाको
पालना भएको छैन। • �ममुलक �िव�धबाट काय� गराउने गरी लागत अनुमान �वीकृत गराई सोही बमो�जम स�झौता गरी मेिशनरी उपकरणको �योगबाट काय� गरेको पाईएमा �य�तो
उपभो�ा सिमितसँग स�झौता र� गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी ग�रएको रकम मू�या�न गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँक� सरह असुल उपर ग�रने उ�ेख भएतापिन
अ�धकांश काय�मा मेिशनरी उपकरणको �योग गरेको छ। उ�े�खत शत�ह�को प�रपालना नभएबाट कामको लागत, गुण�तर एवं �ितफलको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन। तसथ�,
शत�ह�को पालना ह�नुपद�छ।

२६ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
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। पा�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
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िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ।। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छनः

भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम

०५/०५/२०२४ जे ए�ड �स मकालु क��ट��सन १४०५६३७

०५/०५/२०२४ नुम क��ट��सन २६५४८६७

०५/०५/२०२४ मंगलादेवी क��ट��सन १७६९९११

१६-०५/२९ लाल �साद शमा� ए�ड स�स �ा�ल ११००००

३३-०८/०७ ए ए�ड टी क��ट��सन ए�ड हाउ�जँग �ा�ल ९४७६८३

७९-१०/१८ िवनायक िनमा�ण सेवा ४२२०८७

१७२-१/६ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ७७०००

१६०-१२/१५ अ�पुण� अ�ण क��ट��सन ए�ड स�लायस� २८३१८५

३४०-२/२० िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ३९३२६०

३२९-३/२९ जे ए�ड �स मकालु क��ट�क�न �ा�ल ९२३८२३

३०१/३/२२ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ५४६६२०

२२९-२/३० िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ३१९२०

१६१-३/०८ िवनायक िनमा�ण सेवा ४३०५००

१७२-१/०६ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ७७०००
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ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् 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। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

२७ जिटलसंरचना िनमा�णः 
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। पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार
संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् 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। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

२८ गुण�तर परी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१)

मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ। उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय�को लागत
अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश ग�रएकोमा खच� दावी नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण सामा�ी लगायत
िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन। िनमा�ण काय�को प�रमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश नभएको दे�ख�छ। गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय�
गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ। िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�नुपद�छ।

२९ एजिव�ट न�सा पेश नभएकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। यस वष� िनमा�ण स�प� गरेको िविभ� िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण भए बमो�जमको न�सा पेश गरेको दे�खएन
स�झौताको शत�मा समेत न�सा पेश गन� उ�ेख गरेको दे�खएन। स�प� योजनामा भएको नपाइएकोले िनयममा भएको �यव�था अनुसार काय� ह�नुपद�छ।

३० मम�त स�भार कोषः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन�,
सोही िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा शु�क तोक� शु�क ज�मा गन�
कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त, स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ� आयोजना काय��म स�ालन गन� स�ब��धत
उपभो�ा सिमितसँग गरेको स�झौतामा मम�त स�भारको �ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितले �लनुपन� उ�ेख भए तापिन स�प� आयोजना मम�त स�भारका लािग कितपय उपभो�ा
सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन। अतः िनिम�त आयोजनाह�को सु- स�ालन तथा िदगोपनाको लािग मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ।
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३१ नापी िकताबः 
िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढांचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज,

काम शु� भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै, अिघ�ो वीलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको वीलबाट भएको कामको प�रमाण र
भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ।अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ वील अनुसार नापी
िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो। तोिकएको ढांचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताब नरा�खंदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लई अिभलेख
�यव�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख �यव��थत ग�र रा�नु पद�छ।

३२ सवारी साधन ख�रदः 
अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल
सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार पा�लकाले ४ थान मोटरसाईकल सवा�र साधन ख�रदमा �. १०,४२,२९९।- खच� गरेका छ।

३३ िश�ा तफ�  :ि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
५९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ।

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

१ गणेश आ.िव. �सङ�रङ ५ ५ २ १६४

२ मनशा�ती आ.िव. पो�लावाङ ३ ३ १ ३८

३ �वालमुखी आ.िव. याङ�सजुङ ४ ४ ० ७८

४ संखुवा आ.िव. तुपुवा २ २ ० ४०

५ �संहे�वरी आ.िव. ता�लेवा ५ ५ ३ १६८

६ भगवती मा.िव. िच�लाङ ९ ९ १ २६२
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७ �काशे�वर आ.िव. �स�काली ३ ३ १ ६९

८ �संहे�वरी आ.िव. बतासे ३ ३ १ २८

९ सूय�दय आ.िव. द�ु�समारा ३ ३ ० ५७

१० �संहे�वरी आ.िव. को�सा ५ ५ ० १२४

११ गगनचु�बी आ.िव. अ�णथान ३ ३ ० ६९

१२ िहमगंगा आ.िव. चापाभूइ ५ ५ ० ८३

१३ शारदा आ.िव. ओखरबोटे ८ ८ ३ ९०

१४ सर�वती मा.िव. मैदाने १० १० ३ २४२

१५ शा�ती आ.िव. हाङलुङ २ २ १ १५

१६ �ी आ.िव. िपङडाँडा ३ ३ २ ५८

१७ बाने�वर आ.िव. ढङगालीगाउँ ९ ९ ३ ११

१८ जनक�याण आ.िव. केराबारी ३ ३ २ ४०

१९ �ानोपाज�न आ.िव. �स�ले ३ ३ १ ३१

२० बाल�योती आ.िव. को�सा २ २ २ ४४

२१ गुफापोखरी आ.िव. गुफा २ २ ० २३

२२ प�क�या आ.िव. खा�लीङ ४ ४ २ २२१

२३ प�ायत आ.िव. �याङकोट ३ ३ १ ४५
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२४ पासाङ�हामु आ.िव. िभ�े १ १ १ २५

२५ ि�देवी आिव. मयम ३ ३ २ ३७

२६ का�लका आ.िव. गै�रगाउँ ३ ३ १ ६३

२७ वािणिवलास मा.िव. लोहाकोट १३ १३ ३ ३१६

२८ बालक�याण आ.िव. िकङ�रङ २ २ २ २७

२९ अ�ण आ.िव. सालडाँडा ६ ६ २ ७२

३० भीमसेन आ.िव. आहालडाँडा ३ ३ २ ५०

३१ सर�वती मा.िव. चैनपुर १९ १९ १ १०५५

३२ धम�देवी आ.िव. क�ेरी ४ ४ २ १७६

३३ सूय�दय आ.िव. फलाटे ३ ३ ० ८०

३४ �संहे�वरी आ.िव. लेवा�रङ ३ ३ ० ५८

३५ गौमती आ.िव. म�छेबुङ ३ ३ १ २३

३६ सर�वती मा.िव. िहिटटोल १२ १२ ६ ४४२

३७ �संहे�वरी आ.िव. अ�बोटे २ २ १ ३१

३८ जलक�या आ.िव. हा�ीसुडे १ १ १ १७

३९ �ी आ.िव. पुरानो चैनपुर ३ ३ ० ३६
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४० जनता आ.िव. सु�तलाबारी २ २ १ २३

४१ बाल�योती आ.िव. स�ेरी १ १ ० ५१

४२ शारदा मा.िव. पोखरी १९ १९ १० ६५१

४३ जलक�या आ.िव. राउतगाँउ २ २ १ २९

४४ बालिवकास आ.िव. लािमचौर ४ ४ ० ४०

४५ बालम��दर आ.िव. ३ ३ ० ६४

४६ सर�वती आ.िव. िभ�े ३ ३ १ ७६

४७ जनता आ.िव. मानेडाँडा २ २ १ १२

४८ हेवागंगा आ.िव. कटहरे १ १ ० ४

४९ महादेवथान आ.िव. मैदाने २ २ २ २४

५० जले�वरी आ.िव. ितखीढुङगा ३ ३ २ ५३

५१ �संहदेवी मा.िव. नुनढाक� १२ १२ ३ २५८

५२ शारदा मा.िव. ि�शुले १२ १२ ४ ३५४

५३ बाने�वर आ.िव. खहरे ३ ३ ० ९८

५४ खुडादेवी आ.िव. ओयाक २ २ ० ११

५५ �ी आ.िव. भ��याङखक� ३ ३ ० २७

५६ भगवती आ.िव.घोल� २ २ ० ३६
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५७ शारदा मा.िव. खरा� १८ १८ ४ ६०३

५८ सव�म�ला आ.िव. रातमाटे ९ ९ २ १४६

५९ साँगा छोया�लँग धािम�क िव�ालय

ज�मा २८३ २८३ ८५ ७०६८

िव�ाथ� सं�या �यून भएका िव�ालयका िश�क दरब�दी िमलान गनु� पन� वा िव�ालय नै मज� गन� स�ब�धमा आव�यक कारवाही गनु� पद�छ।

३४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ। पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले
गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. ५४,३७,०००।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो। उ� िवत�रत
अनुदानको उपयोग एवं �भावकारी स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।
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न�बर
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३५ औषधी ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा �. २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। तर, �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �. १९,१०,०००। - का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ। यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

1. ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको।
2. आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड 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।
3. आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन�

सिकएन।
4. औष�धको �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको।
5. औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।

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 यिकन 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 बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ।

३६ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले
�थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष�
१७४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ६३,०२,६८७।- खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत
खच� लेखेका छन्। उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

३७ सामा�जक सुर�ातफ�  

स�टवेयर �णालीः सामा�जक सुर�ा स�ालन काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी
पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था भएपिन �स�टमले काम नगरेको कारणले एक चौमा�सकमा मृ�य ुभएका वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को
समेत पुनः अक� चौमा�सकमा दोहा�रएर आउने लगायत सम�या दे�खएको छ। के��ीकृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।
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परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी
जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक स�था, गैरसरकारी स�था,
सामा�जक प�रचालनमा संल� स�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�ब�धी सूचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार
�सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत
साव�जिनक गनु�पन�को साथै स�ब��धत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको
पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन।
साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक
गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ। साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा
सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन।
सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ।
अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन,

मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत
गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन।
भ�ा िवतरणः यस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् • काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा न�बर २२ मा बै�को छनौट गरी स�झौता गदा� स�झौताको शत�मा बै�ले िन�कृय
(Dormat) खाताको िववरण ��येक साउन र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन�, पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा बै�ले १५ िदन िभ� ज�मा गरी ��येक
खातामा रकम दे�खने िववरण (Reverse Feed) सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र बै�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गरी सकेपिछ पिहलो
चौमा�सकको मं�सर ७, दो�ो चौमा�सकको चै� ७ एवं ते�ो चौमा�सकको असार मसा�त िभ� भ�ा िवतरणको िववरण अनुसूची ८ अनुसार बै�बाट �ा� गनु�पन� ज�ता �यहोरा
उ�ेख छ। तर, बै�ले उ�े�खत Reverse Feed, िन�कृय खाता र भ�ा िवतरणको िववरण पा�लकालाई उपल�ध गराएको छैन। तसथ�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा स�ब��धत
�यि�लाई तोिकएको दरले िवतरण भए/नभएको यिकन गन� सिकएन। काया�लयबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खातामा भु�ानी िनकासा प�चात मृ�य ुभएका लाभ�ाहीह�को
बाँचेको अव�धको रकम भु�ानी गरी रो�का रहेको रकम यिकन गरी संघीय संिचतकोष दा�खला गनु� पन� दे�ख�छ।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ को उपदफा (३) एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक
बै�बाट तोिकएको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य
नभएको पाईएमा स�ब��धत बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस वारे पा�लकाले कुनै कारवाही गरेको दे�खएन।
िन�कृय खाता िववरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम बै�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी
लाभ�ािहको नाम, बै� खाता न�वर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�ब��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा
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अिनवाय��पमा पठाउनुपन� �यव�था छ। अनूसूची ८ मा पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा बै�ले १५ िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा गरेको िववरण दे�खने
�रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र बै�ले िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन� उ�ेख छ।
ते�ो चौमासिकको सामा�जक सुर�ा वापतको रकम एकमु� बै�मा पठाएकोमा उ�े�खत �ावधानको पालना भएको छैन। बै�ले खातामा ज�मा गरेको िववरण दे�खने �रभस�
िफड सिहत बाँक� रकम भए सो रकम यिकन गरी संघीय स��तकोषमा दा�खला गनु� पद�छ।
काया�लयबाट बै� सम� सामा�जक सुर�ा भु�ानी ह�न बाँक� लाभ�ाहीको िववरण माग गरेकोमा �ाहक पिहचान िववरण अ�ाव�धक नगरेको भनी राि�� य वािण�य बै�बाट ८३
जना लाभ�ाहीको �. ९,९६,०००।- र कृिष िवकास बै�बाट ४४ जना लाभ�ाहीको �. ५२,८००।- समेत �ाहक पिहचान िववरण अ�ाव�धक नगरेको भनी सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गरेको छैन। साथै, �लोबल आइएमइ बै� सम� सोको िववरण माग गरेकोमा सोको िववरण �ा� नभएको काया�लयले जनाएको छ।

३८ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै� माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ। तर, पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै चौमा�सकमा एकै �यि�को नाममा दोहोरो िनकासा ह�ने गरी दोहोरो खच� लेखेको,
मृ�य ुभइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा नगरी बढी खच� गरेका छन। नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� वडा नं. १, ५ र १० मा लेखापरी�णको �ममा बढी भु�ानी, दोहोरो
भु�ानी, मृतकलाई भु�ानी आिद ज�ता कैिफयत रहेको देहाय बमो�जम बढी भु�ानी दे�ख�छ। उ�े�खत वडा बाहेक अ�य वडाको हकमा काया�लयबाट य�ता िक�समको कैिफयतह�
छानिवन गरी असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खल ह�नुपद�छ। पा�लकाले यस वष� वडा नं. १, ५ र १० मा िन�नानुसार लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक नगरी बढी खच� लेखेको रकम
असूल ह�नुपन� �.

नाम थर समुह चौमा�सक ज�मिमित/ िववरण रकम

नाग�रकता नं.

वडा नं. १

मान बहादरु
िव�वकमा�

जे�
नाग�रक
द�लत

ते�ो ना�प १३०४/२०५८४ मृ�य ु२०७७।१०।२० भई दो�ो चौमा�सकमा २०००।- कम गरी भु�ानी िदएता पिन
ते�ो चौमा�सकमा लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर गरीएको

८०००

वष� ६२

१४९,५५०

�म भौचर
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रा.ब.बै�
२०३०१०००००८९८११९

पो�ची देिव
�ल�बु

जे�
नाग�रक
(७०+)

ते�ो ना�प २७२-२०२९१ मृ�य ु२०७७।१०।२२ भई दो�ो चौमा�सक ३०००।- कम गरी भु�ानी िदएता पिन
ते�ो चौमा�सकमा लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर गरीएको

१२०००

वष� ७७

रा.ब.बै�
२०३०१०००००८६६११९

कृ�ण माया
�ल�बु

जे�
नाग�रक
(७०+)

ते�ो ना�प २७२-२०२९१ मृ�य ु२०७७।१२।२८ भएकोमा ते�ो चौमा�सकमा लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर
गरीएको

९०००

वष� ७७

रा.ब.बै�
२०३०१०००००८२५११९

देउ �साद
गु��

जे�
नाग�रक
(७०+)

ते�ो ना�प ६९४।१८९४५ मृ�य ु२०७७।६।१३ भएकोमा दो�ो चौमा�सकमा िफता� गरेको तर ते�ो चौमा�सकमा
लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर गरीएको

१२०००

वष� ८५

रा.ब.बै�
२०३०१०००००७८१११९

वडा नं. ५

गौरी माया
शेपा�

जे�
नाग�रक
(७०+)

पिहलो ना�प ५२३७-६२८६ मृ�य ु२०७७।६।२३ भएकोमा दो�ो चौमा�सकमा िफता� गरेको तर ते�ो चौमा�सकमा
लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर गरीएको

३०००

वष� ७१

रा.ब.बै�

�म भौचर
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२०३०१०००००८३७११९

वडा नं. १०

उदयबहादरु
राई

जे�
नाग�रक
(७०+)

पिहलो ना�प ९९७ दोहोरो भु�ानी २४०००

ते�ो ज�म २००५।१२।३० दो�ो चौमा�सकमै दोहोरो उ�ेख गरी भु�ानी नगरेको तर पिहलोमा दोहोरो भु�ानी
भएता पिन ते�ोमा समेत लगत क�ा नगरी बै� ट� ा�सफर भएको

�जन बहादरु
तामाङ

जे�
नाग�रक
(७०+)

पिहलो ना�प ६६१-११८१ र
६६६-११८१

दोहोरो भु�ानी १२०००

ज�म २००५।१२।३०

�ललामाया
तमाङ

जे�
नाग�रक
(७०+)

पिहलो ना�प १०३०२३-५८ मृ�य ु२०७७।६।२२ भएकोमा पुरै िक�ता भु�ानी भएको ३०००

ज�म २००४।४।५

ड�बर �साद
कटुवाल

जे�
नाग�रक
(७०+)

पिहलो ना�प ६८६-१४४७५ मृ�य ु२०७७।६।६ भएकोमा पुरै िक�ता भु�ानी भएको ५२००

ज�म २००१।१२।३०

लगन माया
गदाल

जे�
नाग�रक
(७०+)

दो�ो ना�प ८५१-७०० मृ�य ु२०७७।७।२१ भएकोमा दो�ो र ते�ो पुरै िक�ता भु�ानी/ट� ा�सफर भएको
(राबा बै� ६९०७०१०००१४५४)

२४०००

ते�ो वष� ७७

भ� बहादरु
गदाल

जे�
नाग�रक
(७०+)

दो�ो ना�प २६८८ मृ�य ु२०७७।१०।१ भएकोमा दो�ो पुरै िक�ता भु�ानी ३८५०

ज�म २०१३-४-१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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न�द कुमारी
शा�य

जे�
नाग�रक
(७०+)

दो�ो ना�प २१ मृ�य ु२०७७।८।१५ भएकोमा दो�ो र ते�ो पुरै िक�ता भु�ानी/ट� ा�सफर भएको
(राबा बै� ६९०७०१०००१३२५)

२२५००

ते�ो ज�म १९८४-२-३०

ह�र �साद
गौतम

जे�
नाग�रक
(७०+)

ते�ो ना�प ३०११-०३३४ मृ�य ु२०७८।२।३१ भएकोमा ते�ो िक�ता पुरै ट� ा�सफर भएको (राबा बै�
६९०७०१०००११८९)

३०००

ज�म १९९७-२-२७

वडा नं. ३

िवमाला
जोशी

एकल
मिहला जे�

आलेपा �ितवेनमा उ�ेख भएको ८०००

ज�मा रकम १४९५५०

३९ स�टवेयर �णालीः 
काय�पा�लकाले �योग गरेको MIS मा अ�ाव�धक भएको सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउनेको सं�याको आधार न�लई सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट माग गरी बै�मा ट� ा�सफर गरेको दे�ख�छ। �य�तै, देहाय बमो�जम MIS ले अिघ�ो वष�को अ�ाव�धक, यस वष�को थप र लगत क�ा पिछको अ�ाव�धक सं�याको ते�ो
चौमा�सकमा जोडज�मा निमलेको दे�ख�छ। लेखापरी�णको �ममा काया�लयले पेश गरेको MIS िववरण देहाय बमो�जम छ। जसमा उदाहरणको लािग जे� नाग�रक भ�ा (७० वष�
मा�थ) को िववरणमा दो�ो चौमा�सकमा कायम सं�या १४६० रहेकोमा ते�ो चौमा�सकमा थप सं�या ६२ र लगत क�ा २४ ले कायम सं�या १४९८ ह�नु पन�मा MIS ले १५०९
देखाएको छ।

�ज�ा: स ंखुवासभा गाउँ/नगरपा�लका : चैनपुर नगरपा�लका आ�थ�क वष� : २०७७/७८

लि�त
समुह

गत
आ.व.

बाट
निवकरण
भएको

पिहलो चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक बािष�क कायम सं��या ज�मा
सं��या

नयाँ थप
सं��या

लगत
क�ा

ज�मा कायम
सं��या

नयाँ थप
सं��या

लगत
क�ा

ज�मा कायम
सं��या

नयाँ थप
सं��या

लगत
क�ा

ज�मा कायम
सं��या

पु�ष मिहला अ�य
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सं��या
(१)

(२) (३) (क =१+२-३) (४) (५) (ख=क+४-५) (६) (७) (ग=ख+६-७)

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
वष� मा�थ)

१४०९ १०० ३२ १४७७ २६ ४३ १४६० ६२ २४ १५०९ ६६२ ८४७ ० १५०९

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

१११ २१ २ १३० ५ ४ १३१ १० २ १४० ६६ ७४ ० १४०

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२८० १६ १ २९५ ८ ६ २९७ ६ ४ ३०१ ० ३०१ ० ३०१

िवधवा २४० १५ २ २५३ १० ४ २५९ १३ ४ २७० ० २७० ० २७०

पूण�
अपा�ता
भ�ा

५६ ४ ० ६० ६ १ ६५ २१ ० ८६ ४५ ४१ ० ८६

अित अश�
अपा�ता
भ�ा

९९ ११ १ १०९ ११ २ ११८ ८५ ४ २०१ १३१ ७० ० २०१

द�लत २१७ २५ १९ २२३ १५ १८ २२० १९ ३० २२४ १०३ १२१ ० २२४
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बालबा�लका

ज�मा २४१२ १९२ ५७ २५४७ ८१ ७८ २५५० २१६ ६८ २७३१ १००७ १७२४ ० २७३१

साथै, आ�थ�क वष� २०७६/७७ को पिन ते�ो चौमा�सकको अ�ाव�धक सं�या समेत फरक परेको छ। यस स�ब�धमा काया�लयबाट छानिवन ह�नु पद�छ। सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरणलाई यथाथ�परक बनाउन MIS लाई �ुटीरिहत ह�ने गरी अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ।

४० िवपद ्�यव�थापन: सिमित गठन- 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन ६ वटा बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन।
ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ।

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

४२ �कोप �यव�थापन कोषः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम
तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले गत वष�को मौ�दात �. ४१,०६७.५१ आ�दानी
भई �. १,७१,६५,९६९।- खच� गरी बाँक� �. ३,८९,२४३.८१ देखाएको छ। पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम कोष खडा गरी खच� गरेको छैन। ऐन तथा िनयममा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ।
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४३ वािष�क �ितवेदनः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन
तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार
गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन। ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ।

४४ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः 
�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा 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।यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको एवं अिभलेख राखेको पाइएन। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त
स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ।
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१, वन �े�को ज�गा �योगको स�दभ�मा �च�लत वन
कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय
तहले सरकारी ज�गा संर�ण, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि� गन� �यव�था छ। उपयु�� कानुनी �यव�था बाहेक अ�य
�कृयाबाट ग�रने सरकारी स�प��को हक ह�ता�तरण बेचिवखन, िवतरण र उपयोग ज�ता िनण�य काय� �च�लत कानुन िवप�रत ह�ने र उ�े�खत �कृया बेगरको िनण�य
काया��वयन नगन� �यव�था छ। यस स�ब�धमा यस वष� कुनै काय� नभएको काया�लयले जनाएको छ।
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४५ कोिभड-१९: 

कोिभड-१९: आ�थ�क वष� २०७७।७८ को असार मसा�तस�म कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� शीष�क रकम �

गत वष�को बाँक� ४१०६७.५१ राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटबाट ३५००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ६४८१७८

संघीय कोिभड कोषबाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ९४६५६८४

�देश कोिभड कोषबाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण ९५०८४४५

अ�य �ोतबाट १७९८२६३३.४९ खोप काय��म खच� -

जो�खम भ�ा १९०१४९४

�शासिनक खच�

अ�य खच�

बाँक�

ज�मा २१५२३७०१ २१५२३७०१
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४६ �कोप �यव�थापन कोषतफ�  

कोिभड-१९ सं�मण िनय��ण गन� उ�े�यले मादी नगरपा�लका, धम�देवी नगरपा�लका, चैनपुर नगरपा�लका र पाँचखपन नगरपा�लकाको �मुख समेतको बैठकले २०७७।५।१७
मा आइसोलेसन भवन िनमा�ण काय�को लािग उमेश कुमार डाँगीको अ�य�तामा मदन आ��त �मृित �ित�ान आइसोलेसन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित र �ान बहादरु
काक�को अ�य�तामा गणेशमान,�जपी, गोपाल पहाडी �मृित �ित�ान आइसोलेसन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित गठन गरेको दे�ख�छ।मदन आ��त �मृित �ित�ान
आइसोलेन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित र गणेशमान,�जपी, गोपाल पहाडी �मृित �ित�ान आइसोलेसन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित र उ�े�खत ४ नगरपा�लकाबीच �मश
लागत इि�मेट �. ५४,७८,५३१.२६, �. ४०,५३,२४२.७६ को लागत अनुमान तयार गरेकोमा सोही बमो�जम स�झौता तयार गरेको दे�ख�छ। देहाय बमो�जमको रकम
नगरपा�लकाह�ले चैनपुर नगरपा�लका �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ।

मदन आ��त �मृित �ित�ान भवन िनमा�ण रकम गणेशमान,�जपी, गोपाल पहाडी �मृित �ित�ान भवन िनमा�ण रकम

लागत इि�मेट ५४७८५३१.२६ लागत इि�मेट ४०५३२४२.७६

नापी मू�या�न ५४५६८३६.८१ नापी मू�या�न ४०५१६०९.३२

चैनपुर नगरपा�लका १३६४२०९.२१ चैनपुर नगरपा�लका १०१२९०२.३३

मादी नगरपा�लका १३६४२०९.२१ मादी नगरपा�लका १०१२९०२.३३

पाँचखपन नगरपा�लका १३६४२०९.२१ पाँचखपन नगरपा�लका १०१२९०२.३३

धम�देवी नगरपा�लका १३६४२०९.२१ धम�देवी नगरपा�लका १०१२९०२.३३

संल� िववरण अनुसार मेिशनरी वाल िनमा�ण, िच�सीिगटी हाली कोराम�सनो, फलामे ट�स,�ाइलेट बाथ�म िनमा�ण,�यानल गेट िनमा�ण, र�रोगन, �ल��बँग, �ला�र िकचेन िनमा�ण
गरेको दे�ख�छ। राजनीितक पाट�सँग आबि�त सं�थालाई आइसोलेसन िनमा�ण भनी खच� गरेकोमा मना�सव दे�खँदनै। खच� गदा� साव�जिनक िहतको लािग दीघ�कालीन�पमा
सकारा�मक �भाव पन� गरी गनु�पन�मा राजनीितक पाट�का काया�लयह�को भौितक िनमा�ण गरेको छ। य�तो �वृितको खच� गन� प�रपाटी अ��य ह�नुपद�छ।
गो�वरा भौचर न�बर २ २०७७।६।१२ पिहरो कटान िनय��ण उपभो�ा सिमतलाई िवपद ्जो�खम �यूनीकरणका लािग सुर�ा िनकाय र रेड�ससँग सहकाय�मा नाग�रकह�लाई
िवपद ्सुरि�त योजना काय��मबाट िच�लाँग बाँ�तोला गाउँ र वडा नं ३ को पिहरो कटान िनय��ण काय�को ला�क� ट� ेड इ�टर�ाइजेजको �. १,६३,४०९।- भु�ानी गरेकोमा
स�झौताको शत� बमो�जम ३ �ितशत क��ट�जे�सी क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा सो छुट भएको दे�खँदा �. ४,९०२।- असुल ह�नुपन� �.

४,९०२
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४७

नगरपा�लका पँुजीगततफ� : बहाल कर नपुग क�ी:- 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (५)(क) अनुसार सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� �यि�लाई सवारी साधनको भाडा वापत भु�ानी गन� रकममा १० �ितशतले कर क�ी
गन� �यव�था देहाय अनुसारका िनमा�ण �यवसायीले उपभो�ा सिमितलाई डोजर भाडामा लगाई भु�ानी गरेको रकममा १.५ �ितशत मा� �ोतमा कर क�ी गरेको छ। डोजर भाडामा
लगाउने िनमा�ण �यवसायी सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� इजाजत �ा� त �यि� भएको �माण पेश नगरेको तथा स�ब��धत मे�सन उपकरणको �वािम�व स�ब�धी �माण
नराखी उपभो�ा सिमितबाट भाडाको रकम भु�ानी �लएको पाइएकोले नपुग भाडा कर असुल ह�नुपन� �.

भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम ८.५% कर

०५/०५/२०२४ जे ए�ड �स मकालु क��ट��सन १४०५६३७ ११९४७९

०५/०५/२०२४ नुम क��ट��सन २६५४८६७ २२५६६३

०५/०५/२०२४ मंगलादेवी क��ट��सन १७६९९११ १५०४४२

१६-०५/२९ लाल �साद शमा� ए�ड स�स �ा�ल ११०००० ९३५०

३३-०८/०७ ए ए�ड टी क��ट��सन ए�ड हाउ�जँग �ा�ल ९४७६८३ ८०५५३

७९-१०/१८ िवनायक िनमा�ण सेवा ४२२०८७ ३५८७७

१७२-१/६ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ७७००० ६५४५

१६०-१२/१५ अ�पुण� अ�ण क��ट��सन ए�ड स�लायस� २८३१८५ २४०७०

३४०-२/२० िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ३९३२६० ३३४२७

३२९-३/२९ जे ए�ड �स मकालु क��ट�क�न �ा�ल ९२३८२३ ७८५२४

३०१/३/२२ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ५४६६२० ४६४६२

२७९-३/१४ तालखक�  ढुवानी सेवा ७६७१०० ६५२०३

१,०३४,०२७�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७४-३/१२ एन आर ढुवानी सेवा ११७५०० ९९८७

२२९-२/३० वनेम ढुवानी सेवा १८२००० १५४७०

२२९-२/३० िव एम टी िनमा�णस�लायस� �ा�ल ३१९२० २७१३

१६१-३/०८ िवनायक िनमा�ण सेवा ४३०५०० ३६५९२

१७२-१/०६ िव एम टी िनमा�ण स�लायस� �ा�ल ७७००० ६५४५

३३०/३/२५ संघीय ह�ता�त�रत एन आर ढुवानी सेवा तथा स�लायस� १०२५०० ८७१२५

ज�मा १०३४०२७

४८ भवन िनमा�ण 

भवन िनमा�ण चैनपुर नगरपा�लका काया�लय भवन िनमा�ण गन� पु�पा�ली क�ट��सनसँग २०७५/२/१ मा �. २,७४,५८,९९९.९८ को स�झौता भएकोमा उ� काय� २०७६/२/१ िभ�
स�प� गनु�पन� दे�ख�छ। �ा� िववरणमा २०७७/७/३० स�म �याद थप भएको उ�ेख छ। गो�वरा भौचर न�बर २१/२०७७/६/११ मा �. २४,२६,२७८।- भु�ानी भएको दे�ख�छ।
काय�पा�लकाको िनण�यले बै� जमानत पेश गरेपिछ मा� २०७७ पुस मसा�तस�म �याद थप ग�रने भनी उ�ेख गरेकोमा �याद थप नगरेको अव�था छ। हालस�म �.

१,३६,५६,५२६.५२ मू�य अिभबृि� कर समेत भु�ानी भएको छ। िव�ीय �गित ४९.७३ �ितशत भएको छ। स�झौता �याद गु��सकेको, पटक पटक �याद थप गरेकोमा समेत काय�
स�प� नभएको अव�था छ।

साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले खरीद स�झौता बमो�जमको काम सो समझौतामा तोिकएको �यादमा
समप� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता रकमको १० �ितशत नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य ५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित�
असुल गनु�पन� �यव�था छ। मना�सव कारण देखाइ �याद थपको लािग अनुरोध पिन नगरेको एवं स�झौता बमो�जम काय� स�प� नगरेको अव�थमा स�झौताको शत� मुतािवक
स�झौता अंक �. २,७४,५८,९९९।- (मू�य अिभबृि� कर समेत) को १० �ितशतले ह�ने �. २७,४५,८९९।- असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।
गो�वरा भौचर न�बर २१।०७७।६।१९ मा �. २४,२६,२७८।- पु�पा�ली क��ट��सन �ा�ललाई �. २४,२६,२७८।- भु�ानी गरेकोमा भौचर संल� कागजातमा �.

३४,९०,३३१।- (मू�य अिभबृि� कर समेत)को फोटोकपी वील पेश गरेको छ। स�कल वील पेश नगरेको अव�थामा काया�लयबाट भएको भु�ानी िनयमस�मत दे�खँदनै।
काया�लयबाट भु�ानी भएको सो रकमको मू�य अिभबृि� कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपद�छ। 

३,१४७,४४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ िनमा�ण तफ�  

ठे�का नं CM/NCB/W/०७/०७७/७८ बोयर बा�ा �ोत के�� साझेदारी आयोजना िनमा�णको लािग स�य शाही िनमा�ण सेवासँग �. ९,५०,४२,६६.०२ मू�य अिभबृि� कर
बाहेकको २०७७।११।१८ मा २०७८।२।३० मा काय� स�प� गन� गरी स�झौता भएकोमा दो�ो रिन� वील २०७८।३।१६ स�म � ५५३०५५६। भु�ानी भएको छ।
लेखापरी�ण अव�धस�म काया�लय सम� �याद थपको लािग अनुरोध नभएको एवं यस स�ब�धमा काया�लयबाट अ�य कुनै कारवाही अगािड बढाएको छैन।
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले खरीद स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा
समप� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता रकमको १० �ितशत नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य ५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित�
असुल गनु�पन� �यव�था छ। मना�सव कारण देखाइ �याद थपको लािग अनुरोध पिन नगरेको एवं स�झौता बमो�जम काय� स�प� नगरेको अव�थामा स�झौताको शत� मुतािवक
स�झौता अंक �. १,०७,३९,८२०।- को १० �ितशतले ह�ने �. १०,७३,९८२।- असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।
स�झौताको शत� GCC ५०.१ मा स�झौता रकम लगत ईि�मेटभ�दा ८५ �ितशत भ�दा घटी भएमा देहाय बमो�जम Performance Security amount देहाय बमो�जम ह�ने
उ�ेख छ। A= Estimated Cost B= Contract Price Performance Security,C={ (०.८५*A-B)*०.५}+०.०५*B लागत इि�मेट � १६९२४२१३। रहेकोमा िनमा�ण
�यवसायीसँग स�झौता �. १,०७,३९,८०५।- भएको अव�थामा काय� स�पादन जमानत �. २३,५९,८७१।- ह�नुपन�मा �. १८,८७,५००।- मा� जमानत �लएको दे�खँदा नपुग
�.४,७२,३७१।- जमानत थप गनु�पन� � ४,७२,३७१।

१,५४६,३५३

५० खरानी हा�ीसँूडे िपलुवा सडक �तरो�ती 

ठे�का नं ०१/२०७७/७८ खरानी हा�ीसँूडे िपलुवा सडक �तरो�तीको लािग पु�प ए�ड एस भोजपुर क��ट��सनसँग िमित २०७७।०८।१६ मा �.१,४३,६५,६९०।- गरेको
स�झौता अनुसार काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७८।२।३० रहेको छ। िनमा�ण �यवसायीले समयमा काम स�प� गन� नसकेको अव�थामा मना�सव कारण देखाई �याद थपको
लािग अनुरोध गन� स�ने �यव�था रहेको छ। िनमा�ण �यवसायीले २०७८।३।१४ मा काय� स�प� गरेको िववरण पेश गरी २०७८।३।१६ मा गो�वरा भौचर न�बर ४५।२०७८।
३।१६ अ��तम वील �. ४४,५७,८७९।- भु�ानी गरेको छ। स�झौता अव�धम काय� स�प� नगरेको २५ िदन िढला काय� स�प� गरेको अव�थामा �याद थप नगरी भु�ानी
गरेको िनयमस�मत भएन।
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले खरीद स�झौता बमो�जमको काम सो समझौतामा तोिकएको �यादमा
समप� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता रकमको १० �ितशत नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य ५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित�
असुल गनु�पन� �यव�था छ।।मना�सव कारण देखाइ �याद थपको लािग अनुरोध पिन नगरेको एवं स�झौता बमो�जम काय� स�प� नगरेको अव�थामा स�झौताको शत� मुतािवक
स�झौता अंक �. १,४३,६५,६९०।- को ०.०५ �ितशतले ह�ने �ितिदनको �. ७,१८२।- को २५ िदनको ह�ने �. १,७९,५७१।- असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।

१७९,५७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ फोहोर मैला �यव�थापन, 

फोहोर मैला �यव�थापनका लािग िहमिशला क��ट��सनसँग िमित २०७७।११।१७ मा �. ६९,२६,१९२।- गरेको स�झौता अनुसार काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७८।२।
३० रहेको छ। िनमा�ण �यवसायीले समयमा काम स�प� गन� नसकेको अव�थामा मना�सव कारण देखाई �याद थपको लािग अनुरोध गन� स�ने �यव�था रहेको छ। िनमा�ण
�यवसायीले २०७८।३।१८ मा काय� स�प� अ��तम वील भु�ानी गरेको छ। स�झौता अव�धम काय� स�प� नगरेको १८ िदन िढला काय� स�प� गरेको अव�थामा �याद थप
नगरी भु�ानी गरेको िनयमस�मत भएन।
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले खरीद स�झौता बमो�जमको काम सो समझौतामा तोिकएको �यादमा
स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता रकमको १० �ितशत नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य ५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल
गनु�पन� �यव�था छ। मना�सव कारण देखाइ �याद थपको लािग अनुरोध पिन नगरेको एवं स�झौता बमो�जम काय� स�प� नगरेको अव�थामा स�झौताको शत� मुतािवक स�झौता
अंक �. ६९,२६,१९२।- को ०.०५ �ितशतले ह�ने �ितिदनको �. ३,४६३।- को १८ िदनको ह�ने �. ६२,३३५।- असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।
�देश आ�थ�क काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३७(३) म खच� गदा�को वील भपा�ई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ। संल� भौचरमा �याब टे�ट बापत �. ५०,०००।- भु�ानी
भएकोमा सोको िवजक पेश नभएको दे�खँदा िवजक पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

११२,३३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ क�वा पाक�  िनमा�ण 

क�वा पाक�  िनमा�णको लािग एस ए�ड एस भोजपुरे क��ट��सन सँग िमित २०७७।०९।२२ मा �. ४६,८६,८१४।- गरेको स�झौता अनुसार काय� स�प� गनु�पन� अव�ध
२०७८।३।२० रहेको छ। िनमा�ण �यवसायीले समयमा काम स�प� गन� नसकेको अव�थामा मना�सव कारण देखाई �याद थपको लािग अनुरोध गन� स�ने �यव�था रहेको छ।
िनमा�ण �यवसायीले २०७८।३।२० मा काय� स�प� गरेर अ��तम वील भु�ानी गरेको छ। स�झौता अव�धमा काय� स�प� नगरेको २० िदन िढला काय� स�प� गरेको अव�थामा
�याद थप नगरी भु�ानी गरेको िनयमस�मत भएन।
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले खरीद स�झौता बमो�जमको काम सो समझौतामा तोिकएको �यादमा
स�प� ह�न नसकेमा िनजले स�झौता रकमको १० �ितशत नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य ५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल
गनु�पन� �यव�था छ। मना�सव कारण देखाइ �याद थपको लािग अनुरोध पिन नगरेको एवं स�झौता बमो�जम काय� स�प� नगरेको अव�थामा स�झौताको शत� मुतािवक स�झौता
अंक �.४,६८,६८१४।- को ०.०५ �ितशतले ह�ने �ितिदनको �. २,३४३।- को २० िदनको ह�ने �.४ ६,८६८।- असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।
लागत इि�मेट भ�दा घटीबढी गरेर देहाय बमो�जम अ��तम िबलस�म ४.०७ �ितशतले काय�स�प� गरेको दे�ख�छ।

िववरण गनु�पन� गरेको बढी गरेको �ितशत दर ज�मा

Clearing २२९ २८० ५०.५७ २२.०४ ५ २५२

Back Filling १४२ २०३ ६१.४५ ४३.१५ ९५ ५८३७

RCC १:१.५:३ ०.१७ ०.५१ ०.३४ २०६.१२ १०००० ३४०८

TMT related work १९ ६० ४१.२८ २११.९७ ७० २८८९

Stone Masionay १०९.४ १८६.३ ७७.१० ७०.५९ ४५०० ३४६९२८

तसथ�, क�वा पाक�  िनमा�ण काय� गुण�तरीय भए नभएको यिकन गन� सिकएन। साथै उ� पाक� मा क�वा रा�ने काय� अक� वष� रा�ने गरी ठे�का �यव�थापन भएको काया�लयले
जनाएको छ।

४६,८६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ सभाखोला सोलार 
सभाखोला सोलार मुस ठे�का नं ८ लागत अनुमान � १४२४०८१८। रहेकोमा कवोल अंक � १४१०८९६१। रहेकोमा स�झौता िमित २०७८।१।२बाट काय� स�प� गन� अव�ध
२०७८।३।२० उ�ेख छ।काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको छैन। अ��तम िबलमा बाँक� कामको ख�ड खाली राखी तयार गरेको छ। ठे�का �यव�थापनमा उ�ेख BOQ का देहाय
बमो�जमका काय�ह� अ�वभािवक �पमा फरक परेको काय� स�प� �ितवेदन तयार नगरेको र �ािव�धकबाट अ��तम वील तोिकएको ढाँचामा तयार नगरेकोले गुण�तर स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन।

िववरण गनु�पन� गरेको बढी गरेको �ितशत दर ज�मा

Earthwork excavation १२७.४९ ३८.२९ ८९.२ ६९.९६ २०० ७६५८

Stone/Boulder soling २९.७६ १८.४७ ११.२९ ३७.९४ २००० २२५८०

TMT Reinforcement RCC Work २०३३.०२ २७६३.६६ -७३०.६६ ३५.९४ १०९ -७९६४२

Framework centering and shuttering २७९.४९ १४९.२८ १३०.२१ ४६.५९ १५० १९५३१

GI pipe laying ४" diameter ३५९३ १६४० १९५३ ५४.३५ ११०

GI pipe laying २" diameter ९५७ ९५७ १०० ११०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��मः ३७०००११६४ 

ख�रद काय�का लािग पेश ग�रने काय�स�पादन जमानत मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत काय� स�प� गरी �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढीको
ह�नुपन� कानुनी �यव�था छ। काया�लयबाट १५ वेडको अ�पताल िनमा�ण गन� �वामीनारायण/आिशवा�द जे.भी.सँग २०८०।३।२० मा स�प� गन� गरी २०७८।३।२२ मा स�झौता
भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको काय�स�पादन जमानतको �याद २०७९ साउन मसा�तस�मको मा� उ�ेख भएको ह� ँदा सोको �याद थप ह�नुपद�छ।
िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता प�चात ख�रद स�झैता रकमको २० �ितशतस�म रकम पे�क� िदन सिकने �यव�था ऐनको दफ ५२ (क) मा छ। काया�लयले उि��खत िनमा�ण
काय�को पे�क� रकम पिहलो १० �ितशत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को बीमा, काय�ता�लका र पे�क� भु�ानी जमानत पेश गरेपछी तथा दो�ो १० �ितशत रकम िनमा�ण
काय� शु� भएप�चात भु�ानी िदने भनी स�झौताको GCC ४९.१ मा �प� �यव�था गरे तापिन �च�लत साव�जिनक ख�रद कानुन र स�झौता िवपरीत एकै पटक २० �ितशत
नै मोिवलाइजेश पे�क� िदएको पाइएको ह� ँदा यसरी कानुन िवप�रत ह� ँदा ख�रद स�झौताको अ�रस पालना ह�नु पन� दे�खयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ भे�रयसनः 
स�झौताको बँुदामा शु� लागत अनुमानमा कुनै आइटमह�मा प�रवत�न ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनु पन�, यसरी
लागत अनुमान संसोधन नगरी काय� गरेमा उपभो�ा सिमित नै �ज�मेवार ह�ने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शन र सडक िवभागको प�रप� अनुसार आइटम वाइज
भे�रएसन वेगर भु�ानी नगन� िनद�शन िदएको अव�थामा स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितलाई अ��तम भु�ानीमा लागत अनुमान संसोधन तथा भे�रयसन �वीकृती वेगर देहाय
अनुसार भु�ानी भएकोले सो रकम अिनयिमत दे�खएको �

गो�वरा भौचर
न�बर

उपभो�ा सिमित िववरण रकम

१६/७७/५/२९ पोखरी ब�नेत गाउँ ह� ँद ैफोहोर मैला
�यव�थापन �थल जाने सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

Stone masonary wall शु� लगत इि�मेटमा २०४.७५ घ.मी बाट २६४.६० घ.मी .
भे�रयसशन आदेश को �वीकृित वेगर गराएबाट �ित घ.मी. � ९२८५.२२ ले ह�न आउने �

५५५७२०

३०/७७/७/५२७ खराँग हा�ीसँुडे िपलुवा दोभान सडक �तर�ित
उपभो�ा सिमित

Earthwork filling शु� लगत इि�मेटमा ३३४.७५ घ.मी बाट २०४.२३ घ.मी कायम
गरेबाट �ित घ.मी � २३०.३४ दरले ह�ने �

३००६३

३४०/७७/७/५२७ �स�काली म��दर ह� ँद ै�स�ा�म जाने
मोटरबाटो उपभो�ा सिमित

Dry wall शु� लगत इि�मेटमा २०.०५ घ.मी बाट ५६.०३ घ.मी कायम गरेबाट �ित घ.मी
� ३९७५.८३ दरले ह�ने �

११८२०८

२२९/७८/२/३० पोखरी �यामचोक सर�वती मािव हे�थपो� ह� ँदै
�याँगकोट पाँचखपन जो�ने सडक �तरो�ित

Sanu Kholse to makalu chautara grabel शु� लगत इि�मेटमा १२७.०२ घ.मी बाट
८४.८० घ.मी कायम गरेबाट �ित घ.मी � २१२१.१८ दरले ह�ने �

८९९३८

५१३/७८/३/६ सुरि�त आवासको लािग रंगीन ज�तापाता
उपभो�ा सिमित

लगत इि�मेटमा समावेश नभएको Ridge Rafts Purlin थप गरी लागत बढाएको � २६५०६७

१,०५८,९९६

५६ नगरपा�लका चालूतफ�  
�वीकृत काय��मवेगर खच� वािष�क नीित तथा काय��ममा आधारमा बजेटमा आधा�रत खच� गनु�पन�मा काया�लयले �वीकृत काय��म वेगर खच� गरेको दे�ख�छ। य�तो �वृितको खच�मा
िनय��ण ह�नुपद�छ। उदाहरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 60

�.सं. गो�वरा भौचर न�बर /

िमित
बजेट शीष�क स�ा�लत काय��म रकम

१ ५७९।२०७८।३।१९ िववध खेलकुद काय��म नेपाल शेपा� सघ लाइ �या�पो �होसारको अवसरमा �याडिम�टन खेल �ितयोिगता वापत
भु�ानी

१२५०००

२ ६०५।२०७८।३।२३ िविवध काय��म खच� शारदा मा िव ि�शुले वडा न ९ को नव िनम�त भवनको ढोका मम�त ७८९५६

३ ६०५।२०७८।३।२३ िविवध काय��म माथी�ो भ�डारी गाउ सेतीदेिव थान मम�त वडा न ९ ४८५००

४ ६०७।२०७८।३।२३ िविवध काय��म भ�े ढुगा बाट िच�लाग मा िव जाने �ाक् खो�ने १८२७१९

५ ६०८।२०७८।३।२३ िविवध काय��म घोल� �सरान को�चे खानेपानी �थाक� िनमा�ण ८४२९९

६ ६१०।२०७८।३।२३ िविवध काय��म वरगाछी पुलडाडा सडक िनमा�ण १६९६२३

७ ६११।२०७८।३।२३ िविवध काय��म खहरे खो�सा �सचाइ ९७०००

८ ६१८।२०७८।३।२५ िविवध काय��म �वागत सामुदाियक स�था रगरोगन ४७७६४

९ ५९८।२०७८।३।२२ नगर �मुख िविवध काय��म वृतिच� तयारी तथा एन िट भी �लसमा ��तुती वापत रोजगार िमडीया �ा �ल लाइ
भु�ानी

३६४३५०

१० ६३७।२०७८।३।२९ प�पि�का छपाइ तथा सूचना
�काशन

कम�चारी िमलन के�� खादवारीलाइ सहयोग ४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
कम�चारी �ो�साहन भ�ाः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय
तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ। �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ�
म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको रकम भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन�
�यव�था छ। �थानीय तहले कानुन नबनाई यो वष� िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ। ६५१।२०७८।३।२९ बाट मा�सक तलबको ५०
�ितशतले �ो�साहन भ�ा भु�ानी गन� भनी नगरसभाबाट पा�रत गरी ३ जना कम�चारीलाई �. ४८१५९३।– भु�ानी गरी आ�थ�क �ययभार बढेको छ।

�.सं. कम�चारीको नाम १५ �ितशत कर क�ी गरी बुझेको रकम

१ �.�.अ. िकरण �साद ढकाल २०५९३८

२ ना सु िहमाल �साद गौतम १३१८३५

३ सहायक पाँचौ टंक बहादरु रो�का १४३८२०

ज�मा ४८१५९३

�य�तै, लेखाअ�धकृत सात� ��मणी �े�लाई खाईपाई आएको तलब सुिवधा नघ�ने गरी नगर सभाको िनण�यले �ितमिहना दश� भ�ा समेत �. ४२९१८।– का दरले �. ५५७९३४।–
भु�ानी भएको छ।

५८ नाँ�गेलडाँडा उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धक मू�या�न 

५१४।२०७८।३।९ वडा नं ५ को नाँ�गेलडाँडा उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धक मू�या�न बमो�जम रकम �. ११९८५४।- को खच� लेखेकोमा बै�बाट �. १,९१,८५४।- भु�ानी
भएकोले � ७२०००।बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.

७२,०००

५९ राहत तथा पुन�थापना खच� 
गो�वरा भौचर न�बर �देश आ�थ�क काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३७(३) म खच� गदा�को वील भपा�ई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ। राहत तथा पुन�थापना खच� भनी पदम बहादरु
अ�धकारीको नाममा भु�ानी �लएकोमा कुनै कागजात समावेश नगरी भु�ानी िदएकोमा सोको वील िवजक पेश गनु�पन� �.

१५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० सडक सरसफाइ 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३७(३) म खच� गदा�को वील भपा�ई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ। वडा नं ११ को सडक सरसफाई तथा मम�त उपभो�ा सिमितलाई
सडक सरसफाइ बापत भु�ानी िदएको �. १,१०,४००।- मा सोको वील भपा�ई पेश नभएको �.

११०,४००

६१ �मण आदेश �वीकृित 

�देश सरकारको गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को िनयम ८ �मण स�ब�धी �यव�थाको उपिनयम ४ मा
नगर�मुखको ३ िदनस�मको �मण आदेश िनज �वयंले �वीकृत गन� स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेश काय�पा�लकाको बैठकबाट र १५ िदनभ�दा बढीको नगरसभाबाट
�वीकृत र अनुमोदन गनु�पन� �यव�था छ। नगर�मुख भरत ख�ीले देहाय बमो�जम िविभ� िमितमा �वयं �मण आदेश �वीकृित गरी तोिकएको िदनभ�दा बढी �योजन वेगर �मण गरेको
दे�ख�छ। अत कानुनी �यव�थाको पालना ह�नपद�छ।

गो.भौ. नं. र िमित �मण अव�ध रकम

३७६/२०७७/१२/०४ २०७७।८।१३ दे�ख ९।५ स�मा २३ िदन ४४०५०

२०७७।९।०८ दे�ख ९।१३ स�मा ६ िदन १७९६०

२०७७।१०।८ दे�ख ११।९ स�मा ३१ िदन ४९८५५

ज�मा १११८६५

२०७७।८।१३ दे�ख ९।५ स�मा २३ िदन र २०७७।१०।८ दे�ख ११।९ स�मा ३१ िदन जाँदाको वोड�ँग पास पेश नभएकोले �. ५,५५०।- र �. ५,५५०।- समेत �. ११,१००।-
असुल ह�नुपन� �.

११,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ फरक शीष�कमा भु�ानीः 
शीष�क भ�दा फरक �योजनमा खच� खच� गदा� शीष�क मुतािवक तोिकएको काय��ममा खच� गनु�पन�मा काया�लयले देहाय बमो�जम शीष�क भ�दा फरक �योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ,

य�तो �वृितको अ��य ह�नुपद�छ।

�.सं. गो�वरा भौचर न�बर /िमित बजेट शीष�क खच� भएको शीष�क रकम

१ ३९९।२०७८।३।१२ पदा�धकारी सेवा सुिवधा कम�चारी पा�र�िमक ८३२०००

२ ४०९।२०७८।३।१२ सेवा परामश� प�प�ीका छपाई १२६९२१

३ ४१०।२०७८।३।१२ सेवा परामश� प�प�ीका छपाई १७१६१८

४ ४१९।२०७८।३।१३ िविवध काय��म स�टवयेर ख�रद ९००००

५ ४७५।२०७८।३।२० काय��म खच� काया�लय साम�ी फिन�चर, �टेशनरी ३०००००

६ ४८१।२०७८।३।२० काय��म खच� काया�लय साम�ी ख�रद १७२१५८

७ ५५५।२०७८।३।२४ पु�तकालय �यव�थापन खेल मैदान िनमा�णमा ९५७४०

८ ५६७।२०७८।३।२७ कम�चारी पा�र�िमक बैठक भ�ा ९२०००

९ ५९३।२०७८।३।२९ कम�चारी पा�र�िमक बैठक भ�ा १३९५२२

ज�मा १८९०४३७

६३ िश�ातफ� ः सामुदायक िव�ालयह�लाई अनुदानः 
सशत� अनुदानको अलवा पा�लकाले बजेट िविनयोजन गरी िव�ालयह�लाई अनुदान िवतरण गरेको छ। क�ा १ दे�ख ८ क�ा स�म संचालन भएका िव�ालयह�लाई अनुदान १० वटा
क�ा १-८ स�म चलेका साव�जिनक िव�ालयह�मा २०७७/७८ मा अनुदान शीष�कबाट �ित िव�ालय ५० हजार का दरले १० िव�ालयलाई ज�मा ५ लाख िनकासा ग�रएकोमा कुन
�योजनका लािग अनुदान िदएको यिकन ह�न सकेन। उ� िवत�रत अनुदानको उपयोग एवं �भावकारी स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ िश�कह�को तलब भ�ा 
िश�कह�को तलब भ�ा भु�ािन गन� �.�.अ.,िश.अ. र आम��ीत �य���वह�को उप��थितमा बैठक वसी तलब िनकासा गन� गरेको छ। पिहलो चौमा�सक िनकासा गदा� �.

१४,०००।- , दो�ो चौमा�सक िनकासा गदा� �. २३,०००।- र ते�ो चौमा�सक िनकासा गदा� �. २४,०००।- समेत �. ६१,०००।- खच� गरेको छ। काया�लयको िनयिमत काय�को
लािग बैठक बसेको भनी भ�ा बापत खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

६१,०००

६५ 36 २०७८-३-२० भौितक पूवा�धार िनमा�ण �संहदेवी मा.िव. तातोपानी: 
गो�वरा भौचर न�बर ३६, २०७८/०३/२० शैि�क सं�थाको भौितक पूवा�धार िनमा�ण �संहदेवी मा.िव. तातोपानी: मम�त फिन�चर तथा र�रोगन काय�को लािग लागत �. ५,३८,९८३।-
रहेकोमा ३ लाख भ�दा मा�थको आयोजनामा नगरपा�लकाले अनुगमन एवं िनरी�ण गनु�पन� �ावधान भएकोमा सो काय� पालना भएको छैन।

६६ �ो�साहन भ�ा 
�ो�साहन भ�ा नगरपा�लकाको २०७६।१२।१२ मा नेपाल सरकार म��ीप�रष�को २०७६।१२।९ मा कोिभड-१९ को जो�खम अव�धभर जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने िनण�यका
आधारमा यस वष� पिन देहाय बमो�जमका कम�चारीह�ले ३ मिहनाको इ�सेिटभ बापत कर क�ी पिछ �. ३,१४,०३०।- भु�ानी गरेको छ।

६७ नगर िश�ा चालुः अनुगमन �ितवेदन वेगर भु�ानी 
गो�वरा भौचर न�बर ४२।२०७८।३।२८ �. ३,००,०००।- भ�दा बढीको आयोजनामा नगर�तरबाट अनुगमन गनु�पन�मा अनुगमन �ितवेदन वेगर �. ६,५९,६९७।- भु�ानी भएको
अिनयिमत दे�खएको �.

६५९,६९७

६८ 42 २०७८-३-२८ नगर िश�ा चालु : बालुवा इटा ढँुगा बापत भु�ानी 
गो�वरा भौचर न�बर ४२।२०७८।३।२८ बालुवा इटा ढँुगा बापत �. १,३०,८००।- ढुवानीको िवजक जारी गरेकोमा १० �ितशतले कर क�ी गनु�पन�मा १.५ �ितशत मा� क�ी
गरेकोले नपुग �. ११,११८।- असुल ह�नुपन� �.

११,११८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ 43 २०७८-३-२९ नगर िश�ा चालु: �संहे�वर आधारभूत िव�ालय ताँ�लेवा िनमा�ण 

गो�वरा भौचर न�बर ४३।२०७८।३।२९ �ी �संहे�वर आधारभूत िव�ालय ताँ�लेवा िनमा�ण काय�मा देहाय बमो�जम लागत अनुमान र काय� स�प� भएको पाइयो।

िववरण लागत अनुमान काय� स�प� फरक दर रकम

Earthwork in excavation for Room Manual ६०.५६ ८२.१६ २१.६ ४६८.६४ १०१२२

RCC १:३:६ १३.२६ १०.२२ -३.०४ १२८४३ ३९०१२

स�झौताको शत�मा लागत अनुमान अनुसार काम नभएमा भु�ानी निदने उ�ेख छ। तर उ�े�खत िनमा�ण काय�मा स�जलो काममा लागत अनुमानको तुलनामा ३५.६८ �ितशत बढी
काम भएको र RCC मा २२.९३ �ितशत काय� भएकोले शत�को पालना भएको पाइएन। साथै, गुण�तरीय काय� भए नभएको यिकन गन� सिकएन।

७० �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः ३१४००१०४३ 

२०७८।३।१८ शारदा मािव थप भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा स�झौताको शत�मा मेिशनरी भाडामा १० �ितशत र मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप�सँग
भएको खच�मा १.५ �ितशत मा� क�ी गन� उ�ेख छ। उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िबजकमा �. ५,३५,८५०।- को �याला �. २,२४,०००।- को गाडी भाडा र बाँक� �.

११,७९,१६३।- पेश गरेको छ। उ� िवजक अनुसार �.४५,४४६।- कर क�ा गनु�पन�मा �. २९,९८५।- मा� क�ा गरेकोले नपुग �. १५,४६१।- असुल ह�नुपन� �.

१५,४६१

७१ आ�त�रक लेखापरी�णः नन्-फाइलरः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) ले �थानीय तहले कानुन बमो�जम आफनो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� �यव�था गरेको छ। र ३ ले
उपदफा २ बमो�जम आ�त�रक लेखापरी�णले औ�याएका कैिफयत स�ब��धत अ�धकारीले अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाव ैस�परी�ण गराउनुपन� छ। अ�तर सरकारी बजेटको
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट २०७८।६।११ मा जरी आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औ�याएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म पिन देहाय बमो�जम
यथावत रहेको छ। अ��तम लेखापरी�णबाट समायोजन भएका बे�जुको अित�र� आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएको फ�य�ट ह�न बाँक� बे�जु देहाय बमो�जम रहेको छ।

गो.भौ.नं. िमित उपभो�ा सिमतीको नाम करदाता �थायी लेखा नं. रकम असुल गनु�
पन� १३%

�याट

१४१ २०७७।
१२।४

केराबारी राई गाँउ खानेपानी �यव�थापन �ा�ी िनमा�ण उ.स मिहमा ढुवानी
सेवा

६०१३१५२४६ ८४००० १०९२०

४१६,४४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९० २०७८।१।
१४

ितनखो�े ठूलोधारा गैरीखेत का�लबहादरु बािनयाको घरछेउ ह� ँद ैवडाँ काया�लय
जाने बाटो �ाक ओपन उ.स.

िवनायक
ढुवानी सेवा

३०१९८९६८२ ४८६४६५ ६३२४०

१९४ २०७८।१।
२१

चैनपुर नगरपा�लकाको वडाँ नं. ४ र ५ ��थत �लाब ढलान उ.स. दाते�बा ढुवानी
सेवा

६०००६६९५६ १०३७५० १३४८७

२०८ २०७८।२।
५

पोखरी भ��याङ कुमालगाँउ द�ुसीमारा पाचखपन जो�ने सडक उ.स. दाते�बा ढुवानी
सेवा

६०००६६९५६ ४०६००० ५२७८०

स�तोष
स�लायस�

३०२९९५९१४ ३८१००७ ४९५३०

२३३ २०७८।
०२।३०

पे�बाडाँडा गु�बा िनमा�ण उ.स. दाते�बा ढुवानी
सेवा

६०००६६९५६ ११०००० १४३००

२५६ २०७८।३।
९

क�णा जागरण सामुदायीक भवन पौडेल गाँउ उ.स. जोशी आइरन
�टोस�

६०१३२११०२ १२३५६५ १६०६३

२७७ २०७८।३।
१३

गैरीखेत रानीटार �सचाई कुलो मम�तको योजना उ.स. सुमन ट� ेड
से�टर

६००५३१६६१ ३८८०० ५०४४

२७९ २०७८।३।
१४

पोखरी ित�खढु�ा सडक मम�त उ.स तालखक�
ढुवानी सेवा

६१०७९८३०२ ८४०००० १०९२००

२८४ २०७८।३।
१६

ओ�ेखोला �सचाई को�सा उ.स. जोशी आइरन
�टोस�

६०१३२११०२ १२६२३२ १६४१०

२८६ २०७८।३।
१६

खोकुवा खोला मुहान गरी खरबारी �सचाई योजना उ.स. जोशी आइरन
�टोस�

६०१३२११०२ २४६११४ ३१९९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८९ २०७८।३।
१७

भाङटार तुपुवा ज�े सडक उ.स. दाते�बा ढुवानी
सेवा

६०००६६९५६ २५७५०० ३३४७५

ज�मा ३२०३४३३ ४१६४४४

७२ 4 २०७७-६-२९ धरौटी िफता�ः 
आ�त�रक राज�व काया�लयको मू.अ.कर समायोजन �माण �लएर मा� धरौटी रकम िफता� गनु� पन�मा देहायका फम�ह�को धरौटी मू.अ.कर समायोजन �माण न�लइ िफता� गरेको
पाइएकोले मू.अ.कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �

भौ.नं. र िमित फम�को नाम धरौटी रकम

४-२०७७।६।२९ �य ुिहमालय टेड�स ८१५००

८१,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np55 of 60

७३ पे�क� बाक� 
पे�क� बाँक�ः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सही आ�थ�क वष�मा फछय�ट ह�न
नसकेमा काया�लय �मुखले �यसरी फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सिहत के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई �ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी
पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ। ठे�का नं CM/NCB/W/०९/७७/७८ १५ शैया अ�पताल िनमा�ण काय�को लािग �ी �वामीनारायण िवनायक जेभीसँग आ�थ�क वष�स�मको
अ��यस�म फ�य�ट गन� बाँक� रहेको पे�क� �. २,५०,००,०००।- फ�य�ट ह�नुपद�छ।साथै महालेखपरी�कको ५८ औ वािष�क �ितवेदनस�म फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको �.

२,४०,४०,०००।- दे�ख�छ। सु� स�टवेयरको अनुसूची २३ अ�तग�त पे�क� बाँक� देहायबमो�जम देखाएको छ।

शीष�क रकम

पदा�धकारी ५०७५००

ठेकेदार ४४२६१२६

सं�थागत १२६७५००

�यि�गत २५०००

ज�मा ६२५११२६

उ�े�खत पे�क� रकम समेत समयमा नै फ�य�ट गरी फरफारक गनु�पद�छ।साथै फरक परेको रकम स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ।

७४ बे�जु तथा स�परी�णः 
�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 हुने �यव�था छ। लेखापर��णको �ममा स�पर��णको ला�ग �. ७९,०८,५५२।– अनरुोध भएकोमा असलु� र �माण पेशको आधारमा �. ७९,०८,५५२।– फ��ट
भएको छ। बाँक� बे�ज ुफ��ट गन�तफ�  पा�लकाको �यान जान ुपद�छ।

दफा नं बे�जुको �यहोरा बे�जु रकम फ�य�टको �यहोरा फ�य�ट
रकम

२०७६।७७
दफा २४.१

५४२-३/३१ काया�लयका कम�चारी राजनकाक�लाई २०७६ साउन दे�ख
२०७७ असार मसा�तस�म अित�र� समय काय� गरेको भिन �. २५०००

३७�० करक�ी दा�खला गरी बै� भौचर
समावेश गरेको �

३७�०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अित�र� भ�ा भु�ानी भएको दे�ख�छ। सो भु�ानी गदा� आयकर ऐन,

२०५८ बमो�जम िनयमानुसार क�ा गनु�पन� कर क�ी नभएकोले कर
दा�खला ह�नुपन� �.

२०७६।७७
दफा २४.४

कर घिट क�ी लेखा अ�धकृत ��मणी �े� सेवा सुिवधा बराबरको सत
�ितशत �ो�साहन भ�ा यस काया�लयबाट उपल�ध गराउने भ�ा उपल�ध
गराइएको पाइयो। भू�ानी रकममा १� �ितशत कर क�ी गनु�पन�मा
सामा�जक सुर�ा कर १ �ितशत मा� कर क�ी गरेकोले घिट क�ी गरेको
कर दा�खला ह�नुपन� �.

२३१�३ कर बापतको रकम बैक दा�खला गरेको
�

२३१�३

२०७६।७७
दफा २�.१

भ�ामा घटी कर क�ीः िनमा�ण कामको पेश भएको िवलमा क��ट�जे�सी
रकम जोडी अित�र� भ�ामा भु�ानीमा १� �ितशत कर क�ा गनु�पन�मा
१ �ितशत सामा�जक सुर�ा कर मा� क�ा गरेकोले घटी कर रकम
स�ब��धत भु�ानी �लने कम�चारीह�बाट असूल ह�नुपन� �

१�२६००० स�ब��धत कम�चारीबाट असुल गरी
दा�खला गरेको �

१३��००

भौ.नं./िमित कम�चारी
सं�या

१ �ितशत कर
क�ी

बाँक� १४
�ितशत

1. िकरण �साद ढकाल १५४००

२३०-२/३० १६ जना १०९०० १�२६०० 2. िववेक �यौपाने ७०००

3. महेश गौतम ११२००

4. सुिदप हाय ु२८००

5. अलेख कटुवाल ५६००

6. िदपे�� चौलागाइ ४२००

7. हेमराज �धान ४९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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8. िहमाल गौतम ५६००

9. गणेशनाथ जोगी १५४००

10. �रवज ख�ी ११९००

11. होमनारायण सापकोटा १५४००

12. मधुकर राइ १५४००

13. �ानबहादरु लोहार १५४००

14. पदम �े� ५६००

ज�मा १३��००

२०७६।७७
दफा ३६

भरपाई नभएकोः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७� को िनयम
३७(३) मा साव�जिनक िनकायले खच�को िबल भरपाई सिहतको लेखा
रा�नुपन� �यव�था छ। िनयम ३७ (�) मा कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे
वा नपुगेको जाँच गनु� पन� उ�ेछ। नगरपा�लकाले िबल भरपाई बेगर िन�न
काय�मा खच� गरेको दे�खएको खच� पुि� गन� �माण पेश गनु�पन� अ�यथा
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� . गो भौ न र िमित२१-६/१२ िहमाल �साद
गौतम िमित २०७६/४/२ र ४/३ गते बसेको मु�या�न सिमितको बैठकमा
बैठक भ�ा वापतको रकम बु�ेको भरपाईमा ३ जनाको सिहछाप नभएको

३�२� िहमाल �साद गौतमको तलबबाट क�ा
गरी दा�खला गरेको �

३�२�

२०७६।७७
दफा ४३

भ�ा िवतरण गरेकोमा पिन भ�ा खच�  - पा�लको वडा नं. ४ मा सामा�जक
सुर�ा भ�ा निवकरण आ.व. २०७७/७� का लािग निवकरण गरेवापत
देहायका पदा�धकारीह� र कम�चारीह�लाई �ितिदनको खाना खच� वापत
भ�ा रकम िदएको दे�खयो। वडाबाट जनतालाइ आधारभूत सेवा �दान
गदा� समेत पदीय दािय�व िभ� पन� काय�मा समेत खान पाउने कानूनी

३०००० स�ब��धत कम�चारीह�को तलबबाट
क�ा गरी दा�खला गरेको �

३००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आधार बेगर थप सुिवधा भनेर �लनु उपय�ु नदे�खएकोले दा�खला ह�नु पन�
�

नाम पद भु�ानी रकम

धन बहादरु
तामाङ

वडा�य� ६०००

िनम�ला
�ल�बु

म.सद�य ६०००

म�जु वद�वा द.म.सद�य ६०००

च�� कुवेर
फागो

सद�य ६०००

पहलमान
तामाङ

कम�चारी ६०००

ज�मा ३००००

२०७६।७७
दफा ४९

पूवा�धार िवकास काया�लयलाई भु�ानीः चैनपुर बा�िवसे सडक काय��मका
लािग भिन पूवा�धार िवकास काया�लयको नाममा �.१६७९००� भु�ानी
भएकोमा सोको रकम के कुन �योजनमा भु�ानी भएको हो, �माण
कागजात बेगर खच� ले�खएकोले सो �योजन खु�ने कागजात पेश गनु�पन�
�.

१६७९००� चैनपुर बा�ब�से सडक काय��मका लािग
भिन पुब�धार िवकास काया�लयको नाममा
� १६७९००� भु�ानी भएकोमा सोको
�माण पेश गरेको �

१६७९००�

२०७६।७७ काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोः ३२९-३/२१ साव�जिनक ख�रद ६०३३०१६ काय� स�प� �ितवेदन पेश गरेको � ६०३३०१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दफा ७९ िनयमावली, २०६४ को िनयम १२�(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई
�ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबु� गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ। िन�न
योजनामा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको दे�खएन स�प� काय� �ितवेदन
तयार गनु� पद�छ।

भौ.नं./ िमित सिमित स�प� िमित स�प� रकम

२९९-३/२६ सराङ
िपखुवा
दोभान
सडक
िनमा�ण

२०७७/२४ ४७१३६२९

२२१-३/२� पोखरी
ित�खढंुगा
मोटरबाटो
मम�त

०३/२६/२०७७ १३१९३�७

ज�मा ६०३३०१६

ज�मा ७९०��२ ज�मा ७९०���२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np60 of 60

७५ अ�ाव�धक वे�जुः 
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जु (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जु (B)

यो वष� कायम बे�जु
(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जु (D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जु

(E=A-B+C+D)

१०१००९ ७९०९ १०९९४ ० १०४०९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


