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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

याष्ट्रराई स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी 
कामाारमको रेखा काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्चत्म 
सभेतको र्वचाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु 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 । सोही व्मवस्था फभोर्जभ स्थानीम तहको 
207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ 
कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको 
अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य ऩरयचारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य 
प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि 
प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय यामसर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक 
आम स्रोत व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट िदएको, फक्मतता 
असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खचा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी 
अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खचा गयेको, खरयद काननु र्वऩरयत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खचा गयेको, फचत अनदुान 
र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खचाको फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनतट गयेको, रागत अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय 
यहेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, जनसहबातगता नजटेुको, िदगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य 
कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभाचायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैंक र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा 
सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। 

स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको 
देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरू य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभाचायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा, दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 
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प्रदेश रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम 

(सदूुयऩर्श्चभ प्रदेश) 
ऩर सॊखमााः २०७८।७९ 

च.नॊ. ३९७                                                                                     तभतताः २०७९।३।१९ 

र्वषमाः रेखाऩयीऺण प्रततवदेन । 

श्री नगय प्रभखुज्मू, 

फेदकोट नगयऩातरका,  
कॊ चनऩयु। 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

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

हाम्रो यामभा, मस प्रततवदेनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असय फाहेक ऩेश बएको 
२०७८ आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत प्रचतरत काननुफभोर्जभ सायबतू रूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्चरण गदाछ ।   
कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
1. रेखाऩयीऺणफाट रू.३ कयोड ८७ राख ४ हजाय फरेुज ुदेर्खएको छ। सोभध्मे तभतत २०७८।११।१३ भा प्राि प्रततर्क्रमाफाट रु.३ राख 

८२ हजाय पस्मौट बई असरु गनुाऩने रु.१९ राख ६४ हजाय, प्रभाण कागजात ऩेश गनुाऩने रु.१  कयोड १९ राख ६७ हजाय, तनमतभत 
गनुाऩने रु.१ कयोड ४८ राख ८९ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रू.९५ राख ४२ हजाय फाॉकी फरेुज ुयहेको छ । ऩातरकाको गत वषासम्भ रु.५ 
कयोड ३२ राख ७९ हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मस वषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पर्छ्यौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुज ुसभेत 
हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ुरु.८ कयोड ४६ राख २९ हजाय यहेको छ । मस ऩातरकाको फरेुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फरेुज ुर्स्थतत 
मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. ऩातरकाको 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 प्रततवदेनभा  औल्माइएको 
छ।कामाारमफाट सम्प्ररे्षत रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवदेन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ ।   

3. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनु े
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 कानूनफभोर्जभ 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  बने्न कुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   

 

र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको र्जम्भेवायी 
आतथाक कामातफतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रचतरत काननु 

फभोर्जभ सही य मथाथा हनुे गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा 
यर्हत स्वरूऩभा फन्ने गयी आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ। नगय कामाऩातरका, नगय 
प्रभखु य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवदेन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।  

  
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवदेन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्ती सभेतका कायण सायबतू रूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्चत आश्वस्तता 
प्राि गयी यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवदेन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो।रेखाऩयीऺणभा उर्चत आश्वस्ततारे साभान्म स्तयको 
आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हनु्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नऩेार सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रचतरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका 
जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्न ेतनर्श्चतता बन ेहुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै 
पयक ऩाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनु ेर्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको 
छ।  

 

 

 

          (ताया प्रसाद ऩाण्डे) 
 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 
 

फेदकोट नगयऩातरका, कॊ चनऩयु 
 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयतटी 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
 

८१ ८८ ३८७०४ ३ २२ ३४२ ७८ ६६ ३८३६२ १९६४ १४८८९ ११९६७ ० ० २६८५६ ९५४२ 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
गत वषा 

सम्भको फाॉकी 
सभामोजन मो वषाको पस्मौट  फाॉकी फेरुज ु मो वषा सम्ऩयीऺणफाट कामभ 

फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

५३२७९ ० ७०१२ ४६२६७ ० ३८३६२ ८४६२९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बेदकोट नगरपा�लका, कंचनपुर , बे�कोट नगरपा�लका , कंचनपुर

काया�लय �मुख Padam Raj Bhatta २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Deepak Raj Joshi २०७९-२-४

लेखा �मुख Prem Bahadur Nidal २०७७-४-१ २०७९-२-३

बे�जु रकम ३८,७०४,६५४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १८,३७,०८,४८७.५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४४,४६,५६,१६० चालु खच� ५३,६७,५०,५३९.८

�देश सरकारबाट अनुदान १,१४,२०,००० पँूजीगत खच� १७,०३,९१,४३२

राज�व बाँडफाँट ११,९९,७७,५६०.५ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय १,२८,४५,६५८

अ�य आय १६,९७,२४,६६७.०८

कुल आय ७५,८६,२४,०४५.५८ कुल खच� ७०,७१,४१,९७१.८

बाँक� मौ�दात २३,५१,९०,५६१.२८
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �वध�न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा, सभा सद�य, १६९.९२ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ६२७९१ जनसं�या रहेको छ ।

२ छलफल
लेखापर��णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जोिखम �व�लेषण, लेखापर��ण नी�त, मापद�ड, �यव�थापन ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण माग�दश�न,
�यवसा�यक लेखापर��णका असल अ�यासको आधारमा तयार गर�एको �वीकृत लेखापर��ण योजना, काय��म र लेखापर��णको �व�ध अनसुार लेखापर��ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��णको �न�कष� स�हत ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �वि�य �ववरणको श�ुताको िज�मेवार�
�यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� देिखएका �यहोराह� उपर �मती २०७८। । मा �यव�थापनसँग छलफल गर� कायम
भएका �यहोराह� �न�न अनसुार छन्

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
यस पा�लकाबाट लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ा िमित २०७८।९।११ मा िफता� �. २४८४६६१, िविभ� िव�ालयको बढी िनकासा िमित २०७८।९।
१३ मा �. ९४१८२०।, नगर िश�ा सिमितको भ�ा वापत िमित २०७८।१०।३ मा दा�खला �. ८९२५, पा�र�िमक कर दा�खला िमित २०७८।१०।३ मा �.

५०६००,पा�र�िमक कर दा�खला िमित २०७८।१०।३ मा �. १०४९१, बढी �याला भु�ानी िमित २०७८।९।२८ मा दा�खला �. ५२००, पा�र�िमक कर
िमित २०७८।९।२८ मा दा�खला �. ८६४४ र सहजीकरण भ�ा िमित २०७८।९।३० मा दा�खला �. १०२०० गरी ज�मा �. ३५१९६२१ असुल भएको छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण

४.१
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु� पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
•. �थानीयसरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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.• �थानीयसरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• . �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन ।
• . साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन ।
•. अधुरा आयाोजनाह�को सिम�ा गरेको �माण दे�खएन ।
•. नगरपा�लका काया�लयले बैक िहसाव िमलान गरेको दे�खएन ।
•. 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु� पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
· �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो .।
· • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
· • काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
· • कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल 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 से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु� पन�मा तयार गरेको पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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·• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नु भ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74 (2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय� स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ७४ जनाको दरब�दी रहेकोमा .२०
दरब�दी �र� रहेको पाईयो ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतण मु�ख रहेको पाईयो ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु� पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ सूचना �िवधी प�ितः 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 िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणको
�यहोरा िन�न रहेको छ ।
१. काया�लयको आफनो पह�च भ�दा बािहरको िनकायको पह�च रहेको ।
२.स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन ।
३. स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था गरेको दे�खएन ।
४ . काया�लयमा २ �कारका स�टबेयर �स�यास र सु�को �योग गरेको कारण एिककृत� आ�थ�क िबवरण तयार गन� �यानुअलमा भर पनु� पन� अव�था रहेको ।
सम� कारोवार एउटै स�टवयरबाट नभएको कारण नगरपा�लकाको वा�तिबक आय �यय िनका�न सम�या दे�ख�छ ।

४.३ म   .ले.प फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग म.ले.प फारामको �यव�था ग�रएको छ ।
यस स�ब�धमा देखएका �यहोरा िन�न रहेका छन ।काया�लयले म.ले.प. फाराम बमो�जम सवारी साधनको अिभलेख अधाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ
।

म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक आंिशक �ममा मा� राखेको दे�ख�छ ।
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.४ �मण अिभलेख : �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने कम�चारीको �मण �ार�भ गरे पिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसुिच ६
बमो�जम म.ले.प फारामको �योग गरी अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ �मण गरेका कम�चारीह�को िन�न
अनुसारको िबवरण राखेको दे�खएन अत काया�लयले यसतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

म. ले. प. फाराम बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन आंिशक �पमा मा� �लने गरेको दे�ख�छ ।

४.५ बे�जु लगतः यस काया�लयले बे�जु स�ब��ध म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मको �योग गरेको दे�खएन । अत काया�लयले म. ले. प. फारामको �योग
गरी बे�जु अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५ कानुन िनमा�ण

५.१ कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन �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 छ । यस
काया�लयले गत िबगत बष�ह�मा ३९ वटा कानुन िनमा�ण गरेको र चालु आ.वा.मा २ वटा िनद�िशका तयार गरेको दे�ख�छ भने आव�य�ा अनुसार नगरपा�लका
लाई लागु ह�ने कानुन िनमा�ण भए भएन एिकन ह�न स�ने आधार दे�खएन । अत नगरपा�लकाले एिकन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२
�याय स�पादन : �यथािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको
�यव�था गरेको छ । यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७६।७७ मा दता� भएका २ र आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा ६० गरी ज�मा ६२ वटा उजुरी दता� भएकोमा
३३ वटा उजुरीको फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाएको दे�ख�छ भने २९ वटा उजुरी समयमा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाएको दे�खएन । अत
काया�लयले समयमा उजुरी कारवाही िकनारा लगाउन तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ पदा�धकारी सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�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 �. १९३२६५००।-सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं. िववरण �मुख उप�मुख वडा�य� १०
जना

काय�पा�लका सद�य ८
जना

सभाका सद�य ३३
जना

ज�मा ५३
जना

१ बैठक भ�ा ४२००० ४२००० ४२०००० ३३६००० १३८६००० २२२६०००

२ यातायात खच� ० २१०००० ० ८४००० ३४६५०० ६४०५००

३ टेलीफोन, मोबाइल १४७००० १२६००० ८४०००० ५८८००० १३८६००० ३०८७०००

४ पु�तक, पि�का, इ�टरनेट १३६५०० १०५००० ८४०००० ५८८००० १७३२५०० ३४०२०००

५ सम�वय तथा सहजीकरण २१०००० १८९००० १३६५००० १००८००० २७७२००० ५५४४०००

६ अित�थ स�कार २३१००० २१०००० १६८०००० ० ० २१२१०००

७ खानेपानी, िवजुली,
सरसफाई

८४००० ७३५०० ५२५००० ४२०००० ६९३००० १७९५५००

८ चाडपव� खच� २७५०० २५००० १८०००० ८०००० १९८००० ५१०५००

ज�मा ८७८००० ९८०५०० ५८५०००० ३१०४००० ८५१४००० १९३२६५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदन्ै। तर नगरपा�लकाले यस वष� २६ जनालाई �. ३१०००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता िवतरणका लािग काय�िव�ध
�वीकृत गरेर ठोस आधारमा सहायता िदने, �यव�था लागू गरी िदने, आ�थ�क सहायता खच� ले� ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

८ कम�चारी स�ठन र �यव�थापन

८.१ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५० को �यव�था अनुसार �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयबाट िनजामती कम�चारीह�को
तलबी �ितवेदन पारीत गराएर मा� तलब खच� ले� नु पन� आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा नगरपा�लकाको �ािव�धक तथा अ�ािव�धक गरी �थायी दवुतैफ� का ५४
जना �थायी कम�चारीह�को ज�मा �. ३०५७९१२१ तलब भ�ा भु�ान गरेको पाइयो । नगरपा�लकाले उ� कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पारीत नगराई
तलब भ�ा भु�ान गरेकोमा सो को �ेड एक�न गन� सिकएन ।

८.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी सँगठन 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� २७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ८३९०६८५ खच� लेखेको छ ।

८.३ �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव� लेषण गरी स�ठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ। नगरपा�लकाले यस वष� िबिभ� न तहका ७४ दरब�दी �वीकृत गरी ५४ जना �थायी कम�चारीको पदपूित� भएको बाँक� २० दरब�दीमा ३० जना करार
कम�चारी राखी सेवा �वाह गरेको पाइयो । मु�य पद �मुख �शासक�य अ�धकृत, इ��जिनयर लगायतको पदपूित� भएको पाइएन । �यसै गरी सोही ऐनको दफा
८३ (८) बमो�जम पा�लकाले �वीकृत दरब�दी वािहर रही सहायक �शासन ३ जना बढी, अ. हे. व. ६ जना बढी र अ. न. िम. ७ जना बढी गरी १६ जना बढी
कम�चारीलाई करारमा राखी �. ४४१७७९० खच� लेखेको छ । �वीकृत दरब�दी वािहर राखी खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

४,४१७,७९०

�म भौचर
न�बर
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९ �कोप �यव�थाप खच� र िववरण

९.१ िवपद ्जो�खम् �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थािनय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोषमा रहने
रकम भु�ानी गन� गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकामा रहेको उ� कोषमा गत बष�को मौ�दात �. १२८३७००० रहेको, यो आ.व.मा �. ६०६८००० ज�मा
भएकोमा �. १२६८७००० खच� भई �. ६२१८००० बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

९.२ काया�लयले कोिभड �कोप �यव�थान स�दभ�मा �थानीय तहको आ�नैे बजेटबाट िविनयोजन भएको �. ५००००००, स�ीय कोिभड कोषबाट �. १००००००,

अ�य �ोतबाट �. ६८००० तथा मौ�दात �. १२८३७१४७ गरी कूल रकम �. १८९०५१४७ म�ये �वारे��टन िनमा�ण �. ६८००४४६, आइसोलेशन के��
िनमा�ण �यव�थापन �. १३८११४३, औषधी एवं �वा��य उपकरण तथा सामा�ी ख�रद �. २५३४८०३, �वा��य पूवा�धार िनमा�ण �. १०००००० तथा अ�य
शीष�कमा भएको खच� तथा �यव�थापन �. ९७०२०८ गरी ज�मा �. १२६८६६०० खच� गरी बाँक� मौ�दात �. ६२१८५४७ रहेको िववरण पेश भएको छ ।
एकमु� �पमा खच� देखाईएको उ� रकम कहाँ कहाँ कसोरी खच� भएको हो खु�दन्ै । अत: एिकन नगरी ह�ने य�ता खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ । कोिभड कोषमा
�देश सरकार, सँिघय सरकार ,अ�य िनकायगत अनुदान पटक पटक �ा� भएकोमा सो को िनकायगत �ा�ी एवँ िशष�कगत खच�को िव�तृत िववरण
नगरपा�लकाले तयार गरेको छैन् । औष�ध लगायतका �वा��य सामा�ी ख�रद एवँ िवतरण, राहात िवतरण, �वारे��टन स�ालन खच� लगायतका िशष�कगत खच�
पुि� ह�ने िववरण सिहतको लेखा अ�ाव�धक नगरेको कारण खच� एिकन गन� सिकने अव�था छैन् । िशष�क नखुलाई अ�य िविवध खच�को रकम �. ९ लाख ७०
हजार दे�खनुले कोिभड-१९ रोकथाममा िनकायले गरेको खच� पारदश� छैन् ।

९.३ ि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 ।
नगरपा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

९.४ पा�लकाले यस आ�थ�क २०७७।०७८ मा िबिभ� न ५ जना �वा��यकम�लाई ज�मा �. ३९३२६७ जो�खम भ�ा िदएको पाइ�छ । कुन तह वा पदको कितको
दरले जो�खम भ�ा खच� ले� ने भनी आधार पेश भएको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.५ यस नगरपा�लकामा रहेको सामादजैी ३ ��थत वेदकोट नगर कोिभड अ�पतालमा १ जना मेिडकल अिफसर, २ जना �टाफ नस�, १ जना काया�लय सहयोगी र १
जना चौिकदारको दरब�दी रहेकोमा सबै पदह�मा पदपूित� भएको छ । पदपूित� म�ये सबै पदमा करारमा िनयिु� भएको छ ।

९.६ सामाद�ैज ��थत बेदकोट कोिभड अ�पतालमा भे��टलेशन १ तथा आइ�सय ुबेड १ आव� यक रहेकोमा उ� सामा�ीह� उपल�ध छैन् । यसले अ�पतालको सेवा
�भावकारी छ भ� ने यक�न गन� सिकदन्ै ।

१० राज� व तथा आ�त�रक आयतफ�

१०.१ �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय
समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ। नगरपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको
��थित देहाय बमो�जम छ ।
(�.हजारमा)

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

५२२२७२ १२८४६ २.४०

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा २.४० �ितशत मा� रहेको छ ।�यसैले
नगरपा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१०.२ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७ (१), (२), (३), (४) 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 । �यवसाय र�ज�� ेशन द�तुर, मृ�यदुता� �सफा�रस द�तुर, नाता �मािणत अ�य सेवा शु�क सेवा
िदएकोमा सो बापतको आय वडागत �पमा असूल भएको काया�लयबाट �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला
गरेको छैन् ।

�म भौचर
न�बर
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१०.३ आ�थ�क काय�िव�ध एवं िव�ीय उतरदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा २५ ले अिभलेख अ�ाव�धक ग�र सो को लेखाप�र�ण गराउने �ज�मेवारी
काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयले यो वष� राज�व आ�दानीको म.ले.प. फारम नं. १०८ नराखेको तथा दिैनक राज�व असुलीको दिैनक
िटपोट खाता सिहत असुली र ब�क दा�खलाको अिभलेख राखेको पाइएन । वडा काया�लयह�ले नगदी र�सद काटी नगद आ�दानी गरेको र खातामा नचढाएको
कारण यथाथ� आ�दानी यिकन गन� सिकएन । आ.व. ०७७।७८ मा नगरपा�लकाले िविभ� वडा तथा नगरपा�लका समेतबाट बािष�क िववरण अनुसार �.

१२८४५६५८ आय �ा� भएको देखाएकोमा उ� आ�त�रक राज�व म�ये कुन कुन वडा र नगरपा�लकाको कित राज�व �ा� भएको र कित दा�खला भएको
भ�े एिकन गन� सिकएन । सबै वडागत आ�त�रक आयको कारोबार बैि�ङ �णाली माफ� त् स� चालन गरी आय अिभलेख अ�ाव�धक गराई रा� नु पद�छ ।

१०.४ आ�थ�क काय�िव�ध एवं िव�ीय उतरदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा २५ ले राज�वको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सो को िववरण रा� ने �ज�मेवारी
काया�लय �मुखको ह�नेछ । आ.व. २०७७।०७८ मा नगरपा�लकाले िबिभ� न वडा तथा नगरपा�लका समेतबाट बािष�क िववरण अनुसार �. १२८४५६५८ आय
�ा� भएको देखाएकोमा उ� आ�त�रक राज�व �ा� गदा� र�सद िनय��ण खाता काया�लय �मुखको �मािणत गराई रा� नु पन�मा सो गरेको पाइएन । साथै �. २
करोड १९ लाख ३० हजार राज�व स�लन गन� अनुमान गरेकोमा सो को ७०.७२ �ितशतले घटी राज� व �ा� गरेकोमा वडागत आ�त�रक आयको कारोबार
बैि�ङ �णाली माफ� त् स� चालन नगरेकोमा उ� राज� व स�लन बैि�ङ तथा स�टवेयर �णाली माफ� त् अिभलेख अ�ाव�धक गराई कारोवार �यव��थत र
पारदश� बनाउनु पद�छ ।

१०.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� संकलन, अिभलेख र सो को �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 �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सो को
मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने
ह� ँदा सो को संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या� वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत
साथ�कता नपाउने ह� ँदा यसतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१०.६ आ�थ�क काय�िव�ध एवं िव�ीय उतरदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा २५ ले राज�वको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सो को लेखापरी�ण गराउने
�ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयले यो वष� राज�व आ�दानीको म.ले.प. फारम नं. १०८ नराखेको तथा दिैनक राज�व असुलीको
दिैनक िटपोट खाता सिहत असूली र ब�� दा�खलाको अिभलेख राखेको पाइएन । भवन टहरा, ज�गा, पोखरी आिदको वहाल रोय�टी आिदको शु�क होिड�ङ् बोड�
पाक�  लगायतको शु�क र बोलप� लगायत कागजात िब��बाट �ा� आय खातामा नचढाएको कारण यथाथ� आ�दानी यक�न गन� सिकएन । काया�लयले गो�वारा
भौचर उठाई �े�ता तयार गनु�पन�मा सो गरेको छैन्। यसले गदा� नगरपा�लकाले आ�दानी गरेको राज�व सबै दा�खला भयो भने यक�न गन� सिकने आधार दे�खएन
। साथै आ�दानी रकम सोिह िदन वा सो को भो�लप�ट दा�खला गनु�पन�मा मा�सक/�ैमा�सक �पमा समेत दा�खला गन� गरेको दे�खयो । तसथ�, ऐनको �यव�था
अनुसार आ�दानी रकम समयमै दा�खला ग�र तोिकएको ढाँचा अनु�प राज�वको लेखा अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

११ पु�जगत खच�

११.१ काय� �वीकार �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएका िनमा�ण काय�आपूित� ग�रएको मालसामान
वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको िन�न �यहोरा राखी �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ ।
१ . ख�रद स�झौता सं�या,
२. स�प� भएको िनमा�ण काय�,पा� भएको माल समान वा सेवाको िबवरण,

३.िनमा�ण काय� स�प� भएको वा माल समान वा सेवा पा� भएको िमित,

४. स�प� िनमा�ण काय�,पा� मालसमान,वा सेवा �वीकृत भएको िमित
मा�थ उ�े�खत बमो�जमको �यहोरा �ितबेदन तयार भएपिछ साव�जिनक िनकायले आव�य �ि�या पुरा ग�र भु�ानीको लागी आ�थ�क �शासनमा लेखी पठाउनु
पन� �यव�था छ । यस काया�लयदारा आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा संचा�लत वा िबगत आा.वा .बाट सद� आएका यस बष� स�पन भई भु�ानी भएका योजनाह�को
काया�लयले काय� �वीकार �ितबेदन तयार गरेको दे�खएन । काया�लयेले अ�धकाश्ंं योजनाको नापी िकताब र काय� स�प� �ितबेदन तयार गन� गरेको र उ�
�ितबेदनमा समेत काय� शु� भएको र स�प� भएको िमित समेत उ�ेख नगरी �ािब�धक र काया�लय �मुखले सिह गरी रकम भु�ानी गन� गरेको दे�ख�छ । यसरी
िनयमावलीमा भएको �यव�था पालना नगरी गरेका काय� समयमा नै भएका ह�न भ� सिकने आधार दे�खएन । अत नगरपा�लका काया�लयले िनयमावलीमा भएको
�यव�था पालना गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.२ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�– पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको
िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको
उ�चतम �योग गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था,
लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �. २४००००।००भु�ानी िदएको पाईयो ।

�स.न. पाउने सं�थाको नाम काय� रकम

१ �सदसरोबर �हम कु�ज धािम�क पय�टक �े� सिमित पराल ख�रद २४००००।००

११.३ पूव�िनधा�रत �ेितपुित� : साव�जिनक ख�रद िनयमाली २०६४ को िनयम १२१ मा आपुित�कता� ,परामश�दाता ,सेवा �दायक वा िनमा�ण �यावसायीको िढलाईको
कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको सो स�झौतामा तोक�एको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशत
नबढने गरी �ित िदन शु�य दशमलब शु�य पाँच �ितशत पुव�िनधा�रत �ितपुित िदनु पन� ◌्�यव�था छ । यस नगरपा�लकामा आ�थ�क बष� २०७५।७६ का ३ र
२०७६।७७ का ८ वटा योजना नगरपा�लका काया�लयले हाल स�म �याद थप गद� आएको दे�ख�छ । यसरी नगरपा�लकाले स�झौता गरेका योजनाह� २००
�ितशत स�म समय �याद थप गदा� पिन स�प� भएको नदे�खएकोले काया�लयले उ� योजना ह�को काय� समयमा स�प� गराउन िनयमावलीको �यव�था
पालना गन�तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.४ 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 छ । यस काया�लयदारा �दान ग�रने सेवा सुिबधा र
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�णलाईअिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा काया�लयले आंिशक मा�को गन� गरेको दे�ख�छ । अत
काया�लयले काया��वयनतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

११.५ अधुरा आयोजना– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��यउ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ३३ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक
समी�ा गनु�पन�र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार�यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग
चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपरगनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार� ४०२०४९६० का
११ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारकोदािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता
गरी बषौस�मपिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

योजनाको नाम आ�थ�क बष� िनमा�ण क�पनीको नाम स�झौता रकम भु�ानी रकम

बेदकोट कुकेट �टुिडयम नामा�ण २०७५।७६ मा�सन क��ट�शन २३४२७६३ १७५४८०१

बेदकोट न.पा क�पाउ�ड वालको काय� २०७५।७६ एम िड �ुप १०११९६४३ ८१९६०००

वडा न.१ वडा काया�लय भवन २०७५।७६ एम िड �ुप ६२८७०४० ४७४५३५५

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.१ २०७६।७७ सफल िन.से. २५५४१५६ १८८५५८०

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.२ २०७६।७७ �ज.के.�ुप २५५१६६५ २५५१६६५

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.४ २०७६।७७ अ��मता िब��स २४५१२५४ १६१७२४७

�म भौचर
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�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.५ २०७६।७७ अ��मता िब��स २४५१२८३ १४५५११४

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.६ २०७६।७७ जय दगुा� महाकाली िन.से. २६४०९३७ ०

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.८ २०७६।७७ अ��मता िब��स २४३३००९ ७८९५३१

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.९ २०७६।७७ बेदकोट िन.से २६११९२२ २४००८८१

�वा�थ के�द भवन िनमा�ण वडा न.१० २०७६।७७ सफल िन.से. ३८६१२८८ ३१९७४८५

ज�मा ४०२०४९६० २८५९३६५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ पे�क� 
पे�क� बाक�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको िमितले १५
िदन िभ� खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भपा�इ र कागजातसिहतको �ितवेदन काया�लयमा पेश गन� र काया�लयले �ा� भएको सात िदनिभ� पे�क� फ�य�ट
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे��क िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��य स�म पे�क� फ�य�ट ह�न नसक� पे�क� बाक�को िववरण
कायम गरेको छ ।

पे�क� �लनेको नाम �योजन �याद नाघेको पे�क� रकम �याद ननाघेको पे�क� रकम

राजे�� िनमा�ण सेवा �ा.ली. काया�लय भवन िनमा�ण ८५०००००.०

सुमन क����सन मेस वायर १३००००.०

अ�मीता िव�डस� ए�ड क��ा�टस� �ा.ली. आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं. ५ १२५९३९.०

अ�मीता िव�डस� ए�ड क��ा�टस� �ा.ली. आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं. ८ २६०२६०.०

अ�मीता िव�डस� ए�ड क��ा�टस� �ा.ली. आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं. ४ ७६०७९.०

जयदगु� महाकाली िनमा�ण सेवा �ा.ली. आधारभूत �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं. ६ ४५००००.०

शुभम् डेभलपस� ए�ड क��ा�टस� �ा.ली. कभड� हलको पाक� िट� ५२५३००.०

के.के. िव�डस� ए�ड क��ा�टस� आइसोलेशन भवन िनमा�ण ८५००००.०

ज�मा ९५४२२७८.० १३७५३००.०

९,५४२,२७८

१३ बजेट तथा काय��म

�म भौचर
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१३.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः - �थानीय सरकार 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 उप �मुख �ी सुिशला �संह ले िमित २०७७।३।१० गते �.७२ करोड ४० लाखको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।४।५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको दे�ख�छ ।

१३.२ खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. १ करोड २८ लाख ४५ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ५९ करोड ३६ लाख ७१
हजार र अ�तरसरकारी अ��तयारीबाट �.१५ करोड २१ लाख ७ हजार समेत �. ७५करोड ८६ लाख २३ हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.३१ करोड
१२ लाख ५ हजार, पँू�जगत तफ�  �.१७ करोड ३ लाख ९१ हजार, धरौटी र कोष िफता� वापत �.१ करोड ९६ लाख ५५ हजार र अ�तर सरकारी अ��तयारी
वापत �.१५ करोड २१ लाख ७ समेत �.७० करोड ७१ लाख ४१ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १.८२ �ितशत रहेको छ ।
यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. १ करोड ९३ लाख २७ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १५०.४६ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ४४  �ितशत चालु, २४.१ �ितशत पँू�जगत िनमा�ण र ३१.९ �ितशत अ�य खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१३.३ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �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 सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको
�ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।
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१३.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र
अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था छ । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको
थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका
िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा पा�लकाले सिमित नै गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भए अनुसार बजेट सीमालगाएत �े�गत
िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा तथा सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

१३.५ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा�
ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट
सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा
िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र
बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय
अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको
छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत
पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

१३.६ रकमा�तरः- 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। पा�लकाले रकमा�तर स�ब�धी सीमा नै िनधा�रण नग�र आठौ ँनगरसभाको िनण�य बमो�जम िविभ�
िशष�कमा कुल � ३ करोड १६ लाख ७१ हजार अथा�त् कुल बजेटको ४.३७ �ितशत रकमा�तर गरी खच� गरेको छ । यसरी रकमा�तर गन� पाउने सीमा नै
िनधा�रण नभएको अव�थामा काय��म संसोधन तथा रकमा�तरण गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१३.७ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �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 । � हजारमा

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास 74692 39434 8.19

२ पूवा�धार िवकास 130171 64469 13.39

३ सामा�जक िवकास 364065 251931 52.31

४ बातावरण तथा िवकास 0 0 0

५ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 46411 30382 6.30

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 134582 95379 19.81

ज�मा 749921 481595 100

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कूल खच� म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ५२।३१ �ितशत र सबै भ�दा घटी बातावरण तथा
िवकासमा ० �ितशत �ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही
आधारमा बजेट सांकेितकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काय�न�यन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१३.८ क. चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
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उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक 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 । � हजारमा

�.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सकखच�

�थम चौमा�सक दो�ोचौमा�सक ते�ोचौमा�सक आषाढमिहना

१ चालु खच�तफ� 311205 86010 74931 150264 60006

२ पँू�जगत खच�तफ� 170392 24483 37299 108610 84227

३ ज�मा 481597 110493 112230 258874 144233

�ितशत 100 22.94 23.30 53.75 29.94

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.   ४८ करोड १५ लाख ९७ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.११ करोड ४ लाख ९३ हजार
अथा�त २२.९४ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �११ करोड २२ लाख ३० हजार, अथा�त २३.३० �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.२५ करोड ८८ लाख ७४
हजार, अथा�त ५३.७५ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.१४ करोड ४२ लाख ३३ हजार अथा�त २९.२९ �ितशत खच�
दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत
खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।
ख. ल�य �गित : काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य
�तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित
तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ । � हजारमा

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

काय��म सं�या 182 7 10 12 124
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रकम 13071 3500 25520 41535 59615.96

१४ िश�ा तफ�

१४.१ ि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�छ ।

s.n. Name दरब�दी पदपुत� पदपपुत�म�य करार बालिवकास सहजकता� िव�ाथ�सं�या

1 Sharda Secondary school १७ १७ २ 4 817

2 Baijanath Secondary School Bedkot-2 Jadepani २५ २५ १६ 2 1432

3 Bal Jyoti secondary school bedkot-4,Baitada ११ ११ ९ 4 395

4 Siddha Baijanath Secondary School Bagunn १० १० ६ 1 385

5 Ratna Secondary School Bedkot-10,Chatahari ११ ११ ४ 4 641

6 Siddhanath Basic School Basanthala ८ ८ १ 2 326

7 Shree Siddhanath Basic School Hattithala ४ ४ ० 1 142

8 Shanti Niketan Pra V Bedkot-3,Shantipur. ४ ४ १ 3 98

9 Saraswati Secondary School Dharampur १० १० ५ 3 583

10 Ganesh Basic School Bedkot-1,Pipalthala 1 265
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७ ७ ५

11 Saraswati Basic School Bedkot-2,Chandaniphata ७ ७ ५ 3 304

12 Ghatal Basic School Bedkot-5, Polkhari ८ ८ ३ 3 276

13 Mukti Basic School Bedkot-5,Dharampur ५ ५ ० 1 319

14 Ghatal secondary school Bedkot-7 Suda १७ १७ २ 4 518

15 Baijanath secondary Gailnadi १३ १३ २ 4 281

16 Bhuwaneswari Secondary School Sisaiya २० २० ६ 2 923

17 Udaydev Secondary School Bedkot-9.Sundarpur १५ १५ ७ 5 814

18 Nawadurga Basic School,Bedkot-10,Nayagaun ८ ८ ३ 4 221

19 Janata secondary school Bedkot-7,Gauji ८ ८ ४ 3 287

20 Siddhanath Secondary School Bedkot-6,Musepani ८ ८ ४ 2 300

21 Prem Singh Dhami Smriti Basic school, Gauji ८ ८ ३ 2 119

22 Pashupati Basic School Basantapur ७ ७ २ 3 184

Total २३१ २३१ ९० 61 9630
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१४.२ 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 ।

१४.३ ि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 ।

१४.४ ि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 ।

१४.५ िनःशु�क पा�पु�त अनुदानः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट �कािशत ग�रएको 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� �.३३३४०१८।– ि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 ।

१५ िव�ीय िववरण 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बैक िहसाब िमलान नगरेकोः – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा
िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाको यस वष�को ब�क िहसाब िमलान िववरण
देहायबमो�जम रहेको छः

�स.नं. कोष/खाता �े�ताअनुसार अ��तम
मौ�दात

वकै अनुसार अ��तम
मौ�दात

फरक कैिफयत

१ ग १.१ -आ�त�रक राज�व खाता ० ३१,३०,१२० -३१३०१२० संिचत कोष ट� ा��फर

२ ग १.२ -बाँडफाँडबाट �ा� राज�व
खाता

० १५,५१,३२८.७४ -१५५१३२९ संिचत कोष ट� ा��फर

३ ग १.३ -आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ०

४ ग २.२ -चालू खच� खाता- जोर वष� ० ८८,८६८ -८८८६८ सा�न बाँक� चेक िववरण

५ ग २.४ -पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ० २०,६६,७६३ -२०६६७६३ सा�न बाँक� चेक र संिचत कोषमा
ट� ा�सफर ।

६ ग २.७ -िविवध खच� खाता ० ० ०

७ ग ३.१ -�धानीय तह धरौटी खाता १,४२,४०,०९९.५३ १,४०,९८,००२.५३ १४२०९७ �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा
ह�न गएको रकम यसमा फ�ता�

८ ग ४.१ -�थानीय तह स��त कोष
खाता

२०,४९,००,०९०.९० २०,००,८६,८७४.१६ ४८१३२१७ िविभ� खाताबाट ट� ा�फर ह�न
बाँक�

९ ग ५.१ -�थानीय तह िविवध कोष ९८,३१,८२३.८५ ९८,२४,८२३.८५ ७००० संिचत कोष ट� ा��फर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खाता

१० ग ६.१ -�थानीय तह िवभा�य कोष
खाता

० ५६,८६,४४० -५६८६४४० �देश ट� ा�सफर

११ ग ७.२ -�थानीय तह �कोप
�यव�थापन कोष खाता

६२,१८,५४७ ६३,६९,४२३ -१५०८७६ धरौटी खातामा ट� ा�सफर र सा�न
बाँक� चेक

कुलज�मा २३,५१,९०,५६१.२८ २४,२९,०२,६४३.२८ -७७१२०८२

१६ कोष तथा स�प�� �यव�थापन

१६.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १०६ (१) तथा १११ (१,२,३,४,५, ६ र ७) बमो�जम काया�लयले पेश गरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदन अनुसार �योगमा नरहेको, मम�त तथा �ललाम गनु�पन� िबिभ� न मालसामान तथा सामा�ीह�लाई १ मिहनािभ� �ललाम �कृया शु�
गनु�पन� तथा िमनाहा िदनुपन� िबिभ� न सामा�ीह�लाई सिमित बनाई िमनाहा िदनु पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको �ज�सी �ितवेदन अनुसार
�योगमा नरहेका १४ िक�समका ४३ वटा सामान मम�त गरेमा स� चालनमा �याउन सिकने, २० िक�समका १३५ सामा�ीह� ज�तै साइकल, प�ा लगायतका
सामान मम�त ह�न नस�ने भई �ललाम गनु�पन�, िबिभ� न भवन र�रोगन तथा मम�त गनु�पन� र काया�लय भवनको ज�गा �माणपूजा� �ा� गनु�पन� भिन �सफा�रस गरेको
छ । �ितवेदनमा उि��खत �सफा�रस बमो�जम अ�य �कृया अपनाई मालसामान तथा सामा�ीह�को मम�त र �ललाम गरेको पाइएन । उि��खत सामानह�लाई
काया�लयले िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम मम�त तथा �ललाम गरी काया�लयको �ज�सी अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख ह�ता�तरण ह�ने
�यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले
स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी
सारेको पाईएन । अथ� म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को िनण�य अनुसार आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को
दफा १७ बमो�जम यस पा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जू अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जू
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख एिकन गरी अ�ाव�धक नगरेकोले उ� �यव�थाको काया��वयन
गनु�पद�छ ।

१६.३ आ�थ�क काय�िव�ध एवं िव��य उतरदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा २६ (१) ले कोषको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सो को िववरण रा� ने �ज�मेवारी
काया�लय �मुखको ह�नेछ । पा�लका अ�तग�तका रहेका कम�चारी क�याण कोष, िविवध कोष, संिचत कोष, मम�त स�भार कोष, मिहला तथा बाल िवकास कोष,

काय� स�चालन कोष, �कोप �यव�थापन कोष र ग�रवी िनवारण र सामा�जक प�रचालन कोष गरी गरी ७ वटा कोषह�को िववरण अ�ाव�धक छ । कोषको आय
�ाि�को उपयोग् गरेको छैन् ।

१६.४ �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको अिभलेख राखेको पाइएन ।
साव�जिनक पित� ऐलािन ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको छैन् । संर�ण उपयोग नीित र मापद�ड पालना भएको छैन् ।
नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु� पद�छ ।

१७ शसत� �वा��य तफ�

१७.१ तलबी �ितवेदन पा�रत नभएकोः यस आव मा �वा��य कम�चारी तलबमा ९६ लाख �पैया खच� लेखेकोमा �वा��य तफ� का कम�चारीको गत िवगत वष� दे�ख नै
तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब भ�ा भु�ानी भएको ह� ँदा तलब भु�ानी भएका कम�चारीको वा�तिवक �ेड रकम एिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर
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१७.२ दरब�दी भ�दा बढी कम�चारीः गाउँपा�लकाले �वा��य तफ� को रकममा �वा��य तथा जनसं�या म��ालयबाट �वीकृत दरव�दी ते�रज अनुसारका कम�चारीको
तलबी �ितवेदन पा�रत गरी सोही अनुसार मा� तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ । �वीकृत दरब�दी ते�रज तराइका �ज�ाका �वा��य चौक�मा १ जना छैटौ तहको
कम�चारी २ जना पाचौ ँतहको कम�चारी र २ जना चौथो तहको कम�चारी गरी ५ जनाको दरले १० जनामा� काय�रत रहनुपन�मा ७ जना छैठौ २ जना पाँचौ ५ जना
चौथो गरी १४ जना कम�चारीलाई काममा लगाइ तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । यसबाट पा�लकाको �वीकृत दरब�दी भ�दा ५ जना छैटौ तहको १ जना
चौथो तहको कम�चारी बढी काय�रत दे�ख�छ । २ जना पाँचौ तहको कम�चारी �र� रहेकोमा छैटौ तहको कम�चारीबाट सेवा �लदा �लएको र १ जना (छैटौ तहको)
पा�लकामा काय�रत रहेको अव�थामा पिन ३ जना कम�चारी दरब�दी भ�दा बढी रहेको छ । जसबाट पा�लकालाई मा�सक �१०६१८०। का दरले बािष�क
�१४१०३४०। बढी �यायभार परेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

१,४१०,३४०

�म भौचर
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१७.३ करक�ी नभएकोः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार कुनै कम�चारी वा कामदारले आयको गणना गदा� समावेश ग�रने नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम
भु�ानी गदा� अनुसुची १ बमो�जमको दरले कर क�ी ग�रनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका कम�चारीको ऐनले िनधा�रण गरेको दरमा कर क�ी नगरेकोले
पा�र�िमक कर असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१७.३.१ ह�रसा पाल १३,६६०

१७.३.२ �स�राज भ� ६,३६८

१७.३.३ िदपक राज बोहरा ५,०८०

१७.३.४ शा�ता पाल ४,६७२

१७.३.५ कृ�ण बहादरु पाल २,०९२

१७.३.६ पदम राज िगरी २,०९२

१७.३.७ ल�मी कुमारी ऐर २,०९२

१७.३.८ िव�वे�वर �साद भ� २,५१२

१७.३.९ भावना भ�डारी ११,८७२

५०,४४०
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१७.४ औष�ध खरीदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस 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 । गाउँपा�लकाले कोटेशन माग गरी �यसैको
आधारमा औष�ध आपूत�कसंग स�झौता नै नगरी  साहारा मेिड�सन िडि�� �यूतस�बाट �.२९८०८०। भौ नं ५५ िमित २०७७।११।११ मा िड िव मेिड�सन
से�टरबाट �.३०००१५। बराबरको औष�ध तथा औष�धज�य सामा�ी सोझै खरीद गरेको छ ।
औष�ध ख�रद स�ब�धमा राि�� य प�पि�कामा �काशन भएको औष�धको मु�य अनुसारको औष�ध ख�रद काय� नगरेको , आपूित� ह�ने औिषध WHO Certified

ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�वाट मुचु�का उठाइ रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िवि�को
लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको, आपूित� भएका औष�ध एवं स�ज�क सामान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेिशिफकेशन अनुसार भए नभएको
नखुलाइकए कारण तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एक�न गन� सिकदनै । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित� दा�खाल तथा खच�को
िववरण अ�याव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तथा आ�थ�क वष�को अ��ययमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारेर �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन� तफ�
�यान िदनुपद�छ ।

१८ सशत� कृिष तफ�  
�यावसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��मः- �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल को वंुदा नं. ४.१.४ अनुसार
कृिष पकेट स�ालन गन� आधार उ�ेख गरेको जसको लािग आव�यक मापद�ड िनधा�रण भएको तथा वँुदा नं. ४.१.१३ मा पकेट काय��म स�ालन गन� �थानीय
तहले पटेकको �ोफाइल तयार तथा अ�याव�धक ग�र �ज�ा ��थत प�रयोजना काया��वयन इकाइमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िनद�िशकाले
तोकेको मापद�ड अनुसार कृषक समुह यो�य भए नभएको मु�यांकन नगरी िवगत वष�दे�ख स�ा�लत पकेट योजनालाई िनर�तरता �व�प ३ वटा कृषक समुहलाई
�.१/१ लाखको दरले �.३ लाख, नयाँ कृषक समूहह� ४ वटालाई ३/३ लाखको दरले १२ लाख र एक कृषक समूहलाई ५ लाख अनुदान उल�ध गराएको छ ।
अनुदान रकम पकेट िनमा�ण ह�ने गरी कुनै िविशि�कृत वा�ल/व�तु उ�पादनमा खच� नगरी सबै �कारका िवउ िवजन गरी गरी कृषकलाई िवतरण गरेर खच� गरेको छ
। जसबाट िनद�िशकाले िनद�श गरे बमो�जमको कृिष पकेट �े� िनमा�ण ह�न स�ने कुरामा एिकन ह�न सिकदनै । अत िनद�िशकाले तोकेको मापद�ड पुरा गरेका
कृषकलाई मा� पकेट काय��ममा सहभािग गराउने तथा समय समयमा अनुगमन गरी �गित �ितवेदन पेश गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१९ शसत� िश�ा पँूजीगत

�म भौचर
न�बर
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१९.१ नमुना िव�ालय गु� योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदानः आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित
२०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को बुदा न ८.६ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अ�तग�त अनुसुिच ११ मा
उि��खत िव�ालयह�को लािग स�ब��धत �थानीय तहमा � १ करोड पठाइएको र सो रकम स�ब��धत िव�ालयलाई उपल�ध गराउदा हालस�मको काय�
�गित तथा स�पादन ह�ने काय��मको लागत अनुमान सिहत अनुदान माग गन� लगाई उपल�ध गराउने �यव�था छ ।अनुदान उपल�ध गराउदा िब�ालय र
�थानीय तहबीच स�झौता गरी पिहलो पटक ५० �ितशत र बाँक� रकम काय� �गितको आधारमा उपल�ध गराउने �यव�था छ । तर यो �यव�था भ�दा फरक
गरी िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.१३३ िमित २०७८।३।१५ को प�ले �थानीय तहलाई नमुना िब�ालयको उ� स�पूण� अनुदान रकम
स�ब��धत िव�ालयको खातामा िनकासा गरी लेखापरी�ण समेत िव�ालयबाटै ह�ने िनद�शन भएको छ । सोही अनु�प उपयु�� काय��म पु��तकाको �यव�था
अनु�प काय� �गितको आधारमा िनकासा नभई पुरै रकम �. १ करोड ५० लाख यस पा�लका अ�तग�तको बैजनाथ मा�यािमक िब�ालय जडेपानीलाई िनकासा
ग�रएको छ । जसम�ये ज�मा �.६२०६०००।- को िव�ालय घेरावार (क�पाउ�ड वाल िनमा�ण) को मा� िवल भपा�इ �माण कागजात पेश भएको छ । बाँक� रकम
लेखापरी�ण छलफलको समयमा िव�ालय भवन िनमा�ण ठे�का स�झौता भएको उ�ेख भएकोले ठे�का �ि�या, लागत अनुमान, नापी िकताब काय�स�प�
�ितवेदन लगाएतका �माण कागजात पेश गनु�पन� �.

८,७९४,०००

�म भौचर
न�बर
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१९.२ िव�ालय भौितक िनमा�ण अनुदानः- आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को बुदा न ८.६ मा भौितक िनमा�ण स�ब��ध काय� स�ालन गदा� भौितक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गन�,
िव�ालयसँग स�झौता गन�, सोही वँुदा अनुसार तोक�ए अनुसार िक�तामा रकम िनकासा गन� तथा िनमा�ण स�ब��ध सव��ण फाराम, लागत अनुमान, स�झौता,
मू�या�न �ितवेदन, नािप िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन �मािणत गराइ �थानीय तह र िव�ालयमा रा�नुपन� साथै भौितक िनमा�णको अ��तम िक�ता
भु�ानी गदा� नापी िकताव भरेर मा� िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायबमो�जमको िव�ालयमा अनुदान उपल�ध गराउदा �ािव�धकको नापी िकताब तथा
काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम �.६०७०५९.० असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

�.सं. िव�ालयको नाम काय��म भु�ानी रकम काय�स�प� रकम बढी रकम

१ र�न मा�यिमक िव�ालय ४ कोठे भवन िनमा�ण ३६०००००.० ३४२८७२०.० १७१२८०.०

२ जनता मा�यिमक िव�ालय िव�ालय �व�लकरण १५०००००.० १०६४२२१.० ४३५७७९.०

ज�मा ५१०००००.० ४४९२९४१.० ६०७०५९.०

६०७,०५९

२० िश�ा छा�वृ�ी

२०.१ छा�ावृ�ी बढी िनकासाः-काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७।७८ को �स.नं.४.२अनुसार EMIS �वृि� भएका िव�ाथ� सं�याको आधारमा क�ा १ दे�ख
क�ा ८ स�मका छा�ा र द�लत छा�लाई �.४०० का दरले छा�ावृ�ी उपल�ध गराउने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले बै�यनाथ मा.िव. जडेपानीलाई EMIS मा
�िव� भएका िव�ाथ� सं�याका आधारमा �.१७९६००.० भु�ानी िदनु पन�मा �.१८८४००.० भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी रकम �.८८००.० स�ब��धत
िव�ालयबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८,८००

२०.२

२१ शसत� िश�ा िविवध काय��म

�म भौचर
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२१.१ 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 । प�रप� अनुसार पा�लकाले
�स� व�ैयनाथ मा�यिमक िव�ालय र सर�वती मा�यिमक िव�ालयमा १।१ जना दरब�दी रहेकोमा ६ मिहनाको �.२लाख १६ हजारको दरले �. ४ लाख ३२
हजार भु�ानी िदनुपन�मा १२ मिहना (िनद�िशका अनुसार)को लािग �. ८ लाख ६४ हजार भु�ानी िदएको छ ।

२१.२ काय�स�पादन करार नगरी अनुदान िनकासाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के���ारा जारी गरीएको काय��म काया��वयन िनद�िशका, २०७६।७७ को �स.नं.

९.११ अनुसार नमुना िव�ालयमा काय�स�पादन करारका आधारमा �.अ. र िश�कको लािग िव�ालयमाफ� त �ो�साहन अनुदान काय��मको लािग �थािनय
तहले �धाना�यापनसंग काय�स�पादन करार ग�र अनुदान उपल�ध गराउने र � अ ले िव�ालयका मा�यिमक तहका क��तमा ३ िश�क काय�स�पादन करार ग�र
सोको �गित िनयिमत �पमा �थानीय तह र के��मा पठाउने �यव�था छ । नगरपा�लकाे काय�स�पादन करार नै नगरी सोझै िव�ालयको खातामा रकम िनकासा
गरेको छ र सो स�ब�धमा अनुगमन पिन गरेको छै । साथै िव�ालयले पिन �गित �ितवेदन पशे गरेको छैन । जसबाट स�ब��धत िव�ालयका िश�कको
काय�स�पादन �तरमा सुधार भएकोमा एिकन ह�न सिकदनै । अत िनद�िशकाले तोके िवप�रत भएको अनुदान िनकासा रकम अिनयिमत दे�खएको �

२००,०००

२१.३ िव�ालयको लेखापरी�ण र िव�ालय सुधार योजनाः- आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।
१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकाको वँुदा नं. ५.३ र ५.४ अनुसार हरेक वष� िव�ालयले अ�याव�धक �पमा िव�ालय सुधार योजना तयार गरी लागु
गन� तथा िव�ालयको खच� यथाथ� दे�खने गरी सामा�जक प�र�ण तथा आ�त�रक लेखा परी�ण गराउनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार तोक�ए बमो�जमको
रकम काया�लयले भौ.नं.८३ िमित २०७८।१।२ गते सबै िव�ालयमा गरी �.८३९०००.० िनकासा गरेको छ । तर िव�ालयमा िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण
भएको तथा िव�ालय लेखापरी�ण गरेको िववरण काया�लयमा उपल�ध भएको छैन । जसबाट िव�ालयले �ा� रकम स�ब��धत काय�मा खच� गरेको नगरेको तथा
काया�लयमा िव�ालयले गरेको लेखापरी�ण िववरण र �ितवेदन उपल�ध नह� ँदा िव�ालयको खच�मा िमत�याियता भएको र अिनयिमतता भएकोमा एिकन ह�न
सिकदनै । अत तोिकएबमो�जम िव�ालय सुधार योजना तथा िव�ालयगत लेखापरी�ण भएको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२२ शसत� िश�ा पा�र�िमक

२२.१ ि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� �.

िव�ालयको नाम िश�कको नाम ह�नुपन� �ेड भएको �ेड दर रकम कैिफयत

घटाल मा. िव. सुडा �ा. िव. ि�. �ी प�ा �े� ६ ७ ९४० ८४६० २ चौमा�सक

व�ैयनाथ मा. िव. जडेपानी पा. िव. �. �ी रग व पातली ६ ७ १२०० १०८०० २ चौमा�सक

र�न मा. िव. चतहरी �ा. िव. ि�. �ी ख�क �संह पाल ६ ७ १२०० १०८०० २ चौमा�सक

घटाल आ. िव. पोलखरी �ा. िव. ि�. �ी दल ब पातली ६ ७ ९४० ८४६० २ चौमा�सक

पशुपित आ. िव. सुडा �ा. िव. तृ. �ी रा�धका बम ० १ ८८७ ७९८३ २ चौमा�सक

िशव �ा. िव. सामादेवी �ा. िव. ि�. �ी हंशराज शमा� ६ ७ ९४० ८४६० २ चौमा�सक

ज�मा ५४९६३

५४,९६३
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२२.२ बालिवकास सहजकता�ः- यस पा�लकामा कुल ६१ बाल िवकास के�� संचालनमा रहेका छन् । २०७७।७८ को EMIS िववरण अनुसार बाल िवकास के��मा
ज�मा ५०१ जना बालबा�लका रहेको दे�ख�छ । जस अनुसार एक जना वाल िवकास सहजकता�ले औषतमा ८.२ जनालाई मा� अ�यायन अ�यापन गराउने
गरेको छ । तराइको िव�ालयका एक जना िश�क बराबर क��तमा २० जना िव�ाथ� ह�नुपद�छ । जसअनुसार यस पा�लका ज�मा २५ जना मा� बाल िवकास
सहजकता� मा� भए पिन पु�े दे�ख�छ । तसथ� बाल िवकास सहजकता�को दरब�दी िमलान गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२३ �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 बाटो
िनमा�ण, �सचाइ कुलो मम�त, िफ�ड िनमा�ण, बृ�रोपण घेरावार िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� १९७ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई
�.५०४१२६७।- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १० िदनदे�ख ९७ िदनस�म 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

�.स वडा
नं

योजनाको नाम िबिनयोजन
बजेट

�यालामा खच�
रकम

सं�या औसत
रोजगारी

१ १ खडक लुहारको घर देखी दि�ण खगे�� नाथको घर स�म नाली सिहत �तरो�ती १९५४२६ ७२३८० १४ १०

२ २ पुरानो �वा��य चौक� देखी भरत गुधा�िमको घर स�मको बाटो नाली सिहत मम�त १६२८५५ १६१८२१ ११ २८.४५

३ २ वडा काया�लयको िफ�ड मम�त ३५००० ३४१२२ ९ ७.३०

४ ३ वडा काया�लय देखी सामुदाियक वन छु�ाउद ैभ�का जो�ने सडक नाली सिहत ३२५७१० २९५२०७ १३ ४३.९२
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मम�त

५ ३ भ�का खानेपानी �ांक� पछाडी नाली सिहत ट�याक खो�ने २६०५६८ २५३३३० ८ ६१.२५

६ ३ ि�नवे�ट फारलाइन र जयशंकर फारलाइन नयाँ ट�याक खो�न ७००२७६ ६९७९५० १५ ९०

७ ४ बौ� म��दर देखी खोलाको िकनार ह�द ैभुवन �संह धामीको घ� स�मको सडक मम�त
तथा नाल िनमा�ण

३२५७१० ३१३८१९ १० ६०.७०

८ ४ �मल धामीको घर देखी ग��भर धामीको घर स�म नाली सिहत नयाँ ट�याक खो�ने ३२५७१० १६४९२३ ११ २९

९ ५ िव�वकमा� म��दर देखी सर�वती मा         िव ह�द ैवडा काया�लय स�म सडक नाली सिहत
मम�त

३५८२८१ ३५१०४३ ७ ९७

१० ६ नवल �संह भाटको घर देखी मुसेपानी जय �संह चौधरीको घर स�मको सडक नाली
सिहत मम�त

२६०५६८ २६०५६८ ७ ७२

११ ६ �स� सरोवरमा पदमाग� िनमा�ण ५१५००० ५०६६६० १० ९८

१२ ९ साक� टोलको बाटो नाली सिहत मम�त ३२५७१० १९५४२६ १५ २५.२

१३ ९ म��ी रानाको घर देखी िपपल चौतारी स�म सडकको नाली िनमा�ण तथा मम�त ४५५९९४ ३०४५१३ १५ ३७.९२

१४ ९ राम द� भ�को घर देखी राम बहादरु च�दको घर स�मको सडक नाली सिहत मम�त ४८८५६५ २५४८८१ १३ ३९.२६

१५ १० चौधर नदी हाइवे देखी हरपाल खेलकुद मैदान ह�द ैिबरे�� थापाको जिमन स�म नाली
सिहत नया ट�याक खो�ने

३९०८५२ ३९०८५२ ११ ६८.७२

१६ १० पेराडाडी भ�डारी टोल देखी दि�ण �ी र�न मा िव को जिमन जो�ने नाली सिहत ६५१५०० ६०७४७५ १७ ६९.११
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नयाँ ट�याक खो�ने

१७ १० लाल बहादरु ख�काको जिमन दे�ख झोल�े पुल स�म ना�ल सिहत बाटो मम�त
योजना

३२५७१० १७६२९७ ११ ३१

ज�मा ६१०३४३५ ५०४१२६७ १९७ ५१

२४ कर समायोजन तथा अि�म कर

२४.१ 240 २०७७-८-३० मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको ��येक �यि� वा फम�ले कुनै व�तु वा सेवा आपुित� गदा�
अनुसुची ५(क) वमो�जमको ढांचामा कर िवजक जारी गरी पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले महाकाली एडभरटाइ�ज� (६१०७८४०११) को फम�लाई
भु�ानी गरकोमा सो फम�ले जारी गरेको िवजकमा हातले लेखेको बीजक नं. कैिफयत दे�खएकोले बीजक रकम �. १३३२८० को मु�य अिभवृि� कर रकम �.

१७३२६.४ स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

१७,३२६.४

२४.२ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�न बमो�जममा अि�म कर र अ�य कर कि� नगरेको
स�ब��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८१४।०७८।३।१८ क� चनपुर �ज�ा ि�केट स� ५०००० को १५ �ितशतको दरले ७५००

८८०।०७८।३।२५ िब जे ए�ोभेट ट� े िड� क�सन� ए�ड स�लायस� २४७००० को १.५ �ितशतको दरले ३७०५

९१९।०७८।३।२७ जनता ए�ोभेट इ�टर�ाइजेज ३१२००० को १.५ �ितशतको दरले ४६८०

९५२।०७८।३।२९ ड� ग से�टर धनगढी २४६६६७ को १.५ �ितशतको दरले ३७००

१९,५८५

२५ कृिष काय��मतफ�
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२५.१ भौ.नं. १२२।०७७।७।१८, कृिष काय��मको लािग िब.जे. ए�ोभेट ट� े िड� क�सन� ए�ड स�लायस�लाई तरकारीको िबउ (काउली, ब�दा, गोलभेडा इ�यादी) को
लािग स�लायस�ले �. ४३३७९४ को बील पेश गरी भु�ानी पा�लकाबाट �लएकोमा उ� काय��मको कृषक तथा कृषक समूह छनौटको आधार , तरकारी
िबउ िवतरण गदा� वडा�य�को रोहवर , िवतरणपिछ अनुगमन, काय��मको �भावकारीता तथा नम�स एक�न नभएको उ� काय��म पारदश� छ भने यक�न गन�
सिकएन ।

भौ.नं. २००।०७७।८।२३, कृिष काय��मको लािग िब.जे. ए�ोभेट ट� े िड� क�सन� ए�ड स�लायस�लाई गह� ँको िबउ ५० �ितशत कृषकको सहभािगता ह�ने गरी
िवतरणको लािग �. ७७६४५७ को बील पेश गरी भु�ानी पा�लकाबाट �लएकोमा उ� काय��मको कृषक छनौटको आधार, तरकारी िबउ िवतरण गदा�
वडा�य�को रोहवर, िवतरणपिछ अनुगमन तथा काय��मको िवतरणको न�स हेदा� �भावकारी छ भने मा� न सिकने अव�था छैन् ।

भौ.नं. २८२।०७७।९।१३, कृिष काय��मको लािग िवनय �याउ उ�ोग �ा.�ल.लाई �याउ र �लाि�क थैलीको लािग �. २४९८३५ को बील पेश गरी भु�ानी
पा�लकाबाट भएको कृषक छनौटको आधार, पा�लकाको रोहवरमा काय��म भए नभएको यक�न नभएको, िवतरणपिछ पा�लकाबाट अनुगमन, काय��मको
िवतरणको न�स एक�न नभएको उ� काय��म �भावकारी छ भने यक�न गन� सिकएन ।

भौ.नं. ३४६।०७७।१०।८, कृिष काय��म एकल मिहला, द�लत तथा जनजातीको लािग �याज र खुसा�नी िवतरण गन�को लािग �. १४९७४५ को बील पेश
गरी भु�ानी पा�लकाबाट �लएकोमा उ� काय��मको कृषक छनौटको आधार, पा�लकाको रोहवरमा काय��म भए नभएको यक�न नभएको, िवतरणपिछ
अनुगमन नभएको, काय��मको �भावकारीता तथा नम�स एक�न नभएको उ� काय��म पारदश� दे�खएन ।

भौ.नं. ६४६।०७८।२।२३, न�ल सुधार काय��मको लािग दईुवटा वयर बोकाको �. १८०००० मा ख�रद गरेको �ित बोका �. ९०००० को बील पेश
गरेकोमा बीलमा �ित केजी तथा ईकाई समेत नखुलाई बील पेश गरेकोमा के को आधारमा ख�रद गरी काय��ममा खच� गरेको हो भ� ने कुरा यक�न गन�
सिकएन ।

भौ.नं. ८८०।०७८।३।२५, कृिष काय��म टनेल �लाि�क िवतरण गन�को लािग कृषकबाट ५० �ितशतको लागत सहभािगता �यहोन� गरी �. २४७००० को
पा�लकाबाट भु�ानी भएको उ� काय��मको कृषक छनौटको आधार, पा�लकाको रोहवरमा काय��म भए नभएको यक�न नभएको, िवतरणपिछ अनुगमन
नभएको, काय��मको �भावकारीता तथा न�स एक�न नभएको उ� काय��म पारदश� छैन् ।

भौ.नं. ९१९।०७८।३।२७, कृिष काय��म िबिभ� (��ेयर र टनेल र िड�जटल ���� समेत) सामा�ी िवतरण गन�को लािग कृषकबाट ५० �ितशतको लागत
सहभािगता �यहोन� गरी �. ३१२००० को पा�लकाबाट भु�ानी भएको उ� काय��मको कृषक छनौटको आधार, पा�लकाको रोहवरमा काय��म भए नभएको
यक�न नभएको, पा�लकाबाट �सफा�रस वा िवतरणपिछ अनुगमन नभएको, काय��म �भावकारीत छ भने भ� न स�ने अव�था छैन् ।
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२५.२ अथ� म��ालयको काय� स�चालन िनद�िशका, २०७५ को ७.१.१५ अनुसार नगरपा�लका �तरीय काय��ममा �देश, �ज�ा अ�धकृत �तरका कम�चारीलाई
काय�प� बेगर �. १६०० र सहायक �तरका कम�चारीलाई �. ११०० का दरले �ित क�ा �िश�ण भ�ा िदने �यव�था छ । उि��खत दरभ�दा बढी भु�ानी
भएको देहाय बमो�जमका दरले स�ब��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

भौ नं. र िमित काय��मको नाम �िश�कको नाम िदएको रकम िदनुपन� रकम बढी रकम असूल ह�नुपन� �.

५२८।०७७।१२।९ बेमौसमी तरकारी तालीम बेदराज बडु १२७५० ९३५० ३४००

५३३।०७७।१२।९ बेमौसमी तरकारी खेची तालीम िवर बहादरु कँुवर १७२१३ ११४७५ ५७३८

५३३।०७७।१२।९ बेमौसमी तरकारी खेची तालीम देवराज बडु १७२१३ ८४१५ ८७९८

७३५।०७८।३।१२ तरकारी खेती स�ब�धी १ िदने तालीम देवराज बडु ५१०० ३७४० १३६०

७३५।०७८।३।१२ �याउ खेती स�ब�धी १ िदने तालीम देवराज बडु ५१०० ३७४० १३६०

७३५।०७८।३।१२ गह� ँ खेती स�ब�धी १ िदने तालीम देवराज बडु ५१०० ३७४० १३६०

७५१।०७८।३।१३ कृिष स�ब�धी तालीमको �िश�ण भ�ा देवराज बडु ६३७५ ४६७५ १७००

ज�मा २३७१६

२३,७१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५१ (१) बमो�जम ��येक कारोवारको लेखा रा� दा �प� िववरण दे�खने गरी खच� सिहत
लेखा रा�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न बमो�जमको खच� ले� दा भरपाई पेश नगरेकोले भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

भौ. नं. िववरण मू�य रकम
�.

१२२।०७७।
७।१८

काउली, ब�दा, गोलभेडा र
खुसा�नीको िबउ

काउली १ �याकेटको �.४०५, ब�दा एक �याकेटको �.३१५, गोलभेडा १ �याकेटको
�.१३५० र खुसा�नी १ �याकेटको �.५०० को दरले

२५७०

५९०।०७७।
१२।३०

अ�ण जातको मकैको िबउ
िवतरण

२१ िकलो मकैको १५० को दरले ह�ने ३१५०

५,७२०

२६ पदा�धकारी बैठक भ�ा

२६.१ सुदरूप�� चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ दफा १२ म ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाइने
�यव�था छ । पा�लकाले नगरसभा तथा काय�पा�लकाको बैठक भनी २०७६ काित�क दे�ख २०७८ आषाढ मसा�त स�म २१ मिहनाको �देश कानून बमो�जमको
पाउनु पन� बैठक भ�ा लगायत अ�य सुिवधा �ा� काय�पा�लकाको पदा�धकारीह�लाई भु�ान गरेको दे�खन आएकोले वडा नं. १० को ५ जना पदा�धकारीले
मा�सक �. २००० को दरले बसेको माइ�यटु लगायतका �माण पेश गरी सुिवधा िदनुपन�मा पा�लकाबाट सो बैठक बसी िनण�य लगायतको िववरण पेश नगरी �.

२१०००० िनयम स�मत नदे�खएको �.

२१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.२ सुदरुप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १२ म ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य
सुिवधा �लन नपाइने �यव�था छ । �याियक सिमितको सेवा सुिवधा नगरसभाले तोके बमो�जम ह�नेछ भनी �यव�था गरेको अव�थामा नगरसभाको िनण�य बेगर
�याियक सिमितका पदा�धकारी ५ जनाले देहाय बमो�जम बैठक भ�ा वष� भरी १२ वटा बैठक भ�ाको रकम �ा� गरेकोले स�ब��धतबाट असूल गरी दा�खला
गनु�पन� �.

िववरण वठैक सं�या कर पिछको भु�ानी रकम कैिफयत

सु�सला �संह १२ १०२००

नरेश बहादरु �संह १२ १०२००

च�� बहादरु कँुवर १२ १०२००

अमर महरा १२ १०२००

अिनल लुहार १२ १०२००

ज�मा ५१०००

५१,०००

२७ मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६ अनुसार साव�जिनक िनकायमा रहेको कुनै मालसामान मम�त गनु�पन� भए सोको �ल�खत जानकारी सो
िनकायको �मुखलाई िदनुपन� र सो को जानकारी �ा� भएपिछ यसै िनयमावलीको १३ (५) अनुसार लागत अनुमान तयार गन� लगाई खच� ले�नु पन� �यव�था छ
। काया�लयले गाडी मम�त गदा� लागत अनुमान तयार नगरी र मम�त अिभलेख समेत संल� नगरी �. ५२२३२०७ रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । मम�त खच�
ले�दा लागत अनुमान तयार गन� र मम�त अिभलेख समेत संल� गरी खच� ले�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ कानूनी स�ाहकार 

सुदरूप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिबधा स�ब�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 स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा
तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले कानूनी स�ाहकारको �पमा चुडामणी अया�ललाई िनय�ु गरी मा�सक
�. १५००० का दरले �.  १८०००० भु�ानी भएको छ । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२९ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको �वीकृत प�र�धिभ� रही औिच�यको आधारमा िविवध
खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवध खच�मा �. ३४ लाख १ हजार खच� गरेको छ । य�तो खच� औिच�यताको आधारमा गनु� पद�छ ।

३० अ�य खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा �ो�साहन तथा अ�य खच� गनु�पन�
�यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� �ािव�धक कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा �. २२८०००, मिहला �वयंसेिवकालाई �ो�साहन भ�ा िदएको �. ८५००००,

भूिम आयोगका कम�चारीह�लाई करार िनय�ु गरी गरेको खच� �. २०२९५८९ र �थानीय िश�क िनय�ु गरी �. ५४०००० गरी ज�मा �. ३६४७५८९ खच�
गरेको छ । य�ता खच�ह� औिच�यताको आधारमा गनु� पद�छ ।

३१ घरभाडा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९४ (१) अनुसार �ेि�य र �ज�ा �तरको साव�जिनक िनकायको हकमा �य�तो िनकाय र �ज�ा �शासन
काया�लय �ज�ा िवकास सिमित र को. ले. िन. का. को सूचनापाटीमा क��तमा ७ िदनको अव�धको सूचना टाँस गरी भाडाको ��ताव माग गनु� पन� र उपिनयम ४
अनुसारको घर भाडा िनधा�रण सिमितले तय गरेको दर रेटको आधारमा घर भाडा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िबिभ� वडा काया�लय लगायत अ�य
काय�का लागी घरभाडा बापत �. ९४११०२ भु�ानी गरेको दे�खयो । अतः िनयमावलीमा भएको �यव�थालाई पालना गरी घरभाडा भु�ान गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ िश�कको तलब समानीकरण शीष�कबाट 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई ��वकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� ग�र स� चालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका
िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले ��वकृत दरब�दी िभ� नपरेका
एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट २०७७ �ावण दे�ख २०७८
आषाढस�ममा ४७ वटा िव�ालयह�लाई वष�भरी �. १११९००० िनकासा गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

१,११९,०००

३३ इ�धन खच� 
नगरपा�लकाले यस बष� पटके बाहेक िनयिमत �पमा इ�धन खच� बापत पदा�धकारीलाई �. १९३४०७६ तथा इ�धन काया�लय �योजनको लािग �.

३५३४९५८ गरी ज�मा ५४६९०३४ इ�धन खच� भु�ानी गरेको छ । य�तो इ�धन नगरपा�लकाका मोटरसाइकल, दमकल, लोडर, डोजर, िटपर, ए�जाभेटर,

�यारहोलोडर ज�ता सााधनह�मा उपयोग गरेको जानकारी गराएको छ । यसले गदा� खपत ह�ने इ�धन र स�पािदत काय�को आधारमा खच�को एक�न गन� सिकने
अव�था दे�खएन । नगरपा�लकाबाट ह�ने इ�धन खच�को �योग र स�पािदत काय� खु�ने �मािणत काय� स�प� �ितवेदनका 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 नम�स �वीकृत गरेर आ�त�रक िनय��णको �यव�था गरी
खच�को िमत�ययीता कायम ह�ने गरी इ�धन खच� गनु� पदछ�  । नगरपा�लकाले िविनयो�जत बजेट खच� गदा� साव�जिनक �ोतको अ�धकतम उपयोग ह�ने गरी
िमत�यियता अवल�वन गरी खरीद काय� गनु� पद�छ ।

३४ करार थप दरब�दी 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव� लेषण गरी स�ठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले यस वष� कृिष सहजकता� २ , �याियक सहजकता� १ र सामा�जक प�रचालक २ गरी ५ जनाको अ�थायी दरब�दी �वीकृत गरी �वाह
गरेको पाइयो । अ�थायी कम�चारी राखी �. ९९३६०० खच� लेखेको छ । अ�थायी दरब�दी राखी खच� गरेको ह� ँदा अिनयिमत दे�खएको �.

९९३,६००

�म भौचर
न�बर

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

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमो�जम बािष�क आयमा कर गणना गदा� द�प��को हकमा (क) �. ४५०००० स�म १ �ितशत, (ख) �. ४५०००० दे�ख �.

५५०००० स�म �. १००००० मा १० �ितशत, (ग) �. ५५०००० दे�ख �. ७५०००० स�म �. २००००० मा २० �ितशत, (घ) �. ७५०००० दे�ख �.

२०००००० स�म �. १२४५००० मा ३० �ितशत र �. २०००००० भ�दा बढीको आ�दानीमा (घ) बमो�जम ला�े करको दरमा थप २० �ितशत अित�र�
कर ला�े �यव�था छ । तर नगरपा�लकामा काय�रत अ�धकृत �तर तथा पा�र�िमक पु�े अ�य कम�चारीह�को पा�र�िमक कर मा�थ उ�े�खत �यव�था अनुसार
कर कि� नगरेकोले कि� असूल दा�खला ह�नुपन� ।

�.सं. नाम पद ज�मा आय क�ा ह�ने �. कर ला�े ज�मा कर �.

१ अमर महरा अ�धकृत ४७९८३४ ४५०००० २९८३४ २९८३.४

२ नर बहादरु काक� अ�धकृत ४७२३६२ ४५०००० २२३६२ २२३६.२

३ सितश बहादरु शाही इ��जिनयर ४७७८७० ४५०००० २७८७० २७८७

४ सुिनल च�द सूचना �िव�ध अ�धकृत ४७७८७० ४५०००० २७८७० २७८७

५ सुिशला �संह उप मेयर ९८०५०० ४५०००० ५३०५०० ८४५००

ज�मा ९५२९३

९५,२९३

३६ नगर िश�ा सिमित तथा अनुगमन भ�ा

३६.१ सुदरूप�� चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य
सुिवधा भु�ानी िदन नपाइने �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहाय बमो�जम नगर सभा िश�ा सिमतको बैठक भ�ा भनी पदा�धकारी तथा आम���त सद�यह�लाई
समेत बैठक भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । ऐनमा भएको �यव�था िवपरीत पदा�धकारीलाई भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

११३,४७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िववरण बैठक सं�या करकि� पिछ भु�ानी रकम �. कैिफयत

नरेश बहादरु �संह ६ ७६५०

न�द �संह साक� ७ ८९२५

िनम�ला िव� चौधरी ७ ८९२५

पशुपित च�द म� ७ ८९२५

िहरा जैशी ६ ७६५०

रावेश बहादरु च�द ७ ८९२५

रण बहादरु दौ�याल ७ ८९२५

�ेमवती राना ३ ३८२५

शंकर द� भ� ४ ५१००

म�जु थापा ३ ३८२५

सु�सला �संह ५ ६३७५

पदमराज भ� ७ ८९२५

�ेम बहादरु िनदाल ३ ३८२५

धनमती जोशी ४ ५१००

िदपकराज जोशी २ २५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गणेश बहादरु िवक १ १२७५

फ�ेराम राना १ १२७५

�काश कलौनी ४ ५१००

गजे�� केसी १ १२७५

ने� �काश पने� १ १२७५

गणेश धानुक १ १२७५

सुिनल च�द १ १२७५

मदन राज जोशी १ १२७५

ज�मा ११३४७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ सुदरूप�� चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य
सुिवधा भु�ानी िदन नपाइने �यव�था छ । नगरपा�लकाका िबिभ� पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई देहाय बमो�जम अनुगमन भ�ा भु�ानी भएको पाइयो ।
ऐनमा भएको �यव�था िवपरीत पदा�धकारीलाई भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

िववरण अनुगमन सं�या करकि� पिछ भु�ानी रकम असूल ह�नुपने� �. कैिफयत

सु�सला �संह १० ८५००

�ी राम �संह धामी १० ८५००

िनम�ला िव� चौधरी १० ८५००

अमर महरा १० ८५००

सितश बहादरु शाही १० ८५००

अिनल लुहार १० ८५००

ज�मा ५१०००

५१,०००

३७ सामा�जक सुर�ातफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ 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� छ । यो वष� �थम, ि�तीय र िततीय चौमा�सकमा �. १२८९७६००० िनकासा िदएकोमा �.

१२५३२४५९८ खच� गरी बाँक� �. ३६५१४०२ िफता� गरेको छ । िफता� रकमम�ये पिहलो र दो�ो िक�ताको िफता� गरी �. २४८४६६१ अ��तम िक�तामा
िफता� गरी सो को भौचर पेश गरेको छ । सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना
�णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था छ । यसलाई �भावकारी
�पमा लागू गनु� पद�छ ।

३७.२ सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ अनुसूची ७ र ८ अनुसूची ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष वचत खाता स� चालन गन� ब�क तथा िव��य
सं�थाले यस �कारका खाताह� म�ये िन���य (Dormat) खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� के���य प��करण िबभागलाई िदनुपन� साथै
अनुसूची ८ को बुदाँ नं. १० मा ब�कले िन���य (Dormat) खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� स�व��धत �थानीय तहलाई िदनुपन� �यव�था छ ।
एन एम िब ब�कले नगरपा�लकाको सामा�जक सुर�ा भ�ा लाभ�ाहीलाई िवतरण गदा� Dormat खाताको िववरण िदएको पाइएन । यसले गदा� िफता� ह�नुपन� रकम
िफता� भए नभएको एिकन गन� सिकएन । काय�िव�धमा भएको �यव�था अनुसार नगरपा�लकाले उ� ब�कसँग Dormat खाताको िववरण मािग काय�िव�धमा भएको
�यव�था पालना गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.३ पा�लकामा �थम चौमा�सकमा एउटै नाग�रकता न�बरबाट फरक फरक नाम भएका िन�न �यि�लाई भ�ा भु�ानी भएको छ । वा�तिवक �यि� पिहचान गरी
भु�ानी भएको रकम एक�न गरी दोहोरो भु�ानी गएको रकम �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

नाम थर वडा नं. ना.�.नं. भ�ाको िक�सम चौमा�सक दर चौमा�सक आइडी नं.

िव�ना प�त २ १९८२ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम २००७०२१५०४६८६

मानमती म� २ १९८२ िव�वा भ�ा ८००० �थम २०२०११२५००५०५

पदमा देवी म� ८ ६० िव�वा भ�ा ८००० �थम २०३८११२५०००९३

�ोपती जोशी ८ ६० जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम १९९७१२३११६४२४

माती देवी दमाई ५ १३६३ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम १९९४१२१०००८४१

ए�जने धामी ५ १३६३ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम २००५०४१७०२७०२

भानीद� भ� १ २१७१-२४८८ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम १९९४०५०८००७१६

भानी देवी भ� १ २१७१-२४८८ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम १९९७०४०८००७१६

भूरी देवी ऐर १ १७०५ जे� नाग�रक भ�ा १२००० �थम २००५१२३१३३५४५

गोभती देवी भ� १ १७०५ िवधवा भ�ा ८००० �थम २०१३१२२०००२४४

ज�मा १०८०००

१०८,०००

३८ आ�त�रक आयतफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१ नगरपा�लकाबाट देहाय अनुसारको सेवा शु�कको लािग िबिभ� न कर ३ वटा ठे� का नं. भएका ठेकेदारह�लाई �याट बाहेकको रकम कबोल भएकोमा �याटको
रकम बुझाउने गरी स�झौता शत� अनुसारको �याट रकम स�ब��धत पाट�ले आ�त�रक राज� व काया�लयमा बुझाउनु पन� �.

ठे� का नं. िववरण कबोल अंक �याट वाहेक �याट रकम

५।०७७।०७८ कवाडी सामान िब�� कर १००००५ १३०००

१।०७७।०७८ सडक सुधार सेवा शु�क कर १४७५००० १९१७५०

७।०७७।०७८ पटके �यवसाय कर ३०५०१ ३९६५

ज�मा २०८७१५

२०८,७१५

३८.२ ठे� का नं.३।०७७।०७८, काया�लयले ढु�ा, िग�ी, बालुवा उ�ख� नको लािग घुसु�वा बछेला खोला, छेला खोला र बगुन खोलालाई छनौट गरी अमृत क��ट��सन
�ा.�ल.लाई �याट सिहत �. ८५५५००० मा ठे� का लगाएकोमा २२९३९१ घनिमटर िनका�न पाउने भनी �रपोट� पेश भएकोमा काया�लयले एकमु� प�रमाण
उ�ेख नगरी �. ७०००००० लागत अनुमान गरेको कारण उ� खोलाबाट के कित प�रमाणमा ढु�ा िगि� र बालुाव िनका�ने हो सो को प�रमाण उ�ेख नगरेको
कारण ठेकेदारले आ�थ�क वष�मा स�झौता रकमबाट के िकत प�रमाण उ�खनन गरेको छ भनी खु�ने �माण काया�लयले राखेको दे�खएन । जसले गदा� काया�लयले
वा�तिवक िनकासा वारे एक�न गनु�का साथै य�ता ठे� कामा प�रमाण एक�न गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ । साथै अनुगमन सिमितले आई ई ई �रपोट�ले तोके भ�दा
बढी गिहरो उ�खनन गन� नपाउने भनी उ�ेख भएकोमा काया�लयले �य�तो गरी कित प�रमाणमा उ�खनन गरेको छ सो को अ�ययन समेत गरेको दे�खएन । अतः
काया�लयले यस स�ब�धमा एक�न गरी �माण पेश गनु� पद�छ ।

३९ टु�ा पारी ख�रद 

साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम खरीद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी खरीद गन� नह�ने �यव�था छ । ऐनको �यव�था
िबपरीत यस वष� पा�लकाबाट �ित�पधा� बेगर सोझै खरीद गरेको पाइयो । िविभ� आपूत�कबाट �ित�पधा� नगरी सोझो ख�रद गन� काय� अिनयिमत दे�खएको �.

गो भौ नं र िमित ख�रद गरेको फम� सामानको िववरण भु�ानी रकम �.

३,३५०,६९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५।०७७।६।२७ नवने� ट� ेडस� ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी २६१११०

४६।०७७।६।२७ भवानी ि���ट� �ेस काया�लय सामा�ी ९२४६४

४७।०७७।६।२७ जोशी ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी २००४५०

४८।०७७।६।२७ बेताल फोटोकपी ए�ड �टेशनरी काया�लय सामा�ी ३१५०५०

४५१।०७७।११।९ �यू वेताल ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी ३३९७५१

५५३।०७७।१२।१८ नवने� ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी ४७८११४

५५७।०७७।१२।१८ बोहरा �दश� काया�लय सामा�ी १०३०७८

५५८।०७७।१२।१८ आय�ुमान �टेशनरी ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी २९१९१२

५६९।०७७।१२।२२ नवने� ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी ११२६२१

६२०।०७८।१।२६ �यू बेताल ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी ३१७५६३

७१४।०७८।३।७ �यू बेताल ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी १८८०८६

७७८।०७८।३।१६ जोशी ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी २५४५७३

८९६।०७८।३।२५ नवने� ट� ेड ए�ड स�लायस� काया�लय सामा�ी ३९५९२३

ज�मा ३३५०६९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० लागत अनुमान बेगर ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ बमो�जम एक लाख �पैया भ�दा मा�थको ख�रद काय� गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
िन�न बमो�जमको लागत अनुमान तयार पारेको छैन् । लागत अनुमान िबना भु�ानी भएको काय� अिनयिमत दे�खएको �.

भौ नं र िमित िववरण भु�ानी रकम

४५७।०७७।११।११ िमतजी इ�कप�रेट �ा.�ल.लाई वृतिच� िनमा�णको लािग १०००००

५४४।०७७।१२।१७ मानव क�याण िवकास के��लाई काया�लयको संगठन तथा �यव�थापन सव��णको लािग ४९७१९७

६६५।०७८।२।३० उपहार िमिडया �ा.�ल.लाई डोकुमे�ट� ी िनमा�ण बापत २०००००

८३५।०७८।३।२० आिशष िभजन �ा.�ल.लाई कोरोना रोकथाम र िनय��णका लािग डोकुमे�ट� ी १९९८९९

८६३।०७८।३।२१ िट भी टुडे नेटवक� लाई वृतिच�, टेलीिभजन काय��म िनमा�ण र �शारणका लािग ४९००००

८७५।०७८।३।२४ शु�लाफाँटा एफ एम ९९.४ मेगाहज� रेिडयो काय��म जनतासँग नगरपा�लका, 
उ�पादन र �शारणको लािग

२०००००

९३२।०७८।३।२८ राइट ��लक आइटी सोलुसनलाई िविवध आइटी सामा�ी ख�रदका लािग ३२७८३७

ज�मा २०१४९३३

२,०१४,९३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ ७७ २०७७-१०-२७ पुरानो भु�ानी 
आ�थ�क कािब��ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ �य�तो रकम खच�
गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । यस काया�लयले बैजनाथ
िबधालयको भवन िनमा�ण वापत भौचर न ७७।२०७७।१०।२७ बाट सागर िनमा�ण सेवालाई अ��तम िक�ता भु�ानी िददा � ४७८५१३८।००भु�ानी िदनु
पन�मा � ४८२४७४१।००भु�ानी िदएको दे�खएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको � ३९६०३।००असुल गरी संिचत कोष दा�खला ह�नु पद�छ ।

३९,६०३

४२ सवारी साधन ख�रद 

सवारी साधन ख�रद – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४,ले के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयनआ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती
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 । यस नगरपा�लका काल�यालयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा १ थान चार पांग्ेर दमकल
� ५५४५०००।०० मा नेपाल सरकार राज�व बाडफाट रकमबाट �याटलक िब�ध �योग गरी ख�रद गरेको छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ दमकल ख�रद १ ५५४५०००।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ �सलब�दी दरभाउप� 

�सलब�दी दरभाउप� :साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा बढीको खरीदमा िशलव�दी
दरभाउप� माग गरी खरीद गनु� पन� �व�था छ । यस काया�लयदारा आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा �सलब�दी दरभाउ प�बाट ख�रदको लागी िन�न काय�को सुचना
�कािशत गरेकोमा तीन तीन वटा मा� दरभाउप� दता� भई ५ �ितशत भ�दा घटीको दरमा �ित�पधा� भएकोले वा�तिबक �ित�पधा� भएको हो भ� स�ने आधार
दे�खएन अत् काया�लयले �ित�पधा� गराउनतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण सेवाको नाम लागत अनुमान स�झौता रकम घटी �ितशत

बछेला म��दरमा िबबाह म�डप िनमा�ण बाबाह�नैनाथ दाचु�ला िनमाण सेवा ६०२८४२ ५९०८५९ १.९९

वडा न. ९ को सडक �तर उ�ित उदयदेव िनमा�ण सेवा ८६२००५ ८५२५६५ १।१०

४४ सोझै ख�रद

४४.१ कोटेशनको काय� :साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा बढीको खरीदमा िशलव�दी
दरभाउप� माग गरी खरीद गनु� पन�मा एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�पध�
मु�यमा ख�रद गनु� पन� एउटै �कृितका समान �ित�पधी मु�यमा ख�रद गदा� �याकेज तयार गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था समेत छ । काया�लयले आ�थ�क वष�
२०७७।७८ मा बोलप� वा िशलव�दी दरभाउप� माग नगरी २० वटा िनमाण�को � ७२९५२६४।५१ को काय� कोटेशनदारा गरेको दे�ख�छ । यसरी िबिभ�
योजनाको िनमाण� गराएको काय� गुण�तरीय भए नभएको काया�लयले अनुगमन गरेको, �माण अिभलेख समेत राखेको दे�खएन साथै उ� काय�को बारे �याब
परी�ण गरेको दे�खएन । यसरी एउटै �कृतीका काय� फरक फरक लागत अनुमान तयारी गरी सोही अधारमा सोझै कोटेशन माग गरी िब�ा �ित�पधा�
नगरपा�लकाले खच� लेखेको रकमलाई िनयमसंगत हो भ� स�ने आधार दे�खएन । अत काया�लयले य�ता काय�मा िनय��ण गरी साव�जिनक ख�रद ऐन
िनयमावलीको �ि�या पालना गनु� पदछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.२ सुिचकृत� सं�थाबाट ख�रद: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (४) मा एक लाख �पैयाँ भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सूचीमा
रहेका क�तीमा तीनवटा आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा सेवा �दायकबाट �ल�खत�पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था
छ । यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा २० वटा िनमाण� �यावसाय र सेवा �दायकबाट सोझै ख�रद गरेका सेवा �दायक क�पनी नगरपा�लका
काया�लयमा सुचीकृत� भएको दे�खएन । अत नगरपा�लका काया�लयले कानुनी �ि�याअनुशरण गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.३ २५६ २०७८-३-२५
एकै �कृितको समान ख�रद :साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ मा तोिकएको �समामा मा�ै मालसामान वा परामश� सेवा वा अ�य सेवा सोझै
ख�रद गरेको वा िनमा�ण काय� सोझै गराउन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लका काया�लयले उपल�ध गराएको िबवरण अनुसार एउटै �कृितको समान एक
पटक भ�दा बढी पटक ��ा गरी ख�रद गरी गरेका केही उदाहरण िन�न छन । यसरी कानुनमा भएको �यव�था पालना नगरी एउटै �कृितका समान पटक पटक
सोझै ख�रद गरेको � २४१९६१४।०० िनयमसंगत भ� सिकएन ।अत नगरपा�लका काया�लयले य�तो काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

�स.न. गो भौ.न. समानको नाम पाट�को नाम रकम

१ १११।२०७७।१२।३० �यापटप ख�रद ५ होमटाउन ई�टर�ाईजेज ४७९६२०

२ ११०।२०७७।१२।३० �यापटप ख�रद ५ आर�भ टे��श २ र अ�य साम�ी ४२७४४३

३ १८७।२०७८।३।१२ हयमुपाईप ख�रद िबशाल हयमुपाइ उघोग २८८८४१

४ २५६।२०७८।३।२५ हयमुपाईप ख�रद िबशाल कंकृट उघोग ४८८७२५

५ १८६।२०७८।३।१२ हयमुपाईप ख�रद िहमांशु हयमुपाईप उघोग ४३८५०७

६ २५५।२०७८।३।२५ हयमुपाईप ख�रद हा�ो टे�श २९६४७८

ज�मा २४१९६१४

२,४९९,६१४

४५ परामश� खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१

डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय
तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण 

भएको आयोजनाको
लागत

बेदकोट १५ बेड अ�पताल भवन िनमा�ण
िडिपआर

कर�मसपे�ट क�सलुटीङ �ा.�ल १४९९५२१ १४८९४८१।
२५

१८८५९३७८०

भुिमसे�टर �वाई�ट �थापना �जऔ ई��जिनरीङ �ा.�ल.

काठमा�डौ
४९९१७७।५० ४९६०७०।०० ०

को�ड �टोर बेदकोट १० िडिपआर िभ�जनरी िडजाईन �ा.�ल ११९९१९१।
३७

११९६६७०।
००

१७५७९२३६३

कभड� हल वाल र फुटवल �टुिडयम िडिपआर कर�मसपे�ट क�सलुटीङ �ा.�ल ९९६०९५ ९८८७५० १४२४०५०६५

घटाल म��दर संरचना िबकास िडिपआर माि�ङ कन��टे�सी �ा.�ल ९९०४४५ ९८१७४४ ७०६७७९१

बाबु स�कृती होम �टेय ४ शोभा ई.कन��टीङ �.�ल. ९९७५६०।०५ ९९४४०० १५७१८०५७७

बाहय बातावरण िडिपआर बेदकोट ३ शाईनए�स क. �ा �ल ९९९००० ९८८७५० २४९००००

चु�ु गडाखोला िडिपआर रे�सलाययस क. �ा.�ल १४९९५१० १४९४१४२।
५०

३०४४४००२

संगटन �यव�थापन सभ� ह��यान वालफार िड. ४९९९६८।५० ४९७२०० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लंगा दे�ख पानदेव ताल सभ� एस�िटभक.�ुप पा.�ल. ९९९९०९० ९९०४४५ ११७०४९९४०

�स�स�या कानकटटी पुल अनफलो ई.क. �ा �ल.ई ४९७८४४।१० ४९७२०० ८६६९९०५८

महे�� हाईवय पोलखारी बछेला �ीशु�लाफाट ई �ा. �ल. ४९७८४४।१० ४९७२०० ७८४७२५५३

पुरानो रोड वडा न.६र७ िडिपआर ि� ने� क. �ा.�ल ४९७८४४ ४९४३७५ १२५०५०२९९

११६७३०९० ११६०६४२७

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जम कै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय�
गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

४५.२ 1 २०७७-९-६ परामश�मा  ओभरहेड भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ अनुसुची १( क )मा परामश� सेवाको लागत अनमानमा ओभरहेड खच�
समापेश गन� नपाईने �यव�था छ । यस नगरपा�लका काया�लयले िन�न परामश� दातालाई लागत अनुमानमा ओभरहेड समापेश गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले
यसरी िनयममा भएको �यव�था भ�दा बढी लागत अनुमान गरी भु�ानी गरेको रकम एिकन गरीअसुल गनु� पन� दे�खएको �

�स.न. गो भौ.न.र िमित परामश�दाताको नाम भु�ानी रकम

१ १०।२०७८।३।२०चालु एसिट�भ क�स��टङगुप� �ा. �ल. १०८१५०।००

२ १।२०७७।९।६ �वा�थ एिककृत� सरक��पे�ट क�स��टङ सिभ�स �ा.�ल. �याट सिहत १४६२८७।५४

ज�मा २५४४३७।५४

२५४,४३७

४५.३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.४ ��ताव मु�यमङकन :साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७६ मा �ािब�धक ��ताव मु�याङकन गदा� मु�यांकन सिमितका ��यक सद�यले छुटटा
छुटै मु�याङक गरी ��तावदाताले पा� गरेको अकं एिकन गनु� पन� �यव�था छ र �यसरी पा� गरेको अकं औषतमा िनकाली एिकन गरी उ��णा�क पा� गन�
��तावदाताको सुची तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले सो नगरी सय�ु �पमा ११ वटा काय�को सिमितले अकं �दान गरी सोही अकंलाई आ�थ�क
��तावमा समापेश गरेको दे�ख�छ । यसरी कानुनमा उ�ेख भएको �यव�था पालना नगरी सोझै मु�याकंन गरी िनधारण गरेको अकं वा�तिवक हो भ� सिकने
अव�था दे�खएन । जसले गदा� परामश�को प�ता�व वा�तिबक �ित�पधा� भएको हो भ� सिकएन ।

४५.५ १ २०७८-९-६
लागत अनुमान लागत अनुमान तयार गदा� �लएको न�सलाई आधार मानी काया�लयले स�झौता गरी भु�ानी िदनु पन�मा सो नगरी काया�लयले लागत अनुमानको
न�स िवप�रत िवशेष� वा परामश�दाता थप गरेको �माण उ�ेख नगरी सोही स�झौतालाई आधार मानी काया�लयले �ा� सभ� �रपोट�का आधारमा भु�ानी िदएको
दे�ख�छ । परामश� सेवाको दररेट पुनरावलोकन सिमितले लागत अनुमानमा आव�यक पन� न�श दररेट िनधा�रण गरी काय� गन� �प� �पमा अव�ध समेत उ�ेख
गरेकोमा यस काया�लयले दररेटमा पेश भएको िबवरण अनुसारका िब� �यि�को काय� अव�ध तोिकएको भ�दा घटी समय काय� गरेको अव�थामा समेत स�झौता
वमो�जम काय� गरेको भनी भु�ानी िदएको दे�खएकोले स�झौतामा उ�े�खत भ�दा वढी दरले िवशेष� परामश�दातालाई उपल�ध गराएको तप�सलमा उ�े�खत
रकमअसुल ह�नु पन� दे�खएको � १५९५७९।१४

काय��मको नाम परामश�दाताको नाम िबशेष� पद लागत 

अनुमान
अव�ध

कामगरेको
अव�ध

बढी िदनको
भु�ािन

दर रकम

दजैी �वा��य भवन
िड.िप.आर

सरक��पे�ट
क�स��टङ
सिभ�स �ा.�ल

िटम �लडर ६० ३६ २४ ३६३४।
२

८७२२०।८

आिक� टे�ट १ ४५ ३६ ९ ३००० २७०००

�ट��चर इ��जिनयर ४५ ३६ ९ ३००० २७०००

४१४,०१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१

ज�मा १४१२२०

�याट १८३५८।६०

ज�मा १५९५७९।
१४

परामश�दाताको आव�य�ा हो वा होइन र परामश� दाताले वुझाएको �रपोट वा�तिवक िफ�ड अनुगमन सव��ण गरेर गरेको हो वा काया�लयले िवगतका
त�याड.कह� उपल�ध गराई िदएर सोही अनुसार तयार गरेको हो भ� सिकएन । अत य�ता काय�मा काया�लयले वा�तिवक अव�थाको एिकन गरी जित अव�ध
काय� गरेको हो �यसको मा� मू�याड.कन गरी वांक� काय�को भु�ानीको समेत असुली गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५(४) अनुसार एक लाख �पैयाँभ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सूचीमा रहेका क�तीमा तीनवटा
आपूित�कता�बाट दरभाउप� वा ��ताव माग ग�र ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था िवप�रत देहायबमो�जमको ख�रदमा तीनवटा
आपूित�कता�बाट दरभाउप� माग नै नग�र सोझै एकै आपूित�कता�बाट ख�रद गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं. काय��म आपुित�कता� रकम कैिफयत

४-६।२९ कोरोना रोकथाम िनय��ण औष�ध तथा उपकरण
ख�रद

नवने� ट� ेडस� ए�ड स�लायस� २१११०६.०

१४-८।
२९

२४५७१८.०

४६-३।२ ४५११२८.० ९ िदनको अ�तरमा ५ िवलबाट
ख�रद

५७-३।७ �यू वेताल ट� ेड ए�ड
स�लायस�

१९५८७३.० २ िदनको अ�तरमा २ िवलबाट
ख�रद

५९-३।
११

िव.जी. �प ट� ेड ए�ड
स�लायस�

२७९२९२.०

ज�मा १३८३११७.०

१,३८३,११७

४७ िबजक बेगर भु�ानी
िबजक बेगर भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.१ गुण �तरपरी�ण: साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो
स�ब�धी सेवा पा� गदा� िमत�यियता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभबृि� ह�ने भएमा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले
िन�न काय�को िबटिवन ख�रद गरेकोमा मु अ.कर िबजक बेगर काय� मु�या,कन गरी काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी भु�ानीको लागी �सफा�रस गरी सोिह
आधारमा भु�ानी गरेको काय�लाई बा�तिबक गुण�त�रय छ भ� स�ने आधार दे�खएन ।अत काया�लयले िबल िबजक जाच गरी सो बमो�जम काय� भए नभएको
एिकन गरी �ािब�धक मु�याङकन गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी
रकम

समानको
नाम

�योग ह�नु पन�
प�रमाण

�योग भएको
प�रमाण

फरक
प�रमाण

�थािनय पूवाधार साझेदारी वडा न.९ सडक कालो प�े ३४९९८३६ िवटिमन ९१ �म ६४ �म २७ �म

बैजनाथ मा.िब दे�ख वडा काया�लय जाने सडक कालो प�े
उ.स.

१८८१९२७ िवटिमन ५२ �म ३४ �म १८ �म

४७.२ अनाव�यक िबल भरपाईःआ�थ�क कािब��ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच�
गनु� अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था
छ । यस काया�लयदारा भु�ानी िदादा सो नगरी िनमाण� तथा ख�रद काय�को लागी ढुगा िगटटी वालुवा ढुवानीमा खच�लाई पु�याई गन� वा�तिबक कागजात नरा�ख
�ल�खतम भरपाई गरी भु�ानी �लने पाट�को ठेगाना खु�ने कुनै �माण बेगर पेश गरेका िबल वा�तिबक ह�न भ� सिकने आधार नदे�खएकोले काया�लयले
आ�धकारीक िबल भरपाई �लई भु�ानी िदनतफ�  �यान िदनु पद�छ। केही उदाहरण िन�न छन ।

उपभो�ा सिमितको नाम समानको नाम काय� गरेको रकम

वडा न. ९ सडक कालो प�े उ. स �ाबेल ढुवानी १३४३२११

वडा न.१र २ सडक �ाबेल उ.स. �ाबेल ढुवानी १८०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.३ 5 २०७८-३-२४ िबजक बेगर मु.अ.कर भु�ानीः आ�थ�क कािब��ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको
खच� गनु� अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन�
�यव�था छ । यस नगरपा�लका काया�लयले वडा न . ८ मा नाली िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई १.२.४. िप.�स.�स. काय�को लागी ४०६ बोराको मु.अ.कर �
१०९।२का दरले भु�ानी िदएकोमा ३५० बोरा �समे�टको मा� िबल िबजक पेश गरेको दे�खएकोले ५६ बोराको िबल िबजक पेश नभएकोले मु. अ.कर � १०९।
२ का दरले � ६११५।०० िबल िबजक जारी गरेको भए �माण पेश गन� अ�यथा असुल ह�नु पद�छ ।

६,११५

४८ उपभो�ा सिमितको काम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.१ उपभो�ाको कामः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउदा वा सो स�व�धी सेवा �ा�
गदा� िमत�ययीता, गुण�त�रयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी
गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूहबाट �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउदा �म
मुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�त�रयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र
अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनु पन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उललेख छ । यस
काया�लयले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण, कालो प�े कलभट� खानेपानी संरचना खेल मैदान िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण
काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक
�ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�त�रय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र
प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन । साव�जिनक ख�रद अनुगमन
काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितबाट गराउन स�ने कामको काय�िव�ध तयार गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा भएको ख�रद स�ब�धी
�कृयाको अवल�वन गद� �ित�पधा��मक र गुण�त�रय िनमा�ण काय� स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ । केही उदाहरण िन�न छन ।

�स.न काय�मको नाम उपभो�ा सिमितको नाम कामको नाम रकम

१ �थािनय पूवाधार
काय��म

वडा न ९ सडक कालो प�े सडन िन. उ. स वडा न ९ सडक कालो प�े ३४९९८३६

२ �थािनय पूवाधार
काय��म

बैजनाथ मा.िब. दे�ख सडक िन. उ. स बैजनाथ मा. िब. दे�ख सडक कालो प�े १८८१९२७

३ न. पा. पु�जगत राजुको घर दे�ख प��चम उतर बन जोडने . सडक िन.

उ.स.

राजुको घर दे�ख प��चचम उतर बन जोडने .

�ाबेल.

१९४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.२ ४ २०७८-३-२४ जन�मदान – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत
अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लका
काया�लयले उदयदेव मा.िब.भवन िनमा�ण को �ािब�धक िबल अनुसार जनसहभागीताको अंश � १४८२४४७।००को २० �ितशतले ह�न आउने � २९६४८९।
००कटटी गरी � ११८५९५७ भु�ानी ह�नु पन�मा � १२६१०००।००भु�ानी ह�न गएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको � ७५०४३।०० असुल गरी संिचत कोष
दा�खला ह�नु पद�छ ।

७५,०४३

४८.३
अनुगमन नभएकोः �थानीय सरकार संंचालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) ५ मा उप �मुख वा उपा�य�ले योजना तथा काय�मको अनुगमन सुप�रबे�ण गरी
सो को �ितबेदन बैठकमा पेश गन� र (ग) २ मा वडाबाट काय��वयन ह�ने योजना तथा काय��म काया��वयन गन� गराउने सो को अनुगमन तथा आव�धक सिम�ा
गन� गराउने �यव�था छ । यस नगरपा�लाकामा आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा संचालन भएका योजना तथा काया��वयन भई स�प� भएका योजनाको �ािब�धक
�ितबेदनका आधारमा खच� भु�ानी गरेकोमा सोको नगरपा�लका उप �मुख र स�ब��धत वडा अ�य�ले योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुप�रबे�ण
गरेको �ितबेदन आंिशक पेश गरेको दे�ख�छ भने नगरपा�लका�ारा संचा�लत योजनाह� ल�य अनुसार स�प� भए भएन भ�े नगरँपा�लकाले आ�धका�रक
सिम�ा गरेको �ितबेदन छैन । अत यसले गदा� नगरपा�लकादारा संचा�लत सबै योजना तथा काय��म ल�य अनुसार नै स�प� भएका छन भ�े �� आधार
दे�खएन । नगरपा�लकादारा संचा�लत योजना तथा काय��मको �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उ�ेख भएको �यव�था बमो�जम अनुगमन तथा
सुप�रबे�णग गरी सिम�ा गरेको �ितबेदनअिभलेखगत �पमा रा�नु पद�छ ।

४९ 7 २०७८-३-२४ मु.अ.कर भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ वमो�जम उपभो�ा सिमितले गरेको खच�को िबल भरपाई काया�लयलले जांच गरी �ितवेदन �लने �यव�था
छ । यो वष� काया�लयले वडा न. ९ गौतमको िमलदे�ख िभ�कु रानाको घरस�म जाने सडक कालोप�े उपभो�ा सिमितलाई �ािब�धक �ितबेदन अनुसार मु�य
अिभबृ�ी कर � ३३८१९५।०० भु�ानी िदएकोमा उपभो�ा सिमितका िबल भरपाई प�र�ण गदा� � २८०२९३।०० को मा� कर िबजक पेश गरेको दे�खएकोले
बढी भु�ानी ह�न गएको मु.अ.कर. � ५७९०२।०० असुल गरी संिघय संिचत कोष दा�खला ह�नु पद�छ ।

५७,९०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 170 २०७८-३-६ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका
काया�लयले चुनेपानी गौशालामा तारबार तथा �स िनमा�ण उ. स.लाई �ािब�धकको नापी िकताव र काय� स�प� �ितबेनदन अनुसार मु�यांकन रकम �
१०४३५७८ को जनसहभागीता अंश २० �ितशतले ह�न आउने � २०८७१५।०० कटटा गरी बाक� � ८३४८६२।०० भु�ानी िदनु पन�मा � ८५०२६५।००
भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको � १५४०२।००असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला ह�नु प्ुदछ ।

१५,४०२

५१ जन�मदान

५१.१ १ २०७८-३-७ नगरपा�लका दर िब�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानीः- आ�थ�क कािब��ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार
�यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार
भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका काया�लयले �थािनय पूवाधार िबकास  साझेदारी उपभो�ा सिमित वडा न. १ , २ लाई
नगरगरपा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ का लागी �ाबेल रो�ललङंको काय�मा औषत �ित घन िमटर � १५४९।६९ का दरले दर िब�लेषण गरेकोमा
�ािब�धक मु�याकंन अनुसार � १५५३।९८ का दरले मु�याङकन गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले २००७ घन िमटरको ���त घन िमटर � ४।२९ का दरले �
५१२९८।०० बढी भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले काया�लयले एिकन गरी असुल गनु� पद�छ ।

१२६,३४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.२ गुण�तरपरी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनुपन� �यव�था छ । �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 । अत गुण �तर प�र�ण नगदा� आ�वत ह�न सिकएन ।ही
उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

�स.न उपभो�ा सिमती लागत मनुमान स�झौता रकम

४।२०७८।३।२४ �देश सरकार उदयदेव मा.िब. अधुरो भवन िनमा�ण उ.स. १४८२४४७ १४८२४४७

११।२०७८।३।२९ संसद िबकास कोष बैजनाथ मा.िब. दे�ख वडा काया�लय जाने सडक कालो प�े १८८१९२७ १८८१९२७

५२ 11 २०७८-३-६ वजैनाथ उ स 

बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । यस
नगरपा�लका काया�लयले बैजनाथ मा.िब. दे�ख वडा काया�लय जाने सडक िनमा�ण उ. स.लाई �ािब�धक नापी िकताव र काय� स�प� �ितबेदन अनुसार मु�यांकन
रकम � २१८३७९०।०० को जनसहभागीता अंश २० �ितशतले ह�न आउने � ४३६७५८।०० कटटा गरी बाक� � १७४७०३२ भु�ानी िदनु पन�मा �
१८८१९२७।०० भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको � १३४८९५।०० असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला ह�नु पद�छ ।

१३४,८९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ अनु�पादक खच� 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ २४ (३) अनुसार िदगो, उ�च �ितफल आउने र अ�या�धक जनसहभािगता भएको योजनामा लगानी गन� �यव�था छ ।
पा�लकाले देहाय बमो�जम साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक
�योजनमा �. ५६२१७५ खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ �स� सरोवर ��हाकु� ज पय�टक�य �े� पय�टन २३८१७५

२ �स� सरोवर ��हाकु� ज पय�टक�य �े� पराल ख�रद समेत ३२४०००

ज�मा ५६२१७५

५४ खाना तथा िविवध 

�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 । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.३४०१४७३ खच� गरेको छ ।

५५ सडक गु�योजना र अिभलेख 

पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का सडकको अिभलेख राखी ती सडकह�को िनमाण�, �तरो�ती मम�त सं�भार तथा स� चालनको उिचत �ब�ध गनु� पछ�  । यसको
लािग पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का सडकको �ाथािमकताको आधारमा विग�करण गरी सोही बमो�जम सडक िनमाण� �तरो�ित तथा मम�त स�ब�धमा सडक गु�
योजना तयार गरी सोही बमो�जम काय� ह�नुपन�मा पा�लकाले कुनै योजना बेगर तदथ� �पमा उपभो�ा सिमितबाट सडक िनमाण� तथा मम�त गरी भु�ानी गन� गरेको
दे�ख�छ ।

५६ समपुरक अनुदान काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.१ बेदकोट नगरपा�लका र �वीट सं�था िबच भएको स�झौता अनुसार कृिष� िबकास काय��मको लागी नगरपा�लकाबाट � ११०३०३५०।०० र सं�थाबाट �
११०३०३५०।०० समपुरक अनुदान गरी � २२०६०७००।००प�रयोजना बनाई खच� गन� ग�र स�झौता भएकोमा नगरपा�लकाबाट िन�न काय�को लागी समान
ख�रद गरी िबतरण गरेको दे�ख�छ भने �वीट सं्�थाबाट के कित काय�मा खच� भएको छ सोको काया�लयसंग अिभलेख सिम�ा �ितबेदन राखेको दे�खएन । अत
काया�लयले स�झौता अनुसार ख�रद गरी प�रयोजना िबकासका लागी िबतरण गरेका समानह� प�रयोजनाको उदे�य अनुसार �योग भए भएन र सं�थाले लगानी
गन� गरी गरेको स�झोता अनुसारको रकम प�रयोजनामा लगानी गरे नगरेको स�ब�धमा नगरपा�लका संग कुनै अिभलेख �ितबेदन राखेको दे�खएन । अत
नगरपा�लका काया�लयले अनुदान उपयोगबाट ल�य तथा उपल��धको िबवरण अधाव�धक गनु�पद�छ।

�स.न. काय��मको नाम खच� रकम

१ �याज लघुउधम काय��म ९८००००।००

२ खुसा�नी लघुउधम काय��म १३७५०००।००

३ आलु िबउ उ�पादन काय��म ६४००००।००

४ तरकारी नस�री काय��म १०१००००।००

ज�मा ४६५००००।००

५६.२ 214 २०७८-३-२८ बातावरण म��ालयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा नगरपा�लकालाई � १२९१४६०।८० िनकासा िदएकोमा उ� खच� गरेको रकमको स�कल �े�ता
काया�लयको भनाई अनुसार बातारवरण म��ालयमा पठाएको भनी जानकारी िदएकोले लेखापरी�ण गरीएको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ अनुदान कृिष, पशु, �वा��य, िव�ालय र खानेपानी 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व��ध नीित, माग�दश�न, २०७५ को बँुदा ३१ मा तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर �ित�पुित�,
औषधीउपचार, संघ सं�थालाई आ�थ�क सहायता, �ो�साहन वापतको अ�य अनुदान तथा काय��ममा खच� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । �वीकृत योजना
अनुसार मेसीनरी औजार, �ला��टक पोखरी, िबउ, उपचार मेसीन अ�य सामान समेत आपूत�क माफ� त ख�रद िबल संल� गरी शत �ितशत अनुदानमा कृषक
समूह तथा कृषक, िव�ालय, �वा�थय सं�था र अ�य सं�थालाई िदएको छ । अनुदानमा िवतरण ग�रने उपकरणह� ख�रद गदा� ऐन िनयमावली अनुसार ख�रद
गनु� पन� र िवत�रत उपकहरणह� �योगमा रहे नरहेको िनयिमत अनुगमन ह�नु पद�छ।

५८ कोिभड तफ�

५८.१ कोिभड प�र�णः यस पा�लका र अ�तग�तका �वा��य चौक�बाट आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा १५४६ जनाको �वाब संकलन गरी प�र�ण गरेकोमा १४६
जनालाई कोिभड पोजेिटभ र ६५२ जनाको ए��ट�जन प�र�ण गरेकोमा १३१ जनालाई पोजेिटभ ग�र ज�मा २७७ जना कोिभड सं�िमत भएको िववरण
पा�लकाले उपल�ध गराएको छ ।

५८.२ खच� एक�न नभएकोः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकमको खच� गदा� �यसलाई पुि�
गन� िवल, भपा�इ, �माण र कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ख�रदार �ी तारा �साद भ�ले कोिभड-१९ अ�पताल िनमा�ण र अ�य खच�
काय��मको �.२३०४४१.० पे�क� फ�य�ट गदा� के कित कामको लािग पे�क� लगेको हो �यसको लागत अनुमान, काय� स�प� �ितवेदन संल� नगरी सामा�ी
ख�रद गरेको िवलको आधारमा पे�क� फ�य�ट गरेको छ । ख�रद सामा�ीको �ज�सी दा�खला भएको छैन । काय��मको लागत अनुमान काय�स�प� �ितवेदन र
खरीद सामा�ीको �ज�सी दा�खला �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

२३०,४४१

५९ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट
गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जु (A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जु
(B)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जु
(C=A-B)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३२७९ ७०१२ ४६२६७

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ। स�परी�ण ग�रएको बे�जुको लगत क�ा गनु�हनु अनुरोध ग�र�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

९७ �वल भपा�इ, काय�स�प� ��तवेदन पेश
गनु�पन�

�माण पेश १५०००००.०

२ ८२ सामािजक �वकास अ�भवृि� के��को छुट
कर असलु गनु�पन�

असलु� १३३५०.०

३ ४९ मो�सना क����सन �ाल� पे�क� वाँक� पे.फ. २९७०००.०
४ २०७६।

७७
७५ १५ िशवशंकर डभलपस� पे�क� बाँक� पे.फ. ४०००००.०

५ ७५ १८ सागर �नमा�ण सेवा पे�क� बाँक� पे.फ. ४०००००.०
६ ७५ १८९ अमृत/वोहरा जेभी पे�क� बाँक� पे.फ. १००००००.०
७ ७५ ३ बुढ�घटाल �नमा�ण सेवा पे�क� बाँक� पे.फ. २९५०००.०
८ ७५ ५ शवशंकर डेभलपस� पे�क� बाँक� पे.फ. ४०००००.०
९ ७५ ६ सागर �नमा�ण सेवा पे�क� बाँक� पे.फ. ४३००००.०
१० ७५ ८० समुन क����सन पे�क� बाँक� पे.फ. ६००००.०
११ ७५ ८९ वढु�घटाल �नमा�ण सेवा पे�क� बाँक� पे.फ. १७००००.०
१२ ७५ १४१ िशवशंकर डेभलपस� पे�क� बाँक� पे.फ. ६००००.०
१३ ७५ १४१ िशवशंकर डेभलपस� पे�क� बाँक� पे.फ. ६००००.०
१४ ७५ १४२ अमृत/वोहरा जेभी पे�क� बाँक� पे.फ. १००००००.०
१५ ६२ र

६३
पा�र��मक कर र न�स�भ�दा बढ� भ�ुानी
असलु गनु�पन� (वीर बहादरु कँुवर, ह�रशा
पाल, �स�राज भ�)

असलु� ३४१५७.०

१६ ३४ आय ठे�ामा मअुकर असलु दािखला गनु�पन�
(रेखा �नमा�ण सेवा)

असलु� ८०००००.०

१७ ७६.१४ र� मा�व वढ� तलब �नकासा रकम असलु
गनु�पन�

असलु� ३७५२७.०

१८ ७६.१५ �स�नाथ आ.�व. को वढ� तलब �नकासा असलु� ५५८००.०
ज�मा ७०१२८३४.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० अ�याव�धक बे�जु
यस गाँउपा�लकाको २०७७।७� स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

५३२७९ ७०१२ ३८३७५ ०.०० ८४६४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


