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महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

गरु्ााकोट नगरपातलका 
  सखेुि 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको र्नाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रर्ावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

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

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

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

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनरु्वी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतर्लेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतर्लेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतर्डेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण र्रपदो र प्रर्ावकारी नर्एको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा र्एको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

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

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(कणााली प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ११४ तमतिाः २०७९।३।१७ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखु ज्रू्, 

गरु्ााकोट नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सखेुि  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख र्एका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस र्एको २०७८ आषाढ 
३१ मा समाि र्एको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम 
सारर्िूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गरु्ााकोटनगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पणुार रुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन  
२. लेखापरीक्षणबाट रू. ९ करोड ३ लाख २१ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् त्र्हँाबाट कुनै पतन प्रतिर्क्रर्ा उपलब्ध नर्ई बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू. 

१ करोड ९० लाख ८८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ५ करोड ३८ लाख १२  हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ७० लाख ६८ हजार र 
पेश्की रू. ३ लाख ५३ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु. १५ करोड ९८ लाख ४२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म र्एको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. २५ करोड १ लाख ६३ हजार रहेको छ । गरु्ााकोट नगरपातलकाको 
बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गरु्ााकोटनगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नर्एको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नर्एको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
स्थार्ी पदपूतिा नर्एका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रर्ावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नर्एको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा  औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्र्क प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

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

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

         (शंकर प्रसाद पंन्थी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

गरु्ााकोट नगरपातलका, सखेुिको 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्र्क बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
र्एको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नर्एको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधर्नाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३३ ५३ ९०३२१ ० ० ० ३३ ५३ ९०३२१ १९०८८ १७०६८ ५३८१२ ० ० ७०८८० ३५३ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सखेुि १५९८४२ ० ० १५९८४२ ० ९०३२१ २५०१६३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : गुभा�कोट नगरपा�लका, सुख�त , गुभा�कोट नगरपा�लका , सुख�त

काया�लय �मुख Tek Bahadur Khatri २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Dev kiran Budha २०७७-४-१

बे�जु रकम ९०,२१२,६४४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 70

गत बष�को �ज�मेवारी ८,७६,९२,२४८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४९,७८,२०,००० चालु खच� ३८,२५,९२,८४८.६९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६१,४९,३१० पँूजीगत खच� २४,९३,२७,२२१

राज�व बाँडफाँट १०,६१,९५,१२४.७३ िव�ीय/अ�य �यव�था २३,०१,१८,८२५

आ�त�रक आय २,०५,४३,१२७

अ�य आय २१,०३,८१,४३७.९

कुल आय ८७,१०,८८,९९९.६३ कुल खच� ८६,२०,३८,८९४.६९

बाँक� मौ�दात ९,६७,४२,३५३
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१ प�रचयः
�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 गुभा�कोट नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र
सम�वयलाई �व�धन 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� गुभा�कोट
नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गुभा�कोट नगरपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७४ सभा सद�य, 228.60 वग� �कलो�मटर �े�फल तथा 49 हजार 394
जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय अव�थाः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस नगरपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहयता, आ�त�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि��
अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम
१ गत वष�को िज�मेवार� �७६९२२४� १ चाल ुखच� ३�२�९२�४�.६९

क) नगद 0 २ पूँजीगत खच� २४९३२७२२१
ख) ब�क �७६९२२४� ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी 0

२ राज�व ( आ�त�रक आय) क) ऋण भ�ुानी 0
क) आ�त�रक राज�व २०�४३१२७ ख) �याज भ�ुानी 0
ख) राज�व बाँडफाँड १०६१९�१२४.७३ ग) अ�य भ�ुानी 0
ग) अ�य आय 0 ४ लगानी 0

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ ऋण लगानी 0
क) �वि�य समानीकरण
अनदुान

१३६७०००००. शेयर लगानी 0

ख) सशत� अनदुान ३�१६��०००. अ�य लगानी 0
ग) समपूरकअनुदान ९४३�०००. � धरौटीिफता� ७१०४४�
घ)पूबा�धार िवकास संघीय सरकार �१२��२६.
ङ)सामा�जक सुर�ा १२४६२३�३१.

r_:jR5 jftfj/0f २३७�०००.

5) �वशेष अनदुान 0 ६ जन�मदान �फता� 0

४ �देश सरकारबाट �ा� अनदुान ७ कोष �फता� 0
क) �वि�य समानीकरण
अनदुान

१०२१�०००. ८ मौ�दात 0

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) सशत� अनदुान ७७९१३०७. क) ब�क मौ�दात ९४६�१६३९
ग) समपरुक अनदुान १४३�७�९३. ख) नगद मौ�दात
घ) �वशेष अनदुान ३७��११०. ९ शसत� अनदुान �फता� १११६१३३४
ङ_ छोरीको सुर�ा �जवन भ�रको २४१९�००. १० गतबष�कोबढीअ�या
r_अ�य अनुदान �देश सामा�जक
िवकास

१००००००. ११ जन�मदानमौ�दात 0

5_मु�यम��ीरोजगार �१�१३९२४. १२ धरौटमौ�दात २०६०७१४.
h_बाढीिपडीतअनुदान १९०००००. १३ कोषखाताकोमौ�दात

� अ�तर�थानीयतहबाट�ा� 0 14 अ�य संघीय सरकार १३�१२७०�७
६ अ�य पूबा�धार िवकास संघीय सरकार �१२��२६

क) �े�ीयशहरीिवकासयोजना 0 सामा�जक सुर�ा १२४६२३�३१
ख) सडकबोड�नेपाल ३�६२६�०. �व�छ वातावरण २३७�०००

काय�संचालन कोष खच� ९९�१०२१.
ग) पय�टनबोड�नेपाल 0 सडक वोड� नेपाल ६१९३१�.
घ) एनएनएसड�लुए 0 �कोप �यव�थापन २�१९�२२.

७ िविभ�कोषतफ� कोआय 13546661.89 क�टीजे�सी ६९१३६०७.
� जनसहभािगता (नगद) 0 मम�त संभारकोष २००३७३�.
९ िवषयगतिनकायबाट�ा� 0 रा वा िफता� �देश ३४२००३�.
१० धरौटीआय 1311615 छोरीको सुर�ा जीवन भ�रको १४१९�००.
११ लगानीकोसाँवािफता� 0 वे�जु दा�खला रा वा िफता�

�देश
�०९७६४.

१२ अ�यिविवधआय 0 �ो�साहन खच� ४�६�६२.

सामा�जकसुर�ा िफता� खच� ६६�४��.
मु�यम��ी रोजगार �१�१३९२४.

अ�य खच� १�७००००.

�ज स स खच� १६�४९�४.

अ�य अनुदान �देशसामा�जक
िवकास

१००००००.

ज�मा
९��७�१२४७.६२ ज�मा ९��७�१२४७.६२

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन। �वीकृत काय��म िबना कारण हटाउने र नया काय��म वषा��तमा
हचुवाको आधार कायम गन� दे�खयो ।
• 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 ।
• ि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 सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण ग�र �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा िन�र�ण ग�र उ�े�खत कारवािह गरेको पाईएन
।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ 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 ।कटिट रकम िढला दा�खला गरेको दे�खयो ।
• 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 सो अनुसार गरेको पाईएन ।ई�धनको लगबुक र �मण अिभलेख खाता नराखेको
साथै �मण �ितवेदन बेगर �मण खच� लेखेको ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ 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 २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�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 २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको
पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई
ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ 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 ।लि�त काय��म छनौट गदा� स�था र सहभागीको �ित�पधा� नगराएको ।
• 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
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ 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 स�प�� ह�ता�तरण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस 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 । यसरी
�ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार
स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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 �ी मैना िव.क.ले िमित २०७७।०३।१० गते �.९५ करोड ८७ लाख ८१ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा िमित २०७७।०३।३० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

६ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
नीय 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ �े�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 ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ७४७०५००० ५३९६३४४० ८.४४

२ पूवा�धार िवकास २८३९५५५०० १३३८०३९३३ २०.९३

३ सामा�जक िवकास ३८५५२८०८० ३४४०३५४९३ ५३.८२

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ३०३४८५२० २२६८३४९६ ३.५४

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८३००३००० ७७४३३७०७ १२.११

ज�मा ८५६७४०१०० ६३९२२००६९

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ५३.८२ �ितशत र सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र
सुशासन मा सबै भ�दा घटीमा ३.५४ �ितशत रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ 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 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 ।

स�.स.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ चालु खच�तफ� ३८२५९२८४८ ९००९९२५६ ९३१८०८८६ १९९३१२७०६ १०१४४२१०३

२ पँू�जगत खच�तफ� २४९३२७२२१ १९६००९३४ ४८२६२०५३ १८१४६४२३४ १०७७४९१३२

ज�मा ६३१९२००६९ १०९७००१९० १४१४४२९३९ ३८०७७६९४० २०९१९१२३५

�ितशत १७.३५ २२.३८ ६०.२६ ३३.१

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �. ६३१९२००६९.०० िनकासा भएकोमा �थम १७.३५ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा २२.३८
�ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ६०.२६ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. २०९१९१२३५.०० अथा�त ३३.१०
�ि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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० िफता� गन� बाक� अनुदान 

संिचतकोष �यव�थापन �णाली (SuTRA) को िव��य �ितवेदन अनुसूची २१ अनुसार पा�लकाले संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� गरेको
सशत� अनुदानम�येबाट खच� ह�न नसक� पा�लकाको खातामा नै बाक� रहेकाले समायोजन गनु� पन� वा िफता� गनु� पनु�पद�छ । पा�लकाको िव��य
�ितवेदनमा संिघय सरकारलाई िफता� गनु�पन� �॰१७०६८५१३।०० म�ये िमित २०७८।४।२० मा �॰१२११५७९२।०० मा� िफता� गरेको
दे�खएकोले वाँक� �॰४९५२७२१।०० संिघय संिचत कोष तथा �देश संिचत कोषमा फ�ता� गनु�पन� समपुरक अनुदान �॰३०९०७०८।०० तथा अ�य
अनुदान चालु �॰६८४०२२।०० ग�र कुल �॰३०९०७०८।०० स�व��धत संिचत कोषमा िफता� गरेको �माण पेश ह�नुपन� �॰

�स नं िववरण रकम

१ संिघय संिचत कोष ४९५२७२१।००

२ �देश संिचत कोष ३७७४७३०।००

ज�मा ८७२७४५१।००

८,७२७,४५१

११ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त
सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय
त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको 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 सोको 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 यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । तर उ� कोषको
संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

१३ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � -२०५४३१२७-०० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �७७५२९१४९२-०० समेत � ७९५८३४६१९।
०० आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.३८२५९२८४८.६९ र पँू�जगत तफ�  �.२४९३२७२२१.०० समेत �.६३१९२००६९.६९ खच� भएको छ । खच�
म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ३.२५ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �.२१८०७०००.०० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आय
भ�दा पिन वढी रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ४८.०७ �ितशत चालु र ५२.९३ �ितशतमा� पँू�जगत
िनमा�णमा 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 ।

१४ कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म के कित वटा ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध
लगायतका कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको हो सोको िववरण पेश ह�न आएन ।

१५ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ
। सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा
�ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ७ र यो बष� थप भएको ३२ गरी कुल ३९ िववाद दता� भएकोमा १८
वटा मा� फ��यौट भई २१ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता
समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने
�यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ७३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत
४३ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �स.िड.ई.,

इ��जिनयर, �शासक�य अ�धकृत, सिहत ३० पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा
�वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ
।

१७ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ
। �र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� सं�या

१४ १४ १२ २

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ �मण खच� 
कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम
काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर
अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको
कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

१९ सेवा�वाहको ��थित : 

�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 वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार
सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास 20

प��करणतफ�

ज�मदता� १६२२

मृ�यदुता� ३२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np15 of 70

बसाईसराई दता� ५७८

िववाह दता� ३४६

स�ब�धिव�छेद दता� २०

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ६००िमटर

कालोप�े सडक मम�त नभएको

�ाभेल सडक िनमा�ण ३५।१ िकलोिमटर

�ाभेल सडक मम�त १२िकलोिमटर

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक
दे�खएन ।

२० �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार
कणा�ली �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था
अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.२१८०७०००.०० सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

२१ पा�सको �योग 

नेपाल सरकार म��ी�तरीय िनण�य िमित २०७७।७।२० को िनण�य अनुसार साव�जिनक िनकायले साव�जिनक स�प��को लेखांकन �ितवेदन र एक�कृत
िववरण तयार गन� सव ैतहका सव ैसरकारी काया�लयह�मा साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (Public Assest Management System-PAMS)

आ�थ�क वष� २०७७।७८ वाट अिनवाय� �पमा लागू गनु�पन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले पा�सको �योग गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध
खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ४२०५९०२.०० खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२३ मु�यम��ी रोजगार काय��मः

२३.१ मु�यम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ४ को उपदफा ७ को (अनुसुची १) मा �ममुलक काय�मा ६० �ितशत �म र ४०
�ितशत सामा�ी ख�रद गन� पाईने उ�ेख छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणमा २७ गोटा योजनामा ५३८८ �िमकले रोजगार पाएको दे�ख�छ ।
उपल�ध िववरण अनुसार रकम खच�को अनुपात �िमकमा ६८.३२ र साम�ी ख�रदमा ३१.६८ �ितशत दे�खएको छ । खच�सँग संल� फाँटवारी परी�ण
गदा� उपभो�ा सिमितले पेश गरेको काय�िवल तथा काया�लयबाट नापी गरी �मािणत गरेको काय�स�प� �ितवेदन तथा संल� आईटम वाईज दर िव�लेशण
अनुसार �. २,४५,३१,५८३/- को �िमक र �. २,५४,७७,२१६/- को साम�ी ला�े दे�ख�छ ।काया�लयले हचुवाको भरमा उपभो�ा सिमितको खातामा
रकम पठाउदा �देश सरकारलाई �. ९६,७८,२४०/- थप �ययभार पन� गएको दे�खन आयो । तसथ� कामको नापी गन� �ािव�धक कम�चारीलाई समेत
�ज�मेवार बनाई उ� रकम असुल गरी �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�.सं. आयोजनको
नाम

कुल खच� वा�तिवक
�िमक खच�

�िमक �याला
भु�ानी

वढी भु�ानी भु�ानी गनु�पन�
सामा�ी खच�

साम�ी भु�ानी कम सामा�ी
खच�

१ बेतेनी खोला
सुन दह जो�ने
सडक

२०२८४४४ १४९५६११ १६४८८७२ १५३२६१ ५३२८३३ ३७९५७२ १५३२६१

२ �यठुाने टोल
िबक� �ी सडक
िनमा�ण

१५३०४९५ १०५१४०२ ११३३२६५ ८१८६३ ४७९०९३ ३९७२३० ८१८६३

३ आपखोलीगोठेरी १५७७३६४ ४४३०८७ ६१०९०९ १६७८२२ ११३४२७७ ९६६४५५ १६७८२२

९,६७८,२४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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चे�टेढंुगा
खानेपानी
िनमा�ण

४ भ�का खेल
मैदान िनमा�ण

१७९११९३ १४४८७१६ १५८४४३८ १३५७२२ ३४२४७७ २०६७५५ १३५७२२

५ �सम�यार
फु�फुले सडक
िनमा�ण

८५८४९३ ४४११५० ६२०१७६ १७९०२६ ४१७३४३ २३८३१७ १७९०२६

६ ठुलोखोला
तातोपानी
घाटुडांडा
�सचाई
आयोजना

१५१४६४३ ५१४४३८ ९३७१८९ ४२२७५१ १०००२०५ ५७७४५४ ४२२७५१

७ बोटेचौर
बसपाक�  िनमा�ण

४४३२५२९ २२१९२३९ ३२३८२२६ १०१८९८७ २२१३२९० ११९४३०३ १०१८९८७

८ खा�लगाँउ
सानापनेरा
उ�धनढंुगा
जो�ने सडक
िनमा�ण

२४४३८७६ २४४०३७६ २४४०३७६ ० ३५०० ३५०० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ ग�टे टोल
सु�दर नगर
सहारे जो�ने
सडक

२१५३९१२ १०२३०१३ १३१२९८१ २८९९६८ ११३०८९९ ८४०९३१ २८९९६८

१० भोटेचुली
पय�टनिबकास
िनमा�ण

२१८०९१७ ६९७२९६ १४८७८७९ ७९०५८३ १४८३६२१ ६९३०३८ ७९०५८३

११ भु�के �सचाई
कुलो िनमा�ण

२२९१९१० ८२५१६९ १७६६३१६ ९४११४७ १४६६७४१ ५२५५९४ ९४११४७

१२ रतनामाला
सैयाताल
तारबार
�ित�ालय्
िनमा�ण

२१८९३३५ १२०९८१४ १६७३००६ ४६३१९२ ९७९५२१ ५१६३२९ ४६३१९२

१३ भु�के राि�काडा
सडक िनमा�ण

९५४००७ ४१११४४ ६११०६३ १९९९१९ ५४२८६३ ३४२९४४ १९९९१९

१४ जनै घाट �संचाई
कुलो िनमा�ण

९७५७०० ५६३२४७ ५६३२४७ ० ४१२४५३ ४१२४५३ ०

१५ �स�दरुखोला
सिक� मारे

२२५५०३२ ५८३९८० १२३७९८३ ६५४००३ १६७१०५२ १०१७०४९ ६५४००३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सो�रखो�ल
खोला तटब�ध
िनमा�ण

१६ आबी थ�लेनी
िब�ालय िफ�ड
िनमा�ण

४०३०४० १४५९९४ १९९१५२ ५३१५८ २५७०४६ २०३८८८ ५३१५८

१७ हिनमान िभि�
सडक िनमा�ण

१८६७७०० १८६७७०० १८९११४२ ० ० ० ०

१८ बाघमारे
िमलखोला
तटब�ध िनमा�ण

१८७७५०९ ७३६६९६ ११५८६८६ ४२१९९० ११४०८१३ ७१८८२३ ४२१९९०

१९ का�लका टोल
�सचाई
आयोजना
िनमा�ण

१९५७०८१ ० ११६९८२२ ११६९८२२ १९५७०८१ ७८७२५९ ११६९८२२

२० अया�ल
डांडाखेित
िभमपुर �सचाई
कुलो िनमा�ण

२०६९००५ ७५२६४६ १२१४९७० ४६२३२४ १३१६३५९ ८५४०३५ ४६२३२४

२१ �ान�योित २०२०२३५ ९९४८५२ १२७०२४६ २७५३९४ १०२५३८३ ७४९९८९ २७५३९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ाबी नांगी
�रंगरोड िनमा�ण

२२ बाखक�
गुइएखोला
सडक िनमा�ण

१३७५७५६ ४९९५३६ ५७८००५ ७८४६९ ८७६२२० ७९७७५१ ७८४६९

२३ घुघुती खोला
चमेरे गुफा
पय�टन �बदन

२०२९०९७ ९०५५७९ १०४८८८८ १४३३०९ ११२३५१८ ९८०२०९ १४३३०९

२४ रपट मालारानी
भि�खोला
सडक िनमा�ण

७१५८६९ ४८२१८३ ४८२१८३ ० २३३६८६ २३३६८६ ०

२५ रैकर �समा ह�दै
छहरे खोला
तटब�ध िनमा�ण
काय�

२१२९५७० ८९९८८० १२८८८६४ ३८८९८४ १२२९६९० ८४०७०६ ३८८९८४

२६ गंगटे घारी
मेहेलकुना
�सचाई कुलो
िनमा�ण

१९००१४५ ८१११२३ १४४१२०७ ६३००८४ १०८९०२२ ४५८९३८ ६३००८४

२७ वद� �रंगरोड २४६२५०० १०४४२७० १६००७३२ ५५६४६२ १४१८२३० ८६१७६८ ५५६४६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सडक िनमा�ण

ज�मा ४९९८५३५७ २४५३१५८३ ३४२०९८२३ ९६७८२४० २५४७७२१६ १५७९८९७६ ९६७८२४०

२३.२ (क) माथी उ�े�खत िववरण अनुसार तोिकएको योजनाको काय�स�प� �ितवेदनमा उ�े�खत परीमाणको �सचाँई कुलो तथा बाटोको काम गन� सामानको
लागी वा�तिवक लागत �. २,५४,७७,२१६/- ला�ेमा �. १,५७,९८,९७६/- मा� सिमितको खातामा रकम पठाउदा � ९६,७८,२४०/- कम मु�य
बराबरको सामान ख�रद गरेको दे�खदा नापी एँव काय�स�प� �ितवेदन माथीको िव�वसिनयता �ित ��न गनु�पन� ��थित र�ो । तसथ� यस स�ब�धमा
छानिवन गरी स�ब��धत उपभो�ा सिमित एँव नापी गन� �ािव�धक कम�चारीलाई समेत �ज�मेवार बनाई छानिवन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

९,६७८,२४०

२३.३ (ख) पा�लकाले मा�थ उ�े�खत योजनाको लािग २७ गोटा उपभो�ा सिमितको खातामा �िमक र सामा�ी मु�य एकमु� �. ४,९९,८५,३५७/- पठाएको
दे�खयो । संल� फाँटवारीमा उपभो�ा सिमितले �िमकको मा� �. ४,२८,७६,७६७/- माग गरेकोमा पा�लकाले �. ३,४१,४८,०८२/- मा� उपल�ध
गराएको उ�ेख छ । आव�यक भ�दा वढी काम गरेको डोर हा�जर तयार ग�र पेश गरेको फाँटवारीलाई पा�लकाले �. ८७,२८,६८५/- घटाई रकम
उपल�ध गराएको उ�ेख गरे पिन �यसको आधार उ�ेख गराएको छैन । साथै उ� रकम �िमकले वुझेको भपा�ई पेश भएको छैन । सोझै पठाएको रकम
वारे पुनः ई��जिनयर माफ� त आईटम वाईज दर िव�लेशण गदा� �. ९६,७८२४०/- वढी भु�ानी िदएको अव�था छ । फाँटवारीमा वा�तिवक �िमकले
वुझेको भपा�ई पेश नह�ने, काया�लयले िवना आधार रकम घटाउने तथा दर िव�लेशण गदा� काय� स�प� �ितवेदनको आधारमा वढी भु�ानी भएको अव�था
छ । तसथ� कामको आधारमा �िमक र सामा�ीको खच� एक�न गन� सिकएन । यस स�व�धमा तहाँ वाटै पुनः छानिवन गरी �ितवेदन पेश ह�नुपन� देखीएन
आयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क
ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा�
गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ�
शीष�क अ�तग�त वािष�क �.२४९३२७२२१.०० पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको
अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम
ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२५ िशष�क फरकपारी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ खच� गन� काय�िव�ध र मापद�ड अनुसाद अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत
वजेट , काय��म र उपल�ध �ोत समेतको आधारमा खच�को अदेश िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले वजेट रकमा�तर नगरी िन�नानुसारको खच� पोशाक
िशष�कवाट खच� लेखेको िनयम स�मत दे�खएन ।

भौ नं वजेट िशष�क खच� भएको िशष�क खच� रकम

६०४‑०७८।३।२३ पोशाक काया�लय सामान २९२२२२।००

६१०‑०७८।३।२३ पोशाक िव�ुत महसुल ३०२८७।००

६३१‑०७८।३।२८ पोशाक सुचना �कासन १६०००।००

६२९‑०७८।३।२९ पोशाक सुचना �कासन १७५००।००

ज�मा ३५६००९।००

२६ एम. आई. एस. डाटा भ�दा वढीलाई िवतरण ३२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १० मा लाभ�ाहीको तोक�ए वमो�जमको िववरण �थािनय तहले िनिद�� समयिभ� एम.

आई. एस मा �िव� गनु�पन�छ र दफा १५ मा वडाह�लाई रकम िनकासा िददा एम. आई. एस लगतका अनुसार िदनुपन� �यव�था रहेको छ । साथै प�र�छेद
३ को दफा १२ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीह�को मृ�य ु भएमा, वसाई स�र गएमा, दोहोरो परेमा लगत क�ा गनु�पन� र सोही
अ�याव�धक एम. आई. एस. लगतका आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले एम. आई. एसमा समयमै लगत
क�ा नगरी वडाह�लाई रकम िनकासा िददा �थम चौमा�सकमा एम. आई. एसमा भएको सं�या भ�दा वढी सं�यालाई िवतरण गरेको भरपाई दे�खएकोले
उ� वढी रकम िन�न वडाह�वाट असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

वडा भ�ाको िक�सम MIS को सं�या भरपाईको सं�या दर विढ िवत�रत रकम

१ �ये. ना. भ. (द�लत) २७ २९ ८०००/- १६०००/-

४ �ये. ना. भ. (द�लत) ४१ ४६
८०००/-

४००००/-

५ िवधवा ३९ ४१
८०००/-

१६०००/-

८ �ये. ना. भ. (द�लत) ११७ १२१
८०००/-

३२०००/-

९ �ये. ना. भ. (द�लत) ५२ ५५ ८०००/- २४०००/-

१० �ये. ना. भ. (द�लत) ३३ ३७ ८०००/- ३२०००/-

११ �ये. ना. भ. (द�लत) ३७ ४७
८०००/-

८००००/-

१३ �ये. ना. भ. (द�लत) ४२ ५० ८०००/- ६४०००/-

१४ �ये. ना. भ. (द�लत) २१ २३ १६०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०००/-

ज�मा ज�मा ३२००००/-

२७ जिटलसंरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन िनमा�ण ज�ता जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने
पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट
बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

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

२९‑०७८।३।३० को��च शहरी �वा��य के�� भवन िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण ३३२४८१३

२३‑०७८।३।२९ आधारभुत �वा��य भवन वडाखोली उ स भवन िनमा�ण ३२६७३८१

२२‑०७८।३।२८ शहरी �वा��य के�� भवन िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण ३३२४८१३

११‑०७८।२।३० आधारभुत �वा��य भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण २००००००

२६‑०७८।३।३० ने रा मा िव वडारखोली छा�ावास िनमा�ण भवन िनमा�ण १५०७०००

३४‑०७८।३।३० भेरी वह�मु�ख �या�पस भवन उ॰स॰ भवन िनमा�ण १०००००००

ज�मा २३४२४००७

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

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

६३१९२००६९.६९ १७५९८७०२ २.८४

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा २.८४ �ितशत मा� रहेको छ ।
�यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२९ आयको अनुमानः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक
आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर
वापत अनुमािनत �.१५९०५०००.०० �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �.१७५९८७०२.०० अथा�त अनुमान भ�दा १०.६५
�ितशत घटी आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान
िदन आव�यक दे�खएको छ ।

३० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम सामान ख�रदका लािग पे�क� भु�ानी गदा� देहाय बमो�जम यस
वष� कुल पे�क� �.८ लाख १७ हजारर ६०० रहेकोमा �.४ लाख ६५ हजार (�याद ननाघेको) र वाँक� �.३ लाख ५२ हजार ६०० पे�क� �याद नाघेको
रहेको छ । उ� पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पद�छ ।यस वष� �याद नाघेको पे�क� �.

�स
नं

पे�क� �लएको
िमित

गो भौ
नं

पे�क� िववरण पे�क� �लने �यि� वा फम� पे�क� रकम

३५२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ठेकेदार

१ २०७७/०९/०६ ९७ ख�रगैरा आ�खोली मालारानी गुफा डाडाढाप सडक के.आर िब�डस� ४,६५,०००

ज�मा ४,६५,०००

उपभो�ा सिमित

२ २०७७/१२/०६ ३६६ बालबा�लका क��यटुर ता�लम बालबा�लका क��यटुर ता�लम
संचालन काय��म

३०,०००

३ २०७७/१२/१९ ४०० वाय�रंग ता�लम हाउस वाय�र� तालीम
स�चालन तथा �यव�थापन
उ.स

९२,६००

४ २०७७/१२/१९ ४०२ मिहला समुहबाट ढाका बुनाइ ता�लम, महीला समुह ढाका बुनाई
तालीम

८०,०००

ज�मा २,०२,६००

�यि�गत

५ २०७७/०६/११ १३ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा, गभ�वती
उ��ेरणा सेवा, �यानो झोला र िनशु�क गभ�पतन काय��म

लोके�� बहादरु डाँगी १,५०,०००

ज�मा १,५०,०००

कुल ज�मा ८,१७,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१४८८५६२८.०० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा
८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा�
करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ६ पदमा १४ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा
�.४९६४०९४.०० भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

४,९६४,०९४

३२ पा�र�िमक कर

३२.१ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार पा�र�िमक कर क�ा गनु�पद�छ । पा�लकाले अ�य� तथा उपा�य�लाई सुिवधा वापत आ�थ�क वष� २०७६।
७७ तथा २०७७।७८ को सुिवधा एकै पटक भु�ानी गदा� आयकर क�ी गरेकोले िनयमानुसार ला�े छुट कर �.१४८१००।०० स�व��धतवाट असूल
ह�नुपन� �.

�स नं पदा�धकारी ज�मा आय छुट कर

१ अ�य� �ी ह�त पुन ८१३०००।०० ७२९००।००

२ उपा�य� �ी मैना िव॰क॰ ६८७०००।०० ३७४००।००

३ वडा अ�य� �ी लाल बहादरु साखु ४७७०००।०० २७००।००

४ वडा अ�य� �ी नोख वहादरु वली ४७७०००।०० २७००।००

५ वडा अ�य� �ी ओम �कास वुढामगर ४७७०००।०० २७००।००

६ वडा अ�य� �ी �श� कुमार शाह ४७७०००।०० २७००।००

१४८,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ वडा अ�य� �ी लाल बहादरु पुन ४७७०००।०० २७००।००

८ वडा अ�य� �ी धिनराज जैसी ४७७०००।०० २७००।००

९ वडा अ�य� �ी िवख� वहादरु जैसी ४७७०००।०० २७००।००

१० वडा अ�य� �ी िच� वहादरु रे�मी ४७७०००।०० २७००।००

११ वडा अ�य� �ी शिशराम भ�राई ४७७०००।०० २७००।००

१२ वडा अ�य� �ी िमन वहादरु ख�ी ४७७०००।०० २७००।००

१३ वडा अ�य� �ी लाल �साद आचाय� ४७७०००।०० २७००।००

१४ वडा अ�य� �ी �ेम �कास वली ४७७०००।०० २७००।००

१५ वडा अ�य� �ी मधु गु�ङ ४७७०००।०० २७००।००

१६ वडा अ�य� �ी राश बहादरु घले ४७७०००।०० २७००।००

ज�मा १४८१००।००

३२.२ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार पा�र�िमक कर क�ा गनु�पद�छ । काया�लयले �ी कण� वहादरु कुवरको पा�र�िमक वािष�क �॰७६०७९९।००
मा कम�चारी संचय कोष , नाग�रक लागानी कोष तथा िवमा वापत �॰१३१६२८।०० क�ी गरी वाँक� रकम �॰४५००००।०० तथा िवमा वापत
�॰२००००।०० छुट प�चात कर यो�य रकम �॰१५९१७१।०० को कर �॰२१८३४।२० क�ा ह�नुपन�मा �॰१५९१७॰०० मा� क�ा भएकोले नपुग
�॰५९१७॰०० असूल ग�र संिघय राज�वमा दा�खला ह�नुपन� �

५,९१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ िविभ� सिमितको वठैक

३३.१ ५५९ २०७८-३-१७ �याय सिमितको वठैक – कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ को दफा ११(२) मा �याियक
सिमितको हकमा �य�ता सिमितका सद�यह�ले �ितमिहना वढीमा दईुवटा बैठकको लािग �ितवठैक पाँचसय �पैयाँका दरले इजलास भ�ा पाउने
उ�ेख छ । पा�लकाले �याय सिमितको वठैक भ�ा ऐनले तोके भ�दा वढी दरले भ�ा िवतरण गरेकोले िनयममा उ�ेख भएको भ�दा वढी भु�ानी भएको
रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �.

�स नं पदा�धकारीको नाम वठैक सं�या भु�ानी दर भु�ानी रकम भु�ानी ह�नुपन� वढी भु�ानी कर वाहेक

१ संयोजक मैना िव क १२ १५०० १८००० ६००० १०२००

२ सद�य उिवकला नेपाली १२ १५०० १८००० ६००० १०२००

३ सद�य टेकराज िगरी १२ १५०० १८००० ६००० १०२००

४ सद�य सिचव लोके�� वली १२ १५०० १८००० ६००० १०२००

ज�मा ४०८००

४०,८००

३३.२ ५२२ २०७८-३-७ िवधायन सिमितको वठैक – कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ को दफा ११(२) मा व�ायन
सिमितका सद�यले बढीमा बािष�क बा�वटा बैठकको लािग �ित बैठक पाँचसय �पैयाँका दरले सिमित भ�ा पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले िव�ायन
सिमितको वठैकमा िनयममा उ�ेख भएको भ�दा वढी दरले भु�ानी भएको दे�खएकोले वढी भु�ानी भएको रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �.

�स नं पदा�धकारीको नाम वठैक सं�या भु�ानी दर भु�ानी रकम भु�ानी ह�नुपन� वढी भु�ानी कर वाहेक

१ नगर �मुख ह�त पुन १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

४५,२२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ नगर �मुख मैना िव॰क॰ ६ १२०० ७२०० ३००० ३५७०

३ ��अ टेक बहादरु खची १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

४ अ�धकृत सातौ मेघराज सोनी १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

५ �वा��य शाखा �मुख महेश कुमार पुरी २ १२०० २४०० १००० ११९०

६ ५ नं वडा अ�य� लाल बहादरु पुन १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

७ ९ नं वडा अ�य� शिशराम भ�राई १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

८ काय�पा�लका सद�य शिशला काक� १० १२०० १२००० ५००० ५९५०

९ ई॰ अजु�न ख�ी १ १२०० १२०० ५०० ५९५

१० अ�धकृत छैठौ आइती चौधरी २ १२०० २४०० १००० ११९०

११ अ�धकृत छौठौ पदम वहादरु िव॰क॰ २ १२०० २४०० १००० ११९०

१२ ना॰सु॰ िनरक के॰सी॰ १ १२०० १२०० ५०० ५९५

१३ म॰िव॰िन॰ िवमला िव॰क॰ २ १२०० २४०० १००० ११९०

ज�मा ४४६२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ दरव�दी वेगर कम�चारी िनय�ु 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन�नह�ने उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले
�वीकृत दरव�दी भ�दा फरक पदमा कम�चरी िनय�ु गरी �. ४३९२०० .०० भु�ानी भएको छ ।दरव�दी भ�दा फरक पदमा कम�चारी िनय�ु ग�र खच�
लेखेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

�स नं पद कम�चारीको नाम मा�सक पा�र�िमक वािष�क भु�ानी

१ काय��म �यव�थापक गोिव�द वली २०००० २४००००।००

२ सिचवालय सहायक लोके�� वली १६६०० १९९२००।००

ज�मा ४३९२००।००

४३९,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ िवमा खच� 
िनजामती सेवा िनयमावली २०४९ अनुसार कम�चारी �मणमा रहदा अव�धमा कम�चारीको या�ा िवमा गन� स�ने उ�ेख छ । पा�लकाको वठैक सं�या २।
०७७ ७८ िमित २०७७।५।१ को िनण�य नं ४ मा सवारी कालकको ५ लाखको जो�खम िवमा गन� स�व��धत कम�चारीवाट ५० �ितशत र पा�लकालाट
५० �ितशत ि�िमयम ितन� ग�र साझेदारीमा १५ वष� िवमाको यो वष� �॰८४१८२।०० ि�िमयम भु�ानी गरेको छ । पा�लकामा सवारी चालक एक वष�
करारमा रहेकोले करार अव�धको मा� िवमा गनु�पन�मा स�झौता अव�ध भ�दा वढी अव�धको िवमा गरेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �

�स नं िवमा गन� कम�चारी रमा

१ ह॰स॰चा॰ दगुा� वहादरु गाहा ८४१८२।००

२ ह॰स॰चा॰ �खम वहादरु साक�

३ ह॰स॰चा॰ ल�लत कुमार म�

४ ह॰स॰चा॰ खेमराज िगरी

८४,१८२

३६ १५८ २०७७-६-२९ वढी भु�ानी 
कुनै सं�थाले व�तु वा सेवको मू�य साव�जिनक गरेमा सोही वमो�जम ख�रद गनु�पद�छ । पा�लकाले क��यूटर अपरेटर िदपक शमा�लाई पे�क� िदएकोमा
िनजको पे�क� फ�य�ट गदा� पेश गरेको कागजात प�र�ण गदा� हा�ो आयल �टोरवाट ९२.४० �लटर पेट� ोल �.२१५।०० का दरले ख�रद ग�र
�.१९८८१।०० खच� लेखेको छ । हा�ो आयल �टोरको िवल िमित २०७७।४।१९ मा ख�रद गरेको दे�खएकोमा उ� अव�धमा पेट� ोलको मु�य �.१०७
�ित �लटर रहेको अनुसार �.९८८७।०० भु�ानी ह�नुपन�मा �.१९९८१।०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको �.९९७९।०० पे�क� �लनेवाट
असूल ह�नुपन� �.

९,९७९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ काय��म वेगर खाजा खच� 
अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ (सातौ सं�करण) को वुदा नं ७.१.१५ अनुसार काय��म संचालन गदा� सहभागीलाई खाजा भ�ा ले�न
सिकने उ�ेख छ । पा�लकाले उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी खाजा खच� दिैनक �.५०/- का दरले सहभागी खाजा खच� िवतरण गरेको छ । तर
उ� काय��म जुन िशष�कमा काय��म संचालन भएको हो सोही काय��म खच� संगै खच� ले�नुपन�मा चालु िशष�कमा कुनैपिन ता�लम संचालन नभएको
तथा अ�य िशष�कमा भएको काय��मको सोही काय��ममा खच� लेखेको पाइएकोले चालु िशष�कवाट खच� लेखेको खाजा भ�ा कुन काय��मको हो सोको
खच� दोहोरो नपरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �

भौ नं र िमित खाजा खच� भु�ानी पाउने खच� रकम

३५४‑०७७।१२।१ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी एम एच एम ट� े िन� से�टर ३१५००

४५०‑०७८।१।१४ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी खगे�� सुनार १८०००

४७५‑०७८।२।२३ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी राज कुमारी ख�ी ८२५०

४८२‑०७८।२।२५ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी अ�मर बहादरु वली ४२३५०

५७०‑०७८।३।१९ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी व�क माफ� त खच� १२०००

६३२‑०७८।३।२९ उप�मुख उ�मिशल काय��म सहभागी गंगा �े� १७७६०

ज�मा १२९८६०

१२९,८६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ ४९० २०७८-२-१९ िवल भरपाई नभएको 
अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले भूिमिहन अ�यव�थीत लगत संकलन इकाइमा काय�रत कम�चारीको तलव तथा िफ�ड भ�ा वापत �॰१०१७७६।०० भु�ानी गरेकोमा
उ� रकम स�व��धतको खातामा पठाएको िववरण पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �

१०१,७७६

३९ ३६ २०७८-३-३० नाग�रक आवास 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली ऐन २०७६ को दफा २४ वमो�जम �वीकृत वजेट र काय��मको आधारमा खच� गनु�पद�छ । नाग�रक आवास काय��ममा
घर िनमा�ण वापत �॰३१७७६००।०० रकम भु�ानी गदा� स�व��धत िशष�कवाट भु�ानी गनु�पन�मा रा�प�� शैि�क सुधार काय��मवाट �॰२९७९६७।
०० भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �

२९७,९६७

४० योजना अनुगमन भ�ा 
कणा�ली �देश �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा समव��ध ऐन २०७७ को दफा ३ को अनुसुची १ र २ वमो�जम अनुगमन खच�
मा�सक भु�ानी ह�ने भएकोले थप छु�ै अनुगमन खच� नपाउने तथा काया�लयमा काय�रत कम�चारी आ�नो काया�लय र मातहतका काय�को अनुगमन
गरेकोमा भ�ा खच� पाउने �यव�था छैन । पा�लकाले संचालन गरेको िविभ� आयोजना तथा काय��ममा अनुगमन गरेवापत ऐन िवप�रत पदा�धकारीलाई
अनुगमन खच� लेखेको ह�दा उ� खच� ले�न पाउने आधार �माण नभएकोले िनजह�वाट उ� रकम असूल गनु�पन� �.

२१०,३८०

४१ ४६५ २०७८-२-१९ भ�ामा कर क�ा नभएको 
आयकर ऐन २०५८ को दफ ८९ अनुसार भ�ा भु�ानी गदा� अ�ीम �पमा १५ �ितशत आयकर क�ा ग�र भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले ३ लाख भ�दा
वढीको योजना अनुगमन गरे वापत ��येक योजना अनुगमन गरेवापत खाना तथा खाजा वापत � ८५० का दरले भ�ा वुझेकोमा उ� खाजा खानाको
िबल पेश नग�र नगद ैभु�ानी गरेकोले १५ �ितशतले ह�ने �.३७६१२।०० कर क�ा नगरेकोले उ� रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �.

�स नं पदा�धकारीको नाम योजना अनुगमन सं�या भु�ानी रकम कर

1 नगर �मुख ह�त बहादरु पुन ३ 2550 382.5

2 नगर उप�मुख मैना िव क ४९ 41650 6247.5

३७,६१२.५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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3 � � अ टेक बहादरु ख�ी ४७ 39950 5992.5

4 � अ मेघराज सोनी ३३ 28050 4207.5

5 ई अजु�न ख�ी ३८ 32300 4845

6 अ�धकृत छैठौ पदम बहादरु िव क २ 1700 255

7 ना सु िनरज के सी ४६ 39100 5865

8 लेखापाल लोमनकेश खनाल २ 1700 255

9 स.ई. भानुभ�ढकाल ३१ 26350 3952.5

10 स.ई. च�� बहादरु िव क ८ 6800 1020

11 स.ई. अमृत ढकाल ८ 6800 1020

12 स.ई. नर बहादरु घत� ७ 5950 892.5

13 अ..स.ई. िशवनारायण नेपाली ४ 3400 510

14 अ..स.ई. दल�जत ख�ी २ 1700 255

15 नासु �कास भ�राई २ 1700 255

16 अ�धकृत छैठौ ओम �कास चपाई १ 850 127.5

17 स ले पा �जवन�योती पुन ६ 5100 765

18 ह स चा खेमराज िगरी ६ 5100 765

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २९५ 250750 37612.5

४२ ३८० २०७७-११-१७ �मण खच� विढ भु�ानी 
अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था
छ । लेखा अ�धकृत देव िकरण वुढाको �मण आदेश तथा �मण िवल अनुसार िमित २०७७ चै� ६ दे�ख १३ स�म काठमाड� �मण गरेको िवल अनुसार
८ िदनको �मण भ�ा �॰१३२४०॰०० भु�ानी गरेको छ । तर �लेनको बोिड�ङ पास अनुसार नेपालगंज वाट काठमाड� चै� १० गते गएको तथा १३
गते फक� को दे�खएकोले ४ िदनको �॰५२००।०० मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �॰१३२४०॰०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको �॰८०४०॰००
स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �॰

८,०४०

४३ �यास प�रयोजना 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा 44 मा उपभो�ा सिमितवाट सेवा �ाि� गदा� िमत�यीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने वा रोजगारी �ृजना ह�ने
योजनामा तोिकए वमो�जमको काय�िव�ध पुरा गरी काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने �यव�था छ ।यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
९७ वमो�जम लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण तथा �ममुलक काय�ह� गराउन स�ने �यव�था भएकोमा काया�लय िविभ� ख�रद काय� लाभ�ाही
सामुदायलाई िदएको छ ।पा�लकाले कृिष सहकारीह�लाई सामा�ी साहयता गन� �यास प�रयोजना माफ� त काय� गरेकोमा कृिष सामा�ी एकमु� ख�रद ग�र
िवतरण गनु�पन�मा लाभ�ाही सामुदाय माफ� त सामान ख�रद गरेकोले एकै फम�वाट िविभ� सहकारी तथा पे�क� माफ� त कम�चारीवाट सामान ख�रद गन�
लगाई भु�ानी गरेको छ । िनयमावलीको �यव�था वमो�जम ख�रद काय� अगाडी वढाउनु पन�मा समूह माफ� त ख�रद गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

गोभौनं./िमित सहकारीको नाम । सामान आपुत�को नाम कामको िववरण भु�ानी
रकम

भु�ानी पाउने

११‑०७७।१२।
११

भु�के कृषक वह�उ�ेिशय
समूह

कणा�ली ए�ीक�चर
स�लायस�

१२० GSM �स�पो�लयन �लाि�क टनेलको
लािग

५०००००

१०‑०७७।१२। पिव� आयआज�न कृषक कणा�ली ए�ीक�चर १२० GSM �स�पो�लयन �लाि�क टनेलको २९१०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ समुह स�लायस� लािग

९‑०७७।१२।११ जनजागरण कृषक समुह कणा�ली ए�ीक�चर
स�लायस�

१२० GSM �स�पो�लयन �लाि�क टनेलको
लािग

५०००००

८‑०७७।१२।११ सुनौलो कृषक समुह कणा�ली ए�ीक�चर
स�लायस�

१२० GSM �स�पो�लयन �लाि�क टनेलको
लािग

२०००००

५‑०७७।१२।११ िहमराज िड सी कणा�ली ए�ीक�चर
स�लायस�

१२० GSM �स�पो�लयन �लाि�क टनेलको
लािग

५०००००

७‑०७७।८।८ िहमराज िड सी Yogesh Machinery चापकटर ३३ थान ६४३०००

ज�मा २६३४०००

४४ नमुना िव�ालय िनमा�ण
पा�लका �भ� रहेको रहेको नमूना �व�ालय �ी नपेाल राि��य मा�य�मक �व�ालयको भवन �नमा�ण गन� लागत अनमुान �॰१४२७९३८९।००
रहेकोमा उ� काय� स�य �नमा�ण सेवासगँ कवोल रकम �याट समेत �॰१०४७४९२७।०० मा काय� गन� ग�र �म�त २०७६।१२।५ मा स�झौता ग�र
र�न� �वल भ�ुानी गरेको छ । सो स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

४४.१ वढी भु�ानी अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था छ । उ� िव�ालयको छैठौ रिन� िवल भु�ानी गदा� �ािव�धक मु�यांकन �१६४४७४७।०० रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले �
१६४३१३३।०० को मा� िवल िवजक पेश गरेकोमा �ािव�धक मु�यांकन वमो�जम नै भु�ानी भएको दे�खएकोले वढी भु�ानी भएको �॰१६१४।००
िनमा�ण �यवसायीवाट असूल ह�नुपन� �॰

१,६१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.२ �याद थप साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२०(१) अनुसार स�झौता वमो�जम समयमा काय� स�प� ह�न नस�ने भएमा ख�रद
स�झौताको �याद सिकने भ�दा ए�काइस िदन अगाडी नै �याद थप मागको िनवेदन पेश गनु�पद�छ । भवन िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायीसँग भएको स�झौता
अनुसार िमित २०७७।३।३० िभ� िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन�मा �थम पटक काय�पा�लकाले वठैक सं�या १।०७७।७८ िमित २०७७।४।६ मा ६
मिहना �याद थप गरेको र उ� समयमा पिन काय� नसिक दो�ो पटक �याद थपको लािग िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको प�मा प� िमित तथा �याद माग
गरेको समय समेत उ�ेख नगरेको अव�थापमा समेत पटक पटक �याद थप ग�र यस आ�थ�क वष� िभ� समेत काय� स�प� भएको दे�खएन । समयमा
काय� नगन� तथा िनयमानुसार �याद थप माग नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई ज�रवाना नलागाई पटक पटक �याद थप गनु� औिच�यपूण� दे�खएन ।

४४.३ मू�य अिभवृि� कर क�ी – आ�थ�क ऐन, २०७७ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको
भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५० �ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर
पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत रकम �. २३८५१९।०० क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ
। तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ५० �ितशत रकम

३९‑०७८।३।३० स�य िनमा�ण सेवा १६४४७४७ २१३८१६ १०६९०८

७४‑०७७।९।१३ स�य िनमा�ण सेवा २२८८०१६ २६३२२२ १३१६११

ज�मा ३९३२७६३ ४७७०३८ २३८५१९

२३८,५१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.४ अ�ीम कर क�ा नभएको आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ अनुसार स�झौता अनुसार रकम भू�ानी गदा� १.५ �ितशत को दरले अि�म कर क�ा ग�र
भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले स�य िनमा�ण सेवालाई भवन िनमा�णको रिनङ िवल भु�ानी गदा� अ�ीम कर वापत क�ा ह�नुपन� �.५२१८२।००
कि� भएको नदे�खएकोले उ� रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �.

�स नं िववरण िनमा�ण �यवसायी भू�ानी रकम अ�ीम कर

१ छैठौ रिनङ िवल स�य िनमा�ण सेवा १६४४७४७ २१८११

२ ते�ो रिनङ िवल स�य िनमा�ण सेवा २२८८०१६ ३०३७१

ज�मा ५२१८२।००

५२,१८२

४४.५ धरौटी क�ा नभएको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ (४) साज�व िनकायले िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गदा� �रटेनशन मिन
वापत िवजकमा उ�ेख भएको रकमको ५ �ितशत रकम क�ा ग�र रा�नुपन� उ�ेख छ ।पा�लकाले िनमा�ण �यवासयीलाई िन�न रिनङ िवलको रकम
भु�ानी गदा� �रटेनशन मिन वापत कि� गरेको नदे�खएकोले उ� रकम असूल ग�र धरौटी कायम ह�नुपन� �

�स नं िववरण िनमा�ण �यवसायी भू�ानी रकम धरौटी रकम

१ छैठौ रिनङ िवल स�य िनमा�ण सेवा १६४४७४७ ८२१५६

२ ते�ो रिनङ िवल स�य िनमा�ण सेवा २२८८०१६ १०१२३९

ज�मा ३७१२५३।००

३७१,२५३

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा
�.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं
एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� �यापटप क��यूटर तथा ि��टर ख�रद गद�
�ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको एकै स�लायस�वाट पटक पटक ग�र �.१०३२६६९.०० को सोझै ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

भौ नं िववरण स�लायस� भु�ानी

१८‑ ०७८।३।२६ �यापटप क��यूटर तथा ि��टर ख�रद साझा इले�ट� ोिन�स अड�र ए�ड स�लायस� २७४७७४

१७‑०७८।३।२६ �यापटप क��यूटर तथा ि��टर ख�रद साझा इले�ट� ोिन�स अड�र ए�ड स�लायस� ३०५८१६

१६‑०७८।३।२६ �यापटप क��यूटर तथा ि��टर ख�रद साझा इले�ट� ोिन�स अड�र ए�ड स�लायस� २०७९९९

िविवध �यापटप क��यूटर तथा ि��टर ख�रद साझा इले�ट� ोिन�स अड�र ए�ड स�लायस� २४४०८०

२६‑०७८।३।२६

ज�मा १०३२६६९

१,०३२,६६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ काय�स�प� पेश नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� गरेको कामको काय���वकार तथा िनयम १२५ अनुसार
काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िन�नानुसारको भवनको अ��तम भु�ानी गरेकमा उ� िनमा�ण काय�को काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरेको नदे�खएकोले काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

गोभौनं./िमित िनमा�ण काय� कामको िववरण भु�ानी रकम

२९‑०७८।३।३० को��च शहरी �वा��य के�� भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ३३२४८१३

२३‑०७८।३।२९ आधारभुत �वा��य भवन वडाखोली भवन िनमा�ण ३२६७३८१

२२‑०७८।३।२८ शहरी �वा��य के�� भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ३३२४८१३

११‑०७८।२।३० आधारभुत �वा��य भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण २००००००

२६‑०७८।३।३० ने रा मा िव वडारखोली छा�ावास िनमा�ण भवन िनमा�ण १५०७०००

३४‑०७८।३।३० भेरी वह�मु�ख �या�पस भवन भवन िनमा�ण ५००००००

३३‑०७८।३।३० भेरी वह�मु�ख �या�पस भवन भवन िनमा�ण ५००००००

ज�मा २३४२४००७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ उपभो�ा सिमितलाई �समाभ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा �.१ करोडस�म लागत अनुमान भएको सोही आ�थ�क वष� िभ� स�प� गन� सिकने िनमाण�
काय� मा� स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने तथा उ� लागतमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी र जनसहभािगताको अंश
समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था छ ।पा�लकाले एकै िव�ालयका भवन पिन िनयमावलीले तोकेको सीमा ना�ने कारण देहायअनुसार दइुवटा उपभो�ा
सिमित गठन ग�र काय� गराएको दे�खन आयो । उपभो�ा सिमितको अ�य� प�रवत�न ग�र एउटै काम दईु उपभो�ा सिमितवाट काय� गनु� िनयम स�मत
नदे�खएको �॰

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

३४‑०७८।३।३० भेरी वह�मु�ख �या�पस भवन Block A उ॰स॰ भवन िनमा�ण ५४६४२५९ ४७५००००

३३‑०७८।३।३० भेरी वह�मु�ख �या�पस भवन Block B उ॰स॰ भवन िनमा�ण ५४२५९५३ ४७५००००

ज�मा १०८९०२१२ ९५०००००

९,५००,०००

४८ बढी भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उप िनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प�
गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण �यावसायी वा सब-क�ट�या�ट� र बाट गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । देहायका उपभो�ा सिमितले पा�लकासंग संझौता गरी
बाटो बनाउने िफ�ड िनमा�ण गन� ज�ता काम आफै नगरी देहायका िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको दे�खयो । साथै पा�लकाले तयार गरेको काय� िबल
एवम् काय� स�प� �ितवेदनमा उपभो�ाले �म �योग गरेको दे�खन आएन । तसथ� उ� काय� �कृया अिनयिमत दे�खएको छ । स�झौता अनुसार
वा�तिवक खच�को औषत २० �ितशत रकम उपभो�ाले �यहोनु�पन�मा उपभो�ाको अंश क�ी नभएको ह�दा उपभो�ाको अनुपाितक क�ी गरी
उपभो�ाको अंश रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

भौ. न./िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी रकम िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

भु�ानी रकम वढी भु�ानी

६,५१८,३३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९०३/२०७८।
३।३०

कालापानी �स�नेरी सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित
(�यािवयनको काम �.७२०००/- समेत)

११९१३००/- जय भगवती
क��ट� �शन

९२२४२२/- ३९५७६२/-

८९९/२०७८।
३।३०

मजुवावार खोला दा�चे पुल वेलखोला का�चे �र� रोड
उपभो�ा सिमित (मेिशनरी वाल �.४२८५०४/- समेत)

२०००००/- विद� िनमा�ण सेवा ६३८४५०/- ३३२४३६/-

आिश�वाद
क��ट� �शन

१०१७५००/-

८८५/२०७८।
३।३०

�स�ताखोला देखी िभ�ी खोला स�म सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

२१३१३१/- आिश�वाद
क��ट� �शन

२२००००/- ३७१३०/-

८७९/२०७८।
३।३०

मेलकुना देखी गाँडापानी स�म �ाभेल उपभो�ा सिमित २५००००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

२४८६००/- ५११२०/-

८७८/२०७८।
३।३०

डांडा गाउँ देखी चुनेअमै अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित (�मु पाईप �. ८२३११ समेत)

३०००००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

२५४४००/- ३०६३१/-

८७६/२०७८।
३।३०

चौधरी टोल सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित २१०५००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

२४२९५०/- १६१४०/-

८७४/२०७८।
३।३०

तोरीवारी िछ�चु का�चे सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४३६०००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

४५२०००/- ७४४००/-

८६८/२०७८।
३।३०

�या�ेघारी टोल िवकास सं�था उपभो�ा सिमित ३७४७३८/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
३६१६००/- ८५४५८/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ल.

८६७/२०७८।
३।३०

कुईरेपानी त�ो खरचौर अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

२३७३००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

२७६८५०/- १५८२०/-

८६३/२०७८।
३।३०

तोरीखक�  �ा. िव. िन�लेरी सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

२९१०००/- सुिनल िनमा�ण
सेवा

२८५०००/- ६३०००/-

८५१/२०७८।
३।२८

दा�चा िव�ालय िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा सिमित २९१०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

३३६२२०/- २२०२४/-

८४६/२०७८।
३।२८

खो�टेपानी देखी डमका सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १७०९२२/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

१९२१००/- १७२४२/-

८४५/२०७८।
३।२८

�सरेनी कुला देखी खहरे सडक मम�त उपभो�ा सिमित
(�यािवयन �.१२०६८६/- समेत)

४६६७००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

३९५५००/- ५३७५१/-

८३४/२०७८।
३।३०

भु�के िव�ालय देखी खुटी दा�चा सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

४८५०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

५३७८७४/- ५४७००/-

८३२/२०७८।
३।३०

ख�ीटोल जो�ने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९७०००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

८८४७९/- २६२१७/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८२९/२०७८।
३।२७

आन�टोल अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १४५५००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

१३८४४०/- ३४७४८/-

८१५/२०७८।
३।२५

दरखासे देखी माझखक�  सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित २९१०००/- आिश�वाद
क��ट� �शन

२८५०००/- ६३०००/-

८०५/२०७८।
३।२४

फलाटे का�चे सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित
(�मुपाईप ६४८३३/- समेत)

७४४६००/- यिुनट �ुप
क��ट� �शन

६६००००/- १६४७३४/-

७८६/२०७८।
३।२३

मन व. रानाको घर देखी मान व. ख�काको घर स�म
सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१५७०५०/- �ज. ए. डेभलपर
क��ट��शन

१५००००/- ३७०५०/-

७८०/२०७८।
३।२३

िमलनचोक दमारगाउँ वु�ी गैरगाउँ ह� ंद ैिन. मा. िव जो�ने
सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१९०८००/- �भु िनमा�ण सेवा २०६६१०/- २५५१२/-

७६७/२०७८।
३।२३

भ�ी दे�ख मा�थ�ो भालुखोला सडक �तरो�ती
उपभो�ा सिमित (�मु पाईप �. ६७०८९/- समेत)

३२३७२२/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

३०४०००/- ३००५०/-

७४०/२०७८।
३।२२

थ�लेनी गोचेखोला सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १४५५००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

१५००००/- २५५००/-

७१९/२०७८।
३।२१

गु�� डाँडा अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३३८५००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
३३२२२०/- ७२७२४/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ल.

७०८/२०७८।
३।२०

थापागाउँ डांडा गाउँ गाछा� सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१९४०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

१९३२३०/- ३९४१६/-

७०२/२०७८।
३।१८

सेवाके�� िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९७०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

८१२४७/- ३२००३/-

७०१/२०७८।
३।१७

धन वहादरुको घर देखी �जत वहादरुको घर स�म सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१४५५००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१३५६००/- ३७०२०/-

६९९/२०७८।
३।१७

ि�वंगी टोल देखी खटांग जो�ने सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१२७८९८/- �य ुतुफान
िनमा�ण सेवा

१५३३८९/- ५१८६/-

६७४/२०७८।
३।१४

काफनेटी िहले सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९७०००/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन

९८२१९/- १८४२५/-

६५०/२०७८।
३।८

िमलन चोक स�म जो�ने अधुरो �ावेल सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१७४६००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१७६२८०/- ३३५७६/-

६१६/२०७८।
३।१

उपा�य� टोल देखी �ीवानी जो�ने सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१४०८७९/- मोहन अड�र
स�लायस�

१४६९००/- २३३५९/-

६१०/२०७८।
२।३०

उदय वुढाको घर देखी कृषी सडक जो�ने वाटो िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१८१५२७/- �ज. ए. डेभलपर
क��ट��शन

१६००००/- ५३५२६/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६०३/२०७८।
२।२८

िशव नगर म��दर देखी प��चम वीच सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१४५५००/- �य ुतुफान
िनमा�ण सेवा

१४२५००/- ३१५००/-

५९७/२०७८।
२।२७

ड�वल �सहं माग� अधुरो सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित ९७०००/- मोहन अड�र
स�लायस�

९१०७८/- २४१३७/-

५५८/२०७८।
२।२३

ितन स�े घर देखी �ित�ालय स�म अधुरो �ाभेल सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१९४०००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१८०८००/- ४९३६०/-

५५२/२०७८।
२।२३

वडा नं. ५ का सडकह� िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४४५०००/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

४४६४००/- ८७८८०/-

५२५/२०७८।
२।१९

किव��को घरदेखी सेरा �कुल स�म �ावेल उपभो�ा
सिमित (िप. �स. सी लगायत �. २५५५७१/-)

४८५०००/- �ज. ए. डेभलपर
क��ट��शन

२९१९००/- ४७०२३/-

५२४/२०७८।
२।१८

गोकुलपुर खेलकुद मैदान िनमा�ण उपभो�ा सिमित (िप.

�स. सी �. ६१४६४१/- समेत)

१४५३०००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१०६९४३२/- १०५७४१/-

५१९/२०७८।
२।१८

सानो न�कले सडक �ावेल उपभो�ा सिमित ३८४०९०/- मोहन अड�र
स�लायस�

३७२९००/- ८५७७०/-

५१७/२०७८।
२।१८

माझख�ड देखी झोलु�े पुल स�म सडक �ाभेल
उपभो�ा सिमित

३३८५००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

३३२१२४/- ७२८००/-

५१६/२०७८।
२।१७

री�रोड सडक �ाभेल तथा �तो�ती उपभो�ा सिमित ३८८०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा �ा.
ली.

३८००००/- ८४०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१४/२०७८।
२।१७

को�ची रातामाटा जो�ने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९७०००/- मोहन अड�र
स�लायस�

९१०७८/- २४१३७/-

५०६/२०७८।
१।२९

कृिष सडक देखी तुलारामको घरस�म सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित (िप. �स. सी िनमा�ण �.५७०००/-

समेत)

२९१०००/- िप. एम. िनमा�ण
सेवा

१९००००/- ९३४००/-

५०२/२०७८।
१।१४

भ�ेचौर नमुना व�ती सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित (िप.

�स. सी �. ३८९४९/- समेत)

३६८३४८/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

३४८०४०/- ५८७५६/-

४९२/२०७८।
१।१४

भोटे दोकाने घर देखी वजेटे सुनारको सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१४५५००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१३५६००/- ३७०२०/-

४९०/२०७८।
१।१४

िकटेनी टोल सडक �भेल उपभो�ा सिमित १९४०००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

१८००००/- ५००००/-

४८९/२०७८।
१।१४

२ नं. वडा िभ� सडक सोरसार तथा मम�त उपभो�ा
सिमित

३८६७२७/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

२६६२८२/- १७३७०२/-

४८१/२०७८।
१।५

भु�याचौर देखी वडाखोली िव�ालय जाने वाटो उपभो�ा
सिमित

१६४७१६/- मोहन अड�र
स�लायस�

१७९६७०/- २०९८०/-

४८०/२०७८।
१।५

प�ो मालारानी सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६४५१२४/- एन. एम. िप.

िनमा�ण सेवा �ा.
�ल.

६५४९५०/- १२११६५/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७२/२०७८।
१।३

प��चम गेले अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १८००००/- मोहन अड�र
स�लायस�

१८६०६०/- ३३५५२/-

४२१/२०७७।
१२।२२

�ी गना �ा. िव. िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा सिमित १३७५३२/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन

१३४२००/- ३०१७२/-

४०५/२०७७।
१२।२०

वडा नं ११ को स�पुण� सडक सोरसार २७१६००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

२४५७७५/- ७४९८०/-

३९५/२०७७।
१२।१८

वडा नं. १ सडक सोरसार उपभो�ा सिमित (न. पा.
डोजर �योग �. १८३७८३/- र �यािवयन लगायत �.

१११६४१/- समेत)

४६३७८४/- वद� िनमा�ण सेवा
�ा. ली.

२८००००/- ५६०००/-

�ज. ए. डेभलपर
क��ट��शन

२९६४३६/- १३७३२२/-

३५७/२०७७।
१२।५

जीत व. को घरको सडक र टेक व. को घरको सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित (िप. स. �स. �.३१५५७/-

समेत)

१४५५००/- �ज. ए. डेवलपर
क��ट��शन

१२७६३६/- १८१४५/-

३४५/२०७७।
१२।३

मोगारे सडक मम�त तथा �ावेल उपभो�ा सिमित (�मु
पाईप �. ७७३१२/- समेत)

२६२६३०/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
२०३४००/- ३८०६०/-

३४४/२०७७।
१२।३

मुराल टोल देखी मन. व. को घर स�म अधुरो सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१९४०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८००००/- ५००००/-

३१६/२०७७।
११।२३

�संह वािहनी दगुा� म��दर देखी खगे�� घलेको घर स�मको
सडक उपभो�ा सिमित (�मु पाईप �. ३५०४४/-

१४५५००/- �ज.ए. डेभलपर
क��ट��शन

११४०००/- २६२६४/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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समेत)

३१४/२०७७।
११।२०

मुलवाटो सु�दर टोल सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित
(�मु पाईप �. १७४४०/- समेत)

१९४०००/- गुभा�कोट
क��ट� �शन

१७०४००/- ४३७२८/-

२८८/२०७७।
११।१७

िकटेनी फौजीडांडा सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित ७६४११७/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

७३६६५६/- १७४७९२/-

२८२/२०७७।
११।१६

प��डत का�ना िव�ालय देखी पोखरा स�म सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

२९१०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
२७९८८५/- ६७०९२/-

२७९/२०७७।
११।१४

कालापानी �स�नेरी सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६०००००/- वद� िनमा�ण सेवा
�ा. ली.

६०००००/- १२००००/-

२७०/२०७७।
११।१२

साईला रोकाको घर देखी तन� घाट स�म उपभो�ा
सिमित

२३१९८०/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
२५९९००/- २४०६०/-

२४४/२०७७।
११।९

वाघखोर गाछ� सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित १९४०००/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा

१९३२३०/- ३९४१६/-

२३५/२०७७।
११।३

केरेनी िव�ालय देखी िवरक�े सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१६६६१३/- सुिनल िनमा�ण
सेवा

१५३०००/- ४४२१२/-

२३१/२०७७।
११।२

करेनी जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित २९१०००/- सुिनल िनमा�ण
सेवा

२७०७००/- ७४४४०/-

२३०/२०७७। लाल व. को घर देखी िवटालुको घर जाने सडक िनमा�ण २४२५००/- एच. िव. िप. २२६०००/- ६१७००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११।२ उपभो�ा सिमित क��ट��शन

२१९/२०७७।
१०।२८

को�ची सडक देखी दमार खेत सडक र तटव�ध
उपभो�ा सिमित

९७०००/- एच.िव. िप.

क��ट��शन
९०४००/- २४६८०/-

२१३/२०७७।
१०।२५

आगो पन� ढु�ा देखी जमुनेपानी सडक �ाभेल उपभो�ा
सिमित

२९१०००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

२७००००/- ७५०००/-

२१२/२०७७।
१०।२५

िचन� डांडा देखी प�डीत क�ना िव�ालय सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१९४०००/- डेभलपर
क��ट��शन

२०००००/- ३४०००/-

२०४/२०७७।
१०।२०

अ�मर माग�को घाटी मेहलकुना अधुरो सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१९४०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८०८०५/- ४९३५६/-

२०३/२०७७।
१०।१९

ख�का वांउरपाल देखी च�दमुाग� सडक �ाभेल उपभो�ा
सिमित

९७०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
८०७१५/- ३२४२८/-

२०२/२०७७।
१०।१९

गंगटे ह� ंद ैच�द ुमाग� �ाभेल उपभो�ा सिमित १९४०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८०८००/- ४९३६०/-

२०१/२०७७।
१०।१९

तारे�� मन. व. पुन. मगरको घर स�म �ाभेल उपभो�ा
सिमित

१९४०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८०८०५/- ४९३५६/-

१९७/२०७७।
१०।१७

क��ेखोला द�ुसी डांडा सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९७०००/- गुभा�कोट
क��ट� �शन

८१६००/- ३१७२०/-

१९५/२०७७। वाह�न टोल सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १३८७००/- आर.�ज. एच. १३५७१२/- ३०१३०/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०।१५ एच.क��ट��शन

१९४/२०७७।
१०।१५

सो�रखोली य�को घर स�म �भेल उपभो�ा सिमित १९१९६०/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८०८००/- ४७३२०/-

१९१/२०७७।
१०।१४

भुपाल वुढाको घर देखी उदय वुढा �े�ी र नारायण
�े�ीको घर स�म सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१९४०००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

१८००००/- ५००००/-

१८३/२०७७।
१०।१२

औल कु��े लेख कु��े सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित १४५५०००/- जय भवानी
क��ट� �शन

१४२५०१४/- ३१४९८८/-

१७९/२०७७।
१०।११

मदरटोल सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित ९७०००/- एच.िव. िप.

क��ट��शन
९००००/- २५०००/-

१७८/२०७७।
१०।१२

झा��टोल सडक �ाभेल उपभो�ा सिमित ९७०००/- एच.िव. िप.

क��ट��शन
९००००/- २५०००/-

१७६/२०७७।
१०।१२

ख�ीटोल देखी सुमाधार याम व. घित� को घर स�म
उपभो�ा सिमित

९८०००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

८८४७९/- २६२१७/--

१६८/२०७७।
१०।८

धारापानी सडक देखी मा�थ�ो �समधार उपभो�ा
सिमित

१९४०००/- �भु िनमा�ण सेवा १९५२६४/- ३७८८८/-

१६४/२०७७।
१०।७

डाट� लाटी गेरा व�ती जो�ने सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१९४०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
१८००००/- ५००००/-

१६३/२०७७। जनैधार देखी िमटी� ढंुगा अधुरो सडक िनमा�ण उपभो�ा १४३०९५/- शुभ आिश�वाद १२००००/- ४७०९५/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०।७ सिमित क��ट��शन

१६२/२०७७।
१०।७

�समसराको घरदेखी झकरी चुनी अ�ेखोला सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

१९४०००/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन

१६००००/- ६६०००/-

१४०/२०७७।
९।२६

को�ची सडक देखी िक�ताकुरा वग�चा जो�ने सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

९७०००/- हा�ो िनमा�ण
सेवा

९००००/- २५०००/-

१३१/२०७७।
९।२०

म�य िप�ले सडक मम�त उपभो�ा सिमित ३३९५००/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन
समेत

३०००००/- ९९५००/-

१२३/२०७७।
९।१९

�या�पस सडक प��क �ाभेल िनमा�ण उपभो�ा सिमित १५५२००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

१६१६४१/- २५८८७/-

१२२/२०७७।
९।१४

ठुलो मुल �वा��य चौक� सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित
(�मु पाईपर �. १६०००/- समेत)

२९१०००/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन

२२००००/- १०२२००/-

१२१/२०७७।
९।१३

चुवंगीको घर देखी कुिम� खोला सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१८४६४०/- पु�ा�याली
िनमा�ण सेवा

१६९५००/- ४९०४०/-

११४/२०७७।
९।१०

वडा न १ सडक मम�त उपभो�ा सिमित २३७५००/- विद� िनमा�ण सेवा २३००००/- ५३५००/-

११०/२०७७।
९।९

लेख वडा खोली सहकारी देखी सामाखोरी स�म सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

२८१२८०/- शुभ आिश�वाद
क��ट� �शन

२२००००/- १०५२८०/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०८/२०७७।
९।८

अज�ल डांडा वाट िटकानाथको घर ह� ंद ैरोशन व�नेतको
घर स�म सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित

२८५०००/- �ज. ए. डेभलपर
क��ट��शन

३०००००/- ४५०००/-

१०४/२०७७।
९।७

सो�र खोली सडक तथा िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

२९०६१९/- �भु िनमा�ण सेवा २२६०००/- १०९८१९/-

१०३/२०७७।
९।७

करले खोला रातामाटा िफ�ड िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४८५०००/- यिुनट �ुप
क��ट� �शन

४७५०००/- १०५०००/-

१०२/२०७७।
९।७

का�ा �ख देखी अभाउरो खोला सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

२८६२४५/- िशखर गुभा�कोट
िनमा�ण सेवा

२५८६४५/- ७८३२९/-

९८/२०७७।
९।६

िचसी खो�ल देखी को�ची जो�ने री�रोड सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

३३६५००/- नवनयन िनमा�ण
सेवा �ा. ली.

३८००००/- १३२५००/-

९५/२०७७।
९।६

म� टोल देखी दमुरी गौरा सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

९७०००/- एच. िव. िप.

क��ट��शन
९०४००/- २४६८०/-

९३/२०७७।
९।६

प�ो मालारानी िभि� खोला सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१९४०००/- आर. �ज. एच.

एच. क��ट��शन
१६९५००/- ५८४००/-

८९/२०७७।
८।३०

ना�रगे �कुल दे�ख सुरिवर ख�काको घर स�म सडक
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

९५०००/- जनता हाड�वेयर ८३०५५/- २८५५६/-

४३/२०७७।
७।१८

औल कु��े देखी लेख कु��े खेती स�म सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

५१००००/- जय भगवती
क��ट� �शन �ा.
ली.

५१००००/- १०२०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५/२०७७।
६।२७

घोरेनी टोल िवकास सं�था ढोडेनी सडक िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१६००००/- �ज.ए. डेभलपर
क��ट��शन

१३१०८०/- ५५१३६/-

ज�मा ६५१८३३१/-

४९ जटील संरचनाः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण
िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो ।
य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह�
यस�कार रहेका छन् :

भौ. नं/िमित उपभो�ा सिमित िववरण रकम

२५९/२०७७।११।११ ८ नं. वडा भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण २२५९८७०/-

५३२/२०७८।२।१८ १४ नं. वडा भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण २००००००/-

ज�मा ४२५०९८७०/-

िनयमावलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

५० नगरपा�लका पुजीगतः 
व�� �यारे�टी/जमानत कम भएको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) अनसार स�झौता गनु�पूब� �ुटी स�याउने अव�ध स�मको
भ�दा क�तीमा १ मिहना वढी परफरमे�स बै� �यारे�टी भएको ह�नु पन� उ�ेख छ । जहरे सुभाघाट ह� ंद ैघुमखरे वाटो �. १,८२,३०,४२५/- को लागतमा
काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।४।२० मा िनमा�ण �यवसायी के. एस. के. क��ट��शन संग स�झौता भएको �थयो । लागत अनुमान �.

२,५९,४२,५८२/- भएको अव�थामा ऐन/िनयम तथा �टा�डड� िविड� डकुमे�ट अनुसार िनमा�ण �यवसायीले �. २८,२१,९०६/- व�ै जमानत
रा�नुपन�मा �. २४,९८,०००/- मा� राखेको दे�खयो । तोिकएको भ�दा िनमा�ण �यवसायीले कम व�ै जमानत राखेको �. ३,२३,९०५/- को थप व�ै
�यारे�टीको �माण पेश गनु�पन� �.

३२३,९०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ नगरपा�लका पुजीगतः

५१.१ ४७८ २०७८-१-३ िवल भपा�ई पेश नभएको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� खच� पु�ी
ह�ने िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । अ�धकृत छैठ� आद�ती तामा�ले १४ जना �ल��व� ता�लम वापत �. २,३०,४५७/-

रकम वुझेको दे�खयो । संल� फांटवारीमा सहभािगको नाम नामेसी सिहत कागजात संल� नभएको ह� ंदा सो स�व�धी फांटवारी पेश ह�नुपन� �.

२३०,४५७

५१.२ पुव�िनधा��रत �ितपुत�
१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ (क) मा स�झौता अनुसार समयमा मालसामान आपूत� गन� नसकेमा आपुत�कता� संग स�झौता
रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन ०.०५ �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपुित� रकम असूल गनु�पन� उ�ेख छ । भेरी एजुकेशनल �या�पस
भवनको िड. िप. आर तयार गन� �. ९,८०,८४०/- को लागतमा िमित २०७७।१०।२५ मा स�प� गन� ई��जिनय�र� ए�ड एजुकेशनल �ा.ली संग िमित
२०७७।८।२५ मा स�झौता भएको �थयो । परामश�दाताले िड. िप. आर को अ��तम �ितवेदन १२८ िदन िढला अथा�त २०७८।३।८ मा दता� भएको
दे�खयो । िनयम अनुसार स�झौता रकमको �ित िदन �. ४९०।४२ ले ह�ने �. ६२७७३।७६ पुव� िनधा��रत �ितपुित� असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला
गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

५१.२.१ ई��जिनय�र� ए�ड एजुकेशनल �ा.ली ६२,७७४

६२,७७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.३ २) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ (क) मा स�झौता अनुसार समयमा मालसामान आपूत� गन� नसकेमा आपुत�कता� संग स�झौता
रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन ०.०५ �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपुित� रकम असूल गनु�पन� उ�ेख छ । जहरे शुभाघाट भेरी िकनार
सडक �. ६१६७४८६।२१ को लागतमा िमित २०७८।१।१५ मा स�प� गन� गरी िमित २०७८।८।१९ मा िनमा�ण �यवसायी िप. एस िनमा�ण सेवा संग
स�झौता भएको �थयो । िनमा�ण �यवसायीले ४५ िदन िढला अथा�त २०७८।३।३० मा काय� स�प� गरेको दे�खयो । िनयम अनुसार स�झौता रकमको
�ित िदन �. ३०८३।७४ को दरले �. १,३८,७६८।३० पुव� िनधा��रत �ितपुत� िनमा�ण �यवसायी वाट असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१३८,७६८

५१.४ काय��वीकार/काय�स�प� �ितवेदन नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ को उपिनयम (१) मा साव�जिनक िनकायले स�प�
भएको िनमा�ण काय�, आपुित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� तथा िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण
काय�को काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ । देहायका िनमा�ण �यवसायीले गरेको कामको गो�वारा भौचर संग संल� फांटवारीमा काय��वीकार
एवम् काय�स�प� �ितवेदन नदे�खएकाले सोको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ. नं./िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम/उपभो�ा सिमित िववरण कुल भु�ानी

२८४/२०७७।११।१६ शुभ आिश�वाद क��ट��शन धारापािन सडक २०६१२६०/-

४२९/२०७७।१२।२२ एन. एस. िव�डस सडक िनमा�ण २४२२७५४/-

िविभ� के. एस. के क��ट��शन सडक िनमा�ण १७७२११८९/-

८८७/२०७८।३।३० वागे�वरी �मुपाईप उ�ोग �मु पाईप १४३२१६/-

ज�मा २२३४८४१९/-

२२,३४८,४१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.५ धरौटी क�ी नगरेकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को उपिनयम (४) मा साव�जिनक िनकायले उपिनयम (१) वमो�जम रकम
भु�ानी गदा� �रटे�शन मिन वापत रिन� िवल वा िवजकमा उ�े�खत रकमको ५ �ितशत रकम क�ा गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका िनमा�ण
�यवसायी तथा आपुित�कता�लाई रिन� िवल भु�ानी गदा� �रटे�शन मिन वापतको रकम क�ी नग�र भु�ानी िदएको दे�खएको �. ९५४९६५/-

भौ. नं./िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम िववरण िवल रकम धरौटी छुट �.

२८४/२०७७।११।१६ शुभ आिश�वाद क��ट��शन सडक िनमा�ण ५९२०००/- २६१९४/-

३५५/२०७७।१२।४ शुभ आिश�वाद क��ट��शन िडप वोरी� ११४५८२०/- ५०७००/-

४२९/२०७७।१२।१२ एन. एस. िव�डस� सडक िनमा�ण २१२३२३२/- ९३९४८/-

िविभ� के. एस. के क��ट��शन सडक िनमा�ण १७७२११८९/- ७८४१२३/-

ज�मा ९५४९६५/-

५२ २९० २०७७-११-१८ रातो न�बर पलेटमा सवारी साधनः 
रातो न�वर �लेटमा सवारी साधनः पा�लकाले सवारी साधन ख�रद गरीसके पिछ यथाशी� पा�लकाको नाममा यातायात काया�लयमा दता� गरी सेतो न�वर
�लेट वनाउनुपद�छ । पा�लकाले डेिनश अटो ए�ड स�लायश� वाट एफ. जेट. यामाहा १५० �स. सी को क. �.-०२-०७२११ नं. को मोटर साईकल �.

२,७९,९००/- मा १ वष� अगािड ख�रद ग�रएकोमा लेखपरी�ण अव�ध स�म पिन यातायातमा दता� गरी सेतो न�वर �लेट नवनाई �योग ग�रएकोले सोको
यथािश� दता� गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �.

२७९,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ ब�क माफ� त भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ७ को दफा २२ मा �थािनय तहले सशत� अनुदानको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
काय��म म��ालयको �वीकृती वेगर हातहातै नगद िवतरण गन� नपाइने उ�ेख छ । नगरपा�लकाका वडाह�ले बैिक� �णाली माफ� त िवतरण नगरी
म��ालयको �वीकृती िवना नै �थम चौमा�सकमा �. ३७१६२३९१/- सामा�जक सुर�ा भ�ा हातहातै नगद िवतरण गरेको पाईयो। काय�िव�धमा �यव�था
भए बमो�जम पालना गनु�पद�छ ।

५४ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ३ को दफा १२ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीह�को मृ�य ुभएमा,
वसाई स�र गएमा, दोहोरो परेमा लगत क�ा गनु�पन� �यव�था छ । िन�न �य��को नाम दोहोरो प�र सामा�जक सुर�ा भ�ा दोहोरो िवतरण भएकोले वढी
भु�ानी भएको रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

वडा नं भ�ाको िक�सम नाम नाग�रकता नं ज�म िमित रकम

३ �ये. ना. भ. (७० वष�) िदिघ� वुढा ६४५।१७१४ १९९९।६।१५ १२०००/-

३ �ये. ना. भ. (७० वष�) सेती कािम ६४९।२००६ २००६।६।१५ १२०००/-

५ िवधवा र�भा कुमारी गौतम ६४।५४४ २०२६।४।१६ ८०००/-

६ �ये. ना. भ (द�लत) अमृती कामी ३४२२।४८१५ २०१५।१०।११ ८०००/-

ज�मा ४००००/-

४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ राज�व तफ�  
नदीज�य पदाथ� संकलन गन� िनमा�ण �यवसायी वा संकलन कता�ले मु�य अिभवृ�ी कर सिहतको रकम स�झौताको शत� अनुसार पा�लकामा वुझाउनुपद�छ
। पा�लकाले भेरी निद सिहतको पाँच सहायक खोला वाट २२३८६ घनिमटर, अ�य सहायक चार खोला वाट ३३७०४ घनिमटर निदज�य पदाथ�
संकलन गन� िनमा�ण �यवसायी (संकलन कता�) ले �मशः मु�य अिभवृ�ी कर वाहेक �. ३४,९९,९९९/- र �. ५५,००,०००/- समेत �.

८९,९९,९९९/- मा संकलन गन� गरी पा�लकाले िनमा�ण �यवसायी एच. िव. िप. क��ट��शन संग िमित २०७७।७।२७ गते स�झौता भएको दे�खयो ।
स�झौता अनुसार संकलन कता�ले िमित २०७७।७।२५ र २०७७।७।२८ गते आठ िवलवाट �. ९०,००,१००/- अ�ीम राज�व वुझाएको राज�व भौचर
लेखापरी�णको समयमा पेश भएको छ । स�झौता अनुसार संकलनकता� िनमा�ण �यवसायीले नगरपा�लकालाई वुझाउनुपन� मु. अ. कर �. ११,६९,९९९।
८७ वुझाएको देखीएन । तसथ� िनमा�ण �यवसायीसंग उ� मु�य अिभवृ�ी कर तथा मु�य अिभवृ�ी कर ऐन २०५२ अनुसार ला�े ज�रवाना र �याज समेत
िहसाव गरी असुल गन� र नगरपा�लकाको �थायी लेखा न�वर वाट संघीय सरकारमा रकम वुझाउनु पन� �.

१,१६९,९९९

५६ कोिभड तफ�  
नगरपा�लकाले कोिभड १९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनका लागी िन�नानुसारको आ�दानी र खच� गरेको िववरण पेश गरेको छ ।

आयतफ� �यय तफ�

िशष�क रकम िशष�क रकम

गतआ.व.को ब�क मौ�दात ५३७८११ कम�चारी पुर�कार तथा �ो�साहन १३२२३७५

�कोप �य�थापन खच� पु�जगत खातावाट ९५००००० उ�ार राहत तथा पुन:�थापना ६०७८०

आ�त�रक �ोतवाट २२१२९७१ कोिभडवाट मृ�य ुभएका मािनसका प�रवार आ�थ�क सहयोग खच� ८५४९१६

�वारे��टन तथा आइसोलेसन �थापना तथा संचालन खच� ४०४९८८८

मेहलकुना अ�पताल अनुदान १५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�वा��य सामा�ी ख�रद २७०२२६३

प�पि�का छपाइ खच� ५५६८९०

ए�वुले�स संचालन खभ� ३१५०००

िविवध खच� ६०००९०

सामान ढुवािन खच� १५७५००

�वा��य सामा�ी मा�स ख�रद ७०६२५

ब�� मौ�दात ६०४५५

१२२५०७८२/- १२२५०७८२/-

५७ िवल भरपाई नभएको

५७.१ १६ २०७७-६-२१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� खच� पु�ी ह�ने िवल भरपाई �माण
र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले �वारे�टाईन तथा आईसोलेशन िनमा�ण तथा �यव�थापन काय��मवाट के. सी. होटल ए�ड लजलाई
१५०० छाक खाना र १४९२ टाईम खाजाको रकम वापत कुल �. ३,१६,९२०/- भु�ानी गरेको छ । तर लेखापरी�णको लागी पेश भएको भरपाई
अनुसार �वारे�टाईनमा वसेका स�पुण� �यि�ह�को कुल हा�जरी २९८ िदन भएकोले २९८*२=५९६ छाक खाना र खाजाको रकम भु�ानी गनु�पन�मा �.

१५० का दरले ९०४ खाना र �. ६० का दरले ८९६ खाजाको रकम वढी भु�ानी भएकोले स�व��धतवाट असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१८९,३६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७.२ १५ २०७८-७-३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� खच� पु�ी ह�ने िवल भरपाई �माण
र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले �वारे�टाईन �यव�थापन काय��म वाट सं�िमतलाई खाजा, खाना खुवाए वापत �. ९१,९९५/- के.

सी. होटल ए�ड लजलाई भु�ानी गरेको छ । तर �वरे�टाईनमा रहेका �यि�ह�को ह�ता�र, स�पक�  न�वर तथा पु�ी ह�ने अ�य �माण कागजात
नदेखीएकाले �वारे�टीनमा वसेका �य��ह� एक�न ह�ने गरी �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा स�व��धतवाट असुल गरी स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

९१,९९५

५८ ३२७ २०७८-३-२४ अनुदान काय��वयन 

काय��म काय��वयन पु�तीका २०७७।०७८ को ि�याकलाप न ९.१०. मा गिणत, िव�ान र अ�ेजी (Kits) िवषयका लािग ि�याकलापमा आधा�रत
सा�गी अनुदान को �यव�था गरेको छ । जसमा �थानीय तहले िवगतमा यस �कृितको अनुदान नपाएका आधारभुत तह क�ा ६-८ का लािग
िव�ालयह� यिकन गरी �ा� बजेटको प�र�ध िभ� रही �ित िव�ालय � ५० हजारका दरले िव�ालयलाई अनुदान उपल�ध गराउने । िव�ालयले
पा��म िवकास के��बाट िवकास एवम् �वीकृत भएका गिणत िव�ान र अ��ेजी िवषयका साम�ीह� �यव�था गरी िव�ाथ�को िश�ण �सकाई
ि�याकलापमा सहजीकरण गन� �यव�था िमलाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको अनुदान �ी जन�ानभ�डार मा.िव कोटखोला ले िव�ान
�योगशाला वापत �.६५०,०००।००, काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदान वापत �.५०,०००।०० र अं�ेजी गिणत िव�ान (Kits) अनुदान वापत
�.५०,०००।०० काय��म काय��वयन पु�तीका अनुसार गनु�पन�मा नगरेकोले िनयमस�मत मा� नसिकने �.

७५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ ३०१ २०७८-३-२३ िव�ाथ� एिकन गनु�पन� 
ि�याकलाप न २७१३३ मा �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाई साम�ी एवम् क�ा ८ को प�र�ा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त
उपि�याकलाप नं २.६ मा िश�ण �सकाई साम�ी तथा Lab assistant, equipment’s and Practical material, OJT, Operation Cost)

�यव�थापनका लािग �ित िव�ाथ� लागत अनुदान क�ा ९-१२ का लािग �ित िव�ाथ� वािष�क १५ हजार का दरले ह�न आउने रकम िश�ण �सकाई
सामा�ी, �याव अ�ससटे�टका लािग पा�र�िमक, उपकरण तथा �योगा�मक सामा�ीह� �यव�थापन तथा �यवहा�रक अ�यासका लािग �ित िव�ाथ� १५
हजार का दरले ह�न आउने रकम एकमु� अनुदान िदने �यव�था छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त वडा नं ६ को �ी नेपाल राि�� य मा�यिमक िव�ालय
वडाखोलीमा �ािव�धक धार तफ�  क�ा ९-१२ वालीिव�ान िवषयमा �ािव�धक तथा �यवसाियक धार स�ालन भएको मा िव�ालयको अनुदान वापत दईु
पटक गरी �.१४,८५,६००।०० िनकासा िदएको छ । िव�ालयले पेश गरेको िमित २०७७।१०।१२ च.न ५६ को प�मा िव�ाथ� सं�या ८६ जना पेश
गरेको मा िमित २०७८।२।२८ च.न १०० को प�मा िव�ाथ� सं�या ११४ जना पेश गरेको आधारमा पा�लकाले अनुदान िनकासा िदएकाले िव�ाथ�
सं�या एिकन गरी सो काय� गरेको काय�स�प� �ितवेदन, िव�ाथ� सं�या र हा�जरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको �सफा�रस, काय� �गित �ितवेदन, कर
दा�खला भौचर सिहत �माण पेश गनु�पन� �.

१,४८५,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० २०४ २०७८-१-३० िनशु�क छा�वृ�� िवतरण 

काय��म काय��वयन पु�तीका २०७७।०७८ को ि�याकलाप न ७.२.१.१ मा साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�वृित
(आवासीय तथा गैरआवासीय) को �यव�था भएबमो�जम छा�ा छा�वृ�� क�ा १-८ कणा�ली �याकेज समेत (गैर आवासीय) हकमा १-५ मा अ�ययनरत
छा�ाह�का लािग वािष�क �.१००० र क�ा ६-८ मा अ�ययनरत छा�ाह�का लािग वािष�क �.१५०० का दरले र द�लत छा�वृ��तफ�  �.४०० का दरले
�दान गन� �यव�था छ । IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�संग स�यापान गराई िश�ा
अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृ�� रकम अनुदान िदनुपद�छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयलाई िनकासा अनुदान
िददा िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी िनकासा िदएको असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा भरपाई बढी दर रकम

�ी नेरा आ.िव रा�ीकाँडा ६२ ६१ १ ४०० ४००

�ी सुय��योती �ािव मेहेलकुना ७५९९३ ७२२०० ३७९३ ३७९३

ज�मा ४१९३।००

४,१९३

६१ ७५।
२०७७।९।
२५

२०७७-९-२५ िदवा खाजा 
काय��म काय��वयन पु�तीका २०७७।०७८ को ि�याकलाप न ७.२.११.१ मा िदवा खाजा काय��म अ�तग�त �थानीय तहले काय��म काया��वयन गदा�
सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�का लािग उपल�ध गराउन िव�ालयगत
त�यांकका आधारमा सािवकको कणा�ली अ�लका मुगु, डो�पा, ह��ला, जु�ला, र का�लकोट �ज�ाका बाहेक �ज�ाह�का �थानीय तहले �ित िव�ाथ�
दिैनक �.१५ का दरले १८० िदनका लािग िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने �यव�था छ । पा�लकाले ७४ िव�ालयलाई िदवा खाजा वापत
�.३८,३८,०५०।०० अनुदान िनकासा िदएको छ । �थानीय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराईएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका
(परी�ामा सामेल भएको िदन समेत) को �ित�लिप िव�ायलका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय
तहमा स�लन गरी स��या यक�न भए प�चात मा� अनुदान िदनुपन�मा संल� फाँटवारीमा �माण पेश नभएकाले �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गन�
�.

३,८३८,०५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ २०४,३२६ २०७८-१-३० पा�पु�तक रकम भु�ानी 
काय��म काय��वयन पु�तीका २०७७।०७८ को ि�याकलाप न २.४.६.१ मा साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक
अनुदान स�ब�धमा IEMIS मा �िवि� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई स�यािपत िववरण
िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गन� । यिकन सं�याका आधारमा दो�ो
चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान िदने । यसरी अनुदान िदँदा पिहलो पटकमा िव�ाथ� स��याको ७५ �ितशत स��यालाई मा� अनुदान िदने ।
२०७८ बैशाखबाट सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा यिकन गरी नपुग ह�ने रकम
मा� थप अनुदान िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले ७४ िव�ालयलाई उ�े�खत �माण तथा िववरण वेगर पा�पु�तकको थप रकम वापत
�.१६,४६,९५२।०० िनकासा अनुदान िदएकाले िव�ाथ� भना�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरण �माण पेश गनु�पन� अ�यथा
स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१,६४६,९५२

६३ २४६ २०७८-३-७ लैि�क िहंसा िनवारण कोष 

लैि�क िहंसा िनवारण कोष खडा गरी ब�कमा लेखा �मुख र पा�लका �मुख �शासिकय अ�धकृतको संय�ु द�तखतबाट खाता संचालन गन� गरी
पा�लकाले यस वष� संिघय सशत� ह�ता�त�रत काय��मबाट कोषमा �.१००,०००।०० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी
पा�लकाबाट काय�िव�ध तयार भएको दे�खएन । यसरी काय�िव�धको �यव�था नगरी पा�लकाले अनुदानबाट सोझै कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने
नदे�खएकाले उ� रकम िफता� गरी संिघय स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

१००,०००

६४ १७०।
२०७७।
१२।२२

२०७७-१२-१२ नमुना िव�ालय िवकास काय��म 

काय��म काय��वयन पु�तीका २०७७।०७८ को ि�याकलाप न ८.६ मा नमुना िव�ालयको �पमा छनौट भई स�ालनमा रहेका िव�ालयले गु�योजनाले
तोकेका �े�मा िव�ालय भौितक िनमाण� तथा शैि�क िवकासका कामह� ख�रद िद�दश�न, साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावलीको प�र�धिभ� रही गनु�पन�
उ�ेख छ । नमुना िव�ालयको �पमा रहेको �ी नेपाल राि�� य मा.िव बडाखाली सुख�तलाई िनकासा िदएको �.२५ लाख रकमको वािष�क योजना बमो�जम
खच� गरेको �माण, काय�स�प� �ितवेदन, िव�ालय �यव�थापन सिमितको �सफा�रस, काय� �गित �ितवेदन, �ािव�धक मु�यांकन, िनिम�त संरचनाको
फोटो, खच�का िवलभरपाई लगायतका �माण कागजात पेश गनु�पन� �.

२,५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ ३३३ २०७८-२-२५ िबल भरपाई वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले अन�त ख�ी लाई �यनुतम सेवा मापद�डका लािग अिभमु�खकरण धारापानी �वा��य चौक� को २०७८।३।२९ र २० को
काय��म वापत �.४४,०००।०० भु�ानी र �यनुतम सेवा मापद�डका लािग अिभमु�खकरण मालारानी �वा��य चौक�लाई �.२१,०००।०० गरी
�.६५,०००।०० भु�ानी िदएकोमा संल� फाँटवारीमा सहभागी ह�ने �यि�को नामनामेसी सिहत उप��थती पेश नभएकाले सोको �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल गनु�पन� �.

६५,०००

६६ बढी �ेड भु�ानी 
िनजामित सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा �ज�ा �तरीय काया�लयले स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवदेन पारीत
नगरी तलब खुवाउनु ह�दनै भ�े उ�ेख छ । पा�लकाले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय सुख�तबाट तलवी �ितवेदन िमित २०७८।३।३ मा पारीत गरी
तलव खच� लेखेको छ । िन�नानुसारका कम�चारीको तलब भु�ानी गदा� तोिकएको �ेड रकम बढी भु�ानी भएकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

�.स पद नाम पाउनु पन� �ेड रकम भु�ानी भएको �ेड रकम बढी भु�ानी भएको रकम

१ �ी महेश कुमार पुरी १००९६ ११३५८ १५१४४

२ �ी अन�त ख�ी ९६०० १०८०० १४४००

३ �ी दल बहादरु बसेल ९६०० १०८०० १४४००

४ �ी पुण� बहादरु घित� ७२०० ८४०० १४४००

५ �ी कण� कुमारी शाही ५६४० ६५८० ११२८०

ज�मा ६९६२४।००

६९,६२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ ३५४ २०७८-३-३१ ता�लम संचालन 

अथ� म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५(४) अनुसार ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारका ता�लमका
�ोत �यि� / �िश�कको पा�र�िमक (गाउँपा�लका �तर) तोिकएको छ । जसमा एउटा क�ाको अव�ध क��तमा १ घ�टा ३० िमनेट ह�नुपद�छ,

स�ब��धत काया�लयले स�ालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प�
वापतको रकम पाउनेछ भ�े उ�ेख छ । पा�लकाले पुण� बहादरु घित�ले बृहत पोषण िवशेष काय��म स�ब�धी िमित २०७८।१।२३ दे�ख १।२९ स�म,

२०७८।३।२ देखी ३।८ र २०७८।३।२१ देखी ३।२७ स�म ितन पटक ता�लम संचालन गरे वापत �.७,४१,०००।०० भु�ानी गरेको छ । ता�लममा
�िश�क �िश�ण वापत पुण� बहादरु घित�, य� पंत, महेश पुरी र िवमल रावत लाई ��येक िदन १ क�ा संचालन वापत २१ िदनको ८४ क�ाको
�.१४००।०० का दरले �.११७,६००।०० भु�ानी भएको छ । संल� फाटबारीमा काय�प� पेश भएको नदे�खएको तथा काय�संचालन िनद�िशका
िवप�रत स�ब��धत काया�लयले स�ालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउनेमा
�िश�कह�ले काय�संचालन िनद�िशका िवप�रत भएकाले स�ब��धतबाट कर क�ी गरी बाँक� रकम असुल गरी संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

नाम थर क�ा संचालन भु�ानी भएको भु�ानी ह�नुपन� बढी भु�ानी

पुण� बहादरु घित� २१ २९४०० १४७०० १४७००

य� पंत २१ २९४०० १४७०० १४७००

महेश पुरी २१ २९४०० १४७०० १४७००

िवमल रावत २१ २९४०० १४७०० १४७००

ज�मा ११७६०० ५८८०० ५८८००

५८,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ ३५६ २०७८-३-३० िबल भरपाई वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । कामका लािग िवप� �िमक �याला �धानम��ी रोजगार काय��मको �जवन ओलीलाई �.११२,०००।०० भु�ानी भएको छ । संल�
फाँटबारीमा उ� काय��म संचालन वापतको िवल भरपाई पेश भएको नदे�खएकाले िबल भरपाई �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गन� �.

११२,०००

६९ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ को उपिनयम १ मा िबस लाख �पैयाँ स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान ख�रद गदा�
िशलब�दी दरभाउप�बाटको मा�यमबाट गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम वेगर आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा
सामा�ी समेत ३ वटा फम�बाट कोटेशन �लई �. ३६,६१,७९४।०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यसरी गरेको ख�रद िनयमस�मत मा� सिकएन ।
यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसारको छन्

गो.भौ.नं र िमित आपुित�कता� ख�रद रकम

२२४।२०७८।२।
२५

देउती सीज�मेड �ा �ल आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी
समेत ७१ आईटम िशवब�दी दरभाउ प� �ारा

१४५६१४४

५७३।२०७८।२।
२५
नगरपा�लका पुजीगत

�ेम माया स�ज�कल ए��ट�जन िकट ३७४१२५

५५४।२०७८।२।
२३
नगरपा�लका पुजीगत

शुभ स�ज�कल ए�ड
केिमकल स�लाय�स

ए��ट�जन िकट ४६६१२५

५०७।२०७८।१।
२०

देउती �स�जमेड �ा.�ल स�ज�कल मा�स लगायत २७६८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नगरपा�लका पुजीगत

नगरपा�लका चालु
िविभ� िमितमा

िशिशर मेिडको फमा� आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी
समेत ३ वटा कोटेशन �ारा

५८९२५०

नगरपा�लका चालु
िविभ� िमितमा

एभरे� मेिडको फमा� आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी
समेत ३ वटा कोटेशन �ारा

३०३६००

नगरपा�लका चालु
िविभ� िमितमा

एभरे� मेिडको फमा� आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी
समेत ३ वटा कोटेशन �ारा

१९५७००

ज�मा ३६६१७९४।
००

· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
· आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
· औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
· औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको
औष�धह� �ज�मेवारी �वा��य सेवाबाट �मािणत काय� िनद�िशका अनुसार LMIS मा �िव� ग�र �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन�
गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु
�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१५९८४२ ० १५९८४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


