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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 भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, 
तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट् सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू 
सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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च.नं.-६२९ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

वाह्रर्वसे नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.5 करोड 61 लाख 74 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र्े प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.4 लाख 43 हजार फर्छ्यौट् भई  रू.5 करोड 
57 लाख 31 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्र् ेअसलु गनुापने रू.1 करोड 35 लाख 3 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.3 करोड 
43 लाख 91 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.62 लाख 86 हजार र पशे्की रू.15 लाख 52 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु.१३ करोड 
६० लाख ४४ बेरुज ुबाँकी रहेकोमा  आ.व.०७६।०७७ को बक्र्ौिा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कार्म बेरुज ुरु.६ करोड ५८ लाख ११ हजार 
रहको िथा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट् एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. २५ करोड ३५ 
लाख ४० हजार रहेको छ । पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ। 

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

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

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

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

         (तरलोचन आचार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 



 

 

 

वाह्रर्वसे नगरपातलका, तसन्धपुाल्चोक 

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

            (रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

52 176 56174 0 3 443 52 173 55731 13503 6286 34391 ० ० ५४१८० 1552 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
                                                                         (रु. हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह आ.व.०७५।०७६  
सम्मको बाकँी बेरुज ु

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू आ.व.०७६।०७७ को 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाकँी 

तसन्धपुाल्चोक बाह्रतबसे नगरपातलका १३६०४४ ० ४०४६ १३१९९८ ६५८११ ५५७३१ २५३५४० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : वा�िवसे नगरपा�लका, �स�धुपा�चोक , बा�िबसे नगरपा�लका , �स�धुपा�चोक

काया�लय �मुख अमर�साद भ� २०७८-९-२८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ई�वरी �साद शमा� २०७७-८-८

काया�लय �मुख क�पना िघिमरे २०७७-५-१४

काया�लय �मुख रमेश गौतम २०७७-५-४ २०७७-७-१६

काया�लय �मुख फिण�� �साद पौडेल २०७५-५-२८ २०७७-५-४

लेखा �मुख िनराजन थापा २०७७-२-२८

लेखा �मुख राम �साद आचाय� २०७६-१२-१६

लेखा �मुख सुिनता शमा� २०७५-११-१३

बे�जु रकम ५६,१७४,१७२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,४५,९०,५३४.९१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३८,२७,१८,७७० चालु खच� ३५,८१,८४,०४०.१

�देश सरकारबाट अनुदान ६,४९,१०,००० पँूजीगत खच� २३,६४,५४,५५०.९

राज�व बाँडफाँट ९,६७,६२,६०८.७८ िव�ीय/अ�य �यव�था १३,९१,५१,५३९.६

आ�त�रक आय ३,०२,५५,९३८.४४

अ�य आय १२,४७,३५,६२०

कुल आय ६९,९३,८२,९३७.२२ कुल खच� ७३,३७,९०,१३०.६

बाँक� मौ�दात १,०१,८३,३४१.५९
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१ लेखापरी�ण
उि�लिखत आ�थ�क कारोबारकोलेखापर��ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८ अनसुार नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण
स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा र�ह काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म
लगायतका कागजात तथा आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र �यव�थापन ��त�न�ध�व प� समेतलाई आधार मानी लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको
छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय
�मखु स�हतका पदा�धकार�ह�सँग छलफल स�प� ग�र कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�ध�न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
पा�लका अ�तग�त ९ वडा, ५० सभा सद�य, १३४.८ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २६ हजार ११४ जनसं�या रहेको छ ।

३ एक�कृत आ�थ�क िववरण
।।।

आय �यय

�स.नं. िववरण रकम �स.नं. िववरण रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी १ चालु खच� ३५८१८४०४०

क) धरौटी १६३६००६ २ पँूजीगत खच� २३६४५४५५१

ख) िवपद ३९०३४३३ ३ �कोप तथा कोरोना �यव�थापन २८८३२५३४

ग) कम�चारी क�याण कोष ४०००००

ग) संिचतकोष ३८६५१०९६ ४ शहरी आँखा ��लिनक १६७३९०

२ आ�त�रक आय ५ सडकवोड� नेपाल ८४९८९१२

क) भोटेकोशी पावर क.�ा.�ल. (िश�ा सुधार समेत) ३०८०००० ६ धरौटी १३६५३९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) म�यभोटेकोशी १०६००००० ७ �देश पूवा�धार िवकास काय��म ८९९५१७७

ग) आ�त�रक आय ७०२२९५८ ८ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ८४१०२७९८

घ) �जससबाट �ा� ५५५२९८० ९ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ६९४४५२१

ङ) म�यभोटेकोशी जलिव�ुत ४०००००० १० ग�रबसँग िव�वे�वर काय��म २४४८१०

३ िव�ीय ह�ता�तरण के�� ११ मौ�दात

क) संघीय समािनकरण अनुदान १४१०००००० क) धरौटी मौ�दात ७००५२४

ख) संघीय शसत�  अनुदान चालु २३६५२२२७० ख) संिचत मौ�दात ५९२३३५५

ग) संघीय समपुरक अनुदान पँुजीगत ५१९६५०० ग) िवपद �यव�थापन कोष १८८१६७

४ �देश सकारबाट अनुदान घ) कम�चारी क�याण कोष २९०००००

क) �देश समािनकरण अनुदान १०१३४००० ङ) िविवध खच� खाता ४७१२९७

ख) �देश शसत�  अनुदान चालु २२४९६००० च) मम�त संभार कोष

ग) �देश िवषेश अनुदान चालु ३००००००

घ) �देश समपुरक अनुदान चालु २९२८००००

५ बाँडफाँटबाट �ा�

क) संघ राज�व बाँडफाँड ७०८२४०५२

ख) �थानीय दह�र बह�रको बाँडफाँड ३२१३९९६

ग) �देश सवारी कर बाँडफाँड २१५६३५२५

घ) अ�य अनुदान ११६१०३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सडक बोड� नेपाल ८४९९८७४

७ खच� खातामा िफता� रकम २५०३०

८ �देश पूवा�धार िवकास काय��म ८९९५१७७

९ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ८४१०२७९८

१० �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ६९४४५२१

११ ग�रबसँग िव�वे�वर काय��म २४४८१०

१२ �कोप तथा कोरोना �यव�थापन

क) कम�चारीबाट क�ी दा�खला ९५०४५२

ख) वीमा १५००००

ग) का�लका हाइड� ो ३०००००

घ) म�यभोटेकोशी ३५०००००

ङ) गापा ८५००००

च) �यि�/सं�था ८६६८१५

छ) �देश ४५०००००

ज) िविवध ३००००००

झ) वेड उपकरण �वा��य १००००००

१३ िविवध खच� खाता

क) पा�लका आधारभूत तह क�ा १-३ एक�कृत
पा��म �वो�धकरण ता�लम

१०९२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) ��� �भािवत प�रवार आ�थ�क सहायताको ३६३१५

ग) २०७७/७८ मा आइटी अिफसरको तलव १९९८६७

घ) म�यभोटेकोशीबाट ए�बुले�सको ख�रद १०२५८५

१४ धरौटी ३५८१७७

कूल ज�मा ७४३९७३४७२ कूल ज�मा ७४३९७३४७२

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा िन�नानुसार � ४२०६८।०० असूल भएको छ ।

�.सं. िववरण रकम

१ बैठक भ�ा तथा दोहोरो �मण खच� १६७६८

२ सामा�जक सुर�ा भपा�ई भ�दा बढी फ�य�ट् १६१७५

३ बैठक तथा �िश�ण भ�ामा बढी भू�ानी, दोहोरो
यातायात तथा �मण खच�(नगर�मुख �.३९००
र उप�मुख �.५२२५)

९१२५

ज�मा �. ४२०६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को �नयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले �नधा�रण गरे बमोिजमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा �नयम ७६(२) मा महालेखा पर��कबाट �वीकृत भए बमोिजमको ढाँचामा लेखा रा�पुन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा ��तवेदन गनु�पद�छ।�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
�नयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले �नधा�रण गरे बमोिजमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा �नयम ७६(२)
मा महालेखा पर��कबाट �वीकृत भए बमोिजमको ढाँचामा लेखा रा�पुन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको
NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा ��तवेदन गनु�पद�छ ।

६ बैक िहसाब समायोजन
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोिजम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा �नय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�पुन� उ�लेख छ । सो बमोिजम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको �हसाब �मलान �वबरण तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले ब�क �हसाब �मलान �ववरण तयार गरेको छैन । तसथ� पा�लकाले आषाढ मसा�तको �े�ता तथा बैक मौ�दात ब�क �हसाब �मलान �ववरण तयार गर�
�हसाब अ�याव�धक गनपुद�छ ।

७ असुल गन� बाँक� आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तरगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ ।पा�लकाले म�य भोटेकोशी जलिव�ुत क�पनी �लिमटेडको ठेकेदार क�पनी चाईना ई��जिनय�रङ �ुप �वा�सी हाईड� ोईले��ट�क
क��ट��सन क�पनी �लिमटेड, चाईना संग म�य भोटेकोशी आयोजनामा �योग ह�ने ढंुगा रोडा �ाभेल माटो आिद �योग गरेवापत पा�लकालाई कुल �
१८४८९६९८।३७ बुझाउने ग�र िमित २०७४।१२।२४ मा स�झौता भएकोमा िमित २०७७ स�म � १४६१२२०१ मा� बुझाएको राज�व शाखाबाट िववरण
�ा� भएको ले बाँक� �। ३८७७४९७ उ� ठेकेदार क�पनी संग असुल ह�नुपद�छ �

३,८७७,४९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ ढंुगा िगटी बालुवाको कर 

िग�ी ढंुगा बालुवाको करः �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को सािबक दफा 64 को उपदफा १ १(च) ३ र ४ मा ढंुगा िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा
�थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार रहने करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन�
�यव�था गरी बाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो । तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी ढंुगा बालुवा
िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� �यब�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बागमित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९ मा
संघीय कानुनसंग बा�झने गरी ढंुगा िगटी बालुवा दह�र बह�रको शु�क असुली र बाँडफाँड स�ब�धी �यब�था गरेको छ । बागमती �देश आ�थ�क ऐन २०७६
को दफा ९(५) अनुसार िग�ी ढंुगा बालुवा वापत संक�लत करको चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी संघीय
म��ीप�रष�ले ढंुगा िग�ी बालुवा उ�ख� िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड 2077 जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बापतको राज�व �थािनयले
स�कलन गरी �देश र �थािनय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड गन� �यब�था गरेको छ जुन �थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा
६२(क) िबप�रत दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यस बष� �.47 लाख 73 हजार राज�व �ा� गरेकोमा �.19 लाख ९ लाख �देश संिचत
कोष र �.२८ लाख ६३ हजार �थािनय संिचतकोषमा ज�मा गरी बाँडफाँड गन� बाँक� दे�खएन । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार
एबं सो राज�व स�लन गदा� पन� बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर
राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np9 of 101

९ मु�य अिभबृि� कर 

मु�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ (३) मा ढु�ा, िगि� बालुवा आिद उ�खनन् , संकलन तथा िव�� शु�क असुली लगायत सव ैआय ठे�कामा मु�य
अिभबृि� कर ला�े �यव�था छ । यो वष� पा�लकाले देहायको आय ठे�का लगाई आ�त�रक आ�दानी गरेकोमा ठे�का कवोल गन� देहायका �यवसायीले स�झौता
बमो�जम रकम पा�लकामा बुझाउँदा आय ठे�का रकमको १३ �ितशतले ह�ने मु�य अिभबृि� कर रकम स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा बुझाएको
नदे�खएकोले मु�य अिभबृि� कर दा�खला गरी कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नु पद�छ । �

�स.नं �यवसायीको नाम कामको िववरण कवोल रकम मु अ कर रकम

१ धुकुछु क��ट��सन क�पनी �ा ली नदीज�य पदाथ�को संकलन िव�� एबं िनकाशी ६६५१००९ ८६४६३१

२ �सताराम क��ट��सन �ा ली नदीज�य पदाथ�को संकलन िव�� एबं िनकाशी १८००००० २३४०००

३ माया िनमा�ण सेवा वा�िभसे वुदेपा कथ�ली घोथ�ली सडकको सवारी �वेश कर २९८००० ३८७४०

४ लुना िनमा�ण सेवा वा�िभसे रा�चे माने�वरा ध�थाङ सडकको सवारी �वेश कर २०२२०० २६२८६

ज�मा ११६३६५७

१,१६३,६५७

१० दा�खला �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� , दश िदन भ�दा
िढलो दा�खला गरेमा दा�खला गन� बाँक� रकममा १० �ितशत ज�रवाना सो समेत दा�खला गन� लगाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी र बैक
दा�खला छ�के िभडान गदा� वडा नं ४, को नगदी र�सद नं ३०१ दे�ख ४०० स�मको � २६५३१। आ�दानी भएकोमा राज�व दा�खला गरेको �माण पेश
नभएकोले उ� वडाका वडा सिचव �ी उ�व �साद कंडेल बाट राज�व दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ । �

२६,५३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ र�सद ठेलीको �योग 

पा�लकाले छपाई गरी �ा� भएको नगदी र�सद ठेली कुन वडामा के कित िवतरण भयो सो को िहसाव र�सद िनय��ण खाता रा�नु पद�छ । साथै िवतरण भएका
र�सदबाट �ा� आ�दानी समयमै दा�खला गरेको �माण समेत संल� गरी आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको नगदी र�सद िफता� �लनु पद�छ । पा�लकाले
िवतरण भएका सव ै र�सद वषा��तमा �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला गरेको सुिन��चत गनु�पन�मा वडा काया�लय र पा�लकामा िविभ� कम�चारी लाई
वुझाइएका नगदी र�सद आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� �लई नगदी र�सदबाट �ा� आ�दानी एिकन नगरेको ह� ँदा नगदी र�सदबाट �ा� स�पूण� आ�दानी दा�खला
भएको सुिन��चत गन� सिकएन । �यसैले पा�लकाले नगदी र�सद ठेली आ�दानी खच� र बाँक� �प� दे�खने गरी अिभलेख रा�न र िवतरण ग�रएका सव ैनगदी
र�सद ठेली आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� �लई सव ैर�सदको आ�दानी र दा�खला िभडाई नगदी र�सदबाट �ा� आ�दानी राज�व दा�खला गरेको सुिन��चत
गनु�पद�छ ।

१२ आय ठे�का

१२.१ नगरपा�लकाले देहायको �े� तोिक ढुङगा िगि� वालुवा तथा सवारी �वेश करको ठे�का लगाएकोमा ३ वटा मा� वोलप� दता�
भई वोलप� सूचनामा तोिकएको �यूनतम कवोल अंककै हाराहारीमा बोलप� परेको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाबाट ठे�का
लगाउँदा ई िवडको मा�यमबाट बढी �ित�पधा� ह�ने गरी ठे�का लगाई आ�त�रक आय बढाउने तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
आ�त�रक आयको ठे�का �ित�पधा�को ��थित देहाय अनुसार छ ।

ठे�का नं �यवसायीको
नाम

िववरण �यूनतम ठे�का
अंक(मु अ कर
बाहेक)

कबोल
अंक(मु अ
कर बाहेक)

बढी
�ितशत

१/२०७७/७८ धुकुछु
क��ट� �सन
क�पनी �ा �ल

भोटेकोशी नदी ख�ड क को निद
ज�य पदाथ� ढु�ा िगिट बालुवाको
घाटगि� एवं िव��

६६३३००० ६६५१००९ ०.२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२/२०७७/७८ �सताराम
क��ट� �सन
�ा ली

भोटेकोशी नदी ख�ड ख को निद
ज�य पदाथ� ढु�ा िगिट बालुवाको
घाटगि� एवं िव��

१३२१००० १८००००० ३६.26

३/२०७७/७८ माया िनमा�ण
सेवा

बा�िवसे वुदेपा कथ�ली घोथ�ली
सडकको सवारी �वेश कर

२९७००० २९८०००० 0.३३

४/२०७७७/७८ लुना िनमा�ण
सेवा

वा�िवसे रा�चे माने�वारा ध�था�
सडककझ सवारी �वेश कर

१६५००० २०२००० २२.४२

भोटेकोशी नदी ख�ड क भोटेकोशी नदीको बा�िवसे प�क� पुलको १ िकिम स�मको त�ो भाग दे�ख वा�िवसे नगरपा�लका र
वलेफ� गाउँपा�लकाको �समाना स�मको वगर �े� को ढुङगा िगिट वालुवा घाटगि� एवं िवि�को लािग � ६६३३००० ।
�यूनतम कबोल अंक तोिक ठे�का सूचना िनका�लएकोमा ज�मा ३ वटा वोलप� परेको र अ�धकतम कवोल गन�ले �यूनतम
ठे�का अंक भ�दा ०.२७ �ितशत मा� बढी कवोल गरेको दे�खयो । �य�तै बा�िवसे वुदेपा कथ�ली घोथ�ली सडकको सवारी
�वेश करमा � २९७०००। �यूनतम ठेक अंक तोिकएकोमा ३ वटा बोलप� परेको र सो म�ये १ वोलप� मा� �ा�ता प�र�णमा
सफल भएको र उ� वोलप�दाताले � २९८०००। अथा�त �यूनतम ठेक अंक भ�दा ०.३३ �ितशत मा� बढी कवोल गरेको
दे�खयो । �यसैले ित ठे�काह�मा �ित�पधा� भएको छ भ� सिकने अव�था दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.२ नगरपा�लकाले देहायको �े� तोिक ढुङगा िगि� वालुवाको ठे�का लगाएकोमा दे�खएको �यहोरा िन�न अनुसार छ । ठे�का नं १ः
भोटेकोशी नदी ख�ड क भोटेकोशी नदीको बा�िभसे प�क� पुलको १ िकिम स�मको त�ो भाग दे�ख वा�िभसे नगरपा�लका र
वलेफ� गाउँपा�लकाको �समाना स�मको वगर �े�बाट ढंुगा िग�ी बालुवा रोडा �ावेल िनका�न IEE वाट ��वकृत प�रमाण म�धे
७३७००० घनिफटको लािग िमित २०७७।२।१९ मा � ६६३३००० मा वोलप� आ�हान भएकोमा वोलप� सूचनामा
तोिकएको अव�धमा ३ वटा वोलप� परेको म�ये सव ै भ�दा बढी कवोल गन� धुकुछु क��ट��सन क�पनी �ा लीको �
६६५१००९। (मु�य अिभबृि� कर बाहेक) को कवोल अंक ��वकृत गरी िमित २०७७।४।१३ मा संझौता भएको छ ।
स�झौताको बँुदा नं २ मा दो�ो िक�ता २०७७ पौष २९ गते िभ� र ते�ो िक�ता २०७८ जे� मसा�त िभ� वुझाई स�नुपन� र
नवुझाएमा स�झौताको बंुदा नं ८ र १० मा उ�ेख भए अनुसार वकै जमानतबाट असुल उपर ग�र कालो सुिचमा रा�न सिकने
�यव�था छ । उ� आय ठे�काका �यवसायी धुकुछु क��ट��सन क�पनी �ा लीले दो�ो िक�ता � २६६०४०५। िमित २०७८
असार १७ गते र ते�ो िक�ता � २३२७८५२। िमित २०७८ भा� ११ गते मा� वुझाएको अव�थामा पा�लकाबाट स�झौता
बमो�जम समयमै बैक जमानतबाट असुल उपर ग�र उ� �यवसायीलाई कालो सुचीमा रा�न �ि�या अगाडी बढाएको दे�खएन ।
धुकुछु क��ट��सन क�पनी �ा ली ले �याद िभ� िक�ता नबुझाएकोले दो�ो िक�ता वापत ढीलो ग�र राज�व बुझाएको १६८
िदन को � १२२४५१। र ते�ो िक�ताको ७४ िदन को � ४७१९४। समेत ज�मा � १६९६४५। िहसाव गरी िढलो राज�व
वुझाएको अव�धको िनयमानुसार १० �ितशत ज�रवाना समेत असुल ह�नु पद�छ ।

१६९,६४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.३ ठे�का नं २ भोटेकोशी नदी ख�ड खः भोटेकोशी नदीको बा�िवसे प�क� पुलको १ िकिम स�मको मा�थ�ो भाग दे�ख वा�िवसे
नगरपा�लका र भोटेकोशी गाउँपा�लकाको �समाना स�मको वगर �े�बाट ढंुगा िग�ी बालुवा रोडा �ावेल िनका�न IEE वाट
��वकृत प�रमाण म�धे १४६७७७.७७ घनिफटको लािग िमित २०७७।२।१९ मा � १३ लाख २१ हजारमा वोलप� आ�हान
भएकोमा वोलप� सूचनामा तोिकएको अव�धमा ३ वटा वोलप� परेको म�ये सव ैभ�दा बढी कवोल गन� �सताराम क��ट��सन �ा
�लको � १८ लाख (मु�य अिभबृि� कर बाहेक) को कवोल अंक ��वकृत गरी िमित २०७७।४।७ मा संझौता भएको छ ।
स�झौताको बँुदा नं २ मा दो�ो िक�ता २०७७ पौष २९ गते िभ� र ते�ो िक�ता २०७८ जे� मसा�त िभ� वुझाई स�नुपन� र
नवुझाएमा स�झौताको बंुदा नं ८ र १० मा उ�ेख भए अनुसार वकै जमानतबाट असुल उपर ग�र कालो सुिचमा रा�न सिकने
�यव�था छ । उ� आय ठे�काका �यवसायी �सताराम क��ट��सन �ा लीले पिहलो िक�ता वापत स�झौता अंकको २५
�ितशतले ह�ने � ४५००००। स�झौताका बखत बुझाई बाँक� दो�ो र ते�ो िक�ता लेखापरी�ण अव�ध (२०७८।१२।४) स�म
पिन वुझाएको दे�खएन । यसरी स�झौता बमो�जम समयमै िक�ता नवुझाउने �यवसायीलाई िनजले राखेको बैक जमानतबाट
िनजले पा�लकालाई वुझाउनु पन� दवु ै िक�ता � १३ लाख ५० हजारमा िनयमानुसार १० �ितशत ज�रवाना समेत थप गरी
असुल उपर ग�र उ� �यवसायीलाई कालो सुचीमा रा�न �ि�या अगाडी बढाउनु पन� दे�ख�छ । �

१,३५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ पीएसमा बिढ भु�ानी 
काया�लयले ननक��पिपटीिटभ �ोिभजनल सम आईटम अ�तरगत रा�ख बोलप� आहवान गरेको ठे�कामा उ� आईटमको भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसियाले
िवल पेश गनु�पन� र सोही िवलको आधारमा बजेट �यव�था भए भ�दा बढी नह�ने गरी भु�ानी िदनुपद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसार ठे�कामा िवमाको रकम
िपएस आईटममा समावेश गरी ठे�का स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यवसाियले देहाय अनुसार िवल भएको अव�थामा समेत पीएस अ�तरगतको सबै रकम
भु�ानी भएको छ । तसथ� िवल भ�दा बढी रकम भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नुपद�छ । �

�स नं िनमा�ण �यवसािय भु�ानी रकम िवल पेश बढी भु�ानी

१ �सता देवी िनमा�ण सेवा २००००० ५३०२६ १४६९७४

२ �सता देवी िनमा�ण सेवा २००००० ७६७३६ १२३२६४

३ िव�ण ुल�मी िनमा�ण सेवा २००००० २७४८५ १७२५१५

ज�मा ४४२७५३

४४२,७५३

१४ िशष�क फरक पारी खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पा�लकाले सभाबाट िविनयोजन तथा �वीकृत भए अनुसार बजेट खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको सभाबाट
भ�काली मा�यािमक िव�ालय पूवा�धार िनमा�णको लािग िविनयोजन भएको बजेटबाट गोभौ ४७८ बाट �खिप� मा�लो �यानडाँडा ट�स िनमा�ण काय�मा
�.२६५५९८।०० र गोभौ ४६९ बाट खुसा�नी बा�र यवुा सिमितलाई �.१०६५००।०० गरी �.३७२०९८।०० खच� गरेको छ । सभाबाट �वीकृत योजना
भ�दा फरक योजना तथा काय�मा खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

३७२,०९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ काय�स�पादन जमानतको �याद 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २७ अनुसार काय�स�पादन जमानत रा�नुपन� तथा उ� काय�स�पादन जमानतको �याद िनमा�ण काय� स�प� भएको
१३ मिहना बढीको ह�नुपद�छ । पा�लकाले ठे�का नं १।२०७७।७८ बाट गाित सडक �तरउ�ती खसेरी डाँडा कटे�र सडक िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसािय
�ी �स�धु जुगल क�ट��सन ए�ड स�लायस� �ा�लसँग �.७८०८८४३.२० मा २०७८।०३।३० िभ� स�प� गन� गरी िमित २०७७।०९।१५ मा स�झौता
भएको छ । तर स�झौता गदा� िनमा�ण �यवसाियले २०७८।०३।३१ स�मको �.२६९८१०६।०० को काय�स�पादन जमानत पेश गरेको छ । स�झौता अनुसार
िनमा�ण �यवसाियले २०७९।०४।३१ स�मको काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन�मा २०७८।०३।३१ स�म मा�य अिव�ध भएको काय� स�पादन पेश गरेकोले
तोक�ए अनुसार २०७९।०४।३१ स�मको मा�य अिव�ध भएको काय�स�पादन जमानत पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

२,६९८,१०६

१६ आई सी टी �याब तथा िव�ान �योग शाला 
पा�लकाले रा�� पित शैि�क सूधार काय��म अ�तरत िन�न िव�ालयलाई िन�नानुसार अनुदान िदएको छ । िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमबाट िव�ालय
तोक�ए अनुसारको काय� गरेको दे�खने िवल भरपाई �ज�सी दा�खला तथा पा�लकाबाट भएको अनुगमन �ितवेदन लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन ।
तसथ� खच�को िवल भरपाई सिहत पा�लकाबाट भएको अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

गोभौ िव�ालयको नाम वापत रकम

३७ नमुना �समसार आिव क��यटुर �याब ६५००००

३७ बाल क�याण आिव आई �स टी �याब ६५००००

३७ सर�वती मािव �सकाई सामा�ी ६५००००

ज�मा १९५००००

१,९५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ संघीय समपुरक अनुदान 

संघ सरकार र पा�लकाको ५०/५० �ितशत लागत साझेदा�रमा संचालन ह�ने समपुरक योजनाको बजेट खच� रकम सोही अनु�प खच� ग�र बचत रकम िफता�
गनु�पद�छ । पा�लकालई यस वष� संघ समपुरक अ�तरगत भयौली कु�ड �यव�थापन तथा �यटुावर िनमा� ण काय�को लािग �.५१९६५००।०० बजेट उपल�ध
भएको छ । पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन भएकोमा उ� ठे�काह�मा यस वष� �.४७९९५८७।०० खच� भएको छ । उ� खच� रकममा पा�लकाले ५०
�ितशतले ह�ने रकम �.२३९९७४३.५ र संघ समपुरकबाट �.२३९९७४३.५ बेहोनु�पन�मा सबै रकम संघ समपुरक तफ�  खच� गरेको छ । तसथ� पा�लकाको
अंश खच� नगरी �देश समपुरक तफ�  मा� खच� गरेकोले पा�लकाबाट खच� ले�ख �देश िफता� ह�नुपन� दे�खएको �.

२,३९९,७४४

१८ बैठक भ�ामा बढी दर 

बागमती �देश �थानीय तहका पदा�धकारीको सेवा सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ अनुसार नगर काय�पा�लकाको बैठकको भ�ा �ित बैठक
�.१००० का दरले मा� खच� ले�न िम�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले देहाय अनुसार पदा�धकारीको संयोजक�वमा भएको बैठकमा �.१५०० का दरले
खच� लेखेको छ । �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐन भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

भौ नं िववरण पटक बढी दर बढी भु�ानी

१९ नगरपा�लका �मुख सिहत पोषण सुर�ा तथा पाकेट िवकास काय��म सिमितको बैठक १२ ५०० ६०००

४९५ उप �मुखको संयोजक�वमा योजना अनुगमन सिमितको बैठक ९५ ५०० ४७५००

ज�मा ५३५००

५३,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ योजना डीपीआर तथा काया��वय 

िन�न योजनाह� गत िबगतमा िडिपआर गरी काया��वयन ग�रएको पा�लकाको ई��जिनयर लगायतका पदा�धकारीबाट जानकारी �ा� भएको छ ।
लेखापरी�णको �ममा �वीकृत िडिपआर पेश नभएको र भ�डार शाखामा आ�दानी जनाई अिभलेख समेत राखेको नदे�खदा काया��वयन भएका योजनाह�
��वकृत िडिपआर बमो�जम भए नभएको प�र�ण गन� सिकएन । उ� योजनाह� ��वकृत िडिपआर बमो�जम गुण�त�रय �पमा काय� स�पादन ग�र खच� ले�नु
पद�छ । िडिपआर �ितबेदनह� सुरि�त �पमा अिभलेख नरा�ने कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई छानिबन गरी कारबािह गनु� पद�छ ।

�स नं योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम

१ द�ुम थली लेखखक�  सडक �सतादेवी िनमा�ण सेवा ४०७१२३०

२ गोयाबन का�े बसेरी �संचाई योजना �सतादेवी िनमा�ण सेवा ८१८४३७४

३ बसेरी डाडा कटेरी गाती सडक �स�धु जुगल जे भी ७३०००५१

४ माने�वरा नेपालगम �संचाई योजना िब�ण ुल�मी िनमा�ण सेवा ४८४८०९३

ज�मा २४४०३७४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० राज�व छुटको रकम भु�ानी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ मा पा�लकाले दह�र र बह�रको राज�व छुट िदन स�ने �यव�था रहेको दे�खदन्ै । पा�लकाले भोटेकोशी नदी ख�ड ख
को लािग �.१२०१००० मा �सताराम क�ट��सनसँग २०७७ आषाढ समा�त स�मको लािग स�झौता गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसाियले ढु�ा, िग�ी, बालवुा
संकलन तथा िब�� काय� कोिभड-१९ महामारीको कारण �भािवत भई छुट माग गरेकोमा पा�लकालेको २०७७।०९।२३ को राज�व परामश� सिमितको
�सफा�रस तथा नगर सभाको िनण�य अनुसार एकम्ु� �.२७२०७० राज�व छुट िदने भनी िनण�य भएको अनुसार गोभौ ५०५ िमित २०७८।०३।३० बाट
िनमा�ण �यवसाियलाई �.२७३०७० भु�ानी िदएको छ । आय ठे�का स�झौता गदा� दिैनक संकलन गन� परीमाण नखुलाएको एवं स�झौता बमो�जम संकलन र
िब�� गरेको अिभलेख नराखेकोले अनकुल समयमा स�झौता बमो�जमको परीमाण संकलन र िब�� गन� स�ने अव�था समेत रहेकोले छुट िदन िम�ने दे�खदन्ै
। �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ मा दह�र र बह�रको राज�व छुट स�ब�धमा ��ट �यव�था नभएकोले �देश काननु अनसुार राज�व छुट स�ब�धी
िनण�य गनु� पन�मा पा�लका आफैले िनण�य गरी राज�व छुट िदएको रकम असुल ह�नुपद�छ । �.

२७३,०७०

२१ राज�व छुट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ मा पा�लकाले दह�र र बह�रको राज�व छुट िदन स�ने �यव�था रहेको दे�खदन्ै । पा�लकाले भोटेकोशी नदी ख�ड क
को लािग �.६० लाख ३० हजारमा राउत ई�टरनेशनल �ा�लसँग २०७७ आषाढ मसा�त स�मको लािग स�झौता गरेको दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसाियले ढु�ा,
िग�ी, बालवुा संकलन तथा िब�� काय� कोिभड-१९ महामारीको कारण �भािवत भई छुट माग गरेकोमा पा�लकालेको २०७७।०९।२३ को राज�व परामश�
सिमितको �सफा�रस तथा नगर सभाको िनण�य अनुसार एकम्ु� �.२७२०७० राज�व छुट िदने भनी िनण�य भए अनुसार पा�लकाले िनमा�ण �यवसाियलाई
�.१३७११६० छुट िदएको छ । आय ठे�का स�झौता गदा� दिैनक संकलन गन� परीमाण नखुलाएको एवं स�झौता बमो�जम संकलन र िब�� गरेको अिभलेख
नराखेकोले अनकुल समयमा स�झौता बमो�जमको परीमाण संकलन र िब�� गन� स�ने अव�था समेत रहेकोले छुट िदन िम�ने दे�खदन्ै । �थानीय सरकार
स�ालन ऐन,२०७४ मा दह�र र बह�रको राज�व छुट स�ब�धमा ��ट �यव�था नभएकोले �देश काननु अनसुार राज�व छुट स�ब�धी िनण�य गनु� पन�मा
पा�लका आफैले िनण�य गरी राज�व छुट िदएको काननु स�मत नदे�खएको रकम असुल ह�नुपद�छ । �.

१,३७१,१६०

�म भौचर
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२२ �देश समापुरक अनुदान 

बागमती �देश आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालयको प.सं.१३-२०७६/७७ च.नं.५१ िमित २०७६।०९।०७ को प�मा पा�लका र �देश सरकारको
५०/५० �ितशत लागत साझेदारी रहने गरी �थानीय �थािमकता �ा� योजना संचालन गदा� कुल लागत अनुमान भ�दा घटीमा ठे�का �यव�थापन भएको
अव�थामा ठे�का स�झौता भएको ५० �ितशत रकम मा� �देश सरकारको लगानी ह�ने र �देश सरकारबाट उपल�ध गराइएको रकममा कबोल अंकको ५०
�ितशत घटाउँदा बचत ह�ने रकम �देश स��त कोषमा िफता� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकालई यस वष� �देश समपुरक अ�तरगत ४ वटा योजनामा �.२ करोड
९२ लाख ८ ० हजार बजेट उपल�ध भएको छ । पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन भएकोमा उ� ठे�काह�मा यस वष� कुल �.२४५२५५३३।०० खच� भएको
छ । उ� खच� रकममा पा�लकाले ५० �ितशतले ह�ने रकम �.१२२६२७७६.५ र �देश समपुरकबाट �.१२२६२७७६.५ बेहोनु�पन�मा सबै रकम �देश
समपुरक तफ�  खच� गरेको छ । तसथ� पा�लकाको अंश खच� नगरी �देश समपुरक तफ�  मा� खच� गरेकोले पा�लकाबाट खच� ले�ख �देश िफता� ह�नुपन� दे�खएको
�.

१२,२६२,७७६

२३ ठे�का अिभलेख 

साव�जिनक िनकायले ठे�का ब�दोब�त ग�र िनमा�ण गरेको काय�ह�को िववरण �प� दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता महालेखापरी�कको काया�लयले तोकेको
ढाँचामा तयार गरी सुरि�त रा�नुपन� कानुनी �यव�था रहेको छ । यस काया�लयले यस वष� तथा गत िवगत वष� ठे�का �यव�थापन गरेका योजनह�को �वीकृत
म.ले.प.फा.नं. ५०७ अनुसारको ढाँचामा ठे�का अिभलेख राखेको पाईएन । जसबाट एक भ�दा बढी रिनङ िबल भु�ानी तथा बह�वष�य योजनाको एक�कृत
भु�ानी अिभलेख �ा� ह�न सकेन । तसथ� तोिकएको ढाँचामा ठे�का अिभलेख रा�ने �यव�थाको काया��वयन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२४ मू�य गणना 
गोभौ २३ िमित २०७८।०२।२६ बाट बा�े बसेरी �सचाई आयोजना िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई अ�तीम िबल वापत �.१५०९५५३ भु�ानी िदएको छ ।
भु�ानीको �े�ता तथा �ािव�धक मु�यांकन परी�ण गदा� प�रमाणलाई दरले गुडान गदा� फरक मु�य गणना गरी देहाय अनुसार बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
तसथ� जोड ज�मा फरक पारी बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपद�छ । �

�स नं िववरण प�रमाण दर ह�नुपन� भएको बिढ

१ PV module 10.05 ३० १७४२० ५२२६०० ५२२६०० ०

२ Submeribale pump १ ६००००० ६००००० ६७८००० ७८०००

३ mounting structure १६०० १५६.२५ २५०००० २८२५०० ३२५००

४ Cable all necessasry ५० ३३० १६५०० १८६४५ २१४५

५ Earthimg protion १ ५०००० ५०००० ५६५०० ६५००

६ Fitting parts १ २५००० २५००० २८२५० ३२५०

७ delivery १ २०००० २०००० २२६०० २६००

८ Installation १ २०००० २०००० २२६०० २६००

ज�मा १५०४१०० १६३१६९५ १२७५९५

१२७,५९५

२५ ढंुगाको �योगमा रोय�टी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा
�ार��भक वातावरणीय प�र�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एवं माटोज�य व�तुको िबि� गन�स�ने �यब�था छ । साथै �देश आ�थ�क

७९३,५१६
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ऐन २०७७ अनुसार पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेको खोला, खो�सी तथा जिमनबाट सँकलन गन� ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको प�रमाण यिकन
गरी अनुसूची ९ अनुसारको दरमा िव�� गन� स�ने �यव�था गरेको छ । साथै िन�ज ज�गामा �ा� ह�ने ढंुगा तथा मटो अ�य �य��लाई िव�� गदा� समेत
पा�लकाको �वीकृत �लई तोक�ए बमो�जमको दरमा शु�क ितनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित तथा िविभ� मा�यमबाट स�ालन गन�
योजनाह�मा उपभो�ा सिमितले ढँुगा ख�रद गरेको दे�खने �माण संल� रहेको छैन् । उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िनशु�क �योग गरी पा�लका तथा
अ�य योजना �यव�थापनबाट रकम भु�ानी �लने गरेका योजनाह�का उपभो�ा सिमितबाट पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क वापतको देहाय
अनुसार आ�दानी भएको दे�खएन । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुमा �देश कानून बमो�जम कर लगाई आ�दानी
वढाउने तथा उपल�ध साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग ��थितलाई �यव��थत वनाउनेतफ�  पा�लकाले �यान िदई छुट दे�खएको रोय�टी
रकम पा�लकामा दा�खला भएको �माण पेश गनु� पद�छ। ।

गोभौ उपभो�ा सिमित प�रमाण दर रोय�टी रकम

१२ ज�बु हर� थलडाँडा सढक ११६ ३९४ ४५७०४

9 नगपा� ख�वजे �या�गुसा� सडक २७० ३९४ १०६३८०

१० दोला�सा िठ�सा� मोटर बाटो २६४ ३९४ १०४०१६

१४ गाती देउराली पिहरव चा� मम�त २८९ ३९४ ११३८६६

21 बा�िवसे बजार �यव�थापन १९१ ३९४ ७५२५४

२६ िमलनचोक बु�वेथान सडक १८६ ३९४ ७३२८४

२८ ठोटनेरी िघिमरे छाप डाँडाँखेत सडक ३६२ ३९४ १४२६२८

४३ नारायणी आिव ३३६ ३९४ १३२३८४

ज�मा २०१४ ३९४ ७९३५१६

�म भौचर
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२६ िव�ालय भौतीक पूवा�धार 

पा�लकाले रा�� पित शैि�क सूधार काय��म अ�तरगत दईु कोठे प�क� भवन िनमा�ण काय�को लािग गोभौ ५८ िमित २०७८।०३।२५ बाट �मादेवी मा�यािमक
िव�ालयलाई �.१८ लाख िनकासा िदएको छ । उ� रकम िनकासा भएकोमा िव�ालयले भवन िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी िकताब तथा काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । अतः िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी िकताव र काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

१,८००,०००

२७ अि�म कर 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले खुसा�नीबारी भवन �यव�थापन तथा िनमा�ण काय�
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको र उ� िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितले � १३२५५१२। को मु�य अिभबृि� कर िवजक पेश गरकोमा उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी गदा� १.५ �ितशत अि�म कर � १९८७७। क�ा ग�र भु�ानी िदनु पन�मा � ६६५। मा� क�ा गरेको दे�खएकोले नपुग कर � १९२१२।
असुल गनु�पद�छ । �

१९,२१२

२८ सामा�जका सुर�ाः

२८.१ यस नगरपा�लकाले यो वष� सामा�जक सुर�ा वापत � ८४१०२७९८। खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छन्
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२८.२ पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा �थम चौमा�सक � ३०१२८८००।०० वडा सिचवको नाममा िनकासा भएको तर वडा
सिचवले िवतरण नगरी िविभ� ५ वटा बैकमा ज�मा गरी बैकबाट भ�ा िवतरण गन� िनण�य भएको पाईयो।दो�ो र ते�ो चौमा�सक
� २५६६१६३२।०० र २८३१२३६६।०० िनकासा बैककै नाममा भएको पाईयो।�थम चौमा�सक � २७२३८८१२।००
दो�ो चौमा�सक � २७६३८२१०।०० र ते�ो चौमा�सक � २८२९६२४४।०० लाभ�ाहीको खातामा िवतरण भएको भनी
बैक तथा सिचवह�को प�ानुसार ले�खएको र मृ�य ुभएका �य��ह�को � २४०००।०० िफता� गरी बाक� रकम � ९५३५३२।
०० कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयको खातामा ज�मा गरेको पा�लकाको अिभलेखबाट दे�खएको छ ।सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरणको भरपाई परी�ण गदा� पा�लकाले िवतरणका लािग पठाएको फवा�ड� िफड मा� पेश भएको र बैकले भ�ा िवतरण
गरेको �रभस� िफड पेश भएन।लेखा परी�णको �ममा पा�लकाले बैकह�संग �रभस� िफड पठाउन अनुरोध गरेको तर बैकले
हरेक वडाका सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको िववरण हालस�म पिन अ�याव�धक नभएको कारणले बैकले �णाली
स�ालन गन� असमथ� रहेको र वडाका िववरण अ�याव�धक भए प�चात मा� �णाली स�ालन गन� गरी यस आ�थ�क बष�मा
�मािणत �सट बमो�जमनै लाभ�ाहीको खातामा रकम �िवि� गन�गरी छलफल भए बमो�जम भ�ा िवतरण गरेकोले �रभस� िफड
उपल�ध गराउन नस�ने जानकारी गराएको छ । जसको कारण बैकले क�क�को नाममा कित भ�ा िवतरण गय� सो स�ब�धमा
परी�ण ग�र एक�न गन� सिकएन।साथै बैकले भ�ा िवतरण गरेको लाभ�ाहीको फवा�ड फ�ड प�र�ण गदा� नाग�रकता नं उ�ेख
नभएका लाभ�ाहीको समेत नाम रहनाले बैक खाता अ�याव�धक गरेका लाभ�ाहीलाई मा� भ�ा िवतरण गरेको छ भ�े िवषयमा
िव�व�त ह�न स�ने ��थित रहेन।पा�लकाले यस बष� िवतरण गरेको भ�ाको िवषयमा छानिवन गरी भ�ा िवतरणको यथाथ�ता
प�ा लगाई बैकले िवतरण गरेको भ�ाको िववरण बैकसंग माग गरी बैकमा रकम बाक� भए नभएको यक�न गनु�पद�छ। पा�लकाले
भ�ा िवतरण गदा� पूण� �पमा बैिक� �णा�लमा रही भ�ा िवरतण गन� र िवतरण प�चात बैकबाट �रभस� िफड �ा� गरी िवत�रत
रकम यक�न गनु�पद�छ।साथै आ�थ�क बष�को अ��य स�म पिन के वाई सी अपडेट नगरेका लाभ�ाहीको खातामा रहेको रकम
यक�न गरी िफता� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ िश�क तलब तथा �ेड बढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भू�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�ई र कागजात संल� भए, नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले प�क�या आिवको िश�कको ज�मा तलब, भ�ा रकम �.३८९६९१.०० ह�नुपन�मा ते�ो चौमा�सक िनकासा �.३९८६९१।००
भएको दे�खएकाले िव�ालयको खातामा भएको बढी िनकासा �.९००० दे�खएको तथा सुनकोशी मािवको दो�ो चौमा�सक िनकासा िश�क हेमकाजी लामाको
तलब भ�ा माग भ�दा बढी अथा�त रकम दोहोरो जो�दा �.७७९८ बढी िनकासा दे�खएकाले िव�ालयबाट असुल भई संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ।
�
�यसैगरी िन�न िश�कह�को तलबी �ितवेदन भ�दा बढी �ेड बापतको रकम िव�ालय खातामा िनकासा भएको दे�खएकाले बढी िनकासा रकम स�ब��धत
िव�ालयबाट असुल ह�नुपद�छ। �.

िश�कको नाम िव�ालय �ेड रकम अव�ध (मिहना) बढी भू�ानी

िशव �साद नेपाल सर�वती मािव, रा�चे ९४० काित�क-बैशाष, चाडपव� ११२८०

२८,०७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० िश�क दरब�दी तथा पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह
अ�तग�त िविभ� तहका ४९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

िव�ालय िश�क दरव�दी �थायी पदपुत� पदपुत� म�ये करार राहत र अ�थायी िव�ाथ� सं�या

४९ २६४ १४६ ११८ ५१७१

४९ िव�ालयमा २६४ िश�क दरब�दी रहेकोमा १४६ पदमा �थायी पदपुत� भएको, ११८ जना राहत अ�थाई र करारमा िश�क रहेको दे�ख�छ । िव�ाथ�
सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी िमलान एंव �यनु िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा
मज� गनु�पद�छ ।

३१ िदवा खाजा काय��म 

आ व २०७७।७८ को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास क�ा
दे�ख क�ा ५ स�मका अ�ययनरत िव�ाथ�का लािग िव�ाथ�को उप��थित हा�जरीको आधारमा �ित िव�ाथ� �.१५।०० का दरले िदवा खाजा काय��मको
रकम िव�ालयको खातामा िनकासा ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले आ.व.०७७।७८ मा िदवा खाजाको रकम ४९ सामुदाियक िव�ालय खातामा �.४३ लाख ८४
हजार ७ सय ५७ िनकासा गरेको छ। पा�लकाले उपल�ध गराएको िदवा खाजा स�ब��ध िववरणमा िव�ाथ�को दिैनिक हा�जरी पु��तकाको �ित�लपी
िव�ालयका �धाना�यापकबाट �मािणत गरेको भएतापिन कितपय िव�ालयको IEMIS त�या� भ�दा बढी िव�ाथ�ह�लाई िदवा खाजा खुवाएको पाईएको छ।
समय-समयमा िव�ाथ�ह� थपघट ह�ने तर िव�ालयले IEMIS त�या� अ�ाव�धक नगरेकाले IEMIS मा �िव�ी गन� छुट भएको, उप��थत सबै िव�ाथ�लाई
दिैनक हा�जरीको आधारमा मा� िदवा खाजा खुवाइएको पा�लकाको भनाई रहेको छ। पा�लकाबाट IEMIS मा समावेश भए अनु�प िव�ाथ� िव�ालयमा भए-

नभएको स�ब�धमा हालस�म िव�ालय स�यापन नभएको जनाएको छ। यसबाट पा�लकाबाट िदईने िदवा खाजा, पा�पु�तक ख�रद, छा�वृ�� आिद
िनकासाको यथाथ� खच� यिकन ह�न सकेन। IEMIS त�या� भ�दा बढी िव�ालयको खातामा भएका िविभ� िनकासा रकमको सदपुयोग स�ब�धमा पा�लकाबाट
अनुगमन भई यिकन ह�नुपद�छ।

३२ पा�र�िमक कर तथा बढी �ेड भू�ानी ९६,८४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा ��येक बा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� समावेश
ग�रने नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� अनुसूची-१ बमो�जमका दरले ह�ने भू�ानीमा करक�ी गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ। काया�लयले �वा��य
तफ� का िन�न कम�चारीह�को पा�र�िमक आयमा १% भ�दा बढी दरमा कर ला�े भएता पिन िनयम बमो�जम कर�ी गरेको छैन। अपुग पा�र�िमक कर असुल
गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

कम�चारीकोनाम,

थर
आयरकम(�ो�साहन१०%, नाईट भ�ा
सिहत)

घटाउनपाईने(�थम सीमा, दगु�म भ�ा,
जीवनिबमा)

करयो�यआय पा�र�िमककर

िमशा�ता शमा� ५३८६८३ ४८५००० ५३६८३ ५३६८

सृजना महज�न ५२३३९२ ४८५००० ३८३९२ ३८३९

राजकुमार पौडेल ५४५९३० ४८५००० ६०९३० ६०९३

होमनाथ लािमछाने ५८०१४९ ४८५००० ९५१४९ ९५१५

अनुपमा थापा ६२२०३२ ४८५००० १३७०३२ १७४०६

जीवनराज �े� ६७४६१५ ४८५००० १८९६१५ २७९२३

ज�मा �. ७०१४४

�यसैगरी िन�न कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पारीत नभएको तर िनजामती िकताब खानाको च.नं.१० िमित २०७८।५।२५ को प�ानुसार ०७८।३।२९ मा
मा� ७ �ेड पाईने अथा�त् आ�थ�क वष� २०७८।०८९ बाट मा� िनजह�लाई ७ �ेड भू�ानी ह�नुपन�मा आ�थ�क बष� ०७७।७८ भरी नै ७ �ेड बापतको भू�ानी
भएकाले बढी �ेडबापतको भू�ानी िनजह�बाट असुल भई संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

कम�चारीको नाम, थर ह�नुपन� �ेड भू�ानी �ेड �ित �ेड रकम बढी भू�ानी(क.सं.कोष सिहत)

अिनता �जरेल ६ ७ ९४० १३३४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जमुना तामाङ ६ ७ ९४० १३३४८

ज�मा �. २६६९६

३३ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। गो.भौ १३-एक िव�ालय एक नस� काय��मका लािग िनरीजमा
मेिडको स�लयास� बाट �.५५८६२७, गो.भौ.३५, ३६ बाट आधारभूत तथा आक��मक सेवाका लािग औष�ध खच� िशष�कबाट �मशः हे��पङ हे�प
पो�ल��लिनक र जनमुि� हे�थ ई�टर�ाईजेज �ा�ल, बाट �.३१९३६९ र �.४७५१६५ मा औषधी ख�रद गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�न छनः

ख�रद गरेका उ� औष�धको उ�पादक क�पनी नखुलाएको र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको।
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 ।
आपूित� भएका औषधी �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन ।

३४ बैठक तथा �िश�ण भ�ा बढी दरमा भू�ानी 
बागमती �देश अ�तग�त रहेका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-१क मा गाउँपा�लकाका स�पूण�
पदा�धकारीको बैठक भ�ा �ित बैठक �.१००० तोिकएको छ। यस स�ब�धमा पा�लका पदा�धकारीको अ�य�तामा ह�ने बैठक भ�ामा सहभागीलाई �ित
बैठक भ�ा �.१००० का दरले भू�ानी िदनुपन�मा िन�न गो.भौ. बाट १५०० का दरले भू�ानी िदएकाले बढी भू�ानीमा करक�ी गरी ह�न आउने रकम
स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ। �.

पदा�धकारी\कम�चारीको नाम, थर गो.भौ. बैठक सं�या बढी भू�ानी रकम(�.४२५ का दरले)

३५,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनमफु�जो शेपा�, नपा �मुख २०३-िवपद,् ३४१ १ ४२५

होमनाथ लािमछाने १९९ २ ८५०

ई�वरी �साद शमा� १९९, २०३, ३४१ ४ २१२५

राजकुमार पौडेल १९९, २०३ ३ १२७५

िवनोद काक� १९९ २ ८५०

िपता�बर िघिमरे १९९ २ ८५०

सुिम�ा भ�राई १९९ २ ८५०

पतम कुमारी �े� १९९ २ ८५०

सिवन वा�ले १९९ २ ८५०

िवपना थापा १९९ २ ८५०

सुलोचना �े� १९९ २ ८५०

रजनी ितम��सना १९९ १ ४२५

देवे�� बहादरु शाह, �िन २०३ २ ८५०

िमन बहादरु �े� २०३ २ ८५०

बम बहादरु �े� २०३ २ ८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िदपेश �े� २०३ २ ८५०

िनराजन थापा २०३, १९९ ३ १२७५

सु�दरभ� �े� २०३, १९९ ३ १२७५

नारायण पराजुली १९९ २ ८५०

िवकास पौडेल, गणेश मो�ान २४३ २ ८५०, ८५०

कृ�ण �.पौडेल, िवकास चा�लसे २४३ २ ८५०, ८५०

दगुा� �.भ�डारी, टलक �े� २४३ २ ८५०, ८५०

का�ता ढु�ाना, अिनष �े� २४३ २ ८५०, ८५०

काजोल तामाङ, पासाङ तामाङ २४३ २ ८५०, ८५०

साङदोज� शेपा� २४३ २ ८५०

गोपाल पौडेल, तुलसी ख�का २४३ १ ४२५, ४२५

रघुराज भ�डारी, संगीता पौडेल २४३ १ ४२५, ४२५

वु� �े�, अमृत �े� २४३ १ ४२५, ४२५

रोजी ब�नेत, भुवन �.भ�राई २४३ १ ४२५, ४२५

बम ब.तामाङ सुरज लामा, कमला �यौपाने ३४१ १ ४२५, ४२५,४२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�यसैगरी पा�लकाले काय��म खच� स�ब�धी खच� गन�का लािग पा�लका �तरीय काय� संचालन िनद�िशका �वीकृत गरेर काया��वयनमा न�याएको र अथ�
म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकालाई आधार मानी काय��म संचालन गरेको कुरा काया�लयबाट खु�न आएको छ। अथ� म��ालयको काय� संचालन
िनद�िशका, २०७५ को बुदा नं.७.१.१५ मा नेपाल सरकारका ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट ह�ने काय��ममा ला�े खच�को अ�धकतम न�स उ�ेख छ।
िनद�िशकाको बुदा नं.७.१.१५ मा आ�त�रक �िश�कले क�ा संचालन गरेबापतको �िश�ण भ�ा नपाउने तर सहायक�तर ता�लममा काय�प� बापत
(नगरपा�लका�तर) �.८०० का दरले पाउने �यव�था छ।तर �यि�गत घटना दता� �णाली सु�िढकरण आयोजना काय��ममा िन�न गो.भौ.बाट पा�लकाकै
आ�त�रक �िश�कलाई न�स भ�दा बढीका दरले भू�ानी भएको दे�खएकाले बढी भू�ानी(कर क�ी पिछ) रकम स�ब��धतबाट असुल भई संघीय
संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ. �िश�कको नाम, थर भू�ानी �ित सेसन ह�नुपन� भू�ानी बढी भू�ानी (करक�ी पिछ)

२४३ ई�वरी �साद शमा� ३४०० ८०० २२१०

२४३ पाव�ती नािपत ३४०० ८०० २२१०

ज�मा �. ४४२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ लघु उ�म िवकास काय��म 

लि�त नेपाली नाग�रकलाई लघु उ�म िवकास र �व��नको मा�यमबाट ग�रबी िनवारणमा सहयोग पुर् याउने उ�े�यले िविभ� मोडेलमा आधा�रत भई
सीपमूलक ता�लम संचालन गरी सीप �मता अिभवृि� गन�, उ�मी ह�न �ो�सािहत गन� र सम� आय�तर तथा जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�य सिहत
संघीय सरकारबाट िविभ� �थानीय तहलाई लघु उ�म िवकास काय��म ह�ता�तरण ग�रएको छ। पा�लकाले उपल�ध गराएको काय��म स�ब�धी खच� िववरण
िन�न अनुसार रहेको छ।
िशष�क खच� रकम नयाँ लघु उ�मी �सज�ना तफ�  ३०२८२० िविभ� सीपमूलक ता�लम ११२३४४१ उ�म िवकास सहजकता� प�रचालन ५५२५७० �िव�ध
ह�ता�तरण तथा बजारीकरण सहयोग ४९०००० अनुगमन, मू�या�न तथा काया�लय संचालन खच� १८७८०० उ�मी �तरो�ित सहयोग ७४०००० ज�मा
�. ३३९६६३१
मा�थ उ�े�खत खच�ह� बाँसको सजावट सामा�ी, बासँको मुढा, �यावसाियक कुखुरा, �सलाई, ढाका बुनाई, गलैचा बुनाई आिद सीपमूलक ता�लम काय��मको
संचालन गरेकोमा ९१ जना �यि�लाई ता�लम िदईएको पा�लकाले जनाएको छ। ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को
बुदा नं.३९ मा ता�लमबाट उ�पािदत सामा�ीको सकेस�म िव�� गन� र िव�� ह�न नसकेमा िववरण सिहत काया�लयमा �टोर दा�खला गराउनुपन�, बुदा नं.४१ मा
उ�मीलाई आव�यकता अनुसार �िव�ध ह�ता�तरण गनु�परेमा �िव�ध बापतको कुल रकम म�ये क�तीमा २० �ितशत रकम उ�मीलाई नै ज�मा गन�
लगाउनुपन� र काया�लयले अ�धकतम ८० �ितशत रकम मा� �िव�ध बापतको रकम आपूित�कता�लाई भू�ािन िदने �यव�था छ। सो स�ब�धमा पा�लकाले
ता�लम संचालन अव�धमा नै सहभागी उ�मीह�लाई आव�यक ता�लम सामा�ी ख�रदमा लागत सहभािगता गराउने र ता�लम समा� प�चात सहभागीलाई नै
�िव�ध ह�ता�तरणको �पमा सामा�ी ह�ता�तरण गन� ग�रएको जनाएको छ।तर ता�लम संचालनबाट के-कित सामा�ीह� उ�पादन भए, सो सामा�ीह� के
क�तो अव�थामा छन् क-कसलाई िवतरण ग�रए सो स�ब�धी �प� अिभलेख राखेको छैन। पा�लकाले काय��म संचालन गनु�पूव� स�पूण� काय��मको योजना
�वीकृत गराउने, सोही अनुसार काय��म संचालन गरी खच� िववरण ��तुत गन�, काय��म संचालन िनद�िशकामा तोिकएबमोजम ता�लमबाट उ�पािदत
सामा�ीह�को िब��, �टोर दा�खला गन�, �िव�ध ह�ता�तरणमा भएको खच�मा उ�मीलाई समेत सहभागी गराउने तथा ता�लम समा� प�चात �ा� उपल��धको
लेखाजोखा गरी �यसको �भावका�रता मू�या�न गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

३६ दोहोरो यातायात तथा �मण खच� 
साव�जिनक काया�लयले खच� ले�दा िमत�यियता अपनाई �यि�लाई दोहोरो सुिवधा भू�ान नह�ने गरी खच� ले�नु पद�छ। िन�न गो�वारा भौचरको छनौट गरी
परी�ण गदा� काया�लयबाट यातायात सुिवधा �लएका पदा�धकारी\कम�चारीले समेत काय��ममा सहभािगता जनाए बापत यातायात खच� लेखेकाले स�ब��धत
�यि�बाट असुल भई संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

१२,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 101

गो.भौ. काय��म भु�ानी पाउने रकम �.

१५२-संघ सशत� रोजगार �व��नका ई�वरी �.शमा� ५००का दरले

टेक ब. भ�डारी, मोहनलाल �े�, िमन बहादरु �े� ५००का दरले

धन ब. तामाङ, बम ब.तामाङ, सुरज लामा ५००का दरले

२२६-संघ सशत� बह��े�ीय पोषण काय��म कामी शेपा� ४००

टेक बहादरु भ�डारी, �ाने�� �साद �े� ४००, ४००

बेल ब.रो�का, मोहनलाल �े� ४००, ४००

सुरज लामा, सानु तामाङ ४००, ४००

�यसैगरी काया�लयका तत् का�लन �मूख �शासिकय अ�धकृत �ी ई�वरी �साद शमा�को िन�न िमितह�को �मण खच� दोहोरो परेको दे�खएकाले स�ब��धतबाट
असुल भई संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ. दोहोरो परेको �मण िमित �मण खच�

१७३ , २७२, ३१५ संघ सशत� ०७८।१।८-१।१०, ०७८।१।८, ९ 

र ०७८।०१।२-०१।०८
४८००

२२८, ३०८ संघ सशत� ०७८।३।१-३।०३ र ०७८।३।३-३।०६ १६००

ज�मा �. ६४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ नयाँ बह��तरीय नस�री �थापना 
साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । नमुना छनौटको �पमा संघ सशत� तफ�  गो.भौ.३०५-०७८।३।२३ परी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�न छन्।

पा�लकाले नयाँ बह�उ�े�यी नस�री �थापना खच� िशष�कबाट सानुपाते ए�ो फम�लाई �.१ लाख ९० हजार भू�ानी गरेको छ। उ� काय��मको लािग
सूचना, िनवेदन माग तथा सं�थाको छनौट कसरी भयो भ�े स�ब�धमा छनौट �कृया खुलेन।
छनौट प�चात पा�लका संगको स�झौता फाराममा लागत अनुमान तथा काम खुलाएको दे�खएन।
फम�ले नस�री �थापनाका लािग ढु�ा-िग�ी, पोली �याग, जाली, पाईप, डोर हा�जरी आिद बापत ज�मा �.२१८४०० को िबल, भपा�ई पेश गरेको छ। तर
फम�ले गराएको उ� काय�को �ािव�धक नापजाँच, तथा मू�या�न भएको नदे�खदा खच�को वा�तिवकता यिकन ह�न सकेन।
पा�लकाले �दान गन� य�ता काय��म अनुदान िवतरणका लािग �प� काय�िव�ध तयार गन�, सबै वग�मा पह� ँच ह�नेगरी सूचना �काशन गन�, छनौट �कृयामा
पारदिश�ता �याउने, पेश ग�रएको खच�को �ािव�धक मू�या�न गन� र सो प�चात संघ, �देश तथा �थानीय तह र वडा माफ� त िवतरण ह�ने अनुदानमा
दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान िवतरण गरी अनुदानको सही सदपयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन �ितवेदन गनु�पद�छ।

३८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले �थानीय तहिभ�का
वडाह�मा बाटो सो�लङ, �सढी िनमा�ण, ढु�ाको गारो लगाउने काय� लगायत २८ योजना स�ालन गरी बेरोजगार सूचीमा दता� भएको १०८७ जना म�ये २८०
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �यालामा �.१ करोड ४४ लाख ५० हजार १५० खच� लेखेको छ। लि�त वग�लाई �यूनतम ७० दे�ख १०० िदनस�म
रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म समेत गरी ज�मा �.१ करोड ५३ लाख ८० हजार ३६५ खच� ले�खएको काया�लयले जनाएको
छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ कर समायोजन प� 

आ�थ�क ऐन, २०७६ को िमित २०७६।२।१६ दे�ख आ�थ�क ऐन,२०७८ को िमित २०७८।०२।१५ स�मको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले 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� र
२०७८।०२।१६ बाट भएको भू�ानीमा भने मू.अ.कर रकमको ३०% कर स�ब�धीत राज�व शीष�कमा कि� गरी बाँक� ७०% स�ब��धत फम�लाई भू�ानी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाको िन�न िमित, गो.भौबाट िविभ� फम�ह�लाई स�झौता गरी भू�ानी गदा� �ा� िबलमा मू.अ.कर समावेश भएतापिन
िनयमानुसार मू.अ.कर क�ी गरेको नपाईएकाले उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ.-िमित खच� िशष�क ज�मा
भू�ानी

�याट
रकम

क�ी गनु�पन� �याट �.(५०%,

३०%)

फम�को नाम

३२९-संघीय
सशत�

घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता�
िशिवर

४९९००० ५७४०७ १७२२२ �स�ने ई��जिनयस�
�ा�ल

१७,२२२

४० 0 िव�ालय अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा उ�े�खत �यव�था अनु�प िव�ालय पा�लकाले ४९ सामुदाियक िव�ालय र २ अनौपचा�रक �सकाई के��लाई
संचालन तथा �यव�थापन अनुदान, �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा �सकाई सामा�ी, िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत
�ो�साहन िशष�कबाट गो.भौ.१५४ बाट �.७१ लाख ८७ हजार ७५० अनुदान िनकासा गरेको छ।िनकासा ग�रएको रकम िव�ालयले काया��वयन पु��तकामा
उ�ेख भएको उ�े�य अनु�प उपयोग भए, नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन तथा �ितवेदन गरी सुिन��चत गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ न�स भ�दा बढी भू�ानी 
यस �योजनमा लागु नह�ने पा�लकाले काय��म खच� स�ब�धी खच� गन�का लािग पा�लका �तरीय काय� संचालन िनद�िशका �वीकृत गरेर काया��वयनमा
न�याएको र अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकालाई आधार मानी काय��म संचालन गरेको काया�लयबाट खु�न आएको छ। अथ� म��ालयको काय�
संचालन िनद�िशका, २०७५ को बुदा नं.७.१.१५ मा नेपाल सरकारका ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट ह�ने काय��ममा ला�े खच�को अ�धकतम न�स
उ�ेख छ। िनद�िशकाको बुदा नं.७.१.१५ मा आ�त�रक �िश�कले क�ा संचालन गरे बापतको �िश�ण भ�ा नपाउने तर काय�प� बापत नगरपा�लका�तर
�.८०० का दरले पाउने �यव�था भएकोमा �ित सेशन �.१५०० का दरले भू�ानी भएको दे�खएकाले न�स भ�दा बढी भू�ानी �. ५९५ (कर क�ी पिछ) का
दरले स�ब��धतबाट असुल भई �देश संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ. काय��म कम�चारीको नाम,

थर
ज�मा
सेसन

बढी भू�ानी(कर कि�
प�चात)

३७।०७८।२।२१( िविभ� �थानमा ३ िदन
संचा�लत)

वालिववाह अ��यका लािग समुदाय
प�रचालन

सुिम�ा भ�राई,

समिविन
६ ३५७०

रजिन ितम��सना ३ १७८५

५,३५५

४२ वडागत खच�ः 
वडाको खच� पा�लकाले सभाबाट ��येक वडालाई खाना तथा खाजा खच� वापत �ित वडा बािष�क � १२०००० का दरले बजेट िविनयोजन गरेको छ ।वडाको
�शासिनक काय�का लािग आव�यक काया�लय सामा�ी तथा मसल�द, ई�धन, सवारी मम�त, घरभाडा लगायतका स�पूण� खच� पा�लकाबाटनै ग�रएको दे�ख�छ।
यसका साथै वडा िविवध भनी वडा नं १ मा ३ लाख, वडा नं २ मा ४ लाख, वडा नं ३ मा ४ लाख, वडा नं ४ मा ६ लाख ३५ हजार, वडा नं ५ मा ८ लाख, वडा
नं ६ मा २ लाख, वडा नं ७ मा ४ लाख, वडा नं ८ मा ६ लाख र वडा नं ९ मा ३ लाख गरी ज�मा � ४० लाख ३५ हजार बजेट िविनयोजन भइ खच� लेखेको
छ।यस खच� शीष�कबाट वडाले वडा अ�य�लाई बाटो सफा गन� कामको लािग, अिफस फिन�चर ख�रद, आ�थ�क सहायता, �मण खच� ज�ता काय�का लािग खच�
गरेको पाईयो।यसरी उ�तै �ि�ितको कामको लािग पा�लकाबाट र वडाबाट खच� ह�ने गरेको दे�ख�छ। पा�लकाले यसरी वडालाई छु�ै खच� गन�गरी बजेट
िविनयोजन गन� र खच� गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपछ� ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ शीष�क फरक पारी खच�ः 
अथ�म��ालय�ारा जारी खच�को संकेत र वग�करणमा तोिकए अनुसारका खच� ल�नु पन�मा देहाय बमो�जमका भौचर र िमितमा फरक शीष�कबाट खच� लेखेको
र नगर सभाले एकमु� अनुमोदन ग�रयो भनीएको पाईयो। खच� िशष�क खुलाई �तेक िशष�कको पु��ाई गरेर मा� सभाले अनुमोदन गनु� पद�छ ।

गो भौ
नं

शीष�कबाट शीष�कमा रकम

११४९ पदा�धकारी अ�य भ�ा इ�धनको िबल
भू�ािन

४५६४५७

१०३६ पदा�धकारी अ�य भ�ा।िवमा तथा नवीकरण।पु�तक तथा सामा�ी।प�पि�का छपाई।सेवा तथा परामश�।
अ�य सामा�जक सुर�ा खच�

कम�चारी
पा�र�िमक

३९१२३९९

१०४३ �मण खच�।सभा स�ालन खच�।अनुगमन खच� कम�चारी
पा�र�िमक

१२३६३९०

४४ �यि�लाई सोधभना�ः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�नेगरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ।सोही िनयमाव�लको िनयम १२३ को उपिनयम ८ मा
सेवा�दायक तथा आपूित�कता�लाई प�चीस हजार भ�दा बढी रकम भू�ािन गदा� एकाउ�टपेयी चेक माफ� त गनु�पन� उ�ेख छ। लेखापरी�णको �ममा नमुना
छनौटमा परेका देहाय अनुसारका कारोवारह�को परी�ण गदा� सेवा �दायक तथा आपूित�कता�को नाममा एकाउ�टपेयी चेक माफ� त भु�ानी िदनुपन�मा वडाका
अ�य� सिचव लगायत पदा�धकारी तथा कम�चारीह�ले सामान ख�रद वापतको रकम भु�ानी �लएको पाईयो । साथै भु�ानी �लने पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�ले सामा�ी आपुत�कलाई रकम बुझाएको भरपाईह� समेत संल� राखेको पाईएन । जसबाट एकातफ�  खरीद काय�मा �ितपधा� सिमित ह�न पुगेको छ
भने अक� तफ�  पदा�धकारी तथा कम�चारीह�ले नै भु�ानी �लनुपन� �प� कारण देखीदनै । अनुगमन गरी िनय��ण गनु�पन� �य��ले नै भु�ानी �लने तथा उ�
सामानह� प�लकाको मूल �ज��समा समेत दा�खला नभई स�ब�धीत वडामा मा� दा�खला ह�ने दे�खएकोले सो स�ब�धी परी�ण गन� सिकएन । तसथ� सेवा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�दायकलाई एकाउ�टपेयी चेक माफ� त स�ब�धीत आपुत�कको नाममा नै भु�ानी िदई सामा�ी ख�रद वापतको रकम वडा तथा पा�लकाका कम�चारीले भु�ानी
�लने तथा िनजह� पुनः आपुत�कलाई नगदमा भु�ानी िदने �कृया यथािश� िनय��ण गनु�पद�छ।

गो भौ नं सोधभना� �लने �यि� बापत रकम

२८५ यमुना �धान का स वडा नं ७ पाइप ख�रद १५१००४

४५१ यमुना �धान का स वडा नं ७ पाइप ख�रद १०९५९१

४८३ र ५५७ ई�वरी �साद शमा� काया�लय �मुख फिन�चर तथा काया�लय सामा�ी २७१२३५

४७ कामी शेपा� १ नं वडा�य� का�लका हाड�वेयरको िबल १५४०००

४२२ बम बहादरु तामाङ २ नं वडा�य� एस के इ�टर�ाइजेजको िबल १३३४७१

९५६ मोहन लाल �े� ६ नं वडा�य� �वा��य चौक�को ��ज ख�रद १०००००

६०५ टेक बहादरु भ�डारी ३ नं वडा�य� िविभ� फम�को िबल भरपाई ७२०४५

७४४ र ७४५ बेल बहादरु रो�का ५ नं वडा�य� िविभ� फम�को िबल भरपाई १११०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ मम�त अिभलेख नरा�खएकोः 
सवारी साधनको मम�तकालािग मम�त आदेश िबल तथा मम�त अिभलेखको आधारमा िबल भू�ािन गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकामा रहेका सवारी
साधनह�को मम�त पिछ अिभलेख नरा�ने गरको पाईयो । मम�त गदा� टायर लगायतको सामा�ी फेदा� फेरेका सामा�ीह� दा�खला गरी राखेको समेत पाईएन।
पा�लकाले दा�खला तथा मम�त अिभलेख रा�नु पन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

गो भौ नं िववरण फम�को नाम रकम

७६ टायर लगाएत सामा�ी िववक अटोमोवाई�स �ा �ल ४८८८४१

११४ टायर लगाएत सामा�ी तारा बहादरु ितम��सनालाई सोधभना� ३०१२९९

२४० टायर लगाएत सामा�ी एम ए ड�लु अथ� मुभस� �ा �ल ३३६३४२

४२६ टायर लगाएत सामा�ी दगुड� अथ�मुभस� �ा �ल २५५१३८

४६ िव�ुत महसुलमा ज�रवानाः 
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ को दफा २४ मा आफूले स�पादन गन� काम िनधा��रत समयमानै स�पादन गन� आफैले पहल गन�
उ�रदािय�व �ज�मेवार पदा�धकारीको ह�ने �यव�था छ। तर पा�लकाले समयमै िव�ुत महसुल नितरी जरीवाना �व�प थप द�तुर वापत � १०७९९५।००
भु�ानी भएको छ । समयमै महशुल भु�ानी गनु� पद�छ ।

गो भौ नं िबल रकम ज�रवाना रकम बापत

५६ १०००९० २०५२७ �ाथिमक �वा��य के��को िव�ुत

१८९ ४५६५९ ९१३१ �ाथिमक �वा��य के��को िव�ुत

२४२ २७७७१ ५६१२ ५ नंं वडा काया�लय

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९७ १४४५४ ३६१३ बुदेपा �वा��य चौक�

१०५६ १७७८० २७५४ पा�लका िवजु�ल

९०६ ७०००० १३२१० पा�लका िवजु�ल

८२५ २८७२७ ६८३३ �ाथिमक �वा��य चौक�

७८१ १९१७८ ३८३५ आइसोलेसन क��

६१४ २१८२० ५००७ पिहरो िपिडत बसेको

५५८ २००५२१ ३७५७३ �ाथिमक �वा��य के��को िव�ुत

ज�मा १०७९९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ िबल भरपाई बेगर भू�ािनः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भू�ािन िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको संल� कागजात अनुसार भू�ािन िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था छ।देहाय बमो�जमका गो भौ नं र िमितमा िवल भरपाई बेगर भु�ािन भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।�

गो भौ नं िववरण भू�ािन पाउने रकम

६६२ १ नं वडा काया�लयको भाडा र िवजु�लको भिन भू�ािन भएकोमा िवजु�लको मा� ितरेको भरपाई कामी शेपा� ३००००

११४५ सयप�ी िमिडयाको � ५५००० को मा� िबल रहेको तर � ८४९९९ भू�ािन भएको सयप�ी िमिडया �ा �ल २९९९९

११३३ वडा १ चै� दे�ख असार स�म कर क�ी पिछ � ५४००० भू�ािन ह�नुपन�मा ८३७०० भू�ािन भएको दावा शेपा� २९७००

११३३ वडा ५ चै� दे�ख असार स�म कर क�ी पिछ � ५४००० भू�ािन ह�नुपन�मा ९४५०० भू�ािन भएको वस�ती अ�धकारी ४००००

१०९१ � ७५०० को िबल रहेकोमा � १०६२० भू�ािन भएको िमन बहादरु �े� ३१२०

ज�मा १३२८१९

१३२,८१९

४८ संझौता बमो�जम काय� नभएकोः 
म�य भोटेकोशी जलिव�ुत आयोजनाले पा�लकासंग भएको संझौता अनुसार बािष�क � १ करोड १० लाख रोय�टी बुझाउने संझौता गरेकोमा � १ करोड ६
लाख मा� बुझाएको दे�खयो।नपुग �४०००००असुल गनु� पद�छ।साथै पा�लका �े�िभ� अ�य धेरै हाईड� ोपावर क�पनीह� स�ालनमा रहेकोले सबैसंग संझौता
गरी रोय�टी �ा� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

४००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ बढी दरमा �मण भ�ाः 
�मण िनयमावली २०६४ बमो�जमको दरमा �मण भ�ा �दान गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले देहाय बमो�जमका गो भौ नं र िमितमा िविभ� पदा�धकारी
तथा कम�चारीलाई बढी दरमा दिैनक �मण भ�ा िदएको दे�खयो।बढी भू�ािन भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।

गो भौ नं पदा�धकारी तथा कम�चारीको नाम �मण अव�ध भएको दर ह�नुपन� दर बढी रकम

४९६ सवारी चालक िविवलाल तामाङ ६।२५ १२०० १००० १२५०

१०५४ वडा अ�य� बम बहादरु तामाङ १२।५ १६०० १२०० ५०००

५७० सवारी चालक बयान बहादरु भडारी ६।२५ १२०० १००० १२५०

ज�मा ७५००

७,५००

५० औष�ध ख�रदः 
पा�लकाले औष�ध ख�रदको लािग � २० लाख लागत अनुमान �वीकृत गरी बोलप� आ�हान गरेकोमा आ�थ�क ��तावबाट छनौट भएको हे��प� म�टी पप�ज
�ा �ल को � ११२२९६२ कबोल अंक �वीकृत गरी िमित ०७७।७।२ मा संझौता गरेको छ।संझौता अनुसारको औष�धको िबल िमित ०७७।७।३ मा पेश
गरेको तर हे�पी� म�टीपप�जले संझौता अनुसारको प�रमाणमा औष�ध न�याएको कारणले भू�ािन निदई असार मिहना स�ममा � ८१६११२ रकम बराबरको
औष�ध �ा� भएपिछ मा� ०७८ असार ३० गते � ८१६११२।०० भू�ािन गरेको दे�ख�छ। टे�डर गरेको औष�ध समयमा �ा� ह�न नसकेको कारणले
पा�लकाले िन�रजमा मेिडको स�लायस� र �या�डेला मेिड क�सन�बाट � ३३५००० र ७३१७२९ को औष�ध ख�रद गरेको छ।यसरी कम रकम कबोल गन� तर
संझौता अनु�प समय र प�रमाणमा औष�ध उपल�ध गराउन नस�ने क�पनीलाई कालो सूिचमा राखी कारबाही गनु�पन�मा पा�लकाले सो गरेको दे�खएन।संझौता
बमो�जम काम नगन�लाई िनयम बमो�जम कारबाही गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई दोहोरो भ�ाः 
अथ� म��ालयबाट �कािशत काय� संचालन िनद�िशका २०७५ मा भ�ा रकम उपल�ध गराउँदा दोहोरो नह�ने गरी उपल�ध गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले
िविभ� िमित र भौचरबाट देहाय बमो�जमका कम�चारी तथा पदा�धकारीह� एउटै िमितमा फरक फरक �मणमा रहेको उ�ेख गरी दिैनक भ�ा तथा �मण खच�
भु�ानी िदएको दे�ख�छ। सोही समयको िबचमा पा�लकाको िविभ� बैठकमा उप��थित भएको जनाइ बैठक भ�ा पिन भु�ानी िदएको दे�ख�छ। रात िवताउने
गरी �मणमा गएको सुिवधा �लएको सद�य उ� समयको बैठकमा उप��थत ह�ने अव�था नह�ने भएकोले दोहोरो पारी भु�ानी िदएको भ�ा रकम असुल
ह�नुपद�छ। �..

गो भौ नं नाम �मण अव�ध बैठक समय दोहोरो परेको
रकम

८४ राम �साद
आचाय�

०७७।५।२९ दे�ख ६।४ ०७७।६।२ भौ नं ८७ ११०००

२७० र
२८७

�ाने�� महत ८।११ दे�ख १४ स�म काठमाडौ पुन ८।१३ दे�ख २० स�म काठमाडौ ३२००

४८८,

८३२
ई�वरी �साद
शमा�

१।६ दे�ख ८ स�म र १०।१४ दे�ख २० स�म
काठमाडौ

१।८ मा पुन �मण शसत�तफ� बाट र १०।१९ मा
बैठक

१३६००

५६१ र
५६२

ई�वरी �साद
शमा�

१०।२९ दे�ख ११।५ काठमाडौ पुन १०।३० दे�ख ११।४ ६८००

९५२ शुिशला पा��न १।५ दे�ख ११ १।७ मा बैठक १००००

ज�मा ४४६००

४४,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम
अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको रकम भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम
�ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले ०७७ असार ९ गते बसेको नगरसभाको िनण�यमा गाउँ
काय�पा�लकाको काया�लय�ारा तोक�एको काय�स�पादन सूचक पूरा गन� नगरकाय�पा�लकाको काया�लयह�मा काय�रत िनजामती र �थानीय तहका कम�चारीलाई
सु� तलब �केलको १० �ितसत �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराउने िनण�य बमो�जम साउन दे�ख असारस�म १२ मिहनाको � २३२०५५७।९६ रकम
�ो�साहन भ�ामा खच� लेखेको छ।काय�िव�ध तयार ग�र सोही बमो�जम भ�ा उपल�ध गराउनु पद�छ।

५३ दा�खला नगरेकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भू�ािन िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको संल� कागजात अनुसार भू�ािन िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था छ। पा�लकाले ख�रद गरेका मालसामानह� �ज�सी दा�खला गनु�पन�मा छनौटमा परेका भौचर ३०० िव�ो टे�नोलोजीबाट ख�रद गरी भ्ू�ािन भएका
िविभ� १० �कारका � १२३९०४ मू�य बराबरको र गो भौ नं १०२४ सेवा क��यटुर से�टरबाट ख�रद ग�रएका क��यटुर लगाएत ३ �कारका ३०५४३९
मू�य बराबरको सामान लेखा परी�णको समयस�म पिन �ज��स दा�खला नगरेकोले छानिबन गरी स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

४२९,३४३

५४ पदा�धकारी तथा कम�चा�रलाई बढी दरमा बैठक भ�ाः 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को
दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । पा�लका अ�य� तथा उपा�य�को
संयोजक�वमा बसेको बैठकको भ�ा � १००० ह�नुपन�मा छनौटमा परेका गो भौ नं १०५७ ५३४ ४५७ ४४ ६४७ लगायतका भौचरबाट � १५०० का दरले
भ�ा �दान गरेको ह�नाले बिढ दरमा भू�ािन भएको भ�ा रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ। �

पदा�धकारी तथा कम�चारीको नाम बैठक सं�या भू�ािन भएको दर ह�नुपन� दर फरक दर बढी भू�ािन

१३०,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनफु� �ो शेपा� १८ १५०० १००० ५०० ९०००

शुिशला पा��न १८ १५०० १००० ५०० ९०००

ई�वरी �साद शमा� १८ १५०० १००० ५०० ९०००

रमेश गौतम ३ १५०० १००० ५०० १५००

�ाने�� महत १३ १५०० १००० ५०० ६५००

सुरे�� नेपाल १४ १५०० १००० ५०० ७०००

िमन बहादरु १२ १५०० १००० ५०० ६०००

बम बहादरु १८ १५०० १००० ५०० ९०००

सानु तामाङ ५ १५०० १००० ५०० २५००

शा��त व�नेत १२ १५०० १००० ५०० ६०००

देवे�� शाह ५ १५०० १००० ५०० २५००

धन बहादरु तामाङ १० १५०० १००० ५०० ५०००

ई�वरी �साद चा�लसे ११ १५०० १००० ५०० ५५००

यगु बहादरु ख�का १२ १५०० १००० ५०० ६०००

िदपेश �े� ७ १५०० १००० ५०० ३५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सोनी लामा ७ १५०० १००० ५०० ३५००

क�न �े� १ १५०० १००० ५०० ५००

ह�रकुमार �े� १० १५०० १००० ५०० ५०००

लाल बहादरु तामाङ ४ १५०० १००० ५०० २०००

िभम बहादरु नेपाल २ १५०० १००० ५०० १०००

गणेश मो�ान १० १५०० १००० ५०० ५०००

सिवन वा�ले ३ १५०० १००० ५०० १५००

सु�दर भ� �े� १० १५०० १००० ५०० ५०००

तारा बहादरु ितम��सना ८ १५०० १००० ५०० ४०००

गगन �वाली ५ १५०० १००० ५०० २५००

मान बहादरु �े� ६ १५०० १००० ५०० ३०००

ई�वर गु�ङ ४ १५०० १००० ५०० २०००

उ�व मगर ४ १५०० १००० ५०० २०००

राम �साद आचा�य ३ १५०० १००० ५०० १५००

होमनाथ लािमछाने ३ १५०० १००० ५०० १५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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राजकुमार पौडेल ३ १५०० १००० ५०० १५००

िवनो काक� २ १५०० १००० ५०० १०००

ज�मा १३०५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 101

५५ स�वा भएका कम�चा�रले बरबुझारथ नगरेकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ को िनयम १०३ को उपिनयम ४ मा बरबुझारथ गन� बाक� �ज��स मालसामान बराबरको रकम
उसुल उपर ग�रने �यव�था छ।यस पा�लकाको त�का�लन देहाय बमो�जमका कम�चारीह�ले िविभ� सामा�ी नबुझाई रमना �लएको दे�खएकोले उ� सामानको
बजार मूलय सोिह िनयमको उपिनयम ५ बमो�जम स�ब��धतबाट असुल गनु�पद�छ।

कम�चारीको नाम सामानको िववरण प�रमाण रकम

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी रमेश गौतम �यापटप १ ८७०१०

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी रमेश गौतम मोवाइल १ २४०३५

लेखा अ�धकृत �ी राम �साद आचाय� �यापटप १ ८१७३३

�सतल मो�ान �यापटप १ ८१७३३

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी ई�वरी �साद शमा� �यापटप १ १४०४५९

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी ई�वरी �साद शमा� एपल �याकबुक १ ३२४६४९

ज�मा ७३९६१९

७३९,६१९

५६ सोझै ख�रदः ५,३६८,७६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी सोझै
ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१) मा �. ५ लाखदे�ख २० लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण
काय�, मालसामान वा जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ३१(१) मा �.२० लाखभ�दा बढी लागत
अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु�पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ । बष� भरी आव�यक
पन� य�ता सामानको ख�रद �याकेज बनाई आव�यक परेको बखत आपुत� गन�गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गनु� पन�मा सोझै ख�रद गनु� िनयमस�मत
नदे�खएको �.

गो भौ र िमित आपूत�क सामा�ीको िववरण रकम

९०।०७७।६।१६ कृितका ए�ड चादनी स�लायस� काया�लय सामा�ी ४३०५७५

३००।०७७।९।२३ िव�ो टे�नोलो�ज �ा �ल इले��ट�क सामा�ी १२३९०४

४१६।०७७।१०।७ िव�ो टे�नोलो�ज �ा �ल इले��ट�क सामा�ी २४६३४०

४१७।०७७।१०।१ िव�ो टे�नोलो�ज �ा �ल इले��ट�क सामा�ी १०३४५१

४१८।०७७।१०।७ यिुनभस�ल आई टी सोलुसन �ा �ल इले��ट�क सामा�ी २७८२०६

४१९।०७७।१०।७ यिुनभस�ल आई टी सोलुसन �ा �ल इले��ट�क सामा�ी १२५८०८

४२०।०७७।१०।७ यिुनभस�ल आई टी सोलुसन �ा �ल इले��ट�क सामा�ी ११४४५८

२६०।०७७।९।२ �मादेवी ि���ट� काया�लय सामा�ी २००७३३

५९९।०७७।११।१३ �मादेवी ि���ट� काया�लय सामा�ी २१०५४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 101

५९९।०७७।११।१३ �मादवी ि���ट� कायालय सामा�ी २१०५४२

७२३।०७७।१२।५ उड�या�ड फिन�चर फिन�चर ४९८७९१

१७।७७।१०।५ भोटेकोशीतफ� ड� ीम�या�ड फिन�चर �ा �ल फिन�चर ४९३०००

१९।०७७।१०।६ �ी के के इ�टर�ाइजेज फिन�चर ४९९९१५

१९।०७७।१०।६ सनराईज फिन�चर �ा �ल फिन�चर ४९९६५७

१९।०७७।१०।६ �य ु�याक डेकोर फिन�चर ४९९९१७

४४२।०७७।१०।११ �काई टे�नोलोजी o000 इले��ट�क सामा�ी ४४३८६४

१०२४।०७८।३।१६ सेवा क��यटुर से�टर इले��ट�क सामा�ी ३०५४३९

१०७७।०७८।३।२४ पीक �मोसन ट� े िड� �ा �ल काया�लय सामा�ी २९४१६१

ज�मा ५३६८७६१

५७ काय� स�प� मू�यांकनमा भ�ाः 
अथ� म��ालय�ारा जारी काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को खच�को मापद�डमा काया�लय समयमा बैठक व�दा तथा एउटै िनकाय र अ�तरगतका
पदा�धकारी/कम�चारीमा� ब�ने बैठकमा भ�ा नपाउने उ�ेख छ। पा�लकामा गो भौ नं १२४ िमित ०७७।६।२० बाट सहायक �तर चौथो तहको
कम�चारीह�को का स मू का लािग बसेको बैठकको भ�ा देहाय बमो�जम भु�ािन गरेको पाईयो । काया�लय समयमा काया�लयकै काम गरेबापत भ�ा पाउने
�यव�था नरहेकोले स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ। �

कम�चारीको नाम बैठक सं�या बैठक दर ज�मा रकम कर क�ी पछी भू�ािन

रमेश गौतम ४ १५०० ६००० ५१००

क�पना िघिमरे ४ १५०० ६००० ५१००

२६,७७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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होमनाथ लािमछाने १ १५०० १५०० १२७५

�ाने�� महत ३ १५०० ४५०० ३८२५

सिवन वा�ले ४ १५०० ६००० ५१००

राजकुमार पौडेल १ १५०० १५०० १२७५

िभम बहादरु नेपाल १ १५०० १५०० १२७५

र�न बहादरु �े� १ १५०० १५०० १२७५

भुवन �साद भ�राई १ १५०० १५०० १२७५

गोिव�द बहादरु �े� १ १५०० १५०० १२७५

ज�मा २६७७५

५८ बढी दरमा यातायात भ�ाः 
काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ अनुसार कुनैपिन काय��ममा सहभागीलाई यातायात खच� भनी � ५०० भ�दा बढी िदन िम�ने �यव�था रहेको छैन।
पा�लकाले गो भौ नं १११९ बाट ढाकाको कपडा बुनाई शीप मुलक काय��ममा उप��थत सहभागीलाई � १५०० का दरले यातायात भ�ा भनी � ५४०००
भू�ािन गरेको छ। कानुनमा भएको �यव�था भ�दा फरक दरमा �दान गरेको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।�

सहभागीको नाम उप��थत िदन भ�ा दर िदनुपन� दर बढी रकम

िमन बहादरु �े� ३ १५०० ५०० ३०००

३६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पिव� �धान ३ १५०० ५०० ३०००

दश�नमाया तामाङ ३ १५०० ५०० ३०००

नानीमाया थापा ३ १५०० ५०० ३०००

ड�बर कुमारी �धान ३ १५०० ५०० ३०००

�मा गु�ङ ३ १५०० ५०० ३०००

िमना भ�डारी ३ १५०० ५०० ३०००

का�छी तामाङ ३ १५०० ५०० ३०००

से�बा तामाङ ३ १५०० ५०० ३०००

िनमासाङमु शेपा� ३ १५०० ५०० ३०००

कमु� शेपा� ३ १५०० ५०० ३०००

�ानी �े� ३ १५०० ५०० ३०००

ज�मा ३६०००

५९ कम�चारी करारः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ४१ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ११३८१९४७ खच� लेखेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६०

ई िबड ठे�का खो�दा भ�ाः 
अथ� म��ालय�ारा जारी काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को खच�को मापद�डमा काया�लय समयमा बैठक व�दा तथा एउटै िनकाय र अ�तरगतका
पदा�धकारी/कम�चारीमा� ब�ने बैठकमा भ�ा नपाउने उ�ेख छ। पा�लकामा गो भौ नं ४७५ बाट ०७७।९।२४ र ५।२७ मा ई िबडको ठे�का खो�दा बसेको
वठैकमा भु�ानी भएको �. २०४०० बैठक भ�ा रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ। �....

कम�चारीको नाम बैठक सं�या बैठक दर ज�मा रकम कर क�ी पििछ भू�ािन

ई�वरी �साद शमा� १ १५०० १५०० १२७५

देवे�� बहादरु शाह १ १५०० १५०० १२७५

ई�वरी �साद चा�लसे १ १५०० १५०० १२७५

�ाने�� महत १ १५०० १५०० १२७५

होमनाथ लािमछाने १ १५०० १५०० १२७५

यगु बहादरु ख�का २ १५०० ३००० २५५०

सुरे�� नेपाल १ १५०० १५०० १२७५

तारा बहादरु ितम��सना २ १५०० ३००० २५५०

सु�दरभ� �े� १ १५०० १५०० १२७५

गणेश मो�ान १ १५०० १५०० १२७५

ह�रकुमार �े� १ १५०० १५०० १२७५

२०,४००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िदपेश �े� १ १५०० १५०० १२७५

र�न बहादरु �े� १ १५०० १५०० १२७५

चमेली तामाङ १ १५०० १५०० १२७५

ज�मा २०४००

६१ �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बढी पा�र�िमकः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कम�चारीको तलब तथा �ेड भु�ािन गदा� िनजामती िकताबखानाले तलबी �ितवेदनमा �मािणत गरी पठाएको बमो�जम ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले �मुख �शासक�य अ�धकृत �ी ई�वरी �साद शमा�को तलबी �ितवेदनमा मा�सक तलब � ४०३८० �ेड � ६७३० �थानीय
भ�ा � १७३० ह�नुपन�मा २८ औ काय�पा�लकाको बैठक बसी नगरपा�लकामा काय�रत �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई नेपाल सरकारको १० औ तहले पाउने
सेवा सुिवधा उपल�ध गराउने भनी िनण�य गरी तलबी �ितवेदनमा भएको भ�दा फरक पारी मा�सक तलब � ४७३८० �ेड � ६७३० र �थानीय भ�ा �
२२१० का दरले मा�सक �पमा माघस�म र फागुन दे�ख असारस�म � ५४३८० र सोही बमो�जम कम�चारी संचयकोष थप गरी ज�मा � १०२०८१ बढी
भू�ािन गरेको पाईयो।ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था भ�दा फरक पारी भू�ािन भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।�

१०२,०८१

६२ � � अ�धकृतलाई बढी पा�र�िमकः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कम�चारीको तलब तथा �ेड भु�ािन गदा� िनजामती िकताबखानाले तलबी �ितवेदनमा �मािणत गरी पठाएको बमो�जम ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले �मुख �शासिकय अ�धकृत �ी फिण�� पौडेलको तलबी �ितवेदनमा तलब � ४०३८० �ेड � २६९२ र �थािनय भ�ा �
१७३० ह�नुपन�मा २८ औ काय�पा�लकाको बैठक बसी नगरपा�लकामा काय�रत �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई नेपाल सरकारको १० औ तहले पाउने सेवा
सुिवधा उपल�ध गराउने भनी िनण�य गरी तलब � ४७३८० र �थानीय भ�ा � २२१० तथा १० �ितसत कम�चारी संचय कोष समेत गरी �ेड रकम
न�लएकोले सो कटाई मा�सक � ५२१९ बढी भू�ािन गरेको पाईयो।ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था भ�दा फरक पारी भू�ािन भएको रकम
स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।�

५,२१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ �धानम��ी रोजगार काय��ममा योजनाको भू�ानी

६३.१ ९६ २०७७-१२-४
बढी दरमा �याला भू�ानीः आ.व.०७७।७८ मा संचालन ह�ने �धानम��ी रोजगार काय��ममा खच� ले�दा संघीय सशत�
अनुदानको रकम �िमकको दिैनक �यालामा मा� �.५१७ का दरले भू�ानी गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ। तर मानेडाडा दे�ख
महादेव खोला सडक मम�त काय�को ज�मा काय�प�रमाण ४८२.८८ को � ५१७ का दरले भू�ानी िदनुपन�मा ७२० का दरले
�याला भू�ानी भएको दे�खएकाले �ित काय� �.२०३ का दरले बढी भू�ानी रकम असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला
ह�नुपद�छ। �.

९८,०२४

६३.२ आ.व.०७७।७८ मा संचालन ह�ने �धानम��ी रोजगार काय��ममा खच� ले�दा संघीय सशत� अनुदानको रकम �िमकको दिैनक
�यालामा मा� �.५१७ का दरले भू�ानी गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ। यसबाट पा�लकाले �टोन सो�लङको काम गराउँदा
�.५१७ दिैनक �यालाको �पमा मा� िदन स�ने तर सामा�ी ख�रदको भू�ानी िदन निम�ने दे�ख�छ। �धानम��ी रोजगार
काय��म अ�तग�त नमुना परी�णमा परेका िन�न योजनाह�मा ढु�ा सो�लङ गन� काय�को लािग Earth excavation, Dry stone

soling, Carriage of stone (by porter) लगायत ढु�ाको ख�रद मू�य समेत समावेश भएकोमा ढु�ाको ख�रदको भू�ानी
यस काय��म गन� नपाईने ह� ँदा ढु�ा ख�रद मू�य बराबरको खच� पा�लकाबाट लेखी सोही बराबरको रकम संघीय सशत� कोषमा
दा�खला ह�नुपद�छ।�.

गो.भौ. योजनाको नाम ढु�ाको प�रमाण
(घ.िम)

दर �. रकम

२८० िभरकुना ओखर कुकुर गाडे ओखर बोटे सडक २१९.५६ १५४३.१८ ३८८२५०

२८१ खुसा�नीबारी ठूलोपलाित गोरेटो बाटो मम�त २८.२७ १५४३.१८ ४३६२६

२८१ ठूलोपलाित िमलनचोक बागे�वरी सडक १७१.०५ १५४३.१८ २६३९६०

३,३५४,४८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८१ कालोपानी ल�सीिबसौना हरा�बारी खानेपानी ४.२४ १५४३.१८ ६५३५

२८१ लामोधारा खानेपानी मम�त ७.२६ १५४३.१८ ११२०३

२७८ िभरखक�  गोरेटोबाटो मम�त अ�तग�त को�दोङ अमालडाँडा
सडक मम�त

२७६.२१ १५४३.१८ ४२६२४१

२७८ िभरखक�  गोरेटोबाटो मम�त अ�तग�त डाडाँगाउ सडक मम�त ५५.११ १५४३.१८ ८५०४४

२७८ िभरखक�  गोरेटोबाटो मम�त अ�तग�त िभरखक�  गोरेटोबाटो
मम�त

५५.११ १५४३.१८ ८५०४४

१८० मानेडाडा दे�ख मादेउ खोलास�म सडक मम�त ९९.२४ १५४३.१८ १५३१४८

१८० बो�दा�जे सडक मम�त ९८.८ १५४३.१८ १५२४६९

१८२ सडक मम�त १४४.१० १५४३.१८ २२२३७२

१२० रानीिभर खालबजे अमािदङ सडक मम�त १३५.८५ १५४३.१८ २०९६४१

१७८ रानीिभर खालबजे अमािदङ सडक मम�त १९९.६५ १५४३.१८ ३०८०९५

२०९ ओ�ेनी �यालेपाखा सडक मम�त १०९.३४ १५४३.१८ १६८७३१

२०६ बौ��तुपा मुिन पाक�  िनमा�ण १३३.११ १५४३.१८ २०५४१४

२७७ �जरेल गाउँबुदेपा सडक मम�त ५०.८३ १५४३.१८ ७८४४१

२७७ बुदेपा चा�लसे �सिड बाटो मम�त ११.२२ १५४३.१८ १७३१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७७ दारगौडा सडक मम�त ६२.२५ १५४३.१८ ९७६०७

२७७ ब�सेडाडा सडक मम�त १८०.०८ १५४३.१८ २७७८९७

२७७ खहरे का�े बदेपा सडक मम�त ९९.४४ १५४३.१८ १५३४५३

ज�मा �. ३३५४४८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np57 of 101

६४ पखा�लमा बढी दर 

.साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । सडक �टकचरतफ� को िनमा�ण
न�स� २०७५ को न�स� नं २६०० अनुसार �टोन वक�  १:६ को दर �ित घनिमटर �.८९८९ र १:४ को दर �ित घनिमटर �.९४८१ मा� ह�ने दे�ख�छ । तर
पा�लकाले फरक नम�सको �योग गरी िन�नानुसार बिढ दरको �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी ह�ने ह�दाँ देहायअनुसार
योजनामा िन�नानुसारको दरमा बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत न�स� भ�दा फरक न�स�को �योग ग�र बढी दरमा भु�ानी भएको देहाय अनुसारको
रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

गो.भौ योजनाको नाम प�रमाण �योग दर �योग गनु�पन� दर बढी दर बढी भु�ानी

स ६ देउराली माझटोल रावतगाउँ सडक २८ १०००६ ९४८१ ५२५ १४७००

स ७ बा�िबसे नयाँव�ती सडक मम�त २२ १०००६ ९४८१ ५२५ ११५५०

स १४ गाती देउराली पिहरो चा� मम�त ५२ १०००६ ९४८१ ५२५ २७३००

� २१ बा�िबसे बजार �े� �यव�थापन ४५ ९५६७ ८९८९ ५७८ २६०१०

� १५ िमलनचोक बु�बेथान सडक ११९ ९६०७ ८९८९ ६१८ ७३५४२

� २८ ठोटनेरी िघिमरेछाप डाँडा खेत सडक ५० ९६०७ ८९८९ ६१८ ३०९००

ज�मा १८४००२

१८४,००२

६५ �यािवनमा बढी दर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले तयार गरेको दर
िव�लेषण अनुसार मे�सन मेड �यािवन ३*१*१ को दर �ित व�स �.४७००.८, २*१*१ को दरले �.३२३१.८ र १.५*१*१ को दर �.२३५०.४० मा�
रहेको छ । पा�लकाले मानीसले तार ख�रद गरी �यािवन जा�ल बनाउने ग�र देहायका योजनाको लागत अनुमान तयार ग�र उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी

२४७,३४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सोही दरमा नै भु�ानी गरेको छ । तर उपभो�ा सिमितले मे�सन मेड जाली ख�रद गरेको िवल पेश गेको छन । जसअनुसार मे�सन मेड जालीको �योग भएको
अव�थामा मानीसबाट बनाईएको जालीको दरमा भु�ानी भएको दे�ख�छ । जसबाट देहायअनुसार बढी भु�ानी भएको रकम असूल ग�र दा�खला ह�नुपन�
दे�खएको �.

गो.भौ योजनाको नाम �यािवन काय� काय� भएको प�रमाण �योग गरेको दर बढी दर बढी भु�ानी

स १२ ज�बु ह�द ैथलडाँडा सडक २*१*१ २८ ३४५१.९९ 295.54 8275.12

१.५*१*१ ४० 2891.26 540.86 21634.4

स १० दोला�सा िड�सा� मोटरबाटो २*१*१ ३२ ३४५१.९९ 295.54 9457.28

१.५*१*१ ६६ 2891.26 540.86 35696.8

स ८ कुकुरगोडे भ�े मा�द ैसडक २*१*१ २२ ३४५१.९९ 295.54 6501.88

१.५*१*१ १० 2891.26 540.86 5408.6

स १४ गाती देउराली पिहरो चा� मम�त २*१*१ ३० ३४५१.९९ 295.54 8866.2

१.५*१*१ २० 2891.26 540.86 10817.2

� २१ बा�िवसे बजार �े� �यव�थापन ३*१*१ १७ 2891.26 २९५.५४ 5024.18

२*१*१ १५ ३४५१.९९ 295.54 4433.1

१.५*१*१ ४३ 2891.26 540.86 23257

� २६ िमलनचोक बु�वेथान सडक २*१*१ ३२ ३४५१.९९ 295.54 9457.28

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१.५*१*१ ३ 2891.26 540.86 1622.58

� २८ ठोटनेरी िघिमरे छाप डाँडाखेल सडक २*१*१ ६४ ३४५१.९९ 295.54 18914.6

१.५*१*१ ३१ 2891.26 540.86 16766.7

स ४३ नारायण आिव ३*१*१ ३० 2891.26 २९५.५४ 8866.2

२*१*१ ३० ३४५१.९९ 295.54 8866.2

१.५*१*१ ३० 2891.26 540.86 16225.8

पु ४६८ भ�काली मा िव क�या�ढ वाल २*१*१ १९ ३४५१.९९ 295.54 5615.26

१.५*१*१ ४० 2891.26 540.86 21634.4

ज�मा 247341

६६ ढुवानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� िनमाा�ण सामा�ीको उपल�धताका आधारमा �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले िनधारण गरे
बमो�जम ख�रद तथा �वयरी साईट तोक� सोबाट िनमा�ण �थल स�मको ढुवानी समावेश गरी लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत
योजनामा बालुवा तथा गी�ी सुकुटे दे�ख िनमा�ण �थलस�म ढुवानी गन� मानी औषतमा १५ िकलोिमटर ढुवानी गदा� ला�े रकम समावेश सिहत िनमा�ण सामा�ीको
दर कायम गरेको छ । सोही दरको �योग गरी दर िव�लेषण तथा लागत अनुमान तयार गरेको छ । उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� गदा� दर िव�लेषणमा समावेश
भए अनुसाको �थानबाट सामाि� ख�रद गरेको िवल संल� नराखेकोले के कित िकलोिमटर बाट ढुवानी गरेको हो सो स�ब�धी यिकन गन� सिकएन् । जसबाट
पा�लकालाई थप �ययभार परे नपरेको समेत यिकन गन� सिकएन् । तसथ� दर िव�लेषणमा समावेश भए अनुसार ढुवानी गरेको दे�खने तथा िनमा�ण �थल र
�वयारी साईटको स�ब�धमा �ािव�धकले उ�ेख ग�र पा�लकालाई थप �ययभार नपरेको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७

मे�सनमा मानीको दर 

पा�लकाले �योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार ख�े काय� मा�छेबाट ह�ने गरी �ित घ.िम.�.४४४.९६ र मे�सन लगाई गदा� �ित घ.िम.दर �.६२.२३ कायम
गरेको छ । पा�लकाबाट �यानुअल ह�ने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा देहायका योजनामा मेिशन लगाई काय� गरेकोमा समेत लागत अनुमानकै दरमा
भु�ानी भएको छ । जसबाट देहाय अनुसार बढी भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नुपन� �.

भौ.नं. �यहोरा रकम

सडक
बोड�
८

कुकुर गोडे भ�ेडँडा मा�द ैसडक िनमा�ण काय�को लािग माटो काटने काय� मा�छेबाट गन� भनी �ित घ.िम.�.४४४.९६ को दरमा
लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभो�ा सिमितले मे�सन लगाई काय� गरेकोले म�छेकै दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी
भएको छ । मे�सन लगाई काय� गराउदा (उ.स.ले ए�साभेटर �योग गरेको फोटो तथा ई�धनको िवजक भएको) �ित
घ.िम.�.६२.२३ का दरले मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �ित �ित घ.िम. �.३८३.७३ बढीका दरले १३७७.९५ घ.िम.मा
�.५२७३८२.८१ बढी भु�ानी भएको रकम �.

५२७३८३

सडक
बोड�
९

नगपा� खा�वेज �या�गुसा� सडक िनमा�ण काय�को अ�तरगत माटो ख�े काय� मा�छेबाट गन� भनी �ित घ.िम.�.४४४.९६ को दरमा
लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभो�ा सिमितले मे�सन लगाई काय� गरेकोले म�छेकै दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी
भएको छ । मे�सन लगाई काय� गराउदा (उ.स.ले माया िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योग गरेको िवजक भएको) �ित
घ.िम.�.६२.२३ का दरले मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �ित �ित घ.िम. �.३८३.७३ बढीका दरले ११२७ घ.िम.मा �.४३१३३६.७१
बढी भु�ानी भएको रकम �.

४३१३३७

सडक
बोड�
१४

गाती देउराली पिहरो चा� सडक मम�त काय�को अ�तरगत माटो ख�े काय� मा�छेबाट गन� भनी �ित घ.िम.�.४४४.९६ को दरमा
लागत अनुमान तयार भएकोमा उपभो�ा सिमितले मे�सन लगाई काय� गरेकोले म�छेकै दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी
भएको छ । मे�सन लगाई काय� गराउदा (उ.स.ले ए�साभेटर �योग गरेको फोटो) �ित घ.िम.�.६२.२३ का दरले मा� भु�ानी
ह�नुपन�मा �ित �ित घ.िम. �.३८३.७३ बढीका दरले १२९९.५० घ.िम.मा �.४९७३५७.६४ बढी भु�ानी भएको रकम �.

४९७३५८

ज�मा १४५६०७८

१,४५६,०७८�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८

ई�धनमा दोहोरो 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । �स�धुपा�चोक �ज�ा दररेट �सिमितको िनण�य नं ६ मा मे�सन उपकणको भाडा दर सडक िवभाग हेिभ ई�यपुमे�ट िडिभजनले िनधा�रण गरेको दर
अनुसार ह�ने िनण�य गरेको छ । हेिभ ई�यमेु�ट िडिभजनले ए�साभेटरको दर ई�धन सिहत �ित घ�टा �.३५७० कायम गरेको छ । तर पाल�लका
�स�धुपा�चोक �ज�ा दररेटलाई नै पा�लका दररेट �वीकृत गरेकोमा दर िव�लेषण गदा� �.३५०० �योग गरेको छ । जसअनुसार दर िव�लेषण गदा� ई�धन
वापतको रकमदोहोरो समावेश भएको दे�खयो । तसथ� उ� रकम असूल ह�नुपद�छ । �.....

गो.भौ योजनाको नाम माटो प�रमाण बिढ दर बढी भु�ानी

� २१ बा�िबसे बजार �े� �यव�थापन नरम ५०४ १२.७८ ६४४१.१२

कडा ६७१ १५.६८ १०५२१.२८

� २६ िमलनचोक बु�बेथान सडक नरम ३९४० १२.७८ ५०३५३.२

कडा २३६४ १५.६८ ३७०६७.५२

� २८ ठोटनेरी िघिमरेछाप डाँडा खेत सडक नरम ७७५ १२.७८ ९९०४.५

कडा १०३३ १५.६८ १६१९७.४४

साँ १ नारायण आिव नरम ६७२७ १२.७८ ८५९७१.०६

कडा ४०३७ १५.६८ ६३३००.१६

साँ ७ भुदेउदान पूरानोगाउँ बालूवा सडक नरम २८३० १२.७८ ३६१६७.४

कडा ११३२ १५.६८ १७७४९.७६

३३३,६७४�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ३३३६७३.४४

६९ �समे�ट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै उपभो�ा सिमितसँग भएको
स�झौतामा समेत काया�लयले तोके भ�दा फरक गुण�तरमा काय� गरेमा काया�लयबाट भु�ानी नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले देहायका योजनामा ओ.िप.�स.

�समे�टको �योग गन� गरी लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िप.िप.�स. �समे�ट ख�रद गरी �योग गरेको
मू..अ.कर िबजक समावेश गरेका छ । तर काया�लयले लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी गरेको छ । �ज�ा दररेट अनुसार ओ.िप.�स. �समे�टको दर �ित बोरा
�.८४० (मू.अ.कर बाहेक) र िप.िप.�स. �समे�टको दर �ित बोरा �.७०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातफ�  तोिकएको गुण�तर बमो�जमको काय�
भएको छैन भने आक�तफ�  �ित बोरा �.१५८.२० (मू.अ.कर समेत) का दरले बढी भु�ानी भएको छ । नमुना छनौट ग�रएका तप�सल बमो�जमको योजनामा
तोिकए भ�दा फरक गुण�तरको िनमा�ण सामा�ीको �योग भएको अव�थामा समेत लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असूल
ह�नुपन� दे�खएको �.

गोभौ उपभो�ा सिमित तथा योजना स�लायस� �सम�ट बोरा बढी भु�ानी

स १५ िमलन चोक धापा� थला सडक माँ उ�च�डी हाड�वेयर ६०२११६५९० ११० १७४०२

स ७ मगर गु�बा मम�त जगत हाड�वेयर ६०४१९२२१५ ५० ७९१०

स १७ तरकारी संकलन के�� संकलन तथा िब�� रावण क�ट��सन ए�ड हाड�वेयर ६०३५१७०७७ ५०० ७९१००

सस ३ धापा� सामुदाियक भवन कैलाश हाड�वेयर ६०९७२८५४३ १०० १५८२०

स 31 मंगरादेवी जनजागृती आिव एस के ई�टर�ाईजेज ६०४१९५०६३ १०० १५८२०

सस ५ खोसा�नीबारी पोलाती पैदल माग� रावण क�ट��सन ए�ड हाड�वेयर ६०३५१७०७७ २०० ३१६४०

स ४३ नारायण आिव नहे�� िकराना पसल १५० २३७३०

२१९,८९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सडक ७ बा�िवसे नयाँव�ती सडक मम�त �य ु�याम हाड�वेयर ३०१११०३८१ १८० २८४७६

ज�मा २१९८९८

७० १२९ २०७७-१०-८ ए�साभेटर �योग गरेकोमा �यानुअल दरमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ। साथै उपभो�ा सिमितेबाट िनमा�ण स�प� भएका कामको �ािव�धक कम�चारीबाट िन�र�ण गरी �ा� सूचना तथा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको
िवल भपा�ई तथा फोटो समेत लाई िवचार गरी उपभो�ा सिमितको नािप िकताव,ठे�का िवल तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी गनु� पद�छ । यो वष� उपभो�ा सिमित माफ� त �स�दङु वुदेपा �जरेलटोल सडक मम�त अ�तग�त १४५९.५५ घनिमटर सडक मािनसबाट खनेको देखाई
�ित घनिमटर � ३७०.८० का दरले � ५४१२१०। को िवल बनाई उपभो�ा सिमितलाई काया�लयले � ४८५०००। भु�ानी गरेकोमा उपभो�ा सिमितले
पेश गरेको िवल भपा�ई फोटोको आधारमा उ� सडक मम�त काय�को लािग ए�साभेटर �योग गरेको दे�खएको छ । उपभो�ा सिमितले ए�साभेटर �योग गरेको
अव�थामा �ितघनिमटर � ६९.८३ का दरले भु�ानी गनु� पन�मा मािनसबाट खनेको दर रा�ख सोिह आधारमा � ३८३०७९। बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले
िनमा�ण काय�को िवल तयार गन� �ािव�धक कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाई उपभो�ालाई बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नु पद�छ ।�

३८३,०७९

७१ २८२ २०७७-११-११ ईटाको गा�ोमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ। पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७। ७८ को लािग िविभ� िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण तयार ग�र ��वकृत गरेको र सोिह दरका आधारमा िनमा�ण
काय�को भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ को लािग ��वकृत गरेको दर िव�लेषण अनुसार िच��न भ�ाको ईटा �समे�टको (१;४) गारो
�ित घन िमटर � १७०९१।६२, का दरले भु�ानी गनु�पन�मा ईलाका �हरी काया�लयको १३ .६० घन िमटर बाउ��ड�  वाल िनमा�ण काय�को लािग � १९९०२।
का दरले उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेको दे�खएकोले उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी गरेको � ३८२२१। असुल गनु�पद�छ । �

३८,२२१

७२ पखा�लमा बढी दर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । सडक तफ� को संरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको
दे�खयो । सडकको लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दर िव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.� ९४८१।१० र १:६ को ८९८९।७६ ह�ने

३६३,७३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दे�ख�छ । तर पा�लकाले लागत अनुमान गदा� सडक िनमा�णको लािग �वीकृत भएको दर िव�लेषणको �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको छ । जसअनुसार
देहायका योजनामा उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले पा�लकालाई देहाय बमो�जम थप �ययभार परेको छ
�

भौचर नं योजना/ उपभो�ा सिमित काम प�रमाण िदएको दर बढी दर बढी भु�ानी

३७ रा�चे नयाँ वजार ठाडो खोला िनय��ण �टोन मेिशनरी (१;६) ५१.३ ९६०६ ६१७ ३१६५२

५९ भोटेकोशी वाल िनमा�ण उ स �टोन मेिशनरी (१;६) २२.२९ १०७०७ १७१८ ३८२९४

८७ मा��ा सामुदाियक भवन जानेबाटो �टोन मेिशनरी (१;६) १३.४१ ९६०६ ६१७ ८२७४

८८ �संढी िनमा�ण उपभो�ा सिमित �टोन मेिशनरी (१;४) २५.७२ ११७७१ १७६६ ४५४२१

१०१ ईलाका �हरी काया�लय पिहरो िनय��ण उ स �टोन मेिशनरी ३६.९६ १०७०७ १७१८ ६३४९७

१३५ खुसा�नीबारी पाक�  तथा फुटपाथ िनमा�ण उ स �टोन मेिशनरी (१;६) २०.५९ १०७०७ १७१८ ३५३७३

१६४ ईलाका �हरी काया�लय जाने �संिढ बाटो �टोन मेिशनरी (१;४) १४ ११७७१ १७६६ २४७२४

२५८ �स�ले िबच सडक िनमा�ण उ स �टोन मेिशनरी (१;६) १६.८० ९६०६ ६१७ १०३६५

३०१ रा�चे पेटी तथा फुटपात उ स �टोन मेिशनरी (१;६) २४.९१ १०७०७ १७१८ ४२७९५

३३१ अ�धकारी टोल नाला िनमा�ण उ स �टोन मेिशनरी (१;६) १९.९४ १०७०७ १७१८ ३४२५६

३८० नयाँ व��त िचलाउने घारी घु�ती सडक नाला िनमा�ण उ स �टोन मेिशनरी (१;४) १६.९३ १०७०७ १७१८ २९०८५

७३ िप�स�स �समे�टको �योग ३८४,५००

�म भौचर
न�बर
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न��स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै उपभो�ा सिमितसँग भएको
स�झौतामा समेत काया�लयले तोके भ�दा फरक गुण�तरमा काय� गरेमा काया�लयबाट भु�ानी नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले देहायका योजनामा
ओ.िप.�स.�समे�टको �योग गन� गरी लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िप.िप.�स. �समे�ट ख�रद गरी
�योग गरेको मू..अ.कर िबजक समावेश गरेकोमा समेत काया�लयले लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी गरेको छ । �ज�ा दररेट अनुसार ओ.िप.�स. �समे�टको दर
�ित बोरा �.८४० (मू.अ.कर बाहेक) र िप.िप.�स. �समे�टको दर �ित बोरा �.७०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातफ�  तोिकएको गुण�तर
बमो�जमको काय� भएको नह�न स�छ भने आक�तफ�  �ित बोरा �.१५८ (मू.अ.कर समेत) का दरले बढी भु�ानी भएको छ । तोिकएको गुण�तरमा काय�
नभएको अव�थामा यसले िनमा�ण काय�को िदगोपनामा असर गन� दे�ख�छ । नमुना छनौट ग�रएका तप�सल बमो�जमको योजनामा तोिकए भ�दा फरक
गुण�तरको िनमा�ण सामा�ीको �योग भएको अव�थामा समेत लागत अनुमान कै दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

गो�वरा भौचर योजना/ उपभो�ा सिमित िप िप �स �समे�ट वोरा सं�या बढी भु�ानी

११ वडा काया�लय भवन उ स ७० ११०६०

५९ भोटेकोशी वाल िनमा�ण उ स ५५ ८६९०

७२ �स�ले सेितदेवी म��दर उ स ३० ४७४०

७९ �स�ले लकाईटोल पिहरो रोकथाम ७० ११०६०

८२ वडा नं २ वडा काया�लय घेरावार ४९ ७७४२

९२ वुदेपा चा�लसे कुलो मम�त उ स २६ ४१०८

९४ कुखुरे भ�काली म��दर उ स ८५ १३१४०

१०६ बाँसझाङ ठाडे धापा� सडक िनमा�ण उ स ८० १२६४०

११४ गु�वा िनमा�ण �यव�थापन वडा नं १ ५४० ८५३२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५६ सूय�दय मगर बौ� िवहार गु�वा िनमा�ण उ स १२० १८९६०

१६६ भुईसा खानेपानी �ांक� िनमा�ण उ स ६० ९४८०

२०६ आिनगु�वा क�पाउ�ड घेरावार िनमा�ण उ स ४१० ६४७८०

२३१ त�ो भ�सीमारा �संचाई मम�त सिमित ४० ६३२०

२३६ गोरखनाथ आधारभुत िव�ालय १२० १८९६०

३२६ सुनकोशी मा�यािमक िव�ालय १५० २३७००

३७० ६ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण ३०० ४७४००

४०३ वागे�वरी आधारभुत िव�ालय ४० ६३८०

४०८ यनेु �यो�लङ गु�वा ७० ११०६०

४६२ ३ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण १२० १८९६०

ज�मा ३८४५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ ड� ाई �टोन वालमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ।पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७। ७८ को लािग िविभ� िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण तयार ग�र ��वकृत गरेको र सोिह दरका आधारमा िनमा�ण
काय�को भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ को लािग ��वकृत गरेको दर िव�लेषण अनुसार ड� ाई �टोन मेिशनरी वाल को �ित घनिमटर �
३६४६।१५ का दरले भु�ानी िदनु पन�मा देहायका भौचरबाट उपभो�ा सिमितलाई �ित घनिमटर � ४२७३। का दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी दरमा
भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पद�छ । �

भौचर नं उपभो�ा सिमित काय� प�रमाण िदएको दर बढी दर बढी भु�ानी

१२-२०७७।५।३१ ज�वु खोराङ बाटो मम�त तथा उ स २८.३५ ४२७३ ७२७ १७७७५

१३-२०७७।५।३१ खोराङ गु�सा पैदल माग� ४९.३९ ४२७३ ७२७ ३०९६७

२३-२०७७।६।८ कशेरी बुकाम गोरेटो बाटो ३१.१० ४२७३ ७२७ १९४९९

ज�मा ६८२४१

६८,२४१

७५ �यािवयन जालीमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाबाट िविभ� साईजका �यािवयन जाली वनाउने काम अ�तग�त �ज आई तार ख�रद ग�र मािनसबाट बु�े ग�र लागत अनुमान तयार ग�र
सोिह आधारमा उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी स�झौता बमो�जम भु�ािन गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौटमा परेका देहायका योजनाह�को
उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भपा�ई परी�ण गदा� देहायका उपभो�ा सिमितले िविभ� स�लायस�बाट मेिशनबाट तयार गरेको जाली ख�रद गरेको दे�ख�छ
। �स�धुपा�चोक �ज�ाको दररेट अनुसार ३*१*१ , २*१*१, र १.५*१*१ को जा�ल �ित थान �मसः � ४७००.८०, ३२३११.८० र २३५०.४० पन�
दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितले मेिशन मेड जाली ख�रद गरेको अव�थामा �ज�ा दररेट अनुसार नै भु�ानी गनु�पन�मा बढी दरमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी
भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नु पद�छ । �

१२३,१६७

�म भौचर
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाबाट िविभ� साईजका �यािवयन जाली वनाउने काम अ�तग�त �ज आई तार ख�रद ग�र मािनसबाट बु�े ग�र लागत अनुमान तयार ग�र
सोिह आधारमा उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी स�झौता बमो�जम भु�ािन गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौटमा परेका देहायका योजनाह�को
उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भपा�ई परी�ण गदा� देहायका उपभो�ा सिमितले िविभ� स�लायस�बाट मेिशनबाट तयार गरेको जाली ख�रद गरेको दे�ख�छ
। उपभो�ा सिमितले मेिशन मेड जाली ख�रद गरेको अव�थामा �स�धुपा�चोक �ज�ाको दररेट अनुसार ३*१*१ ,को जालीको �ित थान � ४७००,८०
िदनुपन�मा � ४९९८.३४ िदएको ,२*१*१,को जाली �ित थान � ३२३१.८० िदनुपन�मा � ३४५१.९० िदएको र १.५*१*१ को जा�ल �ितथान �
२३५०.४० पन� मा � २८९१.२६ िदएको, दे�खएकोले बढी दरमा भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नु पद�छ । �

गो�वरा भौचर योजना/उपभो�ा सिमती जाली सं�या ३*१*१)
जाली सं�या (२*१*१)

जाली सं�या
( १.५*१*१)

बढी भु�ानी

बढी दर (� २९७.५४) बढी दर (� २२०.२०) बढी दर (� ५४०.८६)

८२ वडा नं २ वडा काया�लय घेरावार ६ ३ २४ १५४२०

२१५ साह�वेसी सहेले सडक िनमा�ण उ स - १४ २८ १८२६०

३१९ द�लत ब�ती खा�दल सडक - १८ १७ १३१५८

२२३ भ�काली मा िव क�पाउ�ड वाल - १३ १२ ९३५२

३२५ गणेश भैरव म��दर �यव�थापन िनमा�ण - ३६ ६ १११७२

३३३ िततेखानी त�ो ख�ड सडक योजना - २० १६ १३०५८

३९-�जसस का�लदेवी आिव - ५० ११ १६९५९

१८१-िवपद ्चालु िभरकुना पिहरो िनय��ण ३ २० १३ १२३२८

�म भौचर
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२३९-िवपद ्चालु �खिपङ टोल पिहरो िनय��ण - १२ २० १३४६०

ज�मा १२३१६७

७६ पा�र�िमक कर क�ी नगरेकोः 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारबाट �ा� आय गणना गदा� समावेश ग�रने रकम भू�ािन िददा अनुसुची १ बमो�जम कर क�ा गनु�पन� उ�ेख छ।
पा�लकामा काय�रत देहायका कम�चारीह�को पा�र�िमक कर क�ा गरेको नपाईएकोले उ� रकम असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु�पद�छ।�

कम�चारीको नाम करयो�य आय ज�मा कर क�ी ग�रएको कर क�ी गन� बाक� कर

ई�वरी �साद शमा� ४९५६४९ ९०६५ ५३६० ३७०५

क�पना िघिमरे ५०१६३९ ९६६४ ५४२० ४२४४

�ाने�� महत ४६९१४६ ६४१५ ५०९२ १३३३

िवनोद काक� ५६१३८४ १६७७७ ६०२४ १०७५३

सुरे�� नेपाल ४८६९८५ ८१९८ ५२१९ २९७९

ज�मा २३०१४

२३,०१४

७७ पाईप ख�रदः 
काया�लयले कुनै िनमा�ण काय� गदा� उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धक कम�चारीबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पद�छ।साथै िनमा�ण काय� स�प� भए प�चात उ�
काय�को �ािव�धक कम�चारीबाट नापजाच गराई नापी िकताबमा चढाई ठे�का िबल तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी सोहो आधारमा भू�ािन गनु�पद�छ।
पा�लकाको देहायका गो भौ बाट खानेपानी तथा �संचाई काय�को लािग िविभ� साईजका ५०३५ िमटर एच डी िप ई पाईप सोझै ख�रद गरी िविभ�
स�लायस�लाई ज�मा � ६७८०४३ भु�ािन गरेको छ।ख�रद भएका पाईपह� �ज��समा आ�दानी नबाँधी वडाका पदा�धकारी तथा कम�चारीले पेश गरेको

६७८,०४३

�म भौचर
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िबलको आधारमा िविभ� �यि�लाई िवतरण गरेको दे�ख�छ।यसरी �यि�लाई िवतरण गरेको पाईप लेइ� जोइ��टङ गरेको स�ब�धमा �ािब�धक कम�चारीबाट
नापजाच गरी नािप िकताब तथा काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार ग�रएको नदे�खएकोले िवतरण भएका पाईपह�को सही सदपुयोग भएको स�ब�धमा एिकन
ह�न सकेन। �यसैले ती पाईपह� लेईङ जोई��टङ गरेको स�ब�धमा �ािव�धकबाट नापजाच गरी नापी िकताब तथा काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ।�

गो भौ नं भू�ािन �लनेको नाम पाईप प�रमाण िमटरमा ज�मा रकम पाईप िवतरण

१० म�यभोटेकोशी राजकुमार �े� १२५० १४५५०० २ जना

४० यमुना �धान ९३५ ९६३८९ ३ जना

११२८ नगरपा�लका चालु संिगता पौडल २०० १२००० नखुलेको

११२६ उ�व �साद कडेल ३०० ३०००० नखुलेको

१००६ वेल बहादरु रो�का ३५० १३९९६ नखुलेको

८५४ यमुना �धान ११०० ७२१४४ २ जना

६६० िमन बहादरु �े� ९०० ४७४१९ ३ जना

२८५ यमुना �धान १५१००४ नखुलेको

४५१ यमुना �धान १०९५९१ नखुलेको

ज�मा ६७८०४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ िबल बेगर भू�ािनः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भू�ािन िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको संल� कागजात अनुसार भू�ािन िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था छ।देहाय बमो�जमका गो भौ नं र िमितमा िवल भरपाई बेगर भु�ािन भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ।�

गो भौ नं िववरण बापत भू�ािन �लन �यि� रकम

१०९४ िवजुलीको िबल पेश नभएको काया�लय संचालन खच� �ाने�� �साद �े� २२७२०

११३४ िबल भरपाई पेश नभएको काया�लय संचालन खच� िभमसेन �े� ४५८९

११३४ िबल भरपाई पेश नभएको काया�लय संचालन खच� िमन बहादरु �े� ७०६०४

ज�मा ९७९१३

९७,९१३

७९ सु�केरी मिहला यातायात खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको छैन। पा�लकाले सु�केरी मिहलाह�लाई अ�पताल जादाको खच� �यहोन� िनण�य गरी काय�िव�ध तयार नगरी आ�थ�क है�सयत कमजोर भएका पा�लका
अ�तरगतका नाग�रकह�लाई आ�थ�क सहायता िशष�कबाट � ५ हजार दे�ख ७ हजारस�म गरी ज�मा ६२८४४० खच� गरेको दे�ख�छ।य�ता खच� गदा�
काय�िव�ध बनाई सोिह अनुसार सहयोग गनु�पन� आब�यक भएकालाई मा� पिहचान गरी सहयोग काय� गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकालेआर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका अ�य भवन, खानेपानी टंक�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 :

गो भौ नं उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

४० खुसा�नीबारी भवन िनमा�ण यवुा सिमित खुसा�नीवारी भवन िनमा�ण ३८८००००

३७० वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स वडा नं ६ काया�लय भवन िनमा�ण २४५९७५३

३९२ सखुवा सामुदाियक भवन िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण काय� २९१००००

४०८ यनेु�यो�लङ गु�वा िनमा�ण उ स गु�वा िनमा�ण काय� २९०००००

४१८ सेरा�लङ टासी गु�वा िनमा�ण उ स गु�वा िनमा�ण काय� १०७४४७२

४२४ गोरखनाथ उग��लङ गु�वा िनमा�ण उ स गु�वा िनमा�ण काय� ३०८३०००

४६२ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स वडा नं ३ काया�लय भवन िनमा�० ३१३५०४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ हेभी ई��वपमे�ट �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग
स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइएको छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार
रहेका छन :

गो भौ
नं

उपभो�ा सिमित पा�लकाबाट भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेिभ उपकरण हेिभ उपकरणमा �योग भएको खच�

५ �ािमण सडक सरसफाई उ स २७०००० ए�साभेटर २९१६८०

२१४ बा�िवसे सांघुवेसी सहेले सडक िनमा�ण उ स ८१६८१४ ए�साभेटर ७९३९५०

२४७ महांकाल आ िव भवन जाने सडक िनमा�ण उ स ४८५००० ए�साभेटर ५६५४३७

२५३ घु�थाङजमखोर जुगल गापा जो�ने सडक उ
स

४८५००० ए�साभेटर ५०९८५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np74 of 101

८२ आ�थ�क सहयोग 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । यो वष� पा�लकाले देहायका सं�थालाई िविभ� काय��म संचालन गरेको भिन स�व��धत सं�थाले िवल भपा�ई रा�ख रकम उपल�ध गराई िदन
अनुरोध गरेको आधारमा नगरपा�लका �मुखबाट िनण�य गरी खेलकुद सिमितबाट िनण�य गराई िविभ� संघ सं�था तथा �यि�लाई खेलकुद सं�कृती र पय�टन
िशष�कबाट रकम िवतरण गरेको पाइयो । काय�िव�ध वेगर तोक आदेशको आधारमा �यि�को नाममा य�ता खच�को भु�ानी गदा� सरकारी कोषको द�ुपयोग ह�न
स�ने ह� ंदा पूजी िनमा�ण नह�ने र उपल�धी मापन गन� न�सकने य�ता खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ । केिह
उदाहरण िन�न अनुसार छ ।

गो�वरा भौचर भु�ानी पाउने काय��म रकम

१६८ खुसा�नीबारी कवड� हल �याडिम�टन, कक, -याकेट ख�रद ४८५९०

१६९ सुिनल थापा �याडिम�टन, कक, -याकेट ख�रद ६००००

१७१ �मादेवी गुठी उ स ट�याक सुट ख�रद र िवतरण २५००००

१८२ मगर �होसार काय��म उ स �होसार पव�को खच� १२५०००

१८९ लाल बहादरु तामाङ कराँते �ितयोिगता ७५०००

२११ तामाङ सेवा समाज सोनाम �होछार काय��म ५०००००

२२७ �याम तामाङ फुटवल �ितयोिगतामा सहभागी खेलाडको पोशाक तथा खाना १५००००

२४२ वडा अ�य� कामाी शेपा� �होसार पव�को लािग (खाना खाजा) १०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३ ए�साभेटर र िट� पर भाडा 
पा�लकाले आ�नो नाममा रहेको मेिशनह�को उपयोग तथा िदगो �यव�थापनको लािग काय�िव�ध तयार गरी �यव��थत त�रकाले संचालन गनु� पद�छ । ित
साधनह� पा�लकाको काय�मा र समय समयमा अ�य� भाडामा समेत �योग ह�ने गरेको भएता पिन पा�लकाले ित इ��वपमे�ट संचालन स�व��ध �यव��थत
अिभलेख रा�ख आ�दानी असुल गरेको छैन । पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा जे �स िव, िट� पर
लगायतको भाडा बापत ५४४९००। आ�दानी गरेको दे�ख�छ । मेिशन संचालन भएको समय , इ�धन खच� खु�ने लग�सट, मम�त खच�को अिभलेख तथा
आ�दानीको �यव��थत अिभलेख रा�ने नगरेबाट यी साधनको संचालन तथा यस बाट �ा� आय �ययको अव�था एिकन गन� सिकएन । पा�लकाले जे �स िव
िट� पर लगायतका मेिशन संचालन गरी सो बाट �ा� ह�ने आय तथा सोको संचालन खच�को अिभलेख �यव��थत रा�नु पद�छ ।

८४ िप�स�समा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ।पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७। ७८ को लािग िविभ� िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण तयार ग�र ��वकृत गरेको र सोिह दरका आधारमा िनमा�ण
काय�को भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले ��वकृत गरेको दररेट अनुसार जिमन लेभलमा िप�स�स (१:१.५:३) को काय� को �ित घनिमटर � १५५६३.४४ का
दरले भु�ानी गनु�पन�मा देहायका भवन िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमतीलाई ��वकृत दर भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी गरेको रकम
असुल गनु� पद�छ ।

भौचर नं उपभो�ा सिमती िप�स�स प�रमाण ��वकृत दर भु�ानी दर बढी भु�ानी

१३९,३९२ सखुवा सामुदाियक भवन िनमा�ण उ स २७.७४ १५५६३.४४ १७५१९.४४ ५४२५९

३७० ६ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स २०.०४ १५५६३.४४ १७५१९.४४ ३९१९८

४१८ सेरा�लङ टासी गु�वा िनमा�ण उ स ३२.५ १५५६३.४४ १७५१९.४४ ६३५७०

४६२ ३ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स २१.४८ १५५६३.४४ १७५१९.४४ ४२०१४

ज�मा १९९०४१

१९९,०४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ सडक नाली तथा बायो इ��जिनय�रङ 

साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा सो को गुण�तर तथा िदगोपना तथा वातावरणीय प�मा उिचत �यान िदनुपद�छ । सडक िनमा�ण (नयाँ ट�याक,

सडक िव�तार तथा मम�तस�भार सँगसँगै पानीको िनकासको लािग उपय�ु साइजको नाला तथा भू–�य रो�नका लािग बायो—इ��िनय�र� काय�समेत गद�
जानुपन�मा काया�लयले �यसतफ�  पया�� �यान िदएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापिन सडक खिनएको पुरा ल�बाइमा
नग�रएको अव�था छ भने बायो–इ��िनय�र�को काय� कुनै पिन योजनामा नभएको अव�था छ । जसले गदा� िनमा�ण ग�रएको सडक वषा�तमा स�ालनमा आउन
नस�ने, वषा�तपिछ उही सडक ख�डमा पुनः बजेट खच� गनु�पन�, भू–�य तथा भू–�खलनले वातावरणीय प�मा �ितकूल असर पन� अव�था रहेको छ । अतः
उ�े�खत प�ह�मा काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ माट तथा च�ान का�नेको अनुपात 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा ��वकृत नम�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।साथै माटो र च�ान का�ने काय�को
अनुपात (Soil & Rock cutting Ratio) िनधा�रण गदा� िव�तृत सभ�, िडजाईन �रपोट� (DPR) वा �वाईल टे�टको आधार �लएर गनु�पद�छ । काया�लयले उ�
आधारह� वेगरै �ससे�सन ड� ईङ समेत नरा�ख �वाईल र रक किटङको अनुपात िनधा�रण गन� गरेको दे�खयो ।काया�लयबाट संचा�लत मोटरबाटो
योजनाह�को भु�ानीको �े�ता प�र�ण गदा� नरम तथा कडा च�ान २० दे�ख ६० �ितशतस�म राखेको पाईयो । �ािव�धक पु��ाई तथा आधार र �स
से�सन ड� ईङ वेगर लागत बढी पन� आईटममा बढी अनुपात रा�ख भु�ानी गदा� लागत बृि� ह�ने अव�था दे�खएको छ ।यस िक�समको �वृितमा सुधार ह�नु पद�छ
।यसका केिह उदाहरण देहाय अनुसार छन ।

योजनाको नाम कुल ए�साभेशन
प�रमाण

ख�े काय�को अनुपात �ितशत तथा दर �ित घ िम

नरम माटो कडा माटो म�यम च�ान कडा च�ान

�ितशत दर �ितशत दर �ितशत दर �ितशत दर

कुखुरेटार खेल मैदान िनमा�ण ९६०६ ५० ६९.८३ २० ८५.६८ २० ११८.६७ १० १५८.५३

पुरानो गाउँ बालुवा सडक मम�त ३४५२ ४० ६९.८३ ३० ८५.६८ २० ११८.६७ १० १५८.५१

ढु�ेखानी रोड सरसफाई ४६४० ४० ६९.८३ ४० ८५.६८ २० ११८.६७ _ _

बा�िवसे साँघु वेसी सहेले सडक
िनमा�ण

७२५७ - - ४५ ८५.६८ - - ५५ १५८.५१

८७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np78 of 101

• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका
लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै 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।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा 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� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी खच� लेखेको पाईयो ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
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• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको 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 ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
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 ।

८८ �याियक सिमती 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवबाद 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� ०९ र यो बष� थप भएको ३५ गरी कुल ४४ िववाद दता� भएकोमा १९ वटा मा� फ��यौट भई २५
बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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८९ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकास लािग आव�धक, वािष�क
रणनीितगत िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । योजना बनाउँदा आ�थ�क िवकास तथा
ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय
बा�स�दाको सहभािगता जुटने, �थानीय �ोत साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, सबै वग�लाई ��य� लाभपु�े, लैि�क समानता र सामा�जक
समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने िवषयलाई �ाथिमकता िदएको दे�खएन । तसथ� �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत िवषय �े�गत
म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार �भावकारी �पमा काया��वयन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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९० योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ३७ २१९८

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना २५८ ६८६६०

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ३८ ३७२९७

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ३० ६०५६८

५ ५० लाख भ�दा माथीका _ _

ज�मा ३६३ १६८७२३
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९१ चौमा�सक पंू�जगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली , २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वयन गन� ��येक काया�लयले अनूसुिच २ बमो�जमको
ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयलाई चौमा�सक ल�य तोिकए अनुसार चौमा�सक �गित िववरण तयार गरेको छ ।
पा�लकाले उपल�ध गराएको �गित िववरण अनुसार यस वष� � २४ करोड ४९ लाख ५९ हजार पंू�जगत खच� गरेकोमा �थम चौमा�सकमा � १ करोड ११
लाख ९६ हजार अथा�त ४.६ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा � ६ करोड ९६ लाख ३८ हजार अथा�त २८.४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा � १६ करोड ४१
लाख २४ हजार अथा�त ६७ �ितशत खच� गरेको छ । जस म�ये असारमा मा� � ७ करोड ५३ लाख ९२ हजार अथा�त३०.७८ �ितशत खच� गरेको छ ।
तसथ� आ�थ�क बष�को अ��यमा 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 ।

९२ कम�चारी क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय
समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.२५ लाख ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था
भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गनु� उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार
गनु� पद�छ ।

९३ गत वष�को बजेटबाट योजना संचालन 

�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ मा एक आ�थ�क बष�मा खच� ह�न नसिक बाँक� रहेको रकम आ�थ�क बष�को अ��यमा �थािनय संिचत
कोषमा �वत ट� ा�सफर ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�थ�क बष� २०७६/७७ मा खच� नभई बाँक� रहेको रकम �थािनय संिचत कोष दा�खला दा�खला गनु�
पन�मा सो नगरी नगरकाय�पा�लकाको २०७७/५/११ र २०७७/६/५ को िनण�यबाट देहाय अनुसारका ३३ योजनामा � ११०५६०००।०० िविनयोजन गरी खच�
लेखेको छ । यसरी आ�थ�क बष� २०७६/७७ मा योजनामा खच� नभई बाँक� रहेको रकम �थािनय संिचत कोष दा�खला गरी नगर सभाबाट बजेट तथा काय��म
��वकृत गरी खच� ह�नु पन�मा नगर काय�पा�लकाको िनण�यबाट िविभ� योजनामा ��वकृत गरी खच� ले�ने काय� िनयम संगत दे�खएन .।
.

�स नं योजनाको नाम ��वकृत रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ खोराङ गु�सा पैदल माग� २५००००

२ िनगाले खा�दाल गु�वेडांडा �सँढी बाटो ३०००००

३ गाती मा��ा �सँढी बाटो २५००००

४ बोडर�या�ड गाती �सढी बाटो ३०००००

५ कसेरी बुकाम �सँढी बाटो ३०००००

६ �वारे�टाईन /आईसोलेशन सुनकोशी १४०००००

७ सडक सरसफाई २५००००

८ खेलकुद सामा�ी ख�रद ५८०००

९ फोरि�ल गाडी मम�त १८५००

१० सवारी साधन मम�त २०३७९

११ टाँ�ने ढु�ा सेतो कालो ६४४१०

१२ सडक सरसफाई वानपा २ २७००००

१३ भोटेकोशी नदी कटान िनय��ण(स�पूण� �े�) ४०००००

१४ घ�ेखोला �यव�थापन २६४२२८

१५ तार जाली ढुवानी ५१०००

�म भौचर
न�बर
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१६ कोटगाउँ िभरकुना ओखरवोटे सडक मम�त ११५०००

१७ खोसा�नी बारी भू �य रोकथाम(राह�ल �े�) ३०००००

१८ ज�वु पिहरो �यव�थापन ४४०४८५

१९ ज�वु सडक सुचा� ३०००००

२० डाँडागाउँ खापा घु�थाङ ४०००००

२१ कभड�हल �ाङगण �यव�थापन १५०००००

२२ नयाँब�ती संर�ण वानपा ४ ४५००००

२३ गाडी भाडा १५००००

२४ िभमसेन खोला भल िनय��ण वानपा ४ १३००००

२५ ज�वु खोराङ का�े �संगाच� गोरेटो बाटो मम�त १५००००

२६ पुरानो बजार व��त संर�ण ८९०००

२७ सािवक वडा नं ५ को नयाँ ब�ती पिहरो ४००००

२८ िभरकुना पिहरो िनय��ण ५००००

२९ द�ुमथली ह� ंद ैखानी डाँडा सडक ९५०००

३० खोसा�नीबारी कवड� हल १००००००

�म भौचर
न�बर
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३१ गाती �ित�ालय िनमा�ण २५००००

३२ गाती ट�स सहयोग ५०००००

३३ खोसा�नी बारी कवड�हल �ा�ण �यव�थापन ७०००००

ज�मा ११०५६०००

९४ बजेट र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा
सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहमा उपा�य�।उप �मुख �ी सुशीला पा�ीनले २०७७।०३।१० गते �.५५ करोड २४ लाख १ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।
०३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०६।०५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

९५ अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी
�ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा
पूवा�धार िवकास काय��म तफ�  � १ करोड ९० लाख , काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जमका योजनामा � २ करोड २५ लाख ३० हजार, िवपद �यव�थापनमा �
१ करोड,खेलकुद सं�कृती पय�टनमा � २५ लाख र लागत साझेदारी तफ� को � १ करोड ५० लाख समेत ज�मा � ६ करोड ९० लाख ३० हजार वजेट
अब�डामा रा�ख काय�पा�लकाबाट िविभ� िमितमा िनेण�य गरी िविभ� योजना तथा िवपद �यव�थापनमा खच� गरेको छ ।उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको
िविभ� िमितको बैठकको को िनण�यबाट चालुतफ�  ४ वटा िशष�कमा � १३३१३०००। र पुजीगततफ�  ८ शीष�कमा �५४१२३९०००। बजेट �यव�था गरी खच�
गरेको छ । नगर सभाबाट योजना तथा काय��म ��वकृत नगरी बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६ योजना प�रवत�न 

पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम्
उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग
गनु�पद�छ। यो वष� नगर सभाबाट ��वकृत भएका देहायका वडा �त�रय योजनाह� वडा सिमितको िनण�यबाट प�रवत�न गरी चालु �कृितका योजनाह�मा खच�
गरेको छ । यसरी िनमा�ण संग स�व��धत योजनालाई प�रवतन गरी चालु �कृितको काय�मा खच� गन� काय�लाई पा�लकाबाट िनय��ण गनु� पद�छ । केिह
उदाहरणह� िन�न छनः

�स नं ��वकृत योजना प�रवित�त योजना रकम

१ मा�लो �संगाच� या�मो खोला �संचाई योजना दिुत�माई खडादेवी म�दीर �यव�थापन १८३०००

२ पशुपंछी खोर गोठ तथा डेरी �यव�थापन पशु पंिछ खोप काय��म २०००००

३ िपङ हा�ने सडक िनमा�ण यासा� धारा िनमा�ण १९४०००

४ खा�दाल खोला झोलु�े पुल मम�त वडा अ�य� टेक वहादरु बाट िव�ाथ�का लािग �वेटर िवतरण १०००००

५ ए�वुले�स भाडा छुट नमुना सुनखानी आ िव का िव�ाथ�का लािग कपी कलम िवतण� ५००००

६ बौ� धम� संघ पूवा�धार तथा कम�चारी नेपाल बु� धम� सेवा संघले खा�ा� सामा�ी ख�रद तथा िवतरण ५०००००

�म भौचर
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९७ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �- १ करोड ४१ लाख ९२ हजार राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ६० करोड ७५ लाख ७७ हजार समेत �.

६२ करोड १७ लाख ६९ हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �- ३६ करोड ७ लाख ३१ हजार र पँू�जगत तफ�  �- २३ करोड ६४ लाख ५४ हजार समेत �-

५९ करोड ७१ लाख ८५ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.३७ �ितशत रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ७९ लाख
९८ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ५६ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६०.४0

�ितशत चालु र ३९.६० �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक
�योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा
प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

९८ �े�गत बजेट 

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

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

आ�थ�क िवकास २५२०३ ७८०८ ३.०२

सामा�जक िवकास २९४२०५ १२५७९१ ४८.६५

पूवा�धार िवकास १३२२७८ ४४२९२ १७.१३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २२२०० १३९९३ ५.४१

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १२२४२६७ ६६६७२ २५.७९

आ�थ�क िवकास २५२०३ ७८०८ ३.०२
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ज�मा १६९८१५३ २५८५५६ १००.००%

मा�थ उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाको सभाबाट िविनयो�जत बजेट म�ये कुल खच�को तुलनामा सव ैभ�दा बढी सामा�जक �े�मा ४८.६५ �ितशत र सवै
भ�दा कम आ�थ�क िवकासमा ३.०२ �ितशत खच� रहेको दे�ख�छ भने सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े�मा ५.४ �ितशत रहेको दे�ख�छ ।अत पा�लकाले
एिककृत समानुपाितक र िदगो िवकासको लािग �े�गत �पमा समानुपाितक वजेट िविनयोजन गरी खच� गनु� पद�छ ।

९९ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता िमत�यियता काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा
��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को स�पूण� आ�थ�क
कारोबारको आ�थ�क बष�को अ��यमा मा� लेखापरी�ण गरेको छ । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ मा सरकारी कामकाजको लािग िदएको पे�क� सोही आ�थ�क वष� िभ� फछ�ट्
ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले पे�क� �लने प�को आव�यक िववरण उ�ेख गरी पे�क� बाँक�को िववरण �मािणत गरी रा�नुपन� �यव�था छ। यस आ.व.मा
�याद नाघेको पे�क� �.१५५१८४५ रहेको छ।पे�क� फछय�ट् िनयमानुसार समयमै गनु�पद�छ। �याद नाघेको पे�क� �.

�स नं पे�क� �लनेको नाम पे�क� रकम

१ अमर लामा ६००००

२ दगुा� �साद भ�डारी १५००००

३ लाल बहादरु तामाङ १२५०००

४ सुिम�ा भ�राई १५१०००

५ अ�ी इ�कप�रेट �ा �ल १०६५८८५

ज�मा �. १५५१८४५

१,५५१,८४५

१०१ �ािव�धक िवल वेगर िनमा�ण काय�को भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार साव�जिनक िनकायले िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकताव मा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले कालोढंुगा पोखरे खानेपानी मम�त काय�को लािग � ११०९६२। को लागत
अनुमान तयार गरेकोमा पाईप तथा �समे�ट ख�रद गरेको िवल संल� गरी भौचर नं ३५८ र ३६२ बाट वडा नं २ का वडा अ�य� �ी वम बहादरु तामाङलाई �
१०००००। भु�ानी गरेको छ । खानेपानी मम�त काय�को लािग िनमा�ण काय�को भु�ानी िददंा �ािव�धक बाट िनमा�ण काय�को नाप जांच गरी नापी िकतावमा
चढाई भु�ानी िदनु पन�मा सामान ख�रद गरेको िवलको आधारमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनमा�ण स�प� भए नभएको स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन ।
सामान �योग भएको िनमा�ण काय�को ई��जिनयरबाट मू�यांकन गरी नापी िकताब पेश गनु� पद�छ । �

१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०२ �ािव�धक िवल 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार साव�जिनक िनकायले िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकताव मा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले रा�चे खानेपानी मम�त बापत राम बहादरु तामाङलाई � १०००००।
भु�ानी गरेकोमा उ� खानेपानी मम�त गरी सोको �ािव�धक कम�चारीले नापी िकताव , ठे�का िवल तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी लेखापरी�णको लािग
पेश भएन । तसथ� उ� मम�त काय� भए नभएको एिकन ह�न सिकएन । �ािव�धक कम�चारीले मम�त काय�को नाप जाँच गरी नापी िकताव र काय� स�प� �ितवेदन
पेश ह�नुपद�छ । �

१००,०००

१०३ �याियक सिमित बैठक भ�ाः 
नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा २१७ मा ��येक �थानीय तहमा उपा�य�।उप �मुखको संयोजक�वमा ३ सद�यीय �याियक रहने �यव�था रहेको छ।
�यसैगरी बागमती �देश सरकारले �थानीय तहका पदा�धकारीको सेवासु, िवधा स�ब�धमा बनाएको "�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा
स�ब�धी ऐन, २०७५" को अनुसूची-१ग मा �याियक सिमितको संयोजक र सद�यका लािग मा� बैठक भ�ा िदन पाउने �यव�था उ�ेख छ।�याियक सिमित
संयोजक र सद�यलाई �ित बैठक �.१४०० र �.१२०० िदनुपन� �यव�था भएतापिन काया�लयले गो.भौ. ४२७ बाट �याियक सिमित सद�य बाहेका देहाय
बमो�जमका सद�यह�लाई १८ वटा बैठकको �ित बैठक � १२०० का दरले ज�मा � ५०१५० बैठक भ�ा भू�ािन गरेको छ। �याियक सिमित सद�य भ�दा
फरक �यि�ले बुझेको उ� बैठक भ�ा स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ। �

�स नं कम�चारीको नाम रकम

१ इ�वरी �साद शमा� ११०५०

२ गगन �वाली १५३००

३ यगु बहादरु ख�का ८५००

४ सोनी लामा १५३००

ज�मा ५०१५०

५०,१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०४ �मण आदेशः 
बागमती �देश सरकार�ारा �कािशत �देश राजप�को दफा ७ को उपदफा ३ मा उपदफा १ बमो�जम �मण गदा� २ िदन स�मको �मण आदेश पा�लका
�मुखलाई जानकारी गराई नगरपा�लका उप�मुख �वयम् ले �वीकृत गन� स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेशको लािग पा�लका �मुखबाट �वीकृत
गनु�पन� �यव�था उ�ेख रहेको छ। छनौटमा परेको भौ नं ९५२ र ५६६ मा नगरपा�लका उप�मुख सुशीला पा��नले िविभ� ६ वटा िमितमा काठमाडौ, हेटौडा
आिद �थानमा �मण गदा� २ िदन भ�दा बढी ७ िदनस�म आफैले �मण आदेश �वीकृत गरी � ६०००० भू�ािन भएको छ। पा�लका �मुखबाट �वीकृत �मण
आदेश िबना कानुन िवप�रत भु�ािन भएको रकम िनयम स�मत दे�खएन। �

६०,०००

१०५ िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ४९९९६४६ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१०६ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको छैन। पा�लकाबाट िवतरण ग�रने अनुदान तथा आ�थ�क सहायता िवतरण काय�िव�ध तयार नगरी आ�थ�क है�सयत कमजोर भएका तथा िवप�ा परेका
गाउँबासी नाग�रकह�को �वा��य उपचार, अ�य आ�थ�क सहयोगका लािग बजेटमा नै �यव�था गरी नेपाल सरकारले तोके अनुसारको असा�य रोगह�बाट
��सत पा�लका अ�तग�तका नाग�रकह�लाई आ�थ�क सहायता िशष�कबाट � १० हजार दे�ख २लाख ८१ हजारस�म गरी ज�मा १८६६६३५ खच� गरेको
दे�ख�छ।यो बाहेक देहाय बमो�जम पा�लका �मुख�यकुो तोक आदेश अनुसार अ�य शीष�कबाट समेत खच� लेखेको पाईयो।य�ता खच� ले�दा काय�िव�ध वनाई
आव�यकताको आधारमा मा� खच� गन� तथा िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

१०७ कर कि� नभएकोः 
मिहला �वा��य �वयम् सेिवकालाई मा�सक � १५०० �ो�साहन भ�ा �दान गन� पा�लकाको िनित योजना तथा काय��ममा �यव�था भएको बमो�जम भू�ािन
भएको छ। �ो�साहन तथा भ�ामा १५ �ितसत कर क�ी गरी भू�ािन िदनुपन� �यव�था रहेको तर पा�लकाले ५८ जना मिहला �वयम् सेिवकालाई मा�सक �
१५०० का दरले १२ मिहनाको ज�मा � १०४४००० को १५ �ितसत कर � १५६६०० क�ी गरी बािक रकम भु�ािन िदनुपन�मा सो नभएकोले
स�ब��धतबाट असुल गनु�पद�छ।�

१५६,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०८ िश�क अिभलेख �यव�थापन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� संचालनमा रहेका सामुदाियक तथा िनजी आधारभूत तथा मा�यिमक
तहस�मको िव�ालयको अिभलेख रा�ने, पा�लकाको िश�ा योजना तजु�मा गरी काया��वयन, अनुगमन, मू�या�न तथा िनयमन गन� �यव�था छ। पा�लकाले
आ�नो �े� िभ� संचा�लत संघीय, �देश अनुदान तथा आ�त�रक �ोतबाट तलब, भ�ा खाने अनौपचा�रक तथा वकै��पक िश�ा �सकाई के��, सामुदाियक
वालिबकास के�� तथा सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत स�पूण� िश�कह�को िनय�ु�, स�वा, अवकाश, िवदामा रहेका तथा रा�जनामा स�ब�धी िववरण
�मािणत गरी अिभलेख राखेको छैन।लेखापरी�णको �ममा केही िश�कह�को अिभलेख �ा� भएतापिन एक आ�थ�क वष�भरीको स�पूण� िश�कह�को
अिभलेख �ा� भएन। पा�लकाले यस स�ब�धमा सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को िनय�ु�, स�वा, अवकाश, िवदामा रहेका तथा रा�जनामा
स�ब�धी स�पूण� िववरण सिहत अिभलेख अ�ाव�धक तथा �मािणत गरी रा�नुपद�छ।

१०९ िव�ालयको शैि�क गुण�तर तथा मापन मापद�ड 

िश�ा सेवा िनयमावली, २०५९ को प�र�छेद-५ को िनयम २१ मा �थानीय तहिभ� एक िश�ा सिमित रहने र िश�ा सिमितले िव�ालय िश�ा योजना स�ब�धी
अिभलेख बनाई अ�ाव�धक गन�, �य�तो योजनाको अनुगमन गन�, सुझाव िदने, िव�ालय िश�ाको गुणा�मक िवकासको लािग सुपरीवे�ण र अनुगमन गरी
िव�ालय �यव�थापन सिमितलाई आव�यक सुझाव िदने, शैि�क गुण�तर वृि� गन� जनचेतनामूलक काय��म, ता�लम संचालन गन� िव�ालयको भौितक
��थितको अ�ययन गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ। तर पा�लकाले हाल स�म सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापन मापद�ड तयार नगरेको खु�न
आएको छ। पा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उ�े�खत अ�धकार तथा कत��य अ�तग�त आधारभूत तथा मा�यिमक तह स�मको
साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापद�ड तयार गन�, मापद�ड बमो�जम अनुगमन गन�, अनुगमन �ितवेदन तयार गरी साव�जिनक गरी िव�ालयको
शैि�क गुण�तर अिभवृि� गनु�पद�छ।

११० कोिभड तथा िवपद ्�यव�थापन खच�

११०.१ पा�लकाले उपल�ध गराएको आ.व.०७७।७८ को कोिभड तथा िवपद ् �यव�थापनको आ�दानी तथा खच� िववरण देहाय
अनुसार रहेको छ।

आय खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िववरण रकम िववरण रकम

अ�या ३९०३४३३.३३ (क) कोिभड �यव�थापन ९६५३९६९.६

कम�चारी कि� ९५०४९१.९९ कोिभड १९ आईसोलेसन �यव�थापन
�.३२९७७८५

बीमा १५०००० औष�ध उपकरण �.११५३८९७

का�लका हाईड� ो ३००००० कम�चारी �यव�थापन �.२५१६६७५

म�ये भोटेकोशी ३५००००० � वारे�टाईन �यव�थापन �.२०८६१७५.६

संिचतकोष १२५००००० कोरोना बीमा �.१५००००

िविभ� गाउँपा�लका ८५०००० �वाब ढुवानी �.४४९४३७

�यि�\सं�था ८६६८१५ (ख) िवपद ्�यव�थापन २१६७८५६४

�देश सरकार ४५०००००

िविवध ३०००००० (ग) ब�क मौ�दात १८८१६६.६९

वेड, �वा��य
उपकरण(�देश)

१००००००

ज�मा ३१५२०७००.२९ ज�मा ३१५२०७००.२९

पा�लकाले यस वष� कोिभड तथा आईसोलेशन �यव�थापनको लािग �.९६ लाख ५३ हजार ९ सय ६९ खच� गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np94 of 101

�वारे�टाईन खाना, खाजा बापतको खच� ले�दा �वारे�टाईनमा खिटएका सुर�ाकम�, कम�चारी तथा िबरामीको
उप��थित पु��ाई ह�ने कागजात �मािणत गरी राखेको छैन।
�वारे�टाईन खा�ा� ख�रदको भू�ानी स�ब��धत आपूित�कता�लाई भू�ानी नगरी पा�लकाको कम�चारीलाई सोधभना�
िदइएको छ।
कितपय ख�रद ग�रएका सामा�ीको �टोर दा�खला भएको दे�खएन।
�वारे�टाईन सरसफाई खच�को डोर हा�जरी �मािणत िबनानै भू�ानी भएको।

पा�लकाले खच� ले�दा खच�को पु�याई ह�नेगरी खच� ले�नुपद�छ।

११०.२ राहत िवतरणः िवप� बाट �भािवत नाग�रकह�का लािग दाल, चामल, नुन, तेल राहत िवतरण गदा� प�रवार सं�या नखुलाई केिह
भपा�ई समान प�रमाण र अ�धकांशमा प�रमाण समेत उ�ेख नगरी राहत िवतरण गरेको दे�खयो।�यसैगरी राहत िवतरणमा
एक�ार �णाली अपनाउनु पन�मा कितपय ख�रद खा�ा� सामा�ीह� कुन �थान र िमितमा िवतरण गरेको िववरण नखुलाएको,
जन�ितिन�ध\कम�चारीह� कसको रोहबरमा िवतरण गरेको तथा स�ब��धत पा�लका\वडाको समेत �सफा�रस रहको दे�खएन।
पा�लकाले मा�थ उ�े�खत ख�रद सामा�ी प�रमाणको िवतरण भपा�ई नपुगको स�ब�धमा छानिबन गरी यिकन गनु�पद�छ। राहत
िवतरण काय� पारदश� बनाई खच� गनु�पद�छ।

गो.भौ. ख�रद सामा�ी िबल िमित भपा�ई ज�मा ख�रद रकम

६-पँुजीगत चामल-३५ बोरा ०७७।५।५ २६ जना (बाहेक अ� नखुलेको) ५७०००

२१-पँुजीगत चामल३०केजी-२९० बो ०७७।४।२ नरहेको ४९३०००

३५-पँुजीगत चामल, १३३ बोरा तथा दाल ०७७।४।१६ ११७ जना २२६१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११०.३ िबल भ�दा बढी भू�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी
रकम खच� ले�नु अिघ रकम खच� वा भू�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�ई र कागजात संल� भए, नभएको तथा संल� कागजात
अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले िवपद ् �यव�थापन कोषको िवपद्
�यव�थापन कोष गो.भौ.१७-०७७।८।१० बाट नेपाल रेड�स सोसाईटीका ए�बुले�स चालक �काश चौलागाईलाई �वाब
संकलनमा नगरपा�लकाबाट धु�लखेल, काठमाड� स�म िविभ� िटप बापतको िबल भपा�ईको जोडज�मा �.३९००० रहेको तथा
िनज चालकले समेत �. ३९००० माग गरेकोमा पा�लकाले �.४९००० भू�ानी गरेकाले बढी भू�ानी रकम िनजबाट असुल
ह�नुपद�छ।�.

१०,०००

११०.४ पाईप तथा जा�ल िवतरणः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी
ख�रद कारबाही गनु�पन�, िनयम १२३ मा �ािव�धक नापजाँच गरी वा�तिवक काय�को आधारमा िबल, िबजक रकम भू�ानी
गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले िवपद ् �यव�थापन कोष बाट िविभ� फम�बाट पटक-पटक ख�रद गरेको देहाय बमो�जम िनमा�ण
सामा�ीह�को �टोर दा�खला भएतापिन ित सामा�ीह� क-कसलाई कुन सूचकांकको आधारमा िवतरण गरेको हो, ित
सामा�ीह� कहाँ-कहाँ �योग भए सो िववरण खुलेको दे�खएन तथा बु�झ�लएको भपा�ई तथा �ािव�धक मू�या�न समेत पेश
भएको छैन। उ� सामा�ीह� �योग भएको भपा�ई तथा �ािव�धक मू�या�न गरी नािप िकताब पेश ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ. सामा�ी िववरण स�लायस� रकम

२४१-

चालु
पाईप २०mm को १९५० िम, प�प १ थान, पाइप ७०केजी,

२५mm पाइप
मा उ�च�डी
हाड�वेयर

९८९९७

२३८-

चालु
पाईप २०mm ६००िम, ३२ mm ८०० िम, ५० mm २५०

िम, ४०mm२५० िम
मा उ�च�डी
स�लायस�

१४१०००

३,०८६,७८६

�म भौचर
न�बर
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३२-

चालु
पो�ल�थन पाईप २०mm १०००िम मनोज

हाड�वेयर
४०५९९

१७०-

चालु
पाईप, �समे�ट
�जआई वायर

- का�लका
हाड�वेयर

९६८७९

१७१-

चालु
वाटर �ा�,

एचिडिप, िटिप
पाईप, िड�ल मेिशन

- मा उ�च�डी
हाड�वेयर

५९१८७

१७८-

चालु
हेिभ पो�ल�थन
पाईप

२५mm-१०००िम, २० mm ७०० िम मु�कान
ट� े िड�

८०२३०

१८६-

चालु
पाईप २०mm- २५०० िम, ३२ mm-२५० िम, ५०

mm-१५० िम, ४० mm-१०० िम, २५ mm-१४५०
िम

बनेपा
िनमा�ण\िडिप
हाड�वेयर

२७३१७७

१८७-

चालु
एचिडिप पाईप,

�ा�
िपएन१०-१०६०RM, िपएन१०-३०० RM,

िपएन१०-२००RM, िपएन१६-९०० RM,

वाटर�ा�(७५०, ५०० र १०० �ल)

- ४९२५८९

२-

पँुजीगत
तारजाली ३*२*१-६५ थान र २*१*१-६० थान च��ोदय

ई�टर�ाईजेज
४३४८७१

३-

पँुजीगत
तारजाली ३*१*१-६५ थान र २*१*१-६० थान अनमोल

स�लायस�
४९१४०५

�म भौचर
न�बर
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११-

चालु
तारजाली २*१*१ को १५० थान र १.५*१*१ २६ थान लालीगँुरास

तारजाली
४९८२७८

३४-

चालु
टे�ट १८*२४ जे एस

जनरल
स�लायस�

३०७७८४

ज�मा �. ३०८६७८६

११०.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम
खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भू�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�ई र कागजात संल� भए, नभएको तथा संल�
कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले िवपद ् �यव�थापन कोषबाट
िविभ� िवपद ् �यूिनकरण तथा �यव�थापन स�ब�धी खच� गनु�पन�मा गो.भौ.४४।०७७।९।२३ बाट नयाँ बजार टोल सुधार
सिमितलाई भाडा वत�न ख�रद गन� �.४८५००० भू�ानी िदएको िनयमसंगत नदे�खएको। �.

४८५,०००

११०.६ वािष�क �ितवेदनः िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन
सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित
तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१११ �वा��य दरब�दी तथा पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका �वा��य सं�थाह�मा दरब�दी अनुसार कम�चारी पदपूित� भई िनयिमत �वा��य सेवा �वाहको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय
तह अ�तग�त �वा��य चौक�-५, आधारभूत �वा��य सेवा के��-३, सामुदाियक �वा��य ईकाई-२, �ाथिमक �वा��य के��-१, सहरी �वा��य के��-२, सहरी
�वा��य सेवा के�� १ गरी ज�मा १४ वटा सामुदाियक �वा��य सं�था रहेको छ।

पा�लका अ�तग�त �वा��य सं�था �वा��य दरब�दी पदपूित�

ज�मा पदपूित� �थायी पदपूित� पदपुत� म�ये करार कैिफयत

१४ वटा ६३ ६५ १७ ४८ ३ जना �थानीय करार

काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार हेअ-१, अनमी-१, अहेव-४ पदमा दरब�दी भ�दा कम पदपूित� भएको छ भने �याटे-१ बढी (कोिभड
�यव�थापनका लािग), कास-२ जना दरब�दी भ�दा बढी पदपूित� रहेको छ।काया�लयले दरब�दी अनुसार कम�चारी पदपूित� गनु�पद�छ।

११२ िनशु�क �यािनटरी �याड 

पा�लकाले यस वष� शसत� अनुदान अ�तग�त सामुदाियक िब�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानेटरी �याड �यब�थापनका लािग �दश� स�ज�कल ए�ड
डायगोनोि�क �ा�लबाट ६८७५ थान �.७३।७३ का दरले ज�मा �.४ लाख ९९ हजार ९९६ मा ख�रद गरी गो.भौ.२१७ बाट भू�ानी गरेको छ। सेनीटरी
�याड िबतरण तथा �यब�थापन काय�िब�ध, २०७६ मा ख�रद गनु�पन� �याडको साईज तथा गुण�तर तोिकएकोमा पा�लकाले ख�रद गरेको �यािनटरी �याड
तोिकएको गुण�तर बमो�जम �ा� भएको भनी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने गरेको दे�खएन। काय�िव�धको प�र�छेद ३ बमो�जम िब�ालयले
आ�ना छा�ाह�को सं�याका आधारमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िश�ा शाखा माफ� त �थानीय तहमा माग गरी पठाउनु पन� र �थानीय तहले ��येक
िब�ालयलाई उपल�ध गराएको सेिनटरी�याडको अिभलेख अलग अलग �पमा रा�नु पन� साथै िब�ालयले उपल�ध सेिनटरी �याडको अिभलेख �ज�सी
खातामा �यब��थत �पले रा�नु पन� �यब�था छ। �यसैगरी उ� काय�िव�धको बुदा नं.६ अनुसार िव�ालयले छा�ाह�लाई सेिनटरी �याड िवतरण गरेको िववरण
छा�ाह�को नाम, नामेसी �प� खु�ने गरी भपा�ई अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन�मा पा�लकाले स�ब��धत िव�ालयलाई तथा िव�ालयले स�ब��धत
िव�ाथ�ह�लाई बुझाएको भपा�ई �माण पेश भएको छैन। काय�िब�धको बुदाँ न�बर ६ बमो�जम स�ब��धत छा�ाह�को नामनामेसी सिहत िबतरण भएको
अिभलेख पेश गनु� पद�छ। �.

४९९,९९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३ िनजी िव�ालय �यव�थापन तथा अनुगमन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� संचालनमा रहेका सामुदाियक तथा िनजी आधारभूत तथा मा�यिमक
तहस�मको िव�ालयको अिभलेख रा�ने, पा�लकाको िश�ा योजना तजु�मा गरी काया��वयन, अनुगमन, मू�या�न तथा िनयमन गन� �यव�था छ। तर पा�लकाले
िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण तयार नगरेको जनाएको छ। पा�लकाले िनयमानुसार मापद�ड बमो�जम िनजी िव�ालय अनुगमन गन�,
िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम भए-नभएको अनुगमन गन� तथा सोको �ितवेदन साव�जिनक गनु�पद�छ।

११४ गैर आवा�सय छा�व्ृ�� 

�थानीय तहले IEMIS �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयको क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत
गरी सोको आधारमा सामुदाियक िव�ालयह�लाई िनद�िशका बमो�जम छा�वृ�� रकम अनुदान िनकासा िदनुपन� �यव�था छ। िश�ा स�ब�धी काय��म
काया��वयन पु��तका ०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.१.१.१ मा छा�वृ�� िवतरण स�ब�धमा मु�य �ज�मेवार प� �थानीय तह तथा स�ब��धत िव�ालय
�यव�थापन सिमित ह�ने तथा छा�वृ�� िवतरण �गित सूचकको �पमा िनण�य पु��तका, छा�वृित पाउने िव�ाथ� सं�या, छा�वृित �ा� गन� िव�ाथ�को
नामनामेसी सिहतको िववरण तथा भपा�ई रहेको छ। पा�लकाले गो.भौ. नं.१५४ बाट �स�धुबिहरा आधारभूत िव�ालयलाई िफडर छा�ावासमा अ�ययनरत
िव�ाथ�ह�का लािग आवा�सय छा�वृ��को �पमा �.१२ लाख ४० हजार रकम िनकासा गरेको छ। �यसैगरी पा�लकाले ४८ िव�ालयलाई गैर आवा�सय
छा�वृ��को �पमा गो.भौ.२६१ बाट ज�मा �.७ लाख ४७ हजार ६ सय गरी ज�मा �.१९ लाख ८७ हजार ६ सय छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको छ। जसम�ये
गैर आवा�सय छा�वृ�� रकम स�ब��धत िव�ाथ�लाई नै बुझाउनुपन� �यव�था भएकोमा काया��वयन पु��तकामा उ�ेख ग�रएको �यव�था अनु�प स�ब��धत
िव�ा�थ��ल बु�झ�लएको भपा�ई पेश भएको छैन। पा�लकाले IEMIS त�या�को आधारमा िव�ालयलाई छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको छ तर �िव� IEMIS

त�या� स�ब�धमा िव�ाथ� स�यापन नगराइको जनाएको छ।यस स�ब�धमा पा�लकाले िव�ालयलाई िनकासा गरेको रकम यथाथ� �पमा िव�ाथ�ले बुझे,

नबुझेको तथा िनकासा रकमको सदपुयोग भए-नभएको स�ब�धमा यिकन गरी अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ। �.

७४७,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११५ िनशु�क पा�पु�तक िवतरण 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमीले तयार गरेको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक
िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । सो अनु�प ��येक �थानीय तहले IEMIS मा �िब� त�यांकलाइ
स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गराइ स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �माणीत गरी सोका अधारमा
आव�यक क�ागत तथा िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ। पा�लकाले ४९ िव�ालयलाई
पा�पु�तक बापत गो.भौ. १७७ र २६१ बाट �.२२ लाख ८३ हजार १ सय ९६ �पैया रकम िनकासा गरेको छ। िनकासा ग�रएको रकमबाट िव�ालयह�ले
के-कित पु�तक ख�रद गरे सो स�ब�धमा पु�तक ख�रदको िबल तथा स�ब��धत िव�ाथ�ले बु�झ�लएको भपा�ई �ा� भएको छैन। पा�लकाले IEMIS अनुसार
िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदका लािग रकम िनकासा गरेको जनाएको छ।पा�लकाले िनकासा िदएको रकमबाट सबै िव�ाथ�ह�ले समयमा नै
पा�पु�तक पाए, नपाएको तथा िनकासा रकमको उ�े�य अनु�प खच� भए-नभएको स�ब�धमा पा�लकाबाट यिकन भई अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ। �.

२,२८३,१९६

११६ अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट् गन� �यव�था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ८४(२) घ मा बे�जु फ�य�ट् गन� गराउने
काम, कत��य �मुख �शासिकय अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ। यो वष�को लेखापरी�णको �ममा संपरी�ण भएको बे�जुको ��थित िन�न अनुसार रहेको छ।

आ�थ�क वष� बे�जु
दफा
नं.

फ�य��को संि�� �यहोरा फ�य��को आधार

असुली �माण िनयिमत पे�क�

०७५।०७६ २२.८ पदा�धकारीको पव� खच�
असुली

४८३००० ० ० ०

०७५।०७६ १२ सशत� अनुदान िफता�को ब�क
दा�खला भौचर पेश

० २३६९४०० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०७५।०७६ १३ िवशेष अनुदान िफता�को ब�क
दा�खला भौचर पेश

० ११३६ ० ०

०७५।०७६ ६२ िवशेष भ�ा भु�ानी असुली ३९५०२ ० ० ०

०७५।०७६ ५९ बढी भू�ानी रकम असुली ६००० ० ० ०

०७५।०७६ २३ पा�र�िमक कर क�ी असुली ८७०० ० ० ०

०७५।०७६ २४ नपाउने बैठक भ�ा असुली १०९३६२५ ० ० ०

०७५।७६ २८ बैठक भ�ा असुल( �मुख �ी
िनमफु�जो शेपा� तथा
उप�मुख �ी शुिशला पा��न
�.२५५० का दरले)

५१०० ० ० ०

०७४।७५ ४० नपाउने िविभ� बैठक भ�ा
असुली(�मुख �ी िनमफु�जो
शेपा� �.१२७५० र उप�मुख
�ी शुिशला पा��न
�.२६७७५)

३९५२५

ज�मा �. १६७५४५२ २३७०७३६ ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


