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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िवता�मोड नगरपा�लका, झापा , िबता�मोड नगरपा�लका , झापा

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

काया�लय �मुख िवनोद   कुमार   �यौपाने २०७८-१०-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ganesh   prasad   dahal २०७७-५-१८ २०७८-१०-२०

काया�लय �मुख pasupati     khatiwada २०७७-४-१ २०७८-५-१७

लेखा �मुख ते�ज��     तामाङ २०७८-७-१४

लेखा �मुख �काश     �यौपाने २०७८-५-२० २०७८-७-१३

लेखा �मुख यादव     अ�धकारी २०७७-४-१ २०७८-५-१९

बे�जु रकम १८३,०४८,९०८
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ५,४८,७०,०३०.२७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ७५,४९,४०,४७२ चालु खच� ५९,१४,८३,९७४.७१

�देश सरकारबाट अनुदान १,८३,०७,००० पँूजीगत खच� ५५,८७,११,५२८.८२

राज�व बाँडफाँट ५३,६३,९४२.५१ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ३५,९८,६२,४००.६४

अ�य आय २९,८६,०७,६५२.५३

कुल आय १,४३,७०,८१,४६७.६८ कुल खच� १,१५,०१,९५,५०३.५३

बाँक� मौ�दात १,९९,५६,११५.१७
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको
स�ालन गन� िवता�मोड नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� हो । यस नगरपा�लका
अ�तग�त १० वडा, नगरसभा सद�य ५५ जना, ७८२४ व.िक.मी. �े�फल, १४६७९५ जनसं�या र १ नं�वर �देशमा अव��थत छ ।

२ िव�ीय िववरण िव�लेषण

�ा�ीभु�ानी िहसाव

२०७७ �ावण १ दे�ख २०७� आषाढ ३२ स�म

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/

सो�ैभु�ानी

ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/

सो�ैभु�ानी

ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६=४+५ ७ ८ ९=७+८

�ा�ी (क+ख) १४३१७१७५२५.१

७

१४३१७१७५२५.१७ १४३१७१७५२५.१७ १२६१७२९७७६.७१ १२६१७२९७७६.७१

क.                    �ाि�

(संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने)

११३३१०९८७३.६४ ११३३१०९८७३.६४ ११३३१०९८७३.६४ ९४१२५५५५४.११ ९४१२५५५५४.११

११००० कर राज�व ११ ३०�६३३३३०.४७ ३०�६३३३३०.४७ ३०८६३३३३०.४७ २२३३४७७९१.५९ २२३३४७७९१.५९

१३००० अनुदान

संघीय सरकारबाट �ा� १२ ७५४९४०४७२ ७५४९४०४७२ ७५४९४०४७२ ५९१४९६००० ५९१४९६०००

�देश सरकारबाट �ा� १२ १८३०७००० १८३०७००० १८३०७००० ८१३४०००० ८१३४००००

१४००० अ�य राज�व (गैर कर) ११ ५१२२९०७०.१७ ५१२२९०७०.१७ ५१२२९०७०.१७ ४५०७१७६२.५२ ४५०७१७६२.५२

१५००० बे�जु

३११२१ गत वष�को शशत�  अनुदान
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िफता�

३३००० दािय�व

ऋण तथा अ�य �ोतबाट १३

िवतरण गन�  बाँक� राज�व १४

ख. अ�य �ाि� २९८६०७६५२.५३ २९८६०७६५२.५३ २९८६०७६५२.५३ ३२०४७४२२१.६ ३२०४७४२२१.६

कोषह�  १५ ३९२०९०१६.६८ ३९२०९०१६.६८ ३९२०९०१६.६८ ३८२४२०३६ ३८२४२०३६

धरौटी १५ २११८८११५.८५ २११८८११५.८५ २११८८११५.८५ १५३४७२०८.६ १५३४७२०८.६

संघीय, �देश सरकार वा अ�य

काय��म

 ० २३८२१०५२० २३८२१०५२० २३८२१०५२० २६६८८४९७७ २६६८८४९७७

भु�ानी (ग+घ) १४७४३१३६६६.८५ १४७४३१३६६६.८५ ११६१२००४२३.६८ ११६१२००४२३.६८

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) १२१२७४७७६०.३८ १२१२७४७७६०.३८ ८७९५०६१४४.३६ ८७९५०६१४४.३६

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� २०८४०९१६७.१ २०८४०९१६७.१ १९१२५३५६०.८ १९१२५३५६०.८

   २२००० मालसामान तथा

सेवाको उपयोग

१� १३१३२४३२६.५४ १३१३२४३२६.५४ ११७०९७२४८.३५ ११७०९७२४८.३५

२४००० �याज, सेवा शु�क ब�क

किमशन

१� ३२८४४३२.८८ ३२८४४३२.८८

   २५००० सहायता (Subsidy) १� ४७०६९०१८.३५ ४७०६९०१८.३५ ५४९४०६६० ५४९४०६६०

   २६००० अनुदान १� ८२०५००० ८२०५०००

   २७००० सामा�जक सुर�ा १� ३४५३९०० ३४५३९०० १३६८०५२० १३६८०५२०

   २८००० अ�य खच� १� २०१२२७५६२.७२ २०१२२७५६२.७२ ११८२२०० ११८२२००

गत आ.व.को िफता� गन�  बाँक� िफता� ६२५५२२५६.८५ ६२५५२२५६.८५

   ३१००० पँूजीगत खच� १� ५५८७११५२८.८२ ५५८७११५२८.८२ ४८९८६२५२२.३३ ४८९८६२५२२.३३
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   ३२००० िव�ीय स�प�ी १�

घ. अ�य भू�ानी २६१५६५९०६.४७ २६१५६५९०६.४७ २८१६९४२७९.३२ २८१६९४२७९.३२

धरौटी तथा कोषह� ३०७१९८९६.४७ ३०७१९८९६.४७ २४८९३२५८.३२ २४८९३२५८.३२

संघीय, �देश सरकार वा अ�य

काय��म

२३०८४६०१० २३०८४६०१० २५६८०१०२१ २५६८०१०२१

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -४२५९६१४१.६८ -४२५९६१४१.६८ १००५२९३५२.०३ १००५२९३५२.०३

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम

(अ.�या)

११७५७०९७३.१२ ११७५७०९७३.१२ ४५५८८९२१.३७ ४५५८८९२१.३७

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) ७४९७४८३१.४४ ७४९७४८३१.४४ १४६२६६९५९.४ १४६२६६९५९.४

ब�क तथा नगद बाक� २४ ७४९७४८३१.४४ ७४९७४८३१.४४ १४६२६६९५९.४ १४६२६६९५९.४

३ असुली
लेखापरी�णको म�यौदा �ितवेदन उपल�ध गराएपिछ �.१७१६०४/- असुल भई दा�खला भएको छ ।

४ 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�  �यव�था रहेकोमा यस
पा�लकाले यस वष� स�म आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन । आ�त�रक िनय��ण �णाली लागु नगरेकोमा दे�खएका अ�य �यहोराह�ः

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको पाईएन
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको छैन
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन
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वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको छैन
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा गरेको पाईएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको छैन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाईएन
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी
िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको
अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ा सबै अधुरा आयोजनाह�को अिभलेख एिककृत गरी अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।
सबै खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी अ�ाव�धक ग�रएको 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 ।

५ अिभलेख, असुली तथा िभडान ��थित

५.१ मू.अ.कर ऐन २०५२ अनुसार आय ठे�कामा मू�य अिभवृि� कर समेत लगाई असुल गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आय ठे�काह� ब�दोब�त गदा� मू.अ.कर असुल नगरी
ठे�का स�झौता गरेकोले देहाय अनुसार मू.अ.कर बापतको �. १००९०७३ असुल नगरेकोले मू.अ.कर वापतको रकम असुल गनु�पन� �.

ठे�काको िववरण कबुल कता�को नाम स�झौता रकम असुल गनु�पन� मू.अ.कर रकम

चारपाने राजगढ सडक मेरी िडयन क�ट�सन �ा.�ल. १०५२००१ १३६७६०

टेक बहादरु िगरी बसपाक� �य ुसीमा िव�डस� ए�ड क�ट�सन ३२७५००१ ४२५७५०

टेक बहादरु िगरी बसपाक� नोवल टे�नोलोजी �स�टम �ा.�ल. ३१३७९७० ४०७९३६

१,४१७,००९
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दिैनक तथा सा�ािहक हाटबजार खितवडा ट� ेडस� २७६०००१ ३५८८००

कोइला �यवसायी सेवा शु�क मेरी िडयन क�ट�सन �ा.�ल. ६७११०० ८७७६३

ज�मा १४१७००९

हेिभई�यपुमे�टआयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ६६ �थानीय तहले आ�नो आयको सबै �ोत पिहचान गरी �ा� ह�ने आयलाई �यव��थत �पमा सबै आय
रकम चुहावट तथा िहनािमना नह�नेग�र आ�त�रक िनय��णको �यव�था गनु�पन� ग�र तोिकएको छ । पा�लका काया�लयमा रहेका हेिभ मेिशनरी (�ेडर रोलर �ांकर जे�सबी)ह�
लाई उपयोग गन� काय�मा मेिशन �योगकता�ले आ व २०७६।७७ मा िन�नानुसारको �ित घ�टाको दरबाट भाडा �लने गरी �वीकृत गरेको छ ।

हेिभ मेिशन �ित घ�टा दर

�ेडर ३५००

रोलर २५००

�ाँकर २०००

जे�सिभ २०००

लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार यो वष� मेिशन �योग बापतको भाडा �.२१०७७५०/- असुल गरेको दे�खएकोमा हेिभ मेिशन म�ये ३ वटा िट� परको भाडाको दररेट
िनधा�रणको िववरण पेश भएन । काया�लयमा ३ वटा िट� पर समेत संचालन गरी ई�धन बापत �.११८७९३९८/- खच� भएको छ। अ�य मेिशनको भाडा असुल गन� गरेको
भएतापिन िट� परको भाडा असुल नगरेको र पा�लकाले नै �ाभेल ख�रद गरी उ� �ाभेल ढुवानी गन� काय�मा िट� पर �योग भएको जानकारी िदएता पिन सो काय�मा िट� पर
खिटएको समय, ढुवानी गरेको प�रमाण खुलाई िववरण पेश नभएकोले िट� परको ई�धन खपत स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

 
दिैनक भाडामा समेत िदईने मेिशनह�को लािग ई�धन �काश आयल ट� ेडस�बाट ख�रद ग�र भु�ानी िदने गरेकोमा मेिशन �योगकता�ले बुझाउनुपन� शु�क खु�ने गरी
उपयोगको अव�ध तथा दररेट सिहतको भाडा गणना ता�लका �मािणत गरी राज�व शाखामा पठाउने गरेको पाईएन ।राज�व शाखाले मौ�खक �पबाट �योगकता�ले
बुझाएको रकममा� बु�झ�लने गरेको छ ।  

घ�टाको दररेटबाट चलाउने मेिशनह� �यारेजबाट िन��कएको अव�ध, काय� गरेको घ�टा तथा फिक� एको समय अव�ध खुलेको लग�सट �मािणत गरी सोको आधारबाट
बा�तिवक �लनुपन� भाडा रकम एिकन गरी रा�ने नगरेकोले मेिशन उपयोगबाट �ा� देखाईएको आ�दानी एिकन गन� सिकएन ।मेिशन स�ालन स�ब��ध काय�िव�ध
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�वीकृत गरी आयलाई �यव��थत र चुहावट ह�न निदने �यव�था गरी राज�व असुली काय� गनु�पद�छ ।

५.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७५ मा राज�व संकलन र दा�खला स�ब�धमा �यव�था छ । काया�लयले राज�व संकलनमा सूचना �िव�ध माफ� त गन�
�यव�था गरेतापिन संकलन भएको राज�व सोही िदन वा भो�लप�टै दा�खला भई ब�क आ�दानी गरेको र बाँक� िहसावको स�ब�धमा अनुगमन र िभडान गरे नगरेकोले
समयमा रकम दा�खला नह�ने र द�ुपयोग ह�ने अव�था दे�खएकोले यस तफ�  कानूनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ । साथै आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएको यस
आ.व.मा असुली भएको म�ये दा�खला गन� बाँक� दे�खएको �.२४०२.५० असुल ह�नुपद�छ �.

२,४०२

५.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ मा राज�व असुल र लगत स�ब�धी �यव�था रहेकोमा सो अनुसारका �यव�थाको पालना गरी राज�वको
अ�याव�धक लगत खडा गन� नगरेकोले सबै राज�व आयको लगत तयार गरी अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िव�ापन सेवा शु�क वापतको आय ठे�का २०७५।
७६ दे�ख २०७७।७८ स�म �.११५८५००० मा आकृित एभरटाइ�जङसँग ठे�का स�झौता गरी प�ा जारी गरेकोमा सोको लगती राज�व कायम गरी असुली काय� नभएको
साथै यो वष�को अ��य स�म उ� �ा.�ल.सँग �.७३३५००० असुल गन� बाँक� दे�खएको छ । आय ठे�काको स�झौता गदा� कवुल रकमको ब�क �यारे�टी समेत न�लएकोले उ�
रकम असुली अव�था नै �प� नभएको ह� ँदा यस स�ब�धमा छानिवन गरी असुल गन� बाँक� रकम सरकारी बाँक� सरह �याज सिहत असुल गनु�पन� �.

७,३३५,०००

५.४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७५ मा तोिकएको �यव�थाको आधारमा राज�वको अिभलेख खडा गरी रा�नुपन�मा पा�लकाले राज�व िनधा�रण, असुली
तथा दता� र खारेजीका काय�ह� अ�ाव�धक गरी रा�ने नगरेको साथै र�सद िनय��ण खाता समेत वडागत �पमा र नगरपा�लकाले सूचना �िव�धको मा�यमबाट राज�व
संकलन गन� गरेकोमा वडा गत र के��मा �योग ग�रने छपाईएको र�सदको �स.नं. सिहतको अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । छपाई �ुटी भएको, र� ग�रएको र�सदह�को
समेत िववरणह� तयार गरेको छैन । साथै राज�व संकलन स�ब�धी काय� स�टवेयर माफ� त संचालन गरेकोमा उ� स�टवेयर सुचना �िव�ध िवभागमा दता� गराई �योगमा
�याएको छैन ।

५.५ राज�व स�ब�धीको कारोवार िनयिमत र एक�कृत �पमा गरी गराई सोको अिभलेख समेत अ�ाव�धक गनु�पन�मा पा�लकाले राज�वको �े�ता तथा अ�य अिभलेखह�लाई
अ�ाव�धक र ब�क िहसावसँग िभडान गरी रा�ने नगरेकोले यस तफ�  सुधार ह�नुपद�छ ।
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६ धरौटी िफता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ (२) मा काया�लयले िनमा�ण लगायत अ�य ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको �रटे�शन मिन िफता� भु�ानी गदा�
पालना गनु�पन� िनयम स�ब�धमा �यव�था छ ।आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार िनमा�ण �यवसायीको धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत आय वष�को कर चु�ा �माण प� र
मू.अ.कर समायोजन समेतको �माण �लएर मा� धरौटी िफता� गनु�पन�मा काया�लयले िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी लगायत िव�ेताको धरौटी िफता� गदा� मू.अ.कर
समायोजनको �माण संल� नगरी िफता� गरेकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �...

भौ नं र िमित फम�को नाम धरौटी रकम कैिफयत

४।२०७७।६।२९ सदे�बा िनमा�ण सेवा १२४८२९ मू अ कर समायोजन बेगर भु�ानी

६।२०७७।६।३० से�टर फर स�टेनेवल डेभल�मे�ट �टिडज �ा �ल १८००० िनवेदन लगायतको �माण कागजात संल� नगरी भु�ानी

९।२०७७।७।१६ एभर�ीन क�सट��सन ४९५६८६।१५ मू अ कर समायोजन बेगर भु�ानी

ज�मा ६३८५१५।१५

६३८,५१५.१५

७ अवकाश कोष 

क�याण कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम �थानीय तहले �थानीय सेवाको दरब�दीमा काियरत ��येक कम�चारीले खाई पाइ 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 । यो वष� पा�लकाले िव�ीय समानीकरण अनुदानको
रकम समेतबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.३० लाख ट� ा�सफर गरेको छ । कोषको स�ालन स�ब�धी काननुको �यव�था भएको छैन । कानुनको �यव�था नगरी नेपाल
सरकारबाट �ा� अनुदानबाट कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने दे�खएन ।  य�तो काय� कानून�ारा �यव�थापन गनु�पद�छ ।

८ �ज�मेवारी फरक 

काया�लयले आ�नो कारोवारको िहसाव तथा िव�ीय िववरण तयार गदा� गत वष�को ब�क मौ�दात तथा अ�य रकम समेत यिकन गरी �ज�मेवारी सानु�पन� �यव�था छ । आव
२०७६।७७ को अ��यमा (मलेपफानं. २७२) �.१४६२६६९५९.४० मौ�दात बाँक� देखाएकोमा आ.ब. २०७७।७८ को मलेपफानं. २७२ मा �ज�मेवारी �.

११७५७०९७३.१२ तथा कोषह� र धरौटीको �.३०७१९८९६.४७ समेत ज�मा �.१४८२९०८६९.५९ �ज�मेवारी सारेकोले फरक दे�खएको �.२०२३९१०.१९ का
स�ब�धमा ब�क िहसाव िमलान िववरण तयार गरी मौ�दात यिकन गरी सोको �माण पेश ह�ुनपन�

२,०२३,९१०.१९
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९ िवभ� अनुगमन भ�ाः 

गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ को अनुसूची १ (ख) मा नगरपा�लका �मुखको �. 11000/-, उप�मुखको �. 11000/-, वडा�य�को �.

4500/- र काय�पा�लका सद�यको �. 2000/- मा�सक अनुगमन भ�ाको �यव�था छ । उ� अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदा मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरी पेश
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� अनुगमन भ�ा �लने पदा�धकारीले ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नभएतापिन अनुगमन वापत
एक मु� भ�ा बु�झ�लएकोमा �ितवेदन पेश नभएको �.

पद सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा
दर

वािष�क अनुगमन भ�ा

�मुख १ ११००० १३२०००

उप-�मुख १ ११००० १३२०००

वडा�य� ९ ४५०० ४८६०००

काय�पा�लका
सद�य

७ २००० १६८०००

ज�मा ९१८०००

९१८,०००

१० कोष ह�ता�तरण ��थित

१०.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम सािवकमा रहेका गाउँपा�लका/नगरपा�लकामा समािहत भएपिछ स�प�ी तथा दािय�व समेत ह�ता�तरण गरी अ�ाव�धक
गनु�पन�मा सािवक गारामणी गािवसको खातामा २०७३।११।२६ दे�ख बाँक� रहेको िविभ� ५ खातामा रहेको �.३३४८९१४.२८ लाई यस वष� स�म पा�लकाले आ�दानी गरेको
पाइएन । उ� रकम आ�दानी गरी सोको �माण पेश ह�नुपन� �.

३,३४८,९१४.२८
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१०.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत
भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन�मा पा�लका अ�तग�तका �वा��य चौक�ह�मा रहेका कोष तथा गाउँपा�लका खाताह�मा रहेको सबै मौ�दातलाई एक�कृत गरी
अिभलेख खडा नगरेकोले ऐनको �यव�था बमो�जम उ� कोषह� एक�कृत गरी अ�ाव�धक अिभलेख खडा गनु�पद�छ ।

११ खच� वग�करण र �या�या 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन
गनु�पन�मा काया�लयले िश�ा पँूजीगत तफ� को खच� िशष�कबाट चालु खच�ह� समेत लेखा�न गरेको नेपाल सरकारबाट �वीकृत स�ेत तथा विग�करण भ�दा फरक गरी खच�को
कारोवार गन� गरेकोले कानूनमा तोिकएको �यव�थाको आधारमा मा� कारोबार संचालन गनु�पद�छ ।

१२ पे�क�

१२.१ काया�लयले िनमा�ण �यवसायी तथा कम�चारीह�लाई उपल�ध गराएको पे�क� तोिकएको शत� र काम पुरा गरी काया�लयमा फिक� एको १५ िदन िभ� फ�य�ट गन� नगरेको तथा गत
िवगत दे�खनै िविभ� कम�चारीको नाममा पे�क� बाँक� दे�खएको छ ।
 

१२.२ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम सामान ख�रदका लािग पे�क� िदँदा ला�े रकम अनुमान गरी मा� पे�क� उल�ध
गराउनुपन�मा सो अनुसार नगरी एकपु� �पमा पे�क� िदने र २१ िदन िभ� फ�य�ट ह�ने गरेको पाइएन ।

१२.३ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४८ बमो�जम दिैनक तथा �मण भ�ा पे�क� भु�ानी गदा� तोिकए बमो�जम ला�े रकम यिकन
नभएको र काया�लयमा फिक� एको १५ िदन िभ�मा पे�क� पुरै फ�य�ट नगरेको ।

१२.४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको १५ िदन िभ� फाँटवारी पेश
गरी पे�क� फ�य�ट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फ�य�ट गनु�पन�मा गत वष�दे�ख बाँक� रहेको आ�थ�क
वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�, फम� वा क�पनीको �याद ननाघेको पे�क� �याद नाघेको पे�क�

९,२५२,४०५
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नाम

अनुगमन तथा मू�या�न खच� �ुवकुमार िशवाकोटी 15000

िविवध खच� नारायण ब�नेत 20000

प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन क�नजंघा एफ.एम.�ा.�ल. 28000

प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन �य ुमेची टाई�स दिैनक 28000

धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता जानुका चौहान 15000

�मण खच� पे�क� कुल �साद संगौला 15000

अ�य लि�त काय��म िड�ीराम गौतम 487500

भकारो तथा गोठ सुधार बंगुर सािव�ाकुमारी दाहाल 175000

भकारो तथा गोठ सुधार बंगुर सािव�ाकुमारी दाहाल 875000

गोठ खोर सुधार (लोकल कुखुरा) सािव�ाकुमारी दाहाल 75000

भकारो तथा गोठ सुधार बंगुर सािव�ाकुमारी दाहाल 525000

९/५ वडा काया�लय घेरावेरा (काया�लय प�रसर) वडा काया�लय घेरावेरा िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

150000

ितन�नान घर िनमा�ण ितन�ना घर िनमा�ण उपभो�ा सिमित 300000

िवप� आवास काय��म आवास िनमा�ण उपभो�ा सिमित 500000

प�क�या एकता रोड सडक मम�त, िवता�मोड-1, 2 कालोप�े बाटो मम�त उपभो�ा
सिमित

1440000
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कनकाई रोड वडा नं.5 का िविभ� सडक मम�त संभार बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित 1050000

ि�वेणी टोल िवकास सं�था अ�तग�त िनमा�ण भएको
गोस बजार �यव��थत गरी िनमा�ण भएको ड� ेनमा
ढकनी ��याव

पाक�  िनमा�ण उपभो�ा सिमित 350000

िडि�राम कोइरालाको घर उ�र पुव� प��चम बाटोमा
पेवस�

सुगम टोल रोड नं.-6 बाटो िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

207000

शा��त माग� �लम िनमा�ण शा��त माग� �लम िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

150000

िवप� आवास काय��म आवास िनमा�ण उपभो�ा सिमित 1000000

अ�य साव�जिनक िनमा�ण नेपाल िव�ुत �ा�धकरण 1246905

रा�� पती शैि�क सुधार काय��म �ी मोहनमाया मा.िव. 600000

िवता�मोड नगरपा�लका काया�लय क�पाउ�ड िभ�
गाड�िनङ, िभ� गाड�िनङ, पेवस� तथा भवनमा ट�म
िनमा�ण

मिहन क��ट��सन ए�ड स�लायस�
�ा.�ल.

788000

बु�ावारी चौक दि�ण लोकब�धु माग� ७ नं. को
�समानास�म �लम सिहत कालोप�े

पृ�वी िनमा�ण सेवा 50000

सु�दर सामुदाियक भवन छेउ अदवुा खोला प�क� पुल मेची क��ट��सन �ा.�ल. 900000

ज�मा 1738000 9252405
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१३ कानुन िनमा�ण अव�था 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता
अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था भएकोमा पा�लकाले  हाल स�म २ ऐन २िनयमावली २२ काय�िव�ध ४ िनद�िशका
१ आचारसंिहता िनमा�ण भइ काया��वयनमा �याएको छ।

१४ उजु�र तथा मु�ा फ�य�ट अव�था 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�व��ध �यव�था छ।  �याियक
सिमितमा परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितमका िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णलाइ �ा� िववरण अनुसार यस पा�लकामा आ ब
२०७७।७८वाट ज�मा ११ मु�ा स�र� आएको र यस वष� ५९ मु�ा दता� भएको म�ये ४८ मु�ा फछ� यैट भइ १५ मु�ा बाँिक रहेको दे�खएको छ।�याय स�पादन �कया�लाइ ऐनले
तोकेको �यादिभ� फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ।

१५ अिभलेख �यव�थापन

१५.१ सूचना �िव�ध प�िततफ� ः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको
काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �वािम�व र िनय��णमा रहेको सूचना �िव�ध स�ब��ध िववरण
लेखापरी�णमा पेश नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

१५.२ मम�त अिभलेखः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको
काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सवारी साधन र मेिशन �योगकोअिभलेख रा�न म. ले. प. फाराम ९०५
को(सवारी साधन र मेिशन �योगको लगबुकको)�यव�था भएकोमा पा�लकाले उ�े�खत ढाँचामा सवारी साधन र मेिशन �योगको अिभलेख अ�ाव�धक रा�ने गरेको पाईएन ।
िनयमको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ । 
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१५.३ �मण अिभलेखः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको
काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । �मण खच�को अिभलेख रा�न म.ले.प फारम नं.९०७(दिैनक काय�
स�पादन िववरण), म.ले.प फारम नं.९०८(�मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीको �मण अिभलेख खाता) र म.ले.प फारम नं.९०९(�मण �ितवेदन ढाँचा) को �यव�था
रहेकोमा अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाईएन । कानूनको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१५.४ बे�जु लगतः महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको
काया�लयबाट �वीकृत म ले प फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा सरकारी काया�लयको बे�जु लगत रा�न म.ले.प. फा.नं.

८०१ दे�ख ८०५ स�म तप�सलको फारमह�को �यव�था रहेकोमा पा�लकाले तोिकएको ढाँचामा बे�जु लगत अ�ाव�धक गरेको पाईएन । िनयमको �यव�थाको पालना ग�र
लगत अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

म. ले. प. फाराम ८०१ बे�जु लगत

म. ले. प. फाराम ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०३ बे�जुको के���य काया�लयगत लगत

म. ले. प. फाराम ८०४ बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख खाता
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१६ राज�व रकम िफता� 
काया�लयले आय ठे�काका कबुल कता�ह�बाट संकलन गनु�पन� कबुल रकम म�ये कोरोना सं�मणको कारण देखाई नगर�मुखको िनण�यबाट ६३ िदन दे�ख ७२ िदन स�मको
िफता� िदने िनण�य गरी िन�नानुसारका ठेकेदारह�ले बुझाउनुपन� रकम म�येबाट िन�नानुसारको रकम िफता� गरेकोमा उ� िनण�य सभाबाट समथ�न नभएको साथै आ�थ�क ऐन
अनुसार राज�व छुट र िफता� िदने िनण�य नगरसभाबाट मा� ह�नुपन�मा सो बमो�जम नभएको अिनयिमत रकम �.

ठेकेदारको नाम ठे�का रकम िफता� ठे�काको िववरण

मेरी िडयन क�ट�सन
�ा.�ल.

१६३४२० चारपाने राजगढ सडक

�य ुसीमा िव�डस� ए�ड
क�ट�सन

५०८७४७ टेक बहादरु िगरी बसपाक�

खितवडा ट� ेडस� ५४४४३९ दिैनक तथा सा�ािहक हाटबजार

मेरी िडयन क�ट�सन
�ा.�ल.

१०४८७२ कोइला �यवसायी सेवा शु�क

ज�मा   १३२१४७८  

१,३२१,४७८

१७ तलब भु�ानी 
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख)(२)  बमो�जम िनजामती कम�चारीलाई स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पास गरेरमा� तलब
खुवाउनु पन� �यव�था छ । यो आ�थ�क वष�मा पा�लकाले तलबी �ितवेदन पास नगरी �.४०९८६८३७/- तलब भ�ा खच� लेखेको पाईयो । तलबी �ितवेदन पा�रत गराएरमा�
तलब भ�ा खच� ले�ने �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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१८ रकमा�तर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम सभाबाट पा�रत �वीकृत बजेट खच� गदा� तोिकएको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । योजना तथा काय��ममा िविनयोजन भएको
रकमबाट संचालन गरी खच� गदा� नपुग भएमा वा काय��म संसोशन भएमा रकमा�तर गरी �वीकृत भएपिछ मा� खच� गनु�पन�मा काया�लयले नगर�त�रय २ योजना र वडा �तरीय
अ�य योजनाह�मा �वीकृत िविनयोजन भ�दा बढी खच� गरेकोमा रकमा�तर गरी खच� समथ�न गरेको पाइएन । कानूनमा भएको �यव�था पालना गरेरमा� खच� गनु�पद�छ ।

१९ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मतफ�

: 
संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म िश�ा शश�त तफ� को रकमबाट िनकासा िदई खच� गराउँदा काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ को आधारमा तोिकए बमो�जम
काय� गराई खच� गनु�पन� �यव�था छ ।नेपाल सरकार िश�ा तथा मानव �ोत के��ले च.नं.२५४-२०७८।३।२० को प�बाट रा�� पित शैि�क सुधार काय��मतफ� को रकम
भौितक पूवा�धारको समेत त�काल िनकासा िदई स�प� ह�न बाँक� काम गन� गराउने �यव�था गरी िनकासा िदन प�रप� गरेको छ । सोही प�रप�को आधारमा देहायका
िव�ालयह�लाई भवन िनमा�णको लािग रकम िनकासा िदएकोमा िव�ालयले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ को �यव�था बमो�जम पेश ह�नुपन� काय�
स�प� �ितवेदन लेखापरी�णको �ममा पेश भएन । स�झौताको शत� अनुसार भएको िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन �माण पेश ह�नपन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम

दगुा� मा.िव. २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००

मोहनमाया मा.िव. ४ कोठे भवन िनमा�ण ३६०००००

ज�मा ५४०००००  

५,४००,०००

२० अनुगमन मू�यांकन
पा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर परी�ण गन� मापद�ड तयार गरी िनयिमत �पमा अनुगमन मु�यांकन गरी �ितवेदन साव�जिनक गरी िनयमन गनु�पद�छ ।  

२०.१ िविभ� लेखापरी�णमा साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापन गन� आव�यक मापद�ड, अनुगमन �ितवेदन लगायतको िववरण पेश नभएको कारण यस स�ब�धमा एिकन गन�
सिकएन ।
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२०.२ लेखापरी�णमा िव�ालय अनुगमन मापद�ड, अनुगमन लगायतको िववरण पेश नभएको कारण यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

२१ सेवा �वाहतफ� ः 
सेवा �वाह िववरण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो नाग�रकह�लाई �दान गरेका सेवा र सोको �भावका�रता स�ब�धमा अनुगमन तथा पृ�पोषण समेत
�लई सेवाको गुण�तर समेतमा आ�व�त भई सेवा �वाह स�ालन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा �दान गरेको सेवाह�को स�ब�धमा िववरण माग
ग�रएकोमा यस स�ब��ध िववरण पेश ह�न नआएकोले पा�लकाको सेवा �वाहको अव�था स�ब�धमा थप िव�लेषण गन� सिकएन ।

२२ ९४,

१३६ र
१७२

िनःशु�क पा�पु�तक र छा�वृ�� खच� अव�था
संघीय सरकारबाट �ा� बजेट तथा काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकए बमो�जमका खच�को िनद�िशकाको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा
िनकासा िदएको पा�पु�तक खच� र छा�वृ�ीको खच� अव�थाको परी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन
: 

पा�लकाले शैि�क स� २०७८ को क�ा ४ को पा�पु�तक अनुदान रकम  वटा िव�ालयमा िनकासा िददंा �ित िव�ाथ� �.३७०।- को दरले िनकासा
िदनुपन�मा �.३९७।-को दरले िविभ� १९ वटा िव�ालयमा - चमरथाप �ा िव बाहेक िनकासा िदएकोमा बढी िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गरी
संघीय स��त कोष िफता� दा�खला ह�नुपन� �...

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को २०७८।२।२५ च नं ३९५ को प�रप�ानुसार न पाले २०७७ को ईिमस डाटाको आधारमा भौचर नं ९४ बाट
�.३८७२४५२/- भौचर नं १३६ बाट �.११६०९०६/- र भौचर नं १७२बाट �.१२३९२१/- सिहत ज�मा �.५१५७२७९/- िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान रकम
िनकासा िदएकोमा तप�सलको िव�ालयमा ईिमस िववरण भ�दा बढी िव�ाथ�लाई पा�पु�तक रकम िनकासा िदएको दे�खएको र लेप अव�ध स�म शैि�क स� २०७८
को ईिमस डाटाबाट िव�ालयमा िनकासा पठाईएको रकमको िभडान गरी बढी भए नभएको रकम एिकन गरेको पाईएन । 

िव�ालयको नाम २०७७ ईिमस अनुसार
कुल िव�ाथ� सं�या

िनकासा िदएको
िव�ाथ� सं�या

बढीिनकासा
रकम

कैिफयत

देवी मा िव
िवता�मोड ५

१६०२ १६४२ १७७६०६ क�ा ८ को ईिमस अनुसार िव�ाथ� सं�या १९८ रहेकोमा २३८ को िनकासा

१५,१८४
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िवर अमरसंह मा
िव िवता�मोड २

४५० ४५३ ३८५७१ क�ा ६-८ को ईिमस अनुसार िव�ाथ� सं�या १०८ रहेकोमा १११ को
िनकासा

प�र�न मा िव
िवता�मोड ५

२४४ २५३ ६८२२ क�ा ५ को ईिमस अनुसार िव�ाथ� सं�या २९  रहेकोमा ३४ र क�ा ६-८ को
ईिमस अनुसार िव�ाथ� सं�या ७५ रहेकोमा ८० गरी ज�मा ९ को बढी िनकासा

दगुा� मािव
िबता�मोड ९

८०६ ८२९ २८७०४ क�ा ८ को ईिमस अनुसार िव�ाथ� सं�या १०५ रहेकोमा १३७ को िनकासा

   ज�मा २५१७०३  

नगरपा�लकाले कोिवडको कारण ब�द भएको िव�ालयमा सो अव�धमा िनकासा ग�रएको िविभ� छा�वृ��ह� स�ब��धत िव�ालयह�ले िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरे
नगरेको अिभलेख �लई अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । तोिकएको काय�मा िनकासा भएको रकमको खच� सुिन��ततता ह�नुपद�छ ।

२३ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।
महानगरपा�लकाले धािम�क तथा सां�कृितक र अ�य सं�था सहायता �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �. २९०३३६२/- आ�थ�क सहायता िवतरण
गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२४ िविभ� पदा�धकारी सुिवधातफ� ः 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ को दफा ४ मा  नगरसभा �ारा गिठत िवषयगत सिमितमा उप��थत सद�यह�लाइ अनुसुिच२ बमो�जम
अ�य� लाइ �१५०० रअ�य सद�यलाई � १००० को दरले वठैक भ�ा िदने र सिमितको बैठक जितसुकै पटक वसे पिन उप��थत सद�यले मिहनामा एउटा बैठकको मा�
बैठक भ�ा पाउने �यव�था छ। पा�लकाले िन�न वमो�जम सिमितका सद�यह�लाई समेत � १५०० का दरले वठैक भ�ा भु�ािन गरेको र मा�सक एउटा भ�दा वढी बैठक को
बैठक भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो। ऐन मा भएको �यव�था भ�दा वढी दर तथा सं�या मा भु�ानी भएको वठैक भ�ा असुल गनु�पन� �

सिमितको नाम सहभागीको नाम थर बढी दरमा मा�सक बढी ज�मा बढी भु�ानी

१३१,७५०
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बैठक
सं�या

पाउने
दर

िदएको
दर

बढी दर कर क�ी घटाई
बढी भु�ानी
रकम

बैठक
सं�या 

भु�ानी कर क�ी
घटाई

अथ� तथा साव�जिनक
लेखा सिमित भौ नं
११४३।२०७८।३।२०

भािगरथा आचाय� ४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

�ेम �साद थापा ४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

पिव�ा कोईराला
ढंुगाना

४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

सोमराज थापा ४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

गणेश �साद दाहाल ४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

यादव अ�धकारी ४ १००० १५०० ५०० १७०० २ २५५० ४२५०

जयराम च�लागाई १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

पदम �साद �धिमरे १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

तेज कुमारी गौतम
बराल

२ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

राम बुढाथोिक ३ १००० १५०० ५०० १२७५ ० ० १२७५

वातावरण तथा िवपद
�यव�थापन सिमित भौ
नं ११६१।२०७८।३।
२०

कुल �साद सं�ौला १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

िकशोर कुमार पौडेल १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

पशु�राम खनाल १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५
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सुय� बहादरु लावती १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

िनम�ला देवी सुनार १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

पदमराज िघिमरे १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

िवधयेक सिमित भौ नं
११६१।२०७८।३।२०

िगता िघिमरे पोखरेल १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

अजु�न �सटौला १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

िदपक भ�राई १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

तारा भ�राई १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

सृ�ी ब�नेत १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

पदमराज िघिमरे १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

साव�जिनक सेवा तथा
�मता िवकास भौ नं
११६१।२०७८।३।२०

�ोपदी गणेश २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

�ेम कुमार खरेल २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

एिव�� ख�ी २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

कुमारी द�ज� २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

देवराज काक� २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

पदमराज िघिमरे २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

श�भु कुमार साह २ १००० १५०० ५०० ८५० २ २५५० ३४००

िदपेश गणेश २ १००० १५०० ५०० ८५० १ १२७५ २१२५
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम�काश �यौपाने २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

राम बुढाथोिक २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

तेज कुमारी गौतम
बराल

२ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

महे�� बराल २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

राज�व परामश� सिमित
भौ नं ११६२।२०७८।
३।२२

पिव�ा देवी महतारा ५ १००० १५०० ५०० २१२५ १ १२७५ ३४००

गणेश �साद दाहाल ५ १००० १५०० ५०० २१२५ २ २५५० ४६७५

सुरेन राजवंशी ५ १००० १५०० ५०० २१२५ १ १२७५ ३४००

च��कला पकुवाल ५ १००० १५०० ५०० २१२५ १ १२७५ ३४००

रामच�� िघिमरे ३ १००० १५०० ५०० १२७५ ० ० १२७५

डे�जनी आचाय� २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

पदमराज िघिमरे ५ १००० १५०० ५०० २१२५ २ २५५० ४६७५

देवराज काक� ४ १००० १५०० ५०० १७०० ० ० १७००

यादव अ�धकारी ३ १००० १५०० ५०० १२७५ ० ० १२७५

सोमराज थापा ३ १००० १५०० ५०० १२७५ ० ० १२७५

जय ित��सना ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

जयराम च�लागाई ४ १००० १५०० ५०० १७०० ० ० १७००

मेघराज बा�तोला ४ १००० १५०० ५०० १७०० ० ० १७००
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राम बुढाथोिक २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

तेज कुमारी गौतम
बराल

२ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

�काश �यौपाने २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

महे�� बराल २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

श�भु कुमार साह २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

िदपेश गणेश २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

वातावरण तथा िवपद
�यव�थापन सिमित भौ
नं १३०७।२०७८।३।
२९

कुल �साद सं�ौला ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

िकशोर कुमार पौडेल ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

पशु�राम खनाल ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

सुय� बहादरु लावती ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

िनम�ला देवी सुनार ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

पदमराज िघिमरे ३ १००० १५०० ५०० १२७५ १ ४२५ १७००

�काश मैनाली २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

सामा�जक िवकास
सिमित भौ नं ११२०।
२०७८।३।१६

संिगता िशवा ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

िदिपका िशवा ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

गंगा �साद �साँई ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५
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केशर बहादरु खवास ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

ितलचन भ�डारी ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

यादव अ�धकारी ५ १००० १५०० ५०० २१२५ ० ० २१२५

तुलसी पोखरेल ४ १००० १५०० ५०० १७००० ० ० १७००

िड�ी दाहाल २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

िदनेश �साद आचाय� २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

जानुका रे�मी २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

पु�पा काक� २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

िवकास िशवा १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

िम�लाल ओली २ १००० १५०० ५०० ८५० ० ० ८५०

िदपक सापकोटा १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

यम कुमारी भ�राई १ १००० १५०० ५०० ४२५ ० ० ४२५

ज�मा १३१७५०

२५ ख�रद तथा अ�य �यव�थापनः
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२५.१ सवारी साधन ख�रदःअथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं.

५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले ३ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �.९७३२००/- खच� गरेको छ ।

२५.२ िविभ� ख�रद स�झौता काया��वयनःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ अनुसार स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा
�वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गरे गनु�पन� �यव�था भएकोमा काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन। काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को
िनयम १२५ अनुसार परी�ण गन� �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुिट दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सोको एक�न गरी समयमा नै दाबी गनु�पन� �यव�था
गरेको छ। �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर काया�लयले सो अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन। 

२५.३ िविभ� गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम िनमा�ण स�ब��ध कामको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�मा �योग भएको साम�ीको गुण�तर परी�ण गराएर
मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको कामको गुण�तर प�र�ण नगरेको र ठे�का प�ा तफ� को कामको समेत QAP(Quality

Assurance Plan) �वीकृत गरी सोमा तोिकएको ि��वे�सी र परीमाणमा साम�ी परी�ण नगराई आंिशक मा� प�र�णको आधारमा भु�ानी गन� गरेकोले िनयममा भएको
�यव�था बमो�जम िनमा�ण काय�को गुण�तर प�र�ण गराएर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।

२५.४ िविभ� ख�रद स�ब��ध कागजातः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम साव�जिनक िनकायले ख�रद स�ब��ध काय� गदा� साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयबाट �वीकृत
ढाँचाका कागजात �योग गरी स�झौताका शत�ह� सिहतको ख�रद स�झौता गनु�पन�मा काया�लयले ख�रद स�ब��ध काय� गदा� �वीकृत ढाँचामा स�झौता गरी स�झौताका शत� र
अ�य �यव�थाह�लाई उ�ेख गन� नगरेको कारण पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगायतका �यव�था ह� �प� नभएकोले काम स�प� नभएको अव�था तथा स�झौता उ�ंघन भएमा
गनु�पन� थप कारवाहीको अव�था एिकन नदे�खएकोले �वीकृत ढाँचाको �योग गरी ख�रद स�ब��ध स�झौता र काय� गराउनु पद�छ ।

२५.५ िविभ� साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गनु�पन�, सुशासन �यव�थापन िनयमावली २०६५ को
िनयम १९ अनुसार साव�जिनक सुनुवाई ��येक ४ मिहनामा क��तमा १ पटक गराउनुपन� र �य�तो साव�जिनक सुनुवाईको �ममा सेवा�ाही सम� �ितव�ता जनाएका कुराह�
पुरा गन� काया�लयले गरेका �यासह� बारे जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�णमा यस स�ब��ध िववरण �ा� नभएकोले उ�ेख गन� सिकएन ।
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२६ अनुदान �ाि� उपयोगः

२६.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक आयबाट महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� कानूनमा �यव�था गरेरमा� खच� गन� स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले यस स�ब�धी कानूनमा �यव�था नगरी यो वष� �.२९०३३३२/- सहायता र अ�य काय�मा खच� गरेको छ । कानूनमा �यव�था गरेरमा� य�तो काय�मा
खच� गनु�पद�छ ।

२६.२ संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम �ा� भएका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा आषाढ मिहनामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� �ा� अनुदान रकम म�ये संघय सरकार बाट �� रकम म�ये िन�नानुसारको अनुदान रकम २०७८ �ावण मिहना मा मा� कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लय माफ� त िफता� गरेको छ। 

अनुदान संघ �देश

िवशेष अनुदान १७३६१३८२ ०

शशत� अनुदान १८१४९४९५२।०६ ०

२६.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम पा�लकाले अ�य िनकाय तथा �यि�लाई अनुदान िदँदा कानून तथा काय�िव�ध �वीकृत गरी सोही आधारमा मा� िदनुपन�मा यस
स�ब�धी काय�िव�ध तथा कानूनमा �यव�था नगरी िविभ� सामा�जक सेवा अनुदान िव�ीय अनुदान र एकमु� अनुदान िदई खच� गरेको छ । िविनयोजन ऐनमा रकम समावेश गरी
कानूनको आधारमा मा� अनुदान र सहायता खच� गनु�पद�छ । 
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२७ �े�गत िविनयोजन र खच� ��थित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले बजेट तथा काय��म तयार गरी �वीकृत गदा� तोिकएका �े� र उप�े�गतमा �लएका ल�य अनु�प �गित हा�सल
गन�को लािग बजेट ��ताव गदा� िदगो िवकास ल�य हा�सल ह�ने गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको यस वष�को �े�गत खच� िववरण िन�नानुसार दे�खएको छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (�ितशत)

१ आ�थ�क िवकास ४,७८,३४,२७० ४,१८,३२,९४२.९८ ८७.४५

२ सामा�जक िवकास ५१,३७,०६,७४३ २८,२१,८३,९०४.६३ ५४.९३

३ पूवा�धार िवकास ७२,४२,८६,१७६.९२ ४९,०४,३६,६४०.२२ ६७.७०

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २,३५,५०,००० १,७८,७४,५८६.४५ ७५.९०

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १४,७९,७९,९६९.०८ १३,९१,२७,८४८.१९ ९४.०२

ज�मा १,४५,७३,५७,१५९ ९७,१४,५५,९२२.४७ ६६.६५

उपरो�ानुसार काया�लयले पूवा�धार िवकासमा �वीकृत गरेको िविनयोजन अ�य �े�को भ�दा तुलना�मक �पमा कम रहेको छ । �शासनीक तफ� को खच� िविनयोजनको तुलनामा
सबै भ�दा बढी खच� भई रहेको अव�था दे�खएकोले �शासनीक खच�मा िनय��ण गरी पूवा�धार तफ� को लगानीमा वृि� गनु�पद�छ ।  

२८ कोिभड-१९ तफ�

२८.१ १२५ २०७८-३-४ स�देश �सारण स�ब�धी साम�ी उ�पादन गदा� उ� स�देश �सारण गन� मा�यम समेत तोक� स�झौता गरी काय� गराउनुपन�मा काया�लयले काद�वीनी �ोड�सन ए�ड ट� े िनङ
से�टरबाट अिडयो/िभिडयो साम�ी िनमा�ण गरेको उ�ेख गरी �.१३५६०० भु�ानी गरेको छ । उ� साम�ी िनमा�ण र �सारण गन� स�ब�धी ट� े िनङ से�टर र नगरपा�लका बीच
भएको स�झौता पेश भएन । साथै से�टरले िनमा�ण गरेका स�देशह� �सारण गरेको अिभलेख समेत पेश नभएकोले तोिकएकै काय�मा खच� भएको सुिन��चत भएन । �सारणको
मा�यम र �थान यिकन नगरी स�झौता वेगरनै साम�ी उ�पादनमा गरेको खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �. 

१३५,६००
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२८.२ काया�लयले गत वष�को मौ�दात रकम म�ये यस वष� �ज�मेवारी सारी सोमा �देश सरकारबाट थप �.१० लाख र अ�य आ�नो योजना काय��मको बजेटबाट उ� कोषमा
�.७५९१९८० थप गरी ज�मा �.२४७९७७९२.६८ म�ये �.१७४४७५२३ खच� गरी वषा��तस�म �. ७३५०२६९.६८ मौ�दात देखाएकोमा सोको ब�क िभडान गरी
ब�क मौ�दात पेश नगरेको । गत वष� एन.एम.वी. ब�कमा छु�ै खाता खोली कारोवार संचालन गरेकोमा गरेकोमा यो वष� उ� ब�कमा रहेको रकमलाई दईु पटक ट� ा��फर गरी
एन.आई.सी. एिशया ब�कमा नँया खाता खोली रकम सारेको छ । वषा��तमा बाँक� दे�खएको मौ�दात िभडान गन� गरी दवु ैब�कको ब�क मौ�दात �माण पेश भएन । यस कोषबाट
यो वष� कनकाई नगरपा�लकाको प�को आधारमा कनकाई पीसीआर �याव कोष संचालन गन� सो नगरपा�लका माफ� त �.५००००० उपल�ध गराएकोमा उ� रकम उपल�ध
गराउने स�ब�धी नगरपा�लका र सं�था बीच स�झौता भएको दे�खएन । स�झौता वेगर िनकासा ग�रएको रकमबाट पा�लकाले उ� �यावमा सं�िमतह�को नमूना परी�ण
वापतको रकम क�ा गन� जानकारी िदएको छ । स�ब��धत सं�थाको खातामा ज�मा भएको र सोबाट भएको खच� समेत पेश नभएकोले खच�को सुिन��चता भएको छैन ।

२८.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम ख�रद स�ब�धी काय� गदा� िनयममा तोिकएको �यव�था बमो�जमको आधारबाट तोिकएको �कृया पुरा गरी खच� गनु�पन� �यव�था
छ । काया�लयले कोरोना सं�मणको अव�धमा उपचार साम�ी ख�रद तथा �वारे��टन, आइसोलेशन से�टरका लािग अ�य साम�ी ख�रद गदा� �ित�पधा� वेगर सोझै ख�रद गन�
गरेको पाइयो । राहत िवतरणको लािग ख�रद ग�रएका खा� साम�मी म�ये ७०० केजी नुन र ६६० केजी दाल िवि� गरी २०७७।१२।२५ मा �.८२९८० आ�दानी गरी
सोही खाताबाट खच� गरेको छ ।

२८.४ खोप सेवाः पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार २०७७।७८ को अव�धमा भेरीसेल २०८६ र कोिभ�स�ड ४८८५ सिहत ६९७१ डोज खोप �ा� भई ३४९७ पुरष तथा ३४७४
मिहलाह�ले खोप �लएको िववरण पेश भएको छ ।
 

२८.५ पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार कोिभड-१९ िनय��ण र �यव�थापनमा २०७८ साल आषाढ स�म �.२४७९७७९२.६८ �ा� भएको र सो म�ये आइसोलेशन के�� िनमा�ण
तथा �वारे��टन र कोिभड अ�पताल �यव�थापनमा �.६८३३६२५/- जनशि� प�रचालनमा �.३६०४०९६/- तथा औष�ध उपकरण र सामा�ी ख�रदमा �.४०६२७२५/-

खच� गरेको दे�खएको छ ।

२९ अधुरा ठे�कातफ� ः
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२९.१ िविभ�
िबता�मोड नगरपा�लका अ�पताल

1. मोिबलाईजेशन पे�क� क�ीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िबलको भु�ानी गदा� स�झौताको शत�मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था
गरी पे�क� रकम ��येक रिनङ िबलबाट क�ा गनु�पन�मा काया�लयले िबता�मोड नगर अ�पताल िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायीलाई आ व २०७६।७७ मा
�.९६०००००/- पे�क� उपल�ध गराएको र २०७७।३।३१ मा �थम रिनङ िबल बापत �.११६८०२००/- भु�ानी गरेको तथा यो वष� ते�ो रिनङ िबल स�म
�.१४०४६६१६/- भु�ानी गदा� �.१४११००/- मा� पे�क� क�ा गरेको पाईयो । तोिकएको आधारबाट ��येक रिनङ िबलबाट पे�क� क�ा नगरेकोले स�झौताको शत� र
िनयमा भएको �यव�थाको पालना गरेरमा� पे�क� िदई क�ा गनु�पद�छ ।

वडा नं ६ काया�लय भवन

1. अधुरो ठे�का फाईनलः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िबलको भु�ानी गदा� स�झौताको शत�मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले वडा नं ६ को वडा भवन िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यावसायीसंग २०७७।२।३१ मा स�झौता गरी २०७७।८।२६ स�म काय� अव�ध रहकोमा िनमा�ण
�यवसायीले शु� अव�ध िभ� कुनै कामको िबल र �गित पेश नगरेकोमा �यादथप गरी २०७८।२।२६ स�म(कोिभडको अव�था देखाई) पुर् याएको छ । िनमा�ण
�यवसायीको उ� अव�धपिछ �यादथप नगरेको र यो वष� अ��तम िबल तयार गरी काय� स�प� �वीकृत गरेकोमा स�झौता अनुसारको कामको प�रमाण म�ये 3 MM

Thick fine cement punning work on floor तथा Double coat water proof cement painting तथा ईनामेल समेतका काय� नगराई ठे�का फाईनल गरेको
पाईयो । स�झौता बमो�जमका काय� नै नगराई ठे�का फाईनल गरेकोले बाँक� काय�मा थप लागत �यहोनु�पन� अव�था दे�खयो । य�तो काय�मा िनय��ण गरी स�झौताका
सबै काय� पुरा गराएर मा� फाईनल िबल तयार गरी भु�ानी गनु� पद�छ ।

२९.२ िविभ�
िबता�मोड नगरपा�लका अ�पताल

1. िबमाः

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा िनमा�ण काय�को स�झौता गन� िनमा�ण �यवसायीले साईट ह�ता�तरण भएको अव�ध दे�ख िनयमावली २०६४
को िनयम ११२ मा िनमा�ण काय�को स�झौता गन� िनमा�ण �यवसायीले साईट ह�ता�तरण भएको अव�ध दे�ख �ुटी स�याउने अव�धस�म अव�ध समेिटएको कामको िवमा

६,१५७,८१३
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गराई पेश गनु�पन� �यव�था छ । यो अ�पताल िनमा�णको अव�ध २०७७।३।८ दे�ख २०८९।३।१ स�म रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई िबमा बापत �.३३२२३९/-

भु�ानी गरेकोमा िनमा�ण �यवसायी धु�लखेलिनमा�ण सेवाले पेश गरेको िबमा पो�ल�सको अव�ध २०७८।२।२६ दे�ख २०७९।२।२८ स�मको रहेकोले स�झौता भ�दा १
वष� पिछको अव�धबाट �ुटी स�याउने अव�धक नसमेटीएको िबमा पो�ल�स समावेश गरी रकम भु�ािन गरेकोले �ुटी स�याउने अव�ध समेटीएको िबमाको पो�ल�स
�लनुपन� अिनयिमत खच� �.३३२२३९/-

1. कामको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िबलको भु�ािन गदा� करारको शत� बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । िनमा�ण
स�ब��ध काय� गराई भु�ानी गदा� �वीकृत ��ा�डड� �पेिशिफकेशन बमो�जम खपत ग�रएका साम�ीको गुण�तर परी�ण गराएरमा� भु�ानी गनु� पन�मा यो अ�पताल
िनमा�ण काय�को िडिपआर तथा ��ा�डड� �पेिशिफकेशन र �वीकृत QAP लेखापरी�णमा पेश भएन । िनमा�ण काय�मा �योग भएका साम�ीह�को �वीकृत ��ा�डड�
�पेिशिफकेशनमा तोिकएको प�रमाण र ि��वे�सी अनुसार परी�ण नगराई यो वष� स�म क���ट काय�(M20 / M15) तथा ६७७४१.२६ के.�ज. ड�डी खपतको रिनङ
िबल तयार गरी �.५८२५५७४/- भु�ानी गरेको छ । अ�पताल संरचना िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण बेगर भु�ानी गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ । भवन िनमा�ण
काय� गराउँदा गुण�तर परी�ण गराएरमा� भु�ानी गनु�पन�मा परी�ण बेगर भु�ानी गरेको अिनयिमत �.५८२५५७४/-

2. अ�थित सदन-जगत ब�ती सडक ख�डमा Asphalt concrete को काय� ४०५.८५ घ.मी. गराई �.७५०५३३८/- भु�ानी गरेकोमा उ� कामको चेनेज खुलाई Core

cutter value समावेश नभएको र 0.04m को Thickness को आधारमा कुल प�रमाण गणना ग�रएकोमा सो कामको समेत परी�ण गराई �याव �रपोट� समावेश
नगरेकोले कालोप�े कामको काय� स�प� गरेपिछ गुण�तर परी�ण �लएर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।

3. साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा काय�स�पादन जमानत स�ब�धी �यव�था रहेको छ । ख�रद स�झौता गदा� पेश ग�रएको काय�स�पादन
जमानतको अव�ध �ुिट स�चाउने अव�ध भ�दा 1 मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� गरी तोिकएकोमा यस ठे�काका िनमा�ण �यवसायीको फाइनल िवल २०७८।३।२९ (१५
जुन २०२१) मा मा� भु�ानी गरेको छ । िनमा�ण �यवसायी �संह ए�ड �दश�ले स�झौता गदा� पेश गरेको �.1506710/- को काय�स�पादन जमानतलाई ब�कले �यारे��ट
घटाई �.1079803/- गरेकोमा काया�लयले सो स�ब�धमा यिकन नगरी घटी मा�को जमानत �वीकृत गरेको दे�खयो । स�झौता शत� अनुसार २०७९।४।२८ स�मको
अव�ध समेिटएको काय�स�पादन जमानत �लएर मा� बाँक� रकम भु�ानी गनु�पद�छ ।
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२९.३ िविभ�
रेखाखोला क�भट�(NCB 07-2076।77)

1. पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा ख�रद स�झौतामा तोिकएको अव�ध िभ� काय� स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीले
साव�जिनक िनकायलाई पूव�िनधा��रत �ितपूित� ितनु�पन� �यव�था छ । रेखाखोला क�भट� िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायीको शु� स�झौता अव�ध २०७७।८।२६ स�म
रहेकोमा काया�लयले �याद थप गरी २०७८।१।२६ पुर् याएको छ । उ� अव�धपिछ �यादथप नभएकोमा िनमा�ण �यवसायीले २०७८।२।३० मा मा� काया�लयमा काम
स�प� भएको िनवेदन दता� गरेको पाईयो । िनमा�ण �यवसायीलाई अ��तम िबल २०७८।३।१७ मा भु�ािन गरेकोले स�झौतामा तोिकएको अव�ध भ�दा िढलो काम गन�
िनमा�ण �यवसायीलाई िनयमानुसार पूव�िनधा��रत �ितपूित� �लएरमा� भु�ानी गनु�पन�मा सो अनुसार नभएकोले पूव� िनधा��रत �ितपूित�बापतको �.९३१३४/- असुल
ह�नुपन� �.

९३,१३४

३० ठे�का �यव�थापन र भु�ानी �कृया

३०.१ मेघावारी-क�चनजंगा सडकः
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङिवल वा अ�य िवलको भु�ानी गदा� वा�तिवक स�प� कामको नापी िकतावका �मािणत कामको मा� भु�ानी
गनु�पन� �यव�था छ । यो ठे�कामा िनमा�ण �यवसायीलाई अ��तम िवलको रकम भु�ानी गदा� तयार ग�रएको नापी िकतावमा इ�टर�ल�ीङ �लक िव�छाउने कामको ल�वाईको
आधारमाबाट �े�फल गणना गदा� ५ टु�ामा गरी कूल प�रमाण कायम गदा� सववेश राखेको �े�को ल�वाई भ�दा वेसकोस�को ल�वाई १०७ िमटर थप गरेको र �लक राखेको
�े�को कोस� तयार ग�रएको भ�दा ३१ मीटर ल�बाई घटी दे�खएकोले कामको नापजाँचमा फरक गरी बढी प�रमाण गणना गरेकोले िन�नानुसारको �.३२४५५०/- र सो माफ� त
मू.अ.कर �.४२१९१/- असुल ह�नुपद�छ �.३६६७४१/-

आइटम ह�नुपन� प�रमाण गणना गरेको
प�रमाण

बढी प�रमाण दर रकम कैिफयत

8 वेसकोष�
काय�

726.47 घ.मी. 817.85 91.38 2500 228450 सववेसमा
नभएको
ल�वाई

   38.44 2500 96100 सववेस गरेको

१,२७४,३५०
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भ�दा
इ�टर�लि�ङ
घटी ल�वाई
मा� गरेकोमा
पुरै ल�बाई
�लएको

अित�थसदन जगतव�ती सडक
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� वा�तिवक स�प� कामको नापीमा �मािणत प�रमाणको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
आ.ब. २०७६।७७ दे�ख संचालन भएको यस ठे�काको फाइनल िवल भु�ानी गदा� आइटम नं. 7 plum wall को ल�वाई चौडाई र उचाई 1020*0.250*800 रहेकोमा सोही
वालको फाइनल िवलको नापजाँचमा 1020*0.250*900 को दरबाट गणना गरी चौथो रिनङ िवल स�म ४०८ घ.मी. भु�ानी भएको र अ��तम िवलमा फम�को काम नबढेकोमा
Plum wall उचाई मा� बढेको नापजाँच गणना गरी बढी भु�ानी गरेको ५१ घ.मी. ह�ने �.४०८०००/- र सोमा थप मू.अ.कर �.५३०४०/- समेत असुल ह�नुपद�छ
�.४६१०४०/-

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को रिनङ िवलको भु�ानी गदा� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले यो सडकमा कालोप�े समेतको काय� गराई भु�ानी गदा� Prime coat र Tack coat को खपतको प�रमाण �ित वग�िमटर १ �ल. को दरबाट गणना गरी  Tackcoat

तफ�  मा� �.1319019/- भु�ानी गरेकोमा िवटुिमन खपतको अनुपातको गणना र Asphalt concrete को Mix design समावेश नगरेको साथै सडक िनमा�ण काय� गन�
िडिभजन सडक काया�लयह�ले Tackcoat को खपत अनुपात �ितवग�िमटर 0.60 �ल. मा� कायम गन� गरेकोमा र सडक िनमा�ण स�ब�धी भौितक पूवा�धार तथा यातायात
म��ालयबाट �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशनमा समेत Tackcoat खपतको अनुपात गणनाको आधार तोिकएकोले सडक िनमा�ण काय�मा खपत Tackcoat को ��ेरेटको
गणनाबाट पुि� नगरी एकमु� १ �ल. �ितवग� िमटरबाट भु�ानी गरेकोले Asphalt �वीकृत दर भ�दा �.४४६५६८/- बढी भु�ानी भएको रकम पुन यिकन गरी असुल गनु�पद�छ
�.४४६५६८/-
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३०.२ अ�थित सदन-जगत ब�ती सडक
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काय� शु� ग�रसकेपिछ पूवा�नुमान नग�रएको प�र��थित सृजना भएकोमा ऐनको दफा ५४
मा तोिकएमा अ�धकारीले भे�रएसन आदेश �वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । यो ठे�काको लागत अनुमान �वीकृतमा रहेको िवल अफ �वा��टटीमा आइटम नं.१२ को
इ�टर�ल� �लक िव�छाउने काय� बा��मिक �कुल फुटसल स�मको �े�को समावेश नग�रएकोमा सो �े� समेतमा उ� काय� गराई अ��तम िवलबाट मू.अ.कर सिहत
�.३४३०९४८/- भु�ानी गरेकोमा भु�ानी अगाव ैकामको भे�रएसन �वीकृत नगरी नयाँ काय��े�मा काम गराई भु�ानी गरेको अिनयिमत खच� �.

३,४३०,९४८

३०.३ िविभ� मेघावारी-क�नजंघा सडकः-

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �प�या भ�दा बढीको िनमा�ण काय�को स�झौता गन� िनमा�ण �यवसायीले साईट ह�ता�तरण भएको
अव�ध दे�ख िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा िनमा�ण काय�को स�झौता गन� िनमा�ण �यवसायीले साईट ह�ता�तरण भएको अव�ध दे�ख �ुटी स�याउने अव�धस�म
अव�ध समेिटएको कामको िवमा गराई पेश गनु�पन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायी संग २०७७।३।१ मा �.३०१३४०२०/- मा काय� गन� गरी २०७७।७।२८ स�म
अव�ध रहेको यो ठे�का को BOQमा िबमा बापतको रकम समावेश गरी स�झौता भएकोमा कामको िवमा नगराई फाईनल िबल भु�ानी गरेको छ । ख�रद स�झौता र
िनयममा भएको �यव�थाको पालना नगरी काय� गराएकोले य�तो काय�मा िनय��ण गरी तोिकए बमो�जम िबमा गराएरमा� िनमा�ण स�ब��ध काय� गनु�पद�छ ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थत स�झौता काया��वयनको �ममा �सज�ना
भएमा भे�रएशन जारी गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले यो ठे�कामा Relocation of service समेतको आईटम समावेश गरी स�झौता गरेकोमा यो वष� ठे�काको
अ��तम िबल तयार गरी काय� स�प� �वीकृत गरेको पाईयो । �वीकृत िडजाईन अनुसार उ� आईटमको काम नगराई ठे�का फाईनल गरेकोले सडक स�ालनमा
सहजता ह�ने नह�ने िन��चत दे�खएन ।
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३१ ठे�का �यव�थापन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३क(३) मा �याके�जङ स�ब�धी �यव�था रहेको छ । ख�रद स�ब�धी काय�को �याके�जङ गदा� एक आपसमा अ�तर स�ब��धत
भई एउटै �याकेजङमा संचालन गनु�पन� भएका बाहेक �ित�पधा� संकुिचत र �सिमत गन� गरी ठुला ठुला �याकेज बनाई बोलप� आ�ान गन� नह�ने �यव�था छ । काया�लयले यो वष�
ख�रद स�ब�धी कामको वोलप� आ�ान गदा� फरक फरक वडाह�मा ग�रने िविभ� फरक फरक िनमा�ण काय�को लािग ३ वटा स�म काय� एउटै �याकेजमा समावेश गरी ठे�का
आ�ान गरेको पाइयो । परी�णको �ममा िन�नानुसारका कामको एउटै �याकेज �वीकृत गरी खच� गरेको दे�खयो ।

ठे�का नं./िमित कामको िववरण लागत अनुमान ठे.नं. स�झौता रकम िनमा�ण अव�ध

ठे.नं. ४/2077/78 �भुलाल माग�
अ�फा�ड काय�

6763111 �गितनगर
कालोप�े

  

सूय�नगर व�स
क�भट�

1521720 आठक�े व�स
क�भट�

5647426 2078/3/2 –
2079/3/1

का�लका नगर
व�स क�भट�

2599858 �गित नगर
शंकरवाडी सडक

  

ठे.नं. ४/2077/78 सु�दर सामुदाियक
भवन

    

अदवुा खोला
प�क�पुल

  5141009.78  

हच�ना लवगंज
व�स क�भट�

    

 
उपरो�ानुसारको ठे�का �वीकृत गरी स�झौता भएतापिन यो वष�स�म कुनै कामको �गित नभई मोिवलाइजेशन पे�क� मा� िदएको छ । �ित�पधा�लाई �सिमत गन� गरी ठुलो
�याकेज तयार गन� र काम समेत संचालन नह�ने अव�थामा सुधार गरी पूण� �ित�पधा�बाट ख�रद काय� गनु�पद�छ ।
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३२ �याद थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौताको �याद थप स�ब�धमा �यव�था रहेको छ । ठे.नं. १।२०७७।७८ बाट िवता�बजार-यातायात
काया�लय सडक िनमा�ण काय� गन� �.११८९३३४४/- मा २०७७।११।६ दे�ख २०७८।३।२१ स�मको अव�ध राखी स�झौता भएकोमा यो वष� स�म दो�ो रिनङ िवलस�मको
भु�ानी भएतापिन उ� काय� फाइनल नभएको र �याद थप गरेको �माण समेत पेश नभएकोले िनमा�ण �यवसायीले �याद समा� ह�नु २१ िदन अगाडी �याद थप माग नगरेमा
िनयमावलीको िनयम १२१ बमो�जमको पूव�िनधा��रत �ितपूत� �लई बाँक� काम पुरा गनु�पद�छ ।

३३ िविभ� सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा एक लाख �प�या भ�दा बिढको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन�, दफा ६ मा ख�रद योजना बनाउनु पन�,  दफा ८(२) मा
ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१घ) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै
पटक वा पटक पटक गरी �.५ लाख भ�दा बिढ रकमको ख�रद एउटै, फम� वा  सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था भएको तथा िनयम ११ मा मालसामान ख�रद गदा�
स�ब��धत मालसामानको �पेिशिफकेशन समेतको आधारमा लागत अनुमान �वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले डे�सटप, �यापटप , ि��टर, मोबाईल, िटिभ, �स�स
टीिभ, िविभ� 

साईजका फिन�चर सोझै र दरभाउप�को मा�यमबाट पटक पटक ख�रद गदा� मालसामानको �पे�सिफकेशन र लागत अनुमान �वीकृत गरी ख�रद नगरेकोले ख�रद ग�रएका
मालसमानको गुण�तर एवं वारे�टी �यारे�टी एिकन गन� सिकएन । प�र�णबाट उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी िन�न अनुसार �.२५५९०५८/- खच� गरेको दे�खयो ।
कानुनको पालना नगरी खच� गरेको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

भौ नं र िमित फम�को नाम सामान रकम कैिफयत

११०।०७८।३।
१६

ए�सया बुक से�टर मसल�द तथा काया�लय सामाि� ४६४२४ एकै
पाट�बाट
एक पटक
भ�दा बढी
सोझै
ख�रद

२६३।२०७७।९।
१

ए�सया बुक से�टर मसल�द तथा काया�लय सामाि� ६७१८०

२।२०७७।५।१९ क�णा ���न ि��ट मसल�द तथा काया�लय सामाि� २१८७६७

२१७।२०७७।७।
२

क�णा ���न ि��ट मसल�द तथा काया�लय सामाि� ३४७२४९

२,९३८,५०६
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१२३०।२०७८।
३।२५

सुय�िदप इले�ट� ोिन�स मसल�द तथा काया�लय सामाि� २३३९०८

५२१।२०७७।
१०।१२

सुय�िदप इले�ट� ोिन�स मसल�द तथा काया�लय सामाि� १०५११७

१२३०।२०७८।
३।२५

सुय�िदप इले�ट� ोिन�स मसल�द तथा काया�लय सामाि� २३३९०८

११०।२०७८।३।
१६

नेपाल फायर ए�ड से��ट
सोलुसन

अि� िनय��ण सामाि� ६८७२०९ तोिकएको
�समा
भ�दा
बढीको
सोझै
ख�रद

१२३४।२०७८।
३।२५

क�णा ���न ि��ट छपाई ६१९२९६

ज�मा २५५९०५
८

 

काया�लयले िव�ापन �काशन स�ब�धी काय� सोझै ख�रदको मा�यमबाट एजे�सी माफ� त गरेकोमा छुट सुिवधा न�लएको �यहोरा आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएको
छ । यो वष� यसरी छुट न�लई िविभ� एजे�सी माफ� त �.३७९४४८/- भु�ानी गरेको अिनयिमत खच� �.३७९४४८/-
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३४ बढी भु�ानी 

�यास �ार�भ �ा�ललाई काया�लयले �यि�गत घटना दता�को िनिम� दता� िकताब �णाली िव�ुितय अिभले�खकरण गन� िशलब�दी दरभाउप� माफ� त ज�मा ७८७१०।०० को
सं�यामा काय� गन� स�झौता ग�रएकोमा �स�टम अनुसार ज�मा ५६३२८ को सं�यामा मा� अिभले�खकरण भएकोमासो वरावरको ५६३२८×४।९०.२७६००७।२० मा १३
�ितशत मु. अ. कर थप गरी ३११८८८।०० भु�ानी गनु�पन�मा ६८०५०।०० को �. ४।९० का दरले ह�ने रकममा १३ �ितशत मु. अ. कर थप गरी �. ३७६७९२।००
भु�ानी गरेको �यहोरा आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएकोमा बढी भु�ानी भएको रकम �.६४९०४/- असुल ह�नुपन� �.

६४,९०४

३५ ख�रद �कृयाको पालना ��थितः

३५.१ १२४४ २०७८-३-३० साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा वािष�क १० लाख �प�या भ�दा बढीको ख�रद गनु�पदा� वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ, िनयम ११ मा
मालसामान ख�रद गनु�पूव� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष� �लाउड टेक सोलुशन �ा.�ल.बाट डाटा सभ�र,

क��यटुर ख�रद र ई�टरनल
नेटविक� ङ �टडी समेतको काय� गन� लागत अनुमान तयार गरी �सलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रद काय� गरी �.१७६७०३७/- भु�ानी गरेको पाईयो । यस स�ब�धमा
दे�खएको अ�य �यहोराःव

सभाबाट �वीकृत बजेटमा सूचना �िव�ध सेवा ख�रद स�ब��ध काय�को लािग �.१५०००००/- मा� वािष�क बजेट �यव�था भएकोमा रकमा�तर बेगर �.२६७०३७/-

बढी खच� गरेको छ ।
उ� काय�को लागत अनुमान �.१९९५६४०/- �वीकृत देखाएकोमा �वीकृित अव�ध खुलाएको पाईएन ।
ई-िबड माफ� त ख�रद गरेकोमा आपूत�कले मालसामानक �पेिशिफकेशन र �ोशर समावेश नगरेकोमा राउटर, नेटवक�  र् याक, तथा वायरलेस सभ�र र मेन �वीचह� फरक
फरक उ�पादक क�पनीको उपल�ध गराउने गरी उ�ेख गरेकोमा उ�पादक क�पनी बाट मालसामान उपल�धताको �यारे�टी र आ�धका�रक िब�ेताको �माण समावेश
गरेको पाईएन ।
आपूत�कले िब�� गरेको सभ�र लगायतका उपकरणमा ३ वष�को �यारे�टी उ�ेख गरेकोमा उ�पादक क�पनीबाट �यारे�टी जारी गरेको दे�खएन ।

उपरो� अव�थाले यो ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको  ख�रद समब��ध �यव�थाको पालना गरी ख�रद भएको मा� नसिकएको अिनयिमत �...

१,७६७,०३७
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३५.२ १२४४ २०७८-३-३० मू.अ.कर िनयमावली २०५३ बमो�जम ठे�का वा करारको रकम भु�ानी गदा� ३० �ितशतका दरले मू अ कर क�ी गरी काया�लयले स�ब��धत िव�ेताको नामबाट ज�मा गनु�पन�
�यव�था छ । स�लायस� (�लाउट टेक सोलुशन)लाई रकम भु�ानी गदा� मू अ कर क�ी गरी दा�खला नगरेकोले सो रकम स�ब��धत मिहनाको कर िववरणमा समावेश गरी
समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �...

६०,९८६

३६ िबिभ� िफ�ड भ�ाः 
नेपाल सरकारले २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने गरी संघ, �देश तथा �थानीय तहका कम�चारीह�को तलव भ�ा स�ब�धी �यव�था गरेको छ । अथ� म��ालयबाट �कािशत
तलवमान स�ब�धी सूचनामा �थानीय तहमा काय�रत कम�चारीलाई थप िफ�ड भ�ाको �यव�था रहेको पाइएन । पा�लकाले �वा��य शाखातफ�  काय�रत िन�नानुसारका
कम�चारीलाई मा�सक �१५०० को दरलेबािष�क �.१०८०००/- िफ�ड भ�ा भु�ानी गरेको छ । उ� रकम पाउने आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथ असुल ह�नुपद�छ �.

�स नं पद नाम मा�सक फ�ड भ�ा दर वािष�क रकम

१ �स अ न िम ड�वरमाया बा�कोटा १५०० १८०००

२ �स अ न िम गंगा देवी उ�ेती १५०० १८०००

३ �स अ न िम यसोदा दाहाल १५०० १८०००

४ अ न िम शम�ला उ�ेती १५०० १८०००

५ �स अ न िम पिव�ा देवी सं�ौला १५०० १८०००

६ अ न िम यसोदा �स�देल १५०० १८०००

ज�मा १०८०००

१०८,०००

३७ १३३१ २०७८-३-३० पदा�धकारी बैठक भ�ाः 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा नगर सभाको बैठकमा उप��थत सद�यह�ले अनुसुिच २ बमो�जम नगरसभा अ�य�ले  �
१५०० उपा�य� र अ�य सद�यले � १००० को दरले बैठक भ�ा पाउने �य�था छ। पा�लकाले नगरसभा अ�य�को � २५०० उपा�य�को � २२०० र अ�य सद�यह�को

४६,४१०
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�२००० को दरले बैठक भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो। बिढ दरमा भु�ानी भएको बैठक भ�ा असुल गनु�पन� �

�स.नं. पदा�धकारीको
नाम

पद ऐन
अनुसार
पाउने दर

भु�ािन दर बैठक
सं�या

बढी
भु�ानी
रकम

कर कि�
पिछ बढी
भु�ानी

1.    �ुव कुमार
िशवाकोटी

�मुख १५०० २५०० ३ ३००० २५५०

2.    पिव�ा देवी
महतारा

उप �मुख १००० २२०० ३ ३६०० ३०६०

3.    अि� �साद पा�डे वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

4.    नगे�� �साद
सं�ौला

वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

5.    िनता घतािन वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

6.    भोजराज �सटौला वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

7.    कुल �साद
सं�ौला

वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

8.    राजे�� �साद
�लङदेल
 

वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

9.    भिगरथा आचाय� का.पा.
सद�य

१००० २००० ३ ३००० २५५०

10. सुय� �साद वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०
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क�दगंवा

11. च��कला सं�ौला वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

12. अजय काक� वडाअ�य� १००० २००० १ १००० ८५०

13. पिव�ा पाठक वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

14. संिगता िशवा वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

15. दयु�धन गु�ङ का.पा.
सद�य

१००० २००० ३ ३००० २५५०

16. िगता िघिमरे वडाअ�य� १००० २००० ३ ३००० २५५०

17. सुरेन राजवंशी का.पा.
सद�य

१००० २००० ३ ३००० २५५०

18. �ौपदी कुमारी
गणेश

का.पा.
सद�य

१००० २००० ३ ३००० २५५०

19. गणेश �साद
दाहाल

सद�य
सिचव

१००० २००० २ २००० १७००

ज�मा ४६४१०
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३८ िविभ� िबधुत महशुलः 
�देश नं १, साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�व��ध िनद�िशका २०७५ को बँुदा नं २१ मा िबजु�ल पानी टे�लफोन महशुल िमटर �रिडङ पिछ तोिकएको
समयमानै भु�ानी ग�र छुट सुिवधा �लने तथा ज�रवाना नितन� �यव�था िमलाउनु पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले यस वष� िन�नानुसार िबधुत महशुल भु�ानी गदा� ज�रवाना
�.२६७३७/- भु�ानी गरेको छ।िनद�िशका को �यव�था िवप�रतको भु�ानी अिनयिमत दे�खएको �

भौचर नं मिहना िबल रकम ज�रवाना

९१।२०७७।६।१५ भा� ३४४० ८६०

 भा� ४३८११ १०९५२

७९४।२०७७।१२।१९ पौष १९९७ ४९९

 माघ ५७०१६ १४२५४

 फागुन १७२० १७२

ज�मा २६७३७

२६,७३७

३९ अनुगमन मू�यांकन र �मण खच�तफ� ः

३९.१ १२७६ २०७८-३-२७ अनुगमन मू�यांकन खच�ः

1. �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले �मण आदेश नं. �मणमा
खिटनेको नाम दजा� �मण खिटएको �थान, िमित समेत खु�ने गरी अनुसूिच ६ बमो�जमको ढाँचामा काया�लय �मुखबाट �मािणत गरी �मण अिभलेख रा�नुपन� र
�मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वा�नीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको थप �यव�था समेत गनु�पन� �य�था
छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमन मू�यांकन खच�मा �.१६८४००/-खच� गरेकोमा �मण अिभलेख खाता �मािणत र अनुगमन �ितवेदन राखेको पाइएन । �मण प�चात
अिनवाय� �पमा अनुगमन �ितवेदन रा�ने तथा आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था समेत गरी िनययमावलीको �यव�था पालना गनु�पद�छ ।
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३९.२ िविभ� �मण खच� र अिभलेख �यव�थापनः �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले
�मण आदेश नं. �मणमा खिटनेको नाम दजा� �मण खिटएको �थान, िमित समेत खु�ने गरी अनुसूिच ६ बमो�जमको ढाँचामा काया�लय �मुखबाट �मािणत गरी �मण अिभलेख
रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वा�नीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको थप �यव�था समेत गनु�पन�
�य�था छ । पा�लकाले यस वष� भ�ण खच�मा �.११७६५३५/-खच� गरेकोमा �मण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । �मण प�चात अिनवाय� �पमा �मण �ितवेदन रा�ने तथा
आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था समेत गरी िनययमावलीको �यव�था पालना गनु�पद�छ ।

४० िविवध खच�तफ� ः

४०.१ िविभ� सभा स�ालन खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध
खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� नगरसभा संचालन खच�मा �.५ लाख िविनयोजन गरेकोमा �याग ख�रद, खाना, खाजा, िचया, ना�ता लगायतको भु�ानीमा
सबै िविनयो�जत रकम खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । 

४०.२ िविभ� िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवधतफ�  मा� �. २० लाख िविनयोजन गरी �. १९ लाख ८४ हजार ९५० खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम
गनु� पद�छ ।  

४१ मम�तः 
मम�तः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १५(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै माल सामान मम�तगदा� स�ब��धत िवशेष�बाट लागगत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । �यसैगरी सवारी साधन तथा मेिशन औजार मम�त गद� म.ले.प.फा.नं. ४१४ बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन फारम र म.ले.प.फा.नं. ४१५
बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� सवारी साधन मम�तमा �. ९९९६८०/-र मेिशन औजार मम�तमा
४१०५१५७/- गरी ज�मा �.५१०४८३७ /-  खच� गरेकोमा सवारी साधन तथा मेिशनऔजार मम�त गदा� लागत अनुमान तयार गन� नगरेको, मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन
फारम तथा मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । िनयमावलीमा भएको �यव�था को पालना गनु� पद�छ।
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४२ ई�धनः 
�देश नं. १ साव�जनिक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधानको िक�सम, इ�धन खच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन
िन��चत मापद�ड बनाई �योगमा �याउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� इ�धन खच�को कुनै मापद�ड नै तयार नगरी इ�धन (काया�लय �योजन) मा �. ५०००००० 

खच� गरेको छ ।पा�लकाले यस वष� ई�धन पदा�धकारी (२२२११) मा वजेट िबिनयोजन नग�र पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई एउटै खच� िशष�क ई�धन काया�लय (२२२१२) बाट
खच� ले�ने गरेको पाइयो।पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई मा�सक �पमा िदने इ�धनको मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� रउपयोगको
िववरण खु�ने अिभलेख समेत राखेको पाइएन । ��येक सवारी साधनको �योगको लगबुक रा�ख स�ब�धी पदा�धकारीले �मािणत गनु�पन�मा  लगबुक अ�याव�धक राखेको
पाइएन ।ई�धन खच� र सवारीको �योग (िकलोिमटर ) िब�लेशण गरेको पाइएन। इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन इ�धन खच�को मापद�ड बनाउने, लग बुक  रा�ने र इ�धन
�योगको �यव�थीत अभलेख रा�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

४३ िविभ� खच�को अव�थाः 

फरक खच� िशष�कः �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७३७ मा काय�पा�लकाले सभावाट ��वकृत �समा र िशष�क वािहर गई बजेट खच� गन� पउने छैन भ�े
�यव�था छ।पा�लकाले िन�नानुसार खच� गदा� फरक खच� िशष�कबाट खच� लेखेको पाइयो । फरक खच� िशष�कबाट खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

भौचर नं र िमित िववरण खच� ले�नुपन�
िशष�क

खच� लेखेको
िशष�क

रकम

१३१७/२०७८/३/

३०
घरभाडा भु�ानी घरभाडा संचार महशुल ३६०००

१३०९/२०७८/३२
९

मेलिमलाप के�� को
िविवध तथा काया�लय
संचालन खच� भु�ानी

िविवध तथा
काया�लय
संचालन खच�

पदा�धकारी अ�य
भ�ा

६३०००

१३०६/२०७८/३/

२९
�मता अिभवृि�
ता�लम काय��म को
खच� भु�ानी

काय��म खच� िविवध १०००००

२,५०१,२८८
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११८४।२०७८।३।
२३

मेलिमलाप के�� को
िविवध तथा काया�लय
संचालन खच� भु�ानी

िविवध तथा
काया�लय
संचालन खच�

पदा�धकारी अ�य
भ�ा

१८९०००

१२२९/२०७८/३/

२४
क��यटुर ख�रद वापत
क��यटुर सोलुसन
लाई भु�ानी ,िवल
भरपाई समेत पेस
नभएको

काया�लय समाि� िवमा तथा
निवकरण

१६०४६०

१२२६/२०७८/३/

२२
मेलिमलाप के�� को
िविवध तथा काया�लय
संचालन खच� भु�ानी

िविवध तथा
काया�लय
संचालन खच�

पदा�धकारी अ�य
भ�ा

२५२०००

२८२/२०७७/८/८ क��यूटर,ि��टर
लगायतका सामि�
ख�रद

मेिशन
औजार,पँु�जगत

मेिशन औजार
मम�त,चालु

२७४६४६

४३१/२०७७/९/१
९

क��यूटर,ि��टर
लगायतका सामि�
ख�रद

मेिशन
औजार,पँु�जगत

मेिशन औजार
मम�त,चालु

३९७०८२

ज�मा    १४७२१८८

मू अ कर मा दता� नभएको संग ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९(२)(१क) मा साव�जिनक िनकायले �.बीस हजार भ�दा बढीको कुनै ख�रद
गदा� मू.अ.करमा दता� भएको �यि�,फम�, सं�था वा क�पिनबाट गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले िन�नानुसार ख�रद गदा� मू अ कर मा दता� नभएको फम�/सं�था संग
ख�रद गरेको रकम अिनयिमत �

भौचर नं र िमित फम� को नाम िववरण रकम
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११२६/२०७८/

३/१७
खरेल �टोर,िवता�मोड काप�ट,पदा�

ख�रद
४६३५०

१२९७/२०७८/

३/२९
जय भवानी, मेिचनगर रेनकोट ख�रद ६००००

४१६/२०७७/९/

१६
के िव िम�स जनरल
�याप हाउस

�याकेट ख�रद ५२०००

३२६/२०७७/८/

२३
खरेल �टोर,िवता�मोड काप�ट,पदा�

ख�रद
२६७६७५

११७३/२०७८/

३/२२
�िव�ध
संसार,िबता�मोड

काया�लय
सामान

१२८३५०

४४८/२०७७/९/

२२
आर के
हाईड� ोईले�ट� ीक
वक� सप,िवता�मोड

गाडी मम�त १०५७२५

ज�मा ६६०१००

भु�ानी िदन बाँक� िववरण वेगर भु�ानीः �थानीयसरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा सभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेटखच� गन� नपाउने
�यव�था छ। नगरपा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानी गदा� भु�ानीिदन बाँक�को िववरण नराखी गत आ�थ�क वष�को भु�ानी यस वष� गरेको पाइयो ।  ऐनको �यव�था
िवप�रतको भु�ानी िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौचर नं र िमित िववरण रकम

१०७।२०७७।६।
२०

आ ब २०७६।७७ को नगर
काय�पा�लकाको बैठक भ�ा

१९४०००
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भु�ानी

१७०।२०७७।६।
२८

आ ब २०७६।७७ को मिहला
�वयंसेिवका को यातायत खच�
भु�ानी

२२५०००

ज�मा ४१९०००

४४ िबल भरपाइः 

िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नु पन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीयउ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७ १ मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ।
िन�नानुसार खच�को भु�ानी गदा� स�व��धत लाई रकम बुझाएको भरपाईसंल� नभएको ले भरपमई पेश गनु� पन� �

भौचर नं र िमित िववरण रकम कैिफयत

११२८/२०७८/३/

१७
�ेरणा ए�ोभेटलाई तरकारी
िवउ ख�रद वापत भु�ानी

७५००० िवलभरपाई
नभएको

७५,०००

४५ सेवा परामश� खच�तफ� ः

४५.१ ११९४ २०७८-३-२३ स�झौताको शत� पालनाः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम २०६४ को िनयम १२४ मा अ��तम भु�ानी गदा� परामश�दातासंग भएको ख�रद स�झौताको शत� बमो�जम
काय� पुरा भएपिछ अ��तम भु�ािन िदनुपन� र िनयम ११७ मा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले २०७६।७७
मा स�झौता गरी  हाउसहो�ड �यािट�क �स�टमको काय� गन� िनय�ु ग�रएको परामश�दाता RIMC संग भएको स�झौताको शत�मा परामश�दाताले िफ�ड �रपोट� ड� ा�ट २ र
ईले�ट� ोिनक कपी, िफ�ड �रपोट� फाईनलको हाड�कपी ३ र ईले�ट� ोिनक कपी तथा �सिड र यजुर �यानुअल  ईले�ट� ोिनक िपिडएफ लगायतका स�टकपी काया�लयलाई बुझाई
सोको काय� ��वकार �ितवेदन तयार नगरी भु�ानी गरेकोले उ� �माण पेश ह�नुपन� �..

३,४७२,२०७
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४५.२ िविभ� करार सेवा शु�कतफ� ः
�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�
पदमा१६७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.४१४९०८६२/- खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) मा पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक,

सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर,ईले��ट� िशयन, चौिकदार, मा�ल, बग�चे र सरसफाई लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था रहेको छ । �थानीय तहले
मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको काय��म अ�धकृत १, इ��जिनयर १, अ.सव-इ��जिनयर ५ , जमदार १, फायर मेन ४, उजुरी �शासक १, जनस�पक�  अ�धकृत १, अ�धव�ा १,

पुजारी ४, सहायक क��यटुर अपरेटर १८, अिमन २, खानेपानी िव�ुत सहायक १, कृिषिवकास अ�धकृत १, मेकािनकल सहायक १, िश�ा �ोत �यि� १, पशु �ािव�धक २,

ना.�ा.स १, �याब अ�स�टे�ट २, दोभाषे १, मु�खया २, ख�रदार १, अनमी ६, अहेव ७, नगर िनरी�क ४, सामा�जक सुर�ा िवशेष� १ समेत ६९ जना करार िनयिु� गरी
बष�भरीमा�.२०४६१७९२/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �...

२०,४६१,७९२

४५.३ ११७९ २०७८-३-२३ सूचना तथा स�टवेयर संचालन खच�तफ� ः

1. आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०)मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । उ�े�खत गो�वारा भौचरबाट स�टेक ई�फो�सस �ा.�ल. लाई काया�लयमा एिककृत
कर संकलन तथा �ज�सी �यव�थापन �णाली स�टवेयरको वािष�क सपोट सेवा तथा अपडेट बापतको भु�ानी बापत फोटोकपी बील राखी �.१६९५००/- भु�ानी
िदएकोमा स�कल बील भरपाई रा�ख खच� ले�नुपन�मा �रत नपुया�ई फोटोकपी िबल रा�ख िदएको भु�ानी िदएको अिनयिमत �...

2. �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन� पाउने छैन भ�े �यव�था छ ।
पा�लकाले यो वष� सूचना �णाली तथा स�टवेयर स�ालन खच�(२२४१२) बाट ख�रद ईकाई सिमितको िविभ� िमितको बैठक भ�ा बापतको �.७६८०००/- भु�ानी
खच� लेखेको छ । तोिकएको िशष�क बाहेकको काय�मा भु�ानी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �..

९३७,५००
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४५.४ ११६७ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण र करार कम�चारीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (४) मा कम�चारी को दरव�दी ��ताव गदा� सेवा सुिवधाको लािग ला�े
खच� समेतको �ोत समेत िव�लेषण गरी �य�तो खच� सुिन��चत ह�नेग�रमा� दरव�दी ��ताव गनु�पन� �यव�था छ । कापा�य�लकामा गत िवगत दे�खनै शाखा महाशाखा खडा गरी
काय� स�ालन भई रहेकोमा यो वष�  परामश� सेवामा छु�ाईएको रकमबाट  संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गन� परामश�दाता गभन��स डेभलपमे�ट ए�ड �रसच� क�स�टे�सी
�ा�ल बाट काय� गराई �.११११३३२/-खच� गरेको छ । सोही �ितवेदनमा उ�े�खत पद र दरव�दीको आधारमा यस वष� िविभ� तहमा करारमा कम�चारी थप गरी तलब भ�ा
भु�ानी गरेको पाईयो । ऐनमा तोिकए अनुसार खच� �यहोन� �ोतको सुिन��चतता नगरी तथा �थानीय सेवा स�ालन स�ब��ध ऐन पा�रत भै लागु नह� ँद ैसंगठन तथा �यव�थापन
सव��णको आधारमा मा� थप कम�चारी िनयिु� गरी थप �ययभार बढेको दे�खयो ।

४६ संगठन संरचना दरव�दी पदपूित� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(१) मा संगठन तथा �यव�थापन सव��णको आधारमा संगठन संरचना कायम गन�पन� र ८३(३) मा संगठन तथा �यव�थापन
सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग आव�यक पन� तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरव�दी ��ताव गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले संगठन तथा
�यव�थापन सव��ण तथा ��वकृत दरव�दी िववरणको अिभलेख लेखापरी�णमा �ा� भएन ।कानूनमा भएको �यव�था अनुसार संगठन तथा �यव�थापन सव��ण ग�र संगठन
संरचना तथा दरव�दी िववरण िनधा�रण गनु�पद�छ ।

४७ �वा��य सशत�तफ� ः

४७.१ १४७ र
१५६

अस�ब��धत िशष�कबाट खच�ः संघीय सरकारबाट अ��तयारी सिहत �ा� काय��म स�ालन गदा� अ��तयारी र काय��ममा तोिकए बमो�जम खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले
�वा��यतफ� को कम�चारीको बैशाख, जे� र असार २०७८ को तलब भ�ाबापतको रकम�.४८४५९३७/- कृयाकलाप नं. २.७.२२.८८(�थानीय तहका �वा��य चौक�,
�ा.�वा.के. र अ�पतालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत ) बाट खच� ले�नुपन�मा रकमा�तर बेगर
�वा��य सशत�को कृयाकलाप नं.६.२.२.२९६ (मातृ तथा नव िशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा. गभ�वती उ��ेरणा. �यानो झोला र िनःशु�क गभ�पतन काय��म)बाट
भु�ानी खच� लेखेकोरकम अिनयिमत दे�खएको �..

४,८४५,९३७
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४७.२ १ २०७८-३-२७ एिककृत �वा��य पूवा�धार काय��मतफ� ः काया�लयले १५ शैयाको अ�पताल बनाउने काय�को िडिपआर तयार गन� परामश�दाता �सिभल ई��िनय�रङ क�स��ा�ट ए�ड
िब�डस� �ा �ल संग २०७७।११।१७ मा �.१२२६०५०/- को स�झौता गरी काया�देश िदएकोमा तोिकएको अव�ध िभ� Soil Test लगायतको काय� गन� कोिभडको कारण गन�
नसिकएको उ�ेख गरी �याद थप समेत िदई २०७८।२।३ मा िडिपआर बुझाएको िनवेदन िदएको आधारमा रकम भु�ानी गरेको पाईयो । स�झौता अनुसार परामश� दाताले
Soil Test �रपोट� तथा िडिपआरको ड� ा�ट �ितवेदन पेश गरी सो �ितवेदन उपर काया�लयले िदएको �ितकृया समेतलाई समावेश गरी अ��तम �रपोट� पेश गनु�पन� शत� रहेको छ ।
लेखापरी�णमा परामश�दाताले बुझाएको Soil Test �रपोट� र  काया�लयको �ितकृया समेिटएको अ��तम िडिपआर �ितवेदन पेश नभएकोले खच� सुिन��चत ह�न नसकेको �..

१,२२६,०५०

४८ िविभ� संघीय स��तकोष िफता�ः 
िश�ा सशत�तफ� ः िश�ातफ� का काय��मह� संचालन गदा� काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकएको आधारमा गनु�पन�मा काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा बाल
िवकास सहयोगी काय�कता�को पा�र�िमक मा�सक �.६०००/-, िव�ालय सहायक कम�चारीको पा�र�िमक मा�सक �.११५००/- र िव�ालय सहयोगीको पा�र�िमक मा�सक
�.७५००/-तोिकएकोमा सो �यव�था भ�दा फरक गरी पा�लका �तरीय िनण�यबाट  �मशः�.७४५०/-, �.४५००/- र �.५९५०/- थप ग�र मा�सक �.१३४५०/-,

�.१६०००/- र �.१३४५०/- भु�ानी िदने गरेको पाईयो। थप रकम पा�लकाकै चालु खच�बाट �यहोनु� पन�मा िनद�िशकाले तोके भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेको
म�ये िन�नानुसारको अव�धकोउ� थप रकम सशत�तफ� कै रकमबाट खच� लेखी भु�ानी िदएकोले काय��म िवप�रत बिढ भु�ानी गरेको रकम संघीय संिचत कोष िफता� ह�नुपन�
�...

�.सं. �यहोरा रकम

१ भौ नं १८४-२०७८।३।२८ बाट २८ जना िव�ालय कम�चारी र सहयोगीको नगरपा�लकाकोअंश १६९०५०

२ भौ नं १८४-२०७८।३।२८ बाट ४७ जना बाल  िबकास सहयोगी काय�कता�को नगरपा�लकाको अंश ३६३६००

३ भौ नं ९-२०७७।६।२५ बाट २८ जना िव�ालय कम�चारी र सहयोगीको नगरपा�लकाको अंश ३३८१००

४ भौ नं ९-२०७७।६।२५ बाट ४७ जना बाल िवकास सहयोगी काय�कता�को नगरपा�लकाको अंश ७२७२००

ज�मा १५९७९५०

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मतफ� ः भौ.नं.५१-२०७८।३।२४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददंा
लागत अनुमानमा भएको मू.अ. कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरी मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । भुतेनी धरधरेमा क�भट� िनमा�ण

१,६०८,३६९
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उपभो�ा सिमितसंग पा�लकाले �.२५०००००/- �यहोन� गरी �.३०९१०२०।९४ को लागत अनुमान भएको क�भट� िनमा�ण काय�को स�झौता भएकोमा सिमितले
�.३०७७७४०।६९ काय�स�प� पेश गरेकोमा पुरै रकम भु�ानी िदएको पाईयो । स�झौता भएकोमा लागत अनुमान भ�दा घटीको मा� काय� गराई कामको अ��तम िबल भु�ानी
गरेकोमा स�झौताको बाँडफाँडमा तोिकए बमो�जमको काया�लयले �यहो�रने रकम समेत सोही अनुपातमा घटाई भु�ानी गनु�पन�मा भुतेनी धरधरेमा क�भट� िनमा�ण उपभो�ा
सिमितबाट गराएको काय�को बढी भु�ानी गएको रकम असुल ह�नुपन� �...१०४१९/-

बजेट �मदान समेत लागत अनुमान काय� स�प� भु�ानी रकम बढी भु�ानी

२५००००० ३०९१०२०।९४ ३०७७७४०।६९ २५००००० १०४१९

४९ िविभ� �माण बेगर खच�ः 
सुरि�त नाग�रक आवासतफ� ः
भौ.नं.१४४-२०७८।३।३०(संघ) सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं ५(७) को �यव�था अनुसार पा�लकाले १४२ जना लि�त समूहलाई
ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गन� पिहलो िक�ता बापत ६० �ितशत रकम �.४२६००००/- िनकासा िदएकोमा काय�िव�धको बँुदा नं ८(७) अनुसार पिहलो
िक�ताको रकमबाट साम�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� स�प� भएको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा अ��तम िक�ता उपल�ध गराउनु पन� �यव�था
रहेकोमा यो वष� �थम िक�ता बापतको रकममा� िनकासा िदई बाँक� काय� नभएकोमा �वीकृत काय�िव�ध अनुसार तोिकएको आधारमा लाभ�ाहीको आवास िनमा�ण स�प�
भएको �माण पेश ह�नुपन� �...४२६००००/-

िश�ा सशत�तफ� ः

1. भौचर नं ४४।२०७७।११।२० बाट कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त पा�लकाले २० वटा
िव�ालयको बालिबकासक�ा दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�ह�लाई �वा��य साम�ी �यव�थापन गन� �ित िव�ाथ� �.२००/- को दरले (११४४४ िव�ाथ�को लािग) 

�.२२८८८००/-  िव�ालयको खातामा रकम िनकासा िदएकोमा िव�ालयले �वा��य साम�ी ख�रद गरी िवतरण गरेकको �माण लेखापरी�णमा पेश भएन । िनकासा
िदएको रकम बाट तोिकएको साम�ी ख�रद ग�र िवतरणको �माण पेश ह�नुपन� वा खच� नभएमा संिघय स��त िफता� गनु�पन� �...२२८८८००/-

2. भौचर नं ९१।२०७८।२।२ बाट िश�क िव�ाथ�लाई CUG सेवामा आव� गन� काय��म अ�तग�त पा�लकाले १९ वटा िव�ालयको क�ा ४ दे�ख १२ को �ित िव�ाथ�
�.१२५/- को दरले (९११९ िव�ाथ�को लािग)  �.३४१९६२५/- िव�ालयको खातामा रकम िनकासा िदएकोमा अनुदान रकमबाट ख�रद भएको साम�ी जडान भई
क�ा संचालन भएको पुि�ह�ने �माण �े�तासाथ पेश नभएकोले �योग पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� वा िनकासा रकम खच� नभएमा संिघय स��त िफता� गनु�पन�
�...३४१९६२५/-

१२,७२१,०७०
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3. भौचर नं १३५।२०७८।३।१५ बाट ९ िव�ालयलाई थप साम�ी िवकास तथा छपाईबापत �.३०००००/- िनकासा िदएकोमा खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� वा
िनकासा रकम खच� नभएमा संिघय स��त िफता� गनु�पन� �...३०००००/-

�थािनय पूवा�धार साझेदारी िवकास काय��मतफ� ः भौ.नं ११ र २४ सशत�, भौ.नं. ७७३(न.पा. पंू�जगत) उपभो�ा सिमतलाई नगद लागत साझेदारी बापतको रकम
िफता� गदा� रकम ज�मा भए नभएको एिकन गरी िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले देशभ� टोल सडक �तरो�ित तथा पुल संर�ण उपभो�ा सिमितसंग �.१८१४०११/- को लागत
अनुमान भएको वाल िनमा�ण काय�को सशत� तफ� बाट �.१५०००००/- उ स लागत साझेदारीबाट �.३०००००/- र जन�मदान �.१४०११/- खच� �यहोन� गरी स�झौता
भएकोमा �.१८१७११७८/- को काय�स�प� भएको �माण पेश भएको आधारमा सशत�तफ� को सबै रकम भु�ानी िदएको र लागत साझेदारीतफ� को रकम �.३०००००/- न.पा.
पंू�जगत िशष�कबाट भु�ानी िदएकोमा उपभो�ा सिमिततफ� को लागत साझेदारी अंश रकम पा�लका खातामा दा�खला भएको �माण �े�तासाथ संल� नभएकोले खच�
सुिन��चत गन� नसिकएको �...३०००००/-

सशत� पय�टनतफ� ः पा�लकाले तप�सलको भौचर लेखापरी�णमा पेश नभएको कारण खच� एिकन गन� नसिकएको �...१८०५०००/-

१०८-२०७८।३।१७ राजवंशी सामुदाियक भवन िनमा�ण १००००००

१०५-२०७८।३।१७ राजवंशी िशवालय तथा �ामथान पय�टन पूवा�धार ८०५०००

लघु उ�मतफ� ः

1. लघुउ�म काय��म संचालन गदा� मेडपा काय��म संचालन िनद�िशकामा तोिकएकअनुसार गनु� पन� �यव�था छ । यस काय��म अ�तग�त ता�लम �लएका उ�मीलाई
�िव�ध ह�ता�तरण गदा� �वीकृत लागत अनुमानको तोिकए बमो�जमको दरमा लागत सहभािगता रकम �यहोनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यस काय��मबाट ४७ जना
उ�मीलाई �सलाई मेिशन, चारो खाने ��ा�ड, तान, �सजर लगायतको �.४९३७००/- को साम�ी ख�रद गरी िवतरण गन� ��तावमा उ�मीले �.१२४७००/- लागत
सहभािगताको अंश �यहोन� गरी २०७८।३।९ मा िट�पणी �वीकृत गरेको पाईयो । ख�रद ग�रएको साम�ी भपा�ई माफ� त ह�ता�तरण ग�रएकोमा लागत साझेदारीको अंश
बमो�जमको रकम पा�लकामा ज�मा गरेको �माण तथा सो काय��मका सहभागीले स�ालन गरेको �यवसायको अनुगमन मू�यांकन गरी �ितवेदन तयार गरेको समेत
नदे�खएको �माण बेगरको खच� �...१२४७००/-  

2. भौचर नं १९६।२०७८।३।३० बाट उ�म िवकास सहजकता� क�पना िशवाकोटीले हाउस वाय�रङ र �यटुीपाल�र ता�लम स�ालन गन� �लएको पे�क� �.४०००००/-

फ�य�ट ग�रएकोमा खच� घटाई बांक� रहेको रकम �.२२२९४५/- पा�लका स��त कोषमा दा�खला गरेको भौचर संल� गरी पे�क� फ�य�ट ग�रएकोमा सो रकम संघीय
स��त कोष िफता� गरेको  �माण पेश ह�नुपन� �...२२२९४५/-
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५० िविभ� �धानम��ी रोजगार काय��मतफ�  
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का वडा नं.१, २, ३, ४,८ र १० मा बाटो मम�त तथा
संभार, �लम िनमा�ण, नाला िन मा�ण लगायत िनमा�ण काय� काय��म स�ालन गरी यस वष� रोजगारी उपल�ध गराई �.५०४७०००/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १ दे�ख २६
िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला �.४०६६०००/-, �शासिनक र काय��म खच� �.९८१०००/- समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा
अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।

५१ १४६ २०७८-३-३० िडिपआर �वीकृित बेगर खच�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम १ वष� भ�दा बढी स�ालन ह�ने िनमा�ण योजनाको िव�तृत सव��ण र लागत अनुमान तयार गरी योजना �वीकृत गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकालाई यवुा तथा खेलकुद म��ालयबाट �ा� खेल �ाम िनमा�ण योजनाको रकम �.३००००००/-बाट महे�� र�न मािवमा मदन भ�डारी खेल मैदानको पखा�ल
लगाउने काय� गराउन �.३६०२१८३/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उ� गन� २०७८।३।११ दे�ख २०७८।३।२३ स�मको अव�ध रा�ख स�झौता
भएकोमा उपभो�ा सिमितले �.१५७३७४८/- मा�को काम गरेको आधारमा अ��तम िबल तथा काय�स�प� �वीकृत गरेको पाईयो । उपभो�ा सिमितको कामको नापजाँच
गदा� ई��टमेटमा रहेको भ�दा �रटेिनङ वालको उचाई फरक गरेको र जगमा ढंुगा रा�ने काम �वीकृत चौडाई भ�दा बढी चौडाईमा गराई भु�ानी गरेको दे�खएकोले खेल �ाम
िनमा�ण काय� सोही िव�ालयमा ह�ने नह�ने िन��चत नगरी तथा िव�ालयले आ�नो खेलमैदान उ� �योजनलाई हसता�तरण नगरेको अव�थामा लगानी सु� भै सकेकोमा खेल
�ामको िडिपआर समेत तयार गरी �वीकृत गरेको पाईएन । िव�तृत सव��ण तथा लागत अनुमान बेगर नै पटके बजेटबाट योजना छनौट गरी खच� गरेकोले योजनाको कुल
लगानी सिहतको िव�तृत सव��ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� �...

१,५७३,७४८

५२ अनुदान सहायता खच�

५२.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७२ ले नगरपा�लकाले नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जम खच� िशष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� गरी तोिकए
िदएको छ । लेखापरी�णको �ममा पा�लकाले िविभ� सहायता रकम िवतरण गदा� र सामा�जक सहायता उपल�ध गराउदा चालु र पँूजीगत खच� िशष�क अनु�प नगरी पँुजीगत
खच� िशष�कबाट समेत अ�य सहायता उपल�ध गराई खच� गन� गरेको पाइयो । सरकारी सं�थाह�लाई समेत खच�को लािग सहायता उपल�ध गराएकोमा तोिकएको उ�े�य
�ाि�मा सहायता रकम �योग भए नभएको अनुगमन र मू�या�न गरी �ितवेदन तयार गन� गरेको पाइएन । सहायता उपल�ध गराउदा खच� दोहोरो नपन� सुिन��चत गरेरमा�
िनकासा गन� र सोको अनुगमन मू�या�न गनु�पद�छ ।
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५२.२ १३८ २०७८-३-१८ काय��म स�ालन खच� ��थितः िव�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� रकम खच� गदा� तोिकएको काय��मको लािग �वीकृत मापद�डको आधार पूरा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयलाई
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना माफ� त �ा� रकमबाट पकेट �े�को काय��म स�ालन गदा� धान पकेट काय��मकोलािग सूय� उ�त पशु पालन तथा आधुिनक कृिष
क�पनी �ा�ल लाई छनौट गरी �.५०००००/- भु�ानी गरेको पाईयो । पकेट �े� तथा संभा�य सं�था छनौट गदा� २ वष� स�म काय� गरेको र कृिष उ�पादन र �यवसायसंग
स�ब��धत समूह वा समूहमा आव� संघ सं�थालाई छनौट गनु�पन�मा उ� सं�था कृिष उपकरण िब�� िवतरणसंग स�ब��धत �यापा�रक कारोवार गन� उ�े�यले आ�त�रक
राज�व काया�लयमा दता� भई कारोवार गन� सं�था भएको तथा सं�था �यि�गत �पमा दता� गरी नाफामूलक सं�थालाई कृिष धान पकेटतफ� को रकम भु�ानी गरेको स�ब�धमा
पुनः एिकन गनु�पद�छ । सं�था तोिकएको मापद�ड िवप�रत दे�खएमा सो रकम िफता� �लई संिघय स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �...

५००,०००
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५२.३ िविभ� अनुदान िह�सा र खच� अव�थाः िव��य ह�ता�तरण माफ� त �ा� रकम खच� गदा� तोिकएको आधार र �वीकृत काय��म अनुसार स�ालन गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िविभ� काय��मह�मा सहभािगताको लािग तोिकएको छुट अनुदान �ा� गन� छनौट ग�रएका लाभ�ाहीह�ले �यहोनु�पन� लागतको अंश बापत अ�ीम �पमा ज�मा
नगराई िविभ� स�लायस� तथा िब�ेताह�बाट दररेट �लई पटक पटक फम� वा क�पनीलाई छनौट गन� र फम�ह�ले �ा�ताव गरेको मू�यमा घटीवाला फम�बाट िबल �ा� गरेको
आधारमा नगरपा�लकाले �यहोन� अंश सोझै फम�ह�लाई भु�ानी गन� गरेको पाईयो । कृषक तथा समूहले कृिष साम�ी, िबउमल िब�ेताबाट �ा� गनु� अगाव ैछनौट भएको
लाभ�ाहीले �यहोनु�पन� अंश बापतको रकम ज�मा नदे�खएको, कृषकले �यापा�रक फम�बाट �लएका कृिष साम�ी र उपकरणको मम�त संभार र वारे�टी �यारे�टी अव�था
नखुलेको, काया�लयले �वीकृत गरेको �पेिशिफकेशन अनुसार िब�ेताले उपकरण उपल�ध गराए नगराएको स�ब�धमा जाँचबुझ र �ितवेदन तयार नभएको, एकै फम�बाट दररेट
माग गरी पटक पटक छनौट गरेकोले अनुदानमा साम�ी �ा� गन� कृषकलाई प�रमाण तोिक िब�ेतालाई उपल�ध गराउन काया�लयले पठाएको प�रमाण र �सफा�रश अव�ध
खुलेको अिभलेख लेखापरी�णमा पेश नभएकोले कृिषतफ� को काय��ममा �यहो�रएको अनुदान खच� सुिन��चत भएको छैन । लेखापरी�णको �ममा प�र�ण गदा� िन�नानुसारका
फम�बाट ग�रएको ख�रदमा उपरो� अनुसारको अव�था दे�खएको छः

भौ नं  र िमित सामा�ीको िववरण भु�ानी रकम फम�को नाम

१०४३।२०७८।३।१४ ग�ौला मदर क�चर (२० के�ज दे�ख २०० के�ज स�म) ४४८२०० िब आर स�लायस�

१०४८।२०७८।३।१४ मकै छोडाउने मेिशन (२७ थान) ३७८००० तमोर कृिष भ�डार

१०४२।२०७८।३।१४ य ुिभ �लाि�क (११ थान) ४८३९९९ तमोर कृिष भ�डार

१०४१।२०७८।३।१४ �लाि�क म��चङ �सट(८८ थान) ४४८८०० �ेरा ट� ेडस�

१०४०।२०७८।३।१४ तारिपन �सट (६२ थान) ३७२००० स�ाट ट� ेडस�

उपरो�ानुसारको अव�थाले कृिष काय��ममा �यहो�रएको अनुदानबापतको रकम �वीकृत काय�िव�ध र छनौट भएका लाभ�ाहीले गुण�तरीय साम�ी �ा� गरी आफुले �यहोनु�पन�
अंशको रकम �यहोरेको अव�था खुलेको नपाईएकोले पा�लकाले काय��म स�ालन गरी खच� गदा� अनुदान तोिकएकैआधारमा गुण�तरीय ढंगबाट खच� भएको सुिन��चत
गनु�पद�छ ।
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५३ ६३ र
६४

सामा�ी ख�रद तथा खपतः 
साव�जिनक ख�रद  ऐन २०६३को दफा ५(१) मा िनमा�ण काय�को ख�रद गदा� लागत अनुमान �वीकृत गरेरमा� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले नगरका िविभ� सडकमा �ाभेल
िब��याउने काय� गन� वातावरण िवपद �यव�थापन सिमितमाफ� त रकम भु�ानी गरेको पाईयो । वडा नं ३ र ४ का ९ वटा बाटोमा मम�त र पु�वा िग�ी ख�रद गरी िब��याउने
काय� गरेको आधारमा सिमितलाई �.८८३१८७/- भु�ानी गरेकोमा िग�ी र माटो ख�रद काय� अजु�नधारा नगरपा�लकाको िविभ� खोला तथा �यि�गत ज�गाबाट र ढुवानी काय�
नगरपा�लकाको िट� परबाट गराएको उ�ेख गरेकोमा सडकमा उ� काम गनु� अिघ लागत अनुमान �वीकृत नगरेको, िट� परले ढुवानी गरेको उ�ेख गरेकोमा अव�ध र प�रमाण
नखुलाएको तथा िग�ी र पु�वा माटो िब��याई सकेपिछ भए गरेको कामको नाप जाँच गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी �वीकृत गरेको दे�खएन । िनमा�ण स�ब��ध काम
गदा� ख�रद ऐन र िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गरेरमा� गनु�पन�मा सो बमो�जम नगरी काम स�प� भएको �माण समेत पेश नभएको अिनयिमत खच� �...

८८३,१८७

५४ िविभ� गत वष�को योजनाको भु�ानीः 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत �समा बािहर गई बजेट खच� गन� नपाउने �यव�था छ । नगर काय�
पा�लकाले २०७६।७७ को बजेटमा समावेश भएका योजनाह� २०७७।७८ मा �याद थप ग�रिदने २०७७।१।२९ को िनण�यको आधारबाट योजनाह�को कामको
भु�ानी गरेको पाईयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० को �यव�था अनुसार तोिकएको अ�धकारीबाट �याद थप नगरी सभाको िनण�यबाट �याद
थप गरेको दे�खयो । काया�लयले िबता� बजार पुरानो दगुा� म��दर िनमा�ण काय�को लािग २०७६।७७ मा �.२५०००००/- योजना बजेट �वीकृत गरी २०७७।३।३१ मा
�.२७४३८३२/- को िबल भु�ानी गरेको छ । यो वष� पुनः २०७७।७।१८ मा योजना शाखाले उ� म��दरको अ��तम िबल भु�ानीको �सफा�रश गदा� कामको मू�यांकन
�.२७४३८३२/- नै देखाएकोमा उ� म��दरका आईटम वाईज काम म�ये C8 र C9 बाट को थप कामको नापजाँचबाट �.१०३७०००/- को िबल तयार गरी सो म�ये
�.८०००००/- पे�क� फ�य�ट गरी बाँक� �.२३७०००/- भु�ानी �सफा�रश गरेको छ । गत वष� �.२५०००००/- मा� छु�ाएको योजनालाई �ज�मेवारी सारेर थप
काम गराई भु�ानी गदा� कामको भे�रएशन नगरेको र पुनः पे�क� िदई खच� गरेकोले योजनाको कुल लागत र खच� एिकन गन� नसिकएको अिनयिमत �.

अधुरो योजनामा थप लगानीः

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(३)(ख) उपभो�ा सिमितबाट गराइने कामको िडजायन र लागत अनुमान तयार गन�,  नापजाँच र जाँचपास गन�
काय� साव�जिनक िनकायको ह�ने �यव�था छ । काया�लयले तराई मधेश समृि� काय��म तफ� को रकमबाट छठ समाज भवन िनमा�ण २०७७।८।२६ दे�ख २०७८।२।४
स�ममा गन� गरी �.६०२६६४७/- को स�झौता गरी यो वष� �.५००००००/- भु�ानी गरेको पाइयो । उ� रकमको काय� गन� स�झौता गदा� िनमा�णा�धन भवनको
िडिपआर सिहतको कूल लागत अनुमान �वीकृत गरी न�सा पास गरेको �माण पेश भएन । यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह�ः

उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौतामा भुईतला र पिहलो त�ाको िनमा�ण कामको प�रमाण राखी स�झौता भएकोमा फाउ�डेशन िनमा�ण अव�था नखुलेको

२,८३७,५२२
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उपभो�ा सिमितसँगको स�झौतामा समावेश लागत अनुमानमा १३१०४ के.जी. फलामेड�डीको काम गन� स�झौता भएकोमा कामको नापजाँच भु�ानी गदा� २९४९९
के.जी. ड�डी खपतको िवल तयार गरी �वीकृत गरेको

�वीकृत प�रमाण भ�दा ड�डी खपत १२५.११ �ितशत बढी गरी काय� गरेकोमा भे�रएसन �वीकृती नभएको,

भवनको न�सामा ड�डीको इि�मेट अनुसारको Bar bending Schedule समावेश नगरी िवल तयार गरेको

ड�डी र कंि�ट काय�को गुण�तर �यावटे� �रपोट� समावेश नभएको

िनयमावलीको िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले पाएको काय� आफैले गनु�पन� र भु�ानी गदा� मू.अ.कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा सिमितले पशुपित क��ट��सन
ए�ड इ�यपुमे�ट �ा.�ल.बाट रेिडमेड कंि�ट ख�रद गरेको �.७१२४९९/- िवल समावेश गरेको र सो िवजकमा �.८१८९६८/- मू.अ.कर समेत थप भएको ।

उपरो�ानुसारको अव�थाले यो िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त गराई भु�ानी गदा� भे�रएसन वेगर साम�ी खपतमा स�झौता प�रमाण भ�दा बढी भु�ानी िदएकोमा थप
भु�ानी िदनुपन� अव�था र भे�रएसन �वीकृत गरी संसोधन नभएकोले बढी ड�डीको प�रमाण खपतको भे�रएसन �वीकृती वेगर �.१८००५२२/- भु�ानी िदएको अिनयिमत
भु�ानी �.

५५ ११,६४,

१४९ र
५८३

भे�रएशन बेगर भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८ मा स�झौताको बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित समझौता काया��वयनको �ममा आईपरेमा भे�रएसन गरी
गराउनुपन� भ�े �यव�था छ । पा�लका र ि�ितज ना� समुहबीच २०७७।७।२३ मा झापा नाटक घर िनमा�ण गन� �.२८८७९६५/- को स�झौता भएकोमा लागत अनुमानमा
समावेश नभएको काय� "32 mm thick water proof readymade hard board pannel (Maindoor)" को भे�रएशन आदेश �वीकृत बेगर भु�ानी िदएको �.३६०९३/-

स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �...

३६,०९३

५६ िविभ� जिटल �कृितको िनमा�ण काय�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(९) बमो�जम उपभो�ा सिमितले �ा� गरेको कामको लागत अनुमानमा  हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जटील �कृितको काय�
भनी उ�ेख भएमा स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�तो मेिशन �योग गन� सिकने र ९(क) मा सो िवप�रत हेभी मेिशनरी �योग
गरेमो पाईएमा �य�तो उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र� गन� सिकने �यव�था छ । साथै ९७(१०)मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफ� ले स�प� गनु�पन� कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सब क�ट� ा�टरबाट गराउन पाईने छैन भ�े उ�ेख छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह�ः

११,८५३,२३५
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1. भौचर नं ८६८  लेखापरी�णको �ममा �ा� िबता� समावेशी टोलको रोड नं १ मा सडक कालोप�े स�ब��ध काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराई �.३३६००००/-खच�
गरेकोमा काया�लयले उ.स.ले पेश गरेको कामको िबलभपा�ई अनुसार क�न िनमा�ण सेवाबाट िबटुिमन ख�रदबापत �.९०४०००/-, जय�ी राम ट� ेडस�बाट म�ीतेल
ख�रदबापत �.२६९९९० /-, नवीन ट� ेड क�सन�बनट िडजेल ख�रदबापत �.७०४९६६/- लगायतको साम�ी ख�रद र मेिशन भाडाको िबल तथा भरपाईको आधारमा
भु�ानी िदएको पाईयो । िनमा�ण साम�ी ख�रद तथा मेिशनह� भाडामा �लई कालोप�ेको काय� गरेको आधारमा काया�लयले रकम भु�ानी गरेकोमा �वीकृत ��ा�डड�
�पेिशिफकेशन बमो�जम सडक कालोप�े काममा खपत भएका साम�ीको गुण�तर परी�ण बेगर भु�ानी िदएको, िडजेल म�ीटेल खपतको खच�लाई पु�ी ह�ने खपत
अनुपातको �माण नखुलेकोले कालोप�े गन� काय� काया�लयको पूव��वीकृित बेगर हेिभ मेिशन �योग गरी उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको भु�ानी िदएको खच�
एिकन गन� नसिकएको खच� �...३३६००००/-

2. पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िविभ� उपभो�ा सिमितमाफ� त खोला तटब�धन काय� गराई भु�ानी िदएकोमा नमुना छनौट गरी परी�ण ग�रएको तप�सलको योजनामा
स�ब��धत उपभो�ा सिमितले ख�रद ग�र �योग गरेको तारजालीको गुण�तर परी�ण बेगर भु�ानी िदएको पाईयो । गुण�तर प�र�ण बेगर स�प� ग�रएको काय�को
भु�ानी रकम स�ब�धमा आ�व�त ह�न नसिकएको �...१५०००००/-

भौचर नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम ख�रद साम�ी भु�ानी
रकम

१११२।
२०७८।३।२२

वडा नं ८ को लावरबारी पुलको तटब�धन
तथा बाटो मम�त उ.स.

३*१*१ �ज.आई. तारजाली ख�रद बापत �ी देवी ल�मी
हाड�वेयरबाट �.२३६१७०/-

५०००
००

१२१०।
२०७८।३।२८

वडा नं ८ को िबरेन तामाङको घरपूव� देउिनया
खोला तटब�धन उ.स.

�ी ख�का �ोदस� िनमा�ण सेवा �ा�लबाट �ज आई तार ख�रद
�.११४३६१/-

५०००
००

६२६।२०७७।
१२।२

यशोदा िनरौलाको घर प��चम अदवुा खोलामा
तटब�धन

च��मा ट� ेडस� र काक� �ोदस�बाट मेश तार लगायतको साम�ी
ख�रद

५०००
००

ज�मा १५००
०००

3. िबलभरपाई पेश नभएकोः साव�जिनक खच� िनयमावली २०६४ को िनयम नगरपा�लका र सामुदाियक आवास िनमा�ण उपभो�ा सिमित, वडा नं ७ िबच २०७७।८।२८
मा �.६९९३२३५/- लागत अनुमान भएको २७ वटा िवप� आवास िनमा�ण गन� स�झौता भएकोमा िनमा�ण काय�को भु�ानी स�ब��ध भौचर �माण लेखापरी�णमा पेश
नभएको कारण एिकन ह�नु नसकेको �....६९९३२३५/-
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५७ िविभ� िबल भपा�ई �मािणत नगरी भ्ु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�यांकन, िबल भरपाई, र खच� �मािणत ह�ने अ�य
कागजात स�ब��धत सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई भु�ानी माग गन� पेश गनु�पन� �यव�था छ । नमुना छनोट ग�र प�र�ण ग�रएको तप�सलको वडाको उपभो�ा
सिमितमाफ� त भएको काय�को िबल भरपाई स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट �मािणत नगराई �.२२९५००००/- भु�ानी िदएको दे�खयो । पा�लकाले भु�ानी गदा� उपभो�ा
सिमितबाट िनयमानुसार �मािणत गराएर मा� भु�ानी िदनेतफ�  �यान पुर् याउनु पन� दे�खयो ।

वडा नं. उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी रकम

१ लोकता���क माग�मा प��चमबाट दवु ैसाईड �लम िनमा�ण २५०००००

१ हनुमान टोल टोयटा सो�मदे�ख हनुमान म��दर जाने सडकमा नाला तथा पेवस� ५०००००

२ नाग�रक तथा सालबारी टोल सडकमा �लम िनमा�ण िनर�तरताका लागी शा�ती माग�बाट पुव� लोकनाथ खनालको घर
स�म

१००००००

३ अनारमनी टोल िवकास अ�तगरतको बाटोमा ड� ेन तथा �लक (पेवस�) िनमा�ण १२०००००

३ िवराटपोखर टोल िवकास सं�था अ�तरगतको बाटोमा ड� ेन तथा �लम िनमा�ण काय��म १००००००

४ आदश� टोल  िवकास सं�थाको रोड नं.–१ को ढल ड� ेन िनमा�ण १३०००००

४ िवता� समावेशी टोलको रोड नं.–१ कालोप�े २८०००००

५ िम�नगर दगुा� थप�लयाको घर अगाडी बाटो तथा नाला िनमा�ण २००००००

५ िकरात चौक रोड नं.–२, ३ शु�को घर दि�ण बाटो तथा ढ�कन सिहत नाला िनमा�ण ९०००००

६ घ�टीवारी मदन रसाईलीको घर छेउ पुव� बाटो �लम तथा �ाभेल ५०००००

६ सुगम शा�ती टोलको उमा िगरीको घर पुव� कृ�ण रे�मीको घरस�म पेवस� लगाउन ६५००००
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७ िबप�का लािग आवास िनमा�ण काय��म नगरपा�लकासँग साझेदारी ४०००००

७ वडाका िविभ� �थानमा पानी िनकासका लािग �मुपाइप जडान १००००००

८ वडा काया�लय पूव�तफ�  उ�र दि�ण तफ� को बाटो, उ�म कटुवालको घर पूव� उ�र दि�ण पन� ि�वेणी चोकस�मको
बाटो र लाली गुराँस बोिड�� दि�ण हे�थ पो�स�मको बाटो �तरो�ती गरी �लम गन� 

२५०००००

९ वडाभरीका सडक मम�त सुधार, िव�तार तथा नदीज�य सामा�ी ख�रद १६०००००

१० जे� नाग�रक भवनको �याल ढोका शौचालय र मा�थ�ो त�ामा ट�स लगाई रंिगन ज�तापाताको छाना तथा िव�ुत
िव�तार 

२१०००००

१० सैिनक बजार हाट खोला �यव�थापन �. ९,००,०००।०० र भुपु सैिनक �त�भ �ित�ान �. १,००,०००।०० १००००००

 ज�मा २२९५००००

५८ िविभ� दररेट फरक पा�र बिढ भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण स�ब��ध कामको लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत  �ज�ा दररेटको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउन तयार गरेको कामको दर िव�लेषणबाट ह�ने दरको आधारमा लागत अनुमान �वीकृत गरी सोही बमो�जम काय� गराई भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयले िविभ� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउँदा �वीकृत दर िव�लेषण भ�दा फरक दरबाट लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो । यो वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराईएको कामको परी�ण गदा� िन�नानुसारका योजनाको लागत अनुमानमा दर िव�लेषणमा उ�ेख भएको दरभ�दा बढी दररेट रा�ख सोही आधारबाट काय� गराई भु�ानी
गरेकोले पुनः एिकन गरी बढी भु�ानी दे�खएको रकम असुल �ुनुपद�छ �...

योजनाको नाम आईटम दर िव�लेषण
बाट कायम
दर

लागत
अनुमानको
रकम

फरक
रकम

काय� स�प�
परीमाण

फरक दरबाट बढी
भु�ानी भएको
रकम

िवता� समावेशी रोडको
कालोप�े, िवता�मोड ४(वडा

Providing & laying
bituminous Prime coat

१३९.९१ १४९.५७ ९.६६ २१८२.५ २१०८२.९५

providing & laying १३९.९१ १५७.५७ १७.६६ २१८२.५ ३८५४२.९५

२,६१७,२३५
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�तरीय) bituminous Tack coat

Providing mixing &
laying 40mm thick
Ashpalt

१५७४२.२६ १८३६८.७५ २६२६.४
९

८७.३ २२९२९२.५८

िम�नगर दगुा� थप�लयाको
घर अगाडी ड� ेन िनमा�ण,

िवता�मोड ५(वडा �तरीय)

Dry Stone Soiling २७२५.८६ २७३४.०६ ८.२० ३१७.५८ २६०४.१६

Reinforcement Works १०३.०१ १०९.८२ ६.८१ ५०१०.६४ ३४१२२.४६

Formwork ३३०.७६ ३६०.९१ ३०.१५ १४८१.७ ४४६७३.२६

जे� नाग�रक चौतारो
िनमा�ण िवता�मोड १०(वडा
�तरीय)

PCC 1:1.5:3 for RCC
work M20

१३०२२.८६ १४७८९.९० १७६७.०
४

१०.३७ १८३२४.२

Reinforcement Works १०९.८२ १२४.५८ १४.७६ २०३५.११ ३००३८.२२

Brick work १२६८५.१० १४७९१.०१ २१०५.९
१

२२.०६ ४६४५६.३७

िकराँत चौक रोड नं २ ३
शु�...नाला िनमा�ण(वडा
�तरीय)

PCC 1:3:6 ८२९९.३४ ८४८४.१३ १८४.७९ १७.४२ ३२१९.०४

RCC for PCC 1:2:4 १०६९७.६२ ११६६७.८८ ९७०.२६ ६५.६६ ६३७०७.२७

Wooden Form Work २८७.६२ ३३६.६४ ४९.०२ ६०७.२ २९७६४.९४

हनुमान टोल टोयोटा शो
�म…. सडकमा नाला
िनमा�ण(वडा �तरीय)

PCC 1:3:6 ८२९९.३४ ८४०७.५३ १०८.१९ ३०.१५ ३२६१.९३

RCC for PCC 1:2:4 १०१२०.८२ ११६०७.२८ १४८६.४
६

१२०.६ १७९२६७.०८

Reinforcement Works १०३.०१ १०९.८२ ६.८१ ६६२२.२८ ४५०९७.७३

Formwork २८७.६२ ३३९.३३ ५१.७१ १२०६ ६२३६२.२६
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४ नं वडा काया�लय पूव�
�समानामा ड� ेन िनमा�ण(वडा
�तरीय)

Earthwork excavation २८८.४ ३९२.९५ १०४.५५ १३५ १४११४.२५

PCC 1:1.5:3 for wall of
Drain

१२२१६.७५ १२८६०.७८ ६४४.०३ १०६.०९ ६८३२५.१४

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ३९५३.२४ २१०३१.२४

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ६६२.५ ३३३५०.२५

िवराट पोखर टोल नाला
िनमा�ण िवता�मोड ३ (वडा
�तरीय)

Earthwork excavation २८८.४ ३२८.०६ ३९.६६ १३१.२५ ५२०५.३८

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ८१५ ४१०२७.१०

आदश� नगर टोल नाला
िनमा�ण िवता�मोड १(वडा
�तरीय)

Earthwork excavation २८८.४ ३९२.९५ १०४.५५ १३९.५ १४५८४.७३

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ५४५२.८८ २९००९.३२

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ७५१.९ ३७८५०.६५

लोकता���क माग�
प��चमबाट दवु ैसाईड
�लम िनमा�ण(वडा �तरीय)

Earthwork excavation २८८.४० ३६०.५० ७२.१० ३०४.३२ २१९४१.४७

Reinforcement Works १०३.०१ १०९.०१ ६ ३०९९.०३ १८५९४.१८

Formwork २८७.६२ ३६०.९१ ७३.२९ १११४.७४ ८१६६९.२९

सालघारी टोल शा��त

माग�मा �लमवाल
िनमा�ण(वडा �तरीय)

Earthwork excavation २८८.४ ३९२.९५ १०४.५५ ८५.८७ ८९७७.७१

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ५४४ २७३८४.९६
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अनारमुनी टोल िवकास
अ�तग�त आर �स �स ड� ेन र
�लक िब�छयाउने(वडा
�तरीय)

Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ ४७.३० ४९४५.२२

Formwork २८७.६२ ४७१.४४ १८३.८२ ७७.४० १४२२७.६७

मुि�नाथ चौक टोल
िवकास सं�था...भ�पुर
रोड स�म ड� ेन तथा
कालोप�े िनमा�ण
(नगरपा�लका �तरीय)

Machine mixed cement
concrete 1:1.5:3 wall of
drain

१२२१६.७५ १२८६०.७८ ६४४.०३ ६९.६२ ४४८३७.३७

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ३६५५.९० १९४४९.३९

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ६५४.९० ३२९६७.६७

Providing & laying
bituminous Prime coat

१३९.९१ १४९.५७ ९.६६ ५९० ५६९९.४०

providing & laying
bituminous Tack coat

१३९.९१ १५७.५७ १७.६६ ५९० १०४१९.४०

Providing mixing &
laying 40mm thick
Ashpalt

१५७४२.२६ १८३६८.७५ २६२६.४
९

२३.६ ६१९८५.१६

झापा नाटक घर िनमा�ण
(नगरपा�लका �तरीय)

Formwork ५००.८८ ५६४.१७ ६३.२९ १२९.३६ ८१८७.१९

प�र�न मािव ई�सडी
खाजा घर र हल िनमा�ण
(नगरपा�लका �तरीय)

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ४१८४.१२ २२२५९.५४

सुय�नगर धम�काँटा
(नगरपा�लका �तरीय)

Providing & placing
machine mixed concrete
1:1.5:3

१२२१६.७५ १२८६०.७८ ६४४.०३ ३९.५२ २५४५२.०७

Reinforcement Works १०३.०१ १०९ ५.९९ ५७६३.१४ ३४५२१.२१
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Formwork २८७.६२ ४२५ १३७.३८ २०४.०८ २८०३६.५१

सूय�नगर आदश� नगर र
समृि� टोल �लम ड� ेन र
�लक िनमा�ण

Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ २६६.८० २७८९३.७३

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ७५९.९२ ३१.३९ २३८५३.८९

Reinforcement Works १०३.०२ १०८.३३ ५.३२ ४४१०.८३ २३४६५.६२

RCC for PCC 1:2:4 १०६९७.६२ ११४६६.४८ ७६८.८६ २९.७३ २२८५८.२१

भ�पुर रोड प��चम
उ�यालो टोल रोड नं १
ड� ेन िनमा�ण

Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ ९३ ९७२३.१५

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ४०५८.८९ २१५९३.२९

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ५४६ २७४८५.६४

िवराटका�लन तेलघानी
पय�टिकय पूवा�धार

Earthwork excavation २८८.४० ४०३.७६ ११५.३६ ८८.९४ १०२६०.१२

Plum Concrete 1:2:4 ६७९७.९३ ६८२५.१८ २७.२५ १०३.१९ २८११.९३

Formwork २८७.६२ ३३९.३३ ५१.७१ ७५०.४७ ३८८०६.८०

प�रवत�न टोल कालोप�े
(�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

Providing, mixing &
laying 40 MM thick
asphalt concrete with
compaction

१५७४२.२६ १६७२२.५० ९८०.२४ ५४.७२ ५३६३८.७३

सुगम शा��त टोलमा नाला
िनमा�ण (�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

RCC for PCC 1:1.5:3 १२२१६.७५ १२८६०.७८ ६४४.०३ २४२.०६ १५५८९३.९०

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ३२२६.१७ १७१६३.२२

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ५०९.६० २५६५३.२६

ब�स कल�ट िनमा�ण काय� Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ ७१.०८ ७४३१.४१
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(�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

Reinforcement Works १०३.०१ १०८.३३ ५.३२ ९१९.५७ ४८९२.११

आर �स �स नाला िनमा�ण
आँखा अ�पताल उ�र
मु�डा माग� (�थानीय
पूवा�धार साझेदारीतफ� )

Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ ३८०.४३ ३९७७३.९६

RCC for PCC 1:1.5:3 १२२१६.७५ १२८६०.७८ ६४४.०३ १०७.८८ ६९४७७.९६

Reinforcement Works १०३.०१ १९८.३३ ५.३२ ६४८९.९१ ३४५२६.३२

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ ४४६.४० २२४७१.७८

िव न पा २ �वा��य चौक�
घेराबारा (�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

Earthwork excavation २८८.४० ३९२.९५ १०४.५५ ९३.०२ ९७२४.७२

Formwork २८७.६२ ३३७.९६ ५०.३४ २६२.९७ १३२३७.९१

गजुरमुखी टोल सडक
(�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

Earthwork excavation २८८.४० ३६०.५० ७२.१० ५०.८५ ३६६६.२९

Reinforcement Works १०३.०१ १०७.०८ ४.०७ १७६९.४२ ७२०१.५४

Formwork २८७.६२ ३६०.९१ ७३.२९ २७६.५९ २०२७१.२८

क�भट� िनमा�ण उ स
(�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� ) C-
Culvert 

1:3:6 PCC in foundation
M10

८४३०.०४ ९६६८.६६ १२३८.६
२

१० १२३८६.२०

Plum Concrete 1:2:4 ६७९७.९३ ७८१७.६२ १०१९.६
९

२०.५० २०९०३.६५

Pc 1:1.5:3 for Rcc M20 १३०२२.५६ १४९५१.६३ १९२८.७
७

५.१० ९८३६.७३

Reinforcement Works १०९.८२ १२६.२९ १६.४७ ७३७.३५ १२१४४.१५
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Formwork ३३९.३३ ८९८.८५ ५५९.५२ १६.८ ९३९९.९४

क�भट� िनमा�ण उ स
(�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� ) UT Club
building

1:3:6 PCC in foundation
M10

८४३०.०४ ९६६८.६६ १२३८.६
२

४.१९ ५१८९.८२

Brick work in 1:4
Cement Mortar

१२६८५.१० १४५८४.४० १८९९.३
०

९.३५ १७७५८.४६

Formwork ३३९.३३ ५६२.५० २२३.१७ ४४.३९ ९९०६.५२

Reinforcement Works १०९.८२ १२६.२९ १६.४७ ३८०.३० ६२६३.५४

�ी डाँडा गाउँ टोल िवकास
सं�था (�थानीय पूवा�धार
साझेदारीतफ� )

Plum Concrete 1:2:4 ६७९७.९३ ७८१७.६२ १०१९.६
९

४७.४३ ४८३६३.९०

Formwork ३३९.३३ ३५९.६६ २०.३३ १६५ ३३५४.४५

िवभुितमाग� माग� दगुा�
पा�ायन टोल सडक
कालोप�े  (�थानीय
पूवा�धार साझेदारीतफ� )

Providing mixing &
laying 40mm thick
Ashpalt

१५७४२.२६ १९२३१.६१ ३४८९.३
५

५१.६० १८००५०.४६

 ज�मा २६१७२३५

५९ उपभो�ा सिमितको काय�
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५९.१ 140 २०७८-३-२९ मू.अ.कर िनयमावली २०५३ बमो�जम करमा दता� िव�ेताले ��येक वष� �सल�सलेवार न�बर राखी ि��टेड कर िवजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । वडा नं. ७ मा आधारभुत
�वा��य के�� भवन िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी मेची क��ट��सनलाई २०७८।३।२९ मा दो�ो रिनङ िवलको �.1127959/- भु�ानी गदा� िव�ेताले िवजक नं.29/2078/4/4

को िमितबाट आ�थ�क वष� फरक गरी कर िवजक जारी गरी �.129765/- मू.अ.कर समेत संकलन गरेकोले उ� रकम स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर समायोजन
गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

१२९,७६५

५९.२ 127 २०७८-३-२७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० काय�को लागत अनुमान तयार गन� �यव�था छ । काया�लयले िवराट आधारभुत िव�ालयको ४ कोठे भवन िनमा�ण काय�को
लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गदा� िनमा�ण काय�मा फलामेड�डी खपत कंि�ट काय�को 2.5 �ितशतले ह�ने अनुमान �वीकृत गरेको छ । उ� लागत अनुमान �वीकृत गरी
�.3600000/- काया�लय र बाँक� उपभो�ा सिमितले �यहोन� नगरी स�झौता गरेको पाइयो । सो कामको नापजाँच गरी फाइनल िवल भु�ानी गदा� ड�डीको खपत प�रमाण
दे�खने गरी �ट��चर खुलाई Bar bending Schedule समावेश गरेको पाइएन ।
 
िनमा�णमा खपत भएको ड�डीको प�रमाणको तौलको गणना वेगरै 16718 के.�ज. ड�डीको �.1835970.52 भु�ानी गरेकोले उ� भु�ानीलाई पुि� गन� िडजायन न�सा तथा
Bar bending schedule बाट ड�डी खपत पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �. 1835970/-

१,८३५,९७०

५९.३ अि�म करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(३क) बमो�जम उपभो�ा सिमितसँगको �.५० लाख भ�दा बढीको कामको भु�ानीमा १.५ �ितशतका दरले अि�मकर क�ा
गनु�पन� �यव�था छ । छठ समाज भवन िनमा�ण काय� गन� �.६०२६६४२.४७ को स�झौता भई �.५००००००/- भु�ानी गरेकोमा सो अनुसार अि�म कर क�ा नगरेकोले छुट
कर रकम �.७५०००/- असुल ह�नपद�छ �.७५०००/-

आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम भएको डोलेको घर उ�र उिदपको घर ह� ंद ै मनोजको �लिट�स�मको बाटोको िनमा�ण काय�मा �योग भएको जे�सवी भाडा �.

६०००००।०० भु�ान◌ी गरेकोमा �ोतमा करक�ी नगरी भु�ानी िदएकोले छुट रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.६००००/-

१३५,०००

६० आ�त�रक आय लेखा�न
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६०.१ िविभ� �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ मा नगरपा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को �यव�था ग�रएको तथा दफा ६२ मा सेवा शु�क स�ब��ध �यव�था छ ।
ऐनको दफा ६९मा पा�लकाको आयबाट �ा� रकम �थानीय स��त कोषमा रहने ग�र तोिकएको छ । काया�लयले िविभ� �वा��य चौिकमा रहेका �याबबाट �ा� आ�दानीलाई
छु�ै खातामा रा�ख �याब �ािव�धक कम�चारीह�लाई �ो�साहन भ�ा भु�ानी गन� २०७६।८।१ को िनण�यको आधार देखाई �वा��य चौक�को �याबमा �ा� सबै रकम स��त
कोष दा�खला नगरेको तथा पा�लका अ�तग�तका सबै �वा��य चौिकह�मा रहेका कोषह� एिककृत गरी िहसाब िववरण तयार गरी लेखापरी�णमा पेश भएन । कानूनको
�यव�था अनुसार पा�लकाको आय स��त कोषमा ज�मा गरेरमा� खच� गन� �यव�था ह�नुपद�छ ।

६०.२ िविभ�

६०.३ िविभ� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८ मा आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा �य�को भो�लप�ट यथा �थानमा
दा�खला गनु�पन� �यव�था गरी तालुक काया�लयले सो अव�ध भ�दा िढला गरी दा�खला गरेमा िढला दा�खला गरेको भए १० �ितशतका दरले ज�रवाना समेत लगाई दा�खला गन�
लगाउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� वडा तथा नगर काय�पा�लकामा राज�व बु�झ�लई आ�दानी गन� गरेको छ । �ा� भएको नगदी रकमको दिैनक तथा मा�सक �पमा
िभडान गरी सबै रकम स��त कोषमा दा�खला भए नभएको समेत एिकन गरी अिभलेख खडा गनु�पन�मा नगरतफ� को दिैनक र मा�सक आ�दानीको स�टवेयरमाफ� त संकलन र
दा�खलाको अव�था प�र�ण गदा� िन�नानुसार दे�खएको छः

भौ नं र िमित मिहना संकलन रकम दा�खला रकम बाँक� रकम

३६।२०७७।७।३१ �ावण १९९६८.९५

५९।२०७७।८।१८ भा� ७३३५२६५ ६७३२७१० ६०३०८४.८५

७०।२०७७।८।२१ आ��वन ६३६१७५०.३६ ६९४३८७४.०५ (५८२०३३.८९)

१११।२०७७।९।२९ काित�क ३४२४८६९.२६ ३३८८८७७.२२ ३५९९२.०१

११३।२०७७।९।२९ मंिशर ४९३८४७१ ४९५८६३२ (२०२६०)

१३३।२०७७।१०।१९ पौष ९८९२३३२ ९९०९३५६ १६९९४

१३६।२०७७।१०।२१ २०७६ �ावण ३१ र ३२, भा� ३१, २०७६ माग� १-१० ११८९२६
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१६८।२०७७।११।२८ माघ ५४३६३८५ ५३९६४५१ ३९९३३

१७३।२०७७।१२।४ फा�गुन ६७९८१८० ६६६९७४१ १२८४३८

२५१।२०७८।३।१४ चै� ६७६०३८० ६९२१४४९ (१६१०६९)

२६७।२०७८।३।२४ बैशाख २३६९७७६ २३६८६०९ १६७

२९३।२०७८।३।३१ जेठ १४५६७६ १४५२९९ ३७७

२९५।२०७८।३।३१ असार ८३७६१७२ ८३८९७०६ (१३५६३)

उपरो�ानुसार संकलन भएको राज�व म�ये मा�सक �पमा तयार ग�रएको िववरणबाट दिैनक �पमा संकलन गरेको म�ये ब�क दा�खला गदा� घटी बढी गरी ज�मा गन� गरेको
दे�खएकोले संलन भएको सबै रकम तोिकएको अव�धिभ� ब�क ज�मा भए नभएको स�ब�धमा पुनः एिकन गनु� पद�छ र घटी दे�खएमा ला�े ज�रवाना सिहत असुल ह�नुपद�छ ।

६०.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण सिमितले राज�व संकलनको अनुमान पेश गरी पा�रत भएपिछ
सोिहअनुसार संकलनको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको बजेट गत वष� �.११२३२४६०००/- रहेकोमा यो वष� पा�लकाले सभा सम� �.११५०४८८०००/- को
बजेट ��ताव गरेको छ । यो वष� आ�त�रक आय (र�ज�� ेसन द�तुरबाट) �.९ करोड अनुमान गरेकोमा यथाथ�मा �.११ करोड ८८ लाख ९६ हजार र राज�व बाडफाँडबाट
�.११ करोड १ लाख ७० हजार अनुमान गरेकोमा �.११ करोड २ लाख ४ हजार तथा राज�व बाँडफाँड �देश सरकारबाट �.१ करोड २५ लाख ६१ हजार अनुमान
गरेकोमा �.१ करोड २३ लाख ३२ हजार �ा� भएको साथै आ�त�रक आय तफ�  ७ िशष�कमा बढी र १३ िशष�कमा घटी तथा अनुमान नग�रएको ५ िशष�कमा �.२ करोड ७९
लाख २० हजार �ा� भई वषा��त स�ममा �.३६ मा� �ा� भएकोले बजेटको सीमा र अनुमान यथाथ�को परक बनाई �ोत पिहचान र संकलनमा बढी �यान िदनुपद�छ ।

६१ कर असुली र भु�ानी
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६१.१ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�कको भु�ानी गदा� अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका कम�चारीलाई सेवा शु�क वापतको रकम भु�ानी
गदा� १ �ितशतमा� रकम क�ा गरी भु�ानी गरेकोले नपुग कर रकम दा�खला ह�नुपन� �. ४६२००

नाम रकम कर रकम

सािव�ाकुमारी दाहाल ५००० ७००

राजेश अ�धकारी १००००० १४०००

िव�ण�ुसाद भ�राई ७५००० १०५००

िनमेश थापा ३९००० ५४६०

वेनुकुमार ब�नेत १७५०० २४५०

नारायण ब�नेत ९३५०० १३०९०

 
ज�मा

३३०००० ४६२००

४६,२००

६१.२ आ.ले.प �यहोराः मू.अ.कर िनयमावली २०५३ बमो�जम मू.अ.कर वापतको रकम भु�ानी गदा� स�कल िवजक �लएर भु�ानी गनु�पन�मा RIMC लाई परामश� शु�क भु�ान गदा�
�ित�लिपिवजकबाटभु�ानी गरेकोले उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �.२३९६७२/-

२३९,६७२

६२ कोिभड-१९ तफ�

६२.१ िविभ� घटी कर असुली(आ.ले.प �यहोरा) १३३,०७२
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१. आयकर ऐन २०५८ बमो�जम कर यो�य आय भएका कम�चारीलाई थप भु�ानी िदएको रकमलाई समेत आयमा समावेश गरी ला�े कर एिकन गरी क�ा गन�पन�मा
पा�लकाले िविभ� �वा��यकम�लाई जो�खम भ�ा र अित�र� समय काम गरेबापतको भु�ानी गदा� वािष�क कर गणनामा उ� रकम समावेश नगरी भु�ानी गरेकोले पा�र�िमक
कर बापतको रकम एिकन गरी असुल ह�नुपन� �.३३६१०/-

२. सािवक गरामनी गािवसको (२०७३/११/२६) को नाममा बाँक� रहेको रकम �.२९३७७३२/- नगरपा�लकाले आ�दानी जनाई खाता ब�द गनु�पन� �यहोरा २०७६।७७ को
लेखापरी�ण �िवदेनमा उ�ेख भएकोमा यो वष�स�म सो रकम ट� ा�सफर गरी खाता ब�द गरेको छैन ।
बढी भु�ानी(आ.ले.प �यहोरा)

३. �यास �ार�भ �ा�ललाई काया�लयले �यि�गत घटना दता�को िनिम� दता� िकताब �णाली िव�ुितय अिभले�खकरण गन� िशलब�दी दरभाउप� माफ� त ज�मा ७८७१०।००
को सं�यामा काय� गन� स�झौता ग�रएकोमा �स�टम अनुसार ज�मा ५६३२८ को सं�यामा मा� अिभले�खकरण भएकोमासो वरावरको ५६३२८×४।९०.२७६००७।२० मा
१३ �ितशत मु. अ. कर थप गरी ३११८८८।०० भु�ानी गनु�पन�मा ६८०५०।०० को �. ४।९० का दरले ह�ने रकममा १३ �ितशत मु. अ. कर थप गरी �. ३७६७९२।००
भु�ानी गरेकोले बढी भु�ान◌ीभएको रकम असुल ह�नुपन� �.

 

1. भौ नं.१५१-२०७८।३।२९ बाट �वारे�टीनमा रहने �वा��यकम�कोलािग द नेपाल होटेललाई कोठा भाडाबापत २०७८।१।२७ दे�ख २०७८।२।२६ स�मको िदन ११
को िहसाब बढी िबलमा समावेश गरी भु�ानी भएकोेले दिैनक दरको आधारबाट बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.२७५००/-

2. करारमा काय�रत कम�चारीलाई तलब भ�ा भु�ानी गदा� स�झौताको शत�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कोरोना अ�पतालमा िनय�ु करार डा मिनषा
सुवेदीलाई २०७७ माघ दे�ख २०७८ बैशाख स�मको तलब �.१६१५२०/- भु�ानी गदा� गयल भएको िदन १९ को समेत तलब भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम
असुल ह�ुनपन� �.९५९२/-

3. कोिभड १९ िनय��ण काय�मा खिटएका कम�चारीह�लाई जो�खम भ�ा भु�ािन गदा� नेपाल सरकारको जो�खम भ�ा भु�ानी आदेशमा तोिकएको आधारबाट गणना गरी
भु�ानी गनु�पन�मा िन�नानुसारका कम�चारीलाई तोिकएको दरको आधार र अित�र� समयको गणना गदा� बढी दरबाट भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� �.१३२०६/-

कम�चारीको नाम जो�खम भ�ा अित�र�
भ�ा

ज�मा

ओम बहादरु ख�का ३४८५ ५२३ ४००८

�लला �साद खरेल १९१८ ० १९१८
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ल�लत कुमार सोनार १३१८ ० १३१८

ओम कुमारी गु�ङ २५१ ० २५१

ड�बर माया बा�कोटा १९३ ० १९३

गंगा देवी उ�ेित १९३ ० १९३

िनम�ला खरेल १९३ ० १९३

तुलसा ढंुगेल २७० ० २७०

िदपा �े� ६५ ० ६५

िगता बराई�ल १८२ ० १८२

कृ�ण ओझा १९३ ० १९३

यशोदा खनाल १९३ ० १९३

च��कला �साई १९३ ० १९३

शिम�ला उ�ेित १८३ ० १८३

च��कला खनाल १९३ ० १९३

टंकमाया सं�ौला २५१ ० २५१

�ित�ा गौतम १९३ ० १९३

पिव�ा देवी सं�ौला १९३ ० १९३

यशोदा �स�देल १९३ ० १९३
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सोनी म�रक १२८ ० १२८

गोमा पोखरेल ६० ० ६०

च��कला का�ले १४१ ० १४१

बानु कुमारी राजवंशी १४१ ० १४१

होम ब कटुवाल १५५ ० १५५

िबजय कुमार साह १२३ ० १२३

सुिम�ा सापकोटा १२३ ० १२३

सिम�ला िव�वकमा� १०२ ० १०२

बसु�धरा मेहता १२३ ० १२३

मिनता दलुाल १०२ ० १०२

उषा कुमारी साह १२३ ० १२३

य�माया ढंुगेल १२३ ० १२३

िनशा कुमारी गु�ङ १०२ ० १०२

�सता िघिमरे १२३ ० १२३

रेखा खनाल १०२ ० १०२

मेनुका �यौपाने १२३ ० १२३

सोिनका राजवंशी १५५ ० १५५
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दगुा� राउत १०२ ० १०२

िवमला लुईटेल १०२ ० १०२

सर�वती राजवंशी १०२ ० १०२

ढलक बहादरु पा�डे ७७ ० ७७

टंक �साद ित��सना ७५ ० ७५

कमल �साद भ�डारी १३० ० १३०

ज�मा १२६८३ ५२३ १३२०६

६२.२ िविभ� परामश�दाताले स�झौता बमो�जमको काम पुरा गरेपिछ िवल िवजक �लई भु�ानी गनु�पन�मा नेशनल �यचुर फाउ�डेशन �ा�ललाई िभिडयो डकुमे�ट� ी छायांकन तथा िनमा�ण वापत
भु�ानी गरेकोमा मू.अ.कर िवजक वेगर भु�ानी गरेको अिनयिमत �.

१००,०००

६२.३ १३० २०७८-३-२७ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ४१ मा सरकारी रकम खच� गदा� सुिन��चत ह�नुपन� िवषय तोिकएको छ ।  पा�लकाले मोहनमाया
मा.िव.को लािग िश�ातफ� को कृयाकलाप /नं ११.२.३ (मुआ�जा)को लािग �ा� रकम स�ब��धत ज�गाधनीले बु�झ�लन नआएको कारण देखाई उ� रकम ि�ज ह�न
निदने �यव�था ग�रिदन िव�ालयबाट �ा� अनुरोध प�को आधारमा �ज�ा �शासन काया�लय झापाको ख-६ िविवध खातामा ज�मा गन� गरी � १५८५००००/- खच� जनाई उ�
खातामा ज�मा गन� पठाएको पाईयो । लेखापरी�ण अव�ध(२०७८।९।१९) स�म उ� रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको �माण पेश नभएकोले सो रकम स�ब��धत काय�मा
खच� भएको �माण पेश ह�नुपद�छ अ�यथा रकम िफता� �लई संघीय स��तकोषमा दा�खला ह�नुपन� �

१५,८५०,०००

६३ आ.ले.प. �ितवेदनको अव�था

६३.१
काया�लयमा रहेका �ज�सी मालसामान अ�य काया�लयमा �योग गन� गरी पठाइएकोमा सोको लगत राखी तोिकएको अव�ध पिछ िफता� �लनुपन�मा २ नं. नापी टोली �मुख

१,८२३,०११
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सरोजकुमार िव. क. लाई काय�स�प� भएपिछ िफता� ह�ने गरी Dell i5 १ थान क��यटुर उपल�ध गराएकोमा यो वष� स�म िफता� भएको पाइएन ।

काया�लयले िविभ� फम� माफ� त ग�रएका मेिशनरी औजारह� काया�लयमा �ा� भई �ज�सी आ�दानी भएपिछ मा� भु�ानी गनु�पन�मा क��यटुर सोलुसन माफ� त �यापटप र
यिुपएस तथा सीसीटीभी, क��यटुर समेत ख�रद गरी �.२१९०६०/- तथा भौ.नं. ८७३-२०७८।१।१६ बाट डे�सटप २ थान, कलर ि��टर १ थान, ए�ड� ोईड मोवाईल
२ थान समेत ख�रद गरी भु�ानी गरेकोमा उ� मेिशनरी औजारको दा�खला तथा ह�ता�तरण समावेश नभएकोले खच� सुिन��चत भएको छैन । मालसामान दा�खला र
�ज�सी अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको �माण पेश ह�नुपन� �. ४२७४६०/-

सेवा सु�कको भु�ानी गदा� भ�ानी गदा� कामको अव�ध र �थान समेत खुलाई िववरण तयार गनु�पन�मा पा�लकाले गाई, भैसीमा कृितम गभा�धानको काय� गरे वापत
देहायका कम�चारीह�लाई सेवा शु�क भु�ानी गरेकोमा कामको िव�तृत िववरण संल� नगरी भु�ानी िदएकोले खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �. १२१९२५०

भौ.नं./िमित नाम रकम

१३१५-२०७८।३।२९ महे�� ब�नेत १०००००

निवनिव�म पौडेल १०००००

धनपित पाठक ६२५००

बासु गौतम ३७५००

४८५-२०७७।११।४ राजेश अ�धकारी १११२५०

 िव�ण�ुसाद भ�राई ९१२५०

 िनमेश थापा ७६५००

 वेनुकुमार ब�नेत ३२५००

 नारायण ब�नेत १८५७५०

 महे�� ब�नेत १३७५००
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 निवनिव�म पौडेल १३२७५०

 धनपित पाठक १४६७५०

 सािव�ा कुमारी दाहाल ५०००

 ज�मा १२१९२५०

काया�लयले मालसामान ख�रद गरी भु�ानी गनु� अगाव ैमालसामान �ा� गरी �टोर दा�खला गराएर मा� भु�ानी गनु�पन�मा ब�नेत ि��टस�लाई छपाई वापतको रकम
भु�ान◌ीग�रएकोमा सोको खच� पुि� ह�ने िवल भरपाई समावेश नभएकोले भु�ानीको आधार तथािवल भरपाई पेश ह�नुपन� �. ७७०६६

मालसामान ख�रद गरी भु�ानी गनु� अगाव ैउ� मालसामान �ज�सी आ�दानी गरी मा� भु�ानी गनु�पन�मा सो अनुसार भएको नपाइएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �.

िववरण रकम

फाइन ि��टको िवल माफ� तको सामान ख�रद १७०००

बंगलामुखी पु�तक माफ� तको �टेशनरी ५०००

झरना स�ज�कल माफ� त सामा�ी ख�रद १७२३५

पा�थभरा �याग उ�ोग माफ� तको �याग ख�रद १५०००

क��यटुर सोलुसन माफ� तको सामान ख�रद ३००००

�िनस �याग पसल माफ� तको �याग ख�रद १५०००

ज�मा ९९२३५
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६३.२ 140 २०७८-३-२९ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा स�झौता बमो�जम काय� शु� गरेपिछ पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित सृजना भएमा ऐनको दफा ५४ मा
तोिकएका अ�धकारीले भे�रएशन आदेश �वीकृत गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायीबाट आधारभुत �वा��य के��, िनमा�ण कामको दो�ो
िवल स�मको भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�े�खत काय� प�रमाण भ�दा १३ आइटममा बढी प�रमाणमा काय� गराई भु�ानी गरेकोमा भु�ानी गनु� अगाव ैकामको भे�रएशन �वीकृत
नगरेको अिनयिमत भु�ानी �. ४७६०१६

कामको �थान िनमा�ण �यवसायीको नाम बढी भु�ानी रकम

आधारभुत �वा��य के��, िवता�मोड-७ मेची क��ट��सन �ा�ल २०९८९२

आधारभुत �वा��य के��, िवता�मोड-९ �ा�ना िनमा�ण सेवा २६६१२४

ज�मा ४७६०१६

४७६,०१६

६३.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ बमो�जम भे�रएशन आदेश जारी गरी काम गराउदा तोिकएका पदा�धकारीले िवशेष� सिमितको �सफा�रसको आधारमा
गनु�पन� �यव�था छ । िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायीको काममा भे�रएशन सिहत रकम भु�ानी गरेकोमा भे�रएशन आदेश �वीकृतीको िनण�य र िववरण पेश नभएको सो
स�ब�धी िनण�य �माण पेश ह�नुपन� �.

िनमा�ण �यवसायीको नाम कामको �थान भु�ानी रकम

मा�सुवा शा�ती जेभी सुय�नगर कालोप�े कामको अ��तम तथा
पांच� िवल

६५४१८८६

िनलिगरी िनमा�ण सेवा पुरानो भ�पुर रोड कालोप�ेअ��तम िवल ७७०४०६६

ज�मा १४२४५९५२

१४,२४५,९५२
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६३.४ काया�लयले िव�ापन �काशन गरेवापत िविभ� िव�ापन एजे�सीलाई े शु�क भु�ान◌ीगरेकोमािहमालय टाई�समा सूचना �काशन गन� �योती ए�भरटाई�ज� ए�ड
माक� िट��ा�ल, काठमा�ड�ल◌े५० �ितशत छुट गरेकोमा अ�य ए�ज�सीबाट सूचना �काशन गराउदा छुट न�लएकोले यो वष�को िव�ापन खच�मा �.379485/- र िविवध कोष
खाता तफ� बाट समेत ग�रएको खच� �.२६५८८३ छुट न�लई भु�ानी गना�ले बढी खच� भएको छ । छुट पाउने अव�थामा छुट �लएर मा� िव�ापनको काय� गनु�पद�छ ।

६३.५ िविभ�
आ.ले.प. �यहोरा
उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराई भु�ानी गदा� िवल भरपाई सिहतको लेखा राखी भु�ानी गनु�पन�मा िकरांत चौक नाला िनमा�ण रोजगार उपभो�ा सिमितलाई योजना
शाखाले �.२११८७९।०० भु�ानीगन� �सफा�रस गरेकोमा�ािव�धक िवल अनुसार �.२२०१२२।०० देखाइ भु�ानी गरेको छ । कामको भु�ानीमा िवल र �सफा�रसमा
फरक गरी �. २९९८८५।०० िवल भु�ानी गरेकोले यस स�ब�धमा पुनः यिकन गरी बढी रकम उपभो�ा सिमितबाट िफता� �लनुपन��. ८८००६/-

सु�दर िनचाहाझोडा सामुदाियक वन िभ� सरसफाई काय��म गरे वापत योजना शाखाले भु�ानी गन� सदर िट�पणी अनुसार र �ािव�धक मु�यांकन तथा काय�स�प�
�ितवेदन अनुसार �. १७४७४६।०० भु�ानी गनु�पन�मा �. २०६९७६।०० भु�ान◌ी गरेकोले बढी भु�ान◌ीगरेको रकम असुल गनु�पन� �. ३२२३०
िवप� आवास उपभो�ा सिमित, िवता�मोड–४ लाई लागत अनुमान �. ५९५७२००।०० तथा काय�स�प� �ितवेदन तथा अ��तम मु�यांकन ५१८०१७४।००
रहेकोमा उपभो�ा सहभािगताको समानुपाितक िहसावले क�ा गरी ३४७८२६०।०० मा� भु�ानी गनु�पन�मा �. ४००००००।०० भु�ान◌ी गरेकोले बढी भु�ान◌ी
भएको असुल गनु�पन� �. ५२१७३९
िवप� प�रवारका लािग आवास िनमा�ण, िवता�मोड–१ अ�तरगतको प�रयोजनाको िनिम� �. २५०००००।०० िविनयोजन भई सो बराबरकै रकम भु�ान गनु�पन�मा �.

२७५००००।०० भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �. २५००००/-

८९२,०६५

६४ िविभ� थप भु�ानी 
संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत बजेट खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकएको शत�को पालना गनु�पद�छ । पा�लका�तरीय िनण�यबाट ४७ बाल िवकास सहयोगी
काय�कता� र २८ िव�ालय कम�चारीलाई मा�सक �मशः �.३६४६००।- र �.१६९०५०।-का दरले चाडपव� खच� समेत वष�भरीमा �.६९२४४५०।- भु�ानी िदएकोले थप
�ययभार पन� गएको �...

६,९२४,४५०

६५ अिभलेखः
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६५.१ िविभ� लेखापरी�णमा �थानीय तह मातहत रहेका �वा��य काया�लय र ित काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�को िववरण तथा पा�रत तलबी �ितवेदन पेश नभएकोले दरव�दी
अनुसारका मा� कम�चारीह�लाई तलव भ�ा र �ेड रकम भु�ानी भए नभएको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

६५.२ िविभ� 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 रहेको भएतापिन पा�लकाले उ� �ि�या बमो�जम ख�रद नगरी �.१४४९०२७/-

का औष�ध िबना �ित�पधा� ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः

1. ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
2. आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख नगरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई

रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होईन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
3. आपूित� भएका औषधी एंवम समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन�

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

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६५.३ िविभ� �वा��यकम� दरब�दी र पदपूित� िववरण पेश नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

६६ सामा�जक सुर�ा तथा संर�णतफ� ः

६६.१ एम.आई.एस. िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम आईए स
लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा पाउने स�ब�धमा �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट �ा� एम.आई.एसमूल अिभलेखको प�र�ण गदा� लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा
भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माण प� नं नभएको, ना � नं दोहो�रएको वा सो भ�दा बढी रहेको, लाभ�ाहीको बाबु,
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आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेकोसमेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको एिकन गन� सिकएन । एम आई एस
िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा गाउँपा�लकाले एम आई एस
लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ । 
�ितवेदनः सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन
िनयमको अनुसुची ६ को ढाँचामा तयार ग�र उपिनयम २ मा तोिकएको समायव�ध िभ� िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब��ध िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� मा सो
अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
खच� िभडानः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा�थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस लगतका आधारमा
सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िनकासा पाउने र प�र�छेद ५ को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था छ। सोही काय�िव�धको अनुसुची १०
को शत� नं ६ र ७ मा ब�कलेतोिकएको ढाँचामा लाभ�ाहीको खातामा भ�ा िवतरण गरेको िववरण खु�ने �रभस� िफड पा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन� समेत �यव�था
रहेकोमा यस पा�लकाले अ�ाव�धक �रभस� िफड माग ग�र िनकासा िभडान गरी िहसाब फरफारक गन� गरेको दे�खएन । यस समब�धमा पा�लकाले अ�ाव�धक िववरण माग गरी
िहसाब फरफारक गनु� पद�छ । 
लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा ऐनको दफा १९ बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट हटाउनुपन� लाभ�ाहीको
नाम काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई �णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा
पेश गरेको लगत क�ाको तप�सलको िववरण काय�िव�धमा उ�ेख भएको �कृया पुरा ग�र लगत क�ा ह�नुपन� सबै लाभ�ाहीको भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । लगत
क�ा समयमै अ�ाव�धका ग�र मूल अिभलेखमा समेत जनाउने �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

वडा नं लगत क�ा सं�या वडा नं लगत क�ा सं�या

१ ५८ ६ ७८

२ २८ ७ ७०

३ ९६ ८ ५३

४ २८ ९ ४७

५ ८१ १० ८४
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६६.२ ४ २०७७-११-२६ यस आ�थ�क वष�को �थम चौमा�सकमा पा�लकाले ८ वटा बै कलाई �.५३०२९६००/- िनकासा िदएकोमा दो�ो चौमा�सकमा �.७२३५५६३२/- िनकासा िदएको पाईयो ।
�थम चौमा�सकको तुलनामा ३६.४४ �ितशतले बढी रकम �.१९३२६०३२/- िनकासा िदएको दे�खएको छ । पिहलो चौमा�सक भ�दा बढी रकम िनकासा िदएकोमा
�े�तासाथ थप िनकासाको आधार र लाभ�ाहीह�को वृि� सं�या तुलनाको िववरण समावेश नभएकोले अ�वभािवक रकम वृि� गरी िनकासा पठाएको स�ब�धमा पुनः एिकन
गरी खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �...

१९,३२६,०३२

६६.३ िविभ� संघीय स��तकोष रकम िफता�ः संिघय सरकार बाट �ा� सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण काय��मको रकम स�ब��धत आ�थ�क वष�को अ��यस�म खच� नभई बाँक� रहेमा संघीय
स��त कोष िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सामा�जक सुर�ा बापतको रकम ब�क माफ� त भ्ु�ानी गन� िनकासा िदएको म�ये एन आई �स एिशया ब�क िवता�बजार शाखा र
च��गढी शाखाले �मशः बचत रकम �.४३५१५८८/- र �.२७१८९०/- समेत ज�मा �.४६२६४७८/- पा�लकाको स��तकोषमा ज�मा गरेकोमा लेखापरी�णको अव�ध
२०७८।९।२४ स�म संिघय स��त कोष दा�खला नगरेकोले सो रकम दा�खला गनु�पद�छ �... ४६२६४७८/-

दोहोरो भ�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ९ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको यो�यता स�ब�धमा �यव�था छ साथै सामा�जक
सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने र उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत ह�ने ग�र भ�ा �लएको पाईएमा सरकारी बाँक�
सरह असुल गनु�पन� स�ब��ध �यव�था छ । नगरपा�लकाको नमुना छनोट गरी परी�ण गरीएको वडा नं २ र ४ को ३ वटै चौमा�सकमा िवतरण भएको भु�ानी �ितवेदन(�रभस�
िफड पेश नभएको) र पेश भएको लगतक�ा िववरणलाई आधारमा मानी परी�ण गदा� िन�नानुसारको लाभ�ाहीलाई पाउने रकम भ�दा बढी रकम भु�ानी िदएको दे�खन
आएकोले थप छानबीन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �…

वडा नं
लाभ�ाहीको नाम समूह ना.�. नं भु�ानी

िदनुपन�
रकम

भु�ानी
िदएको
रकम

बढी
भु�ानी
रकम

कैिफयत

२ सनबहादरुभुजेल जे.ना.
अ�य

१०३६५ 0 २१००० २१००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।८।२६ रहेकोमा
दो�ो र ते�ो चौमा�सकको
पुरै भु�ानी

२ गगन राजवंशी जे.ना.
अ�य

१९२७४७६ ६००० २४००० १८००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।९।७ रहेकोमा

४,८३२,४७८
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दो�ो र ते�ो चौमा�सकको
पुरै भु�ानी

२ नर बहादरु �ल�बु जे.ना.
अ�य

८५२४८५१
५
 

३००० १२००० ९००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।८।१७ रहेकोमा
दो�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

२ �साद थापा जे.ना.
अ�य

४१ ० २४००० २४००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।१।१५ रहेकोमा
�थम र दो�ो
चौमा�सकको पुरै भु�ानी

२ बुध�सहं राजवंशी जे.ना.
अ�य

१९२७७५१
 

० १२००० १२००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।२।१६ रहेकोमा
�थम चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

4 िच�कला पौडेल
 

जे.ना.
अ�य

३०१७१००
१८०
 

१२००० १५००० ३००० दोहोरो दता� जनाई ल.क
३०।३।२०७७ रहेकोमा
�थम चौमा�सक बढी भ�ा
भु�ानी

४ मायादेउजा
 

जे.ना.
एकल

१३०५
 

० २४००० २४००० पे�सनर जनाई ल.क
२०७८।३।३१ मा
ग�रएकोमा ३ चौमा�सककै
भु�ानी

४ �ीकृ�ण जे.ना. ६७५-२६ ६००० ८००० २००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
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िव�वकमा�
 

द�लत  २०७८।२।२५ रहेकोमा
ते�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ िटकम�वज�ल�बु
 

जे.ना.
अ�य

९९०१५६६
२
 

६००० १२००० ६००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७८।१।२९ रहेकोमा
ते�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ गंगा�साद
िवमली
 

जे.ना.
अ�य

५७०६४७६
६३
 

९००० १२००० ३००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७८।२।२१ रहेकोमा
ते�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ कौिशला मगर
मा�के

जे.ना.
अ�य

६५५६७/२७
४६
 

० ३६००० ३६००० बसाई सराई जनाई ल क
िमित २९।३।२०७७
रहेकोमा ३ वटै
चौमा�सकको भ�ा
भु�ानी

४ केदारबहादरु
बुढाथोक�
 

जे.ना.
अ�य

१२८६६९
 

६००० २४००० १८००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।५।१४ रहेकोमा
�थम र दो�ो
चौमा�सकको पुरै भु�ानी

४ राम मायाहलवाई
 

जे.ना.
अ�य

२६८४।
७४८
 

९००० १२००० ३००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।६।२५ रहेकोमा
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�थम चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ को�ठुराजवंशी
 

जे.ना.
अ�य

१२८८५०
 

६००० १२००० ६००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।९।११ रहेकोमा
दो�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ मैनोसोरेन
 

जे.ना.
अ�य

४३०१२।
१२६
 

९००० १२००० ३००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।१०।२० रहेकोमा
दो�ो चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

४ मनी चौधरी
 

जे.ना.
अ�य

४३०३३।
३५७
 

१८००० ३६००० १८००० मृ�य ुजनाई ल.क िमित
२०७७।१०।२५ रहेकोमा
३ चौमा�सकको पुरै
भु�ानी

ज�मा २०६००
०

 

६७ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । काया�लयले डोर सम� गत िवगतको वे�जु फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग डोर सम� पेश गरेकोमा पदा�धकारीह�को गत
िवगतको बढी भ�ा भु�ानी गरेको रकम �.११८६४२०/- असुल भई फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले स�परी�ण ग�रएको छ । 
पदा�धकारीको नाम, थर पद आ�थ�क वष� ज�मा

२०७४।७� २०७�।७६ अ�य
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�ी �ुवकुमार िशवाकोटी नगर �मुख  २��०  2550
�ी पिव�ादेवी महतारा नगर उप�मुख  २०४०  2040
�ी उपे�� पराजुली सद�य १२०००   12000
�ी िकशोरकुमार पौडेल सद�य १२०००   12000
�ी िनता घतानी सद�य (काय�पा�लका) ३�६१०   38610
�ी भोजराज �सटौला वडा�य� ६०००० १७००  61700
�ी कुमारी दज� सद�य १२०००   12000
�ी सृ�ी व�नते सद�य १२०००   12000
�ी अजयकुमार साह सद�य १२०००   12000
�ी पुण��साद राजवंशी सद�य १२०००   12000
�ी राह�लकुमार शमा� सद�य १२०००  ��० 12850
�ी गंगा�साद �साई सद�य १२०००   12000
�ी भािगरथा आचाय� सद�य (काय�पा�लका) ३�६१०   38610
�ी हक� माया िव�वकमा� सद�य १२०००   12000
�ी पशु�राम खनाल सद�य १२०००   12000
�ी �ेम�साद थापा सद�य १२०००   12000
�ी सुय�वहादरु लावती सद�य १२०००   12000
�ी कुमारी साक� सद�य १२००० ��०  12850
�ी च��कला सं�ौला पकुवाल का. वा. वडा�य� ७१२�०   71280
�ी अजय काक� वडा�य� ६०००० १७०० १७०० 63400
�ी िदपक भ�राई सद�य १२०००   12000
�ी गंगालाल राजवंशी सद�य १२०००   12000
�ी इ��दरा पा�डे सद�य १२०००   12000
�ी ल�मी नपेाली सद�य १२०००   12000
�ी संिगता िशवा सद�य (काय�पा�लका) ३�६१०   38610
�ी दयु�धन गु�ङ वडा�य� ६०००० १७००  61700
�ी भ��सह राजवंशी सद�य १२०००   12000
�ी िदिपका िशवा सद�य १२०००  ��० 12850
�ी अजु�न �सटौला सद�य १२०००   12000
�ी िगता िघिमरे सद�य (काय�पा�लका) ३�६१०   38610
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�ी सुरेन राजवंशी सद�य (काय�पा�लका) ३�६१० १७०० 40310
�ी �ौपदाकुमारी गणेश सद�य (काय�पा�लका) ३�६१०   38610
�ी अ�ी �साद पा�डे वडा�य�  १७००  1700
�ी नगे���साद सं�ौला वडा�य� ६०००० १७००  61700
�ी तारा भ�राई सद�य १२०००   12000
�ी कुल�साद सं�ौला वडा�य�  १७००  1700
�ी किवता डांगी थापा सद�य १२०००   12000
�ी िनम�लादेवी सुनार सद�य १२०००   12000
�ी राजे���साद �लङदेन वडा�य�  १७००  1700
�ी ढाचाराज कड�रया सद�य १२०००   12000
�ी ल�मी�साद वा�कोटा सद�य १२०००   12000
�ी सुय��साद क�दंगवा वडा�य� ६०००० १७००  61700
�ी पिव�ा कोइराला सद�य १२०००   12000
�ी शोभा िव. क. सद�य १२०००   12000
�ी एिव�� ख�ी सद�य १२०००   12000
�ी पिव�ा पाठक वडा�य� ६०००० १७००  61700
�ी ह�र�साद चौलागाई सद�य १२०००   12000
�ी वालकृ�ण काक� सद�य १२०००  ��० 12850
�ी िदलकुमारी राजवंशी सद�य १२०००   12000
�ी सुरेन राजवंशी सद�य (काय�पा�लका) १११३९०   111390
�ी िदनशे कुमार आचाय�    �९�० 5950
केशर बहादरु खवास    ७४�० 7450

ज�मा 1186420
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६८ अ�ाव�धक बे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
                                                                                                                                                                                                                                         
                  �. हजारमा
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)
यो वष� कायम

बे�जू(C)
संपर��णबाट कायम

बे�जू(D)
अ�या�वधक बाँक�

बे�जू 
(E=A-B+C+D)

१६५०८१   ११८६ १८३०४९   ३४६९४४


