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महकतरी



वूरदरष(Vision)

जवाफवेरहरा, पारवर्यरा र ्नषा पवरयन गन् रवशानसर ांस्ा ह'ने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency
and Integrity)

गनरतर(Mission)

वे्मा सवरनन एवं गणुसररीर लेखापरीकण ाेवा पवान गन् ।

(Provide Independent and QualityAudit Service to the Nation)

मूलर मानररा(Core Values)

सवरननरा (Independence)

्नषा (Integrity)

पारवर्यरा (Transparency)

जवाफवेरहरा (Accountability)

तरावाारर्रा (Professionalism)



महालेखापरीक््क भनाइ

नेपाल्क ांरवधान्क धारा २४१ मा ांघ, पवे् र स्ानसर रह्ा ाबै
ार्ारी ्ारायलर्क लेखा ्ाननु बमकरजम ्नर्मररा, ्मरतररररा, ्ारयवकरा,
पभाव्ारररा र औरितर ामेर्क रविार गरी महालेखापरीक्बाब लेखापरीकण हनेु
तरवस्ा छ । लेखापरीकण ऐन, २०७५ ्क वफा २०(२) मा महालेखापरीक्ले
पतरे् स्ानसर रह्क लेखापरीकण ामपप गरी अलग अलग प्रवेवन जारी गनय
ाकने तरवस्ा छ । उरललरखर ांवैधा्न् र्ा ्ाननुस तरवस्ा एंव नेपाल
ार्ारी लेखापरीकण मान, रवतसर लेखापरीकण मागयव्यन, स्ानसर रह
लेखापरीकण ्नव्र््ा, महालेखापरीक््क वार्य् लेखापरीकण रकजना र स्ानसर
रहाँग ामबरनधर ऐन, ्नरम्क आधारमा रा स्ानसर रह्क २०७७।०७८ ्क आ््य् ्ारकबार्क
लेखापरीकण ामपप गरी रक प्रवेवन जारी गररए्क छ।

सकर ााधन्क पा्् र पररिालन ामबनधमा ्नर्मररा, ्मरतररररा, ्ारयवकरा र पभाव्ारररा्ा पकबाब
रवशे् ण गरी रवतसर तरवस्ापनमा ाधुार्ा ला्ग ाझुाव पवान गनुय र्ा ाु् ाान पवरयनमा बेवा परुराउनु
लेखापरीकण्क उदेदर रहे्क छ ।लेखापरीकणमा रवतसर रववरण्क ्रुरा, पि्लर ्ाननु्क पालना, बजेब र्ा
रकजना रजुयमा, ्ारययम ्ारायनवरन, खररव तरवस्ापन, ाावयज्न् ामपरत्क ांरकण र उपरकग, जवाफवेरहरा एवं
पारवर्यरा, ाेवा पवाह लगारर्ा रव्रहर्क मूलराान गररए्क छ ।

लेखापरीकणमा मूलर: आनररर् आर र राजसव बाँडफाँब्क पकेपण र्ा सकर तरवस्ापन, आर ाालन,
राजसव छुब, बजेब अनु् ाान, व्ायनर्क खिय, खररव तरवस्ापन, अनतुपाव् र्ा रवररणमखुस खिय, रकजना
पा््म्ि्रण, आरकजना छनकब, उपभकका ा्म्रबाब भए्ा ्नमायण ्ारय, वीघय् ालीन रव्ाा्ा खा्ा रजुयमा
लगारर्ा तरहकरा औलंराइए्क छ ।

लेखापरीकणबाब स्ानसर रहमा आवदर् अनभुवस र वक जन्रक्क ्मस रहे्क, ाेवा पवाहमा अपेरकर
ाधुार हनु ना्े्क, सकर, ााधन र ामपरत्क वरुसर अ्भलेख नरहे्क, ाञा्लर रकजना, ्ारययम, ाेवा पवाह्क
र्ा्य रपले अ्भलेख नराखे्क, लेखाान र्ा ामग प्रवेवन पणाली र आनररर् ्नरननण ्मजकर रहनु् ा ाा्ै
आनररर् लेखापरीकण भरपव् र पभाव्ारी नभए्क पाइए्क छ। स्ानसर रहमा महालेखापरीक््क लेखापरीकण
प्रवेवन उपर छलफल र बेरजू फसरसब ामबनधस सपष ्ारयरव्ध रजुयमा भए्क वेरखएन । लेखापरीकणबाब
औलंराए्ा तरहकराहह ाधुार गरी गर रवगर्ा बेरजू उपर आवदर् ्ारवाही गरी रवतसर अनु् ाान हनेु तरवस्ा
्मलाउनपुवयछ ।

ामर र जन्रक्क ास्मररा्क बाबजवु र्ाामभव स्ानसर रह्क ्ारयस्लमा नै उपरस्र भइय
लेखापरीकण गररए्क छ । लेखापरीकण्क यममा लेखापरीकण बकलीबाब स्ानसर रह्ा पवा्ध्ारीहहागँ
छलफल ामेर गररए्क छ। लेखापरीकण प्रवेवनमा उललेख भए्ा तरहकरा्क ्ारायनवरनबाब स्ानसर रह्क
रवतसर तरवस्ापन, रव्ाा ्नमायण र ाेवा पवाहमा ाधुार हनेु अपेका गरे्क छु । स्ानसर रह्क लेखापरीकणमा
ाहरकग परुराउने स्ानसर रह्ा ाबै पवा्ध्ारी र्ा ्मयिारीहह र लेखापरीकण ्ारयमा ांलगन रा ्ारायलर्ा
्मयिारीहह ाबैलाइय धनरवाव जापन गवयछु ।

बं्मरण ्माय, वंगाल
२०७९ आ्ाढ महालेखापरीक्
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पावेर्् लेखापरीकण महा्नव््नालर, मधे् पवे्

पन ांखराा २०७८।७९
ि.नं. ४२५ ्म्रा २०७९।३।२०

रव्रा लेखापरीकण प्रवेवन ।
शस पमखु/अधरककरू,
बरवयबाा नगरपा्ल्ा, नगर्ारयपा्ल्ा्क ्ारायलर,
महकतरी ।

्ैरफरर ारहर्क रार
हामसले बरवयबाा नगरपा्ल्ा्क आ््य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तरााँग ामबरनधर अनर रववरण र्ा लेखा रबपपणसहह्क

लेखापरीकण गरे्ा छौ ।
हामक रारमा,रा प्रवेवन्क ्ैरफरर ारहर्क रार तरक गन् आधार खणडमा उललेख भए्ा रव्रले पान् अार बाहे्,पेा भए्क २०७८

आ्ाढ ३१ मा ामा् भए्क आ््य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तरााँग ामबरनधर अनर रववरणले स्ानसर रहागँ ामबरनधर पि्लर
्ाननुबमकरजम ाारभरूहपमा ाही र्ा र्ा्य अवस्ा रिनण गवयछ।
्ैरफरर ारहर्क रार तरक गन् आधार
१. नगरपा्ल्ा्क महालेखापरीक्बाब सवस क् र नेपाल ाावयज्न् केन लेखामान्क ढाँिामा पूणयरपमा ावै ्ारकवार ामावे् नगरी रवतसर रववरण

ररार गरे्क छ।
२. लेखापरीकणबाब ह.14 ्रकड 6 लाख 78 हजार बेरजू वेरखए्क छ। ाक उपर पमाण प्र क् रा पा् भए्क छैन । बेरजू मधरे अालु गनुयपन्

ह.3 ्रकड 24 लाख 64 हजार, पमाण ्ागजार पेा गनुयपन् ह.9 ्रकड 71 लाख 23 हजार, ्नर्मर गनुयपन् ह. ्रकड 62 लाख 1
हजार र पेद्ि ह. 48 लाख 89 हजार रहे्क छ ।नगरपा्ल्ा्क गरव्य ह. 28 ्रकड 26 लाख 43 हजार बेरजू बाँ्ि रहे्कमा राव्य
ामारकजन र ामपरीकणबाब फरसब एवं रक व्य ्ारम भए्क बेरजू ामेर हालामम्क अदाव्ध् बेरजू ह. 34 ्रकड 27 लाख 26 हजार
रहे्क छ । नगरपा्ल्ा्क बेरजू वग््रण र अदाव्ध् बेरजू रस््र राैाा् ांलगन छ ।

३. नगरपा्ल्ा्क लेखापरीकणबाब सकर र ााधन्क पा्््क पकेपण र्ा्यपर् नभए्क, अालुी लकरअनाुार नभए्क, ्मयिारी्क वरबनवीअनाुार
पवपू्रय नभए्ा ्ारण रव्ाा ्नमायण र ाेवा पवाहमा पभाव्ारररा नआए्क, अनवुान्क पराय् अनगुमन नभए्क, रवररणमखुस ्ारययम ाञालन
गरे्क, आनररर् ्नरननण पणाली ्मजकर रहे्क, लगारर्ा तरहकरा लेखापरीकण प्रवेवनमा औलराइए्क छ।्ारायलरबाब ामपरे्र
लेखापरीकण्क पाररमभ् प्रवेवन रा्क अङ्क रपमा रहे्क छ ।

४. आमवानस र्ा खिय् क सेसरा नगवमा आधाररर लेखा पणाली अवलमबन गरे्कले पा्ल्ा्क पेद्ि बाहे् ामपरत र्ा वाररतव रर्न हनेु ्ुनै
जान्ारी खलुाए्क छैन ।

हामक लेखापरीकण ्ारय नेपाल्क ांरवधान, लेखापरीकण ऐन र्ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा ार्ारी लेखापरीकण
मानवणड,मागयव्यन र्ा लेखापरीकणाँग ामबरनधर अनर पि्लर ्ानूनबमकरजम गररए्क छ।रवतसर रववरण ररार गन् स्ानसर रहाँग हामस सवरनन
छौ।तराैगरी सवस क् र आिारांरहरा्क पालना गरी ्ारयामपावन गरे्ा छौ।लेखापरीकण्क यममा पा् गरे्ा लेखापरीकण पमाणहह हामक रार तरक
गन् आधार्ा ला्ग पराय् र उपरकु छन् भपे ्ुरामा ्ारायलर रवशसर छ।
रवतसर रववरण उपर तरवस्ापन र लेखाउतरवारस अ्ध्ारी्क रजममेवारी

आ््य् ्ारय् ब्ध र्ा रवतसर उतरवाररतव ऐन, २०७६ र स्ानसर ार्ार ाञालन ऐन, २०७४ र्ा अनर पि्लर ्ाननु बमकरजम ाही
र र्ा्य हनेु गरी रवतसर रववरण ररार गन् र्ा जालााजस वा अनर गलरस्ा ्ारण रवतसर रववरण ाारभरूहपमा गलर आँ् डा ररहर सवहपमा बपे
गरी आवदर् आनररर् ्नरननण पणाली लागू गन् रजममेवारी पा्ल्ा तरवस्ापनमा रहे्क छ।नगर ्ारयपा्ल्ा, पमखु र पमखु प्ाा्िर अ्ध क् र
नगरपा्ल्ा्क रवतसर प्रवेवन परयरा्क अनगुमन्ा ला्ग रजममेवार रहे्ा छन।्
रवतसर रववरण्क लेखापरीकण उपर लेखापरीक््क रजममेवारी

रवतसर प्रवेवन ामगमा जालााजस वा अनर गलरस ामेर्ा ्ारण ाारभरूहपमा गलर आँ् डाररहर हका् भनस उरिर आशसररा पा् गरी
रार ारहर्क लेखापरीकण प्रवेवन जारी गनुय लेखापरीकण्क उदेदर हक।लेखापरीकणमा उरिर आशसरराले ाामानर सरर्क आशसरराामम पवान गरे्क
हनुछ, रर लेखापरीकण ऐन र्ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा नेपाल ार्ारी लेखापरीकण मानवणड, मागयव्यन र्ा लेखापरीकणाँग
ामबरनधर अनर पि्लर ्ाननुबमकरजम गन् लेखापरीकण ामपावन भए्ै अवस्ामा प्न ाबै प्ार्ा जालााजसजनर वा अनर गलरस पता लगाउन ाकने
्नर्ररा भने हुवैँन।रवतसर रववरण्ाउपरकग्रायले ाामानरररा गन् आ््य् ्नणयरमा नै फर् पानय ाकने अवस्ा वेरखए्ा एउबै वा ामगरामा हनेु
रव्े् वा जालााजसजनर वा अनर गलरसलाई ाारभरूहपमा गलर आँ् डा मा्नए्क छ।

(पवमराज पौडेल)
नारब महालेखापरीक्



बरवयबाा नगरपा्ल्ा
बेरजु वग््रण (रव्नरकजन, राजसव, धरौबी र अनर ्ारकबार)

२०७७।७८
(र. हजारमा)

पाररमभ् बेरजु प्ररयराबाब फरसब बाँ्ि बेरजु
बेरजु

अालु गनुयपन्

्नर्मर गनुयपन् पेस्ि
वफा ांखरा

र्म

वफा ांखरा

र्म

वफा ांखरा

र्म
अ्नर्मर
भए्क

पमाण ्ागजार
पे् नभए्क

राजसव
लगर

रजममेवारी
नाारे्क

ाकधभनाय
न्लए्क

जममा

ाैरारनर्

लगरस

ाैरारनर्

लगरस

ाैरारनर्

लगरस

96 93 140678 0 0 0 96 93 140678 32464 6201 97123 140678 4890

अदाव्ध् बेरजू रस््र
२०७७।७८

(र. हजारमा)
रजलला गर व्य

ामम्क
बाँ्ि

ामारकजन रक व्य् क फरसब बाँ्ि बेरजू रक व्य ामपरीकणबाब
्ारम बेरजु

रक व्य् क बेरजु ्ुल बेरजु बाँ्ि

बरवयबाा नगरपा्ल्ा,महकतरी 282643 0 80595 202048 140678 342726
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बिद�बास नगरपा�लका, महो�री , बिद�बास नगरपा�लका , महो�री

काया�लय �मुख Rewati prasad Parajuli २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सिम�ला कुमारी तामा� २०७७-४-१

बे�जु रकम १४०,६७७,८३०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४६,४९,६३,९८२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६१,३९,९३,५४० चालु खच� ४०,४३,९९,८०७

�देश सरकारबाट अनुदान १,९२,४३,८०४ पँूजीगत खच� ४१,३५,०६,२१३

राज�व बाँडफाँट १३,६६,०८,८२८ िव�ीय/अ�य �यव�था २६,४८,४९,४८७

आ�त�रक आय ४,५९,७०,६७२

अ�य आय २५,३१,८०,९४१

कुल आय १,०६,८९,९७,७८५ कुल खच� १,०८,२७,५५,५०७

बाँक� मौ�दात ४५,१२,०६,२६०
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१
आ�थ�क कारोवारको ि�थती:- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता समेत
�थानीय सरकारले पेश गरेको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को �व�ीय कारोबारको ि�थती देहाय बमोिजम रहेको छ:

ए�ककृत आय �यय �ववरण
�ववरण िशश�क आ�दानी ज�मा िशष�क खच� ज�मा

1 गत बष�को िज�मेवार� ४६४९६३९८२ ज�मा खच� ८१७९०६०२०

बैक मौ�दात (संिचत कोष) ४२६२१४३९४ चाल ु खच� ४०४३९९८०७

�वभा�य कोष खाता मौ�दात ५००००० पँूिजगत खच� ४१३५०६२१३

�कोप �यव�थापन कोष मौ�दात १७४७८६५६ अनुदान �फता � (077/78) ४९६७७३६०

�व�वध कोष खाता मौ�दात १०८९०१९० संिघय सशत�,समपुरक र �वशेष �फता � ४९६७७३६०

धरौट� मौ�दात ९९८०७४२ �देश सशत� र �वशेष �फता �

2 राज�व वा ँडफा ँड १३६६०८८२८ �देश समपुरक �फता �

राज�व वाडफाड �देश सरकार १३६६०८८२८ अनुदान �फता � (2076/07७) ०

राज�व वाडफाड संघीय सरकार संघीय सशत� �फता �

3 संिघय अनुदान ६१३९९३५४० �देश �वशेष �फता �

संघीय �वि�य समा�नकरण अनुदान १६९०००००० �देश समपुरक �फता �

संघीय सशत� अनुदान ३९७४९३५४० �कोप �यव�थापन कोष ८८६८६०३ ८८६८६०३

संघीय समपुरक अनुदान २०000000 धरौट� �फता � ५६३८९५१ ५६३८९५१

संघीय �वशेष २७५००००० �व�वध खच� खाता ५७४७६१८ ५७४७६१८

4 �देश सरकार अनुदान १९२४३८०४ अ�तर सरकार� अि�तयार� तफ� को खच� १९४९१६९५५ १९४९१६९५५

�देश �वि�य समा�नकरण अनुदान ७८०७००० ज�मा खाता अनुसार बैक मौ�दात ४५१२०६२६०

�देश सशत� अनुदान ६४६१३४८ ब�क मौ�दात अ�तर�क �ोत (सं कोष) ३७०७२०६४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�देश समपुरक २०००००० धरौट� खाता १३३२६३६८

�देश �वशेष २९७५४५६ �कोप �यव�थापन कोष १५३५३८७७

5 आ�त�रक �ोत ४५९७०६७२ �व�भ�कोष खाता १०८९०१९०

आ�त�रक राज�व ४५९७०६७२ �व�वध खच� खाता ४८८९६१६

6 �कोप �यव�थापन कोष ६७४३८२५ ६७४३८२५ �वभा�यकोष खाता ३६०२५५६०

७ धरौट� खाता ८९८४५७७ ८९८४५७७

८ �व�वध खच� खाता ७००९९८४ ७००९९८४

९ �वभा�य कोष खाता ३५५२५५६० ३५५२५५६०

१० सामािजक सुर�ा १७१६१०८८७ १७१६१०८८७

११ �थानीय पूवा �धार �वकास साझेदा�र १८११७३३१ १८११७३३१

१२ सामािजक �वकास म��ालय ५१८८७७७ ५१८८७७७

ज�मा १५३३९६१७६७ १५३३९६१७६७ ज�मा १५३३९६१७६७ १५३३९६१७६७

२
महालखेापरी�कको वािष�क लखेापरी�ण योजना, २०७७ अनुसार �वीकृत भएको ईकाइगत लखेापरी�ण योजना बमो�जम काया�लयले
पेश गरकेो आ�थ�क िववरण, �गित �ितवेदन, �ल�खत �ितिन�ध�व प� र अ�य िववरण तथा लखेापरी�णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा
माग�दश�न समेतलाई आधार मानी नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लखेापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
�े�ताको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । �े�ताको जोडज�मा तफ�  काया�लयल ेगरकेो जोडज�मालाई आधार �लइएको
छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लखेापरी�णबाट दे�खएका �मुख �यहोराह�
िन�नानुसार छन :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३
प�रचय: �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक
अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यल ेयस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले
संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व,

पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १४
वडा, ७५ सभा सद�य, ३१५.६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ६६३५८ जनसं�या रहेको छ।

४
लेखापर��णको�ममाअसलु�:- सामािजक सरु�ा तफ�  �वतरण नगर� बाँक� रहेको �. ११,८६,,५९२/- असलु भै �म�त २०७८/१०/२६ मा संिघय सि�तकोषमा दािखला
भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५

िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ (२) मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

यस �थानीय तहले NPSAS अनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा. नं. २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को
अ��तम मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको कारण काया�लयले तयार गरेको
एिककृत आय �यय िववरणको आधारमा लेखापरी�ण काय� स�प� ग�रएको छ ।
पा�लकाको म ले प फा नं २७२ को िव��य �ितवेदनको िव��य िववरणमा गत वष�को �ज�मेवारी �.४३,१९,५७,७५५/- दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको
एिककृत आय �यय िववरणअनुसार �.४६,४९,६३,९८२/- दे�खएकोले फरक परेको रकम �.३,३०,०६,२२७/- को स�व�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान
गनु�पन� दे�ख�छ।
पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय �यय िववरणको ब�क तथा नगद बाँिकमा �.४५,१२,०६,२६०/- दे�खएकोमा म.ले.प.फा.नं. २७२ को िव��य �ितवेदनको
ब�क तथा नगद बाँिकमा �.४५,५०,३६,६६२/- दे�खएकोले फरक परेको रकम �.३८,३०,४०२/- को स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी िहसाब िमलान
गनु�पद�छ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम 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� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।
२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली
(शु�)बाट �ा� ह�ने म.ले.प.फा.नं. २७२ को ढाँचामा िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� �थानीय साझेदारी िवकास काय��म,

सामा�जक सुर�ा, एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास लगायतका काय��ममा भएका कारोबार शु� �णालीमा समावेश गरेको पाइएन । पा�लकाले आ�थ�क कारोबार
गदा� शु� �णालीलाई पूण��पमा अवल�बन गरी तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी
लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६
�ज�मेवारी फरक परेको : �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँिक, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.४८,६७,४६,७५९/- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा
�.४६,४९,६३,९८२/- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.२,१७,८२,७७७/- घटी �ज�मेवारी सारेको
दे�ख�छ । आ.व ०७६/७७ को सु� मौ�दात �ज�मेवारी सादा� फरक पन� गएको रकमको स�ब�धमा सशत� तफ� को रकम को.ले.िन.का.बाट िनकासा भएको भ�दा
सु�मा बढी आ�दानी बाँ�धएकाले फरक परेको काया�लयको भनाई रहेको छ । पा�लकाले आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी सु�मा लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७

ब�क िहसाब िमलान नगरेको :– �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान
िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनु� पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार २०७८ असार मसा�तको
बाँिक मौ�दात

ब�क �टेटमे�ट अनुसार २०७८ असार मसा�तको
बाँिक मौ�दात

फरक

१ स��त कोष ३७०७२०६४९.८५ १२४१२७५९८.२१ -२४६५९३०५१.६४

२. चालु खाता ० ७७८७९७४८.५४ ७७८७९७४८.५४

३. पँूजीगत खाता ० २६८६९१४३५.२६ २६८६९१४३५.२६

४. िविवध खच� खाता ८७२००१६.९० ६२६९१३१.४० -२४५०८८५.५०

५. �थानीय िविवध कोष
खाता

१०८९०१९० १०८९०१९० ०

६. �कोप �य कोष खाता १५३५३८७७.९६ ११०१३८७७.९६ -४३४००६०

७. धरौटी १३३२६३६७.७३ १३३२६३६७.७३ ०

८. िवभा�य कोष खाता ३६०२५५६० ३६०२५५६० ०

ज�मा ४५५०३६६६२.4४ ५४८२२३८४९.१० ९३१८७१८६.६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८
अनुदान िफता� :- संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण वाहेकका िन�नानुसार अनुदान खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। �ा� िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान
खच� नभई बाँक� रहेकोमा �. ५,१६,७७,४६०।- िमित मा िफता� गरेको छ। संघीय संिचत कोष तफ�  बाँक� �.४,७५,००,०००।- िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

अनुदान �दान गन�
िनकाय

अनुदानको
�कार

�ा� रकम खच� रकम बाँक� म�ये संिचतकोष
िफता�

िफता� िमित िफता� गन� वाँक�
रकम

संघीय सरकार शसत� ३९७४९३५४० ३४७८१६०८० ४९६७७४६० ०३/३१/२०७८

िवषेश २७५००००० २७५०००००

समपुरक २००००००० २०००००००

�देश सरकार शसत� ६४६१३४८ ६४६१३४८

िवषेश २९७५४५६ २९७५४५६

समपुरक २०००००० २०००००० १०/२५/२०७८

ज�मा ४५६४३०३४४ ३५७२५२८८४ ५१६७७४६० ४७५०००००

४७,५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९
योजना र काया��वयन :– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल
�ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ। साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी
काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ। काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र
टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण
गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ। यस वष� उपभो�ा सिमित माफ� त काया��वयन भएका योजनाह� र बजेट देहायअनुसार रहेका छन्:

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ �. १ लाखस�मका ७ ६९२२९४

२ �. १ लाख भ�दा बढी ५ लाख स�म ११८ ४२४४४३७४

३ �. ५ लाखभ�दा बढी १० लाख स�म ६६ ४९८८३४६५

४ �. १० लाख भ�दा बढी ५० लाख स�म ७१ १६६७१०१५०

ज�मा २६२ २५९७३०२८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०
अनु�पादक खच� :– साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा
�.७३५५२७ खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

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

१ नेपाल अिहंसावादी �योइ� �रचो पा�गी बौ� गु�बा ३ मिहने लामा तथा मिणमा िशिवर संचालन ३८१३७५

२ िविभ� �यि� तथा फम�ह� योग पुनता�जगी ता�लम काय��म ३५४१५२

ज�मा ७३५५२७

११
म�यमका�लन खच� संरचना:- �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ। सो अनुसार पा�लकाले
उ� योजना तयार गरेको दे�खदनै । म�यका�लन खच� संरचनामा योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र
सोबाट �ा� ह�ने �ितफल समेत खुलाई योजना तथा काय��मको �ाथिमक�करण गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।

१२
खच� िब�लेषणः- पा�लकाले यसवष� कुल आ�त�रक आयबाट �.४,५०,०५,९७०।३३ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.७२,११,३३,५१३।८६ समेत
�.७६,६१,३९,४८४।१९ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.४०,४३,९९,८०७।३१ र पँू�जगत तफ�  �.४१,३५,०६,२१२।९७ समेत �.८१,७९,०६,०२०।२८
खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ५.५० �ितशत रहेको छ । यसवष� पदा�धकारी सुिवधामा �.१,२७,२५,७३०।- खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको २८.२७ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान, गत वष�को मौ�दात, आ�त�रक आय र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ३३.९२ �ितशत
चालु र ३४.६८ �ितशत मा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण खच� कै हाराहारीमा �शासिनक �योजनमा खच� भएको
दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३
�ोत अनुमान तथा वजेट �समाः- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा�
ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ। उ�
सिमितले आयको ��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा वजेट �समा िनधा�रण, वजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, वजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश
गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा िवषयगत �े� तथा पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट तथा सोको �ाथिमक�करण गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा
�याएता पिन ठुला पूवा�धार �े�लाई वजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा
काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ। पा�लकाको �ाथािमकतामा पन� आयोजना कुन कुन ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना
काया��वयनमा �याउन आव�यक छ।

१४
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी :- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुखले २०७७।३।१० गते �. १ अब� ६३ करोड ५१ लाख ७६ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१० मा
पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५
�े�गत बजेट र खच�:- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट (�. हजारमा) खच� रकम (�. हजारमा) कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास १४२५७२ ४६९७४ ५.७४

सामा�जक �े� ५६१४३७ ४१३३५७ ५०.५४

पूवा�धार िवकास �े� ६५३७०९ २३३२०९ २८.५२

सुशासन र अ�तरस�ब��धत �े� ३७४२२ १८०३५ २.२१

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १६६९७६ १०६३३१ १३

ज�मा १५६२११६ ८१७९०६ १००

उपरो� ता�लका बमो�जम सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत j�े�मा सबै भ�दा कम २.२१ �ितशत र सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ५०.५४ �ितशत खच�
भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६
चौमा�सक पँूजीगत खच� :- पा�लकाले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनुसार तोकेको अव�धमा काय��म काया��वयन गरी काय� स�प� गनु�पद�छ । सु� अनुसार
चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

िविभ� ४१३५०६ २७३३९ ७२४७९ ३१३६८८ १८३७२०

खच� �ितशत ६.६१ १७.५३ ७५.८६ ४४.४३

१७
अब�डा बजेटः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� िश�ा िवकास
काय��ममा � ३ करोड, मागमा आधारीत साना पुवा�धार िवकास काय��म � ५० लाख र बजेट संशोधन गरी मागमा आधा�रत अधुरा एवं साना पूवा�धार िवकास
काय��ममा � १ करोड ६७ लाख ३७ हजार गरी � १ करोड ६७ लाख ३७ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िनण�यबाट बजेट
�यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१८
आ�त�रक िनय��ण एवं िव�ीय उ�रदािय�व र जवाफदेिहता:- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५० दे�ख ५५ मा �ज�मेवार
�यि�ले पालना गनु�पन� िव�ीय उ�रदािय�व, �ज�मेवारी र जवाफदेिहताको �यव�था गरेको छ। �यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८
वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाको लेखापरी�ण गदा� िन�न कामसँग स�ब��धत ऐन िनयमले तोके अनुसारको
�यव�था पालना नगरेको वा आिशंक पालना गरेको र आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । यसबाट स�ब��धत काम िमत�ययी एवं
�भावकारी ढ�ले काया��वयन भएको छ भनी िव�व�त हनु स�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई िनयमीत, िमत�ययी एवं
�भावकारी बनाउनु पद�छ । पा�लकाले काया��वयन एवं सुधार गनु�पन� �यहोरा यस �कार छन्:-
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका
लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितक �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको पाईएन ।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन गनु�पन� आयोजनाको िब�लेषण गरी काया��वयन गनु�पन� स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरी वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको एक�कृत
अिभलेख दे�खने गरी ख�ने एवं खच� ह�ने सामानको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
ठे�का वा उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु�, लागत, स�प� ह�ने िमित लगायत िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको आंिशक �पमा मा� गुण�तर परी�ण गन�
गरेको छ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको छैन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई मम�त संभार
गन� �ज�मा सिहत ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन। साथै उपभो�ा सिमितबाट गरेको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई खच� �मािणत गन�
कागजातह� सिमितबाट आंिशक �पमा अनुमोदन ह�ने गरेको ।
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सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� स�झौता गरी गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको
�यव�था अनुसार दता� ह�ने गरेको पाइएन ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तयार गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३/१२/२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
पा�लकाको उ�े�य �ा�ीमा आई पन� स�भािवत जो�खम �े�ह�को पिहचान गरी सो िनराकरणको लािग उपय�ु उपायह� �यव��थत गरेको पाइएन ।
�मण खच� िनयमावली २०६४ बमो�जम �मण अिभलेख रा�ने र �मण �ितवेदन पेश गन� गरेको छैन ।
काया�लयले गत िवगतको बे�जु र संपरी�णको अिभलेख रा�ने गरेको छैन ।
वडामा उ�ने राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको छैन ।
कोषह� काया��वयन गन� काय�िव�ध कानून बनाउनु पन�मा बनाएको पाइएन ।
आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गराउने काय� िनय��ण गनु�पन�मा सो गरेको छैन ।
राज�व �ा�ीको दायरालाई �ाथिमक�करण गरी काया��वयनमा �याएको छैन।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४ बमो�जम सबै �ोतबाट भएको �ाि� र खच�को िववरण �देश लेखा िनय��क तथा कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनुपन�मा पठाएको छैन ।
अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन गरेको पाइएन ।
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ९२ बमो�जम िविनयोजन, राज�व, धरौटी, �ज�सी र अ�य कारोवारको �े�ता महालेखा परी�कको
काया�लयबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� र यसरी राखेको लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन गरेको
पाईएन।
ई�धन खच�को लगबुक अ�ाव�धक नभएको ।
सवारी साधनको मम�त अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�ने गरेको छैन ।
खच�का िवलभरपाईह�को ते�रज बनाइ गो�वारा भौचरसाथ रा�ने नगरेको।
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पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन
गन� सिकएन। पा�लकाले साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�पतीको अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ। िनयम,

कानुन र िनद�िशका अनुसार काया��वयन गनु�पन� उपरो� �यहोरा पूण� �पमा काया��वयन नगरेका कारण िव�ीय उ�रदािय�व, �ज�मेवारी एवं जवाफदेिहताको पालनामा
कमी आएको ह� ँदा �ज�मेवार पदा�धकारीले कामको �कृित अनू�प 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 ।

१९
आ�त�रक लेखापरी�ण:- �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले २०७७।७८ को
सामा�जक सुर�ा, �थानीय पूवा�धार र ग�रवसँग िवशे�वर काय��म बाहेक अ�य सु� बाट भएको आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन। सबै
कारोबारको आ�त�रक लेखाप�र�ण गराउने �यव�था काया��वयन गराउनु पद�छ। पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�णको लािग हालस�म कम�चारी िनय�ु� समेत गरेको
दे�खएन।

२०
स�प��ः- आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ४६ मा सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने गरी लगत �े�ता सिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो
स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाको स�प�� स�ब�धमा अवलोकन गदा� सहायक �ज�सी खाता
नराखेको, नगरपा�लका अ�तग�त बद�वास अ�पताल र िवजलापुरा �वा��य चौक�मा रहेको ३ थान ए�बुले�स �ज�सी खातामा आ�दानी नबाँ�धएको, सवारी साधन
�योग गदा� म.ले.प.फा.नं. २ अिभलेख नरा�खएको, ए�बुले�स, �याक हो लोडर, रोलर मेिशन, िटपर तथा दमकल स�ालन काय�िव�ध बमो�जम �भावकारी काया��वयन
गरी �योगको अिभलेख �यब��थत नदे�खएको र नगरपा�लकाको मोटरसाइकल कम�चारी तथा पदा�धकारी बाहेक अ�य �य��ले समेत बु�झ सवारी साधन �योग
गरेको समेत दे�खएकोले नगरपा�लकाको स�पितको उिचत �योग भएको दे�खएन ।
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२१
सेवा �वाहको ��थती :- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम नगरपा�लकाले सेवा �वाह गनु�पद�छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�न बमो�जम सेवा �ावह
भएको िववरण पेश भएको छ । पा�लकाले �थानीय सरकार स�ालन ऐन तथा पा�लकाबाट िनिम�त ऐन कानून बमो�जम सेवा �वाहलाई थप �भावकारी बनाउँदै
लैजानु पद�छ ।

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ७९

प��करणतफ�

ज�मदता� १९५२

मृ�यदुता� ५४०

बसाईसराई दता� ३६२

िववाह दता� ६९६

स�ब�धिव�छेद दता� १६

२२
कानुन िनमा�ण:- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा
रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�मऐन ७, िनयमावली ३, काय�िव�ध २२ र िनद�िशका ५ गरी ज�मा ३७ वटा कानून
िनमा�ण गरेकोमा राजप�मा �काशन गरेको पाइएन । उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��यनमा �याउनु पद�छ ।
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https://nams.oag.gov.np19 of 88

२३
�यायीक सिमित:– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ। सिमितमा
परेको उजुरीह� म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गतवष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३७ र यो वष� थप भएको २१ गरी कुल ५८ िववाद दता� भएकोमा मेलिमलाप के��मा ९ पठाएको, दता�
खारेज भएको २, िमलाप� भएको १०, िनण�य भएको ४ गरी ज�मा २५ मा� फ��यौट भई ३३ बाँक� दे�ख�छ। समयमै मु�ा िकनारा लगाई �याय िन�पणलाई
�यव��थत गनु�पद�छ।

२४
आ�थ�क सहायता:– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन�
पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले आगजनी, हावाह�री पीिडत लगायतको लािग यो वष� ४ �यि� र १ सं�थालाई �.१,४०,०००/- आ�थ�क सहायता
िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२५
अनुदानको अनुगमन: – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय
समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । पा�लकाले बिद�वास कृिष काय��म (मेयर कृिष काय��म) अ�तग�त धानको िबउ ३९,०७४.४० के.�ज. ख�रदमा ५० �ितशत
�.१२,७३,९६०/- र १४ थान बोयर बोकाको �.१४,०६,८६०/- ख�रद गरी कृषकलाई िवतरण गरेको छ । पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग
भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको पाइएन । तसथ�
अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन
गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२६
करार कम�चारीः- �थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�ले�ण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी �सज�ना गन�
नसिकने �यव�था छ । काया�लयले िविभ� पदमा ५२ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१,२५,४४,५९०। खच� गरेको दे�ख�छ । �यसै गरी सोही ऐनको दफा
८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी‚ सवारी चालक‚ सयश‚ काया�लय सहयोगी‚ �ल�बर‚ इले��ट� �सयन‚ चौिकदार‚ माली लगायतका पदमा मा� करार सेवामा
�लन सिकने �यव�था छ । काया�लयले मा�थ उ�े�खत बाहेक सव  -इ��जिनयर‚ अिमन र सहायक क��यूटर अपरेटर लगायतका पदमा ४ जना करार कम�चारी िनयिु�
गरी वष� भरीमा �.१४,६५,०६०। खच� गरेकोले अिनियिमत दे�खएको �.

१,४६५,०६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७
पदा�धकारी सुिवधा :मधेश �देशको लािग �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा ३ को अनुसूची १ख बमो�जम
पदा�धकारी तथा सद�यह�लाई सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार नगरपा�लकाबाट यस वष� �.१२७२५६३०/- भु�ानी
भएको छ ।

२८
िशष�क फरक पारी खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली‚ २०७७ को दफा ३८ अनुसार खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा स�ब�धीत खच�
िशष�कबाट गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारको रकम भु�ानी गदा� खच� िशष�क फरक पारी भु�ानी गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

�.सं. भौ.नं. र िमित खच� िशष�क फरक खच� िशष�क रकम

१ २६५।२०७७।९।२७ अ�य वडा संचालन अित�थ स�कार तथा िविवध खच� १०००००.०

२ ५९५।२०७८।३।२२ इ�धन खच� पदा�धकारी पा�र�िमक ३६३००.०

ज�माः १३६३००.०

१३६,३००

२९
िविवध खच�ः �थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही  औिच�यको आधारमा िविवध
खच� गनु�पन� तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली‚ २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� खच�को पुि� गन� िबल‚

भपा�ई‚ �माण र कागजात संल� गनु�पद�छ । काया�लयले यो वष� खाना‚ खाजा तथा िविवध तफ�  �.४३‚२३‚०००। खच� गरेको छ । खच� गरेको िबल पेश गरेतापिन
खच� पुि� गन� �प� कागजात पेश गरेको दे�खएन । य�तो खच�को उ�े�य र यथाथ�ता �मािणत नह�ने भु�ानीलाई िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० 62,133 सशत� चालु िश�ा 
बढी तलब िनकासाः �थानीय तहले काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनकासा गदा� कायम भएको िश�क दरब�दी, िश�क अनुदान कोटा (राहत) र �ािव�धक तफ� का
अनुदानमा काय�रत िश�कह�को लािग िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जु गरी उपल�ध गराउने तथा �थायी िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�ा िवकास तथा
सम�वय इकाइ माफ� त िव�ालय िश�क िकतावखानाबाट पा�रत गराइ सोिह �ितवेनको आधारमा िनकासा उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ । साथै अवकाश �ा�
िश�कह�को तलव िनकासा गदा� काय�रत िदन स�मको लािग िनकासा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस नगरपा�लकाले िश�कको तलव भ�ा िनकासा गदा� अवकास
भएका िश�कको समेत तलव िनकासा ग�रएको पाइयो । यसरी अवकाश भएको िश�कको तलव िनकासा भएको रकम स�ब��धत िव�ालयबाट िफता� गरी संघीय
संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िश�कको नाम रा�जनामा
िमित

िनकासा भएको मिहना बढी रकम कैिफयत

मा�यिमक िव�ालय,

हा��लेख
�� बहादरु
सुस�लङ

२०७७।
१२।१

चै� ६०६५८ १०००० पोषाक भ�ा समेत

ल�मीनारायण जनता मा.िव.

खयरमारा
वीरे�� यादब २०७७।८।

१७
पौष, माघर मं�सर
मिहनाको पुरै

१०४२३३ मं�सर मिहनाको १३ िदनको र पौष, माघ मिहनाको
बढी िनकासा भएको

ज�मा १६४८९१

१६४,८९१

३१ 123 २०७७-१०-२३
सीप िवकासका लािग अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१३ अ�तग�त िव�ालय शैि�क गुण�तर तथा सु�ढीकरण
एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान तफ�  �ार��भक पढाई सीप िवकासका लािग �यूनतम �याकेजका लािग �ित िव�ालय �.९,०००/- को दरले
अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त साव�जिनक िव�ालयह�लाई �ार��भक पढाई सीप िवकासका लािग �ित िव�ालय �.९,०००/-

को दरले अनुदान उपल�ध गराउँदा जनता मा�यिमक िव�ालय गौरीडाँडालाई दोहोरो िनकासा भएको रकम असुल गरी संघीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

१८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ १७० २०७८-३-११
िन:शु�क पा�पु�तक ख�रदः- इ�छे�वरी मा�यिमक िव�ालय, चे�लाई IEMIS मा �िवि� भएको िव�ाथ� सं�याको आधारमा �.२,२२,०००/- एकमु� िनकासा
िदएको म�ये �. २०४२१७/- को िवतरण भरपाइ �ा� भएकोले बाँक� रहेको रकम �. १७७८३/- असुल गरी संिघय स��त कोष दा�खला ह�नु पन� �.

१७,७८३

३३ 209 २०७८-३-२४
�यानीटरी �याडः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५७ अनुसार कारोवारको लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल,

भपा�इ तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नु पन� �यव�था छ । यस पा�लका अ�तग�त साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ाह�को लािग िन:शु�क
�यानीटरी �याड िवतरण काय��म अ�तग�त ख�रद भएको �यानीटरी �याड िव�ालयले बुझेको भपा�इ पेश नभएकोले भपा�इ पेश ह�न पन� �.

सामान प�रमाण दर रकम

�यानीटरी �याड ३१००० ५६.५ १७५१५००

१,७५१,५००

३४
िशष�क फरक पारी खच�:- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१२) बमो�जम िशष�क फरक पारी भएको खच� िनयम ४३
बमो�जम िनयिमत गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायको रकम भु�ानी गदा� िशष�क फरक पारी खच� लेखेको िनयिमत गराउनुपन� �.

�स.नं. भौ.नं. (बिद�वास कृिष काय��म) िववरण खच� गनु�पन� संकेत नं. खच� गरेको संकेत नं. रकम

१ ३,४,५,८,१०,११,१२,१७,२०,२३,४३,११२ �यामी �याला २२४१३(करार सेवा शु�क) ३११३५(पँूजीगत परामश�) ५१६२३०

२ ७,११,२६, इ�धन २२२१२(इ�धन) ३११७२(पँूजीगत अनुस�धान) १०४३९७

ज�मा ६२०६२७

६२०,६२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ �कोप �यव�थापन 

आ.व २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म �कोप �यव�थापन तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत वष�को बाँक� १७४७८६५६ राहत िवतरण ५९१०००

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ५०००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ११२४९१०

संघीय कोिभड कोषवाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ४४०९०८५

�देश कोिभड कोषवाट खोप काय��म खच�

पदा�धकारी तलब क�ा गरी ज�मा २१६८२५ भैपरी�कोप �यव�थापन १५७७२०३

अ�य �ोतबाट १५२७००० �शासिनक तथा अ�य खच� ११६६४०५

वाँक� १५३५३८७८

ज�मा २४२२२४८१ ज�मा २४२२२४८१

३६
औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको दिैनक
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तर ८५(१ख) बमो�जम एकै आ�थ�क वष� िभ� एकपटक वा पटक पटक ग�र सो
�समा भ�दा बढी रकमको ख�रद गन� नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले िबिभ� फम�ह�बाट पटक पटक गरी �.४४०९०८५/- औषधी एवं �वा��य उपकरण सोझै
ख�रद गरेको छ । �ित�पधा� गराई ख�रद काय� गनु� पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७
िबल भपा�ई िबना भु�ानी:- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९(२) मा मालसामान ख�रद गन� पे�क� रकम बु�झ�लने
कम�चारीले मालसामान ख�रद गरी काया�लयमा फक� को ए�काइस िदनिभ� सो पे�क� रकम फ�य�ट गन� मालसामानसिहत िबल, भरपाई पेश गनु�पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले िकशाननगर �वा��य चौक�को लागी आव�यक मालसामान ख�रदको लागी अनमी चा�दनी यादवलाई � २५०००। पे�क� बापत उपल�ध गराएको छ ।
गो.भौ.न. २९-२०७८।०३।२१ बाट उ� पे�क� फ�य�ट गदा� �.४३८० को िवल िवजक नपुगेको रकम असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३७.१ चादनी यादव ४,३८०

४,३८०

३८
वािष�क �ितवेदन : िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ
। पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

३९
�धानम��ी रोजगार काय��म– �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा
िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ७४६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.२७०७०२२/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ३ िदनदे�ख १४
िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत � ३४९२३६९।४२ खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा
अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

४०
पे�क� बाँक�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकामा गत
आ�थ�क वष�को फ�य�ट ह�न बाँिक पे�क� �.१९,१८,५६१/- रहेकोमा चालु आ�थ�क वष�मा िविभ� िनमा�ण �यवसायी, पदा�धकारी र कम�चारीलाई �.८६२,९८५/- र
मोिवलाईजेशन पे�क� �.१,४९,०१,२५०।५० समेत �.१,५७,६४,२३५।५० पे�क� िदएकोमा सो म�ये �याद नाघेका पे�क� �.८६२,९८५/- आ�थ�क वष�को अ��य
स�म फछय�ट नभई वाँक� रहेको दे�खयो। फछय�ट गन� वाँक� रहेको पे�क� िनयमावलीको �यव�था अनुसार फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

८६२,९८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��
फम� वा क�पनीको
नाम

रकम

�याद ननाघेको �याद
नाघेको

कम�चारी

१ १२/२४/२०७७ १२५ िवधालयमा कु�रोगबारे जनचेतना तथा प�र�ण काय��म सुरे�� कुमार चौधरी ३००००

२ ४/२/२०७८ ४४ िविवध खच� अ हे व रामबाबु यादव ५००००

३ ३/७/२०७७ ३ काय��म खच� प िन सु िन सुरे��
कुमार चौधरी

४०१४७२

४ २५/१२/२०७७ २ काय��म खच� प िन सु िन सुरे��
कुमार चौधरी

१५००००

५ २५/१२/२०७७ २ काय��म खच� प िन सु िन सुरे��
कुमार चौधरी

२०००००

ज�मा ८३१४७२

िनमा�ण �यवसायी

१ १२/१०/२०७७ १३५ लोकमाग� दे�ख दि�ण जनता मा िव स�म कालो प�े देवीरमण क��ट��सन
क�पनी �ा.�ल.

१८६०४६३

२ १२/१०/२०७७ १३६ थकाइदासको घर प��चम �वा��य चौक� जुरे टोल जन
जागृती मा िव मोडेल ए�ोिभलेज ह� ँद ैभ�सी स�म(वडा नं ८)

के.एस देिवरमण
जे.िभ.

१८३२२७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सडक कालोप�े

३ १२/१०/२०७७ १३७ िमलन चोक दे�ख बल�पाक� ह� ँद ैिडपु स�म सडक ढलान देव िब�ण ुक��ट��सन
ए�ड स�लायस� �ा.�ल

३७३१६३

४ १२/२६/२०७७ १६६ िमलन चोक दे�ख बल�पाक� ह� ँद ैिडपु स�म सडक ढलान देव िब�ण ुक��ट��सन
ए�ड स�लायस� �ा.�ल

-३७३१६३

५ १२/२६/२०७७ १६७ थकाइदासको घर प��चम �वा��य चौक� जुरे टोल जन
जागृती मा िव मोडेल ए�ोिभलेज ह� ँद ैभ�सी स�म(वडा नं ८)

सडक कालोप�े

के.एस देिवरमण
जे.िभ.

१६०२२७२

६ १२/२६/२०७७ १६८ लोकमाग� दे�ख दि�ण जनता मा िव स�म कालो प�े देवीरमण क��ट��सन
क�पनी �ा.�ल.

१५६०६३

ज�मा ६८५५४७०

सं�थागत

१ ०६/१६/२०७७ १२ आधुिनक फोहोरमैला �यव�थापन तथा �रसाइकल के��
�थापना

इन�रच नेपाल �ा.�ल. ७८५०००

२ १०/१९/२०७७ ७८ इ�छे�वर मा िव दे�ख प�चधुरा मा िव स�म जाने बाटो
कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

२८६७९५

३ १०/१९/२०७७ ७८ च�क� चोक दे�ख उ�र डाँडाँ टोल िवजय ब�ती ह� ँद ैभ��स
जो�ने सडक कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड

६१६०९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वाटर िट� टमे�ट

४ १०/१९/२०७७ ७८ पंचधुरा म��दर दे�ख बरडाँडा स�म जाने बाटो कालेप�े यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

५०५२३७

५ १०/१९/२०७७ ७८ िव िप राजमाग� पूव� नमूना ब�ती ह� ँद ैतुलसी जाने सडक
कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

४८७५५०

६ १०/१९/२०७७ ७८ प�रयोजना काया�लय दे�ख खजु�रया ह� ँद ैगौशला जो�ने
सडक कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

७६८६९३

७ १०/१९/२०७७ ७८ फारलाइन दे�ख िनम�ल लामा बह��ािव�धक िश�ालय जाने
सडक कालोप�े (वडा नं १० र ११)

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

३१४२८७

८ १२/१३/२०७७ १५५ इ�छे�वर मा िव दे�ख प�चधुरा मा िव स�म जाने बाटो
कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

४८६७९५

९ १२/१३/२०७७ १५५ पंचधुरा म��दर दे�ख बरडाँडा स�म जाने बाटो कालेप�े यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

३०५२३७

१० १२/१३/२०७७ १५५ िव िप राजमाग� पूव� नमूना ब�ती ह� ँद ैतुलसी जाने सडक यिुनभस�ल २८७५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कालोप�े क��ट� �सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

११ १२/१३/२०७७ १५५ फारलाइन दे�ख िनम�ल लामा बह��ािव�धक िश�ालय जाने
सडक कालोप�े (वडा नं १० र ११)

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

५१४२८७.५०

१२ ०१/०७/२०७८ १९ सतह �सँचाइ ढँु�े र पाटु नेरीसा क��ट��सन
क�पनी �ा.�ल.

३०६६३१

१३ ०१/०७/२०७८ १८० देवनगर च�क� िगरीटोल िबजयब�ती ह� ँद ैभ�सी स�मको
सडक िनमा�ण

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

१०१६०९६

१४ ०१/०७/२०७८ १८० प�रयोजना काया�लय दे�ख खजु�रया ह� ँद ैगौशला जो�ने
सडक कालोप�े

यिुनभस�ल
क��ट��सन ए�ड
वाटर िट� टमे�ट

७६६८६९३

१५ ०१/१६/२०७८ १८९ समपुरक कोष नेपाल िव�ुत
�ा�धकरण गौशला
िवतरण के��

५९६८३३

ज�मा ८०४५७८०.५०

�यि�गत

१ ०५/२३/२०७७ ११ संचार महसुल कुमार भ�राई २६१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ ०५/२३/२०७७ ११ संचार महसुल सोम कुमार फुयाल ८००

३ ०५/२४/२०७७ १४ संचार महसुल सुवास भ�राई २५००

४ ०९/०९/२०७७ २३६ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच� ओम शंकर ख�का २५६००

ज�मा ३१५१३

कुल ज�मा १४९०१२५०.५० ८६२९८५

४१ आ�त�रक आय तफ�

४१.१ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ।

�ाि�को �ोत वािष�क अनुमािनत आय आ�दानी असुली �ितशत

११३१३ - एक�कृत स�पती कर ६०००००० ७५९४४११.४ १२६.५७

११३१४ - भुिमकर/मालपोत ४०००००० ३२५६४९७.३३ ८१.४१

११३२१ - घरवहाल कर ६०००००० ७७७६४०९.९६ १२९.६१

११३२२ - वहाल िवटौरी कर १००००० २७२० २.७२

११४७९ - अ�य मनोर�न कर १५००० ० ०

घर ज�गा र�ज�� ेशन २००००००० ० ०

िव�ापन कर १८००००० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बजार ठे�का १०००००० ० ०

बे�जु ५०००० ० ०

११६९१ - अ�य कर १००००० ० ०

१४१९१ - पय�टन शु�क ५०००० ० ०

१४२१३ - अ�य िब��बाट �ा� रकम ९३७८५००० ० ०

१४२१९ - अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १०००००० १३४७५९९९.७७ १३४७.६०

१४२२९ - अ�य �शासिनक सेवा शु�क २००००० ४५५२०८.५३ २२७.६०

१४२४२ - न�सापास द�तुर ४०००००० १७२६३९९.४९ ४३.१६

१४२४३ - �सफा�रश द�तुर ४०००००० ४९९३६५१.०६ १२४.८४

१४२४४ - �यि�गत घटना दता� द�तुर २००००० ५२३३० २६.१७

१४२४९ - अ�य द�तुर २००००० ९३२२०५.७६ ४६६.१०

१४३१२ - �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत १५००००० १५८७५०२.०३ १०५.८३

१४६११ - �यवसाय कर ६०००००० ३१५२६३५ ५२.५४

ज�मा १५००००००० ४५००५९७० ३०.००

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 88

४१.२ रकम िढला दा�खला गन� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ को दफा २७(१) बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम सरकारलाई �ा� ह�ने
राज�व रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था
छ । यस पा�लका �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय पाि�क �पमा र कितपयले मा�सक �पमा मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

४१.३ पोखरीको आयः- नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�मा रहेका साव�जिनक पोखरीको लगत अ�ाब�धक गरी रा�नुपन�, ती पोखरीको उिचत संर�ण गरी माछापालन
ठे�काबाट नगरपा�लकाको आयआज�नको �ोत बढाउनुपन�मा हालस�म साब�जिनक पोखरीको लगत अ�ाब�धक नगरेको, साब�जिनक पोखरीको माछापालनबाट आय
आज�न नभएको अव�था छ ।

४१.४ �सर उ�ोग �थापना र स�ालनः- ढु�ा, िगिट, बालुवा, उ�खनन्, संकलन, ��स�र िबि� िबतरण तथा �सर उ�ोग �थापनार स�ालनलाई �यब��थत गन�
काय�िब�ध २०७५ को बुदा ४ मा �सर र �शोधन उ�ोग स�ालन गन� चाहने �य�� वा स�थाले �थािनय तहमा सहमितको लािग दरखा�त िदनुपन� र
सहमितकोलािग दरखा�त िदँदा तोिकएको मापद�ड र शत�ह� पूरा गन� �यब�था छ । �य�तै सोही काय�िव�धको बँुदा १२(३) बमो�जम दता� भएका �सर उ�ोगले
सोिह काय�िब�धको बुदा १८(१) बमो�जम क�चा वा �सो�धत ढु�ा, िगिट, बालुवा, माटो, च�ान, दह�र बह�रको उ�खनन, संकलन, िब�� िबतरण तथा घाटगि�मा
भएको मौ�दात सिहतको प�रमाण�मक िबबरण मा�सक �पमा स�ब��धत �थािनय तह पेश गनु�पन� �यब�था छ । काय�िब�ध बमो�जम स�ालनमा आएका २२ वटा
�सर उ�ोगले तोिकएको मापद�ड पुरा गरे नगरेको अनुगमन नभएको र क�चा वा �सो�धत ढु�ा, िगिट, बालुवा, माटो, च�ान, दह�र बह�रको उ�खनन, संकलन,

िब�� िबतरण तथा घाटगि�मा भएको मौ�दात सिहतको प�रमाणा�मक िबबरण मािशक �पमा स�ब��धत �थािनय तहमा पेश गरेको दे�खएन ।

४१.५ राज�वको स�टवेयरः नगरपा�लकाले राज�व असूलीलाई �यव��थत बनाउन सा��ीला माइ�ो�स�टम �ा.�ल. ले तयार गरेको स�टवेयर �योगमा �याइ आ�दानीको
अिभलेख गरेको दे�खएको छ । यो स�टवेयर �योग गदा� राज�व संकलनको मा� अिभलेख राखेको तर रकम दा�खलाको अिभलेख नराखेको पाइएकोले
स�टवेयरबाट कित नगद रकम दा�खला भयो एिकन भएन । साथै राज�ब स�टवेयरबाट आ�दानी र सु� स�टबेयरबाट दे�खएको आ�दानी िभडान गरी फरक
दे�खएमा दा�खला ग�रनु पद�छ । अत: आ�दानीको अिभलेख स�टवेयर बाट रा�खने गरेता पिन पुण� �पमा सुरि�त स�टवेयरको �योग गरी राज�व असूलीलाई
�वचा�लत �णाली माफ� त �यव��थत गन� तफ�  िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२
िव�ापन करः �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङबोड�, साइनबोड�, �यानर, ट� ाइिभजन बोड�, �लो बोड�, िड�जटल बोड�, �टल,

धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लगाउने लेखे वा िब�ुितय तरंग �योग ग�रएको �चार सामाि� ग�रएको िब�ापनमा �थािनय तहले िनधा�रण गरे बमो�जम नगरपा�लकाले
संकलन गरी चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनुपन� �यब�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा नगरपा�लकाले य�ता �कारका कूनै पिन कर संकलन
गरेको नपाईएकोले आ�नो �े�िभ�वाट उ�नु पन� िब�ापन कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

४३
मनोर�न करः- �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा दफा ४ मा मनोर�न �थल (�सनेमा, नाचगान, अपेरा, ��यटर, सक� स, चटक, खेल, �द�शनी, क�सट�, फनपाक� ,
वाटरगाड�न, उ�ान र अ� �कारका मनोर�न) मा �वेश गरेबापत अनुसुिच ३ बमो�जम चलिच�,सं�कृितक �दशन�, दाहोरी सांझ, डा�सवार, क�सट�, नाटकघर
,िभिडयोघर, �थयटर, पाक�  आदीको �वेश शु�कको पाच �ितशत जाद ुसक� स ितन मिहना स�म दिैनक � सय र जाद ुसक� स ितन मिहना भ�दा बढी मािशक �
पाँचहजारले मनोर�न कर लगाइने र नगरपा�लकाबाट संकलन गरी चा�लस �ितशत मािशक �पमा �देश स��त कोषमा दा�खला गनुपन� �यब�था छ । आ�थ�क वष�
२०७७।७८ मा नगरपा�लकाले य�ता �कारका कूनैपिन कर संकलन गरेको नपाईएकोले आ�नो �े�िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

४४ नदीज�य पदाथ� तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.१ नदीज�य पदाथ� संकलन आय ठे�का:- यस आ�थ�क वष�मा पा�लकाले रातु खोला अ�तग�त नदीज�य पदाथ� उ�खनन्, संकलन तथा िब��का लािग ४ वटा आय
ठे�का ब�दोब�त गरेकोमा देहायको �यहोरा दे�खयो :
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव��य अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र व�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था
छ । यो वष� नगरपा�लकाले रातु खोला अ�तग�त िविभ� ख�डको नदीज�य पदाथ�को उ�खनन, संकलन तथा िवि� ठे�का ब�दोब�त गरेकोमा देहायको रकम दा�खला
भएको नदे�खएकोले सोमा स�झौताबमो�जम ला�े १०% का दरले �याज समेत यिकन ग�र असुल गनु�पन� �

ठेकेदारको नाम आय ठे�का नं. र ख�ड स�झौता प�रमाण
(घ.िम.)

स�झौता रकम
�.

दा�खला रकम बाँक� रकम

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास 18/NCB/Bardibas/077-78िकसाननगर
ख�ड

१२१५०० १७१९९९९९ १७१९९९९९ ०

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास 19/NCB/Bardibas/077-78जुरेटोल
ख�ड

१२१५०० १७१९९९९९ १७१९९९९९ ०

िशवम् क��ट��सन �ा.�ल.,

जनकपुर-४
20/NCB/Bardibas/077-78फूलबारी
ख�ड

१२१५०० १८२५११११ १७७५११११ ५०००००

िद�यांसु िव�डस�, जनकपुर 21/NCB/Bardibas/077-78पथलैया
ख�ड

१२१५०० १८०००००० १८०००००० ०

ज�मा ४८६००० ७०६५११०९ ७०१५१११० ५०००००

५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.२ �याज असुली: देहायका फम�ह�ले नदीज�य पदाथ�को उ�खनन् स�ब�धी आय ठे�काको स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जमको �थम िक�ताको रकम तोिकएको �याद
भ�दा िढला बुझाएको र दो�ो िक�ता बापतको रकम समयमा नबुझाएकाले नगरपा�लकाले िनजह�को जमानतबाट असुल गदा� िढला गरी �ा� भएकोले दवु ैिक�ता
�ा� ह�न िढला भएको अवधीको स�झौताको शत�बमो�जम १० �ितशतका दरले िनजह�बाट �याज असुल गनु�पन� दे�खएको �.

ठेकेदारको नाम ठे�का नं. िक�ता स�झौता अनुसार
बुझाउनु पन� �याद

बुझाउन बाँक�
रकम �.

पा�लकाले �ा�
गरेको िमित

िढला
िदन

ला�े �याज

पंचधुरामाइ स�लायस�,
बिद�वास

18/NCB/Bardibas/077-
78िकसाननगर ख�ड

�थम २०७७।१२।२ ३६००००० २०७८।३।३ ९४ ९२७१२

दो�ो २०७८।२।२५ ८६००००० २०७८।४।७ ४३ १०१३१५

पंचधुरामाइ स�लायस�,
बिद�वास

19/NCB/Bardibas/077-
78जुरेटोल ख�ड

�थम २०७८।१।६ ३४००००० २०७८।२।३१ ५५ ५१२३३

दो�ो २०७८।२।२५ ८६००००० २०७८।४।८ ४३ १०१३१५

िशवम् क��ट��सन
�ा.�ल., जनकपुर-४

20/NCB/Bardibas/077-
78फूलबारी ख�ड

दो�ो २०७८।२।२५ ९१२५५५६ २०७८।४।१३ ४९ १२२५०७

िद�यांसु िव�डस�,
जनकपुर

21/NCB/Bardibas/077-
78पथलैया ख�ड

दो�ो २०७८।२।२५ ९०००००० २०७८।४।२७ ६३ १५५३४३

ज�मा ६२४४२५

६२४,४२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.३ िनकासी आय ठे�का: यस आ�थ�क वष� पा�लकाले पा�लका बािहर िनकासी कर ठे�का ब�दोब�त गरेकोमा देहायको �यहोरा दे�खयो :
क) यो वष� नगरपा�लकाले पा�लका बािहर दिैनक १४४० घ.िम. नदीज�य पदाथ�को िनकासी कर संकलनका लािग ठे�का (22/NCB/Bardibas/077-78) ब�दोब�त
गरेकोमा पंचधुरामाई स�लायस�, बिद�वासले दिैनक कबोल रकम �.१,५२,९९९।९९ सकार गरी िमित २०७७/१२/०३ दे�ख २०७८/०३/३१ स�म १२३ िदन कर
संकलन गन� र पाि�क �पमा िक�ता रकम दा�खला गन� गरी स�झौता भएकोमा नगरकाय�पा�लकाको िमित २०७८/०२/२४ को बैठकले सोिह िमितबाट नदीज�य
पदाथ�को िनकासीमा रो�का गरी आ�थ�क वष�को अ��य स�म फुकुवा नगरेकाले िनज ठेकेदारले ज�मा ८४ िदनको मा� रकम बुझाउनुपन� भनी िमित २०७८/०३/२७
मा िनण�य भएको भएता पिन देहायको रकम दा�खला भएको नदे�खएकोले सोमा स�झौताबमो�जम ला�े १०% का दरले �याज समेत यिकन ग�र असुल गनु�पन� �.

(�याट बाहेक �.)

ठेकेदारको नाम दिैनक कबोल रकम ज�मा िदन दा�खला गनु�पन� रकम असुल भएको रकम बाँक� रकम

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास १५२९९९.९९ ८४ १२८५१९९९९ ६२००००० ६६५१९९९

ख) नगर काय�पा�लकाको काया�लयले पा�लका बािहर िनकासीको कर संकलनको लािग पंचधुरामाई स�लाय�सको बोलप� �वीकृत गरेप�चात च.नं. २४६८ िमित
२०७८/११/२१ को प� बाट िनजलाई �थम पाि�क िक�ता रकम पा�लकाको िवभा�य कोष खातामा दा�खला गरेको भौचर र �यसमा ला�े मु.अ.कर तथा १
मिहनाको बराबरको रकम र �यसमा ला�े मु.अ.कर समेत ज�मा ह�ने रकमको काय�स�पादन जमानत सिहत स�झौता गन� आउनका लािग जानकारी गराएकोमा िनज
ठेकेदार पंचधुरा स�लायस�ले �थम पाि�क िक�ताको रकम �.२२,९४,९९९।८५ दा�खला गनु�पन�मा िमित २०७७/१२/०२ मा पा�लकाको िवभा�य कोष खातामा ७
लाख मा� दा�खला गरेको भौचर पेश गरेकोमा िमित २०७७/१२/०२ मा दईु प� बीच भएको स�झौतामा �.२२,९४,९९९।८५ दा�खला गरेको भनी उ�ेख गरेको
पाइयो । यसरी तोिकएको रकम दा�खला नभई दा�खला भएको भनी स�झौता गरेबाट नगरपा�लकाको आय ठे�का रकम �.१५,९४,९९९।८५ असुल ह�न नसकेको
ह� ँदा स�ब��धत प�लाई �ज�मेबार बनाई यस िक�समको काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

१७,५०७,४०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.४ मू�य अिभवृि� कर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को अनुसूनी १ मा उ�ेख भएका सेवा तथा ब�तु तथा नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना �काशन गरी कर
छुट ह�ने भनी उ�ेख भएको ब�तु तथा सेवा बाहेकका व�तुमा मू.अ.कर छुट िदन नह�ने �यव�था छ । पा�लकाबाट �कृितक �ोत िब�� र अ�य ब�दोब�त भएको
ठे�कामा िव�� मू�यमा ला�े मू�यमा अिभवृि� कर छुट िदन िम�ने दे�खदनै। आय ठे�का बोलप� तथा ठे�का स�झौतामा मू�य अिभवृ�ी कर दो�ो प�ले दा�खला
गनु� पन� गरी स�झौता भएकोमा िनजह� हालस�म पिन नन् फाइलर रहेको दे�खएको छ । पा�लकाले आय ठे�कामा देहायअनुसार �.८३५०३१०८।१६ कारोवार
गदा� िनयमानुसार ह�ने �.१०८५५४०४/- असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

ठेकेदारको नाम आय ठे�काको िववरण �यान नं. स�झौता रकम मु.अ.कर रकम �.

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास 18/NCB/Bardibas/077-78 िकसाननगर ख�ड ३०२३५९६२० १७१९९९९९ २२३५९९९.९०

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास 19/NCB/Bardibas/077-78 जुरेटोल ख�ड ३०२३५९६२० १७१९९९९९ २२३५९९९.९०

िशवम् क��ट��सन �ा.�ल., जनकपुर-४ 20/NCB/Bardibas/077-78 फूलबारी ख�ड ३०५१६८५९१ १८२५११११ २३७२६४४.३०

िद�यांसु िव�डस�, जनकपुर 21/NCB/Bardibas/077-78 पथलैया ख�ड ६०५२४२८४३ १८०००००० २३४००००

पंचधुरामाइ स�लायस�, बिद�वास 22/NCB/Bardibas/077-78 िनकासी कर संकलन ३०२३५९६२० १२८५१९९९.१६ १६७०७५९.९०

ज�मा ८३५०३१०८.१६ १०८५५४०४

१०,८५५,४०४

४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१ नदीज�य पदाथ�ः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११(घ) र ढु�ा, िगटी, वालुवा उ�खनन् िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ तथा
�यवसायी र पा�लका िबच नदीज�य पदाथ�को संकलन गन� स�झौता र सूचनामा उ�ेख भएको देहायको काय� भएको अिभलेख नह� ँदा यथाथ� िब�लेषण गन� आधार
भएन ।

�स.नं. काय�को अिभलेख प�रमाण ईकाई दे�खएको �यहोरा र आय तथा गुण�तर प�

१ ठे�का प�रमाण संकलन ४८६००० घ.िम. �यवसाियले पा�लकालाई दिैनक संकलन गरेको प�रमाण छोडपु�ज� (चलानी)
अनुसारको प�रमाण पेश नगरेको।

२ आई ई प�रमाण �े� ४८६००० घ.िम. वातावरणीय मापद�ड अनुसार उ�खनन, संकलन र �शोधन उ�ोगको अनुगमन
अिभलेख नराखेको

३ घाटग�ी �थान र प�रमाण नखु�ने घ.िम. उ�खनन् �थलबाट िन�ज घाटग�ी, भ�डारण र िबि�को �प� अिभलेख नभएको

४ जनशि� प�रचालन नखु�ने �यि� संकलन र उ�खनन्, िबि� िवतरण, संल� ह�ने जनशि�को पिहचान, अनुमित,

अनुगमन नगरेको

५ उपकरण प�रचालन नखु�ने सं�या संकलनमा प�रचालन ह�ने उपकरणको पिहचान र चालक सिहतको िववरण नभएको

६ अनुगमन मु�यांकन नखु�ने पटक पा�लकाले प�रमाणको िनयिमत अनुगमनको �ितवेदन नभएको

७ चलानपु�ज� (छोडपु�ज�), र�सदको
अिभलेख)

नराखेको थान पा�लकाबाट �मािणत छोडपु�ज� र�सद अिभलेख नराखेको । मा�सक/पाि�क प�रमाण
�गित ज�ता अिभलेख संकलनकता� र पा�लकाले नराखेको

८ साब�जिनक सुनुवाई, सामा�जक
प�र�ण र साब�जिनक प�र�ण

नभएको पटक �चलन शु�वात नगरेकोले ��� ह�ने गरेको

४५.२ नदीज�य पदाथ�को बढी उ�खनन्: नगरपा�लकाले �वीकृत गरेका रातुखोला अ�तग�तका िविभ� ख�डको �ार��भक वातावरणीय �ितवेदनह�मा हरेक ख�डबाट

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२१५०० घ.िम. नदीज�य पदाथ� हाते औजार र साना मे�सनको �योग गरी उ�खनन् गन� सिकने उ�ेख छ । छोटो अव�धमा बे�चा तथा हाते औजारले तोिकएको
प�रमाण उ�खनन् गन� नसिकने एवं दईु वष� दे�ख खोलामा उ�खनन् नभएको र यसपा�ल उ�खनन् नभए खोला व�रप�र खेतबा�रमा �ती ह�ने स�भावना भएकोले
नगरपा�लकाको अनुरोधमा �ितवेदनकता� िक� इ��जिनय�र� क�सलटे�सी �ा.�ल.को िमित २०७७/१२/२० को प� बमो�जम मे�सनको �योग गन� िदने बँुदा थप गरी
�ार��भक वातावरणीय �ितवेदनमा संशोधन गरेको पाइयो । उ� संशो�धत �ितवेदन बमो�जम नगर काय�पा�लकाको िमित २०७७/१२/२३ को िनण�यानुसार
उ�खनन् काय�मा मे�सन �योग गन� �वीकृती �दान ग�रएको दे�ख�छ । �वीकृती �दान भएप�चात ढु�ा, िगटी, वालुवा उ�खनन् िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी
मापद�ड, २०७७ बमो�जम नगरपा�लकाबाट िनयिमत �पमा अनुगमन एवं िनय��णका उपायह� अवल�बन ह�ने गरेको पाइएन । यसै पृ�भूमीमा अ��तयार द�ुपयोग
अनुस�धान आयोगमा हेिभ मे�सनको �योग गरी ठेकेदारले जन�ितिन�धलाई �भावमा पारी खोलाको चरम दोहन गरेको भनी उजुरी दता� भई आयोगको च.नं.२३८२०
िमित २०७८/०२/२५ को प� बमो�जम �थलगत अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गन� गठन भएको �ािव�धक नापजाँच उपसिमितले िमित २०७८/०४/०१ मा पेश गरेको
�ितवेदनमा देहाय बमो�जम स�झौतामा तोिकएको भ�दा बढी उ�खनन् गरेको उ�ेख भएकोले िनज ठेकेदारह� िव�� नगरपा�लकाले असुलीको कारवाही �ि�या
अिघ बढाएकोमा सोका िव�� उ�च अदालत जनकपुरमा उ��ेषण िम�ीत परमादेश �रट िनवेदन दायर भई हाल उ� �रट िनवेदन िवचारा�धन अव�थामा रहेको
पाइयो ।

ठेकेदारको नाम ठे�का नं. स�झौतामा भएको भ�दा बढी उ�खनन् गरेको
प�रमाण (घन िमटर)

दर रकम (�याट सिहत)

पंचधुरामाइ स�लायस�,
बिद�वास

18/NCB/Bardibas/077-
78िकसाननगर ख�ड

१३००२० ४.५२ २०७५४११०.१७

पंचधुरामाइ स�लायस�,
बिद�वास

19/NCB/Bardibas/077-78जुरेटोल
ख�ड

१६३९६५.१४ ४.५२ २६१७२५१६.३८

िशवम् क��ट��सन �ा.�ल.,

जनकपुर-४

20/NCB/Bardibas/077-
78फूलबारी ख�ड

१७२३६० ४.५२ २७५१२५२४.४५

िद�यांसु िव�डस�, जनकपुर 21/NCB/Bardibas/077-78पथलैया
ख�ड

२९९८४५ ४.५२ ४७८६१९९१.७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १२२३०११४२.७२

४६ नगरपा�लका पँुजीगत 

ख�रद कारवाहीको अिभलेख :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १४९ (१) अनुसार साव��जनक िनकायले हरेक ख�रद कारबाहीको िन��त छु�ै
फाईल खडा गरी उपिनयम २ ले तोके बमो�जमका कागजातह� सिहत अ�ाव�धक अिभलेख रा�नु पन� र उपिनयम ३ य�तो अिभलेख ख�रद कारबाही टु�ो लागेको
सात वष� सुरि�त रा�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले बोलप� र �सलब�दी दरभाउप�बाट भएका ख�रद कारवाहीका लागी फाईल खडा गरेको भएता पिन ख�रद
िनयमावलीले तोके बमो�जमका सबै कागजातह� �सल�सलेबार िमलाएर उ� फाईलमा राखेको दे�खएन । साथै ठे�का स�ब�धी गौ�वार लगत (म.ले.प.फा.नं.५०७)

समेत तयार गरी राखेको पाइएन । जसले गदा� ख�रद कारबाही, ठे�का �यव�थापन र स�झौता काया��वयन स�ब�धी कारोबारको परी�ण गन� सहज भएन । सबै ख�रद
कारवाहीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी ख�रद कारवाहीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७
बोलप� मू�या�न :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६५ मा िनमा�ण काय�को बोलप�को िवशेष मू�या�न गनु�पन� उ�ेख छ । बोलप�दाताले
िव.ओ.�यू.को आइटमको लािग अ�वाभािवक उ�च अंक वा अ�वाभािवक �यून अंक उ�ेख गरेको अव�थामा िनजलाई �पि�करण सो�धने र �य�तो �पि�करण
स�तोषजनक नभएमा बोलप� अ�वीकृत गन� सिकने उ�ेख छ । यो बष� बोलप� माग गरी स�झौता गरेका ठे�का स�झौताह�म�ये लागत अनुमानको तुलनामा घटेका
ठे�का स�झौता देहाय अनुसार छन् ।

स�झौता सं�या लागत रकम स�झौता रकम

०-५ �ितशस�म घटी ६ २७१५३६३० २६८२४२६०

६- ५० �ितशतस�म घटी ७ १२३७२२७३९ ६५८४५७७०

५१ �ितशत भ�दा घटी ४ २९०१८६८२ १४१८८८४०

ज�मा १७ १७९८९५०५१ १०६८५८८७०

मा�थको ता�लकामा उि��खत िबवरण अनुसार लागत अनुमानको तुलनामा ० दे�ख ५ �ितशतस�म घटीका ६, सोभ�दा मा�थ ५० �ितशतस�म घटीका ७ र ५०
�ितशत भ�दा बढी घटीका ४ वटा ठे�का रहेका छन् । लागत अनुमानकै हाराहारीमा र �याद ैअ�वाभािवक �पमा घटी कबोल गन� बोलप� पिन ख�रद कानूनमा
भएको �यव�था अनुसार िबशेष मू�यांकन समेत नगरी �वीकृत ग�रएका छन् । लागत अनुमानको तुलनामा ५१.५२ �ितशतस�म घटीको बोलप� �वीकृत ह� ँदा
तोिकएको �पे�सिफकेशन र गुण�तरमा काम गन� स�ने अव�था रह�छ भनी आ�व�त ह�न सिकने अव�था छैन ।माथी उ�े�खत १७ स�झौता म�ये १५ स�झौता
सडक कालोप�े गन� काय�का लागी भएका छन् । सडक कालोप�े गन� काय�का लागी भएका स�झौताह�मा ०.४२ देखी ५१.५२ �ितशत घटेको छ। �ित�पधामा�
�याद ैघटेका तर काया�लयले तोिकएको मापद�ड र गुण�तर अनुसार काय� स�प� समेत देखाएकोले िनमा�ण काय�को �वीकृत नम�स् र लागत अनुमान �ुिट रिहत छ
भ� सिकने अव�था छैन । यसरी उ�तै �कृितको काममा कुनैमा लागत अनुमानको शत�ितशत रकममा स�झौता ह�ने र कुनैमा ५१.२० �ितशतस�म घटीमा
स�झौता ह�ने अव�था दे�खएको स�ब�धमा काया�लयको �यान जानुपन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८
भे�रएशन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को िनयम ५४(१) बमो�जम ख�रद स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित सो स�झौता काया��वनको
�ममा �सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८(२) बमो�जमको िववरण खुलाई �य�तो भे�रएशन �वीकृत
गन� अधकार भएको साव��जनक िनकायको �मुखले �मािणत गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले सडक ढलान स�ब�धी देहायका िनमा�ण काय�मा ख�रद स�झौता
गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको कुनै पिन प�र��थित सृजना नभई �थानीयको माग र नगर�मुखको आदेश भएको कारण जनाई भे�रएशन गरेको दे�ख�छ ।
साव�जिनक ख�रद कानूनमा भएको �यव�था िवप�रत भे�रएशन गन� काय� उपय�ु दे�खएन । िनमा�ण काय�मा अनाव�यक भे�रएशन गन� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

ठे�का नं कामको िववरण स�झौता रकम िनमा�ण�यवसायी भे�रएशन %

११/२०७७/७८ चौ�लखा ६घरे टोल देखी पशुपितनगर स�मको सडक ६६०१८५१ ित�पित बाजालीिनमा�ण सेवा ५

१५/२०७७/७८ पशुपित नगरदेखी ६ घरेस�मको सडक ६५८३७८७ देवी रमण क��ट��सन �ा �ल १३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९
भे�रएशनबेगर भु�ानी :- आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(८) मा खच� गदा� �रत पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले देहायका िनमा�ण काय�को अ��तम िबल भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताको रकम भ�दा �. ५,६५,३९५/- बढी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । भे�रएशन आदेश
�वीकृत नगराई स�झौता भ�दा बढीको काम वापतको रकम भु�ानी गन� िम�दनै । भे�रएशन आदेश �वीकृत नगरी स�झौता भ�दा बढी भु�ानी ग�रएको रकम असुल
ह�नु पन� �.

भौ नं ठे�का नं कामको िववरण िनमा�ण�यवसायी स�झौता रकम भु�ानी रकम बढीभु�ानी

३१६।२०७८।
३।२२

१६/२०७७/७८ बु�चोकपुव� देखी हा�ीलेटपैनी देवी िव�णकु��ट� �सन ए�ड
स�लायस�

५२३७१७२ ५४८८७४१ २५१५६९

३१९।२०७८।
३।२२

१७/२०७७/७८ जनजागृितमा िव देखी कृिष कलेज
स�मको बाटो

देवी िव�णकु��ट� �सन ए�ड
स�लायस�

४३९०१२६ ४४४०९७३ ५०८४७

३२३।२०७८।
३।२२

१२/२०७७/७८ चौ�लखाबजार देखी न�दलाल मा िव
जाने सडक

देवी िव�णकु��ट� �सन ए�ड
स�लायस�

४४०८२४२ ४५४७१३४ १३८८९२

३२५।२०७८।
३।२२

१३/२०७७/७८ मोहनिव�वकमा� टोल देखी तामा�
टोल सडक

देवी िव�णकु��ट� �सन ए�ड
स�लायस�

४४०५६८८ ४५२९७७५ १२४०८७

ज�मा १८४४१२२८ १९००६६२३ ५६५३९५

५६५,३९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०
: 
�यून �गती :- ख�रद गदा� स�झौता अव�ध िभ� काय� स�प� गन� गरी स�झौता काया��वयन गराउनु पद�छ । काया�लयबाट गत वष� र यस वष� ख�रद स�झौता भएका
देहायका िनमा�ण काय�मा अपेि�त �गती हा�सल भएको दे�खएन । उ�े�खत ता�लका अनुसार ४० दे�ख ७१ �ितशत स�झौता अव�ध �यितत ह� ँदा स�म �मश: ०
देखी ६१ �ितशतमा� िनमा�ण काय� स�प� भएको दे�ख�छ । समयमै िनमा�ण काय� स�प� गराउने तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

ठे�का नं कामको िववरण स�झौता रकम स�झौता
अव�ध

�यितत समय
%

असार स�मको�गती
%

४/२०७७/७८ प�रयोजनाकाया�लय देखी खजु�रया ह� ँद ैगौशाला जोडने सडक ६८०२५९५ १५ मिहना ४० ०

७/२०७७/७८ थकाइदासकोघरदेखी मोडल ए�ोिभलेज स�म १८३२२७२५ ९ मिहना ४४ ८

८/२०७७/७८ लोकमाग�देखी दि�ण जनता मा िव स�म १८६०४६३१ १२ मिहना ३३ १२

१/२०७७/७८ िविपराजमाग�पुव� नमूना व�ती ह� ँद ैतुलसी जाने सडक ४३१४६०२ १५ मिहना ४० २६

३/२०७७/७८ इ�छे�वरमा िव देखी प�धुरा मा िव स�म जाने बाटो ४३०७९२१ १५ मिहना ४० ३४

५/२०७७/७८ फारलाइनदेखी िनम�ल लामा बह� �ािव�धक िश�ालय जाने
सडक

४५५१२२० १५ मिहना ४० ३६

२/२०७७/७८ प�चधुराम��दर देखी वरडाँडा स�म जाने बाटो ४४७११२५ १५ मिहना ४० ३७

६/२०७७/७८ च�क�चौक देखी उ�र डाडाटोल िवजयव�ती ह� ँदभै�सी जोडने
सडक

८९९२००० १५ मिहना ४० ३८

११/२०७५/७६ को�ड�टोरभवन िनमा�ण ५३५९६८८३ ३३ मिहना ७१ ६१

५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�याद थप : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी ख�रद स�झौता
बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन� नसिकने भएमा उपिनयम ३ बमो�जम प�� �ितशतस�मको अव�धस�मको �याद थप गनु� पन� भएमा बोलप�
�वीकृत गन� अ�धकारीले र सो भ�दा बढी प�चीस �ितशत अव�धस�मको �याद थप गनु� पन� भएमा िवभागीय �मुख र सो भ�दा बढी अव�धको �याद थप गनु� पन�
भएमा स�ब��धत म��ालय वा िनकायको सिचवले थप गन� स�ने �यव�था छ । सोही िनयमावलीको उपिनयम ६ मा यस िनयमावलीमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए
तापिन शु� स�झौताको पचास �ितशत भ�दा बढी ह�ने गरी �याद थप गन� पाइने छैन भ�े �यव�था छ । काया�लयले सडक कालोप�े गन� र को�ड �टोर िनमा�ण
स�ब�धी देहायका ख�रद स�झौताको �याद मना�सब कारण िबना नै १२४ देखी १६१ �ितशतस�म थप गरेको छ ।
साव�जिनक ख�रद कानूनले तोकेको भ�दा बढी अव�धको �याद थप गन� काय� उिचत दे�खएन । िनयमानुसार तोिकएको प�र��थितमा मा� तोिकएको अव�धस�म
ख�रद स�झौताको �याद थप गनु� पद�छ । िनयम िवप�रत ख�रद स�झौताको �याद थप गन� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

ठे�कानं कामको िववरण स�झौता रकम स�झौता
िमित

स�झौता
अव�ध

�याद थप

स�म अव�ध �ितशत

१/२०७७/७८ िविपराजमाग�पुव� नमूना व�ती ह� ँद ैतुलसी जाने
सडक

४३१४६०२ २०७७।
९।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

९ मिहना
२३िदन

१६१

२/२०७७/७८ प�चधुराम��दर देखी वरडाँडा स�म जाने बाटो ४४७११२५ २०७७।
९।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

९ मिहना
२३िदन

१६१

३/२०७७/७८ इ�छे�वरमा िव देखी प�धुरा मा िव स�म जाने बाटो ४३०७९२१ २०७७।
९।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

९ मिहना
२३िदन

१६१

४/२०७७/७८ प�रयोजनाकाया�लय देखी खजु�रया ह� ँद ैगौशाला
जोडने सडक

६८०२५९५ २०७७।
९।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

९ मिहना
२३िदन

१६१

५/२०७७/७८ फारलाइनदेखी िनम�ल लामा बह� �ािव�धक
िश�ालय जाने सडक

४५५१२२० २०७७।
१०।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

८ मिहना
२३िदन

१४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६/२०७७/७८ च�क�चौक देखी उ�र डाडाटोल िवजयव�ती
ह� ँदभै�सी जोडने सडक

८९९२००० २०७७।
९।७

६ मिहना २०७८ चै�
मसा�त

९ मिहना
२३िदन

१६१

११/२०७५/७६ को�ड�टोरभवन िनमा�ण ५३५९६८८३ २०७६।
३।१८

१०
मिहना

२०७८ चै�
मसा�त

१२
मिहना१२
िदन

१२४

५२
काय� स�पादन जमानत :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) बमो�जम ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय� स�पादन
जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) को अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ । देहायका
िनमा�ण काय�का लागी िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनयमावलीमा भएको �यव�था भ�दा �यून रहेको छ । स�झौता बमो�जम
सबै िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) ३६५ िदन राखेकोमा काय� स�पादन जमानतको �याद पूरा अव�धको रहेको दे�खएन । समयमै
िनमा�ण �यवसायीलाई काय� स�पादन जमानतको �याद थप गन� लगाउनु पद�छ ।

ठे�का नं स�झौताको �याद काय�स�पादन जमानत

रकम अव�ध ह�नुपन� अव�ध नपुग अव�ध

१/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त २०३५३२८ २०७८ फागुन ९ २०८० बैशाख मसा�त १५ मिहना

२/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त १९४६४३२ २०७९ फागुन ९ २०८० बैशाख मसा�त १५ मिहना

३/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त २०४९३१५ २०७८ चै� मसा�त २०८० बैशाख मसा�त १४ मिहना

४/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त २९०५४११ २०७८ चै� मसा�त २०८० बैशाख मसा�त १४ मिहना

५/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त १९२०६१६ २०७८ चै� मसा�त २०८० बैशाख मसा�त १४ मिहना

६/२०७७/७८ २०७८ चै� मसा�त ३८९३४३५ २०७८ चै� मसा�त २०८० बैशाख मसा�त १४ मिहना

�म भौचर
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७/२०७७/७८ २०७८ पौष १ ७६०९००० २०७८ चै� मसा�त २०७९ माघ १ ६ मिहना

८/२०७७/७८ २०७८ पौष १ ७५३६२७४ २०७८ चै� मसा�त २०७९ माघ १ ६ मिहना

९/२०७७/७८ २०७८ मंिशर १९ १२४११८३ २०७८ चै� मसा�त २०७९ पौष १९ ६ मिहना १९ िदन

१४/२०७७/७८ २०७८ असोज ३ १८६५०० २०७८ फागुन १७ २०७९ काित�क ३ ५ मिहना १८ िदन

११/२०७५/७६ २०७८ चै� मसा�त ५५१६५११ २०७८ कात�क १४ २०८० बैशाख मसा�त १८ मिहना

५३
काय� �वीकार �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ बमो�जम साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपुित� ग�रएको
मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट भएका देहायका ३ िनमा�ण काय�को अ��तम िबल भु�ानी
भइ सकेको अव�थामा काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । काय� �वीकार �ितवेदन तयार नह� ँदा स�झौता बमो�जमको काम पूण��पमा स�प� भए नभएको
एिकन ह�न सकेन । िनयममा भएको �यव�था बमो�जम काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेर मा� अ��तम िबलको भु�ानी ह�नुपद�छ ।

ठे�का नं कामको िववरण िनमा�ण�यवसायी स�झौता रकम िबल भु�ानी

१५/२०७७/७८ पशुपित नगरदेखी ६ घरेस�मको
सडक

देवी रमण क��ट��सन �ा �ल ६५८३७८७ ७५०७१०३

१/२०७६/७७ देवनगरच�क� िगरीटोल िबजय व�ती
सडक

ित�पितबाजाली स�लायस� तथा ित�पित बालाजी
िनमा�ण सेवा

५३७३१२५ ४७२४७७९

08/BM/SQ/077/078 माटोकाटने तथा ढुवानी काय� िनरीशाक��ट� �सन �ा �ल १२३८००० १२३७५४५

ज�मा १३१९४९१२ १३४६९४२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४
सडक कालोप�े काय� :- नगरपा�लकाले गत आ�थ�क वष� र यो वष�मा िबिभ� ८ वटा सडकको कालोप�े गन�का लागी �. १४ करोड २ लाख ३० हजारको लागत
अनुमान तयार गरी �. ७ करोड ६४ लाख ८७ हजारको ख�रद स�झौता भएकोमा हालस�म �. ३ करोड ४८ लाख ५५ हजार भु�ानी भएको छ । सडक कालोप�े
गन� काय�को परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छन् :

ठे�का नं कामको िववरण लागत अनुमान स�झौता रकम भु�ानी

१/२०७७/७८ िविपराजमाग�पुव� नमूना व�ती ह� ँद ैतुलसी जाने सडक ८८०६४६१ ४३१४६०२ ११४१००८

२/२०७७/७८ प�चधुराम��दर देखी वरडाँडा स�म जाने बाटो ८८८७०८८ ४४७११२५ १६६७२३२

३/२०७७/७८ इ�छे�वरमा िव देखी प�धुरा मा िव स�म जाने बाटो ८८२८५०३ ४३०७९२१ १४५२६९६

४/२०७७/७८ प�रयोजनाकाया�लय देखी खजु�रया ह� ँद ैगौशाला जोडने सडक १३२५२५२९ ६८०२५९५ ०

५/२०७७/७८ फारलाइनदेखी िनम�ल लामा बह� �ािव�धक िश�ालय जाने सडक ८८१८३३१ ४५५१२२० १६२९१४५

६/२०७७/७८ च�क�चौक देखी उ�र डाडाटोल िवजयव�ती ह� ँदभै�सी जोडने सडक १७६२८०४२ ८९९२००० ३३७७३६५

७/२०७७/७८ थकाइदासकोघरदेखी मोडल ए�ोिभलेज स�म ३५३४३८५५ १८३२२७२५ १५१४७०८

०९/२०७५/७६ लोकमाग�टुटे�वर महादेव म��दर सडक कालोप�े ३८६६५०५४ २४७२४८२८ २४०७२५४४

ज�मा १४०२२९८६३ ७६४८७०१६ ३४८५४६९८

�म भौचर
न�बर
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५५
लागत अनुमान :- सडक िबभागको ��ा�डड� �पेिशिफकेशन अनुसार सडक कालोप�े गदा� सडकमा िबटुिमनस् �ाइम कोट र �ाक कोटको ��े (खपत) दर �ित
बग�िमटर �मशः १ �लटर र ०.६ देखी ०.९ �लटर रहेको छ भने ि�िम�स काप�िट�को उचाई ०.०२ िमटर रहेको छ । यस नगरपा�लका माफ� त सडक कालोप�े
काय�का लागी भएका िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �ित वग�िमटर िबटुिमनस् �ाइम कोट १ �लटर र �ाक कोट ०.२५ �लटर राखेको छ भने ि�िम�स
काप�िट�को उचाई ०.०४ िमटर राखेको छ । सडक िवभागले िनधा�रण गरेको �पेिशिफकेशन भ�दा फरक प�रमाणमा िबटुिमन�को �योग गरी लागत अनुमान तयार
पानु� उपय�ु दे�खएन ।

५६
सडकको गुण�तर : सडक िबभागको सडक िनमा�ण स�ब�धी ��ा�डड� �पेिशिफकेशनले सडक कालोप�े गदा� �ित बग�िमटर सडकमा िबटुिमनस् �ाक कोटको
��े (खपत) दर ०.६-०.९ �लटर िनधा�रण गरेकोमा यस काया�लयले �ित वग� मीटर �ाक कोट ०.२५ �लटरका दरले मा� ��े गन� गरी कालोप�ेको लागत अनुमान
तयार गरी सोही अनुसार काम गराउने गरेको छ । �ाककोटमा �पेिशिफकेशनले िनधा�रण गरेको भ�दा धेरै कम िबटुिमनस् ��े गदा� कालोप�े ग�रएको सडकको
गुण�तर तोिकएको मापद�ड अनुसार भयो भ� सिकने अव�था रहेन । िबटुिमनस् परी�णको �योगशाला �ितवेदन समावेश गरेको भएता पिन �पेिशिफकेशनले
िनधा�रण गरेको भ�दा धेरै घटी िबटुिमनस् �ाककोट �योग गनु� गुण�तरका िहसाबले उपय�ु दे�खएन । �पेिशिफकेशनले िनधा�रण गरेको मा�ामा िबटुिमन
�ाककोट ��े गरेर मा� सडक कालोप�ेको काम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७
फरक ��ा�डड�को �योग :- सडक कालोप�े गदा� सडक िवभागले िनधा�रण गरेको सडकको ��ा�डड� �पेिशिफकेशन अनुसार िवटुिमनस् ि�िम�स काप�िट�को
उचाई ०.०२ रा�खनु पद�छ । ठे�का नं. ०९/२०७५/७६ लोकमाग� टुटे�वर महादेव म��दर सडक कालोप�े िनमा�णमा िवटुिमनस् ि�िम�स काप�िट�को उचाई ०.०४
राखेको छ । यो वष� िनमा�ण �यवसायी जोशी �स�गडी जे. भी. लाई िवटुिमनस् ि�िम�स काप�िट� वापत ३३८.१८ घ.िम. को (मू.अ. कर सिहत �.११,३००/- �ित
घ.िम.) का दरले �. ३८२०५३०/- भु�ानी भएको छ । सडकको ��ा�डड� �पेिशिफकेशन अनुसार िवटुिमनस् ि�िम�स काप�िट�को उचाई ०.०२ रा�दा उ�
काय�का लागी ज�मा १६९.९ घ.िम. को ह�ने आउने रकम �. १९,१०,२६५/- मा� भु�ानी ह�नु पन�मा थप १६९.९ घ.िम. को ह�न आउने रकम �. १९,१०,२६५/-

बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । सडकको ��ा�डड� �पेिशिफकेशन भ�दा फरक दरले िवटुिमनस् ि�िम�स काप�िट�को उचाई रा�खएका कारण बढी भु�ानी भएको
रकम �. १९१०२६५/-स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �.

आइटम
नं.

कामको िववरण प�रमाण घ.िम. दर बढी लागत
(मू.अ.कर सिहत)

ह�नपन� भएको

२४ Supply, Place and compact bituminous premix carpeting over prepared
CRM base course

१६९.०५ ३३८.१० ११३०० १९१०२६५

िडिपआरमा �योग भएको �पेिशिफकेशका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा काम गराइएको काया�लयको भनाई रहेको छ ।

१,९१०,२६५

�म भौचर
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५८
पे�क� जनाउनु पन� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ बमो�जम सरकारी कामकाजको लागी पे�क� िदएको रकमको
अ�ाव�धक अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले ठे�का नं. २०७५/७६ को�ड �टोर भवन िनमा�ण वापत िनमा�ण �यवसायी �सनज� �ान�योती जे भीलाई
गत िवगत आ�थ�क वष� (आ.व.२०७५/७६) को भौ.नं. २/२०७६/३/२९ बाट �थम िक�ता �. ५४,२३,०००/- र भौ.नं. ३/२०७६/३/३० बाट दो�ो िक�ता �.

५४,२३,०००/- गरी ज�मा �. १,०८,४६,०००/- भु�ानी िदएकोमा म�ये पिहलो िक�ता वापतको �. ५४,२३,०००/- पे�क� नजनाई बजेट खच� लेखेकोमा िनमा�ण
�यवसायीको सात� रिन� िबल भु�ानी गदा� स�म दो�ो िक�ता पे�क� �. ५४,२३,०००/- फछ�यौट गरेको दे�ख�छ भने पे�क� नजनाएको बाँक� �. ५४,२३,०००/-

म�ये सात� �रिन� िबलबाट �. ६,४६,२००/- र आठ� रिन� िबलबाट �. ७,५०,०००/- गरी �. १३,९६,२००/-घटाइ भु�ानी गरेको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई
अि�म �पमा भु�ानी िदएको रकम गो�वारा भौचर, ब�क नगदी िकताब र फछ�यौट ह�न बाँक� पे�क�को मा�केवारीमा अिभलेख नजनाउँदा उ� रकम दोहोरो भु�ानी
ह�ने स�भावना रह�छ । िवगत वष�मा भु�ानी गरेको रकम हालस�म कतै पे�क� नजनाएका कारण िनमा�ण �यवसायीको रिन�िबलबाट िन��चत रकम घटाइ भु�ानी
गन� गरेको छ । उ� रकम म�ये यस वष�को अ��तम भु�ानी (आठ� रिन� िबल) भु�ानी ह� ँदा स�म बाँक� रहेको रकम �. ४०,२६,८००/- पे�क� जनाई पिछ�ा रिन�
िबलह�बाट क�ा गनु� पन� दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको पे�क� जमानतको �याद समेत २०७६/१२/२८ मा नै समा� भैसकेकाले उ� पे�क� रकम
जो�खममा रहेको दे�ख�छ । तोिकएको ढाँचामा पे�क� नजनाइ रा�खएको उ� रकम बराबरको ब�क जमानत �लइ पे�क� जनाउनु पन� �.

४,०२६,८००

५९
परामश� सेवा:- साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ दफा २९ (१) बमो�जम साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�वाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा मा� कुनै �यि�, फम�
वा सं�थाबाट परामश� सेवा ख�रद गन� स�ने �यव�था छ । �य�तै ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ बमो�जम तोिकएको आधारमा परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाको जनशि�ले न�याउने भएमा मा� बा� परामश�ताबाट य�ता काय� गराउनु पद�छ । परामश� सेवा ख�रद गदा� तोिकएको
न�स�का आधारमा लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को आधारमा परामश�तादाता छनौट गनु� पद�छ । पा�लकाले यो वष� देहायका काय�को अ�ययन �ितवेदनका
लागी �.६०,८६,१३१/- परामश� शु�कमा खच� गरेको छ ।य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार �लएको दे�खएन ।
आगामी िदनमा उपल�ध भएस�म पा�लकाकै �ािव�धक जनशि�बाट य�ता िडिपआर तयार गराउनु पद�छ । साथै बा� परामश�दातालाई काम लगाउँदा तोिकएको
न�स�का आधारमा लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�का आधारमा परामश�दाता छनौट गनु� पद�छ ।

काय� िववरण परामश�दाता लागत
अनुमान

खच� रकम

अ��तयार काया�लय गौरी डाँडा दे�ख तुलससी गाउँ जो�ने सडक र जनाता मा.िव. गौरी डाँडा
दे�ख वडा नं. ३ काया�लय पाटु जो�ने सडक

सेफ इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा.�ल.

१४६८०० १४६८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बिद�वास बजार १४ को गु� योजना एडभा�स �रसच�
क�स�टे�सी �ा.�ल.

१०४६६०० १०२००००

बिद�वास बजार १४ को िव�तृत अ�ययन काय� िडपीआर िवक�प म��टसे�टर
क�स�लटे�सी

१७५६३२९ १७२२८००

�शासिनक भवन िडपीआर इ�प�स क�सल�ा�ट २०००००० १९७००००

आधुिनक फोहोरमैला �यव�थापन आईई �ीन क�सलटे�सी ७९६५७२ ७७३७६७

आधुिनक फोहोरमैला �यव�थापन िडपीआर इन�रच �ा.�ल. ७५५००० ६२७१९४

पूव� भि�पुर र जुरेटोल खानेपानी िडपीआर सन बजार �ा.�ल. ५००००० ४९९९५०

वडा काया�लय भवन िडपीआर सव��म इ��जिनय�र�
सोलुसन �ा.�ल.

९९३८७ ९९३८७

ज�मा ७१००६८८ ६८५९८९८

६०
पाइप जडान :- नेपाल सरकार (सिचव �तर) को िमित २०६२।११।८ को िनण�य तथा खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको च.नं. १४९९ िमित २०६३।१।३ को
प�रप�ानुसार पाइप तथा िफिट�स/औजार ख�रद गन� स�ब�धमा गत िवगतको मौ�दातको �याल गरी सोको उपयोग गन�, अ�याव�यक भएमा मा� ख�रद गन� तथा
नापी िकताबमा जडान दे�खए अनुसार �ज�सी खाताबाट मौ�दात घटाउनु पन� �यहोरा उ�ेख छ । यो वष� देहायका २ वटा खानेपानी योजनाका लागी �सलब�दी
दरभाउप�बाट ख�रद गरी ह�ता�तरण ग�रएका �. ३९,७५,४५८/- र १ वटा उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद ग�रएका �. १३,२८,१४०/- समेत िबिभ� साइजका
�. ५३,०३,५९८/- को एचिडपी पाइप ख�रद गरी स�ब��धत खानेपानी उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेकोमा स�ब��धत खानेपानी उपभो�ा सिमितले उ�
पाइप िव�छयाउने र जडान गन� काय� गरे नगरेको स�ब�धमा नापी िकताब पेश ह�न आएन । ह�ता�तरण ग�रएका पाइपह�को िब�छयाउने तथा जडान गन� काय�
स�प� भएको नापी िकताब र काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

५,३०३,५९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पाइपको साइज/�स�रज ह�ता�तरण प�रमाण (िम.) दर रकम

१. मनहरीपूर खा पा यो बिद�बास-७

२०/१० ५३० ४०.६८ २१५६०

६३/१० १०० ३८६.४६ ३८६४६

३२/६ १०४ ११३ ११७५२

४०/६ ४५७ १०१.७ ४६४७७

६३/६ ५० २४८.६ १२४३०

९०/६ १०० ५१९.८ ५१९८०

११०/६ ८४८ ७६८.४ ६५१६०३

१२५/६ २०८ १००५.७ २०९१८६

१४०/६ ४९ १२६५.६ ६२०१४

१६०/६ २२६ १६३२.८५ ३६९०२४

१८०/६ २४९ २०७६.९४ ५१७१५८

ज�मा १९९१८३१

२. मनहरीपूर खा पा यो बिद�बास-७

२०/१० ३५०० ३८.४२ १३४४७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३/१० ९३ ३८६.४६ ३५९४१

७५/१० २० ५४२.४ १०८४८

१६०/१० ३० २४६३.४ ७३९०२

३२/६ १२० ६८.९३ ८२७२

४०/६ ४५० १०५.०९ ४७२९१

६३/६ ४७ २४८.६ ११६८४

७५/६ १८ ३६१.६ ६५०९

९०/६ ४७ ५२३.१९ २४५९०

११०/६ ७८० ७७६.३१ ६०५५२२

१२५/६ २०८ ९९४.४ २०६८३५

१४०/६ ४५ १२६४.४७ ५६९०१

१६०/६ १५५ १६२९.४६ २५२५६६

१८०/६ २४५ २०७४.६८ ५०८२९७

ज�मा १९८३६२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३. िकसाननगर खा पा यो बिद�बास-६

७५/४ १५०० २५५ ३८३०७०

९०/४ १००० ३७० ३६९९००

१६०/४ ५०० ११५०.३४ ५७५१७०

ज�मा १३२८१४०

कुल ज�मा ५३०३५९८

६१
उपभो�ा सिमितबाट काय� : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा
�ा� गदा� रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग ह�न स�ने �कृितका काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ। साथै िनयमावलीको िनयम
९७(१४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउदा �ममुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभवृि�
गन� त�रका, आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद
अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ।पा�लकाले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा
�योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मे�सनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख
गरेको छ। उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको ह�नुपन�मा सो अनुसारको दे�खएन।
साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन। साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको
ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम �ित�पधा��मक िव�धबाट स�प� गन�
तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२
योजनाको �गती :- ख�रद गदा� स�झौता अव�ध िभ� काय� स�प� गन� गरी स�झौता काया��वयन गराउनु पद�छ । काया�लयबाट यस वष� उपभो�ा माफ� त काम ग�रएका
२६२ योजनाह� म�ये ३३ योजनाको �गती शु�य दे�खएको छ भने ३ वटा योजनाको �गती २५ �ितशतस�म, ६ वटा योजनाको �गती ५० �ितशतसस�म, १३
वटा योजनाह�को �गती ७५ �ितशत स�म रहेको छ भने बाँक� २०७ वटा योजनाको �गती ७५ �ितशत देखी शत�ितशतस�म रहेको छ । स�प� ह�न बाँक�
योजनाह� म�ये िबिभ� �े�का ७४ योजनाह� काया��वन तथा भु�ानीका लागी चालु आ�थ�क वष�मा �ज�मेबारी सारेको दे�ख�छ ।

६३
थप �ययभार:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िप�ससी ढलानको
काम गराउँदा �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। यस नगरपा�लकाले यो वष� बाटो ढलान काय�को लागत
अनुमान तयार गदा� सडक िवभागको न�स� �योग नगरी डोलीडारको न�स� �योग गरेको छ । सडक िवभागको न�स� �योग नगदा� ढलान काय�को दरमा देहाय अनुसार
फरक पद�छ ।

�स कामको िववरण डो�लडारको न�स� �योग गदा� ह�ने दर सडक िवभागको न�स� �योग गदा� ह�ने दर फरक

१ ढलान काय� १:२:४ ९५६९ ८७४६ ८२३

२ ढलान काय� १:३:६ ७८३८ ७२८८ ५५०

३ संरचना ढलान १:२:४ १०३०५ ८७१३ १५९२

४ मे�सनरी वाल १:६ ७१६९ ६२३२ ९३७

उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने बाटो ढलानको काय�का लागी डोलीडारको न�स� �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको र सोही दरमा स�झौता गरी भु�ानी समेत
गदा� यो वष� देहायका िनमा�ण काय�का लागी थप �ययभार पन� गएको �.

�.सं. उपभो�ा
सिमित

प�रमाण घ.िम. रकम �. ८५ �ितशत
भु�ानी

(१:२:४) (१:३:६) (१:२:४)

�ट��चर
१:६
गा�ो

(१:२:४) (१:३:६) (१:२:४)

�ट��चर
१:६ गा�ो ज�मा

३,९००,०१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नगरपा�लका पू�जँगत

१. पाटु देखी
खयरमारा
सडक

१२ ७ १०२०५ ११८६० २२०६६ १८७५६

२. त�ो पाटुमा
शाखा सडक

६ ० १००३० १००३० ८५२५

४. िक�र�
माग�देखी दि�ण
बजार ह� ँदै
औराही जोडने
सडक

१७६ १४४५१९ १४४५१९ १२२८४१

५. वडा काया�लय
देखी
िहरारानाको घर
ह� ँद ैिविप सडक
जोडने सडक

९८ ८०२६७ ८०२६७ ६८२२७

६. दगूा� बहादरु
काक�को घर
पूव� दगूा� म��दर
ह� ँदी भा�सी माग�

७० ५८०१३ ५८०१३ ४९३११

७. ठाडा टोलको
अपुरो ढलान

५६ २४ ४६४०१ २२४८८ ६८८८९ ५८५५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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देखी माझी
डाँडा जाने बाटो

८. शुभराजको
घरदेखीचौतारा
ह� ँद ैइ�दलाल
पा��नको घर
स�मको बाटो

२ ३२ ० ९५७ २९९८४ ३०९४१ २६३००

९. बारालटोल
अधुरो ढलान
दे�ख माझी
डाँडा जाने

४५ ३७०५१ ३७०५१ ३१४९४

१०. राकस
खो�सीबाट
�समलडाँडा ह� ँदे
पाटु
दमारस�को
सडक

३५३ २९०५०३ २९०५०३ २४६९२७

११. वडा नं. ३
काया�लयबाट
सिन खो�सी
जाने बाटो

४७७ ४ ३९२५२२ २२२८ ३९४७४९ ३३५५३७

१२. िव.िप. राजमाग� ४९ ४०२१२ ४०२१२ ३४१८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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प��चम
देिव�थान जाने
सडक

१४. पूव� च��चम
राजमाग� देखी
प��चम
अ�पताल जाने
बाटो

२३३ ७७ १९१८०८ १२२६६४ ३१४४७२ २६७३०१

१५. स�तलालको
घर देखी
मस�घ�ा जाने
बाटो

२१७ १७८८८७ १७८८८७ १५२०५४

१६. वडा नं. १०
काया�लय देखी
ने.रा.िन.स�मको
सडक

२८७ २३६३८६ २३६३८६ २००९२८

१७. गोपाल
पौडेलको
घरदेखी पूव� राम
खडकाको
घरस�मको
बाटो

५७ ४७२४० ४७२४० ४०१५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८. छो�के
िव�ालय जाने
उकालो बाटो

५८ ४७४७९ ४७४७९ ४०३५७

१९. र�ा �वेलस�
दि�ण न.पा
भवन िनमा�ण
�थल स�मको
बाटो िप.�स.�स.

ढलान

३२० २६३६५६ २६३६५६ २२४१०८

२०. लो�चन टोल
बाटो ढलान

२३८ १९५९०७ १९५९०७ १६६५२१

२१. �यौपाने खाजा
घर िव िप सडक
प��चम देउराली
�कुलको गेट
स�म

६९ ५६७२१ ५६७२१ ४८२१३

२२. नर बहादरु
सेनको घर
प��चम गढ�ते
खो�सी िप�स�स

११८ ३२ ९७१७० २९९८४ १२७१५४ १०८०८१

२३. १ नं वडाँ
काया�लयबाट

५४८ ४५१३०० ४५१३०० ३८३६०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np60 of 88

प��चम �ुव
पौडेलको घर
पानी खो�सी
स�म िप�स�स

२४. सुनापेटी
पुलािमको घर
दे�ख चे�
मुलबाटो स�म
क�भोट तथा
बाटो

५ ८ २९८१ १३४२१ १६४०२ १३९४१

२५. भ�सीको सडक ११९ ९८२८३ ९८२८३ ८३५४०

२६. सर�वती मा िव
कालापानी जाने
अधँुरो बाटो

९१ ४ ७५१८१ ३७४८ ७८९२९ ६७०९०

२७. जनता मा िव
दे�ख प��चम
नेवार टोलको
बाटो पोखरी
स�म नाला
सिहत सडक

९४ ३२४ ७७०३३ ३०३५८८ ३८०६२१ ३२३५२८

२८. बेचु
�या�तानको

९७ ७९६१७ ७९६१७ ६७६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घर न�जकको
सडक

२९. �स�धुली बस
काउ�टर
प��चम वर
गाछी जाने बाटो
स�म

१६६ १३६४३६ १३६४३६ ११५९७०

३०. पानी खो�सीको
पुल दे�ख दि�ण
भुजेल
माइलाको घर
ह� ँद ै�ान
�सादको घर
स�म जाने बाटो

१४५ ११९६५६ ११९६५६ १०१७०८

३१. पसा�िहधाप दे�ख
राजावास
स�मको सडक
�तरो�ती तथा
क�भट� िनमा�ण

१० १५ ४ ५३७९ २३९७६ ३७४८ ३३१०३ २८१३७

३२. ह�र �साद
गौतमको घर
उ�र देउराली

१२० ९८५७१ ९८५७१ ८३७८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�कुल जाने
बाटो

३३. देउराली चुरे
उकालो

१०५ १ ८६०६१ २२६१ ८८३२२ ७५०७३

३४. खपाि� टोलको
बाटो

६० ४९३८० ४९३८० ४१९७३

३५. नर बहादरु
सेनको घर
प��चम गढ�ते
खो�सी

१२६ १०३२९५ १०३२९५ ८७८०१

३६. बरडाँडा
ओरालो जाने
सडक
�तरो�ती

८९ ७२९४२ ७२९४२ ६२००१

३७. र�ा
�वेलस�देखी
पुरानो बाटी
सडक

१५० १२३१३७ १२३१३७ १०४६६७

३८. पूव� भ�पुर
नाला िनमा�ण

१४ १३११८ १३११८ १११५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ३९८५८४० ११५४५ १८४२१० ४०६६५८ ४५८८२५२ ३९०००१५

६४

६४.१ बढी भु�ानी :- िनमा�ण काय�मा �ािव�धक मू�या�न अनुसार भु�ानी िदनु पन�मा भौ.नं. १४/२०७७/१२/४ बाट बिद�बास कृिष काय��ममा मोडेल ए�ो िभलेज िनमा�ण
�थलमा फे�सी� तार बार िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धक मू�या�न अनुसार �. ३९८८१७४ भु�ानी िदनु पन�मा �. ४०,००,०००/- भु�ानी िदएकोले बढी
भु�ानी िदएको �. ११,८२६/- असुल ह�नु पन� �.

११,८२६

६४.२ �े�ता पेश नभएको :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमो�जम ��येक काया�लयले सबै �कारका आय �यय तथा
कारोबारको तोिकए बमो�जम लेखा तथा िव��य िववरण पेश गरी अ��तम लेखापरी�ण गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले नगरपा�लका िश�ा पँुजीगत तफ�  भौ.नं.

२४/२०७८/३/८ �ी ने.रा.ना.मा.िव. ब.न.पा. १२ ट� � िनमा�ण स�ब�धी काय�को खच� �. १८४१९०२ ब�क नगदी िकताबमा खच� लेखेकोमा उ� कारोबारको गो�वारा
भौचर र खच� �मािणत गन� कागजात लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न आएन । कारोबारको गौ�वारा भौचर र खच� �मािणत गन� कागजातह� लेखपरी�ण गराउनु पन�
�.

१,८४१,९०३

६५
थप �ययभार:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा
�वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� भवन िनमा�णको काय�मा छडको काय� बापत लागत
अनुमान तयार गदा� िडजाइन अनुसार उ� िनमा�णका लािग आव�यक छडको िहसाब गरी तयार गनु�पन�मा हचुवाका आधारमा पीसीसी ढलानको िन��चत �ितशतका
दरले तयार गन� र काय�स�प� भए प�चात उपभो�ा सिमितको िबल तयार गदा� सु�को भ�दा छु�ै �ितशतका आधारमा तयार गन� गरेको पाइयो । यसरी एउटै
काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �लइएको आधार र िबल तयार गदा� �लइएको आधार फरक परी बढी भु�ानी भई थप �ययभार ब�न गएको �.

भौ.न.र िमित
(संघीय सशत�
पँूजीगत तफ� )

उपभो�ा
सिमित

िप�ससीको
प�रमाण
(घ.िम.)

लागत
अनुमानमा

नापी
िकताबमा
�योग

फरक
�ितशत

फरक प�रमाण
प�रमाण
(के.�ज.)

�ित
के.�ज.

मू�य

फरक रकम १५%

योगदान कि�

२५६,०८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�योग भएको
�ितशत

भएको
�ितशत

प�चातको
भु�ानी

क ख ग घ(ख-

ग)

क*घ*७८५०

२४-२०७८/३/२५ सेम ने रा मा
िव भवन
िनमा�ण

८९.३८ १.३२ १.६ ०.२८ १९६४.५७ १०६.६८ २०९५८०.५८ १७८१४३.५

३५-२०७८/३/२५ जन�योती
आ.िव. २
कोठे भवन
िनमाण�

५४.७५ १.६ १.८ ०.२ ८५९.५७ १०६.६८ ९१६९९.४२ ७७९४४.५

ज�मा १४४.१३ २.९२ ३.४ ०.४८ २८२४.१५ ३०१२८० २५६०८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६
बढी भु�ानी :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा
�वीकृत न�स� र दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायको काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स�
अनुसार तयार गनु�पन�मा सो भ�दा फरक दरले तयार गरेका कारणले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं. र िमित उपभो�ा
सिमितको नाम

काय� �योग
भएको दर

�वीकृत
दर

फरक
दर

प�रमाण रकम १५%

योगदान
क�ा
प�चातको
भु�ानी

१५-२०७८/३/२३
संघीय सशत�
पँूजीगत

खयरमारा
खानेपािन
आयोजना
सरसफाई
(�धानम��ी
रोजगार काय��म)

Excavation in Roadway
and Drain(Ordinary
Soil)

३१०.२ २५८.५ ५१.७ २३०२.५ ११९०३९.२५ १०११८३

१२-२०७७/१२/१२
न.पा. िश�ा पँूजीगत

जन�योती आ.िव.

मनहरीपुर

Double Coat Distemper
Paintwork over Prime
Coat

२१५.२१ १६७.०६ ४८.१५ ५०३.६६ २४२५१.२३ २०६१३

ज�मा १४३२९०.४८ १२१७९६

१२१,७९६

६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.१ बिद�बास (मेयर) कृिष काय��म :- रपा�लकाले गौरवको योजनाको �पमा �. ५० करोडको लागतमा आ.व. २०७५।७६ दे�ख ३ बष� िभ� स�प� गन� गरी विद�वास
न.पा. १ ��थत ७४-११-५-० िवगाहा �े�फल भएको रातुखोला वगर उकास ज�गामा बिद�बास (मेयर) कृिष काय��म स�ालन गरेको छ । आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा
�. ५ करोड िविनयोजन भएकोमा �. ७८,७२,५००/- , आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा �. १७ करोड ३० लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा �. २,५२,५८,०००/- र
आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �. १३ करोड १७ लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा �. ३,५१,६०,०००/- समेत �. ६,८२,३८,०००/- खच� भई िविनयो�जत बजेटको
तुलनामा �यून खच� भएको दे�ख�छ । काया�लयले उ� खच�को ल�य अनुसार �गती �ितवेदन तयार नगरेको ह� ँदा िव�ीय तथा भौितक �गती तयार गरी �ा�
उपल��धको सिम�ा गनु� पन� दे�ख�छ ।

६७.२ िनमा�ण �थलको �वािम�व :- भूिम स�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ५९(क) मा सरकारी िव�ालय, सरकारी �वा��य के�� वा अ�पतालको वा सरकारी �योजनको
लागी ज�गा आव�यक भई उपय�ु र आव�यक ह�ने दे�खए नेपाल सरकारको �वीकृती �लएर �योग गन� सिकने �यव�था छ । सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा
उपल�धी गराउने स�ब�धी काय�नीित,२०७१ को दफा १२ (४) बमो�जम नेपाल सरकार म���प�रषदले ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने स�ब�धमा िनण�य गन� स�ने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले कानून बमो�जम आ�नो �वािम�व नभएको एवं �लजमा न�लएको ज��गामा मोडेल ए�ो िभलेज �थापना गरी माटो �यव�थापन, बृ�ारोपण,

तारबार, बाउ��ड� वाल िनमा�ण लगाएतमा मेयर कृिष काय��मबाट खच� गनु�को अलावा समपुरक अनुदानबाट समेत �.५ करोड ३५ लाख ९७ हजार लागतमा
को�ड�टोर िनमा�ण ग�ररहेको अव�था छ । नगरपा�लकाको �वािम�व नभएको एवं �लजमा न�लएको ज�गामा मोडेल ए�ो िभलेज �थापना गरी संरचना समेत तयार
गरी रहेको ह� ँदा उ� ज�गा नगरपा�लकाको �वािम�वमा �याउन पहल गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.३ हाईटेक नस�री िनमा�ण :- माथी उ�े�खत ७४-११-५-० िवगाहा �े�फलको रातुखोला वगर उकास ज�गा िभ�को मोडन� ए�ो िभलेजमा हाईटेक नस�री िनमा�ण (Built

Hi-tech Nursery, phytotron & Energy Efficient greenhouse in Model Agro Village) का लागी नगरपा�लकाले �स�भरलाइन ए�ो �ा.�ल.सँग िमित
२०७७ असार ११ मा काय�पा�लकाको िनण�यानुसार एक समझदारी (MoU) गरेको छ । समझदारी प�अनुसार नगरपा�लकाले मोडन� ए�ो िभलेज िभ�को ४.५
हे�टर ज�गाका साथै खानेपानी, �संचाई सुिवधा र िव�ुत सेवा उपल�ध गराउने र सो वापत नगरकाय�पा�लकाले िनण�य ग�र वािष�क�पमा िन��चत रकम भाडा र अ�य
सेवा �लन पाउनेछ भने �स�भरलाइन ए�ो �ा.�ल.ले सो �थानमा २० वष�का लागी हाईटेक नस�री िनमा�ण गरी स�ालन गन�छ । उ� नस�रीबाट उ�पादन ह�ने कृिष बीउ
र �दान गन� ता�लममा �थानीय कृषकह�ले बजार मू�य भ�दा २० �ितशत छुट पाउने �ावधान रा�खएको छ । �थलगत अवलोकन गदा� �स�भरलाइन ए�ो �ा.�ल.

ले हाईटेक नस�री िनमा�णको काय� ग�ररहेको छ भने नगरपा�लकालाई हालस�म भाडा तथा अ�य सुिवधा बापत कुनै रकम उपल�ध गराएको छैन । नगरपा�लकाले
आ�नो �वािम�वमा नभएको एवं �लजमा न�लएको ज�गा ते�ो प�लाई बीस वष�का लागी भाडामा िदएको छ । आ�नो �वािम�वमा नआएको ज�गा ते�ो प�लाई लामो
समयस�म �यवसाियक �योजनका लागी �लज तथा भाडामा िदनु उपय�ु दे�खएन ।

६७.४ परामश� सेवा :- बिद�बास कृिष काय��म स�ालन गन� कृिष िव�लाई करारमा िनयिु� गरी सेवा �लन सिकनेमा २८ मिहनाको लािग का��जरोवा ए�ो क�स�टे�ट
थापागाउँ, काठमा�डौसंग �. ८४,५३,६५३/- को स�झौता भएकोमा गत आ�थ�क वष� �. १७ लाख ६० हजार र यो वष� �. ११ लाख ३० हजार समेत �. २८ लाख
९० हजार भु�ानी भएको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ अनुसूची १(क) मा परामश�दातालाई ओभरहेड रकम भु�ानी िदने �यव�था
नरहेकोमा यस वष� ओभरहेड �. ९०,९०९/- भु�ानी भएको छ । साथै परामश�दाताले २ �संचाई योजनाको िडिपआर तयारीका लागी �. ५ लाख, गु�योजना
पुनरावलोकनका लागी �. १ लाख र माछा पोखरीको वातावरणीय अ�ययन �ितवेदनका लागी �. १ लाख समेत �. ७ लाख भु�ानी िदएकोमा उ� �ितवेदनह�
काया�लयको �ज�सी खातामा आ�दानी नबाँ�धएको दे�खएन । ओभरहेड वापत बढी भु�ानी भएको �. ९०,९०९/- स�ब��धत परामश�दाताबाट असुल गरी पेश गरेका
�ितवेदनह� काया�लयको �ज�सी खातामा आ�दानी बाँ�नु पन� दे�खएको �.

७९०,९०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.५ �थलगत िनरी�ण :- लेखापरी�णका �ममा मेयर कृिष काय��म अ�तरगत िनमा�णा�धन पोखरी र को�ड�टोरको �थलगत िनरी�ण ग�रएको �थयो । पोखरी
बनाउनका लागी िग�ी िनकालेर बनाईएका ४ वटा खा�डा पा�रएका र उ� खा�डामा बािहरबाट माटो �याएर रा�खएको दे�खयो भने को�ड�टोरको भँूइतलास�म
आर�स�स ढलान ग�रएको र बाँक� २ तला फलामको ट� � बनाउनका लागी ९६ वटा िपलार िनमा�णगरी िबम जोडने काम भएको दे�खयो ।

 

 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ 172 २०७८-३-१४ सशत� �वा��य 

बढी शोधभना� भु�ानी : भौ. नं.१७२-२०७८।३।१४ आमा तथा नवजात िशशुसुर�ा काय��म काय�िव�ध िनद�िशका, २०६३ को (ते�ो संसोधन २०७३) को
अनुसूची १(२) अनुसार आमा सुर�ा काय��म स�ालन गदा� �वा��य सं�थाले शोधभना� �ा� गरेको रकमबाट �ित केश ३०० मा नबढाई सेवा�दायक िटमलाई
उ��ेरणा खच� िदन सिकने �यव�था छ । यस पा�लका अ�तत�ग बिद�बास अ�पतालले आमा सुर�ा काय��म स�ालन तथा गभ�वित मिहलालाई सु�केरी सेवा िदए
वापत सेवा �दायक िटमले पा�लकाबाट भु�ािन �लँदा सु�केरी सं�या भ�दा बढी मा�मा �लएको पाइयो । यसरी सु�केरी सं�या भ�दा बढी सं�यामा सोधभना� �लएको
रकम संब��धत बाट असुल ह�नुपन� �.

मिहना सु�केरी सं�या शोधभना� �लएको सु�केरी सं�या बढी सं�या दर रकम

माघ ३९ ५९ २० ३०० ६०००

चै� ३७ ५३ १६ ३०० ४८००

ज�मा १०८००

१०,८००

६९
बह��ेि�य पोषण काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५७ अनुसार कारोवारको लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन�
िवल, भपा�इ तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नु पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त बह��ेि�य पोषण काय��म अ�तग�त सु�केरी मिहलालाई
आव�यक पन� साम�ी ख�रद तथा िवतरण अ�तग�त हाइजेिनक िकट (नेल कटर, नुहाउने सावुन, काइयो, �स, साबुन रा�ने ब�स, टावेल, �यानीटाइजर, सामान
रा�ने झोला)५०० प�रमाणमा ख�रद गरेकोमा ४८३ प�रमाणमा मा� िवतरण गरेको पाइएकोले नपूग १७ सेटको ८३५।४५ को दरले ह�न आउने रकम �.१४२०३/-

को िवतरण गरेको भपा�इ पेश ह�नपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

१४,२०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np70 of 88

७०
औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको दिैनक
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तर ८५(१ख) बमो�जम एकै आ�थ�क वष� िभ� एकपटक वा पटक पटक ग�र सो
�समा भ�दा बढी रकमको ख�रद गन� नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� जनि�य मेिड�सनबाट औषधी सोझै ख�रद गरी देहायका भौचरबाट �. २८३९६३४/-

को भु�ानी िदएको िनयमतस�मत नदे�खएको �.

गौ.भौ.।िमित समा�ी स�लायस� रकम

८८-२०७७।१०।१९ औषधी ख�रद जनि�य मेिड�सन ८४०६८३

३०-२०७८।३।२१ औषधी ख�रद जनि�य मेिड�सन १९९८९५१

ज�मा २८३९६३४

ख�रद ग�रएका औष�धह� ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको / आपूित� भएका औषधी �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन
अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।

२,८३९,६२४

७१
िविवध खच�ः नगरपा�लकाले �वीकृत काय�िव�ध िनद�िशका अनुसार खच� गनु� पद�छ । पा�लकाले “आमा तथा नवजात िशशु सुर�ा काय��म” काय�िव�ध िनद�िशका,
२०७५ वमो�जम मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त सु�केरी मिहलालाई �ो�साहन खच� र सु�केरी गराए वापत �वा��य सं�था तथा ब�थ�ङ् से�टरलाई एकमु�
रकम उपल�ध गराएकोमा सोको अलावा ब�थ�ङ् से�टरमा सु�केरी भएको मिहला तथा संल� �वा��यकम�ह�ले खाजा खाएको भनी रमन ना�ता पसललाई
�.९१,९७५/- भु�ानी िदएको दे�खएकोले काय�िव�ध िवप�रत खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

९१,९७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ 160 २०७८-३-६
��ी िविहन आवा�सय छा�वृितः िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत �थानीय तह र �देश काया�लयमा सस�त अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय
इकाइबाट काय��वय ह�ने िश�ा काय��म सँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप न. ७.२.१.१ अनुसार आवास बसी अ�ययन गन�
िव�ा�थ�ह�को लािग �ित िव�ा�थ� �.४०००। को दरले १० मिहनाको �.४००००। अनुदान उपल�ध गराउने र यसरी उपल�ध गराएको रकम �ित िव�ा�थ� ५०००
को दरले �याि�गत सरसफाइ सामा�ी ख�रद गन� भपा�इ गरी नगद ैउपल�ध गराउने �यव�था सोिह ि�यकलाप को ४.१.४(ङ) मा छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त
स�ालन भएको ��ी िविहन छा�ावबासको लािग जनता मा�यिमक िव�ालयको लािग �ित िव�ाथ� ४००० को दरले दश मिहनाको ४०००० ग�र १० जना
िव�ा�थ�को लािग ४,००,०००/- िनकासा िदएकोमा िव�ा�थ�ले पाउने �.५,०००/- को दरले १० जनाको ह�न आउने �.५०,०००/- िव�ा�थ�लाई िवतरण गरेको
नदे�खएकोले िव�ा�थ�लाइ िवतरण गरेको भपा�इ पेश ह�न पन� �.

५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ १७७ २०७८-३-१४
�ज�सी दा�खलाः १७७।०७८।३।१४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ९५(१) मा काय�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा
रहेको र ख�रद गरी वा नगरी कुनै �कारले ह�ता�तरण भइ वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�पित तथा �ज�सी मालसामानको
िववरण र मू�य समेत खुलाइ स�पित तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�याव�धक गनु� गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न
िव�ालयलाई अनुदानबाट ख�रद गरेको साम�ी �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम काय��म रकम

राि�� य आ.िव. �ेमनगर आइ.�स.टी अनुदान ६५००००

जनता मा.िव. डाडाटोल पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

ल�मीवास आ.िव. भा��े �याउरे पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

इ�छे�वरी मा�यिमक िव�ालय चे� पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

ने.रा.आ.िव च�क� िव�ान �योगशाला ६५००००

जनिह न�दलाल मा.िव. िव�ान �योगशाला ६५००००

ज�मा ३९०००००

३,९००,०००

७४ २२४ २०७८-३-२५
CUG सेवा अनुदानः- िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा
अवरोध आएकाले िव�ालयका क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�लाई िव�ालयले िश�क �सकाइ सहजीकरण गन�, िनयिमत गृहकाय� गन�, प�रयोजना काय� र परी�ण
गन� स�ार स�ालमा आव� गद� िश�क िव�ाथ�बीच अ�तरि�या गन� वातावरण तयार गरी िश�ण �सकाइ िनर�तरता िदने काय��म �लोजर यजुर �ुप स�ालन गन�
सेवा �दायकबाट िनःशु�क �समकाड� �ा� गरी िश�क, कम�चारी र अिभभावकलाई उपल�ध गराई िश�क �सकाई सुचा� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष�

४,०५०,३७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�लोजर यजुर �ुपमा स�ालनका लािग ५० िव�ालयलाई िन�न रकम उपल�ध गराएकोमा िव�ालयले काय��म स�ालन गरेको �माण पेश नगरेकोले �माण पेश
गनु�पन� �.

�.स. िव�ालयकोनाम िव�ाथ� सं�या दर रकम ३ मिहनाको ज�मा रकम

१ जनजागृित �ा िव २६ १२५ ३२५० ९७५०

२ राि�� य आधारभुत िव�ालय बिद�बास ७३ १२५ ९१२५ २७३७५

३ जनाता मा�यिमक िव�ालय १०३८ १२५ १२९७५० ३८९२५०

४ देउराली मा�यिमक िव�ालय ४८६ १२५ ६०७५० १८२२५०

५ प�चधुरा आधारभुत िव�ालय २१ १२५ २६२५ ७८७५

६ सेम नेपाल इसामु नमुना िव�ालय ४६ १२५ ५७५० १७२५०

७ जनाता मा�यिमक िव�ालय डाडाटोल ८५५ १२५ १०६८७५ ३२०६२५

८ नेपाल नारायण मािव च�क� ५५४ १२५ ६९२५० २०७७५०

९ जनमु�ख �ा िव ३८ १२५ ४७५० १४२५०

११ राि�� य आधारभुत िव�ालय भ�सी ९८ १२५ १२२५० ३६७५०

१२ सर�वती राि�� य आधारभुत िव�ालय ११ १२५ १३७५ ४१२५

१३ जनता मा�यिमक िव�ालय गौरीडाडा ९७६ १२५ १२२००० ३६६०००

१४ दधेु�वरी �ाथिमक िव�ालय ८२ १२५ १०२५० ३०७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ जनजागृित मा�यिमक िव�ालय २२४ १२५ २८००० ८४०००

१६ राि�� य मा�यिमक िव�ालय रातु कालापानी २४७ १२५ ३०८७५ ९२६२५

१७ �ाथिमक िव�ालय वे�खािड २४ १२५ ३००० ९०००

१८ मािव हा��लेट ४७१ १२५ ५८८७५ १७६६२५

१९ राि�� य आधारभुतिव�ालय खजुरीया ४५ १२५ ५६२५ १६८७५

२० िशशु क�याण आधारभुत िव�ालय ९६ १२५ १२००० ३६०००

२१ �ािव नयाटोल सतखोल १३ १२५ १६२५ ४८७५

२२ जनता सुकु�बासी आधारभुत िव�ालय हा��लेट १७ १२५ २१२५ ६३७५

२३ सर�वती मा�यिमक िव�ालय बिद�बास १४० १२५ १७५०० ५२५००

२४ ल�मीवास मा�यिमक िव�ालय भा��े �याउरे १४५ १२५ १८१२५ ५४३७५

२५ नेपाल राि�� य आधारभुत िव�ालय दमारभ�या� ८९ १२५ १११२५ ३३३७५

२६ राि�� य मा�यिमक िव�ालय छो�के १४८ १२५ १८५०० ५५५००

२७ ल�मी नारायण जनता मा�यिमक खयरमारा ७४६ १२५ ९३२५० २७९७५०

२८ जनता �ािव टुटे�वर खयरमारा ८ १२५ १००० ३०००

२९ िम�ता �ा िव ४९ १२५ ६१२५ १८३७५

३१ शिहद िबशाल कुमार म�गािडस चौतारा ३० १२५ ३७५० ११२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ जनिहत न�दलाल मा िभ चौ�लखा ७१० १२५ ८८७५० २६६२५०

३३ जन जागृित मा�यिमक िव�ालय कृ�णपुर ३२४ १२५ ४०५०० १२१५००

३४ �ािव मनहरीपुर ३६ १२५ ४५०० १३५००

३५ मा�यिमक िव�ालय �ेमनगर २८२ १२५ ३५२५० १०५७५०

३६ �ा िव िकसननगर २३ १२५ २८७५ ८६२५

३७ जन�योित आधारभुत िव�ालय मनहरीपुर ११९ १२५ १४८७५ ४४६२५

३८ जन एकता आधारभुत िव�ालय १९ १२५ २३७५ ७१२५

३९ प�चधुरा उ�च मा�यिमक िव�ालय ३०७ १२५ ३८३७५ ११५१२५

४० राि�� य आधारभुत िव�ालय ९५ १२५ ११८७५ ३५६२५

४१ ने रा आ िव ढु��े १८९ १२५ २३६२५ ७०८७५

४२ राि�� य आधारभुत िव�ालय बरडाडा ५६ १२५ ७००० २१०००

४३ मािव कािमडाडा ३६१ १२५ ४५१२५ १३५३७५

४४ इ�छे�वरी मािव चे� ३४९ १२५ ४३६२५ १३०८७५

४५ टुटे�वरनाथ �ािव ३०१ १२५ ३७६२५ ११२८७५

४६ जन आ�था आधारभुत िव�ालय ७ १२५ ८७५ २६२५

४७ रा मा िव पशुपितनाथ बनरझु�ा ४३७ १२५ ५४६२५ १६३८७५

४८ दगुा� मा िव पथलया बजार ३५७ १२५ ४४६२५ १३३८७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ जन मु�ख �ािव ३३ १२५ ४१२५ १२३७५

ज�मा १०८०१ १२५ १३५०१२५ ४०५०३७५

७५ िश�ण सहयोग अनुदान

७५.१ 113 २०७७-१२-४ िश�ण सहयोग अनुदानः िश�ण िशकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६ मा �थानीय तहले �ा� िश�ण अनुदानको आधारमा शु�य दरब�दी
भएका िव�ालयलाई बढीमा तीन वटा, एकमा� दरब�दी भएको िव�ालयलाई बढीमा दईुवटा स�म तथा दईुवटा दरब�दी भएको मा�यिमक िव�ालयलाई एकवटा
िश�क अनुदान बराबरको रकम उपल�ध गराउने �यव�था छ । साथै िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको च.नं. १७३ िमित २०७७।१०।११ को प� अनुसार
२०७५।७६ मा शैि�क स� २०७६ मा िश�क �यव�थापनका लािग अनुदान िनकासा भएको िव�ालयका लािग चालु आ�थ�क वष�को पुस मसा�त स�म ६ मिहना
बरावरको रकम �ित िश�क �.२१६०००/- िनकासा गन� िनद�शन अनुसार िविभ� िव�ालयलाई कुल �.५४,००,०००/- िनकासा िदएकोमा दे�खएको �यहोरा
देहायबमो�जम छ :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.२ 113 २०७७-१२-४ िश�क िनय�ु�ः िश�क �याव�थापनका लािग आ�थ�क बष� २०७७।७८ को लािग शु�य दरब�दी भएको िव�ालयलाई िश�क �याव�थापन अनुदान बापत ६ मिहनाको
लािग िश�क तलव िनकासा भएको म�य िन�न िव�ालयले िश�क िनय�ु� गरेको �माण पेश नगरेकोले िश�क िनयिु�को �माण पेश गनु�पन� अ�याथा असूल गनु�पन�
�.

�स.न. िव�ालयको नाम रकम िनकासा भएको �योजन अनुदान रकम

१. मा.िव. कामीडाँडा २ जना मा.िव तहको िश�कको लािग ६ मिहनाको तलव ४३२०००

२. इ�छे�वर मा.िव. चे� १ जना मा.िव र १ जना िन.मा.िव. िश�को लािग ६ मिहनाको तलव ३८५२००

३. रा.आ.िव �ेमनगर १ जना मा.िव र १ जना िन.मा.िव. िश�को लािग ६ मिहनाको तलव ३८५२००

४. ने.रा.आ.िव. दमार झ�या� िन.मा.िव तहको १ जना िश�को लािग ६ मिहनाको तलव १६९२००

ज�मा १३७१६००

१,३७१,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.३ 113 २०७७-१२-४ िश�ण सहयोग अनुदानः िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय को च.नं. १७३ िमित २०७७।१०।११ को प� अनुसार कुनै दरब�दी वा राहत अनुदान नभएका (शु�य
दरब�दी) मा�यिमक िव�ालयका लािग �ित िव�ालय दईु िश�क �यव�थापन गन� ६ मिहनाका लिग �ित िश�क �. २ लाख १६ हजारका दरले अनुदान उपल�ध
गराउने िनद�शन गरे अनु�प पा�लकाले रकम िनकासा गरेकोमा िश�क िढला िनयिु� गरेको अव�थामा पिन पूरै रकम िनकासा िदएको छ । यसरी िनकासा िदनुपन�
आधार �माण पेश गनु� पन� अ�यथा बढी अव�धको िनकासा भएको रकम असुल गनु�पन� �.

िव�ालय िश�कको नाम िनयिु� िमित िनकासा रकम िनकासा ह�नुपन� रकम बाँक� रकम

टुटे�वर मािव राम कुमार पाल २०७७।१२।२२ ६०१२०० ९३६९६ ५०७५०४

राि�� य आिव वरडाँडा िदपेश लािमछाने २०७७।१२।३१ १६९२०० ८४६०० ८४६००

नेपाल राि�� य आिव वरडाँडा गोिव�द बहादरु �े� २०७७।१२।८ १६९२०० ११२८०० ५६४००

ल�मवास मािव भा�े कृ�ण कुमार महतो २०७७।१२।६ २९८८०० १०९७५० १८९०५०

मा�यिमक िव�ालय कामीडाँडा िश�क िनय�ु नगरेको ४३२००० ० ४३२०००

ज�मा १२६९५५४

१,२६९,५५४

७६ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण

: 
सामा�जक सुर�ा काय��म:- पा�लकाले सामा�जक सुर�ा काय��म शीष�कबाट १४ वटा वडाका लाभ�ाहीको खातामा रकम भु�ानी गन� िबिभ� ९ ब�कलाई �थम
दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा �. १७१६१०८४७।०० िनकासा िदएकोमा ब�कह�ले यस वष� � १६९७८९०४७।०५ लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरी बाँक� रहन
गएको रकम � १८२१७९९।९५ िफता� गरी संिघय स��तकोषमा दा�खला भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७
भु�ानी �णाली : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ मा एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक ब�कबाट अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाग�ाहीका स�ब�धमा �थािनय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा
कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा
पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन���य खातामा रहेको रकम अनुसूची ११ बमो�जम अ�ाव�धक गरी गराई
िन���य रकम िनयमानुसार िफता� �लई संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

७८
लाभ�ाहीको अिभलेख : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १० मा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको मूल अिभलेख िनयमावलीको
अनुसूची- ३ बमो�जम लि�त समूह अनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थािनय तह र ��येक वडा काया�लयमा रा�नु पन� उ�ेख छ । �य�तै दफा ११ मा लाभ�ाहीको
मृ�य ुभएमा, एकल मिहला लाभ�ाहीले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने उमेर (६० मिहना) पुरा भएमा, लाभ�ाहीले बसाई सरी
गएमा तथा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको िववरण दोहोरो �िव� भएमा काया�लय �मुखबाट िनण�य गराइ �णालीबाट लगत क�ा गरी �थािनय तहको मूल अिभलेखमा समेत
जनाउनु पन� उ�ेख छ । यसरी लाभ�ाहीको लगत क�ा गरी �ा� अ�ाव�धक िववरणका आधारमा मा� काया�लयले स�ब��धत लाभ�ाहीको खातामा सामा�जक
सुर�ाबापतको रकम ज�मा गनु�पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको दो�ो र ते�ो िक�ताको फरवाड�/�रभस� िफडबाट िन�नानुसार लाभ�ाहीको दोहोरो अिभलेख
दे�ख�छ । दोहोरो अिभलेखको स�ब�धमा यिकन गरी दोहोरो भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.

िक�ता वडा नं प�रचयप� नं लाभ�ाहीको नाम थर नाग�रकता/ ज�मदता� नं रकम

दो�ो ३ २१-२०१-००००९३८३६२५ अनािमका का�छाक� ३० १६००

५ २१-२०१-००००५०१९७८३ आरोषी मगर २०७५०४२७०२५६४ १६००

५ २१-२०१-००००१९३३५६८ अनमोल थापा मगर १००२०० ७५९

५ २१-२०१-००००१०९२५८१ सुिनता मो�ान २०७२११०९०३५४६ १३२४

६ २१-३-०००५२९६०७४ �सतादेवी सुदी ४९६०१७२७ ८०००

७ २१-२०१-००००३१२४८९१ �मृती िबक १००११९ १६००

१४०,०८३
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७ २१-३-००००३०३१०२९ तपे�वरी देवी चमार ४९६०१६८४ ८०००

१० २१-२०१-००००८३०४३५३ आरोप �े� १०००१२ १६००

१० २१-७७-००००४५७३८९६ सुकु माया ४६४७२१७७ ८०००

१२ २१-६-००००६५८१३३९ िब�तुिनया देबी १८३०६३२७५ ८०००

१२ २१-६-००००७९६३६३२ िब�दा देवी ३३८११२३२ ८०००

१२ २१-६-००००४७८७८७९ रिवया देवी महतो १८३०६३१३८४ १२०००

१२ २१-६-००००५४५७३६९ शा�ती देवी दाहाल १८२६१०५७ ८०००

१२ २१-६-००००३४५६१६० िशवा कुमारी देवी १८३०६३८६३ १२०००

१३ २१-२०१-००००५०८१०५ र��जका कुमारी महतो २०७४०३०३०३४३५ १६००

ते�ो ३ २१-२०१-००००९३८३६२५ अनािमका का�छाक� ३० १६००

३ २१-३५१३२१६१३०१२०२१७ ल�मी �े� ५१३ १६००

५ २१-३-००००६४२२२५४ काली माया ४९२२४२९ ८०००

५ २१-३४२०२१५०४०१२०२४३ सु� मान कामी ४९२३९६० ६०००

५ २१-२०१-००००५०१९७८३ आरोषी मगर २०७५०४२७०२४६ १६००

६ २१-००२३४१०१९०९१०२१२ खुसी कुमारी शाह २०७५१०१५०१६७४ १६००

६ २१-३-००००५२९६०७४ �सतादेवी सुदी ४९६०१७२७ ८०००
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७ २१-२०१-००००३१२४८९१ �मृती िबक १००११९ १६००

१० २१-२०१-००००८३०४३५३ आरोप �े� १०००१२ १६००

१२ २१-६१८२३१३२०१९१०२०२ रोहन कुमार महतो १०१२५ १६००

१२ २१-२०१-०००००४९९२२७ सुशा�त िबक १००१०० १६००

१२ २१-४२६२९०९१४०१२०२९६ च��वती देबी १८२६२८९० ८०००

१३ २१-६-०००००४२११०४ िहरामाया जोशी १८२६०२५२ १२०००

१३ २१-२०१-००००५०८१०५९ र��जका कुमारी महतो २०७४०३०३०३४३५ १६००

१४ २१-२१८५२१८२२०१२०२१७ आ�ष साह कानु १००२४६ १६००

ज�मा १४००८३

७९
भरपाई र फरवाड�/�रभस� िफड : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(५) मा लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गदा� �णालीमा
रहेको अनुसूची ७ बमो�जम भरपाई र अनुसूची ८ बमो�जम फरवाड�/�रभस� िफडको आधारमा गनु�पद�छ । काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७/७८ को �थम चौमा�सकमा
िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको फरवाड�/�रभस� िफड तयार गरेको पाइएन ।

८०
�णालीमा �ितवेदन गनु�पन� : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १६ �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको भ�ाको चौमा�सक
तथा बािष�क िववरण अ�ािवधक गरी िनयमावलीको अनुसूची ६ बमो�जकको ढाँचामा तयार गनु�पद�छ । काया�लयले िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको िववरण
�णालीमा �ितवेदन गरेको पाइएन । अत: िनयमाअनुसार �ितवेदन गनु�पद�छ ।
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८१
अनुगमन तथा सुप�रवे�ण : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको
िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�यांकन ग�र
भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन� उ�ेख छ। यो वष� ब�क माफ� त �. १६,९७,८९,०४७/०५ भ�ा िवतरण गरेको �टेटमे�ट पेश नगरेकोले अनुगमन सिमितले
वा�तिवक लाभ�ाहीले भ�ा पाए नपाएको, मृ�य ुभएकालाई भु�ानी भए नभएको एिकन गनु�पद�छ।

८२
पारदिश�ता : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३१ मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले
संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक
सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा नगरकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत
�यव�था प�रपालना गरेको पाइएन । पा�लकाबाट िनकासा गरीएको भ�ा यथाथ�परक छ भ� सिकएन।

८३ नगरपा�लका चालु 

तलबी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ बमो�जम िनजामती कम�चारीह�को ��येक वष� �ज�ा ��थत काया�लयह�को हकमा कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब भ�ाभु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को तलवी �ितवेदन पा�रत
भएको छैन । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा कम�चारीह�को �ेड एिकन गन� सिकएन । �च�लत कानुन बमो�जम तलबी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच�
ले�नुपद�छ ।

८४
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को
आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन
संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । काया�लयमा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३२ जना र वडामा २८ गरी ज�मा ६० जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण
अव�ध स�म ३९ जना �थायी पदपूत� भएको दे�ख�छ । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन,सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम�
काय� स�पादनमा असर पन� ह�नाले �र� पदह� यथािश� िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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८५
ई�धन खच�ः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ दफा ७(२) बमो�जम सवारी साधन उपल�ध गराएकोमा अनुसुची
बमो�जम �मुख तथा उप÷�मुखले मा�सक १२५ �लटर इ�धन र १० �लटर मोिबल, तथा वडा अ�य�ले मा�सक ३० �लटर इ�धन र २ �लटर मोिबल पाउने तथा
�देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ दफा १७ अनुसार अनुसुची ४ बमो�जम काया�लय �मुखले मा�सक ७० �लटर रराजप�ािकंत तृतीय �ेणी वा सो सरहका
कम�चारीले मा�सक १० �लटर इ�धन पाउने भ�े उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� कुपन �स�म �योग गरेतापिन उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी
�.२९‚२४‚०००।÷ इ�धन खच� गरेको दे�ख�छ । इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरी इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन उ�े�खत कनुनको पालना गन�तफ�
काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

८६
बढी भु�ानी : भौ.नं. ५६।२०७७।६।१२ बाट रोशन क��ट��सन �ा.�ल.लाई वडा नं. १४ मा लोकमाग� दे�ख दि�ण �ी जनता उ�च मा.िव. जाने बाटो स�माउने काम
गरे वापत �.२२‚५००। भु�ानी िदनु भनी वडाबाट �सफा�रस ग�रएकोमा काय�लयले �.२६‚२५०। भु�ानी गरेकोले १० �ितशत कर क�ी पिछ बिढ भु�ानी भएको
असुल गनु�पन� �.

३,३७५

८७
कर िवजकः मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�संग तोिकएको ढाँचामा कर िबजक �लई� ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले भौ.नं. ६।२०७७।५।१७ बाट आ�थ�क वष� २०७६।०७७ को सिम�ा बैठकको लािग हलभाडा‚ खाना र खाजा आपित� गरे वापत िदपक
पाट� �यालेस ए�ड �रसोट�‚ बिद�वासलाई �.१,५८,२००। मू�य अिभवृि� कर सिहत भु�ानी िदएकोमा कर िबजकमा न�बर उ�ेख नभई हातैले १ ले�ख पेश गरेको
छ । उ� कर िबजकमा �सल�सलेवार न�बर उ�ेख नभई हातैले लेखेको ह� ँदा कर समायोजन भयो भ�े आधार भएन । उ� िबलमा समावेश भएको मु�य अिभवृि�
कर �.१८,२००। स�ब��धत आ��तरक राज�व काया�लयबाट समायोजन भएको �माण पेश गनु�पन� �.

१८,२००

८८
दोहोरो �मण भ�ाः भौ.नं. २०९।२०७७।९।१ बाट बजार अनुगमनको लािग खा� �िव�ध गुण िनय��ण िडिभजन काया�लय‚ जले�वरका काया�लय �मुख �वण
कुमार शाहलाई िमित २०७७।६।२१ दे�ख २०७७।६।२६ स�मको दिैनक �मण भ�ा �.८‚४००। सिवर कुमार महतो माफ� त भु�ानी भएकोमा पुनः भौ.नं. ३१३।
२०७७।१०।२० बाट �.८‚४००। �मण भ�ा भु�ानी भएकोले दोहोरो भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.

८,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९
फोहोरमैला �यव�थापनः फोहोरमैला �यव�थापन ऐन २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको �यव�थापन गरी गाउँ‚ नगर सफा रा�ने �ज�मेवारी �थानीय तहको ह�ने उ�ेख
छ । नगरपा�लकाले फोहोरमैला �यव�थापनको लािग जनमुखी साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �लिमटेडसँग िमित २०७६।१।१९ मा १० वष�को लािग मा�सक
�.७५‚०००।– भु�ानी गन�गरी स�झौता भई यस वष� �.९‚००‚०००।– भु�ानी िदएतापिन �या�डिफल साइटको दीघ�कालीन �यव�थापन तथा पूवा�धार िनमा�ण
काय� भएको छैन । फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धमा उपय�ु �िव�धको अ�ययन अनुस�धान गरी �िव�ध िवकासको काय� र �दषुकले कर ितन� अवधारणा लागु गरी
िदगो �यव�थापन गनु�पद�छ ।

९० �माण पेश गनु�पन�

९०.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) बमो�जम काया�लयमा जुनसुकै �कारबाट �ा� भएको स�प�� तथा �ज�सी
मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई �ा� भएको ७ िदनिभ� आ�दानी बाँ�ध लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले देहाय बमो�जमका
िनकायलाई ह�ता�तरण गरेको मालसामानह� ती िनकायह�ले �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश भएको नदे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पद�छ ।
बिद�वास बह�मुखी �या�पसलाई नगरपा�लकाले �सलब��द दरभाउप� नं. 3/BM/SQ/2077-78 माफ� त पैरवी क�स��स �ा.�ल.बाट ख�रद गरेका २० िक�समका मू�य
�.१४,७५,५००/- (मु.अ.कर बाहेक) को मालसामानह� िमित २०७७/१२/१३ मा ह�ता�तरण गरेकोमा स�ब��धत �या�पसले �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश
भएको नदे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

१,४७५,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९०.२ नगरपा�लकािभ�का देहायका िव�ालयह�लाई १/१ वटा क��यटुर (Dell i5) �ित इकाइ मू�य �.५२,१६९/- को र ि��टर (Cannon 3010) �ित इकाइ मू�य
�.३४,७२३/- को गरी ज�मा �.८,६८,९२०/- को मालसामानह� ह�ता�तरण गरेकोमा स�ब��धत िव�ालयह�ले �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश भएको
नदे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम

१ �ी रा आ िव िकसाननगर

२ �ी रा आ िव मनहरीपुर फूलबारी टोल

३ �ी िशशु क�याण आ िव िडपुटोल

४ �ी रा आ िव खजु�रया

५ �ी सर�वती िव�ा म��दर आ िव बे�खाडी

६ �ी िम�ता आ िव खयरमारा

७ �ी ने रा आ िव दमारभ�या�

८ �ी जनमुखी आ िव डाँडाटोल िबजलपुरा

९ �ी रा आ िव बिद�वास- १४

१० �ी रा आ िव बरडाँडा ५

८६८,९२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९१
बिद�वास अ�पताल ट�मा यिुनट: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) बमो�जम काया�लयमा जुनसुकै �कारबाट �ा�
भएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई �ा� भएको ७ िदनिभ� आ�दानी बाँ�ध लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपालकाले �सलब�दी दरभाउप� माफ� त ख�रद गरेका देहायका सामानह� िमित २०७८।१।६ मा बिद�वास अ�पताललाई ह�ता�तरण गरेकोमा अ�पतालले
�ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश नभएकाले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. सामानको नाम सामानको पिहचान नं. प�रमाण परल मू�य

१. Difibrilator Machine ६११२२२७०४४ १ ४४५०००

२. CR System ६११२२२७००१ १ १५०००००

३. Bi-Pap Machine ६११२२२७०८३ १ १७००००

४. X-ray Machine ६११२२२७०१२ १ ९४५०००

५. ECG Machine ६११२२२७०१४ १ १६५०००

६. Patient Monitor ६११२२२७००२ १ ९५०००

७. Ventilator Machine ६११२२२७०५० १ १०४००००

ज�मा ४३६००००

४,३६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२
िव�ालय िनमा�ण:- राि�� य योजना आयोगबाट �वीकृत वािष�क काय��म तथा िवभाग�ारा �कािशत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ बमो�जम काया�लयले
काय��म संचालन गनु�पन� �यव�था छ । �यसरी नै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(४) मा आ�थ�क वष�को
अ�तस�ममा काम स�प� नभई केबल बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�यले मा� कसैलाई पे� क� िदन वा धरौटीमा रा�न नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� देहायको ६
िव�ालयह�लाई काय��म संचालनका लािग आ�थ�क वष�को अ�तमा भौचर नं. २५।२०७८।३।२७ र भौचर नं. २६।२०७८।३।२८ बाट समेत �.१९४४७८६८/-

िनकासा गरेको तर त�कालै काय��म संचालन नगरी ब�क रो�का राखेको र हाल स�म पिन रो�का अव�थामा नै रहेको दे�खयो । यसरी वािष�क काय��म अनुसार
काय��म स�प� नगरी िबल भरपाई काय� स�प� �ितवेदन बेगर बजेट काय��म खच� लेखेको रकमको काय� स�प� गरी �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम काय��मको नाम िनकासा रकम

१ �ी जनता मा.िव. बिद�वास नमुना िव�ालय १५००००००

२ �ी जनता मा.िव. गौरीडाँडा वाससुिवधा सिहतको शौचालय ७०००००

३ �ी सेम ने.रा.मा.िव. गढ�ता वाससुिवधा सिहतको शौचालय ७०००००

४ �ी मा.िव. हा��लेट वाससुिवधा सिहतको शौचालय ७०००००

५ �ी ल�मी नारायण जनता मा.िव. खयरमारा ४ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण ८५०८६७

६ �ी राि�� य आ.िव बिद�वास भवन िनमा�ण १४९७००१

ज�मा १९४४७८६८

१९,४४७,८६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९३
गत स�मको वे�ज:ु �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�य�ट गनु�पन� �यव�था गरेकोमा 207६/7७ स�मको वे�ज ु �न�नानसुार देिखएको
छः-
(�.हजारमा)

गत वष�को स�मको ब�ेजु (A) यो वष� फ��ट (B) बाँक� (C=A-B)

२८२६४३ ८०५९५ २०२०४८

९४
स�पर��ण :- पा�लकाले �.८,२०,२२,८८६/- बे�ज ूफ�य�ट गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेकोमा देहायबमोिजम �.८,०५,९५,०४३/- स�पर��ण गर�
बाँक� रकम �.१४,२७,८४३/- को आव�यक कागजात �माण नपगेुको कारण �फता� ग�रएको छ ।

आ. व. वे�जु दफा नं. ब�ेजुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण
असलु� �माण �नय�मत पे�क�

०७६/७७ ४ घट� िज�मेवार� सारेको ३१७८३००० ३१७८३०००
०७६/७७ ५ ब�क �हसाब �मलान नगरेको ३९९४०३९० ३९९४०३९०
०७६/७७ ५१ टु�े ख�रद �नय�मत गनु�पन� ७९८७१०१ ७९८७१०१
०७६/७७ ५३ �वतरमखुी खच�को भ�ुानी �नयम स�मत नदेिखएको ३८९८८८ ३८९८८८८
०७६/७७ ५७ भैपर� खच� िशष�कबाट भ�ुानी �नय�मत नभएको ४९४६६४ ४९४६६४

ज�मा ७१७२३३९० ८८७१६५३ ८०५९५०४३

९५
अ�ाव�धक वे�जू ि�थ�तः नगरपाल�काको आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको फ�यौट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छ । (�.हजारमा)

गत वष�स�मको फ��ट गन� बाँक� (C) यो वष�को सं पं बाट कायम वे�जु (D) यो वष�को कायम वे�जु (E) बाँक�(F=C+D+E)

२०२०४८ ० १४०२८६ ३४२३३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


