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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : पा��वास नगरपा�लका, धनकुटा , पा��वास नगरपा�लका , धनकुटा

काया�लय �मुख िडक बहादरु राई २०७७-४-१ २०७८-१०-२४

काया�लय �मुख �काश राज पौडेल २०७८-१०-२५ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख दीपे�� अ�धकारी २०७७-४-१

बे�जु रकम ४७,०३१,२४०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४,३२,५४,२९३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,७३,३३,००० चालु खच� २६,८६,५९,०९०

�देश सरकारबाट अनुदान ४,२७,४५,००० पँूजीगत खच� १३,००,०६,०२७

राज�व बाँडफाँट ७,९४,२५,०२८ िव�ीय/अ�य �यव�था १९,५२,०८,९८२

आ�त�रक आय ८३,६०,५४३

अ�य आय १४,६४,७१,१९७

कुल आय ६३,४३,३४,७६८ कुल खच� ५९,३८,७४,०९९

बाँक� मौ�दात ८,३७,१४,९६२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१
महालेखापर��कको वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७९ अनसुार �वीकृत भएको इकाइगत लेखापर��ण योजना बमोिजम काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क �ववरण, �ग�त ��तवेदन, �लिखत ��त�न�ध�व
प� र अ�य �बवरण तथा लेखापर��णका मानद�ड तथा माग�दश�न समेतलाई आधार मानी नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ ।
�े�ताको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापन प�को रहेको छ । �े�ताको जोडज�मा तफ�  काया�लयले गरेको जोडज�मालाई आधार �लइएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोरालाई
��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��णबाट देिखएका �मखु �यहोराह� �न�नानसुार छनः-

२
प�रचय: �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पा�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� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त १० वडा, ५२ सभा सद�य, १४४।५२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा
२२०७८जनसं�या रहेको छ ।

आ�थ�क कारोवारको ��थती �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत �थानीय सरकारले पेश
गरेको आ�थ�क वष� २०७८/७९ को �ाि� तथा भु�ानीको संि�� अव�था देहाय बमो�जम रहेको छ ।

�ाि� भु�ानी िहसाब

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५३,४२,३५,६४६.१२ ४७,११,४३,६६४.३२ ४७,११,४३,६६४.३२ ४३,७५,४२,७३१.६३ ४३,७५,४२,७३१.६३

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४९,३९,२६,००० ४२,२६,१०,४७८.८४ ० ४२,२६,१०,४७८.८४ ४२,०१,४२,२९४.०१ ० ४२,०१,४२,२९४.०१

११००० कर ११ ८,६०,४९,००० ८,४०,२३,२८५.५६ ० ८,४०,२३,२८५.५६ ७,१४,३८,६१०.९८ ० ७,१४,३८,६१०.९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३०००
अनुदान

४०,०५,१७,००० ३३,४८,२४,९०७.५१ ० ३३,४८,२४,९०७.५१ ३४,२१,२५,३६७ ० ३४,२१,२५,३६७

संघीय सरकार १२ ३५,७८,७७,००० ३०,१८,९३,१४८.८४ ० ३०,१८,९३,१४८.८४ ३१,७५,२२,०७० ० ३१,७५,२२,०७०

�देश सरकार १२ ४,२६,४०,००० ३,२९,३१,७५८.६७ ० ३,२९,३१,७५८.६७ २,३०,३३,००० ० २,३०,३३,०००

अ�त�रक �ोत ० ० ० ० १५,७०,२९७ ० १५,७०,२९७

१४००० अ�य
राज�व

७०,२५,००० ३४,५४,४५८.२७ ० ३४,५४,४५८.२७ ५६,९०,१९८.२९ ० ५६,९०,१९८.२९

१५०००
िविवध �ाि�

३,३५,००० ३,०७,८२७.५० ० ३,०७,८२७.५० ८,८८,११७.७४ ० ८,८८,११७.७४

ख. अ�य �ाि� ४,०३,०९,६४६.१२ ४,८५,३३,१८५.४८ ४,८५,३३,१८५.४८ १,७४,००,४३७.६२ १,७४,००,४३७.६२

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ४,०३,०९,६४६.१२ ४,६२,६०,७६३.७३ ० ४,६२,६०,७६३.७३ १,५१,२५,३५०.३४ ० १,५१,२५,३५०.३४

धरौटी ० २२,७२,४२१.७५ ० २२,७२,४२१.७५ २२,७५,०८७.२८ ० २२,७५,०८७.२८

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ५६,२७,५४,१९४.१२ ४२,४६,८३,६२५.६८ ४२,४६,८३,६२५.६८ ३९,६१,८७,५५३.५३ ३९,६१,८७,५५३.५३

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

५२,२४,४४,५४८ ३९,७६,४५,११७.३४ ३९,७६,४५,११७.३४ ३९,०५,३५,८७६.९६ ३९,०५,३५,८७६.९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ७,३२,७६,८४७ ५,२४,१०,८२४.२७ ० ५,२४,१०,८२४.२७ १४,८५,३१,९६९.१७ ० १४,८५,३१,९६९.१७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १३,९७,९५,००० ९,२९,७३,४७०.७० ० ९,२९,७३,४७०.७० १०,५४,११,६२३.२४ ० १०,५४,११,६२३.२४

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ५३,४०,००० ३८,५४,३६९.७९ ० ३८,५४,३६९.७९ ३३,८३,३३३.०७ ० ३३,८३,३३३.०७

२६०००
अनुदान

१८ ११,४८,०२,३२८.३० १०,७७,७२,९५९.६७ ० १०,७७,७२,९५९.६७ ० ० ०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,४०,३४,००० ९२,४६,८३५.४९ ० ९२,४६,८३५.४९ ४५,०२,४३५.६८ ० ४५,०२,४३५.६८

२८००० अ�य
खच�

१८ २९,६२,५४८ २४,००,६३० ० २४,००,६३० ३३,८१,३२८ ० ३३,८१,३२८

३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी
/ पँूजीगत खच�

१८ १७,२२,३३,८२४.७० १२,८९,८६,०२७.४२ ० १२,८९,८६,०२७.४२ १२,५३,२५,१८७.८० ० १२,५३,२५,१८७.८०

घ. अ�य
भू�ानी

४,०३,०९,६४६.१२ २,७०,३८,५०८.३४ २,७०,३८,५०८.३४ ३९,६१,८७,५५३.५३ ३९,६१,८७,५५३.५३

कोषह� ४,०३,०९,६४६.१२ २,६०,०५,७३९.४१ ० २,६०,०५,७३९.४१ ५०,५४,४३६.१७ ० ५०,५४,४३६.१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० १०,३२,७६८.९३ ० १०,३२,७६८.९३ ५,९७,२४०.४० ० ५,९७,२४०.४०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(२,८५,१८,५४८) ४,६४,६०,०३८.६४ ४,६४,६०,०३८.६४ ४,१३,५५,१७८.१० ४,१३,५५,१७८.१०

च. गतवष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

३,७०,९९,१८०.४३ ३,७०,९९,१८०.४३ ४,८३,०४,१५२.०५ ४,८३,०४,१५२.०५

वषा��तको बाक�
रकम (ङ + च)

(२,८५,१८,५४८) ८,३५,५९,२१९.०७ ८,३५,५९,२१९.०७ ८,९६,५९,३३०.१५ ८,९६,५९,३३०.१५

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ ८,३५,५९,२१९.०७ ८,३५,५९,२१९.०७ ३,११,९९,९८२.११ ३,११,९९,९८२.११

अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण

आ�दानी तफ� रकम खच� तफ� रकम

सामा�जक सुर�ा काय��म ८५०१९०४५।०० सामा�जक सुर�ा काय��म ८५०१९०४५।००

एिककृत �वा��य पुवा�धार िवकास
काय��म

१७८९८३३५.६ एिककृत �वा��य पुवा�धार िवकास काय��म १७८९८३३५.६

ज�मा १०२९१७३८०.६ ज�मा १०२९१७३८०.६

पा�लकाको म ले प फा नं २७२ को िव��य �ितवेदनको िव��य िववरणमा गत वष�को �ज�मेवारी �.३,११,९९,९८२.११ दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय �यय
िववरणअनुसार �.४३२५४२९३।३१ दे�खएकोले फरक परेको रकम �.१२०५४३११।२० को स�व�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पन� दे�ख�छ।
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पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय �यय िववरणको ब�क तथा नगद बाँिकमा �.८३७१४९६२।३० दे�खएकोमा म.ले.प.फा.नं. २७२ को िव��य �ितवेदनको ब�क तथा नगद बाँिकमा �.

८,३५,५९,२१९.०७ दे�खएकोले फरक परेको रकम �.१५५७४३।२३ को स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ।
पा�लकाको म ले प फा नं २७२ को िव��य �ितवेदनको िव��य िववरणमा �.४२४६८३६२५ खच� भएको दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय �यय िववरणअनुसार
अ�तरसरकारी अ��तयारी वाहेक �.४२५७ ०३६२५ खच� दे�खएकोले फरक परेको रकम �.१०२००००।०० को स�व�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पन� दे�ख�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� सामा�जक सुर�ा र 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 ।

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 

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

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन तथा अधाव�धक गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय
�े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको
पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने
गरी दता� गरेको पाइएन।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको पाईयो ।
नगरपा�लकाले २०७८।७९ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
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नगरपा�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।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
पदा�धकारी एवं कम�चारीलाई बुझाएको �ज�सी मालसामान(�यापटप, टे�लिभजन, ि�ज, मोबाईल सेट लगायतका) को अिभलेख �यव��थत ग�र राखेको पाईएन
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
�ज�सी अिभलेखमा सामानको �पेिशिफकेसन खुलाई आ�दानी वाँ�ने गरेको पाइएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत
लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने अ�धकांश सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका
लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
योजना तथा काय��मको अनुगमन �ितवेदन �यव��थत गरी नराखेको,
स�ा�लत योजनाको आय–�यय सूचना पाटीमा साव�जिनक गन�, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार
गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� �सफर
गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात पिन चालु खच�खतामा �.३०९९८९३२।८७, पुजीगत खच� खातामा �.१२९४१८२३।१२ गरी �.४३९४०७५५।९९ मौ�दात रहेको पाईयो
।
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 ।
�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�म ९ ऐन,३ िनयमावली, १८ काय�िव�ध ७ िनद�िशका र २ मापद�ड समेत ३९ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
तसथ� नगरपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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४ 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 उपा�य� �ी देवकला पौडेल (ितम��सना) ले २०७८।३।९ गते �.५० करोड ५६
लाख १८ हजार को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७८।०३।१० मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७८।३।१५ मा �५२ करोड
४४ लाख ७३ हजारको बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको छ । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ग�र सभावाट ��वकृत वजेटको �समािभ� रही अ��तयारी गनु�पद�छ ।

५ �े�गत बजेट तथा खच�ः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस नगरपा�लकाको २०७८।७९ को �े�गत बजेट र खच�को
��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट � हजारमा खच� रकम � हजारमा खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ८०२७६ ५७४०४ १४।४४

सामा�जक �े� २५४३८३ १९९६२३ ५०।२०

पूवा�धार िवकास �े� ७४०८० ५७९३४ १४।५७

सुशासन १८२६५ १०८१७ २।७२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ९७३८८ ७१८६५ १८।०७

ज�मा ३९७६४३ १००

उपरो� ता�लका वमो�जम शुसासन �े�मा सवभै�दा कम २।७२ �ितशत र सामा�जक �े�मा सवभै�दा वढी ५० �ितशत खच� भएको छ ।
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६ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली , २०७७ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय� स�पादन स�प�
गरी काय��म काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।ते�ो चौमा�सकमा कुल पँुजीगत खच�को
७६।४४ �ितशत तथा आषाढ मिहनामा मा� ५५।३० �ितशत खच� भएको दे�ख�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 तेसोचौमा�सक

एक�कृत �वा��य पुवा�धार १७८९८ ० ० १७८९८ १७८०६

सं�धय शसत� पँु�जगत ४१२४१ ० ३१४५ ३८०९६ ३०१५२

�देश शसत� पँु�जगत १९१७३ ० ३०५० १६१२३ १५५६५

िविवध कोष खाता १३५६० ० ३८७२ ९६८७ ३८६१

आ�त�रक पँू�जगत ६८५७१ १९२९ २५८०० ४०८४० २१३४५

कूल खच�: १६०४४३ १९२९ ३५८६७ १२२६४४ ८८७२९

खच� �ितशत १००. १.२ २२.३६ ७६.४४ ५५.३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ बै� िहसाब िमलानः 
�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 गरी यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक कैिफयत

१ संिचत कोष १०७८०७२.०४ १०४०२८३.०२ ३७७८९.०२ बै� �यून

२ चालुखच� खाता ३०९९८९३२.८७ ३१०२३०७१.१९ २४१३८.३२ बै� वढी

३ पँु�जगत खच� खाता १२९४१८२३.१२ १३६४४०७८.०९ ७०२२५५ बै� वढी

४ िविवध कोष खाता १२७७६३९३.७५ १२४९५०६८.७५ २८१३२५ बै� �यन

ज�मा १०,४५,५०७.३१

८ कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको
कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा कम�चारीह� करारमा राखी
�.१६७७९२१०/- खच� लेखेको छ । �थानीय तहले अ�थाई दरव�दी सृजना गरी मे सु ,�याव टे��न�सयन लगायत िविभ� १२पदमा ३८ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.११२३३६१०/-

भु�ानी गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।

९ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन�पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै।यस �थानीय तहले
ग��भर रोग उपचार खच� सहायता समेतका काय�मा कुल ९० जना �यि�लाई �कोप �यव�थापनकोष वाट � ६७४२००।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो।य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �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 उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� र यो बष� थप
भएको समेत ३१ िववाद दता� भएको मा ६ वटा िववाद फ�य�ट भएको र २५ वाँक� रहेको िववरण �ा� भएको छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ।

११ 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 मिहनािभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ। यस �थानीय तहले २०७८।७९ को आ�थ�क कारोबार म�ये कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट के���य वजेट
शीष�कको आ�त�रक लेखापरी�ण गरेको दे�ख�छ। नगरपा�लकामा आ�त�रक लेखापरी�ण गन� छैठौ ँतहको कम�चारीको पदपुत� भएको छ ।तथापी चौमा�सक �पमा आ�तरीक लेखापरी�ण
गरी �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम सव ैआ�थ�क कारोबारको चौमा�सक �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी
बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।

१२ कम�चारी क�याण कोषः 
�थानी यसरकार स�ालन ऐन , २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येकक म�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.४० लाख ट� ा�सफर गरेको
छ। उ�कोषको संचालन स�ब�धमा नगरपा�लका कम�चारी क�याण कोष संचालन िनयमाली,२०७५ को �यव�था गरेको छ।यो बष� सो कोषवाट िवगतमा �थािनय तहवाट �थायी िनय�ु� भै
सेवावाट अवकास भएका २ कम�चारीको िवदा तथा उपादान वापत �३१०२४०७।०० खच� गरेको दे�ख�छ। �थािनय तहको आ�त�रक आ�दानीको �ोत �यनु भएको अव�थामा िवकास
िनमा�णका लािग �ा� भएको अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको छ । आ�त�रक आय वृि� गरेर सो �ोतवाट कम�चारी सुिवधामा वजेट िविनयोजन तथा खच� गन�
तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

१३ तलिव �ितवेदन बेगर खच� 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.१९०२३०००।
खच� लेखेको पाईयो । तलिव �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेकाले �ेड रकम एिकन गन� सिकएन । काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर सोही आधारमा तलव खच� ले�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ �देश समपुरक अनुदान िफता� 
�देश समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५(पिहलो शंसोधन २०७६) को दफा ४ मा पुवा�धार िवकास स�व�धी योजना तथा काय��ममा �थानीय तहले समपुरक अनुदान माग गन� र
�देश सरकारले �यहोन� अंशका स�व�धमा स�व��धत योजनाको �कृित, �ाथिमकता आव�यकता उपल��ध िदगोपना समेतको आधारमा वढीमा कुल लागतको ७० �ितशत रकम �देश
सरकारले समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन� उ�ेख छ । संघ र �देशले काय�िव�ध वनाई �थािनय तहमा �ा� ह�ने समािनकरण अनुदान वाहेकका शसत� र समपुरक लगायतका अनुदान खच�
नभै वाँक� भएमा स�व��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था समेत रहेको छ। नगरपा�लकाले यो बष� समपुरक अनुदान तफ�  रा�चे डाँडाँ ि�नपाक�  िनमा�ण ग�र �५५५२८९२।५० भु�ानी
गरेकोमा उ�े�खत खच�को ३० �ितशतले ह�ने �.१६६५८६७।७५ नगरपा�लकाको �ोतवाट खच� गरी ७० �ितशतले ह�ने रकममा� समपुरक अनुदानवाट खच� गनु�पन�मा स�पुण� भु�ानी
समपुरक अनुदान िशष�कवाट गरेको दे�ख�छ ।यसरी नगरपा�लका �ोतवाट �यहोनु�पन� रकम समेत समपुरक अनुदानवाट खच� गरेकोले नगरपा�लका �ोतवाट खच� ले�ख �देश संिचतकोष
दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

१,६६५,८६८

१५ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा
िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच�
नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार िववरण �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� संिघय शसत� अनुदान २५८३३३०००।०० २५८२१४२५०।०० ११८७५०।००

�देश सरकार शसत� अपा�ता रोकथाम तथा पुन�थापना काय��म २०९७०००।०० १५०६२१३।०० ५९०७८७।००

ज�मा ७०९५३७।००

७०९,५३७

�म भौचर
न�बर
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१६ उपदान खच�ः 
�थािनय सरकार संचालन, ऐन २०७४ मा संिघय र �देश कानुन बा�झने गरी कानुन िनमा�ण गन� नपाउने �यव�था रहेको छ । िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३६ को �ावधानमा सेवा
अवधीका आधारमा (५-१० वष� आधा मिहना, १०-१५ वष� १ मिहना, १५-२० वष� १.५ मिहना ) स�म उपदान पाउन स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले कम�चारी �यव�थापन (सेवा शत�
स�व�धी ) ऐन, २०७७ िमित २०७७।०३।१० �थानीय राजप�मा �काशन गरेको छ । पा�लकाले िनमा�ण गरेको कम�चारी �यव�थापन (सेवा शत� स�व�धी ) ऐन, २०७७ को दफा १११ मा
५-१० वष� आधा मिहना, १०-१५ वष� १.५ मिहना, १५-२० वष� का लािग २ मिहना, २०-२५ वष�का लािग २ मिहना १५ िदन र २५ वष� भ�दा वढी जित सेवा अव�ध काम गरेपिन आ�खरी
तलवको ३ मिहना उपदान पाउने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले संिघय कानुन भ�दा विढ सुिवधा �दान गन�गरी िनमा�ण गरेको कानुनको आधारमा िन�न बमो�जम भु�ानी िदई थप �ययभार
पारेको �...

नाम र पद सेवा अव�ध तलव �केल �ेड
सिहत

भु�ानी ह�नुपन� १
मिहनाको

रकम भु�ानी भएको १.५
मिहनाको

रकम फरक
रकम

सहायक पाँचौ �याम ब
देउजा

२०६४।१०।१ देखी २०७८।५।२० स�म १३
वष� ७ मिहना २० िदन

३५२३५ १३.६४ मिहना ४८०६०५ २० मिहना १४ िदन ७२११४३ २४०५३८

काया�लय सहयोगी
बुि�मान राई

२०६४।१०।१ देखी २०७७।१०।९ स�म २१३६९ १३ मिहना २ िदन २७८२२४ १९ मिहना १६ िदन ४१७४०७ १३९१८३

ज�मा ७५८८२९ ११३८५५० ३७९७२१

३७९,७२१

�म भौचर
न�बर
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१७ योजना र काया��वयन – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, 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�ताकाय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यसवष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहाय अनुसार
छन् :

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ४२ २१०६८१७

२ � एक लाखएक दे�ख दइु लाख स�मका योजना ७६ ८९२४०००

३ � २ लाखदे�ख ५ लाख स�मका योजना ७१ १९६८१४८३

४ पाच लाख एकदे�ख १० लाख स�मका योजना २८ १७११४३८७

५ १० लाख भ�दा माथीका ३३ ११९८०७४६५

ज�मा २५० १६७६३४१५२

१८ खच� िव�लेषण 

नगरपा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.८३६०५४२।९४, गत बष�को नगद मौ�दातबाट �.२९९८०१४२।०६, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.४७९५०३०२८।३९समेत
�.५१७८४३७१३।३९आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.३५५७०१६६२।३२ पँू�जगत तफ�  �१४७९०४३६३।०२ समेत �५०३६०६०२५।३४खच� भएको छ। खच� म�ये आ�त�रक
आयको िह�सा १.६६ �ितशत रहेको छ। यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �११२३२२९७।५३ खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १३४.४ �ितशत रहेको छ। नगरपा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ७०।६३ �ितशत चालु र २९।३७ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ। यसबाट नगरपा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ। �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन
ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ धरौटी तफ�  
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ,२०७७ को िनयम ६८ मा तोिकएको अव�धिभ� धरौटी रकम िफता� �लन नआएको, बै� खातामा ज�मा भएको तर काया�लयको
धरौटी खातामा लेखा�न नभएको र कसले के वापत धरौटी राखेको हो भ�े कुरा �प� नभई बै� खातामा रहेको रकम राज�व दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाको धरौटी खातामा र
व�ै खातमा रहेका देहाय वमो�जमका धरौटी रकमको �योजन एिकन भएको नदेखीएकोले उ�े�खत धरौटी रकम राज�व दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

�सन िववरण रकम

१ क��टजे�सी खच� १८६५।८६

२ जाँचपास कि� ९२१४९२।००

३ वोलप� द�तुर २४८०००।००

४ �ोत नखुलेको १७१९१।००

५ व�ै दा�खलाभै आ�दानी नवाँधेको १०००००।००

ज�मा १२८८५४८।८६

१,२८८,५४८

२० लेखापरी�ण सिमितको गठन : 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६को दफा ३४ ले �तेक �थानीय तहले आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� र सो वाट औं�याईएका �यहोरमा सुधार भए नभएको
परी�ण तथा आव�यक कारवािह गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु� पन� यो सिमितले गरेको काम कारवािहको �ितबेदन �थानीय तहका �मुख सम� पेश गनु� पन� �यव�था भएता पिन ऐनको
उ� �यव�थाको काया��वयन यो �थानीय तहवाट काया��वयन भएको नदेखीएकोले ऐनमा भएको �यव�था काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

२१ क��टजे�सी खच� 
नगरपा�लकाले क�टीजे�सी रकम खच� गदा� काय�िव�ध तयार गरेर मा� खच� गनु� पद�छ । यो वष� कुल � १३७९२९३ क��टजे�सी खच� गरेकोमा वठैक भ�ा,सुचना �कासन लगायतका चालु
काय��ममा मा� खच� गरेको दे�खयो। उ� खच�गदा� क�टीजे�सी खच� स�व��ध काय�िव�ध तयार गरेको दे�खएन । काय�िव�ध तयार गरी काय�िव�ध बमो�जम क�टीजे�सी खच� गन�तफ�  पा�लकको
�यान जानु पन� दे�ख�छ ।

२२ �ज�सी �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर
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२२.१ �ज�सी िनरी�णः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ मा िनयमावली बमो�जम लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको स�प�� तथा �ज�सी
मालसामानको मौजुदा अव�था स�व�धमा बष�मा क��तमा एक पटक आफै वा �य�तो मालसमान �ज�मा �लने कम�चारी वाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा िनरी�ण गरी वा गन� लगाई �यसको
�ितवेदन �ल�खत �पमा �लई रा�नुपन� र िनरी�ण �ितवेदन �ा� भएपिछ आ�दानी बाँ�न छुट भएका कुनै मालसामान भएमा मू�य र िववरण खुलाई आ�दानी बाँ�न पन� �यव�था छ । �ज�सी
िनरी�ण गरी �ितवेदन �ा� भएपिछ अ�धकार �ा� अ�धकारीले �ललाम गनु�पन� मालसामान िनयम १०६ वमो�जम १ मिहना िभ� �ललामको �कृया अगािड बढाउनु पन� र मम�त स�भार गनु�पन�
भए सोको लािग बजेट �यव�था गरी तीन मिहना िभ� गरी स�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले तयार गरेको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा मम�त गनु�पन� भिन औँ�याएका िड�जटल �यामरा ९,

डे�सटप क��यटुर १४ वटा , �यापटप १९ थान ३, ि��टर र फोटोकपी थान ३१, मोवाईल ९ थान, दराज १८ थान , टेवुल ११ थान, लगायतका �ज��स सामानह� मम�त गनु�पन� दे�ख�छ।
साथै �ितवेदनमा �ललाम गनु�पन� भिन औँ�याइएका �यामारा, ि��टर, �यापटप डे�सटप, टेवुल, दराज, खाट, कुस� लगायतका सामानह� िनयमानुसार �ललाम गनु�पन� दे�ख�छ ।

२२.२ �ज��सको मू�यः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९६ को उपिनयम २ वमो�जम काया�लयमा मु�य नखुलेको कुनै स�प�� तथा �ज�सी मालसामान
भएमा काया�लय �मुखले िनयमावली �ार�भ भएको १ वष� िभ� मू�य नखुलेको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको मू�य कायम गरी �य�तो | स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको �े�ता
अ�याव�धक गनु�पन� उ�ेख छ । िवभागको २०७७/७८ स�मको खच� भएर नजाने �ज�सी खाता तथा िवभागले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS)मा अिभलेख गरेका मु�य
सामानको मु�यका स�व�धमा प�र�ण गदा� सामानको िनयमावली बमो�जम मु�य नखुलाई �ित प�रमाण � १ कायम गरी अिभलेखमा जनाएको दे�खयो यसरी िनयमावलीमा �यव�था भए
बमो�जम सरकारी स�प��को मु�य खुलाइ नराखेकोले मु�य नखुलेका अ�य मालसामान समेत िनयमावलीको �यव�था वमो�जम मू�य खुलाई �ज�सी �े�ता आव�धक गनु� पद�छ ।पा�लकाले
�यापटप, टेवल, मोटरसाईकल, क��यटुर लगायतका िविभ� सामानको मु�य कायम नगरी राखेको छ । पा�लकाले �ज�सी �े�ता अ�याव�धक गनु� पद�छ ।

२२.३ साव�जिनक स�प��को अिभलेखः �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक
स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको तथा साव�जिनक स�प��को
अिभलेख राखेको पाइएन। नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गन� �य�ता स�प��को अिभलेख रा�ने सोको अ�ाव�धक गन� र मम�त एवं संर�ण
गनु� पद�छ ।

२३ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७रठे�कास�झौतामाउ�ेखभएबमो�जमपे�क�फ�य�टगनु�पद�छ ।आ�थ�कबष�कोअ��यमागत िवगत वष� र यस वष�
समेतको �याद नाघेको पे�क� �.१०९८०३८/- र �याद ननाघेको �.२६०३०९६१/- समेत �.२७१२८९९९/- वाँक�रहेकोछ।उ� पे�क�म�ये यस आ�थ�क वष�को �याद नाघेको पे�क�
िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� �...

काय��मको नाम नाम �याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

यो बष�को पे�क� वाँक�

३७,५००

�म भौचर
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एिककृत �वा��य पुवा�धार िवकास काय��म सुवेदी ओम बु� जे भी १७३५०००० - १७३५००००

िविवध खच� खाता िवनायक।पुजा।साईम�ड जे भी ४९१०००० - ४९१००००

पँु�जगत खच� खाता रोयल साक�  क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा�ल २४०००० - २४००००

रोयल साक�  क���शन ए�ड स�लायस� �ा�ल ५२५००० - ५२५०००

नपा चालु िदपे�� गौतम - ३७५०० ३७५००

ज�मा २३०२५००० ३७५०० २३०६२५००

गतवष�को पे�क� वाँक�

वडाअ�य� गोपाल राज थापा - ४०००० ४००००

वडाअ�य� च��लाल िघ�स� - ४०००० ४००००

वडा सिचव संजय राई - ६०००० ६००००

उपभो�ा सिमित पा�ीवास प�चक�या रिमते धुलपुजा सडक मम�त उ स - ४००००० ४०००००

उपभो�ा सिमित बेलबोटे झोलु�ेपुल िनमा�ण उ स - ७०५३८ ७०५३८

उपभो�ा सिमित फुरामाङथाना का��के चुङमाङ �ा स �तरो�ती िन उ स - ४५०००० ४५००००

िदवा शंकर ि�श�� जेभी ३००५९६१ - ३००५९६१

ज�मा ३००५९६१ १०६०५३८ ४०६६४९९

कुल ज�मा २६०३०९६१ १०९८०३८ २७१२८९९९

२४ पा�र�िमक आयकर ७१,२६१

�म भौचर
न�बर
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आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारी बाट �ा� गरेको आयमा छुट पाउने रकम क�ा गरी बाँक� रकममा पा�र�िमक कर ला�े �यव�था छ । पा�लकाले
देहायनुसारको कम�चारीको पा�र�िमक आयमा ला�े कर क�ा नगरेको रकम असुल गनु�पन� �

कम�चारीको पद नाम थर क�ा ह�नुपन� कर क�ा गरेको कर छुट कर

अहेब पाँचौ �ी शरद भ�राई ७४४९ ० ७४४९

अहेब छैठ� �ी नवराज काक� ९५२५ ५४७७ ४०४८

अहेब पाँचौ �ी महे�� बहादरु काक� १००७५ ० १००७५

�सअनमी पाँचौ �ी सु�मा कुमारी गुरागाँई १००७५ ० १००७५

�सअनमी पाँचौ �ी ितथ� कुमारी देवान १००७५ ० १००७५

�सअनमी पाँचौ �ी ईशा राई ३७८३ ० ३७८३

�सअनमी पाँचौ �ी किवता राई २३४० ० २३४०

�सअनमी पाँचौ �ी िटका गु�ङ २३४० ० २३४०

�सअनमी पाँचौ �ी सुिनता राई २३४० ० २३४०

�सअहेव पाँचौ �ी तेज बहादरु धौलाकोटी १९५० ० १९५०

�सअनमी पाँचौ �ी सु�मा बोगटी २३४० ० २३४०

अनमी चौथो �ी अ�पा राई १४०४ ० १४०४

अहेव चौथो �ी भुवन �साद रे�मी १०१४ ० १०१४

अहेव पाँचौ �ी ने� बहादरु पा�डे ९३२८ ० ९३२८

ज�वािन �ी बस�तराज िनरौला २७०० ० २७००

�म भौचर
न�बर
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ज�मा ७१२६१
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२५ ५२ २०७८-८-२ �माण बेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच�संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए नभएको भु�ानी िदन �रत पुगे
नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले सहायक पाँचौ िदपक गौतमलाई �यि�गत घटनादता� अिभमु�खकरण काय��ममा सहभािग भएबापतको भ�ा बापत कर क�ी
घटाई �.५९५००/- भु�ानी िदएकोमा तप�सलको सहभािगलाई भ�ा बुझाएको �माण �े�ता साथ संल� नदे�खएकोले भ�ा बुझेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

नाम थर रकम

वडा सिचव �ी ह�र �साद गौतम २९७५

वडा सिचव �ी ठगे�� �साद अ�धकारी २९७५

वडा सिचव �ी राजे�� तामाङ २९७५

वडा सिचव �ी स�य राई २९७५

वडा सिचव �ी शकु�तला राई २९७५

वडा सिचव �ी कमला पा�डे २९७५

वडा सिचव �ी ई�द ुभुषाल २९७५

वडा सिचव �ी �रता राई २९७५

सामा�जक प�रचालक �ी झमक ब �े� २९७५

सामा�जक प�रचालक �ी तारा देवी अ�धकारी २९७५

सहायक �ी अ�ु िघ�सङ २९७५

सहायक �ी िगता राई २९७५

ज�मा 35700

३५,७००

�म भौचर
न�बर
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२६ ननफाईलरः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफ १८ (१) मा करदाताले ��येक मिहना आफूले बुझाउनु पन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प�चीस िदनिभ� कर अ�धकृत सम�
तोिकए बमो�जम कर िववरण पेश गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै दफा १९(१) मा करदाताले ��येक कर अव�धको कर सो अव�ध समा� भएको िमितले प�चीस िदन िभ� बुझाउनु पन� सो अव�धमा
कर नबुझाएमा उपदफा (२) तथा (३) बमो�जम थप द�तुर समेत बुझाउनु पन� �यव�था छ। पा�लकाले ब�तु तथा सेवा ख�रदबापत िन�न िब�ेतालाई भु�ानी िदएकोमा उ� िब�ेता ननफाईलर
दे�खएकोले मू.अ.कर समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� �

भौनं र िमित िब�ेता/ �यान नं िबल रकम मू.अ.कर रकम कैिफयत

१६-०७८।७।१४ सुिद�ा थुलुङ क�सट��सन ९२७७१६ ७४७१० औधोिगक �ाम िनमा�णको ७०% मू.अ.कर Non Filer 2078 M 9

३३-०७८।८।२९ ३०३८६४६८४ ४२१४५३ ३३९४० �या�टीन िफिन�सङ र �वाब के�� �थापनाको ७०% मू.अ.कर Non Filer 2078 M 9

ज�मा १०८६५०

१०८,६५०

२७ करार कम�चारी 
सामा�य �शासन म��ालयको च.न. २१७।०७४।०१।२५ को प�रप� र म.ले.िन.काको २०७६।०९।११ को प�रप� अनुसार क��तमा ६ मिहना करार सेवा गरेमा सालबसाली �पमा एक
मिहनाको आधारभुत पा�र�िमक वरावरको चाडपव� खच� र सालबसाली �पमा एक पटक चै� मिहनामा पोषाक भ�ा मा� स�झौतामा उ�ेख गरी कम�चारीह�को सेवा सुिवधा तो�न िम�ने
�यव�था गरेको छ । नगरपा�लकाले करार सेवामा काय�रत रहेका ११ कम�चारीह�लाई �यस वाहेक �थािनय भ�ा �२६४००० र ८ कम�चारीलाई िफ�ड भ�ा �४१४०००।, १
इ��जिनयरलाई मा�सक � ५००० का दरले घरभाडा � ६०००० समेत � ७३८०००। भु�ानी िदएको छ । यसरी प�रप� िवप�रत खच� ले�ने अ�धकारीलाई �ज�मेबार बनाइ िनयिमत गनु�पन�
दे�खएको �.

७३८,०००

२८ आ�त�रक आयतफ� ः

२८.१ राज�व दा�खलाः लेखापरी�णको �ममा न.पा. वडा २ र ४ को र�सद आ�दानी िभडान गदा� वडा नं. ४ को यस वष� आ�दानी भएको � १२८०३०२। र दा�खला भएको � १२७८४२९ मा
फरक � १८७३ लेखापरी�णका �ममा दा�खला भएको छ । �यसैगरी वडा नं. २ ले स�प�ी कर र अ�य आय समेत यस वष� �. ३९४०९३।- आ�दानी गरेकोमा न.पा. खातामा � ३८०७३५।
ज�मा गरेकोमा फरक दे�खएको � १३३५८।- असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

१३,३५८

�म भौचर
न�बर
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२८.२ राज�व दा�खला िभडानः राज�व असुल गदा� र�सद अनुसार असुली दे�खने दिैनक आ�दानी िकताव मलेपफा नं १०२, राज�वको गो�वरा भौचर मलेपफा नं १०३, राज�व आ�दानीको िशष�कगत
खाता मलेपफा नं १०४, राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता मलेपफा नं १०५, राज�व आ�दानीको व�ै नगदी िकताव मलेपफा नं १०८, राज�व आ�दानीको आ�थ�क िववरण मलेपफा नं
११० ज�ता खाता राखी व�क दा�खला प�चात गो�वारा भौचर उठाई राज�व असुल गनु�पन�मा र�सदबाट �सधै बै� दा�खला गरी व�क �टेटमे�ट अनुसार आ�दानी जनाउने गरेको छ। जसबाट
दा�खला राज�व खातामा िभडान गन� सिकएन। राज�व आ�दानीका सव ैिववरण तयार गरी आ�दानी िभडान गन� �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ ।

२८.३ र�सद िनय��ण खाताः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५१ मा ऐन वमो�जम रा�नुपन� ��येक कारोवारको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो अनुसार नगद
आ�दानी गन� काया�लयले राज�व असुल गन� �योग ह�ने मालपोत र�सद एवं नगदी र�सदको छपाई गरी र�सद िनय��ण खाता �िवि� गरी सो बाट वुझेर लगेको अिभलेख राखी र�सद िनय��णलाई
�यव��थत गनु� पद�छ। नगरपा�लकाले सो अनुसार सा�ािहक हाटबजार शु�क र�सद माफ� त आ�दानी गन� गरेकोमा दिैनक असुली र दा�खलाको िविवरण �यव��थत त�रकाले राखेको दे�खएन र
सो वापत �योग ह�ने र�सद िनय��ण खाता समेत �यव��थत राखेको पाइएन। जसवाट २०७८ आषाढमा वाँक� भएका वा�तिवक र�सद तथा २०७८।७९ मा छपाई ग�रएका र�सद सो अनुसार
ज�मा र�सद ठे�ल म�ये उपल�ध गराईएका र�सद र �ज��समा वाँक� रहेका वा�तिवक र�सदको एिकन गन��ने आधार भएन। राज�व असुलीमा �योग ह�ने नगदी र�सदको िनय��ण खाता राखी
�मािणत गन� �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.४ कर तथा शु�क असुलीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४कोदफा 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 । नगरपा�लकाले ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ ।साथै नगरपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख
�यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।यसवष� पा�लकाले � १ करोड आ�त�रक
आ�दानी ह�ने अनुमान गरेकोमा � ८३६०५४२।०० अथा�त अनुमानको तुलनामा ८३।६० �ितशत राज�व असुली गरेको छ । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी
करको दायारामा �याउनु पद�छ ।उदाहरणको लािग केही िशष�कको आ�दानीको अनुमान र असुलीको ��थित देहाय वमो�जम छ।

आय िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� र घरज�गा कर ३०००००० २८७५६९३ ९५।८

घरन�सा पास द�तुर ७००००० २५५४३६ ३६।४२

�सफा�रस द�तुर १०००००० ३४४७९४ ३४।४०

ढँुगा िगिटवालुवा कर १००००० ० ०

हाटवजार कर ४०००० ० ०

२९ बृतिच� िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग तोक�ए बमो�जम लागत अनुमान तयार गरी अ�ाव�धक गनु�पन� उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको
िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान गदा� स�व��धत म��ालयको न�स परामश� सेवाको काय��े�गत शत� सोही �कृितको ख�रदको वा�तिवक लागत लगायतलाई आधार �लई अनुसुची
१(क)को ढाँचामा तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को सामा�जक, साँ�कृितक, भौगो�लक,आ�थ�क पय�टन पुवा�धारका �गित समेटेर वृतिच� िनमा�णका लािग � ५ लाख
वजेट िविनयोजन गरेकोमा लागत अनुमान काय��े�गत शत� तयार नगरी सोझै ख�रद ग�र पायोिनर मेिडया �ाली लाई � ४९८८८९।५२ भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।यसरी लागत अनुमान र
काय��े�गत शत� िवना सोझै सेवा �लई भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �

४९८,८८९
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३० डडुवा �ािमण सडक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।
नगरपा�लकाले यो बष� प�े डडुवा �ािमण सडक िव�तारका लािग उपभो�ा सिमितलाई � २०००००।०० भु�ानी गरेकोमा नापी िकतावको देहायका आइटममा प�रमाण गणना गदा� स�व��धत
चेनेजको भ�दा फरक से�सनल ए�रया राखी देहाय अनुसार विढ भु�ानी भएको �.१९१२०।१२ असुल गनु�पन� दे�खएको �

�सन कामको िववरण नापी िकतावमा उ�ेख भएको प�रमाण घनिमटरमा वा�तिवक प�रमाण घनिमटरमा भु�ानी दर विढ भु�ानी रकम

१ Earthwork in exavation 19120.12

Ordinary soil 173 159.6 83.62 1112.982

Hard soil 1781 1633 108.5 16040.94

Ordinary rock 50.72 44.72 327.7 1966.2

१९,१२०

३१ सुरि�त नाग�रक आवासः 
ग�रवीको रेखामुनी रहेका, �कोपका कारण घरवार िविहन भएका घर प�रवारह�ले आफैले सुरि�त आवास िनमा�ण गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत दरको काठ लगायतको साम�ी ख�रद गरी
सुरि�त आवास िनमा�ण गन� गराउने काय��मको उ�े�य रहेको र सो काया��वयनको लािग सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ लागू भएको छ । उ� काय�िव�धको प�र�छेद
३ दफा ५(७) मास�व��धत �थानीय तहसँग िनमा�ण स�झौता भएपिछ लाभ�ाहीलाई पिहलो िक�ता वापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराउने र सोही दफाको उपदफा ८ मा �ा� पिहलो
िक�ताको रकमवाट ज�तापाता काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गनु� पन� र पिहलो िक�तावाट उ� साम�ी ख�रद गरेको �ािव�धक पु��ाईको आधार �लई दो�ो िक�ता िदनुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले यस वष� िविभ� ६८ लाभ�ाहीलाई पिहलो िक�ता वापत �.३०००० का दरले ज�मा �.२०४००००/- उपल�ध गराएको पाईयो । अनुदानको रकम अ�य काममा �योग गन�
निम�ने अव�थामा ज�तापाता र काठ ख�रद गरेको �ािव�धकले �मािणत गरेको छैन भने लाभ�ाहीलाई पे�क�को �पमा निदई खच� लेखेको छ �यसैले पिहलो िक�तावाट ख�रद भएको
साम�ीको �ािव�धक पु��ाई गरी दो�ो तथा अ��तम भु�ानी गनु�पन� र सोिह काय�िव�धको दफा ७ मा उ�ेख भए वमो�जम अनुसूची ३ को ढाँचामा िनमा�ण स�प� �ितवेदन �लई �मािणत गनु�पन�
�.

२,०४०,०००
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३२ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

�ािव�धक मु�या�न आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�ई , �माण कागजात
स�ल� ह�नुपन� र िनयम ३९(१०) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु� पन�
�यव�था छ । �यसै गरी नगरपा�लका र �ी नव�दे�वर आ िव, पा��वास -१ िवच िमती २०७९।१।२२ मा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त २ कोठे भवन िनमा�ण काय�का लािग गरीएको
स�भौताको बुदा नं १० मा समेत काय� स�प� प�चात स�व��धत वडा काया�लयको �सफा�रस, �ािव�धक मु�या�न , खच�का िवल भपा�ई लगायतका कागजातह�को �मािणत �ित�लपी पेश गनु�
पन� र तत् प�चात् पा�लकाले अनुगमन गरी � १८ लाख उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा िवधालयलाई उ� रकम िनकासा िदएकोमा लेखापरी�ण अव�ध
२०७९।५।०८ स�म पिन उ� काय� स�प� ग�र �माण कागजात पेश गरेको पाईएन । आ�थ�क वष� २०७८।७९ िभ�ै स�प� गनु�पन� काय� स�प� नगरी पे�क� समेत नजनाई आ�थ�क वष�को
अ��यमा िनकासा िदई पा�लकाले बँैकमा रकम रो�का गरी राखेको ह� ँदा स�भौता बमो�जम काय� स�प� गरी सोको �ािव�धक मु�या�न, अनुगमन �ितवेदन लगायतका कागजात पेश गनु�पन� �

१,८००,०००

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

�.सं काय��मको नाम परामश�दाता कोनाम खच� रकम अ�ययन िनधा�रण भएका
योजनाको लागत

१ पा��वास नगरपा�लका वडा न ६ र ८मा �वा��य चौक� भवन िनमा�ण
डीपीआर

ए एन एम क�स�टे�ट �ाली ८१९२५० ७९७४०४८१.४

२ भु�केदेवी �समसारको िडिपआर �लाटफम� इ��जिनय�रङ क�सट��सन ए�ड
क�सलटे�सी �ाली

९६७१७८ १७५००६५०३

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन।डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको
�ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आ�नो �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनुपद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह�
काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।
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३४ नमुना िव�ालय अनुदानः 
�ािव�धक मु�या�न पा�लका र �ी जालपादेवी मावी , पा�ीवास ४ िवच नमुना िवधालय सुधार गु� योजना अनु�प भौितक िनमा�ण काय�का लािग यस वष� � १ करोड ५० लाख िदने काय�का
लािग िमित २०७९।१।२२ मा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��, काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को बुदा नं ८.३ अनुसार भएको स�भौता बमो�जम स�भौता प�चात पिहलो
िक�ताको �पमा कुल अनुदान रकमको ५० �ितशतले ह�ने � ७५ लाख Structural part को काय� स�प� भए प�चात कुल अनुदान रकमको ३० �ितशतले ह�ने � ४५ लाख र काय� स�प�
गरे प�चात नापी िकताव भरी काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताको �पमा २० �ितशतले ह�ने � ३० लाख िनकासा िदनुपन� दे�ख�छ । साथै स�भौताको बुदा नं ५ मा
िबधालयले काय� स�प� प�चात स�व��धत वडाको �सफा�रस ,�ािव�धक मु�या�न, काय� स�प� �ितवेदन, बँैठकका िनण�यह� र काय��मका स�पुण� िववरण सिहतको िवल भपा�ई लगायतका
�माण कागजातह� पेश गनु�पन� उ�ेख छ । उ� स�भौतामा काय��म स�प� गन� िमित समेत उ�ेख भएको छैन । पा�लकाले स�झौता िवप�रत Structural part को काम स�प� नह� ँद ैसबै
अनुदान � १५००००००। िनकासा िदई उ� रकम म�ये � १३३९०६६८.०९ बँैक खातामा रो�का गरी राखेको छ । लेखापरी�ण अव�ध २०७९।५।८ स�म पिन िव�ालयले स�भौता
बमो�जमका कुनै पिन �माण कागजात पेश नगरेकोले �माण कागजात पेश गनु� पन� दे�खएको �

१५,०००,०००

३५ पाईप ख�रद 

िनमा�ण सामा�ीको ख�रद प�चात उ� सामा�ीको उपयोग स�व�धमा सुिन��चतता गन�का लािग नापी िकताव तयार गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार ग�रनुपद�छ । पा�लकाले गौ�वरा भौचर नं
२५ बाट २०७८।८।१४ मा नेपाल �लाि�क �ा�ललाई ७३९२० िमटर एच. डी. िप. ई पाईप आपुत� गरे वापत � २१६५०८७ खच� ले�ख भु�ानी िदएको छ । पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार
ख�रद खानेपानीका पाईप म�ये ६१९८० िम. पाईप ९ वडा काया�लय , ७३ �यि� र १ सं�था समेतलाई िवतरण गरी ११९४० िम. मौ�दात रहेको छ । िवत�रत पाईप कुन �थानमा �योग भए
लेखापरी�ण अव�धस�म नापी िकतावमा �िव� गरी काय� ��वकार �ितवेदन तयार गनु� पन�मा गरेको पाईएन । य�तो अव�थामा पाईपको उपयोग स�व�धमा सुिन��चतता नह� ँने ह� ँदा ख�रद गरेका
सबै पाईप उपयोगको अव�था दे�खने गरी नापी िकताव र काय� ��वकार �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

२,१६५,०८७

३६ १५ शैयाको अ�पताल िनमा�णः
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३६.१ छनौट मापद�ड प�रवत�नः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा १३ मा साव�जिनक िनकायले वोलप� आ�हान गनु�अिघ वोलप� स�व��ध कागजात तयार पानु�पन� उ�ेख छ ।बोलप� स�व��ध
कागजातमा ख�रदको �कृित ख�रद गन� ला�े समायावधी तथा �ािव�धक �पेिशिफकेसन पुव� यो�यता िनधा�रण नगरी वोलप� आ�हान गरेको भए ऐनको दफा १० वमो�जम यो�यताका आधारह�
लगायतका िवषयह� खुलाउनुपन� उ�ेख छ । ऐनको दफा १० अनुसार बोलप� स�ब�धी कागजात वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा यो�यताका आधार उ�ेख गदा� पेशागत र �ािव�धक यो�यता,
उपकरणको उपल�धता, िवगतको काय�स�पादन, िब��पिछको सेवाको �यव�था, जगेडा पाट�पुजा�को उपल�धता, कानूनी स�मता, िव�ीय �ोत र अव�था, पेशागत कसूर गरे बापतको सजाय र
य�तै अ�य आधारह� उ�ेख गन� सिकने �यव�था समेत छ ।नगरपा�लकाले यो बष� १५ शै�याको अ�पताल िनमा�णका लिग � २०७९३१८७९ (मुअकर समेत ) लागत अनुमान ��वकृत गरी
भवन िनमा�णका लािग वोलप� कागजात तयार २०७८।१२।११ मा इ िविडङका लािग सूचना �काशन गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले वोलप� कागजातको Section 2.4.2(B)-

Construction Experience In Key Activities मा Brick Masonary, PCC 1:1:2, Reinforcement Work, Stone Masonary लगायत िविभ� ८ वटा कामको प�रमाण तोक�
काया�नुभव तोकोको दे�ख�छ । सूचना �काशन प�चात् २०७८।१२।१५ मा काया�नुभवमा शंशोधन गरी Brick Masonary, PCC 1:1:2, Reinforcement work गरी ३ वटामा सू�
कागजातको भ�दा प�रमाण घटाइ काया�नुभवमा शंशोधन गरी वोलप� पेश गन� �याद २०७९।१।१९ स�म कायम गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले शू� काया�नुभव रा�नुपन� तथा सूचना �काशन
प�चात् काया�नुभवमा प�रवत�न गनु�पना�को �ािव�धक पु��ाँई समेत गरेको दे�खदनै ।उ� िनमा�ण काय�मा १ मा� िनमा�ण �यवसाियले वोलप� पेश गरी �.१९९१९२४६६।१२(मुअकर र िपएस
समेत) कवोल गरेको दे�ख�छ । वोलप�दाताको छनोटको आधार एिकन गन� र यो�यताको आधार प�रवत�न गनु�पन� उिचत �ािव�धक पु��ाई वेगर यो�यताको आधार प�रवत�न गरेको मना�सव
दे�खएन।

३६.२ काय� �गितः िनमा�ण �यवसायीले स�झौतामा उ�ेख भएको समयाव�धमा स�झौता वमो�जमका सव ैिनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले १५ शै�याको अ�पताल िनमा�ण काय�का लािग
िनमा�ण �यवसािय सुवेदी ओमवु� जेभी सँग �.१७५०४५७०७।०४(मुअकर वाहेक) भु�ानी गन�गरी २०७९।३।१३ मा स�झौता गरी िनमा�ण काय� २०८१।३।१० िभ� स�प� गनु�पन� उ�ेख
छ। स�झौता वमो�जम िनमा�ण �यवसाियले िनमा�ण काय�ता�लका पेश गरी िनमा�ण काय�ता�लका वमोजिमको समयमा िनमा�ण काय� गनु�पन� दे�ख�छ । यो बष� काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाई २
िक�तामा मोिवलाइजेशन पे�क� �व�प �.१७३५००००।०० भु�ानी भएको दे�ख�छ ।उ�े�खत िनमा�ण काय�को िनर�तर अनुगमन र काय�ता�लका वमो�जम िनमा�ण काय� गन� र �गितका
आधारमा अनुदान रकम �ा� गरी िनधा��रत समयमा िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� दे�ख�छ ।

३६.३ पे�क�को �योगः िनमा�ण �यवसायी सँग भएको स�झौताको वँुदा नं �ज�स�स ५७.१ मा काया�लयले अ�पताल िनमा�ण काय�को लािग �दान गरेको मोिवलाइजेशन पे�क� वापतको रकम िनमा�ण
�यवसायीले छु�ै खाताखोली ज�मा गनु�पन� र िनमा�ण �यवसाियले उ� खातावाट खच� भएको खच� �ितवेदन पा�लकामा पेश गनु�पन� उ�ेख भएको छ। िनमा�ण �यवसाियले पे�क�
�.१७३५००००।०० भु�ानी �लएकोमा छु�ै खातामा ज�मा गरेको र सोवाट खच� गरको �ितवेदन पा�लकामा हालस�म वुझाएको दे�खदनै। यसवाट िनमा�ण �यवसाियले भु�ानी पाएको रकम
स�व��धत काय�मा मा� �योग भएको स�व�धमा यिकन गन� सिकदनै ।स�झौताका शत�को पुण� पालना गन� गराउने तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

३७ जलदेवी �समसार पाक�  िनमा�णः
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३७.१ बिढ भु�ानी- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था
छ । साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िवल भरपाई, �माण कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले यो बष� जलदेवी �समसार पाक�  िनमा�ण तथा संर�ण काय�का लािग भौचर न�वर १००, २०७८।१२।२१ वाट िनमा�ण �यवसािय िदवा शंकर ि�श�� जेभीलाई उ� िनमा�ण काय�को
�थम रिन� िवल वापत �.६४८१८५५।६१ भु�ानी िदँदा नापी िकतावको देहायका आइटम न�बरह�मा प�रमाण जोडज�मा फरक पारी देहाय अनुसार विढ भु�ानी भएको �.१६०२१४।
७९असुल गनु�पन� दे�खएको �.

आइटम
नं.

कामको िववरण नापी िकतावमा उ�ेख भएको
प�रमाण केजीमा

15 cm spacing मा गणना गदा� ह�ने
वा�तिवक प�रमाण केजीमा

भु�ानी
दर

विढ
भु�ानी
रकम

2.1 Reinforcement bar straighting, cutting….. for RCC retaining
upstream of main dam structure

Vertical bar right side 2717.49 2539.7 113 20090.27

Horizontal bar right side 2728.2 2568.62 113 18032.54

Vertical bar left side 3967.02 3704.46 113 29669.28

Horizontal bar left side 3990.03 3673.92 113 35720.43

Raft main bar right side 1488.11 1325.74 113 18347.81

Raft main bar right side 2176.38 1836.96 113 38354.46

ज�मा 160214.8

१६०,२१५

३७.२ पे�क� जो�खमः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३(३) मा पे�क� िददा वािण�य बै�को जमा�त पेश गनु� पन� र व�ै जमानत को मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको
पे�क� फ�य�ट गनु� पन� अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना भ�दा वढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले जलदेवी �समसार पाक�  िनमा�ण तथा संर�ण िनमा�ण काय�का लािग िनमा�ण
�यवसायी िदवा शंकर ि�श�� जेभीलाई अि�म भु�ानी �व�प �.४४४००००।०० �दान गरेकोमा यो बष�को अ��य स�म फ�य�ट भै �.३००५९६१।०० वाँक� रहेको छ । िनमा�ण �यवसाियले
पे�क� जमानत वापत कृिष िवकास व�ै �लिमटेडको APGOO9/0071/5262 RS 3440000.00 को जमानतको �याद ५ जुलाई २०२२ स�म मा� रहेको दे�ख�छ । िनमा�ण काय�को पे�क�
रकम वाँक� रहेको अव�थामा �याद थप गदा� समेत पे�क� जमानतको �याद थप गरेको दे�खएन। ख�रद िनयमावली तथा स�झौता वमोजिमम पे�क� फ�य�ट अव�ध स�मको �याद थप भएको
�माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।
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३८ पाइपको लागत अनुमानः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली , २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनकायले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� दफा ९ मा उ�ेख भएको �यव�थाका साथै स�व��धत साव�जिनक
िनकाय वा �ज�ा��थत अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�मा सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको लागत, �थानीय वजारको �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको दरभाउ र आपुित� गन�
ला�े अनुमािनत ढुवानी खच�, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट समेतलाई आधार �लई लागत अनुमान गनु�पन� उ�ेख छ। नगरपा�लकाले यो बष� एचिडपीई २० एमएम िपएन १६ पाइप
ख�रदका लािग � ४० लाख वजेट िविनयोजन गरी वोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन�का लािग �.३९९९६९८।४९ को लागत अनुमान गरेकोमा सो ख�रद काय�को लागत अनुमान गदा� उ�े�खत
आधारह� न�लई सुनसरी �ज�ाको दररेटमा ढुवानी खच� तथा ओभरहेड १५ �ितशत समावेश गरी �ितिमटर ४५।८५ लागत अनुमान तयार गरेको दे�ख�छ । लागत अनुमान तयार गदा�
�च�लत कानूनको पालना नग�र एउटा दरलाई मा� आधार �लएको दे�खएको मना�सव दे�खएन।साथै ख�रदमा  ओभरहेड समावेश गरेको दे�खएकाले कानूनमा भएको सव ै�यव�थाको पालना
गरी लागत अनुमान तयार गन�तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

३९ �ल�स�वु सहकारी �ािमण सडक िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(११)मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ स�व��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीवाट �य�तो
कामको जाँचपास गराउनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �देश सरकारवाट ह�तानतरण भएका काय��म अ�तरगत उ�रपानी �ल�स�वु सहकारी �ािमण सडक िनमा�णका लािग उपभो�ा
सिमित माफ� त िनमा�ण गरी �१३३२३१५।८१ को �ािव�धक मु�या�न गरी �११५०८१५।०० भु�ानी गरेको छ ।उ�े�खत �ािव�धक मु�या�नमा देहाय वमो�जमका आइटममा �ािव�धक
नापाजाँचमा विढ मु�या�न �५८०८४।६० गरी उपभो�ाको अंश वाहेक विढ भु�ानी भएको �५०१७३।०० रकम असुल गनु�पन� �

�सन िववरण चेनेज मु�या�न भएको प�रमाण वा�तिवक प�रमाण मु�या�न दर विढ मु�या�न

१ सो�लङका लािग मािनसवाट कडा माटो ख�े काय� (घमीमा) 0+025-0+038.5 27.42 8.22 420.24 8068.6

२ सो�लङ गन� काय�(घमीमा) 0+025-0+038.5 27.42 8.22 2605 50016

ज�मा 58084.6

५०,१७३
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४० किफ �शोधन के�� िनमा�णः
नगरपा�लकाले यो वष� किफ िवकास काय��म अ�तग�त पा��बास नगरपा�लकामा किफका लािग हाईटेक नस�री िनमा�णका लािग �.३५०००००/- बजेट िविनयोजन गरी बोलप�को मा�यमबाट
िनमा�ण �यवसायी नेपाल थोपा �संचाई �ा�लमाफ� त िनमा�ण गरी �.२७३१५३४/- को �ािव�धक मू�यांकन गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । �यसैगरी सोही �थानमा किफ �शोधन के�� भवन
िनमा�णकोलािग �.६५०००००/- बजेट िबिनयोजन गरी बोलप�को मा�यमबाट िनमा�ण �यवसायी सुबन �ुप अफ क�सट��सन ए�ड क�स�टे�सी �ा�ल माफ� त िनमा�ण काय� गरी �.५६८४७५२/-

को �ािव�धक मू�यांकन गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� �थानको �थलगत अवलोकन गदा� किफ �शोधन के�� र हाईटेक नस�री �योग तथा संचालनमा आएको दे�खंदनै । भवन िनमा�ण
�थल स�म पु�े सडक माग� नपुगेको, उ� �थानमा िव�ुितकरण हालस�म नभएको, �शोधन के�� संचलनको लािग आव�यक पन� िमल मेिशनरी नभएको, थप भौितक संरचनाह� िनमा�ण
गनु�पन� दे�खएकोले उ� भवनह�को �योगको सुिन��चतता भएको दे�खएन । थप भौितक संचरना, िव�ुितकरण गन�को लािग आगामी वष�मा बजेटको �यव�था समेत भएको दे�खएन । िनमा�ण
भएका भवनको उपयोगको सुिन��चतता गन�तफ�  पा�लकाको �यान जान ज�री दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोरा िन�नानुसार छनः

४०.१ पुव� िनधा��रत �ितपुित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ वमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोक�एको
�यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नव�ने गरी साधारणतया �ितिदन स�झौता रकमको शु�ा दशमलव शु�ा पाँच �ितशत पुव�
िनधा��रत �ितपुित� िदनुपन� उ�ेख छ। नगरपा�लकाले ठे� का न�बर २०७८।७९-०३ माफ� त कफ� �शोधन के�� भवन िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी सुवन �ुप अफ क�सट��सन ए�ड
क�सलटे�सी �ालीसँग २०७८।१२।३० मा काय� स�प� न गन�गरी �.५७०१३६०।८४ (मू अ कर सिहत) को ठे� का स�झौता गरेको छ ।िनमा�ण �यवसाियले काय�स�प� नह�द ैिनमा�ण काय�को
अ��तम िवलको भु�ानी माग गरेकोमा नगरपा�लकाले २०७८।१२।२८ तोक�एको िनमा�ण काय� पुरा नभएको भिन िनमा�ण �यवसाियलाई थप िनमा�ण काय� गन� प�चार गरेको दे�ख�छ ।िनमा�ण
�यवसाियले उ�े�खत िनमा�ण काय� २०७९।३।१२ स�प� गरी अ��तम िवल वापत � ३५८७७२५।६५ भु�ानी गरेको दे�खएको र उ�े�खत ठे�का स�झौताको �याद समेत थप गरेको
नदे�खएकाले िनयम तथा स�झौताका शत� वमो�जम िढला गरेको अव�ध ७२ िदनको पुव�िनधा��रत �ितपुित� असुलगरी �देश संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �

१८१,६३६

४०.२ एकमु� मू�या�नः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ वमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक
नाप जाँच गरी नापी िकताब(मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ठे�का नं २०७८।७९-०३ माफ� त कफ�
�शोधन के��को भवन िनमा�णका लािग भे�रएसन प�चात् � ५,६८,४७५२।६५ को �ािव�धक मू�या�न ग�र भु�ानी गरेको छ । उ�े�खत िनमा�ण काय�को �ािव�धक मू�या�नमा Electrics

Works 5% Of Civil Works उ�ेख ग�र � २,२३,५८६।०० र Water Supply And Sanitation Work 4 % Of Civil Works उ�ेख गरी �१,७८,८६९।१२ समेत दईु काय�का लािग
� ४,०२,४५५।१२ मू�या�नमा समावेश गरी भु�ानी गरेको छ । नापी िकतावमा समेत वा�तिवक प�रमाणको आधार नरा�ख सोझै �ितशतका आधारमा मू�या�न गरेको दे�ख�छ ।
�ितशतका आधारमा गरेको भु�ानी वा�तिवक नभएकाले वा�तिवक प�रमाणको आधारमा गरेको �ािव�धक मु�या�न पेश गनु�पन� दे�खएको �.

४०२,४५५

�म भौचर
न�बर
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४१ �शासिनक भवन िनमा�णः 
वोनस भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९(१) लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�झौता वमो�जमको काम स�प� गन�का लािग ला� स�ने अ�धकतम रकम तथा समय
समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ ।साथै िनयम १२५(२)मा िनमा�ण काय� स�प� भै �ुटी स�याउने अव�ध समा� भए प�चात् ड� इ� िडजाइन वा �पेिशिफकेसन वमो�जम िनमा�ण काय� भए नभएको
जाँचवुझ गन� लगाई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ ।नगरपा�लकाले नगरपा�लकाको २।५ तले �शासिनक भवन िनमा�ण काय�को लािग � ५५९३६८९४।४६ को लागत अनुमान
तयार ग�र वोलप�को मा�यमवाट िनमा�ण �यवसािय कु�सा�ल� सारा सृ�ी जेभी सँग ३ वष�मा िनमा�ण काय� स�प� गन�गरी २०७५।४।३०मा �४५२२८५१६।२० मा स�झौता गरेको दे�ख�छ ।
स�झौता वमो�जम भवनको दो�ो त�ामा �ट��चरल ��टल ट�स िवद �स�जआई �िफ� सिहतको भवन िनमा�ण गनु�पन� दे�ख�छ ।िनमा�ण �यवसाियले शू� स�झौता वमो�जमको ��टल ट�सको काय�
उ� भवनमा गरेको दे�खदनै।नगरपा�लकाले भे�रएसन माफ� त गािड पािक� ङ, भवन वािहर सौचालय, सुर�ा गाड� भवन, �या��टन तथा भवनको क�पाउ�ड वाल ज�ता भवन वािहरका काय� ग�र
भे�रएसनवाट � ४४२२८९३८।३७ को काय� २०७८।१।१४ मा स�प� गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । तोक�एको समय भ�दा चाडै िनमा�ण काय� स�प� भएको भिन यो बष� वोनस वापत
�.२००००००/- भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।नगरपा�लकाले लागत अनुमान गदा� िनमा�ण काय� गन� ला�े समय उ�ेख नगरेको, िनमा�ण काय� स�प� गन� ३ वष�को समयाव�ध रा�नुपन� �प� आधार
नखुलेको, िनमा�ण �यवसायीले स�झौता वमो�जम तोक�एको सव ैकाय� नगरी फरक फरक काय� ग�र प�रमाण पुर् याएको तथा िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने अव�ध अघाव ै२०७८।२।१८ मा
काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको अव�था दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीले स�झौता बमो�जम २.५ तलाको भवन बनाउनुपन�मा २ तले मा� बनाएको ह� ँदा बोनस रकम भु�ानी िदन निम�ने
दे�खएकोले २५ �ितशत करक�ी गरी भु�ानी भएको बोनस �.१५०००००/- पा�लकाबाट समेत यिकन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �...

१,५००,०००

४२ ज�तापाता ख�रदः

�म भौचर
न�बर
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४२.१ थप �ययभारः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� सोमा ओभरहेड समावेश गन� कुनै �यव�था छैन ।नगरपा�लकाले यो वष� उ�े�खत ज�तापाता
ख�रदका लािग लागत अनुमान तयार गदा� लागतमा थप १५ �ितशतका दरले  ओभरहेड समावेश गरेको दे�खयो । देहाय वमो�जमको लागत अनुमानमा िनयमावलीमा �यव�था नभएको  ओभरहेड
वापत कुल �२२०९११३।८७ समावेश गरेको दे�ख�छ। ख�रद काय�को लागत अनुमान गदा�  ओभरहेड समावेश गरेको मना�सव दे�खएन । ख�रदकाय�को लागत अनुमान तयार गदा� ओभरहेड
समावेश नगन� �यव�था गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।ख�रद काय�को लागतमा ओभरहेड समेत समावेश गरी ठे�का स�झौता गदा� वढी �ययभार पारेको िनयम स�मत नदे�खएको �

�स नं िववरण ठे�का न�वर प�रमाण लागत अनुमान (मुअकर बाहेक) लागत अनुमानमा समावेश भएको  ओभरहेड रकम

१ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-01 १२३२९।८९ १०५८२००८.३८ १३८०२६१.९६

२ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79- १९७४।१५ १६९४२९०.५ २२०९९४.४१

३ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-06 २४६८।२० २११८३८६.४४ २७६३११.२७

४ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-07 २९६१।७१ २५४१८५४.४१ ३३१५४६.२३

ज�मा १९७३४।०४ १६९३६५३९।७० २२०९११३।८७

२,५४०,४८०.८९

४२.२ ज�ताको �ािव�धक मू�या�नः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी
गनु�पन� �यव�था छ। साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िवल भरपाई, �माण कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ ।ज�तापाता ख�रद िनमा�ण सामा�ीको ख�रद प�चात उ� सामा�ीको उपयोग स�व�धमा सुिन��चतता गन�का लािग नापी िकताव तयार गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार ग�रनुपद�छ
। पा�लकाले दईु आपुत�कवाट ४ पटक १९७३४ वग� िमटर ज�ता पाता आपुत� गरे वापत �.१६१६२११८।०० खच� ले�ख भु�ानी िदएको छ । पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार
�.१४६८७७६४।० मु�यका १८०४८ वग� िमटर ज�ता पाता िवतरण भई �.१४७४३५४।०० मु�यका ११६८६ वग� िमटर ज�तापाता मौ�दात रहेको दे�ख�छ। िवत�रत ज�तापाता म�ये �
९६७५७२०।०० मू�यका ११९४३ वग� िमटर ज�ताको �ािव�धक मू�या�न पेश भएको छ । तथािप ज�तापाता िवतरणको काय�िव�ध बमो�जम अनुगमन सिमितले अनुगमन �ितवेदन पेश
गरेको छैन । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िवत�रत ज�तापाता म�ये � ५००१५२२ मु�यका ६०९१ वग� िमटर ज�तापाता �योग नभएको � १०५२२ मु�यका १३ वग� िमटर
ज�तापाता अव�था एिकन नभएको र नगरपा�लका के�� र वडाह�मा रहेको � १४७४३५४।०० मु�यका १६८६ वग�िमटर ज�तापाता मौ�दात रहेको समेत � ६४८६३९८ मु�यका ७७९०
वग�िमटर ज�तापाता लेखापरी�ण अव�धस�म �योग भएको पाईएन । य�तो अव�थामा ज�तापाताको उपयोग स�व�धमा सुिन��चतता नह� ँने ह� ँदा ख�रद गरेका सबै ज�तापाता उपयोगको
अव�था दे�खने गरी �ािव�धक मु�या�न पेश ह�नु पन� �

६,४८६,३९८

�म भौचर
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४२.३ ठे�का �लाई�स�ः ज�तापाता ख�रदको लािग नगरपा�लकाको २०७८।१०।१४ मा भएको नवौ ँनगरसभाको िनण�य नं ३ वाट िविभ� ४ काय��मवाट रकमा�तर गरी २५ लाख तथा िनण�य नं
१९ वाट िविभ� ३ काय��मवाट � ३० लाख समेत � ५५ लाख वजेट िविनयोजन गरेको दे�ख�छ। नगरपा�लकाले उ�े�खत वजेटवाट एउटै �याकेजमा ख�रद गनु�पन�मा देहाय वमो�जमको
फरक फरक सुचना माफ� त वोलप� आ�हान गरी िमित २०७८।१२।२४ मा २ �याकेजको स�झौता गरेको दे�ख�छ। एउटै �याकेजमा गनु�पन� ठे�का �लाई�स� गदा� एउटै आपुत�कवाट समेत
एकै सामानमा वढी दर ��ताव ग�र स�झौता भएको दे�ख�छ। फरक वोलप� आ�हान गनु�पन� �प� कारण िवना ठे�का टु��याउँदा सुचना �काशन, मु�या�न लगायतमा ह�ने �शासिनक खच�
समेत वृि� भएको दे�ख�छ।य�तो प�रपाटीको अ��य गरी कानून वमो�जम ठे�का �यव�थापन गनु�पद�छ ।

�स नं िववरण ठे�का न�वर प�रमाण लागत अनुमान (मुअकर बाहेक) स�झौता रकम(मुअकर बाहेक) �ित वग�िमटर लागत (मुअकर बाहेक)

३ ज�तापाता ख�रद २०७८।७९–०६ २४६८।२० २११८३८६।४४ १८८८२३४।२० ७६५।००

४ ज�तापाता ख�रद २०७८।७९–०७ २९६१।७१ २५४१८५४।४१ २३३९७४८।७५ ७९०।००

�म भौचर
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४२.४
आव�यकता पिहचानः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४ मा साव�जिनक िनकायले मालसामान ख�रद गनु�अघी �यसस�व�धी �पेिशिफकेशन, योजना , िवशेष आव�यकता वा
अ�य िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो बष� सुर�ीत नाग�रक आवास काय��मका लािग � १ करोड २५ लाख तथा ३ पटक थप भएको � ७५ लाख समेत २ करोड
वजेट िविनयोजन गरी कूल १९७३४ वग� िमटर ज�तापाता ख�रद गरी मुअकर समेत �.१६१६२११८।०० भु�ानी गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले सो काय��मको संचालनको
योजना, िवशेष आव�यकता, िवतरण तथा �योग स�व��ध आधार र लाभ लागत िव�लेषण नगरी वजेट खच� गरेको दे�खएको छ । कानूनमा भएका सव ै�यव�थाको पालना गरी काय��म
संचालन गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।
लागत अनुमान साव�जिनक ख�रद िनयमावली , २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनयकाले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� दफा ९ मा उ�ेख भएको �यव�थाका साथै
स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �ज�ा��थत अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�मा सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको लागत, �थानीय वजारको �च�लत दरभाउ, अ�य
वजारको दरभाउ र आपुित� गन� ला�े अनुमािनत ढुवानी खच�, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट समेतलाई आधार �लई लागत अनुमान गनु�पन� उ�ेख छ। नगरपा�लकाले यो बष�
सुर�ीत नाग�रक आवास काय��म देहाय वमो�जमको ख�रद ग�र भु�ानी गरेकोमा सो ख�रद काय�को लागत अनुमान गदा� उ�े�खत आधारह� न�लई सुनसरी �ज�ाको दररेटमा ढुवानी
खच� जोडी मुअकर वाहेक �ितवग� िमटर ८५८।२४ को लागत अनुमान तयार गरेको दे�ख�छ ।लागत अनुमान तयार गदा� �च�लत कानूनको पालना नग�र एउटा दरलाई मा� आधार
�लएको दे�खएको मना�सव दे�खएन । कानूनमा भएको सव ै�यव�थाको पालना गरी लागत अनुमान तयार गन�तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

�स नं िववरण ठे�का न�वर प�रमाण लागत अनुमान (मुअकर बाहेक)

१ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-01 १२३२९।८९ १०५८२००८।३८

२ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79- १९७४।१५ १६९४२९०।५०

३ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-06 २४६८।२० २११८३८६।४४

४ ज�तापाता ख�रद Goods/2078/79-07 २९६१।७१ २५४१८५४।४१

ज�मा १९७३४।०४ १६९३६५३९।७०

४३ धम�शाला देखी १० न वडा काया�लय स�म जाने सडक िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ वमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी
िकताब(मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िविवध कोष खातावाट धम�शाला देखी १० न वडा काया�लय स�म
जाने सडक िनमा�ण िनमा�णका लािग िनमा�ण �यवसायी वराह रामधुिन क�सट��सन ए�ड स�लायस� माफ� त िनमा�ण गरी दो�ो तथा अ��तम रिन� िवलको �ािव�धक मु�या�न गरी

२००,६७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�२१५९८०८।५५ भु�ानी गरेको छ ।उ�े�खत �ािव�धक मु�या�नमा देहाय वमो�जमका आइटममा �ािव�धक नापाजाँच गदा� विढ मु�या�न गरी िनमा�ण �यवसाियलाई � २००६७६।६५ वढी
भु�ानी भएको दे�खएकोले विढ भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� � .

�सन िववरण चेनेज मु�या�न भएको ल�वाई
िमटरमा

वा�तिवक ल�वाई
िमटरमा

नापी िकताव अनुसारको प�रमाण
(घनिमटर)

वा�तिवक
प�रमाण(घनिमटर)

मु�या�न
दर

विढ भु�ानी

१ Earthwork
exavation

0+220-
0+342.3

124 122.3 124 122.3 169.5 288.15

0+660-
0+715

56 55 56 55 169.5 169.5

0+820-
0+915.10

171 95.1 171 95.1 169.5 12865

1+030-
1+183

155 153 155 153 169.5 339

1+255-
1+371.10

118.1 116.1 118.1 116.1 169.5 339

२ Stone soling
work

0+220-
0+342.3

124 122.3 124 122.3 2260 3842

0+660-
0+715

56 55 56 55 2260 2260

0+820-
0+915.10

171 95.1 171 95.1 2260 171534

1+030-
1+183

155 153 155 153 2260 4520

1+255-
1+371.10

118.1 116.1 118.1 116.1 2260 4520

200676.65

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ थप द�तुर 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ र िनयमावली २०७७ िनयम ३९(११) बमो�जम सरकारी कारोवार गदा� उिचत गुण�तर ,िमत�ययी तथा हानी नो�सानी
नह�ने �व�ध िमलाउनु पन� �यव�था रहेको छ । िवधुत महसुल भु�ानी गदा� तोिकएको समयमा िवधुत महसुल भु�ानी गरेमा थप ३ �ितशत छुट (�रबेट) पाउने �यव�था छ । पा�लकाले देहाय
वमो�जम िव�ुत महसुल भु�ानी गदा� � १६७६३ थप द�तुर वुझाई थप �ययभार पारेको ह� ँदा उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �

भौ न र िमित िवल रकम जरीवाना

४४५।१२।१८ ३६७२७ ९१८१

२०२।०८।१६ ६२८९ १३००

२०२।०८।१६ ४९२२० ६२८२

ज�मा ९२२३६ १६७६३

१६,७६३

४५ िबल भपा�ई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय िनमावली २०७७ को िनयम 39 अनुसार कुनै पिन भु�ानी िददा �रतपूव�क िबल भपा�ई चेक जाँच गरी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले गो भौ न
२५९।०७८।९।६ मा नगरपा�लका तथा वडा काया�लयमा ई�टरनेट जडान काय�का लािग टेक माइ�ड नेटवक�  �ालीवाट ख�रदमा स�कल िवल तथा भपा�ई नराखी � ३५५१९.९९ खच�
लेखेको दे�खएकाले स�कल िवल पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

३५,५१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ भपा�ई पेश 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िवल भरपाई, �माण कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
यस वष� कृिष तफ� को काय��मका लािग ख�रद ग�रएका �लाि�क टनेल र िव�ुितय चु�हो लगायतका सामान ख�रद गरेपिन लेखापरी�ण अव�धस�म िवतरण गरेको छैन । यसरी आ�थ�क वष�को
अ��यमा ख�रद ग�रएका सरसामानको िवतरण भरपाइ पेश गनु�पन� �

िशष�क भौ न र िमित िववरण प�रमाण रकम कैिफयत

संिघय पँु�जगत ५२।०७९।३।२४ िव�ुितय चुलो १७० ७७४२१९

नपा चालु ७८०।०७९।३।२५ �लाि�क टनेल १२० ६५९९९९ ७५ % अनुदान २५ % लागत सहभािगतमा

ज�मा १४३४२१८

१,४३४,२१८

४७ गो� जुधाई काय��म 

नगरपा�लकाले �ा� �ोत र साधनको उपयोग �ितफल �ा�, रोजगारीमूलक, आय आज�न ह�ने, थप पँू�ज िनमा�ण ह�ने योजना/ काय��म खच� गनु�पद�छ। भौ.नं ४३१-२०७८/१२/०७ बाट
काय�पा�लकाको िनण�यले �.२०००००। गो� जुधाई २०७८ माघ १ गते को लागी खच� गरेको दे�खयो । नगरपा�लकाले नगर �े�का वा�स�दाको रोजगार �सज�ना ह�ने आयमूलक काय��म
संचालन गन� काय�मा खच� गनु�पन�मा िवगत वष�मा समेत गो� जुधाई काय��ममा गरेको खच� अिनयिमत भएको �यहोरा  औँ�याएकोमा यसबष� समेत सुधार भएको नदे�खएको �

२००,०००

४८ घरभाडाः 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी एन ,२०७५ को दफा ३ बमो�जमका बैठक भ�ा, टे�लफोन ,मोवाईल , खाजा, पु�तक, अनुगमन भ�ा, खानेपानी, िबजुली महशुल ,

लगायतका सुिवधा मा� पाउने �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले नगर �मुख र उप�मुखको लािग �वाटर सुिवधा भिन � ३०००००। खच� लेखेको छ । कानुन िवप�रत घरभाडा खच� भु�ानी
गरेको � ३००००० िनयमस�मत नदे�खएको �

३००,०००

४९ अनुगमन तथा मु�या�न 

�मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�व��धत काया�लयले �मण आदेश नं, �मणमा खिटनेको नाम र दजा� ,
खिटएको �थान, िमित समेत खु�ने गरी अनुसुिच ६ बमो�जमको ढाँचामा काया�लय �मुखवाट �मािणत गरी �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िब�वसिनय आधार र
�माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था समेत गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमनमा � २८ लाख ४१ हजार खच� गरेकोमा �मण
अिभलेख खाता �मािणत र अनुगमन �ितवेदन राखेको पाईएन । �मण प�चात अिनवाय� �पमा कामको �यहोरा खुलेको अनुगमन �ितवेदन रा�ने तथा आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था
समेत गरी िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० १९३ २०७९-३-१ यातायात खच�ः 
पा�लकाले पा�लकामा काय�रत कम�चारीलाइ काया�लय समयमा संचा�लत काय��ममा यातायात सुिवधा �दान गन� िम�े दे�खदनै ।पा�लकाले ज.�वा.िन �ी बस�त राज िनरौलालाई पा�लकाको
सभाहलमा स�प� टाईफाईड खोप काय��ममा पा�लकाको के��वाट सहभािग भएका १९ जना कम�चारीको जनही �.५००/- को दरले यातायात खच� भु�ानी िदएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन�
�.

९,५००

५१ �यानो झोलाः 
संघीय सरकारबाट �ा� काय��म तथा बजेट खच� गदा� तोिकएको न�स�को पालना गरी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले मातृ तथा नव िशशु �वा��य काय��म अ�तग�त �ित सेट �.८९२।७०
को दरले २२० सेट �यानो झोला ख�रदबापत अशु मेिड�सन िड��ट� �यटुस�लाई �.१९६३९४/- भु�ानी िदएको पाईयो। ख�रद ग�रएको �यानो झोलाको न�स�मा तोिकएको �पेिशिफकेशन
बमो�जमको गुण�तर र प�रमाणमा भए नभएको प�र�ण गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा प�र�ण बेगर �ज�सी आ�दानी बाँधेको आधारमामा� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले
तोक�एको �पेिशिफकेशन बमो�जम सामान �ा� भए नभएको प�र�ण गरेरमा� भु�ानी गनु�पद�छ ।

५२ िफ�ड भ�ाः 
नेपाल सरकारबाट २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने गरी संघ, �देश र �थािनय तहका कम�चारीह�को तलब भ�ा स�ब��ध �यव�था गरेको छ । अथ� म��ालयबाट �कािशत तलबमान स�ब��ध
�थानीय तहमा काय�रत कम�चारीलाई महँगी भ�ा बाहेक थप भ�ाको �यव�था रहेको पाईएन । पा�लकाले �वा��य सेवातफ� को िन�न कम�चारीलाई िफ�ड भ�ा बापतको थप रकम भु�ानी
िदएको आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

पद नाम थर रकम

अहेब पाँच� �ी शरद भ�राई २७०००

अहेब पाँच� �ी महे�� बहादरु काक� २७०००

अहेब पाँच� �ी ने� बहादरु पा�डे १३५००

�सअनमी पाँचौ �ी सु�मा कुमारी गुरागाँई २७०००

�सअनमी पाँचौ �ी ितथ� कुमारी देवान २७०००

ज�मा १२१५००

१२१,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 54

५३ औष�ध ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी
तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �थानीयले �.६१०९६६।का औष�ध ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः

साव�जिनक ख�रद िनयमावली , २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनयकाले मालसमानको लागत अनुमान तयार गदा� दफा ९ मा उ�ेख भएको �यव�पथाका साथै स�व��धत
साव�जिनक िनकाय वा �ज�ा��थत अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�मा सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको लागत, �थानीय वजारको �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको
दरभाउ र आपुित� गन� ला�े अनुमािनत ढुवानी खच�, उधोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट समेतलाई आधार �लई लागत अनुमान गनु�पन� उ�ेख छ।गाउपा�लकाले यो वष� औष�ध
ख�रद काय�का लािग ७१ �कारका औष�धको लािग �१३९९७६६।०० को अनुमान तयार गदा� ख�रद िनयमावली वमो�जम लागत अनुमान तयार नगरी बजेटका आधारमा लागत
अनुमानमा समावेश गरी सुचना �कासन गरेको िनयमस�मत दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�था वमो�जम �पेिशिफकेशन तयार ग�र सोका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी
ख�रद काय� गन� गराउने तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।
आपूित� ह�ने औष�ध 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 भिन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन
।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख
रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को
अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५४ बाल िबकास सहजकता� तलव 

िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ ।काय��म
काया��वयन पु��तकको कृयाकलाप नं.१.१.४.१ मा �ार��भक बाल िश�कको पा�र�िमक र िव�ालय कम�चारी �यव�थापन अनुदान स�ब�धमा �यव�था छ । जस अनुसार बाल िबकास के��का
सहजकता�को मा�सक पा�र�िमक �.८०००/- र िव�ालय सहायक कम�चारीको मा�सक �.१३५००/- तोिकएकोमा आ�त�रक �ोतबाट �यहोन� गरी पा�लका �त�रय िनण�यबाट �मशः
�.७०००/- र �.३५००/- थप गरी मा�सक �.१५०००/- र �.१७०००/- भु�ानी िदने गरेको पाईयो । थप भु�ानी िदने िनण�य भएको रकम पा�लकाकै आ�त�रक �ोतबाट �यहोनु� पन�मा ४
�ैमा�सकको बाल िश�क र िब�ालय कम�चारीको तलब भ�ा िनकासा गदा� पा�लकाको �ोतबाट �यहोनु�पन� अंश �.५९३५००/- संघ सशत�तफ�  खच� लेखी भु�ानी गरेको रकम नगरपा�लका
खच�लेखी संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

५९३,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ २१२ २०७९-३-२४ पु�तकालय अनुदानः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म
काया��वयन पु��तकको कृयाकलाप नं.२.७.१३.१३ मा िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान स�ब�धी �यव�था भएकोमा यस
कृयाकलापको बँुदा नं.९.५ अनुसार पा�लकाबाट �ी �ामीण सामा�जक मा.िव. िडकुरेलाई पु�तकालय �थापना एवं �यव�थापन बापत �.६५००००/- अनुदान रकम िनकासा िदएको पाईयो ।
कृयाकलापको उ� बँुदा अनुसार िव�ालयलाई िदएको अनुदान रकमको २५ �ितशत रकम बराबरको फिन�चर, र् याक ख�रद गन� पाईने र बाँक� रकमबाट िव�ाथ�को दिैनक पठनपाठनसंग
अस�ब��धत र असा�दिभ�क पु�तक तथा साम�ी ख�रद गन� नपाईने �यव�था रहेकोमा पा�लकाबाट २०७९।३।३१ मा भएको अनुगमनबाट ख�रद भएको साम�ी म�यको �.४१८९४२/-

बराबरको साम�ीमा� कृयाकलापमा तोिकए अनुसार भएको र बाँक� असा�दिभ�क साम�ी ख�रद भएको िववरण लेखापरी�णमा पेश भएकोले बाँक� रकम �.२३१०५८/- असुली गरी संिघय
संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

२३१,०५८

५६ �यानेटरी �याड 

िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म
काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को कृयाकलाप नं २.७.१३.२३ मा रहेको सामुदाियक िव�ालयको छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड �यव�थापनको लािग �ित िव�ाथ� अनुदान
स�ब��ध �यव�था अनुसार सेिनटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध २०७६ को प�र�छेद २ को बँुदा नं ४ बमो�जम �थािनय तहले आ�नो �े�िभ�को सामुदाियक िव�ालयको
शैि�क सूचना �यव�थापन �णालीको त�यांक िभडाई तोिकएको गुण�तरको �यािनटरी �याड ख�रद गरी प�र�छेद ३ को बँुदा नं ५ अनुसार िव�ालयलाई िवतरण गनु�पन� �यव�था िवप�रत
पा�लकाले िन�न िमित र भौचरबाट िव�ालय आफैले �यािनटरी �याड ख�रद ग�र शोधभना� मागगरेको रकम भु�ानी खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

भौ.नं र िमित िव�ालय रकम

१२०।२०७८।१२।८ बालप� मािव ३२४०४

१३३।२०७८।१२।२३ िविभ� ९ िव�ालय ३०१११९

१९४।२०७९।३।२ १६७०९०

२६९।२०७९।३।२१ १५३७६३

ज�मा ६५४३७६

६५४,३७६

५७ थप पा�पु�तक 

िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म
काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को कृयाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार आई.ई.एम.आई.एस. मा �िव� िव�ाथ� सं�यालाई यथाथ� सं�यासंग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी

५१६,६१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�यािपत िववरणको आधारमा क�ागत र िवषयगत पा�पु�तक सं�या यिकन गरेरमा� अनुदान रकम िनकासा गनु�पद�छ । गत वष�को आई.ई.एम.आई.एस.को आधारमा ते�ो �ैमा�सकिभ�
७५ �ितशत रकम िनकासा िदनुपन� र नयाँ आई.ई.एम.आई.एस. �ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट त�या� िभडान गरी थप
पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था छ। पा�लकाले भौ.नं.१४६-२०७९।१।४बाट ७५ �ितशत पा�पु�तक अनुदान बापत �.१४५९०९८/- िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा
पुनःभौ.नं.२६९-२०७९।३।२१ बाट थप पा�पु�तक बापत �.५११६१२/-समेत िनकासा पठाएको छ । पा�लकाले यथाथ� िव�ाथ� सं�या स�यापन बेगर थप रकम शैि�क स� २०७९ को
अ�ाव�धक आई.ई.एम.आई.एस.को आधारमा मा� िनकासा गरेकोले तप�सलको िव�ालयलाई थप िनकासा िदई खच� गरेको स�ब�धमा नयाँ आई.ई.एम.आई.एस..बाट िव�ाथ� सं�या िभडान
ग�र खच� एिकन गनु�पन� दे�खएको �

�.सं. िव�ालयको नाम रकम

१ जा�पादेवी मािव, पा�ीबास १४३०३७

२ अ�पूण� मािव सा�े २२२११

३ भारती मािव चुङमाङ ५४७९०

४ बालप� मािव सा�े ३९५०६

५ ढु�ेधारा आिव ८२७५

६ अिनवाय� िनशु�क आिव ४३२६

७ जनक�याण आिव १५४१

८ सर�वती आिव ६८१७

९ नव�दे�वर आिव ४३७४

१० प�क�या �ािव ३५२१

११ प�क�या �ािव रिमते ३१३३

१२ जनता �ािव दान�संह ३५७

१३ सर�वती �ािव दाम�डाँडा ४७७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ ि�भुवन �ािव ३०४१

१५ बालिश�ा �ािव �ल�स�बु ३९४५

१६ जनता �ािव माित�बु ७११

१७ चौरासीदेिव �ािव ६३७

१८ राम मािव मुगा ९०३५५

१९ सर�वती मािव घामे १८७७०

२० �ा सा मािव िडकुरे १४७८०

२१ अमर मािव फलाँटे ३८४६८

२२ शा��तिनवास मािव २२५११

२३ महे�� आिव कावरे ९७४०

२४ �ी �ािव का��के २९५२

२५ शिहद य� �ािव ३४७५

२६ सर�वती �ािव फलाँटे ५९०१

२७ जलक�या देवी �ािव ६४३

२८ जनता �ािव ककु� से २०९४

२९ गुराँसे �ािव िडकुरे १९२८

ज�मा ५१६६१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ ३३ २०७८-७-५ आवास स�ालन अनुदानः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । काय��म
काया��वयन पु��तकको कृयाकलाप नं.२.७.१३.१० मा िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदानको �यव�था रहेको छ । उ� कृयाकलापको बँुदा नं ५.७ मा आवासीय छा�वृ�� �ा�
िव�ालयलाई आवास स�ालन अनुदान बापत २५ जना िव�ाथ� बराबर १ समूह मानी �ित समूह �.२५००००/- रकम िहसाब गरी िव�ालयलाई एकमु� अनुदान िदने �यव�था रहेकोमा
पा�लकाले �ी िशतलादेवी ई��लश मािवलाई (क�ा ५ दे�ख १० को �ित क�ा १३ िव�ाथ�को दरले) कुल ७८ िव�ाथ�को पु��तकामा तोिकए बमो�जम दरले िहसाब गदा� �ित िव�ाथ� जनही
�.१००००/- को दरले �.७८००००/- अनुदान िनकासा गनु�पन�मा �.१००००००/- िनकासा गरेकोले बढी िनकासा िदएको रकम संिघय स��त कोष िफता� गनु�पन� �…

२२०,०००

५९ तलव भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले
�वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट ६ जना �वयसेवक िश�कलाई
१७७६०००।, जालपादेवी �या�पस का १३ जाना िश�कको तलवमा �. १००००००। र बालिवकास सहजकता� र िवधालय सहायक कम�चारी समेत ८१ जनालाई २६८२५०१। गरी कुल
ज�मा � ५४५८५०१ । तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।पा�लकाको आ�त�रक �ोत �यनु भएको अव�थामा िश�कको तलव भ�ामा खच� गन� प�रपािटमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६० पकेट �े� काय��म अनुदानः 
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना प�रयोजना काया��वयन �यानुअल २०७७ वँुदा न�वर ४।१।१३ मा प�रयोजना काया��वयन इकाई, �देश सरकार अ�तग�तको िनकाय र �थानीय
तहले पकेट िवकास काय��म अ�तग�त संचा�लत ि�याकलापह�को एकल वा पकेट �े�का लाभ�ाही एवम् सरोकारवालाह�को सहभािगतामा संय�ु अनुगमन गन� र �थानीय तह र पकेट
सम�वय सिमितले काय��मको साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र तोक�एको ढाँचामा �गित �ितवेदन तयार गरी स�व��धत िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। प�रयोजना अ�तरगत यो वष� छनौट
भएका ३ सहकारीतथा फम�लाई वा�ाको साना �यवसािय पकेट िवकास काय��म अनुदान तफ�  १५ लाख तथा आ�थ�क वष� २०७७।७८ को िनर�तरता काय��म अ�तरगत थप ५ फम�लाई �
८४००००।००समेत � २३४००००।०० अनुदान �दान गरेको दे�ख�छ।उ�े�खत अनुदानमा वोका िवतरण गदा� �ित�पधा� वेगर ख�रद गरेको, ख�रद गरेका वोकाको �वा��य प�र�ण गरेको
�माण समेत �े�ता साथ संल� गरेको दे�खएन। पकेट िवकास काय��म वमो�जम सहकारी तथा फाम�ले तोिकएको काय� गरे नगरेको स�व�धमा िनयमानुसार अनुगमन ग�र �ितवेदन तयार
नगरेकोले अपेि�त उपल��ध हा�सल तथा अनुदानको सदपुयोग स�व�धमा एिकन गन� सिकएन । साथै काय��मको �भावकारीता र उपादेयताका स�व�धमा काया�लयवाट िनर�तर अनुगमन
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ अनुदानको उपयोगः 
पशुप�छी तथा म��य �व��न काय��म स�ालन काय�िवधी २०७८ को वँुदा नं ७ मा �थानीय तहले संचा�लत काय��ममा उपल�ध गरेको रकम कृषक/समूह/सिमित/सहकारी/ िनजी सं�थामा
सदपुयोग भए नभएको र ल�य अनुसार �गित भए, नभएको बारेमा वा अ�य आव�यक �ािव�धक िवषयमा यसै काय� स�ालन �कृयाको दफा ५ उपदफा १ बमो�जमको काय�दलले अनुगमन र
मू�या�न गरी आ�नो राय र सुझाव �थानीय तहमा पेश गनु� पन� र अनुगमन तथा मु�यांकन काय�मा स�ब��धत �ादेिशक म��ालय अ�तग�त �ज�ा ��थत पशु सेवा हेन� िनकायलाई संल� गराउनु
पन� र संघ र �देशले आव�यकता अनुसार अनुगमन तथा मु�यांकन गन� स�ने �यव�था छ ।पशु सेवा शाखाले अनुसूची- ७ र ८ अनुसार फम�ट भरी सम�वय सहकाय� तथा सहअ��त�वको मम�
बमो�जम स�ब��धत िवभाग/िनकाय ह�मा आव�धक �पमा तोिकएको ढाँचामा अिनवाय� �ितवेदन पेश गनु� पन� �यव�था छ । यो बष� नगरपा�लकाले यस िनद�िशका वमो�जमका देहाय वमो�जमका
अनुदान िवतरण गरेको दे�ख�छ । नगरपा�लकाले उ�े�खत अनुदान िवतरणको दोहोरोपना अनुदानको उपयोग र �भावकारीताका स�व�धमा स�झौता अव�ध तथा कानुनमा तोक�एको समय
स�म िनर�तर अनुगमन गनु�पन� दे�ख�छ ।कानुन वमो�जम तोक�एको ढाँचामा �ितवेदन तयार गरी स�व��धत िनकायमा समेत पठाउनुपन� दे�ख�छ ।

�.स काय��मको िववरण फम�को सं�या भु�ानी अनुदान रकम

१ ७५ �ितशत अनदानमा �यापकटर िवतरण १३ ४५५०००।००

२ ७५ �ितशत अनदानमा वोयर वोका िवतरण ६ ४०००००।००

३ छुप� �व�दन काय��म ४ १७३७४००।००

ज�मा २५९२४००।००

६२ ई�धनः 
�देश नं. १ साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधानको िक�सम, इ�धन खच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड
बनाई �योगमा �याउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� इ�धन खच�को कुनै मापद�ड नै तयार नगरी इ�धन (काया�लय �योजन) मा �. २७०९७८४। खच� गरेको छ । पदा�धकारी तथा
कम�चारीलाई मा�सक �पमा िदने इ�धनको मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� रं उपयोगको िववरण खु�ने अिभलेख समेत राखेको पाइएन । ��येक
सवारी साधनको �योगको लगबुक रा�ख स�ब�धी पदा�धकारीले �मािणत गनु�पन�मा लगबुक अ�याव�धक राखेको पाइएन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन इ�धन खच�को मापद�ड बनाई लग
बुक �मािणत गरी रा�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ वडा अ�य�संग कण�धार काय��मः 
�थािनय तहले आ�नो �े�मा अनु�पादक पँू�ज वृि� नह�ने, मह�वकां�ी एंव िवतरण मु�ख योजनाह�लाई िन��सािहत गद� उ�पादन मूलक योजना तथा काय��ममा खच� गनु�पद�छ। नगरपा�लकाले
आ�त�रक �ोत पया�� भै नगरसभाबाट पा�रत योजना काय��म छनौट गरेमा पिन नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरो नपन� गरी काय�िव�ध �वीकृत गरेर मा� काया��वयन गनु�पद�छ।
नेपाल सरकारले �वा��य काय��म अ�तग�त गभ�वती मिहलालाई �वा��य सं�थामा आई गभ�वती जाँच गराउँदा यातायात खच� तथा सु�केरी ह� ँदा पोषण भ�ा तथा �यानो झोला समेत िददै
आएको छ । नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरो ह�ने गरी नगरपा�लका �े� िभ� सु�केरी ह�ने मिहलाह�लाई िनजह�को घरमै गइ वडा अ�य� तथा �वा��यकम� सिहतको टोली गइ
ज�मदता� गरी एउटा कुखुराको भाले, १/१ केजी चना, मटर, मसुरो दाल, २ माना िघउ र �यानो झोला सिहत िवतरण गन� काय��म जन�ितिन�ध िनवा�िचत भएपिछ शु� गरेकोमा यस वष� पिन
काय��म संचालन गरेको पाइयो । यसरी िवतरण गदा� �ित सु�केरीलाई �.२५००। का दरले खच� गरेको दे�ख�छ। पा�लकाका १० वटै वडाका २२० सु�केरी मिहलालाई �. ५४९९८०। खच�
गरेको छ । नगरपा�लकाको आ�त�रक आय �यून भै काया�लय संचालन,तलब भ�ा भु�ानीको लागी राज�व बाँडफाँड वापत संघ र �देश सरकारबाट रकम �यहोनु�परेको ��थित छ । यसरी
आ�त�रक राज�वले धा� नसकेको प�र�े�मा अनु�पादक एवं िवतरणमुखी काय��मलाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

६४ िवतरणमुखी खच�ः 
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमो�जम नगरपा�लकाले योजना /काय��म छनौट गदा� �ितफल �ा� ह�ने, रोजगारी �सज�ना ह�ने, �थानीय �म र �सपको उपयोग गन� �कारका योजना
छनौट एवं काया��वयन ग�रनुपद�छ। नगरपा�लकाले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने उ�पादन एवं उ�पादक�वमा वृि� नह�ने �कृितका िवतरणमुखी काय��म छनौट ग�र िविभ�
संघ, सं�था, समुह �लबह�लाई भु�ानी गरेको छ। नमूना छनौटको आधारमा देहाय अनुसारका भौ.नं तथा िमितबाट ग�रएका खच�लाई उ�ेख ग�रएको छ। देहाय अनुसार बाहेक अ�य य�ता
�कारका खच� समेत नगरपा�लकाले गरेको छ। तस�थ य�ता खच�ह�मा िनय��ण गरी �भावकारी र �ितफल �ा� ह�ने योजना र काय��म मा खच� ग�रनुपद�छ।यस स�व�धमा दे�खएका केही
उदाहरण देहाय वमो�जम रहेका छन ।

भौ न र िमित भु�ानी पाउने रकम

६०४।०६९।२।३१ चेतना यवुा �लव साउ�ड �स�टम ख�रद ९६०००

िविभ� ज�तापाता िवतरण िविभ� �यि� १६४२२०००

२३०।०७९।३।२२ खानेपानी �ा�ी िवतरण १३५ थान ५०००००

५२।०७९।३।२४ िवधुितय चुलो १७० ७७४२१९

२८९।०७९।३।२५ पाईप िवतरण १७ जना १९४७३४.४२

�म भौचर
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६५ किफ िवकास काय��मः 
किफ िवकास काय��मका लािग वडा नं ८ मा ज�गाधिन वृष वहादरु राई र नगरपा�लका िवच २०७८।४।३ मा भएको स�झौता वमो�जम ६० रोपनी ज�गा ७ वष�का लािग उपल�ध गराउने
स�झौता भएको छ । किफ िवकास काय��ममा यो बष� किफ िवकास काय��म अ�तरि�या, छहारी �यव�थापन, िव�वा रोपाई काय�, किफको िवउिवजन ख�रद लगायतका काय�को लािग लािग
पा�लकाले � ११२५०००। िविनयोजन गरी � १०९७२३४।०० खच� गरेको छ । स�झौताको वँुदा नं ३ मा ७ बष�पिछ नगरपा�लकाले पुन आव�यकता महसुस गरेमा दवु ैप�को समझदारीमा
अक� स�झौता गरेर मा�ै काय� गन� सिकने �यहोरा उ�ेख छ । यसरी ७ वष�मा किफको उ�पादन शू�वात मा� ह�ने दे�खएको र किफवाट ७ वष� पिछ ह�ने उ�पादनको लाभ नगरपा�लकाले पाउने
सुिन��चतता भएको दे�खदनै । नगरपा�लकाले गरेको लगानीको �ितफल �ा� ह�ने सुिन��चतता गनु�पद�छ ।

६६ िवपद ्�यव�थापन कोषः
�वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा �वप� �यव�थापनको ला�ग ��येक �थानीय तहमा �वप� �यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको
स� चालन स�ब�धी �यव�था स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको �नयममा तो�कएबमोिजम हुने �यव�था छ।कोषमा गत वष�को मौ�दात समेत �.२२७०८९३।७० आ�दानी भई �.३८२३५३।००
खच� गर� �.१८८८५४०।७० बाँक� देिख�छ।

६६.१ सिमित गठनः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय
िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको भएतापिन बष�भ�रमा १ वठैक व�स ६ �यि�को घरको �ितको �कार िनधा�रण
वाहेक िवपद ्�यव�थापनका स�दभ�मा अ�य काय� गरेको समेत पाइएन। ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ।

६६.२ काय� योजनाः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन
योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र
राहत�यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ् सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ् घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता
अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन� �यव�था छ ।पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका उ�े�खत काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा
िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ।

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

६७ साना �सँचाई योजनाः ३,७१९,२९९
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नगरपा�लकाले साँना �सचाई योजनाह�को भु�ानी गदा� �ोतगत खच� अनुपात िमलाई खच� गनु�पद�छ। जसअनुसार स�व��धत योजना संघ सरकारको �ोतवाट ५० �ितशत, �देश सरकार २०
�ितशत, स�व��धत �थािनय तहवाट २० �ितशत र उपभो�ा सिमित समेतले १० �ितशत अंश �यहोनु�पन� दे�ख�छ । देहाय वमो�जमका १० योजना स�प� भै यो बष� �.२,५७,०२,६४७।००
भु�ानी गदा� नगरपा�लका �ोतवाट �यहोनु�पन� २० �ितशत अंश भ�दा देहायका �ोतवाट वढी खच� लेखेको दे�खयो।नगरपा�लका �ोतवाटवाट �यनु �ययभार गरेको रकम खच� लेखी संघमा
�.२७,७१,२९५।६६तथा �देश सरकारमा �.९,४८,००३।६७ समेत ज�मा �.३७,१९,२९९।३३ िफता� गनु�पन� दे�खएको �

�सन योजनाको िववरण कुल भु�ानी नगरपा�लकाको �ोत
वाट भु�ानी गनु�पन�
२०%

नगरपा�लका �ोत
वाट भु�ानी भएको
रकम

�वीस संघीय �देश नगरपा�लकाले
िफता� गनु�पन�
रकम

१ जोरकुलो �सचाई योजना ५०३६१४७ १११९१४३.७८ २१२४८४ -४४१६६५।३३ -१७२७७४.२२ -२९१८५६.२२ ९०६६५९.७८

२ द�ुक�िन ओ�े कुलो
�संचाई योजना

७५४८३८ १६७७४१.७८ १९४८३८ २५१६१२.६७ -९२२५८.२२ -१३२२५८.२२ -२७०९६.२२

३ आहाले कुलो मम�त १२१५३८२ २७००८४.८९ २८२१६५ १५३२०७.३३ -४६२११.११ -९४९१५.११ -१२०८०.११

४ फावा �सँचाई आयोजना २०१५२१४ ४४७८२५.३३ ० -७३४२६२ १०५६११.३३ १८०८२५.३३ ४४७८२५.३३

५ ओ�े पँधेरी खोला कुलो
छेगुवा खोला �सँचाई
आयोजना

१२२८८२९ २७३०७३.११ ३५३६९१ -११३९०.३३ ९८९३५.११ -६९२६.८९ -८०६१७.८९

६ पाटी ऋणी ढाडे कुलो
�संचाई आयोजना

६०३९८६८ १३४२१९२.८९ ० -१२६८७१०.६७ -६९२९७२.११ ६१९४८९.८९ १३४२१९२.८९

७ नासपातीबारी �संचाई
आयोजना

१४१४२४७ ३१४२७७.११ ३७१८४२ -६६५८४.३३ १६७८७२.११ -४३७२२.८९ -५७५६४.८९

८ �पाटार कुलो मम�त २२२१२६४ ५८२५०३.११ ५७७३८० -८४२४५.३३ १३४६१९.११ -५५४९६.८९ ५१२३.११

९ आईतबारे अमुरा कुलो
मम�त

८६९६६९ १९३२५९.७८ ० -१२४११०.३३ १२५९०.७८ -८१७४०.२२ १९३२५९.७८
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१० ह�लाक� भ�यारे नयाँ कुलो
�संचाई आयोजना

४५०७१८९ १००१५९७.५६ ० ३८७२१७.३३ -३४७४१२.४४ -१०४१४०२.४४ १००१५९७.५६

कुल ज�मा २५७०२६४७ ५७११६९९.३३ १९९२४०० -१९३८९३१ -८३१९९९.६७ -९४८००३.६७ ३७१९२९९.३३

६८ �वयम सेवक िश�कः 
नगरसभाको िनण�य अनुसार यसवष� मा�यिमक िव�ालय �तर �वयंसेवक िश�कलाई मा�सक �२२००० र िन.मा.िव. �तर �ययंसेवक िश�कलाई मा�सक �१८००० का दरले पा�र�िमक
भु�ानी गनु�पन� दे�ख�छ । तर पा�लकाले �वयम सेवक िश�क तलव भ�ा तथा दशैँ खच� भु�ानीमा नगर सभाले िनण�य गरे भ�दा देहाय बमो�जम �. १५६००० बढी भु�ानी गरेको छ । बढी
भु�ानी िदएको रकम असूल ह�नुपन� �.

िश�कको नाम िबधालय मा�सक भु�नी ह�नुपन� रकम मा�सक भु�ानी भएको रकम मिहना ज�मा रकम

�पादेवी पौडेल बाल प� मािव २२००० २४००० १३ २६०००

िब�ण ु�साद नेपाल सर�वती आिव सा�े १८००० २०००० १३ २६०००

हेम बहादरु कँुवर नव�दे�वर आिव १८००० २०००० १३ २६०००

मिनशा राई सर�वती आिव घामे २२००० २४००० १३ २६०००

ल�मी देउजा शा��त िनवास मािव िदयाले २२००० २४००० १३ २६०००

ई��दरा राई महे�� आिव काभरे १८००० २०००० १३ २६०००

ज�मा १५६०००।००

१५६,०००

६९ खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले योवष� खाना तथा िविवधतफ�
�.१७२५२९८।०० तथा कम�चारीलाई नगद खाजा खच� �.२११५०००।०० समेत �.३८४०२९८।०० खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

७० उपभो�ा सिमततफ� को काय�ः

७०.१ उपभो�ा को काम: 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 सेवा मािमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका,आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता
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िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ। नगरपा�लकाले बाटो िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराई
उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको ए�जाभेटर, डोजर, ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ।
उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �ममुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले
उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन। साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा 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� �म मुलक 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�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ। उपभो�ा सिमितले हेिभ इ�वीपमे�टको �योग गरेर िनमा�ण गरेका काय�का केही उदाहरण देहाय वमो�जम रहेका छन ।

उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी
उपकरण

िनमा�ण �यवसािय हेभी उपकरणमा भएको
खच�

वडा नं ९ �त�रय स�पुण� वाटो मम�त वाटो िनमा�ण २२७७२९।
१५

ए�साभेटर ि�लोक िनमा�ण सेवा �ाली १७२०२७।००

िछिपधारा वाँझखोला वेलगैरी रातमाने हाितखक�
सडक

सडक िनमा�ण ३१५२६६।
७४

ए�साभेटर �ी क�सट��सन ए�ड स�लायस� २९७४८५।७५

ख�ीडाँडा वकुै�ठे नयापुल �ािमण सडक सडक िनमा�ण २५१८८४।
४०

ए�साभेटर पा��वास िनमा�ण सेवा २५४३१२।८२

खोलीटार दे�ख वगर स�म नयाँ ट�याक सडक िनमा�ण २४९९९६।
००

ए�साभेटर जय �ी क�सट��सन ए�ड स�लायस�
�ाली

२७७९१०।३४

प�े डढुवा �ािमण सडक सडक िनमा�ण २०००००।
००

ए�साभेटर िछ�म�ता िनमा�ण सेवा २२४३१०।८६

धम�शाला देखी वडा न १० का स�पुण� वाटो मम�त सडक िनमा�ण २३०४८३।
००

ए�साभेटर ि�लोक िनमा�ण सेवा �ाली २२४४३८।६९
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७०.२ उपभो�ा सिमित दता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधान
सिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै। नगरपा�लकाले यो बष� िविभ� १७९ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.४६७२२५१२।०० भु�ानी गरेकोमा यसरी काय�
गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाइएन।�य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�णगन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय�
स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�णकाय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भार मा तीसिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको
लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय�� माफ� त गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ।

७०.३ लागत साझेदारीः नगरपा�लकाको २०७७ माघ २७ गतेको काय�पा�लकाको िनण�यबाट भु�के पा��बास प��पङ को-फाइना��सङ बाट संचालन ह�ने प�रयोजनाको लािग मुगाखोला खानेपानी
उपभो�ा समूह सँग नगरपा�लकाले २०७७ चै� ६ गते स�झौता गरी उपभो�ा समूहले �यहोनुपन� कुल लागतको ३० �ितशत म�ये पाँच �ितशत रकम �.१४२९३६०२। उपभो�ा
सिमितलाई उपल�ध गराउने ग�र स�झौता गरेको दे�खयो।पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई िदएको रकम १४२९३६०२ म�ये � ७३९३९४७ िफता� �लइ � ६८९९६५५ लगानी गरेको छ ।
स�झौताको वुदा नं २ को �यव�था अनुसार उपभो�ा समूहलाई १० वष�मा ऋण चु�ा गन� गरी ५ �ितशत �याजमा ऋण लगानी गरेको दे�ख�छ।उपभो�ा समुहलाई ऋण लगानी गरेको साँवा �
६८९९६५४।९० को २०७७।१२।६ देखी २०७९।३।३२ स�मको ५ �ितशतका दरले ह�ने �याज � ४५५१८५ असुल गनु�पन� दे�खएको �.

४५५,१८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७०.४ अधुरा िनमा�ण काय�ः उपभो�ा सिमितसँग िनमा�णकाय�को स�झोता गदा� एक आ�थ�क वष�िभ� समप� ह�नेगरी गनु�पद�छ।तर नगरपा�लका र उपभो�ा सिमित बीच भएको स�झौता भ�दा देहायका
योजनामा �यनु काय� गदा� काय� स�प� गरेको पाईयो।यो बष� नुमना छनोटका �पमा प�र�ण गदा� १४ �ितशत �यनु काय� गदा� समेत काय�स�प� गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । साल बसा�ल �पमा
बजेट िविनयोजन ह�ने य�ता योजनाह�को काय� समयमा स�प� नह�दा पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत ह�ने दे�ख�छ।तसथ� समयमै काय� स�प� ह�नेगरी उपभो�ा सिमितसँग
स�झौता गनु�पन� दे�ख�छ।यसका केही उदाहरणह� देहाय वमो�जम रहेका छन ।

�स न गो भौ न र िमित योजनाको नाम स�झौता रकम काय� स�प� �यनु भएको काम �यनु �ितशत

१ २५२ २०७९।३।२४ �खरै चौतारा वेलहरे �ािमण सडक २२३२२०।०० १३९५५३।९७ ८३६६६.०३ ३७.४८

२ २५७ २०७९।३।२४ खि�डाँडा वकुै�ठे नयापुल �ािमण सडक ३३३४४४।१४ २५५०५९।०० ७८३८५.१४ २३.५१

३ २५६ २०७९।३।२४ वडा काया�लय ट�स भवन िनमा�ण ५६११९४।६९ ४६८०४४।८३ ९३१४९.८६ १६.६

४ २५३ २०७९।३।२४ पुरानो वाटो �सढी िनमा�ण २७७८१०।१७ २०३९०९।२५ ७३९००.९२ २६.६

५ २७० २०७९।३।२५ भारती मािव फुटवल खेल मैदान िनमा�ण ३३३४४२।४४ १७०७४४।५० १६२६९७.९४ ४८.७९

६ २७९ २०७९।३।२५ ओ�े पधेरीखोला कूलो िनमा�ण १६७८२५२।८५ १४४२१९३।१९ २३६०५९.६६ १४.०७

७१ �धानम��ी रोजगार तफ�  
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले
�थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक सो�ल� काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ७३
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.४४९१९३८। खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई �यनुतम ९६ देखी अ�धकतम १०० िदन रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म
खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

७२ सामा�जक सुर�ा तथा संर�णतफ� ः
सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५,सामा�जक सुर�ा िनयमावली२०७६,िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी
रणनीित-२०७४, सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को �ावधान बमो�जम गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकालाई सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग यो वष� नेपाल सरकारबाट
�.८५०१९०४५/-�ा� भएकोमा सोही रकम खच� देखाई आ�थ�क िववरण पेश भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन:

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२.१ ब�क मौ�दातः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा िव��य ह�ता�तरण माफ� त पा�लकालाई �ा� रकम स�ब��धत आ�थ�क वष� िभ� खच� नभएमा
संघीय संिचत कोष िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकालाई संघीय सशत� तफ�  सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण बापत �ा� रकम म�य खच� भई िन�न रकम मौ�दात रहेको िववरण
लेखापरी�णमा पेश भएकोमा उ� रकम संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

ब�कको नाम मौ�दात रकम कैिफयत

�लोबल आई.एम.ई ब�क पा�ीबास
शाखा

४६८०७.२६ ब�कले पा�लकाको नाममा २४ अग� २०२२ मा �.४६८०७।२६ को मेनेजर चेक ००००१०३३०२१९०१ जारी गरेकोमा संघीय
संिचतकोष दा�खला बाँक�

�लोबल आई.एम.ई ब�क िहले
शाखा

१२४४३.३४ संघीय संिचतकोष दा�खला बाँक� (�याले�स सट�िफकेट बमो�जम)

एन.आई.सी एिशया ब�क �ल १४२४२२.१५ ब�कले पा�लकाको नाममा २२ अग� २०२२ मा �.१४२४२२।२५ को मेनेजर चेक ०००९८२३९८१२३०१ जारी गरेकोमा संघीय
संिचतकोष दा�खला बाँक�

ज�मा २०१६७२.७५

२०१,६७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२.२ बढी भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ाबापत यस पा�लकाबाट ४ वटै �ैमा�सकमा िनकासा िदएको रकमबाट िवतरण ग�रएको भ�ाको �रभस� िफड र पा�लकाबाट पेश भएको लगतक�ा िववरणलाई
आधारमा मानी नमुना छनौट ग�र परी�ण गदा� िन�नानुसारको लाभ�ाहीलाई पाउने रकम भ�दा बढी रकम भु�ानी िदएको दे�खन आएकोले यिकन गरी पाउने आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा
असुल गनु�पन� दे�खएको �…

ब�क वडा
नं

समुह लाभ�ाहीको
नाम

ना.�.नं. रकम कैिफयत

�लोबल
आइएमइ
ब�क िहले

१० अ�य जे�
नाग�रक
भ�ा

का�तादेवी
पोखरेल

१६।
८३

४८००० २०७८।३।३० मा बसाईसराई जनाई लगत क�ा भएकोमा ४ वटै �ैमा�सकको भ�ा िनकासा

�लोबल
आइएमइ
पा��बास

१ द�लत
पोषण

बा�लका
साक�

१८।
११।
२०७७

६३८४ ४ �ैमा�सकमै दोहोरो( खाता नं.५०७०१००५८१७७ र ५०७०१००५८१६८ )

१ अ�य जे�
नाग�रक
भ�ा

फुलमाया
गा�छाक�

५५३५ ८००० दोहोरो दता� जनाई २०७८।६।३० मा लगत क�ा भएकोमा �थम �ैमा�सकमा खाता
नं..K५०७०१००५९८०२ मा �.८०००/- र K५०७०१००५८५७५ मा �.१२०००/- िनकासा भएकोमा
दोहोरो भु�ानी रकम �.८०००/- असुल ह�नुपन�

२ अ�य जे�
नाग�रक
भ�ा

अिडमद�न
थापा

४४३७ ४००० चौथो �ैमा�सकमा बढी भ�ा िनकासा, ४ �ैमा�सकको कुल �.४८०००/- िनकासा िदनुपन�मा �.५२०००/-

िनकासा िदएको

४ द�लत
पोषण

सुसन
िव�वकमा�

२३।७।
२०७४

६३८४ ४ �ैमा�सकमै दोहोरो( खाता नं.५०७०१००५६०२७ र ५०७०१००५६०१८ )

ज�मा ७२७६८

७२,७६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२.३ लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा ऐनको दफा १९ बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट हटाउनुपन� लाभ�ाहीको नाम काया�लय
�मुखबाट िनण�य गराई �णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा पेश भएको लाभ�ाहीको लगत क�ाको िववरणमा
तोिकएको �कृया पुरा ग�र लगत क�ा गरेको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

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

१ ११ २ १० ३ २ ४ ९ ५ १९

६ १७ ७ ८ ८ ११ ९ १२ १० १५

७२.४ िहसाब फरफारखः सामा�जकसुर�ाभ�ािवतरणकार◌्यिव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा �थानीय तहले �िव� गरेको एम आई एस लगतको आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा
रकम िनकासा पाउने र प�र�छेद ५ को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम ब�कमाफ� त िवतरण गनु�पन� �यव�था छ। सोही काय�िव�धको अनुसुची १० को शत� नं ६ र ७ मा तोिकएको ढाँचामा ब�कले
लाभ�ाहीको खातामा भ�ा िवतरण गरेको िववरण खु�ने �रभस� िफड पा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन� समेत �यव�था रहेकोमा पा�लकाले अ�ाव�धक �रभस� िफड �लई िनकासा िभडान गरी
िहसाब फरफारख गरेको दे�खएन। यस स�ब�धमा पा�लकाले ब�कसंग अ�ाव�धक िववरण माग गरीिनकासा िदएको भ�ा रकम िवतरण भए नभएको स�ब�धमा सुिन��चत गनु�पद�छ ।

७३
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

७२०६३००० ०।०० ७२०६३०००

७४
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

७२०६३००० - ४७०३१२४० - ११९०९४२४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


