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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्द्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्द्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्द्मता (Core Values) 

 

स्वतन्द्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्चत्म सभेतको र्वचाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे 
प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना 
सक्ने व्मवस्था छ । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एवॊ नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺण भान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह 
रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम 
तहसॉग सम्फर्न्द्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण 
सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयचारन सम्फन्द्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाान्द्वमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदर्शाता, सेवा प्रवाह रगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्द्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्द्तको खचा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खचा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका तजुाभा 
रगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्द्तरयक तनमन्द्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्द्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पस्मौट सम्फन्द्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन कामभ हनुे 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपर सभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्द्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभाचायीहरू सफैराइा धन्द्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 
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(फागभती प्रदेश रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम) 
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

च.नॊ. ५५६                तभतत् २०७९।३।२० 

र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री नगय प्रभखुज्मू,  
चन्द्रातगरय नगयऩातरका, काठभाडौँ । 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे  मस नगयऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्द्धत अन्द्म र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असय फाहेक, ऩेस बएको २०७८ 
आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्द्धत अन्द्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्द्धत प्रचतरत 
काननुफभोर्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
१.  मस नगयऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉचा ऩूणारुऩभा प्रमोग गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गयेको छैन । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.8 कयोड 44 राख 21 हजाय फेरुजू देर्खएको छ। सोभध्मे प्रततर्क्रमाफाट रू.89 राख 51 हजाय पस्मौट बई रू.7 कयोड 
54 राख 69 हजाय फाॉकी यहेको छ । फाॉकी फेरुजू भध्मे असरु गनुाऩने रू.1 कयोड 17 राख 40 हजाय,  प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.3 
कयोड 29 राख 98 हजाय, तनमतभत गनुाऩने रू.1 कयोड 38 राख 4 हजाय य ऩेश्की रू.1 कयोड 69 राख 28 हजाय यहेको छ ।ऩातरकाको 
गतवषा सम्भको रु.३१ कयोड ८५ राख ७२ हजाय फेरुजू फाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पर्छ्यौट एवॊ मो वषा कामभ बएको 
फेरुजू सभेत हारसम्भको अद्यावतधक फेरुजू रु.२९ कयोड ७० राख ९१ हजाय यहेको छ । चन्द्रातगरय नगयऩातरकाको फेरुजू वगीकयण य 
अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. मस नगयऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभाचायीको 
दयफन्द्दीअनसुाय ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, र्वतयणभखुी 
कामाक्रभ सञ्चारन गयेको, आन्द्तरयक तनमन्द्रण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा  औल्माइएको छ। कामाारमफाट 
सम्प्ररे्षत रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवेदन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

४.   आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै 
जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्द्धत अन्द्म प्रचतरत कानूनफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्द्र 
छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आचायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त 
गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   
र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको र्जम्भेवायी 

आतथाक कामातफतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्द्म प्रचतरत काननु फभोर्जभ सही 
य मथाथा हनेु गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्द्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा यर्हत स्वरूऩभा फन्न े
गयी आवश्मक आन्द्तरयक तनमन्द्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।नगय कामाऩातरका, नगय प्रभखु य प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत नगयऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।   
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्द्म गल्ती सभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा यर्हत होस  बनी उर्चत आश्वस्तता प्राि गयी 
याम सर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो।रेखाऩयीऺणभा उर्चत आश्वस्ततारे साभान्द्म स्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हनु्द्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्द्धत अन्द्म प्रचतरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजन्द्म वा अन्द्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनर्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्द्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजन्द्म वा अन्द्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ। 

 

 

 

 

  

         (तररोचन आचामा) 
       नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 

 

चन्द्रातगरय नगयऩातरका, काठभाडौँ 
फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्द्म कायोफाय) 

२०७७।७८  
(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात 
ऩेश 

नबएको 

याजस्व 
रगत 

र्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्द्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्द्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्द्तक
 

रगती
 

40 220 84421 0 23 8951 ४० 197 75469 11740 13804 32998 ० ० 46801 16928 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

काठभाण्डौं ३१८५७२ ० ९६९५० २२१६२२ ० ७५४६९ २९७०९१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : च��ािगरी नगरपा�लका, काठमाडौ ँ, च��ािगरी नगरपा�लका , काठमाडौ ँ

काया�लय �मुख िनरज पाैडेल २०७७-११-२ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख राजे�� काक� २०७७-४-१

लेखा �मुख ल�मी सुवेदी २०७७-९-२०

लेखा �मुख नारायण �साद नेपाल २०७७-४-१

बे�जु रकम ८४,४२०,६४०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २८,१२,२९,२१८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६१,६४,७४,००० चालु खच� ६२,७८,२१,८६६.५८

�देश सरकारबाट अनुदान ९,१४,४१,००० पँूजीगत खच� ७१,२४,४५,४८०

राज�व बाँडफाँट ४८,४२,०१,७७०.४२ िव�ीय/अ�य �यव�था २२,०२,२४,७२३.३

आ�त�रक आय २३,२९,८७,८७५.२१

अ�य आय २२,३२,०९,२२१.५९

कुल आय १,६४,८३,१३,८६७.२२ कुल खच� १,५६,०४,९२,०६९.८८

बाँक� मौ�दात ३६,९०,५१,०१५.३४
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��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� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका
अ�तग�त १५ वडा, ७८ सभा सद�य, ४३.९ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ८५ हजार १९८ जना जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा बैठक भ�ा बापतको बे�जु रकम �.१५,७००।०० असुली भई नगरपा�लकाको स��तकोषमा दा�खला भएको छ ।

३ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका
आय-�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छः

�ा�ी भु�ानी िहसाव
िववरण िट�पणी यस वष�  �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) २,१�,६�,०�,�४७.७६ १,२३,२७,�६,३६२.३९ १,२३,२७,�६,३६२.३९ १,४६,९३,७३,२२१.�३ १,४६,९३,७३,२२१.�३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) २,०�,४९,��,०९१ १,१�,६�,६९,�४�.६३ १,१�,६�,६९,�४�.६३ १,०२,�४,��,३७२.२६ १,०२,�४,��,३७२.२६

११००० कर ११ ७१,४६,�४,६९० �७,�०,७७,७२७.४६ �७,�०,७७,७२७.४६ ३६,९९,�७,७२१.४३ ३६,९९,�७,७२१.४३

१३००० अनुदान ��,७९,१�,००० ४३,९३,७९,९०० ४३,९३,७९,९०० ६१,७२,४६,२०० ६१,७२,४६,२००

संघीय सरकार १२ ७६,६४,७४,००० ४३,९३,७९,९०० ४३,९३,७९,९०० �४,९�,९६,२०० �४,९�,९६,२००

�देश सरकार १२ ९,१४,४१,००० ० ० ६,७६,�०,००० ६,७६,�०,०००

१४००० अ�य राज�व �१,२४,१�,४०१ १३,९१,११,९१�.१७ १३,९१,११,९१�.१७ ४,१२,२१,४�०.�३ ४,१२,२१,४�०.�३

ख. अ�य �ाि� ७,१�,२३,४�६.७६ ७,६१,�६,�१६.७६ ७,६१,�६,�१६.७६ ४४,०९,१७,�४९.२७ ४४,०९,१७,�४९.२७

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० १६,�७� १६,�७� १६,१०,९�,�४६.७० १६,१०,९�,�४६.७०

कोषह� ७,१�,२३,४�६.७६ ७,��,�२,��१.७६ ७,��,�२,��१.७६ २७,७६,६७,६९९.�७ २७,७६,६७,६९९.�७

धरौटी ० २,�७,३६० २,�७,३६० २१,�१,६०३ २१,�१,६०३

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) २,४६,��,२९,४�६.७६ १,३�,७९,०�,१�४.०� १,३�,७९,०�,१�४.०� १,२०,४४,�१,६१२.०३ १,२०,४४,�१,६१२.०३

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) २,३९,४०,०६,००० १,३४,०२,६७,३४६.�� १,३४,०२,६७,३४६.�� ९९,६९,००,��६.�९ ९९,६९,००,��६.�९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� ३�,�२,३४,००० ३�,९२,६६,४�६.६९ ३�,९२,६६,४�६.६९ ३४,२२,��,९�७.६३ ३४,२२,��,९�७.६३

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� ३३,९४,७९,००० २१,६३,७२,३३९.�९ २१,६३,७२,३३९.�९ २३,१६,�०,�०१.९४ २३,१६,�०,�०१.९४

२�००० सहायता (Subsidy) १� ३,�०,०१,००० २,७९,६३,१�० २,७९,६३,१�० १,९०,३४,६९९.�० १,९०,३४,६९९.�०

२६००० अनुदान १� २०,००,००० ७,�९,७१� ७,�९,७१� १,२४,�४,�०० १,२४,�४,�००

२७००० सामा�जक सुर�ा १� १७,�२,७०,००० १,�६,�०,६३� १,�६,�०,६३� १,१६,६�,�०६ १,१६,६�,�०६

२�००० अ�य खच� १� ७�,००,००० ४७,७९,�४० ४७,७९,�४० �२,२�,३�२ �२,२�,३�२

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� १,४४,६�,२२,००० ७१,२४,४�,४�० ७१,२४,४�,४�० ३७,४�,�४,०३९.�२ ३७,४�,�४,०३९.�२

घ. अ�य भू�ानी ७,१�,२३,४�६.७६ ४,७६,३७,�०७.४७ ४,७६,३७,�०७.४७ १,२०,४४,�१,६१२.०३ १,२०,४४,�१,६१२.०३

कोषह� ७,१�,२३,४�६.७६ �,२१,१७,३�९.९३ �,२१,१७,३�९.९३ २०,६३,�२,४�०.४४ २०,६३,�२,४�०.४४

धरौटी ० �,१६,�०० �,१६,�०० ११,९�,२७� ११,९�,२७�

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� (�२,९६,०�२.४६) (�२,९६,०�२.४६)

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (३०,९०,२०,९०९) (१�,�१,४�,७९१.६६) (१�,�१,४�,७९१.६६) २६,४९,२१,६०९.�० २६,४९,२१,६०९.�०

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) �१,०४,४�,१२० �१,०४,४�,१२० २�,२२,६४,२६६.�० २�,२२,६४,२६६.�०

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (३०,९०,२०,९०९) ३�,�२,९६,३२�.३४ ३�,�२,९६,३२�.३४ �४,७१,��,�७६.३० �४,७१,��,�७६.३०

ब�क तथा नगद बाक� २४ ३६,९०,�१,०१�.३४ ३६,९०,�१,०१�.३४ ७०,�७,९७,��३.७� ७०,�७,९७,��३.७�

नगरपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको खच� शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� शीष�क बजेट िनकासा
१ ग�रबसँग िव�वे�वर काय��म �४६००० �४४०००
२ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण काय��म १३९१�१००० १३६६०२०६९
३ �थानीय िवकास पूवा�धार सा�ेदारी काय��म २३०००००० १९९४६९०९

ज�मा १६२७२७००० १�७०९२९७�

४ आ�त�रक लेखापरी�ण
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३३ बमो�जम आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन�मा यस पा�लकाले अ�तर सरकारी िव�
ह�ता�तरणतफ� को तपशील बमो�जमको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

�स.नं. िववरण िनकासा खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ सामा�जक सुर�ा १३६६०२०६९.०० १३६६०२०६९.००

२ �थानीय पूवा�धार
िवकास साझेदारी
काय��म

१९९४६९०९.०० १९९४६९०९.००

३ �देश पूवा�धार
िवकास काय��म

४५४१४४८३.५२ ४५४१४४८३.५२

४ गरीबसँग िव�वे�वर
काय��म

५४४०००.०० ५४४०००.००

ज�मा २०१९६३४६१.५२ २०२५०७४६१.५२

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराए तापिन
तपशील बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको पाइएन । आ�त�रक लेखापरी�णलाई थप �भावकारी गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई चु�त
द�ु�त बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

अनुदान
�दान गन�
िनकाय

अनुदानको
�कार

�ा� रकम खच�

नेपाल
सरकार

सशत� ३७६३७४०००.०० ३४३०७४६६७.९७

नेपाल
सरकार

समपूरक
अनुदान

४६०००००.०० ३१०५३००.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नेपाल
सरकार

िवशेष
अनुदान

१५००००००.०० ९०००००.००

�देश
सरकार

सशत� ४७०३५०००.०० ३५४८४०७८.००

�देश
सरकार

समपूरक २९९९७०००.०० २८६५४१८१.००

�देश
सरकार

िवशेष
अनुदान

३००००००.०० १६५५४५०.००

ज�मा ४७६००६०००.०० ४१२८७३६७६.९७

५ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा
संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन
गनु�पन�मा नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष�िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
नगरेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको
म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा नगरेको
क�ा गरेको कर तोिकएको अव�धमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख
समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका
सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सूचना �िव�ध िनय��ण 

सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारसंग स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धसंग स�ब��धत
�णाली �यव�था, �वेश िनय��ण लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार
दे�खयो ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िव�ध प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िव�ध प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम
काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िव�ध लागू गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा
नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

७ चौमा�सक �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण
अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� � ७१ करोड २४ लाख ४५ हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ५२.७५ �ितशत र आषाढमा
२७.४६ �ितशत खच� गरेको पाइयो । यसरी आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�धक मा�ामा काय� स�ालन गदा� स�ा�लत काय��म तथा िनिम�त
संरचनाको गुण�तर तथा दीगोपनामा समेत नकारा�मक असर गन� ��थित रह�छ । तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�य�धक खच� गन� �बृ��मा
िनय��ण तथा सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत� स�व�धी कानून बमो�जम
अवकास ह�दा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण औष�ध लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकाश कोष �थापना
गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को दफा ९१.२ अनुसार आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ �चलनमा
आए पिन हालस�म पिन १८ जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको एकमु� मा�सक तलब भ�ा �.६,३१,५९१। को १० �ितशत मा�सक�पमा
�.६३,१५९.१० ले १२ मिहनाको � ७,५७,९०९।२० क�ी गरी अवकास कोषमा ज�मा गरेको दे�खएन । िविभ� पदमा काय�रत १८ कम�चारीको
उ�े�खत ऐन अनुसार २०७७ �ावणदे�ख२०७८ आषाढस�म १२ मिहनाको तलव भ�ा �.७७,७७,०९२। भु�ानी भएको छ । �थानीय सेवा ऐन
तजू�मा भैनसकेको, सािवक �थानीय तहबाट समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी �प� कानूनी �यव�था नभइसकेको कारण क�ी
नगरेको पा�लकाले जनाएको छ । कम�चारीबाट क�ा गरी अवकास कोषमा दा�खला गनु�पन� रकम दा�खला गरेको छैन । यस बष� कम�चारीको मा�सक
तलव भ�ाको १० �ितशतका दरले ह�ने रकम ट� ा�सफर गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ सशत� रकम िफता� 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.स. ०७४।७५ च.नं.१०६४ िमित २०७५।०३।०३ को सशत� अनुदान रकम िफता� स�व�धी
िवषयको प� अनुसार िविभ� तीन िक�तामा �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको र सशत� अनुदानमा मु�यतया िश�ा, �वा��य र कृिष पशु पं�ी म��ालय
लगायतवाट �ा� भएको रकम २०७८ आषाढ मसा�तस�म खच� ह�न नसकेको रकम संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा सशत�
नेपाल सरकार सशत�, समपूरक र िवशेष अनुदानको रकम र �देश सरकारको सशत� तथा समपूरक अनुदानको रकम �.४७,६०,०६,०००। िनकासा
भई �.४१,२८,७३,६७६।९७ खच� भई बाँक� �.६,३१,३२,३२३।०३ िफता� गनु�पन�मा सो रकम िफता� गरेको पाइयो ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� बाँक� िफता� गरेको

नेपाल सरकार सशत� अनुदान ३७६३७४०००.०० ३४३०७४६६७.९७ ३३२९९३३२.०३ ३३२९९३३२.०३

नेपाल सरकार समपूरक अनुदान ४६०००००.०० ३१०५३००.०० १४९४७००.०० १४९४७००.००

नेपाल सरकार िवशेष अनुदान १५००००००.०० ९०००००.०० १४१०००००.०० १४१०००००.००

�देश सरकार सशत� अनुदान ४७०३५०००.०० ३५४८४०७८.०० ११५५०९२२.०० ११५५०९२२.००

�देश सरकार समपूरक अनुदान २९९९७०००.०० २८६५४१८१.०० १३४२८१९.०० १३४२८१९.००

�देश सरकार िवशेष अनुदान ३००००००.०० १६५५४५०.०० १३४४५५०.०० १३४४५५०.००

ज�मा ४७६००६०००.०० ४१२८७३६७६.९७ ६३१३२३२३.०३ ६३१३२३२३.०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १८ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, १७
काय�िव�ध, िनद�िशका ३, मापद�ड १ आचार संिहता १ नीित तथा काय��म ४ समेत ४६ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै
पा�लकाले सबै कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह� काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

११ �याय स�पादन 

�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� १५ र यो बष� थप भएको २३ गरी कुल ३८ िववाद दता� भएकोमा २२ वटा मा� फ��यौट
भई १६ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१२ स�प�� उपयोग र संर�ण

१२.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने
स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�तिभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन
तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.२ नगरपा�लका कासा�यालयले व�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख राखेको छैन

अिभलेख अ�ाव�धक छैन
स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन
संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�डको पालना भएको छैन
संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पत� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको
अित�मण नभएको अनुगमन गरेको छैन ।

१३ कम�चारी दरव�दी तथा पदपूित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता
समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने
�यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत २७९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत
सिहत १६७ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका क��यूटर
अ�धकृत सूचना �िव�ध अ�धकृत र कानून अ�धकृत सिहत ११२ पदह� �र� रहेका छन् । पा�लका काया�लयतफ�  सहायक�तरको ७ जना अ�थायी
पदपूित� र १०० जना करारमा िनय�ु गरेको पाइयो । �थायी दरब�दी पदपूित� नगरी दरब�दी �शासन अ�धकृत ज�ता मह�वपूण� पदह� पदपूित� नगरेकोले
काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा
�वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ करार कम�चारी 
�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 । �यसै गरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी,
�ल�बर, इले�टी�सयन, चौक�दार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत
पद वाहेकको िविभ� पदमा ७६ जना सशत�का अनुदानको बजेटबाट करार िनयिु� गरी बष�भ�रमा �.३०६,७८,२७४। भु�ानी गरेको पाइयो ।

�.स. कम�चारीको िववरण बािष�क तलव पोशाक भ�ा �थानीय भ�ा ज�मा �ोत कम�चारी स�या

१ काया�लय करार २११६९३३० ६२०००० ४८८५२२४ २६६७४५५४ आ�त�रक ६४

२ �वा��य करार ३२९१८६० ० ० ३२९१८६० नेपाल सरकार सशत� १०

३ सहरी �वा��य करार ६९१८६० २०००० ० ७११८६० �देश सरकार सशत� २

ज�मा २५१५३०५० ६४०००० ४८८५२२४ ३०६७८२७४ ७६

१५ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी खच� लेखेको पाइयो ।

१६ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने
�गितका योजना छनौट गरी �ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन भएको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह 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�मुख �ी �लसा नकम�ले २०७७।३।१० गते �.२ अरब ३४ करोड ७ लाख ३२ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७७।३।३० 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 । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१८ अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार
गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.८
करोड २ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िबिभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ�  र पँूजीगततफ�  शीष�कमा �.८ करोड २
लाख बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१९ काय��म संशोधन गरी खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७
बमो�जम काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत आ�त�रक �ोत चालुतफ� को ८ वटा
काय��मबाट �.१,५०,००,०००। रकमा�तर गरी कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कारमा �.१,६६,००,०००। मेिशनरी औजार र फिन�चर तथा िफ�चस�
समेत ५ काय��ममा समेत �.३,१६,००,०००। काय��म संशोधन गरी रकम खच� गरेको दे�खएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० �े�गत बजेट तथा खच� 
पा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ५५ करोड ७९ लाख ८५ हजार र खच� ४० करोड ४ लाख १५ हजार को आधारमा सम� �पमा ७१.७६
�ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ५१४००० १५७१६७३९ २.२

२ सामा�जक िवकास ९९१३६९९८ ५७०८०००५. ८.०१

३ पूवा�धार िवकास १२६७९८५००२. ६२०३०८८९३ ८७.०७

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ४६५०००० १२४०२६९ ०.१७

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २३३५०००० १८०९९५७४. २.५५

कुल ज�मा १३९५६३६०००. ७१२४४५४८०. १००.

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी पूवा�धार िवकासमा ८७.०७ �ितशत, सामा�जक िवकासमा ८.०१,

काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा २.५५ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा ०.१७ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  २.२०
�ितशत मा� खच� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ भु�ानी बाँक�को िबबरण 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय
�मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �मािणत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय
तहले २०७६।७७ मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई �.१,८१,४८,२६१। भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय �मुखबाट
�मािणत गराएको आधारमा यो बष� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । आ�थ�क बष� २०७७।७८ को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था गरी उ�
रकम भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठूलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको
दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नह�ने �यब�था िमलाउनु
पद�छ ।

२२ अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त
सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको
पाइएन ।

२३ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान,

ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण
सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको पाइयो । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा,
बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजू�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन
मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार नगनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क
वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको
पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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२४ चौमा�सक �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय�तर, �देश�तर, �ज�ा�तर तथा
के��ीय�तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गित िववरण तयार गरेको पाइएन ।

२५ राज�व अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� कानून अनुसार कर लगाउनुपन� तथा असुल गन�स�ने
�यव�था रहेको छ । जसअनुसार नगरपा�लकाले यो वष� िविभ� शीष�कमा �.१,२२,७०,७०,०९१। राज�व संकलन अनुमान गरेकोमा
�.७१,७१,८९,६४५।६३ संकलन गरेकोले �.५०,९८,८०,४४५।३७ (अनुमानको तुलनामा ४१.५५ �ितशत) घटी राज�व संकलन गरेको छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. �ितशत

११३१३ एक�कृत स�प�� कर ९५०००००० ३६१५९२९४.८३ ३८.०६

११३१४ भूिमकर/मालपोत ३६०५०००० १४८३७८०८.९३ ४१.१६

११३१५ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ३८००००००० ३५४४८४५३१.६१ ९३.२९

११३२१ घरवहाल कर ३२०००००० ३५४१४९७७.३८ ११०.६७

११३२२ वहाल िवटौरी कर ११००००० ५६१२४८६.९ ५१०.२३

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर १००३१९६९० ९४५३९२९३.४८ ९४.२४

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १६०००००० ० ०

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर ३७०८५००० ३५१७७९४५.३३ ९४.८६

११४७१ बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने मनोर�न कर ५०,००० ० ०
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११४७२ बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने िव�ापन कर ८९५०००० २४,०९९ ०.२७

११६३१ कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर १०००००० २२७६९० २२.७७

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर ४६००००० १५६४९१० ३४.०२

११६९१ अ�य कर २५००००० ३४,६९० १.३९

ज�मा कर राज�व ७१४६५४६९० ५७८०७७७२७.४६ ८०.८९

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� ह�ने आय १००००० ० ०

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी ७००००० ८०,४०० ११.४९

१४२२१ �याियक द�तूर १००००० ० ०

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क २००००० २९८३७०० १४९१.८५

१४२४२ न�सापास द�तुर ५००००००० ३६७६४९३७.२ ७३.५३

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ३००००००० ३५५१५२२६.१७ ११८.३८

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ४०००००० ० ०

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ४०००००० ० ०

१४२४९ अ�य द�तुर ३५००००० ९२,००१ २.६३

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर १५०००००० ५३५१९८६१.३ ३५६.८
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१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत १००००० ५४६५०० ५४६.५

१४५२९ अ�य राज�व ३८९७१५४०१ ९११,१२० ०.२३

१४६११ �यवसाय कर १५०००००० ८६९८१७२.५ ५७.९९

ज�मा गैर कर राज�व ५१२४१५४०१ १३९१११९१८.१७ २७.१५

ज�मा आ�त�रक राज�व १२२७०७००९१ ७१७१८९६४५.६३ ५८.४५

२६ घटी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम रकम �ा� त भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको
भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा राखी ब�क दा�खला गनु�पन�छ । वडा काया�लय १४ ले आ�थ�क वष� समा� त
भएपिछ पिन �.८०,८६४। राज� व बैक दा�खला गन� बाँक� दे�खएकोले स�ब��धत �यि�बाट कानून बमो�जम असुल गरी ब�क दा�खला गनु�पन� �.

८०,८६४

२७ नगदी र�सद र� 

नगरपा�लकाको अ�धकांश आ�दानी स�टवेयर माफ� त लेखाकंन गन� गरेकोमा यस आ�थ�क वष�मा नगरपा�लकाले स�टवेयर माफ� त राज�व रकम
�.५१,५४,८०,२०४।२५ आ�दानी गदा� स�प�� तथा मालपोततफ�  �.१,३२,२४,८२१।७२ र नगदी र�सदतफ�  �. १,२८,९९,५९७।३७ को र�सद
र� ग�रएको पाइएकोले पा�लकाले उ� र�सद र� ह�नुको कारण यिकन गरी यस �कारका काय�ह�लाई िनय��ण गनु�का साथै िव�ीय अनुशासन कायम
गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 101

२८ कवाडी कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी,
वनकस (खर), कवाडी माल, �च�लत कानून बमो�जम िनषे�धत जीवज�तु बाहेकका अ�य मृत वा मा�रएको जीवज�तुको हाड, सीङ, �वाँख, छाला वा
य�तै �कृितको व�तुको �यावसाियक उपयोग गरेबापत गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवज�तु कर लगाउने उ�ेख छ ।
पा�लकाले २०७७।०७।२८ गते बसेको ९२ औं काय�पा�लकाका बैठक�ारा आ.व. २०७७।७८ मा कवाडी कर लगाउने िनण�य गरी सो िनण�यलाई
काया��वयन गराउनको लािग उप�यकाका पा�लकाह�बाट सहमित माग गरी २०७७।१२।१० गतेको ९७ औं नगर काय�पा�लकाको बैठकबाट आ.व.

२०७७।७८ को ३ मिहनाको लािग गोरखाप� राि�� य दिैनकमा बोलप� सूचना आ�ान गन� र टे�डर �ि�या पूरा नह��जेलस�म अमानतबाट कवाडी कर
उठाउने िनण�य गरी िमित २०७७।१२।१५ गते �यूनतम �.६ करोडमा कवाडी करको टे�डरको लािग �थम पटक सूचना �कािशत गरेकोमा तोिकएको
िमितमा बोलप� ख�रद नभएको पा�लकाले जनाएको छ । साथै टे�डर �ि�या पूरा नह��जेलस�म अमानतबाट कवाडी कर उठाउने िनण�य बमो�जम र�सद
नं. १ दे�ख २००० स�म ४० ठेली नगदी र�सद छपाइ गरी िमित २०७७।१२।१६ बाट र�सद न�बर १ दे�ख १६८७ स�म र�सद �योग गरी आ.व.

२०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म �.१,८३,४४,६३०। नगरपा�लकाको िविवध खातामा ज�मा गरेको िववरण �ा� भएको छ ।

२९ ह�ी छालाको कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी,
वनकस (खर), कवाडी माल, �च�लत कानून बमो�जम िनषे�धत जीवज�तु बाहेकका अ�य मृत वा मा�रएको जीवज�तुको हाड, सीङ, �वाँख, छाला वा
य�तै �कृितको व�तुको �यावसायी उपयोग गरेबापत गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवज�तु कर लगाउने उ�ेख छ ।
पा�लकाले यो वष� ह�ी छाला कर संकलन गन� र�सद न�बर १ दे�ख १९०० स�म ३८ ठेली नगदी र�सद छपाइ गरेकोमा र�सद न�बर १४५१ दे�ख
१९०० स�मको र�सद �योग गरी ह�ीको �ित के.जी. �.१। र छाला सानो (खसी) को �ित के.जी. �.१५। र छाला ठूलो (राँगा भ�सी) को �.३०। को
दरमा ज�मा �.१७,९२,६००। आ�दानी गरेको छ । र�सद न�बर १४०१ दे�ख १४५० स�म १ ठेली �ज�सी शाखामा बाँक� ह�नुपन�मा लेखापरी�णको
�ममा र�सद िनय��ण खाता �ा� ह�न नआएको र बाँक� र�सद पिन पेस ह�न आएन । बाँक� १ ठेली �याड र�सद कुन �योजनका लािग �योग भएको हो
यिकन ह�न नसिकएकोले पा�लकाले उ� १ ठेली स�ब�धमा छानिवन गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

३० च��ािगरी िह�सको आय ४,८०३,९०३
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�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (१) अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालनमा रहेका केबलकार,

ट� े िक�, कायािक�, �यानोिन�, ब�ी ज�प, �जप�लायर, र् या��ट�, �यारा�लाईिड� लगायतका �थानीय पय�टन, मनोर�जन तथा साह�सक खेलकुद
स�ब�धी सेवा वा �यवसायमा सेवा शु�क लगाउन स�ने �यव�था छ। तर अक� गाउँपा�लका वा नगरपा�लकासँगको सीमा नदी वा एकभ�दा बढी
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकालाई समेटेर स�ालन ह�ने सेवा वा �यवसायमा शु�क लगाउँदा स�ब��धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकासँग सम�वय गनु�पन�
�यव�था छ । च��ािगरी नगरपा�लका, थाहा नगरपा�लका, मकवानपुर र ई��सरोवर गाउँपा�लका, मकवानपुर अ�तग�त च��ािगरी डाँडामा पु� च��ािगरी
िह�स �लिमटेड�ारा केबलकार स�ालन भइरहेको छ । केवलकार िटकट िब��बाट आ�दानीको २ �ितशत एकमु� �ज�ा सम�वय सिमितमा पठाउने र
उ� रकमको २ �ितशत �ज�ा सम�वय सिमित काठमाड�लाई छु�ाई बाँक� रहेको रकमको ६० �ितशत च��ािगरी नगरपा�लकालाई बाँडफाँट गरी
बाँक� रहेको रकमलाई थाहा नगरपा�लका ५१ �ितशत र ई��सरोवर नगरपा�लका ४९ �ितशतका दरले बाँडफाँट गन� िमित २०७५।२।१३ र २०७५।
२।२६ मा �ज�ा सम�वय सिमित काठमाड�, च��ािगरी नगरपा�लका, थाहा नगरपा�लका, ई��सरोवर गाउँपा�लका मकवानपुर र च��ािगरी िह�सका
�ितिन�धह� सिहतको संय�ु बैठकको िनण�य बमो�जम आ.व. २०७५।७६, २०७६।७७ र २०७७।७८ को पौष मिहनास�मको केबलकार स�ालन
द�तुर वापत �ज�ा सम�वय सिमित काठमाड�बाट �ा� रकम �.८५,२४,७५३।७२ लाई बाँडफाँट गरी यस पा�लकालाई �.५०,१२,५५४।८० �ा�
गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा च��ािगरी िह�स �ा.�ल.को लेखापरी�ण �ितवेदन माग गरी परी�ण गदा� उपरो� ३ आ�थ�क वष�मा १३८९१४१
केबलकार या�ुबाट �.८३,४७,३२,७६६। िटकट िब��बाट आ�दानी गरेकोमा आ�दानीको २ �ितशतका दरले �.१,६६,९४,६५५।३२ एकमु� �ज�ा
सम�वय सिमित काठमाड�मा पठाइ उ� रकमको २ �ितशतले �ज�ा सम�वय सिमित काठमाड�को क�ा गरी बाँक� रहेको रकमको ६० �ितशतले ह�न
आउने �.९८,१६,४५७।३३ च��ािगरी नगरपा�लकामा �ा� ह�नुपन�मा �.५०,१२,५५४।८० मा� �ा� भएको िववरण पेस भएको छ । अतः पा�लकाले
�ज�ा सम�वय सिमित, काठमाड�सँग सम�वय गरी �ा� भएको तथा ह�नुपन� आ�दानी यिकन गरी नपुग �.४८,०३,९०२।५३ आ�दानी बाँ�नुपन� �.

आ.व. या�ु सं�या आ�दानी २ �ितशत द�तुर �जसस द�तुर २
�ितशत

�जसस क�ा पिछको
रकम

न.पा. द�तुर ६०
�ितशत

२०७५।
७६

७२९६०३ ४४१६७७९२१. ८८३३५५८.४२ १७६६७१.१७ ८६५६८८७.२५ ५१९४१३२.३५

२०७६।
७७

४५१२७८ २८०३१०४३७. ५६०६२०८.७४ ११२१२४.१७ ५४९४०८४.५७ ३२९६४५०.७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७।
७८

२०८२६० ११२७४४४०८. २२५४८८८.१६ ४५०९७.७६ २२०९७९०.४ १३२५८७४.२४

ज�मा १३८९१४१ ८३४७३२७६६. १६६९४६५५.३२ ३३३८९३.११ १६३६०७६२.२१ ९८१६४५७.३३

�ा� भएको ५०१२५५४.८

बाँक� ४८०३९०२.५३

३१ िश�क दरब�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस
�थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका २४ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको
दे�ख�छः

�.सं िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ २४ िव�ालय ३६५ ३६५ ७९ ९९७९

यस पा�लकामा २४ िव�ालयह� संचालनमा रहेकोमा ३६५ िश�क दरब�दीमा ३६५ पदपूित� भएको र पदपूित� म�ये ७९ िश�क करार तथा राहतमा
रहेको दे�खयो । ती िव�ालयह�मा EMIS अिभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� सं�या ९९७९ रहेको छ ।

३२ सेनेटरी �याड िवतरण 

सेनेटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा २० को उपदफा (६) मा सेनेटरी �याड िवतरणको काय��म �यव��थत गन�
स�दभ�मा �थानीय तहले िव�ालयको शैि�क �यव�थापन सूचना �णालीको त�या�सँग स�यापन गरी सेनेटरी �याड आव� यकपन� छा�ाह�को सं�याको
आधारमा यस काय�िव�ध बमो�जम ह�ने गरी िव�ालयह�को खातामा रकम िनकासा गन�स�ने �यव�था छ । �य�तै काय�िव�धको दफा १९ को उपदफा (४)

मा नेपाल सरकारबाट सशत� अनुदानको �पमा िव�ीय ह�ता�तरण माफ� त �ा� त भएको �ोत सेनेटरी �याड ख�रद गन� बाहेक अ�य ता�लम, तलबभ�ा,
ढुवानी, �ाथिमक उपचार साम�ी ख�रद ज�ता कुनै पिन काय�मा खच� गन� नपाइने �यव�था छ । पा�लकाले भौ.नं. १३६ िमित २०७८।२।१३ बाट २४

२,१५०,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वटा िव�ालयलाई �.२१,५०,१००। अनुदान िनकासा गरेको पाइयो । यसरी िव�ालयह�लाई रकम िनकासा प�चात् िव�ालयले सेनेटरी �याड ख�रद
गरी �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँधी िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको िववरण �ा� ह�न नआएकोले िवतरण गरेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा
िव�ालयह�बाट असुल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ भीम उ.मा.िव. बाडभ�याङ ११७९००

२ �भात मा.िव. महादेव�थान थानकोट २७१८००

३ च��डकादेवी मा.िव. बाडभ�याङ ८१९००

४ बल�बु मा.िव. बल�बु २३३१००

५ �ीकृ�ण मा.िव. चौिकटार ७२९००

६ िव�णदेुवी िश�ासदन सतुंगल १४४९००

७ जनिवकास मा.िव. मातातीथ� १२६०००

८ िव�ाम��दर मा.िव. नैकाप १११६००

९ भैरवनाथ िन.मा.िव. बोसीगाउँ १४४००

१० िव�णदेुवी मा.िव. तीनथाना ७२९००

११ मंगल मा.िव. नयाँ नैकाप ७५६००

१२ चुनदेवी मा.िव. थानकोट ९७२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ जनक�याण मा.िव. िकसीिपडी ८१९००

१४ महाल�मी िन.मा.िव. मातातीथ� ९९००

१५ च�डीभ�याङ मा.िव. बाडब�याङ ५२२००

१६ मंगलोदय मा.िव. थानकोट ३५१९००

१७ च�पािशखर �ा.िव. बाडभ�याङ १९८००

१८ नारायणगण मा.िव. म�छेगाउँ ५७६००

१९ कंकाली मा.िव. पुरानो नैकाप ११७०००

२० इ���योित �ा.िव. दहचोक ४५००

२१ सेतीदेवी �ा.िव. मातातीथ� ४५००

२२ चुनदेवी �ा.िव. म�छेगाउँ ५४००

२३ उ�ित मिहला िव�ालय १३५००

२४ मातृ आयवु�दक िव�ालय ११७००

ज�मा २१५०१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ ४३ २०७७-९-१५ नमूना िव�ालय 

पा�लकाले कंकाली मा.िव. लाई भौ.नं. ४३ िमित २०७७।९।१५ बाद नमूना िव�ालय िवकासका लािग शैि�क प�को लािग �.३०,००,०००। र
�यव�थापक�य प�को लािग �.२०,००,०००। समेत �.५०,००,०००। अनुदान रकम िनकासा गरेको पाइयो । उ� अनुदान रकम िनकासा प� चात्
उ� िव�ालयले पा�लकालाई काय�योजना अनुसारको काय�स�प�, �गित �ितवेदन पेश गरेको पाइएन जसका कारण उ� रकम खच� भए नभएको
स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन। तसथ� उ� िव�ालयले उ� अनुदान �योजनको काय�स�प�, �गित �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

५,०००,०००

३४ १०० २०७८-३-२४ फरक शीष�कमा खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��मिभ�
रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै गरी �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाईबाट काया��वयन ह�ने
काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७।७८ मा ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ मा सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई
िनःशु�क सेनेटरी �याड �यव�थापन अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । यस नगरपा�लकाले भौ.नं. १०० िमित २०७७।१२।१२ िनःशु�क सेनेटरी �याड
�यव�थापन अनुदान शीष�कबाट कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सहजीकरण सेवा िव�तारमा �.२१,४९,०००। र भौ.नं. १९०
िमित २०७८।३।२४ तलब भ�ा शीष�कमा �.५,१७,७६४। समेत �.२६,६६,७६४। खच� लेखी २४ िव�ालयलाई अनुदान िदएको पाइयो । यसरी
सशत� अनुदानको �पमा आएको रकम फरक शीष�कमा खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

२,६६६,७६४

३५ १४० २०७८-२-२१ अनुदान िनकासा 
िव�ालय काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ मा अनुदान रकम िनकासा भैसकेपिछ आ�थ�क वष� समा� ह�नुपूव� काय�स�प� गरी �थानीय तहमा
�ितवेदन पेस गनु�पन� तथा �थानीय तहले आव�यकता अनुसार अनुगमन गरी अनुदान रकम सदपुयोग स�ब�धमा अनुगमन गरी यिकन गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई पु�तकालय, आइ�सटी �योगशाला, िव�ान �योगशाला �थापना तथा �यव�थापन, शौचालय िनमा�ण, २ कोठे
भवन िनमा�ण र रा�� पित शैि�क सुधार काय��मको लािग संघीय सशत� चालु भौ.नं. १४०।२०७८।२।२१ बाट �.१,३९,००,०००। र शैि�क संरचना
(सामुदाियक) पूवा�धार िवकास सहायता काय��मको लािग नगरपा�लका पँुजीगत भौ.नं. ९।२०७८।२।२६ बाट �.७१,००,०००। समेत
�.२,१०,००,०००। अनुदान िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णको अव�धस�म िव�ालयह�ले ख�रद ऐन िनयमको पालना गरी साम�ी ख�रद गरेको, भवन
िनमा�ण, शौचालय िनमा�ण, पु�तकालय, िव�ान �योगशाला, आइ�सटी �थापना तथा �यव�थापन गरेको �माण कागजात तथा काय�स�प� �ितवेदन पेस
नभएकोले पा�लकाबाट िनकासा भएको रकमको अनुगमन गरी तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गरी काय�स�प� �ितवेदन पेस गनु�पन� �.

२१,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. िव�ालयको नाम शीष�क काय��म िववरण िनकासा रकम

१ भीम मा.िव. रा�� पित शैि�क सुधार काय��म २ कोठे भवन १८०००००

२ बल�बु मा.िव. शौचालय १ ७०००००

३ इ���योित आधारभूत िव�ालय �सकाइ साम�ी ६५००००

४ कृ�ण मा.िव. �सकाइ साम�ी ६५००००

५ नवदगुा� आधारभूत िव�ालय निवन �िव�ध ६५००००

६ जनचेतना आधारभूत िव�ालय �सकाइ साम�ी ६५००००

७ नारायण मा.िव. �सकाइ साम�ी ६५००००

८ �भाव मा.िव. �सकाइ साम�ी ६५००००

९ जनिवकास मा.िव. निवन �िव�ध ६५००००

१० मंगल मा.िव. िव�ान �योगशाला ६५००००

११ कंकाली मा.िव. २ कोठे भवन १८०००००

१२ िव�ाम��दर मा.िव. िव�ान �योगशाला ६५००००

१३ िव�णदेुवी िश�ा सदन मा.िव. निवन �िव�ध ६५००००

१४ भैरवनाथ आधारभूत िव�ालय २ कोठे भवन १८०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ िव�णदेुवी मा.िव. निवन �िव�ध २ १३०००००

१६ च�पािशखर आधारभूत
िव�ालय

शैि�क सं�था पूवा�धार िवकास सहायता
काय��म

फिन�चर िनमा�ण १०००००

१७ च�डी भैरव मा.िव. क��यटुर र �यापटप १५००००

१८ भीम मा.िव. क�पाउ�ड वाल ४०००००

१९ च��डका देवी मा.िव. आइ.�स.टी. �याब ६५००००

२० बल�बु मा.िव. रंगरगोन ३०००००

२१ चुनदेवी आधारभूत िव�ालय फिन�चर ७५०००

२२ नारायणजन मा.िव. िव�ान �योगशाला ६५००००

२३ महाल�मी आधारभूत िव�ालय क��यटुर र �यापटप १०००००

२४ जनक�याण मा.िव. ट� � िनमा�ण ९०००००

२५ �भात मा.िव. रंगरगोन ३०००००

२६ जनिवकास मा.िव. क�पाउ�ड वाल ४०००००

२७ सेतीदेवी आधारभूत िव�ालय रंगरोगन ७५०००

२८ मंगल मा.िव. क�पाउ�ड वाल ३०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ कंकाली मा.िव. रंगरोगन ३०००००

३० िव�ाम��दर मा.िव. भौितक िनमा�ण ३५००००

३१ िव�णदेुवी िश�ा सदन मा.िव. भौितक िनमा�ण ५०००००

३२ भैरवनाथ आधारभूत िव�ालय फेि�क वाल र िव�ान
�योगशाला

३०००००

३३ मंगलोदय मा.िव. �ला�र शौचालय मम�त ६५००००

३४ चुनदेवी मा.िव. रंगरोगन ३०००००

३५ िव�णदेुवी मा.िव. फिन�चर ३०००००

ज�मा २१००००००

३६ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ को उपिनयम ३ मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क�
�याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�य�ट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई बे�जु नमािनने उ�ेख छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यो वष� कुल
पे�क� �.२,२७,५४,३६९। बाँक� रहेकोमा �याद ननाघेको पे�क� �.२८,००,२६५। र देहाय अनुसार �.१,९९,५४,१०४। पे�क� फ�य�ट नभई बाँक�
रहेको दे�खयो । िनयमानुसार उ� पे�क� असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

पे�क� �लएको
िमित

गो. भौ.
न.

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

ज�मा बाँक� पे�क�

�याद नाघेको �याद ज�मा

१९,९५४,१०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ननाघेको

सं�थागत

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� द�लत जागरण नेपाल २०,००० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ २ अ�य साव�जिनक िनमा�ण नैकाप ब�खु पुल वाे�सगाउँ
सडक िनमा�ण उपभाे�ा
सिमित

२५०००० ० २५०,०००

०४/०१/२०७७ २ भवन िनमा�ण नगरपा�लका रसुवा क��ट��सन क�पनी
�ा. �ल.

२२५९२४८ ० २,२५९,२४८

०४/०१/२०७७ २ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद रा��  िनमा�ण क�पनी �ा.�ल. १२३९००० ० १,२३९,०००

०४/०१/२०७७ २ सवारी साधन (दमकल,

ए�बुले�स, िपक �यान समेत )

�स�दी ट� े िडङ �ा.�ल. १०३५००० ० १,०३५,०००

०६/२९/२०७७ १३ धम�, कलासं�कृित जा�ापव�
मठम��दर तफ�

कोतघर �यव�थापन तथा
िवकास सिमित

३४०००० ० ३४०,०००

०८/२२/२०७७ ४८ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद रसुवा क��ट��सन क�पनी
�ा. �ल.

१२८४१०९ ० १,२८४,१०९

०९/१४/२०७७ २ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण
अनुदान

कंकाली मा�यािमक
िव�ालय

५०००००० ० ५,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०/१४/२०७७ १६८ �ृनाचोक गैरीगाउ खहरे गु�ङचा
पसल सडक पूवा�धार

हंस क��ट��शन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

७४१६०० ० ७४१,६००

११/१७/२०७७ २३८ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा
नं. ७ �मागत

रा��  िनमा�ण क�पनी �ा.�ल. १२१७००० ० १,२१७,०००

०३/०३/२०७८ ११ खानेपानी वृहत योजना, वडा नं.

१२
राउचुली क��ट��सन
�ा.�ल.

० ९००००० ९००,०००

०३/०८/२०७८ ५१३ लागत सहभािगता÷साझेदारी
योजना

राउचुली क��ट��सन
�ा.�ल.

० ४६४००० ४६४,०००

०३/३०/२०७८ ६९५ लागत सहभािगता÷साझेदारी
योजना

राउचुली क��ट��सन
�ा.�ल.

० १५५००० १५५,०००

०३/३०/२०७८ ७१३ किवर अमा�यको घर देखी
आन�द भैरव जाने बाटो ट�याक
खो�ने

अ�ी इ�कप�रेटेड �ा.�ल. ० ८१,२६५ ८१,२६५

०३/३०/२०७८ ७१३ थानकोट �वा��य चौक� भवन
मम�त सुधार तथा फिन�चर

अ�ी इ�कप�रेटेड �ा.�ल. ० १०००००० १,०००,०००

उपभो�ा सिमित

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� १८ नं वडा खानेपानी उ  स ७००००० ० ७०००००

�यि�गत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 101

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� अ�कुमार महज�न २५,००० ० २५,०००

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� उपे��कुमार थापा ५२२६४०० ० ५,२२६,४००

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� कृ�ण नारायण �े� २९६७४७ ० २९६,७४७

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� कृ�ण महज�न २५,००० ० २५,०००

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� गाेपाल �े� ३०,००० ० ३०,०००

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� सानुभाई �े� २०,००० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ २ काय��म खच� हक�  ब.महज�न २०,००० ० २०,०००

१२/१०/२०७७ ७ क�ा ५ को उपल�धी नमुना
परी�ण पाइलिटङ

एकराज प��डत २००००० ० २००,०००

०१/०६/२०७८ ८०० िविवध खच� सानुमाया महज�न २५,००० ० २५,०००

०३/२३/२०७८ १११९ िविवध खच� भुवन िगरी ० २००००० २००,०००

ज�मा १९९५४१०४ २८००२६५ २२,७५४,३६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ कोिभड आय �यय िववरण 

पा�लकाले कोिभड १९ को लािग संिघय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� भएको र नगरपा�लकाले आफैले छु��ाएको रकम र सो बाट गरेको खच�को
स�ब�धमा छु�ै लेखा र �े�ता राखेको छैन । च��ािगरी नगरपा�लकाले यस आ.व.२०७/७८ मा कोिभड - १९ �यव�थापनमा ज�मा �.१३५५०२७८।
०० खच� गरेको छ । पा�लकाले कोिभड कोषको छु�ै �यव�था नगरी चालु खतामा नै िवपद �यव�थापन खच� भ�े िशष�कमा रकम िविनियजन गरी सोिह
िशष�कबाट खच� गरेको पाईयो । �े�ताको आधारमा खच� िटपोट गरी लेखाप�र�णको �ममा तयार ग�रएको आय �यय िववरण देहायबमो�जम छ।

कोिभड खच�को आय �यय िववरण २०७७/७८

बजेट आ�दानीको �ोत �ा� रकम खच� िशष�क ज�मा खच� रकम

�थािनय तहको आ�नै बजेबाट िविनयोजन भएको २५००००० �वारे��टन /हो��ड� से�टर िनमाण तथा �यव�थापन २९५०२०

संिघय कोिभड कोषबाट �ा� १०००००० आईशोलेशन के�� िनमा�ण ६८०८६५०

�देश कोिभड कोषबाट �ा� १५००००० जनशि� प�रचालन २४४७७८८

�थािनय तहको संिचत कोषबाट ८८५०२७८ औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ३८३३६७०

अ�य िशष�कमा भएको खच� १६५१५०

ज�मा १३५५०२७८ ज�मा १३५५०२७८

यस आ�थ�क बष�मा कोिभड १९ �यव�थापनमा पा�लकाले ज�मा �.१३५५०३७८।०० खच� गरेकोमा सबैभ�दा बढी �.६८०८६५०।०० आईशोलेशन
के�� िनमा�णमा खच� गरेको छ, जनश�� प�रचालनमा कोिभडको समयमा अ�पंि�मा रहेर काम गरेका �वा��यकम� तथा अ�य शाखाका कम�चारीलाई
जो�खम भ�ा तथा खाजा खाना खच� बापत �. २४२७७८८।०० खच� गरेको छ, औषधी तथा �वा��य उपकरण ख�रदमा ज�मा �. ३८३३६७०।००
खच� गरेकोमा सबै साम�ी सोझै ख�रद िब�ध बाट ख�रद गरेको पाईयो । पा�लकाले कोिभड स�ब��ध छु�ै कोष खडा गरी अलग �े�ता राखी आ�दानी र
खच�को वा�तिवक िववरण खु�नेगरी आय �यय िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । भौ.नं. २९/०७८/३/३० बाट पशु शाखाका बाबुराम पौडेलको �.१,००,०००।०० को पे�क� फछ�यौट गदा� �याग,

बुट, लाईट, ए.आई.गन, �स�र�, रेनकोट लगायतका सामान ख�रद गरेको िवल पेश गरी पे�क� फ�य�ट गरेकोमा सो सामानको दा�खला �माण पेश
नभएकोले सो को दा�खला गरी �माण पेश गनु�पन� �.

१००,०००

३९ कौशी खेती 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले भौ.नं.११३४/०७७/३/२४ बाट स�जलो कौशी खेती नामक सं�थालाई काय��म संचालन गन�का लािग
�.४००००।०० उपल�ध गराउने स�झौता भएकोमा काय��म स�प� भई भु�ानी िदँदा �. ४५०००।०० भु�ानी भएको पाईएकोले सो बढी भु�ानी
रकम �.५०००।०० असुल ह�नुपन� �.

५,०००

४० काय�पा�लका बैठक 

बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सुिवधा मा� पाउने �यव�था छ । ऐनमा सबै �कारका
बैठकमा नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाका जन�ितिन�धले बैठक भ�ा वापत �.१०००। का दरले पाउने �यव�था रहेकोमा यस च��ािगरी
नगरपा�लकाले �देश ऐनले तोकेको भ�दा बढी दर िनधा�रण गरी च��ािग�र नगरपा�लकाको खच�स�ब�धी मापद�ड २०७७ िनमा�ण सोही अनुसार �ित
बैठक �.१५००। का दरले भु�ानी गरेको पाइयो । नमूना छनौट गरी हेदा� दे�खएका काय�पा�लकाको िविभ� समयमा बसेको बैठक भ�ा भु�ानी गदा�
ऐनले तोकेको भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नाम थर िदन �ित बैठक दर भु�ानी ह�नुपन� दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी करपिछअसुल गनु�पन�

घन�याम िगरी ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

�लशा नकम� ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

७५,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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राजे�� के.सी. ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

गोपी सुख�ती ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

दगुा�लाल महज�न ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

कृ�ण �साद ख�गी ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

का�छाभाई महज�न ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

संजय �स�देल ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

स�भु कुमार के.सी. ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

स�तोष ख�का ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

देवे�� महज�न ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

गोपाल कृ�ण महज�न ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

ह�रभ� महज�न ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

�कास �े� ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

बालमुकु�द िवडारी ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

ई�वरी दगंाल पने� ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

रामह�र ब�नेत ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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उ�म बहादरु राउत ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

स�रनारोका ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

सानुनानी िव�वकमा� ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

कमला बलामी ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

कृ�ण देवी �जापती ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

कृ�ण माया फुक�टी र�तेल ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

शा�ता िगरी ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

रीना महज�न ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

का�छा कँुवर ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

राजे�� काक� ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

�ी कण� बहादरु भुवाजी ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

नारायण �साद नेपाल ६ १५०० १००० ५०० ३००० २५५०

र�मी �े� कमा�चाय� ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

राममणी िघिमरे ४ १५०० १००० ५०० २००० १७००

नुमान�द दमासे ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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रिव�� �रजाल ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

भ�ा अया�ल ५ १५०० १००० ५०० २५०० २१२५

रजश ख�का ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

बाबुराम पौडेल २ १५०० १००० ५०० १००० ८५०

सा��वना पाठक २ १५०० १००० ५०० १००० ८५०

अ� कुमार महज�न ३ १५०० १००० ५०० १५०० १२७५

िचर�ीवी ख�का २ १५०० १००० ५०० १००० ८५०

ज�मा ८९००० ७५६५०

४१ वडा बैठक 

बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सुिवधा मा� पाउने �यव�था छ । ऐनमा सबै �कारका
बैठकमा नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाका जन�ितिन�धले बैठक भ�ा वापत �.१०००। का दरले पाउने �यव�था रहेकोमा यस च��ािग�र
नगरपा�लकाले �देश ऐनले तोकेको भ�दा बढी दर िनधा�रण गरी च��ािग�र नगरपा�लकाको खच�स�ब�धी मापद�ड, २०७७ िनमा�ण गरी सोही अनुसार
�ित बैठक �.१५००। का दरले भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी �देश कानूनले तोकेको दरभ�दा बढी दर िनधा�रण देहाय बमो�जम भु�ानी भएकोमा बढी
भु�ानी भएको भ�ा रकम असुल ह�नुपन� �.

वडा
नं.

भ�ा भु�ानी
मिहना

दर बैठक
सं�या

भु�ानी
सं�या

ज�मा
भु�ानी

भु�ानी
ह�नुपन�

बढी भु�ानी १५% करक�ा पिछ असुल
गनु�पन�

१५३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ११ १५०० ३३ ७ जना ३४६५०० २३१००० ११५५०० ९८१७५

२ १२ १५०० ३६ ८ जना ४३२००० २८८००० १४४००० १२२४००

३ १० १५०० ३० ८ जना ३६०००० २४०००० १२०००० १०२०००

४ १२ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

५ ९ १५०० २७ ७ जना २८३५०० १८९००० ९४५०० ८०३२५

६ १० १५०० ३० ८ जना ३६०००० २४०००० १२०००० १०२०००

७ १२ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

८ ११ १५०० ३३ ७ जना ३९६००० २६४००० १३२००० ११२२००

९ ९ १५०० २७ ७ जना २८३५०० १८९००० ९४५०० ८०३२५

१० १२ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

११ १२ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

१२ १२ १५०० ३६ ६ जना ३२४००० २१६००० १०८००० ९१८००

१३ १२ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

१४ १३ १५०० ३६ ७ जना ३७८००० २५२००० १२६००० १०७१००

१५ १४ १५०० ३३ ७ जना ३४६५०० २३१००० ११५५०० ९८१७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १८००००० १५३००००

��येक वडाको बैठकका सद�यह�को �यि� अनुसार असुल ह�नुपन� रकमको िववरण अनुसुची -१ मा संल� छ।

४२ २८६ २०७७-८-२८ अनुगमन भ�ा 
च��ािग�र नगरपा�लकाको खच� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ मा कुनै पिन िक�समको अनुगमन वापत �.१२०० का दरले भ�ा पाउने उ�ेख छ । िबिभ�
िमितमा अनुगमन सिमित�ारा ग�रएको होटल, �यवसाय, बाल गृह, बाल हो�टेल आिद अनुगमन भ�ा वापत अिनता पौडेलालई भु�ानी िदएकोमा
�ितिदन �. १२०० का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा �.१५०० का दरले भु�ानी भएको पाइएकोले बिढ भु�ानी भएको देहायबमो�जमको रकम
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नाम थर िदन भु�ानी ह�नुपन� दर भु�ानी भएको दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी रकम

�लशा नकम� १० १२०० १५०० ३०० ३०००

राजे�� काक� ७ १२०० १५०० ३०० २१००

नारायण �साद नेपाल ५ १२०० १५०० ३०० १५००

र�मी �े� १० १२०० १५०० ३०० ३०००

अिनता पौडेल ७ १२०० १५०० ३०० २१००

िव�ण ुकुमारी बा�कोटा १ १२०० १५०० ३०० ३००

स�ु फुयाँल २ १२०० १५०० ३०० ६००

राजन �े� २ १२०० १५०० ३०० ६००

१५,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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चाराकाजी �े� ३ १२०० १५०० ३०० ९००

मुिनर�न �े� ३ १२०० १५०० ३०० ९००

�जतेस राउत १ १२०० १५०० ३०० ३००

ज�मा १५३००

४३ सिमित सद�य सं�या 
बैठक भ�ा भु�ानी गदा� सिमितका सद�य र आव�यकताका आधारमा बढीमा ३ जना आम���त लाई मा� भ�ा भु�ानी गन� पाउनेमा सिमितका सद�य
भ�दा उ�े�य �पमा बढी �य��ह�लाई भ�ा भु�ानी गरी ठुलो रकम बैठक भ�ा बापत खच� गरेको छ । च��ािगरी नगरपा�लकाले यस आ.व. मा िविभ�
सिमितह� गठन गरी सो सिमितको बैठक बसे वापत पा�लकाको मापद�ड बमो�जम �.१५०० �ितबैठक का दरले भु�ानी गरेको पाईयो । नमुना प�र�ण
गरी हेरेका भौचरका आधारमा दे�खएका �य�ता भ�ा भु�ानी उदाहरणका �पमा देहायबमो�जम भएकोमा ऐनले तोकेबमो�जमका �यि�लाई मा� भ�ा
भु�ानी गरी सरकारी रकमको िमत�ययी एवं नितजामुखी काय�मा खच� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

भौ / िमित सिमितको नाम सद�य
सं�या

आम���त
सं�या

भ�ा भु�ानी
सं�या

ज�मा भ�ा भु�ानी
रकम

१०३१/०७८/३/१४ राज�व परामश� सिमित ८ जना १४ जना २१ जना २५८०००

१२५८/०७८/३/३० सामा�जक सिमितको बैठक ११ जना ८ जना २४ जना १०६५००

५९/०७७/६/२९ सहकारी �वध�न(िनमा�ण �गवसायीको ईजाजतप�
�सफा�रस)

७ ७ जना १४ जना ६९०००

५९/०७७/६/३० आ�थ�क िवकास सिमित ११ जना ८ जना २४ जना ६००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४२/०७७/८/१८ साव�जिनक सेवा तथा �मता िवकास सिमित ११ जना ९ जना २० जना ५४०००

९७/०७७/७/२ िबधेयक सिमितको बैठक ९ जना १५ जान २४ जना ९६०००

९७/०७७/७/३ �यायीक सिमितको बैठक ३ जना ७ जना १० जना १०५०००

२६४/८/२३ िवपद ्�यव�थापन सिमित १८ जना ५८५००

२६४/८/२४ �वारे��टन �यव�थापन सिमित १७ जना ६३०००

१९१/८/२९ प�रचय प� िवतरण सम�वय सिमित १८ जना ४२०००

२२०/८/१५ वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन सिमित २५ जना ८५५००

१२१८/०७८/३/२९ �ोत अनुगमन तथा �समा िनधा�रण सिमित ७ ७ १४ जना ६३०००

१०६०५००

४४ २३२ २०७७-८-१७ बजार अनुगमन 

च��ािग�र नगरपा�लकाको खच� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ मा कुनै पिन िक�समको अनुगमन वापत �.१२०० का दरले भ�ा पाउने उ�ेख छ ।
सहकारी �वध�न िशष�कबाट रजश ख�कालाई च��ािग�र नगरपा�लका उपभो�ा िहत संर�ण सिमितले काित�क २५ दे�ख २८ गते स�म बजार अनुगमन
वापत भ�ा भु�ानी िदएकोमा �ितिदन �. १२०० का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा �.१५०० का दरले भु�ानी भएको पाइएकोले बिढ भु�ानी भएको
देहायबमो�जमको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नाम थर िदन भु�ानी भएको दर भु�ानी ह�नुपन� दर बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी रकम

�लशा नकम� ४ १५०० १२०० ३०० १२००

१९,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कृ�ण �साद ख�क� ४ १५०० १२०० ३०० १२००

रजश ख�का ४ १५०० १२०० ३०० १२००

क�ण भ� �े� ४ १५०० १२०० ३०० १२००

स�रता महज�न ४ १५०० १२०० ३०० १२००

रमेश कुमार पोखरेल ४ १५०० १२०० ३०० १२००

भवानी �साद अ�धकारी ४ १५०० १२०० ३०० १२००

राममिण िघिमरे ४ १५०० १२०० ३०० १२००

भेषनाथ उपा�याय ४ १५०० १२०० ३०० १२००

य�बहादरु भ�राई १ १५०० १२०० ३०० ३००

केशव ख�का १ १५०० १२०० ३०० ३००

मान बहादरु सुनार १ १५०० १२०० ३०० ३००

सुिनल ह�रजन १ १५०० १२०० ३०० ३००

नेशान महज�न ४ १५०० १२०० ३०० १२००

राजु बहादरु ख�का ४ १५०० १२०० ३०० १२००

िचर��वी ख�का ४ १५०० १२०० ३०० १२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुिनल महज�न ४ १५०० १२०० ३०० १२००

ह�र नारायण नकम� ४ १५०० १२०० ३०० १२००

राजन �े� ४ १५०० १२०० ३०० १२००

ज�मा १९२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ उपभो�ाबाट ख�रद 

साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा
गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उ� सूची तथा ऐन बमो�जम ि�याकलाप तथा
काय��मह� संचालन गनु�पद�छ । �थानीय सरकार संचालन ऐनको मम� अनु�प ग�रबी, पछौटेपन, बेरोजगारी, ग�रबी लगायतका सामा�जक
पछौटेपनह�को िन�पणको लािग िबिभ� अिभमुखीकरण ता�लम, सीप िबकास लगायतका काय��मह� संचालन गनु�पन� ह��छ। पा�लकाले िविभ�
समयमा िबिभ� �कारका �मण गन�, साम�ी ख�रद तथा िवतरण गन�का लािग उपभो�ा सिमित गठन गन� र सो उपभो�ा माफ� त सामान ख�रद गरी
िबतरणका ि�याकलापह�मा खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ । नमूना परी�ण गरी हेदा� दे�खएका य�तो खच�का केही उदाहरण
यस�कार छन् ।

भौ./िमित उपभो�ा सिमित सामान रकम

३२/०७८/३/२३ नव �ितभा यवुा समाज उ�थान फिन�चर २०००००

३५/०७८/३/२४ �ी साथी नेपाल (द�लत मिहला लि�त काय��म) जनचेतना र �वा��य सामा�ी ख�रद ३०००००

५५९/०७८/३/१६ नमूना मिहला समूह फलफुल िव�वा ख�रद तथा िवतरण ४०००००

५९०/०७८/३/२० अपा�ता अिबभावक समाज नेपाल अपा�ता सामि� ख�रद २०००००

७२३/०७८/३/३० कंकाली मा.िव. रंगरोगन उ.स. कंकाली मा. वी. रंग रोगन २०००००

१३०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np44 of 101

४६ सवारी साधन 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजू�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं.

५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन�
नपाइने �यव�था छ । भौ.नं. १२३१/०७८/३/३१ बाट सामुदाियक �हरी साझेदारी काय��म तथा सुर�ा �यव�थापन काय��मका लािग �ोफेशनल
अटोमोबाइ�स �ा.�ल. बाट २ थान मोटरसाईकल ख�रद गरी �.५०००००।०० भु�ानी गरेको छ । सो मोटरसाइकल महानगरीय �हरी �भागका लािग
भनी ख�रद ग�रएकोमा सो मोटरसाइकल दा�खला र ह�ता�तरण फाराम समेत पेश नभएको पाइयो । उ� िनकायलाई स�ब��धत तालुक िनकायबाट
समेत बजेट िविनयोजन भई आउने र यसरी ग�रएको खच� दोहोरो पन� स�ने ह� ँदा अ�य िनकायको खच� �यहोन� �वृ�� उपय�ु दे�खंदनै । य�तो खच�मा
िनय��ण गनु�पद�छ साथै सो मोटरसाइकल दा�खला एवं ह�ता�तरणको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �.

५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ जे� नाग�रक 

च��ािगरी नगरपा�लकाले ��येक वडाका लािग जे� नाग�रक िदवा सेवा के�� स�ालन गन� बजेट िविनयोजन गरेको छ । जसका लािग छुयाइएको रकम
िदवा सेवा के�� स�ालन गरी आ�थ�क अव�था कमजोर भएका, असहाय तथा अश� जे� नाग�रकलाई सहज जीवनयापनमा टेवा पुया�उने िक�समका
काय� गनु�पन�मा धेरैजसो वडाले सो रकमबाट �मण आयोजना गरी एकै िदनमा खच� गन� तथा केही वडाले िव�कुट, ह�ल��स, थम�स, लुगा लगायत साम�ी
ख�रद गरी िवतरण गन� गरेको छ । सरकारी रकम खच� गदा� िमत�ययी तथा नितजामुखी ढंगले खच� गनु�पन�मा उदे�य िवपरीत खच� गनु� उिचत
नदे�खएकोले य�तो खच�मा िनय��ण गद� सकेस�म नितजामुखी र दीघ�का�लन फाइदा एवं िहत पु�े काय�मा खच� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

भौ.नं. / िमित िववरण काय� रकम

८१९/०७८/१/८ जे� नाग�रक िदवा सेवा के�� वडा नं १२ मनकामना �मण ४०८६१८

८४०/०७८/०१/२१ जे� नाग�रक िदवा सेवा के�� वडा नं १० स�मान काय��म तथा खाना /खाजा ३६९४६०

१०७१/०७८/३/१८ जे� नाग�रक िदवा सेवा के�� वडा नं ११ राहत िवतरण (मिहला समूह�ारा) ३०००००

१११३/०७८/३/२३ जे� नाग�रक िदवा सेवा के�� वडा नं १२ िदवा सेवा के��को सामान ख�रद ४७४०४४

५५७/०७८/१/३० जे� नाग�रक तथा वडाका जन�ितिन�ध र �वा��य �वयं सेिवका लेले मनकामना �मण खच� २१५२००

४४७/०७८/१/२३ जे� नाग�रक सेवा के�� ल�लतपुर , गोदावरी , ब�वाराही �मण ४०००००

६७६/०७८/३/२६ च��ािग�र जे� नाग�रक समाज थम�स िबतरण ४०००००

४८ जा�ा पव� खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले उ� सूची तथा ऐन बमो�जम ि�याकलाप तथा काय��मह� संचालन गनु�पद�छ । �थानीय सरकार संचालन ऐनको मम� अनु�प ग�रबी,

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पछौटेपन, बेरोजगारी, ग�रबी लगायतका सामा�जक पछौटेपनह�को िन�पणको लािग िबिभ� अिभमुखीकरण ता�लम, सीप िबकास लगायतका
काय��मह� संचालन गनु�पन� ह��छ। पा�लकाले िबिभ� सीप िबकास तथा अिभमुखीकरण तथा बृ�� िबकासमा खच� गनु�पन� रकमह� सो काय�मा खच�
नगरी िबतरणमुखी ि�याकलापह�मा खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।य�तो खच�का केही उदाहरण यस�कार छन् ।

भौ./िमित भु�ानी पाउने सं�था रकम

४४४/०७७/१०/८ द ि�यटस� नेपाल (पृ�वी जय�तीको काय��म स�ालन गन�) ५५००००

१९०/०७७/१०६१५ द ि�यटस� नेपाल (पृ�वी जय�तीको काय��म स�ालन गन�) वडा तफ� बाट २८५०००

७८२/०७८/१/५ स�य नारायण म��दर पूजारीलाई ५००००

९७४/०७८/३/४ नेपाल सां�कृितक कला म��दर ३५०००

१०४६/०७८/३/१६ का�लका भैरव जा�ा पव� �ारे पूजा ३५०००

१०६४/०७८/३/१८ वालकुमारी �े� सरोकार समाज( फिन�चर ख�रद) ५००००

११०९/०७८/३/२३ आ�यकाली म��दर गुठी �यव�थापन सिमित(रामायण भजन ) ५००००

१२२६/०७८/३/३० �स�चाफाँट सानो गणेश म��दर ( फिन�चर ख�रद) ७५०००

११/०७७/१२/१ नकम� िमसाः पुच (नेवारी पोशाक ख�रद) १०००००

१९/०७८/१/२० ट�सा िमसा पुचः उ.स. लाई ( पोशाक ख�रद) ५००००

२८/०७८/३/१३ अ�सर मिहला समुह पोषाक ख�रद ६००००

२०४/०७७/१०/२८ ऐिट गुठी पव� संचालन ( वडा नं ३) १०००००

�म भौचर
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२०९/०७७/१०/२८ ई��दह पय�टन सिमितलाई उ�सव मनाउन ५०००००

२५६/०७७/११/१७ नेपाल तामा� धोद�ु ( �होसार मनाउन) ७५०००

२११/०७७/१०/१९ कंकाली म��दर रंग रोगन ५१९७९

२२०/०७७/१०/४ ससातगाऊले जा�ा मनाउन ४००००

२३९/०७७/११/६ नेपाल मगर संघ १०००००

२७२/०७७/११/१९ बल�बु माहाल�मी जा�ा �मा पूजा ५००००

२७७/०७७/११/२२ नेपाल तामा� धोद�ु ( �होसार मनाउन) ४५०००

२७९/०७७/११/२२ ह��तनापुर �ानमाला भजन खलः भजन साम�ी ३००००

२८०/०७७/११/२२ नेपाल तामा� धोद�ु ( �होसार मनाउन) ५००००

२९३/०७७/११/२५ म�छेनारायण भजन म�डल १०००००

२९८/०७७/११/२६ रामे�वर म��दर संर�ण (रंग रोगन) ५००००

४८८/०७८/२/२८ कालापानी िशव म��दर भजन म�डल ६५०००

५३६/०७८/३/१४ म�छेनारायण भजन म�डल १०००००

६६९/०७८/३/२५ तामा� मै�ी जागरण (�होसार ) ४४९६१

५२५/०७८/३/१६ िव�णदेुवी जा�ा गुठी वडा नं. ९ २१५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७५/०७८/३/१७ टौखेल भजन म�डल मम�त तथा रंग रोगन ५००००

५७७/०७८/३/१८ च��ािगरी कला समुह वा�य साम�ी ख�रद १५००००

७१९/०७८/३/३० म��य नारायण पय�टन �वध�न सिमित १९७०००

७२१/०७८/३/३० तीनथाना बाजा खलः १०००००

३४५३९४०

४९ खेलकुद खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ जसमा
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ भ�े उ�ेख छ।पा�लकाले तथा वडाह�ले यस आ.व. मा िविभ�
खेलकुद �लब तथा सं�थाह�लाई खेलकुद साम�ी ख�रद, िवतरण गन� तथा खेलकुद�ितयोिगता स� चालन गन�का लािग रकम खच� गरेको छ । यसरी
पा�लका�ारा खच� गरेको सरकारी रकम सिह ढंगले �योग भई वा�तिवक �पमा खेलकुदको �े�मा टेवा पुगेको छ वा छैन तर जुन काय�का लािग उपल�ध
गराएको हो सोिह �ायोजनमा खच� भएको छ छैन अनुगमन गरी सुिन��चत गनु�पद�छ। साथै िवतरणमु�ख भ�दा काय�योजना बनाई वा�तवमा नै खेलकुदको
�े�मा टेवा पु�े गरी रकम िविनयोजन एवं खच� गरी िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

भौ./िमित भु�ानी पाउने सं�था रकम

८२६/०७८/१/९ बुदो कैदो फुल क�ट�याक�ट संघ (कराँते �ितयोिगता) २०००००

८३८/०७८/१/२१ च��ािगरी फुटसल (नगर�तरीय फुटसल �ितयोिगता) १५००००

८७९/०७८/१/२९ प��चम यवुा �लब (नगर�तरीय फुटसल �ितयोिगता) १५००००

१२०६/०७८/३/२९ च��ािग�र �पोट�स �लबलाई (नगर�तरीय खेलकुद �ितयोिगता) ५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ /०७७/११/१८ च��ािगरी फुटसल (नगर�तरीय फुटसल �ितयोिगता वडा नं ५ बाट) ६००००

४०/०७८/३/३० नैकाप �पोट�स �लब (सामा�ी ख�रद) २०००००

१९/०७७/६/२ थानकोट ब��स� �लबलाई खेल सामा�ी ख�रद ) १५००००

१९१/१०/०७७/१५ च��ािगरी िवकास म�(�याडिम�टन ५००००

२७६/०७७/११/२१ च��ािगरी िवकास म� (�याडिम�टन) १५००००

२५७/०७७/११/१७ पाल �स�धो काईकान कराँते संघ १०००००

२६५/०७७/११/१८ वे�टन� यनुाईटेड �लब १०००००

२६७/०७७/११/१८ प��चम संय�ु �लब ५००००

२६८/०७७/११/१८ वडा �त�रय खेलकुद फुटसल कप (जस� िवतरण) २०२०००

३००/०७७/११/२६ ि�नटाउन दहचोक यथु �लब ४००००

२७३/०७७/११/२० फुटसल �ितयोिगत( रिव महज�न )िटम �यानेजर ९६६६९

२८१/०७७/११/२२ नगर�तरीय फुटसल (वडा नं ८ सामा�ी ख�रद ) ११७४८५

२९०/०७७/११/२५ धौलािगरी �याडिम�टन �लब २५००००

५५३/०७८/३/१६ धनबाहादरु खेलकुद �ित�ान १५००००

६७७/०७८/३६२६ िभमसेन �थान खेलकुद सिमित १२००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८९/०७८/३/२६ सतु�ल यथु �लब १५७०००

२९९३१५४

५० �धानम��ी रोजगार 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको
जीवनयापनमा सुधार �याउने उदे�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले आ�नो
�े�िभ� रहेका बेरोजगारह�को त�या� संकलन गरी �ोत र साधन तथा बजेटको आ�धकतम सदपुयोग ह�ने गरी �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक
सो�लङग तथा मम�त, �संचाई कुलो िनमा�ण तथा मम�त, तटब�ध िनमा�ण, नाला िनमा�ण तथा सरसफाई लगायतका काय� गरी िबिभ� वडाका लि�त
वग�लाई रोजगार �दान गरेको छ । यस आ.व. मा प�लकाका िविभ� वडाह�मा ज�मा २ वटा योजना संचालन गरी �.१४१२३०३।०० �याला खच� र
कम�चारी तथा अ�य यव�थापन खच� सिहत ज�मा �.१९५२०२५।०० खच� गरेको छ ।

ज�मा योजना कुल रोजगारी सङ�या ज�मा रोजगारी िदन औसतमा कुल बजेट कुल खच� (�याला)

२ ३० ९२ ७१२८००० १४१२३०३

५१ जाली ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको 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 स�ल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे नपुगेको जाँच
गरेर मा� भु�ानी िदनुपद�छ। भौ.नं.५३४/०७७/१०/२८ मा सौरभ फाउ�डेशन �ा.�ल.लाई १×३ को जाली २५ थान �.६३५०। का दरले ख�रद गरी
मू.अ.कर सिहत ज�मा �.१,७९,३७८।०० भु�ानी भएकोमा उ� जाली ख�रदको लािग मागफाराम, ख�रद आदेश तथा दा�खला समेत नभएको र सो
सामान कहाँ कुन �ायोजनमा �योग भएको नखुलेकोले कहाँ कुन योजनामा �योग भएको हो काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१७९,३७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np51 of 101

५२ O&M �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको 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 संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगरको जाँच
गरेर मा� भु�ानी िदनुपद�छ । गो. भौ.५९३/११/०६ बाट �लोबल डोर �रसच� से�टर �ा.�ल. लाई मानव संशाधन िवकास नीित र काय�योजना तयारीका
लािग कोटेशन माफ� त छनौट गरी िमित २०७७/९/९ मा काय� गन� स�झौता भई २०७७/१० /२० स�म काय� स�प� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो काय�
वापत �.४९९४६०।०० भु�ानी भएको छ । तर सो काय� स�प� भएको �माण �व�प सो काय�को �ितवेदन माग गदा� पेश नभएको साथै �टोर शाखामा
समेत दा�खला भएको नदे�खएकोले सो �ितवेदन वेगर खच� लेखेको �.

४९९,४६०

५३ सूचना �सारण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । भौ.नं.५७०/०७७/१०/०४ बाट कोरोनाको समयमा जनचेतनामूलक सूचना �सारण गरेवापत नेपाल वाणी
िमिडयालाई �ित मिहना �.२९,४७५।०० का दरले िदने स�झौता अनु�प साउन दे�ख पौष मिहना स�मको �.१,९९,८४०।०० (मू.अ.कर) सिहत
भु�ानी भएकोमा दईुवटा सूचना मा� �सारण भएको �माण पेश भएकोले सो भु�ानी भएको रकम बराबरको सूचनाको �माण पेश गनु�पन� �. 

१९९,८४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ िवपद ्�यव�थापन सामान 

सरकारी िनकायले काय�लय �ायोजनका लािग ख�रद गरेको सबै मालसामानको परल मू�य र ख�रद िमित तथा स�या खुलाई �टोर दा�खला गरी
अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । भौ.नं. १०८४/०७८/३/१९ बाट िवपद ्�यव�थापन खच� अ�तग�त आइशोलेशन �यव�थापनका लािग िविभ� सामान
ख�रद ग�रएकोमा सो साम�ीको दा�खला भएको पाइएन । यसरी पा�लकाले ख�रद गरेको सामानको दा�खला गनु�पन�मा नगरेकोले देहाय बमो�जमका
रकमको सामान दा�खला गरी �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.नं. / िमित िववरण सामान आपूित�कता� रकम

१०८४/०७८/३/१९ िवपद ्�यव�थापन खच� अ�तग�त आइशोलेशन
�यव�थापनका

हाड�वेयर स�ब�धी
सामान

क�चन हाड�वेयर ६३५३०५

" " िवपद ्�यव�थापन खच� अ�तग�त आइशोलेशन
�यव�थापन

�यामेरा , LED
Screen,

�रको�नाई�ड आई सिभ�स ए�ड
सोलुशन

१९५२१३

८३०५१८

८३०,५१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ अि�म करक�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३)अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचासलाख �पैयाँभ�दा बढीको भु�ानी रकममा १.५
% का दरले करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गरी भु�ानी िदएका देहाय बमो�जमका योजनाह�मा ऐनले तोकेको
दर भ�दा घटी दरमा करक�ी गरेको पाइयो । घटी कर क�ी भएको देहाय बमो�जमको रकम उपभो�ा सिमितबाट असुल गरी स�ब��धत राज�व खातामा
दा�खला गनु�पन� �

भौ.नं/िमित उपभो�ा सिमित काय�स�प�
रकम

क�ी
गनु�पन�

क�ी
भएको

घटी
करक�ी

४३०।२०७८।१।२१ संगमव�ती गणेशमाग� टोल सुधार सिमित ७८३१२९५ ११७४६९ १०२४१० १५०५९

११३।२०७७।६।३० मातातीथ� सामुदाियक अ�पताल िनमा�ण ६०७३८८९ ९११०८ ८१८८२ ९२२६

२८६।२०७७।९।२८ मचगाल सडक िनमा�ण ५७९८६९८ ८६९८० ७३८७४ १३१०६

५१।२०७७।६।२८ र २९९।
२०७७।१०।८

म�छेनारायण गेटदे�ख �योचा ह�द ैननीटोलस�म
ढु�ा छपाई

६१७७०६४ ९२६५५ ८५८७४ ६७८१

१६७।२०७७।८।१० �स�चा माग�बाटो ढलान ५५९२७०७ ८३८९० ७६२८८ ७६०२

ज�मा ५१७७४

५१,७७४

५६ हेभी इ�वीपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण
काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण
तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर, रोलर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन
िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही
उदाहरणह� यस�कार रहेका छन । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

भौ .न/िमित उपभो�ा सिमित काम हेभी इ�वीपमे�ट काय�स�प� रकम

४३६।०७८।०१।२२ टे�नपुरव�ती जोडने बाटो ढलान उ स बाटो ढलान रोलर १३३६८५६

३९४।०७८।०२।०९ कालापानी भगतटोल सडक ढलान तथा नाली उ स बाटो ढलान रोलर १३५४७९२

४९३।०७८।०२।२७ गछेटोल (नयाँव�ती) बाटो ढलान उ स बाटो ढलान रोलर २८७८२९९

५०९।०७८।०३।०७ बु� चोक दे�ख धुव� सुवेदीको घर स�म बाटो िनमा�ण बाटो ढलान रोलर १२३२३५०

५२१।०७८।०३।०९ मलगाडे पोखरी बाटो सडक ढलान रोलर १४९४५३३

५३१।०७८।०३।१४ संगमव�ती टोल िवकास समाज उ स ढलान रोलर ५३१३९७४

५५७।०७८।०३।१४ पानीघाट चुिनखेल बाटो ढलान उ स बाटो ढलान रोलर ३०९८२४५

३८। ०७८।०३।२३ संगमव�ती गणेशमाग� टोल सुधार सिमित ढलान रोलर ७८३१२९५

७२८।०७८।०३।३० वडा काया�लय दे�ख क� चन गेट तफ�  जाने सडक �तरो� नती ढलान रोलर ६१५८३६३

१७।०७७।०६।२७ साउने पानी सडक िनमा�ण सडक ढलान रोलर १४९०२४३

१०७।०७७।०६।२९ सामुदाियक भवन कोट घर �यव�थापन सडक ढलान रोलर ३२२५०१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८२।०७७।०९।२७ सडक बाटो िनमा�ण सडक ढलान रोलर २३५१९४३

२९९।०७७।१०।०८ म�छेनारायण गेट देखी �वाँचा ह�द ैननी टोल स�म ढु� गा छपाई सडक ढलान रोलर ६१७७०६४

१६७।०७७।०८।१० �स�चा माग� बाटो ढलान सडक ढलान रोलर ५५९२७०७

५७ फरक सामा�ीको �योग 

पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग OPC �समे�टको �ितवोरा दर � ८२५।०० र PPC �समे�टको �ितवोरा दर � ७२५।०० कायम गरेको
छ । नमूना छनौट गरी परी�ण ग�रएका केही योजनाह�मा OPC �समे�ट �योग गन� गरी दर िव�लेषण गरी सोही अनुसार उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी
िदए तापिन उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेका िवल भपा�इ परी�ण गदा� PPC �समे�टको �योग भएको पाइयो । PPC �समे�टको �योग ह�ने काममा
सोहीअनुसारको दर राखी लागत अनुमान तयार गरी सोही अनु�प भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको पाइएन । PPC �समे�टको �योग गरेकोमा OPC

�समे�टको दरमा �ितवोरा � १००।०० का दरले बढी भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न/िमित उपभो�ा सिमित आपूत�क �योग भएको ppc

�समे�ट(बोरा )
बढी भु�ानी

१५१।
०७७ऽ१०।०६

आन�द भैरव सडक िनमाण� उ.स. मेची महाकाली हाड�वेयर ५४८ ५४८००

२३७।०७७।
११।१७

बािहरी �रङरोड �तरो� नित उ.स. �ी S K enterprises ३०० ३००००

२६४।०७७।
११।२०

सतह टोल सुधार उ.स. �यू मनकामना हाड�वेयर १५० १५०००

१,०९९,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३२।०७७।
१२।१३

टोटीटोल सुधार सिमित मेची महाकाली हाड�वेयर १२० १२०००

३५५।०७७।
१२।२५

ढकाल थोक सडक िनमा�ण उ.स. ���टना हाड�वेयर १४० १४०००

३५६।०७७।
१२।२५

छवासल बाटो िनमा�ण पास ट� े िडङ १८० १८०००

३७८।०७७।
१२।३०

साव�जिनक शौचालय िनमा�ण सिमित मेची महाकाली हाड�वेयर २००० २०००००

४१४।०७८।
०१।०९

घ�ेडाडा पाक�  िनमा�ण राधा कृ�ण ट� ेड ११६ ११६००

५०५।०७८।
०३।०१

नागढु�ा खानेपानी तथा सरसफाई उ.स. आयु�व हाड�वेयर ३२० ३२०००

५८४।०७८।
०३।१८

म�सने च�पादेवी म��दर िनमा�ण आयु�व हाड�वेयर ३०० ३००००

६४४।०७८।
०३।२४

वडा काया�लयबाट बाईछाप बाटो बाल कुमारी म��दर
�लक िब�याउने

क�टीनम हाड�वेयर २०० २००००

६५५।०७८।
०३।२५

बािनया गाँउ टोल सुधार सिमित भार�वज स�लायस� २७५ २७५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५६।०७८।
०३।२५

गोढडाँडा कमलघर सडक िनमा�ण आयु�व हाड�वेयर १०० १००००

७१।०७७।०६।
२८

गुमालचोक� �कुल मम�त उ.स. �िनश स�लायस� २४०
बोरा

० ०

ढकाल पे�टस ए�ड
हाड�वेयर २००

० ०

िव एस वािनया �टोर ३० ४७० ४७०००

८७।०७७।०६।
२८

िवसे नगच� �मृती बाटीका िनमा�ण ���टना हाड�वेयर १९५२ १९५२००

१३३।०७७।
०७।०५

गुमालचोक� बनदेवी म��दर िनमा�ण उ.स. उमा हाड�वेयर १४० 0 0

High vision trading
305

४४५ ४४५००

१३९।०७७।
०७।०५

च��ालोक उ.स. Kss suppliers ८४० ८४०००

३१५।०७७।
१०।२६

वडा काया�लय भवन (वडा १४) �यू इ�� बासुक� ट� े िडङ ४५० ४५०००

३२८।०७७।
११।०७

वाडभ� � याङ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण किपले� वर हाड�वेयर ३५० ३५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८७।०७७।
०८।२८

पाखाचौर संर�ण उ.स. YKS construction ११५ ११५००

१७६।०७७।
०८।१५

थापा गाँउ चौतारो िनमा�ण किमिट भर् याङ कुवा जाने
बाटो

बागमती इ��जिनय�रङ
क�स�टे�सी

१८० १८०००

१७७।०७७।
०८।१५

घारी गाँउ पौडेल बाटो मम�त नैकाप बालकुमारी हाड�वेयर ३६९ ३६९००

२२७।०७७।
०९।०१

गणेश म��दर िनमा�ण उ.स. च��ािगरी ट� ेडस� ४२० ४२०००

२८९।०७८।
०१।०७

गुमालचोक� बनदेवी म��दर िनमा�ण उ.स. High vision trading ३०० ३००००

�थानीय पूवा�धार

५३।०७८।०३।
२८

िप� गल महाल�मी उ.स. कु�जन क�सट��सन ३५३ ३५३००

ज�मा १०९९३ १०९९३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ मू�य अिभवृि� कर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को भु�ानी िददाँ मू�य अिभवृि�
कर, ओभरहेड तथा क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पेश भएको मू.अ.कर िवल अनुसार उपभो�ा
सिमितलाई मू.अ.कर भु�ानी िदनुपन�मा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको मू.अ.कर िवलभ�दा बढी मू.अ.कर भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम
असुल ह�नुपन� �.

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमित मू.अ कर भु�ानी िवल पेश बढी भु�ानी

५३।२०७८।१।२१(ख) िभमसेनको घरदे�ख िशव �सादको घरस�मको बाटो ५२२०३ ३९११७ १३०८६

४८।२०७७।१२।३०(ख) िवनायक व�ती उ�ित माग� टोल सुधार सिमित (ह�यमुपाइप) २२९८३ ० २२९८३

३९।२०७७।८।१७ िक�सीगाउँ उ स ६६७८१ ५२१८१ १४६००

ज�मा ५०६६९

५०,६६९

५९ जिटल संरचना िनमा�ण 

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

भौ.न/िमित उपभो�ा सिमित काम काय�स�प�
रकम

२१५।०७७।११।०५ वडा काया�लय मम�त उ.स. भवन १२३१८२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७८।०७७।१२।३० साव�जिनक शौचालय वडा नं. ३ भवन १२३३४५१

३८१।०७८।०१।०२ गोदामचोक शौचालय भवन ८६८०१८

४५५।०७८।०२।०९ �यटुावर िनमा�ण उ.स. भवन ५५५६५६५

६३९।०७८।०३।२४ शाहीटोल सामुदाियक भवन उ.स. भवन १०४६८३६

६४८।०७८।०३।२४ िव�ण ुदेवी सामुदाियक भवन (�मागत) भवन १२३१३१०

२०।०७७।०६।२७ बल�बु कोटघर िनमा�ण ( �मागत योजना ०७६।७७ -१४ लाख हाल ४९१०००
भु�ानी)

भवन २१०४८१२

२२।०७७।०७।२७ सुगम शा��त टोलसुधार सिमित िव�ुतीकरण १८५९३६

३२।०७७।०६।२७ जनर�क समाज पाट� िनमा�ण भवन ८६३५५१

४३।०७७।०६।२७ कृ�ण �णाली सामुदाियक भवन भवन १२३७६५४

७१।०७७।०६।२८ गुमाल चोक� �कुल मम�त उ.स. भवन २६३६३००

११३र११४।०७७।०६।
३०

मातातीथ� सामुदाियक अ�पताल िनमा�ण उ.स. भवन ६०७३८८९

३१५।०७७।१०।२६ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ.स. �मागत भवन ३४६५०३२

३२८।०७७।११।०७ वाडभ� याङ हे�थपो�ट भवन िनमा�ण भवन ६२१६५५८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np61 of 101

२४४।०७७।०९।०९ वडा �तरीय खानेपानी िनमा�ण िव�ुतीकरण २५९३०००

६० उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट सामान ख�रद गन� स�ने �यव�था रहेको दे�खंदनै । पा�लकाले देहायका
सामानह� ख�रद गन�का लािग मा� उपभो�ा सिमित गठन गरी सोही सिमितमाफ� त ख�रद ग�र सोही सिमितलाई भु�ानी गरेको पाइयो । केही
योजनाह�को साम�ी ख�रदका अ�य पँुजीगत शीष�कमा अव�डा बजेट राखी सोही शीष�कबाट नगर �मुख तथा उप�मुखको तोक आदेशका आधारमा
उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएको पाइयो । पा�लकाबाट �ित�पधा��मक िव�धबाट साम�ीह� ख�रद गनु�पन�मा सो नगरी िनयमावलीको �यव�था
िवपरीत उपभो�ा सिमितमाफ� त ख�रद गरेको काय� िनयमस�मत् नदे�खएको �.

भौ.नं/िमित उपभो�ा सिमित आपूित� कता� ख�रद सामान भु�ानी
रकम

६।०७७।०८।
२५

र�ेढु� गा स�पदाव�ती टोल सुधार उ स ABC ईले��ट�क ए�ड H W स�लाय�स street light १५१५९८

१३०।०७८।
०३।२६

�काई �या�ड खेलकुद �यव�थापन उ स िफटनेस Sports co. Pvt.Ltd (०२५।
०७८।०३।२२ बाट)

जीम साम�ी ४०००००

३६।०७७।
१२।१६

बोसीगाँउ �याटिम�टन समूह (अ�य पँूजीगत
योजना)

खेलकुद �पोट� ए�ड �टेशनरी �याटिम�टन
साम�ी

४०००००

३९।०७७।
१२।१९

R J Sports यू का�लका स�लाय�स २०००००

४२।०७७।
१२।२५

बल�बु उ स (अ�य पँूजीगत योजना) िविभ� न िविभ� न खेलकुद
साम�ी

१०००००

६,६७६,६५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३।०७८।
०१।२५

अ�सर पु�ताकालय िनमा�ण उ स िबल
२४००००(अ�य पँूजीगत योजना )

िविभ� न फिन�चर, पु�तक २०००००

५२।०७८।
०१।१९

नेपाल बुदोकैदो फुल क�ट् याक संघ िविभ� न खेलकुद साम�ी १५००००

५६।०७८।
०१।२१

बालगाँउ गुठी �लब multinational business consern p
Ltd

िविभ� न साम�ी ३०००००

138।077।
०९।28

ईमा�य �धमे ख:ल िविभ� न बाँजा २०००००

१५३।०७७।
१२।१३

महज�न ठुलो गु�ी िविभ� न कचौरा िदयो २०००००

३२१।०७७।
१२।१३

का�लका भैरव सडक ब�ी जडान उ स elight electrical enginearing pvt
Ltd

सडक व�ी २०००००

४४८।०७८।
०१।१३

सतुङ् गल िवकास समाज राजु मेटल वक� सप ड�टिवन ४०००००

४४६।०७८।
०२।२४

CCTV �यामेरा तथा सडकव�ी उ स Ab solute solution enterprises CCTV ५०००००

२७९।२०७७।
११।२५

रामे�वर �जमहल िनमा�ण िविभ� न �जमहलका
साम�ी ख�रद

१३०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४४।२०७७।
९।९

वडा �तरीय खानेपानी िनमा�ण िविभ� न िवधुितय साम�ी १३२१२५२

२५०।२०७७।
९।१०

सडक व�ी उ स िविभ� न सडक व�ी ५५३८०१

२८३।२०७७।
९।२७

CCTV �यामेरा तथा सडकव�ी उ स िविभ� न CCTV १०००००

ज�मा ६६७६६५१

६१ सीमाभ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा �.१ करोडस�म लागत अनुमान भएको सोही आ�थ�क वष�िभ� स�प� गन� सिकने िनमाण�
काय� मा� स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने तथा उ� लागतमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी र जनसहभािगताको अंश
समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले �यूटावर िनमा�णका लािग �यूटावर िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट � ५५५६५६५।०० र ई��दह
�यूटावर िनमा�ण उपभो�ा सिमित माफ� त � ४९२८०५१।०० गरी २ वटा उपभो�ा सिमित माफ� त लािग � १०४८४६१६।०० (ओभरहेड बाहेकको )
लागत अनुमान तयार गरी सोहीअनु�प उपभो�ा सिमितबाट काय�स�प� गराएको पाइयो । पा�लकाले उ� काय�का लािग पा�लकाको �ोतबाट �
४८५००००।०० र �देश पूवा�धार काय��म बाट � ४००००००।०० गरी ज�मा � ८८५००००।०० भु�ानी िदएको छ । िनयमावलीको �यव�था
अनु�प ओभरहेड समावेश नगरी लागत अनुमान तयार गदा� समेत सो �यूटावरको लागत अनुमान � १ करोड नाघेकोले िनयमावली बमो�जम ठे�का
�कृया�ारा गनु�पन� काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको िनयमस�मत दे�खएन ।

६२ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण स�प� भैसकेपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले भौचर
नं ३०।२०७८।३।२२ (�देश पूवा�धार) बाट हाईिभजन �े�मा िवधुत् लाईन िव�तारका लािग नेपाल िवधुत् �ा�धकरणको खातामा � १४७९५७५।५२
धरौटी रकम ज�मा गरेको पाइयो । उ� �े�मा िवधुत् िव�तार भएको स�ब�धमा �ािव�धक पु��ाई सिहत काय�स�� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

१,४७९,५७५.५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ अनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को भु�ानी िददाँ मू�य अिभवृि�
कर, ओभरहेड तथा क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले घटी काय�स�प� भएका देहायका
योजनाह�मा लागत अनुमान तथा िविनयो�जत बजेट अनु�प नै आनुपाितक क�ी नगरी स�पूण� रकम भु�ानी िदएको पाइयो । आनुपाितक क�ी नगरी
भु�ानी िददंा देहायका उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �.

भौ.नं/िमित उपभो�ा सिमित भु�ानी िदनुपन� भु�ानी बढी भु�ानी

क ७३।०७७।११।२० क�चनव�ती हाईट १८९६२२ २००००० १०३७८

ख ९४।०७८।०३।२६ देउराली बन उ स ३९३०२७ ४००००० ६९७३

१२९।०७७।०९।२७ �स�चा व�ती बाटो िनमाण� उ.स. ४८०७०९ ४९६९०० १६१९१

४९३।०७८।०२।२७ गछेटोल(नयाँव�ती बाटो ढलान) २३७०००० २३३८००० १००००

५३।०७७।०६।२८ दबु फ�चा पाट� संर�ण तथा समयबजी गु�ी १८६९७५ २००००० १३०२५

ज�मा ५६५६७

५६,५६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ घटी सहभािगता 
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग ५० �ितशत साझेदारीका लािग बजेट िविनयोजन गरेको छ । उ� बजेट बाट संगमव�ती गणेशमाग� टोल
सुधार सिमितलाई पा�लकाबाट � ३९०००००।०० र �देश पूवा�धारबाट � १९७००००।०० गरी ज�मा � ५८७००००।०० भु�ानी भएको छ ।
पचास % साझेदारीका योजनाको लािग उपभो�ा सिमितसँग � ३९०००००।०० भु�ानी िदएको म�ये � ७८०००००।००(उपभो�ाको ५० %

योगदान) र �देश पूवा�धारबाट � १९७००००।०० भु�ानी भएको म�येबाट � २३६४०००।००(उपभो�ाको २० % योगदान) राखी ज�मा �
१०१६४०००।०० को लागत अनुमान बनाई स�झौता गरी सोही अनु�प काय�स�प� गनु�पन�मा सो नगरी � ७६८१५१५।०० को मा� लागत अनुमान
तयार गरी � ७८३१२९५।०० मा� काय�स�प� गरेको पाइयो । बजेट तथा काय��ममा तोिकएको भ�दा � २३३२७०५।०० घटी लागत सहभािगता
राखी घटी काय�स�प� गरेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �

२,३३२,७०५

६५ कौशी खेती 
पा�लकाले ५०/५० लागत साझेदारीका योजना शीष�कबाट भौचर नं ५६६ र ५६७/२०७८।३।१६ मा � २२०००००।०० खच� लेखेको छ । उ� रकम
कौशी खेती उपभो�ा सिमित १५ को नाममा भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले � ४३८९८२८।०० को काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको पाइयो ।
काय�स�प� �ितवेदनमा तरकारीका िवउ, कागितका िव�वा, कोकोिपट, मल, �ाङक� आिद ख�रद गरी वडा काया�लयमा � ४१७०४६३।०० को
साम�ी दा�खला भएको दा�खला �रपोट� पेश भएको छ । योजना स�झौता भने पा�लकाको कृिष शाखाबाट नभई योजना शाखाबाट मा� भएको दे�ख�छ ।
उपभो�ा सिमितले पेश गरेको कागजात परी�ण गदा� िविभ� �यि�ह�को नाग�रकता र कौशी खेती ता�लममा उप��थितको िववरण तथा कृिष �ान
के�� ल�लतपुरको समेत उप��थित रहेको छ । कृिष �ान के��ले उ� काय��मको लािग रकम �दान गरेको हो वा होइन सो खु�ने कागजात भएको छैन
। स�झौता भने पा�लका र उपभो�ा सिमितको �ीपि�य मा� रहेको छ । ��येक �यि�बाट � ७५००।०० का दरले रकम उठाएको दे�ख�छ । ख�रद
ग�रएका उ� साम�ीह� कुन कुन समूह वा �यि�लाई िवतरण गरेको हो सो खु�ने कागजात भपा�इ पेश भएतापिन कुन कुन सामान के कित प�रमाणमा
िवतरण भएको हो सो खु�ने �माण पेश भएको छैन । उ� काय��ममा क-कसलाई कुन कुन सामान िवतरण ग�रएको हो, सो खु�ने गरी सामा�ीह�
िवतरण गनु�पद�छ । कृिष �ान के��को अनुदान आए नआएको यिकन गरी अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन
गनु�पद�छ ।

६६ बढी भु�ानी २,६३९,१३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का िनमा�ण तथा अ�य काय�का लािग आ�नो छु�ै दररेट कायम नगरी काठमाडौ ँ�ज�ाको �ज�ा दररेट पालना गरेको
छ । सोही दररेटका आधारमा पा�लकाले िनमा�ण काय�को आ�नै छु�ै दर िव�लेषण गरेको छ । �े�ता परी�ण गदा� दरुीका आधारमा केही योजनाह�मा
लागत अनुमान तथा काय�स�प� �ितवेदनमा लमसममा ढुवानी समेत रकम राखी भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले लागत अनुमान तथा काय�स�प�
�ितवेदनमा अनुसार केही योजनाह�मा पा�लकाले कायम गरेको दरभ�दा बढी दर �योग गरेको, Plum concrete का केही योजनाह�मा मेिशनमाफ� त
काय� गराएकोमा हे�डिम�सको दर �योग गरेको र केही योजनाह�मा भने �मुपाइप NP2 ख�रद गरेकोमा NP3 को दरमा भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी
उपभो�ा सिमितलाई िविभ� काय�मा देहाय बमो�जम बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.नं/िमित उपभो�ा सिमित काम पा�लका
दर

भु�ानी
दर

बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी

७२५।०७८।
०३।३०

स�पदा �स�चा माग� िनमा�ण उ.स. नरम माटो ख�े
काम

५४० ६०१ ६१ ४३७ २६६५७

४।०७७।०६।
२८

मातातीथ� संर�ण तथा िवकास सिमित gravel २९२२ ३९९८ १०७६ १४३ १५३३८४

३२।०७७।०७।
०६

म�छेगाँउ सडक �तरो�ित PCC 1:2:4 ११२०४ १३५६७ २३६३ ४९ ११४८१८

६२।०७७।०८।
२४

डाँफे टोल सुधार सिमित (NP3 को दर
भु�ानी NP2 ख�रद बागमती क���ट
�ड�ट �ा �ल बाट ख�रद ग�रएको)

NP3 300mm
Hume pipe

१४८३ ३३६३ १८८० ८३ १५६४१६

३३१।०७७।
११।१६

मुनाल �लब िकित�पुर सडक (m15 को
दर रा� नुपन�मा m20 को दर राखेको)

PCC 1:2:4 ११२०४ १२३२७ ११२३ ७३ ८१७०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२३।०७७।
१२।१३

मातातीथ� कोलोनी गैराबाटो टोलसुधार
सिमित

NP2300M
Hume pipe

१४८३ ३३६४ १८८१ ७२ १३५४३२

३९०।०७८।
०१।०६

नयाँ िमलन टोल बाटो िनमा�ण PCC 1:2:4 ११२०४ १२३७२ ११६८ २२ २५४६२

४२६।०७८।
०१।२१

धनभ�े� वर पुजारी घर िनमा�ण steel
reinforcement

९५ १११ १६ २५१८ ४०२८८

५१४।०७८।
०३।०८

केल टोल पाटी िनमाण� steel
reinforcement

९५ १११ १६ २११० ३३७६०

६२२।०७८।
०३।२३

संगमव�ती गणेशमाग� टोल सुधार सिमित ईटाको गारो १:६ १३११४ १३६२० ५०६ ५० २५३००

७६०।१२८४।
१०६०७८।०३।
३०

िक�सिपडी नायदेव पुल िनमाण� उ.स. (

mechanical बाट गरेको photoसंल�
रहेको)

plum concrete ९५७३ १०८५० १२७७ २१३ २७१४९०

११।०७७।०४।
०८ (भु�ानी िदन
बाक�)

एकता िभजन आकासे टोल सिमित gravel by
mechanical
means

२८५३ २९२२ ६९ २५५ १७५९५

४।०७७।०६।
२७

िशवम��दर टोल सडक सुधार सिमित PCC 1:2:4 ११२०४ १३५६७ २३६३ ११ २५४०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५।०७७।०६।
२७

नयाँ व�ती ढल िनमाण� उ.स. (सडक
िनमा�ण) building को दर �योग

steel
reinforcement

९५ १११ १६ १४०४ २२४६४

४६।०७७।०६।
२७

गणेश माग� ढलान उ.स. PCC 1:2:4 ११२०४ १३५६७ २३६३ २४ ५५६९६

९५।०७७।०६।
२९

मातातीथ� टोल सुधार सिमित (बाटो
ढलान)

PCC 1:2:4 १००१३ ११३३२ १३१९ ९५ १२५१२०

११३।०७७।
०६।२०

माताितथ� सामुदाियक अ�पताल िनमाण�
उ.स. (plumb wall) तथा क�पाउ�ड
वाल

12.5 mm plaster
1:6

३५५ ४५२ ९७ ४५४ ४४०३८

form work ४६४ ११९१ ७२७ १५६ ११३४१२

Exavation in
wall

५४० ६०१ ६१ २३७ १४४५७

३२८।०७७।
११।०७

बाडभ� जाङ �वा��य चौक� भवन
(machine mix लगाएको फोटो)

form work ७५४ ७८१ २७ ७८० २१०६०

PCC1:1.5.3
(machine mix)

१५१६४ १६८७१ १७०७ ९१ १५४५५२

३३१।०७७।
११।१६

मुनाल �लब क�ित�पुर �लव PCC 1:2:4 ११२०४ १२३२७ ११२३ ७२ ८०८५६

३३७।०७७।
११।२८

गछे पा� लव बाटो िनमा�ण stone Masonry
1:6

९३०६ ११३३२ २०२६ ९४ १९०४४४

२८६।०७७।
०९।२८

मचगाल सडक उ स (photo मा
machine mix दे�खएको)

plum concrete
(mechanical
means)

९५७३ १०८५० १२७७ ४८७ ६२१८९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५१।०७७।
०८।०८

�समपानी सडक िनमा�ण steel
reinforcement

९५ १११ १६ १८३० २९२८०

४९२।०७८।
०३।१६

म�छेगाँउ गेटदेखी िव�णदेुवी ढवलीस�म
ढु�ा छा�ने सिमित

Brick work 1:6 १३११४ १४९१७ १८०३ १५ २६३४२

450 mm NP3 ४६१२ ५०३६ ४२४ ७५ ३१८००

ज�मा २६३९१३४

६७ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीसलाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । यस आ. व. मा च��ािगरी नगरपा�लकाले
�.४४,८६,१२६।०० को औष�ध ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई दररेट माग गरी वा सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको
�यहोराह� िन�नानुसार छन् ।
ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
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 खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
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 घटाउनुपन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको यिकन 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 बाँक� रहेको
औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ फाम�सी लाई �सडमनी 
�थानीय तहमा िविनयो�जत सशत� अनुदान वािष�क काय��म काया��वयन माग�दश�न, २०७७।७८ को पूवा�धार भएका �वा��य सं�थामा १५
श�यास�मको अ�पताल स�ालन िनर�तरता (चालु) अनुसार फाम�सी स�ालनका लािग  औष�ध र औष�धज�य साम�ी �य�थापनको लािग �सडमिन
िनकासा गदा� �च�लत ऐन, िनयमावली तथा काय�िव�ध बमो�जम अि�म �पमा काय��म तयार गरी �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट िट�पणी �वीकृत गरी
िनकासा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले भौ.नं. २०।२०७८।१।२० बाट थानकोट हे�थपो�लाई फाम�सी संचालनका लािग औष�ध र औष�धज�य
साम�ी �यव�थापनको लािग हे�थपो�को बै� खातामा एकमु� �.१०,००,०००। िनकासा िदएको छ । काय�िव�ध अनुसार अि�म�पमा काय��म तयार
गरी �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट िट�पणी �वीकृत गराएको पाइएन । तसथ� पा�लकाबाट िनकासा भएको रकमको अनुगमन गरी तोिकएको काय�मा
खच� भए नभएको यिकन गरी  औष�ध र औष�धज�य साम�ी �यव�थापन स�ब�धी काय�योजना तथा काय��म पेस गनु�पन� �.

१,०००,०००

६९ िव�ालय सुधार योजना 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त िव�ालय
सुधार योजना (SIP) को लािग आधारभूत र मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �मशः �.१५०००।०० र �.२००००।०० दरले वािष�क �पमा एकमु�
अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ । िव�ालय सुधार योजनाको लािग तपशील िव�ालयलाई िनकासा उपल�ध गराएकोमा िव�ालय सुधार योजना पेस
गरेको छैन । यसरी िव�ालय सुधार योजना पेस नगरेका िव�ालयले सुधार योजना पेस गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ च�पािशखर आधारभूत िव�ालय १५०००

२ च�डीभैरव मा.िव. २००००

३ भीम मा.िव. २००००

४ च��डकादेवी मा.िव. २००००

५ बल�बु मा.िव. २००००

४४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ इ���योित �ा.िव. १५०००

७ कृ�ण मा.िव. २००००

८ नवदगुा� आधारभूत ि◌�ालय १५०००

९ जनचेतना आधारभूत िव�ालय १५०००

१० चुनदेवी आधारभूत िव�ालय १५०००

११ नारायणजन मा.िव. २००००

१२ महाल�मी आधारभूत िव�ालय १५०००

१३ जनक�याण मा.िव. २००००

१४ �भात मा.िव. २००००

१५ सेतीदेवी आधारभूतिव�ालय १५०००

१६ मंगल मा.िव. २००००

१७ कंकाली मा.िव. २००००

१८ िव�ाम��दर मा.िव. २००००

१९ िव�णदेुवी िश�ा सदन मा.िव. २००००

२० भैरवनाथ आधारभूत िव�ालय १५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np72 of 101

२१ मंगलोदय मा.िव. २००००

२२ िव�णदेुवी मा.िव. २००००

२३ चुनदेवी मा.िव. २००००

२४ जनिवकास मा.िव. २००००

ज�मा ४४००००

७० बढी िनकासा 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.३ मा IEMIS को आधारमा ��येक सामुदाियक िव�ालयको वाल िवकास
क�ामा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.५००।, क�ा १ Portfolio �.१००, आधारभूत तह (क�ा १—५) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �१५०।,
आधारभूत तह (क�ा ६—८) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००।, मा�यिमक तह (क�ा ९—१०)मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००। र
मा�यिमक तह (क�ा ११—१२) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२५०। का दरले िश�ण �सकाई साम�ी बुक कन�र अनुदान िनकासा िदने �यव�था ।
नगरपा�लकाले काया��वयन पु��तकामा उ�े�खत बुक कन�र अनुदान वापत एकमु� िनकासा िदएकोमा IEMIS को त�या� अनुसार जनक�याण
मा�यिमक िव�ालयमा बालिवकास क�ामा ५० जना िव�ाथ�लाई �.२५,०००। िनकासा िदनुपन�मा ७२ जना िव�ाथ� सं�या देखाइ �. ३६,०००।
िनकासा िदएको छ । IEMIS मा समावेश नभएको िव�ाथ�को नाममा बुक कन�र वापतको �.११,०००। बढी िनकासा भएको दे�खएकोले स�ब��धत
िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

११,०००

७१ सामा�जक लेखापरी�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त सामा�जक
परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णको लािग आधारभूत र मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �मशः �.१००००।०० र �.१५०००।०० दरले
वािष�क�पमा एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले लेखापरी�णको लािग एकमु� िनकासा िदएकोमा तप�सलका िव�ालयले लेखापरी�ण

३२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ितवेदन पेस गरेको छैन । लेखापरी�णको लािग उपल�ध गराएको रकमबाट लेखापरी�ण गराएको पाइएन । यसरी लेखापरी�ण �ितवेदन पेस नगरेका
िव�ालयले लेखापरी�ण गराएको �ितवेदन पेस गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ च�पािशखर आधारभूत िव�ालय १००००

२ च�डीभैरव मा.िव. १५०००

३ भीम मा.िव. १५०००

४ च�डीकादेवी मा.िव. १५०००

५ बल�बु मा.िव. १५०००

६ इ���योित �ा.िव. १००००

७ कृ�ण मा.िव. १५०००

८ नवदगुा� आधारभूत िव�ालय १००००

९ जनचेतना आधारभूत िव�ालय १००००

१० चुनदेवी आधारभूत िव�ालय १००००

११ नारायणजन मा.िव. १५०००

१२ महाल�मी आधारभूत िव�ालय १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ जनक�याण मा.िव. १५०००

१४ �भात मा.िव. १५०००

१५ सेतीदेवी आधारभूत िव�ालय १००००

१६ मंगल मा.िव. १५०००

१७ कंकाली मा.िव. १५०००

१८ िव�ाम��दर मा.िव. १५०००

१९ िव�णदेुवी िश�ा सदन मा.िव. १५०००

२० भैरवनाथ आधारभूत िव�ालय १००००

२१ मंगलोदय मा.िव. १५०००

२२ िव�णदेुवी मा.िव. १५०००

२३ चुनदेवी मा.िव. १५०००

२४ जनिवकास मा.िव. १५०००

ज�मा ३२००००

७२ सोझै ख�रद 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा
�.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को
मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक
पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गरेको म�ये पा�लकाले यस बष� � १२४७३२०३।०० वरावरको सोझै
ख�रद गरेको छ । पा�लकाले यो वष� पँुजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई सोझै ख�रद गरेको
िनयमस�मत दे�खएन । ख�रद काय� गदा� �ित�पधा��मक िव�ध अपनाई ख�रद गनु�पद�छ । जसका केही उदाहरणह� देहाय बमो�जम छन ।

भौ.नं/िमित आपूित�कता� ख�रद साम�ी रकम

पुजीगत तफ�

१५।०७७।०६।३० नागाजु�न िड�जटल �ा.�ल. डे�सटप ४७४६००

११७।०७७।०९।१४ हाई टेक IT Solution �ा.�ल. CCTV ४८९८५५

३०८।०७७।१२।१० राई�जङ �यापटप ४४९०६२

३६२।०७७।१२।२६ ए��टभ क��यटुर ट� ेडस� डे�सटप ि��टर ४९६९१७

४३२।०७८।०१।२२ P & P suppliers फिन�चर ४९०५९५

७१५।०७८।०३।३० Impact Office Solution आइ�याड Harddisk(दा�खला नभएको) ७२३४६०

चालुतफ�

६६/७७/६/३० मुना ि���ट� �ेस छपाई खच� ४९६६३५

७०/७७/६/३० नेपाल वाणी िमिडया �ुप �ा. �ल. छपाई खच� ४८७११५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५/०७७/६/३० प�क�या �ेस ए�ड स�लायस� छपाई खच� ४५९९१०

२१९/०७७/८/१५ ल�मी ि���ट� ए�ड स�लायस� छपाई खच� ४०१३७६

५३५/०७७/१०/२८ ड��फन ि��टिट� �ेस छपाई खच� ४८७०३०

७३ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात
िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको �ज�सी खाताको नमूना परी�ण गदा� देहायका ख�रद ग�रएका
साम�ीह� �ज�सी खातामा दा�खला गरेको पाइएन । िनयमानुसार �ज�सी दा�खला गरी �माण पेश ह�नुपन� �

भौ.नं/िमित आपूत�क ख�रद रकम

९८।२०७८।३।३०(ख) िविभ� कोिभड १९ साम�ी १५००००

१०७।२०७८।३।३० �े� ए�ी इ�पु�स हाते �ाकर ख�रद ९५०००

७३।२०७७।८।२९ माता जानक� स�लायस� ट� ािफ िडभाइडर २०३८४७

३१२।२०७७।१२।११ �जओमे�स इ.सोलुसन िडिपआर २०००००

४७२।२०७८।२।१३ िनज�ल ल�मी फिन�चर(मंगलदीप �या�पस) फिन�चर ४०००००

ज�मा १०४८८४७

१,०४८,८४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ �मागत योजना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त �मागत �पमा बजेट राखी बह�वष�य आयोजना संचालन गन� िम�ने
�यव�था छैन । नमूना परी�ण ग�रएका देहायका आयोजनाह� पा�लकाले �मागत आयोजनाह� सोही उपभो�ा माफ� त गन� गरी बजेट िविनयोजन गरी
खच� गरेको पाइयो । य�ता आयोजनाह� संचालन गदा� �ित�पधा��मक िव�ध अपनाई ख�रद गनु�पद�छ । �मागत �पमा बजेट िविनयोजन भई खच� भएका
केही योजनाका उदाहरणह� देहाय बमो�जम छन ।

भौ.नं/िमित उपभो�ा सिमित योजना यस वष�को खच� काय�स�प�

५०५।०७८।०३।०१ नागढु�ा खानेपानी तथा सरसफाई उ स खानेपानी १७७५००० २१५०५५६

३७८।२०७८।१२।३० साव�जिनक शौचालय िनमा�ण वडा नं ३ शौचालय १०००००० १२३३४४८

४२८।२०७८।३।३० मातातीथ� फुटवल �ाउ�ड फुटवल �ाउ�ड ८९०७७६ १०८९०९५

४१३।२०७८।३।१९ वडा नं ३ वडा काया�लय भवन भवन िफिन�सङ ५०००००० ६१६८५६९

२५।२०७८।३।३०(�देश) वाणभ�याङ �वा��यचौक� भवन िनमा�ण भवन िफिन�सङ ६०००००० ७३९४०७७

७५ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जु
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनुसार काया�लयले देहाय बमो�जम आ�त�रक लेखापरी�णमा समावेश भएका बे�जूह� अ��तम
लेखापरी�ण अव�धस�म फ�य�ट गरेको दे�खएन । उ�बे�जु लेखापरी�णको �ममा यिकन गरी िन�नानुसार कायम ग�रएको छ ।

७५.१ २० २०७७-६-३० राज� व स�टवेयरको �यव�थापनको लािग स�टेक इ�फो�सस �ा.�ल.संग वािष�क �.४४,000। रकमको स�झौता
ग�रएकोमा स�झौता िवपरीत �पेस �यव�थापन वापत भनी मू.अ.कर सिहत �.२२६००। भु�ानी गरेकोमा स�झौता
िवपरीत दे�खएकोले असुल उपर गनु�पन� �.

२२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.२ १४५ २०७७-१०-२ �ोफेशनल अटो मोवाइ�स �ा.�ल.लाई सवारी साधन बापत भु�ानी गरेकोमा िबल भरपाई पेश नभएको �. २७३,७००

७५.३ २७९ २०७७-११-२५ रामे� वर �जमहल िनमा�ण उ.स.ले �जमका सामान ख�रद गन�को लािग माग गरे अनुसार लागत अनुमान �. १६१९०६०। र
मू�या� कन �. १६१९७४३। रहेको उ� ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद ऐन िवपरीत कोटेशनबाट ख�रद ग�रएकोमा
िनयमस�मत नदे�खएको �

१,६१९,७४३

७५.४ ४३८ २०७८-१-२२ �ी महाल�मी समुदाियक वन उ.स लाई जडीबुटी अ�ययन अनुस�धान तथा पिहचान ता�लम संचालन गन�को लािग भनेर
वडाको प� र सामा�जक िवकास शाखाबाट िट� पणी उठाएको, पँुजीगत शीष�कबाट ता�लम गरेको, िवल भरपाईमा
डोरहा�जर, िव�वा ख�रद र िपक, सावेल चाँदी ख�रदको िबल �. १४७७५०। पेश गरेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

१४७,७५०

७५.५ ३१२ २०७७-१२-११ जओमे�स इ�जीिनय�रङ सो�यशुन �ा.�ल लाई साकुरा पाक�  िड.पी.आर को रकम भु�ानीमा लागत अनुमान नभएको,
िड.पी.आर.�मािणत नभएको साव�जिनक ख�रद ऐन िवपरीतको ख�रद �ि�या अवल�वन ग�रकोले िनयमस�मत
नदे�खएको �.

१९७,३९०

७५.६ ३९९ २०७८-१-७ �याकार ट� े िडङ क�पनी �ा.�ल लाई गरेको भु�ानीमा िबल पेश नभएकोले िबल पेश ग�रनुपन� �. २२२,९०१

७५.७ ३३९ २०७७-१२-१८ �भाते� वर माग� उ.स लाई गरेको भु�ानीमा �. ११२२७। को िबल भरपाई नपुग रहेको िनयिमत गनु�पन� �. ११,२२७

७५.८ ३२७ २०७७-१२-१६ म�सने �सढी िनमा�ण उ.स.लाई लागत अनुमान र मू�या� कन �ितवेदनको आधार भ�दा �. ४१२६२। बढी भु�ानी गरेको
रकम असुलउपर गनु�पन� �.

४१,२६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.९ ५७८ २०७८-३-१८ ओम शा��त ट� ेडस� ए�ड स�लायस� लाई ि��टर, म��टपलग, �यापटप आई ५, �यापटप आई ३ ख�रदको भु�ानी �.

२७४८४७। ग�रएको उ� सामान दा�खला भएको नदे�खएकोले दा�खला ह�नुपन� �.

२७४,८४७

७५.१० ६०७ २०७८-३-२२ िव��वा�सनी प�� चम उ.स लाई लागत अनुमान र मू�या� कन भ�दा �.५९८०। बढी भु�ानी गरेको उ� रकम
असुलउपर ग�रनुपन� �.

५,९८०

७५.११ ५६७ २०७८-३-१७ िचसापानी पातलेबन सडक उ.स लाई गरेको भु�ानीमा सामा�जक सुर�ा कर र मू.अ कर �. 11049। कम असुल
गरेकोले उ� कर असुल ग�रनुपन� �

११,०४९

७५.१२ ६१२ २०७८-३-२३ ढल तथा बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमितले लागत अनुमान भ�दा कम काम गरेको मू�या� कनबाट दे�खन आएकोमा
�.८०१८। बढी भु�ानी भएकोले असुलउपर गनु�पन� �.

८,०१८

७५.१३ ६०४ २०७८-३-२२ ि�भुवन पाक�  मम�त सुधार शीष�कमा िविनयो�जत बजेटबाट ि�भुवन पाक�  पोखरी मम�त/पखा�ल िनमा�ण अमानतबाट गरी
नमराज बािनयालाई �.९९६८३। गरेको भु�ानीमा साव�जिनक ख�रद ऐन िवव�रत ह�ने ग�र िनमा�ण काय� गरेको, लागत
अनुमान नगरी काय� गरेकोले िनयिमत गनु�पन� �.

९९,६८३

७५.१४ ६४९ २०७८-३-२४ समाज सेवा उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता, लागत अनुमान र मू�या� कन अनुसार �.३५३६८१। को िबल
भरपाई नभएकोले िबल भरपाई पेश गनु�पन� �.

३५३,६८१

७५.१५ ७०८ २०७८-३-३० वडा ९ ले �य�ुजक �याइ�ट र �यू �पोट�स ए�ड �यू�जक हाउसबाट बाजागाजा �. २९६०००। मा ख�रद ग�रएकोमा उ�
सामानको दा�खला �ितवेदन पेश नभएकोले दा�खला �माण पेश गनु�पन� �.

२९६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.१६ ६१४ २०७८-३-२३ गिहरीगाँउ बैकु�ठधाम बाटो िनमा�ण सिमितले लागत अनुमान भ�दा कम काम गरेको मू�या� कनमा रहेको, �. २४६४६।
बारबरको िबल नपुगेकोले उ� रकम िनयिमत गनु�पन�, मू�या� कनको आधारमा �. ९१५८२ । बढी भु�ानी गरेको रकम
असुलउपर गनु�पन� �.

९१,५८२

७५.१७ ६७३ २०७८-३-२६ सौरभ फाउ�डेशव �ा.�ल लाई गरेको भु�ानीमा वडा १ को वा�वादन सामान दहचोक सां�कृितक उपभो�ा सिमितलाई
िदएको भिनएकोमा ह�ता�तरण फाराम नभएकोले ह�ता�तरण फाराम पेश गनु�पन� �.

७३,९७९

७५.१८ ६४३ २०७८-३-२४ ओम शा��त भवन िनमा�ण सिमितलाई गरेको भु�ानीमा �.२५०००। बराबरको िबल भरपाई पेश नभएको �. २५,०००

७५.१९ ३२६ २०७७-११-७ मु�खया गाँउ टोल सुधार सिमितलाई �थम रिन� िवल रकम �.४३४६८४। को ८० �ितशत ह�नआउने रकम �.

३४७७४७। मा�ै भु�ानी गनु�पन�मा रिन� ग िवलको �.434000। रकम भु�ानी ग�रएकोले �.८६२५३। बढी भु�ानी
रकम असुलउपर गनु�पन� �.

८६,२५३

७५.२० ३१७ २०७७-१०-२९ वाटर �रचाज� पोखरी िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई रिन� िवल रकम �. २२२८०००। को ८० �ितशत ह�नआउने रकम
�.१७८२४००। मा�ै भु�ानी गनु�पन�मा रिन� ग िवलको सबै रकम भु�ानी ग�रएकोले �. ४४५६००। बढी भु�ानी रकम
असुलउपर गनु�पन� �.

४४५,६००

७५.२१ १५९ २०७८-८-९ नह�दा सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �थम रिन� िवल रकम �. १०३००८२। को८० �ितशत मा�ै
भु�ानी गनु�पन�मा िवल रकमको सबै रकम भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी �. २०६०१६। असुल गनु�पन� �.

२०६,०१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.२२ ३९८ २०७८-२-२३ राउचुली क��ट��सन �ा.�ल. दो�ो रिन� िवल �. २६१०१४२।३५ को �. २६८८४४६। भु�ानी गरेको दे�ख�छ, बढी
भु�ानी असुल गनु�पन� �.

७८,३०४

७५.२३ ७३ २०७८-११-२० क� चनब�ती हाइट उपभो�ा सिमितलाई गरेको �.२०००००। भु�ानीमा योजना स�झौता/लागत अनुमान,

मू�या� कनको आधारमा �. १०३७८। बढी भु�ानी भएकोले असुलउपर गनु�पन� �.

१०,३७८

७५.२४ ११७० २०७८-३-२६ वडा १५ को �सफा�रश अनुसार राहात िवतरण काय��म वापत समृ� नेपाल यवुा समुहलाई �.३५०००। र िव�णदेुवी यथु
�लवलाई �.३५०००। गरी ज�मा �.७००००। भु�ानी ग�रएकोमा राहात िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �.

७०,०००

७५.२५ ८१९ २०७८-१-८ वडा १२ को �सफा�रशमा �ये� नागरीक �लवलाई मनकामना �मण खच� रकम भु�ानीमा �मणमा सहभागीह�को
स� कल हा�जर पेश नभएको र च��ािगरी यातायात सेवालाई गाडी भाडा �. ११२०००। भु�ानी गरेकोमा भाडा कर
�.२२४०। मा�ै कर क�ा गरेकोले बाँक� कर �.८९६०। असुल गनु�पन� �.

८,९६०

७५.२६ ८८१ २०७८-१-२९ आशुतोष म��टपप�ज ट� े िडङ �ा.�ल.लाई भु�ानी गरेकोमा उ� सामानको ख�रद आदेश, माग फाराम, दा�खला �ितवेदन
र ह�ता�तरण फाराम नभएकोले मू.अ.कर सिहत ज�मा �.५७१४३। भु�ानी भएकोले �माण पेश गनु�पन� �. •

सेिनटाईजर १०० एल एम १०० थान �ित थान �.१६५। • मा�क १० �याकेट �ित �याकेट �.८२५। • ��पकर १
थान �.२६५००।

५७,१४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.२७ ५२५ २०७७-१०-२८ फिन�चर मम�तको रकम �ेया म��टपप�ज फाउ�डेशन �ा.�ल. लाई �.९९२१४। भु�ानी गरेकोमा माग फाराम, ख�रद
आदेश र दा�खला भ�दा बढी दे�खएको सामान बढी ख�रद गरी �.५२०००। भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनयिमत
नदे�खएको �. • कुस�को �टील बेस ८ थान, �ित थान �.२५००।, ज�मा �.२००००। • कुस�को फलामको बेस ड�डी
४ थान, �ित थान �.५०००।, ज�मा �.२००००।
• �रभ��भङ �लेट ८ थान �ित थान �.१५००।, ज�मा �.१२०००।

५२,०००

७५.२८ ११३६ २०७८-३-२४ �सज�नशील अपा� पुन�था�पना तथा िवशेष िश�ा िव�ालयलाई गरेको भु�ानीमा स�झौता अनुसार न.पा.ले
�.१०००००। र स�थाबाट �.२००००। गरी ज�मा �.१२००००। को िबल भरपाई पेश ह�नुपन�मा ज�मा
�.१०२८००। मा�ै पेश भएकोमा उ� रकमको ८३% मा पा�र�िमक कर र अि�म आयकर �.६१५०। क�ा गरी
नगरपा�लकाबाट भु�ानी ह�नुपन�मा �.१४३३३। बढी भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �.

१४,३३३

७५.२९ १३ २०७७-६-२९ कोतघर �यव�थापन तथा िवकास सिमितको गत आ.व को पे� क� फ�य�टमा �.३३८६३०। को िबल भरपाई नपुगेकोले
िबल भरपाई पेश गनु�पन� �.

३३८,६३०

७५.३० ८९ २०७७-१२-२६ मानव अ�धकारको लािग एकल मिहला समूहलाई बा�ा पालन �यवसायलाई �यव��थत गन�को लािग गरेको आ�थ�क
सहयोग रकम �.१०००००। को स�झौता पेश भएकोमा �.८७२००। को िबल भरपाई नपुग रहेकोले बाँक� िबल पेश
गनु�पन� �.

८७,२००

७५.३१ १९० २०७७-१०-१५ पृ�वीनारायण शाहको ज�म जय�तीमा National Creators Awards 2020, च��ािग�र िह�समा िवतरण काय��म गरेको
भनी िविभ� न वडाह�को �सफा�रशमा द ि�एटस� �ा.�ल.लाई �.२८५०००। भु�ानी गरेकोमा आव�यक कागजात पेश
गनु�पन� �.

२८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.३२ ३५ २०७८-३-२४ �ी साथी नेपाललाई द�लत मिहला लि�त (कोिभड १९) स�ब�धी जनचेतना काय��मको रकम �.३०००००।
भु�ानीमा, काय��ममा सहभागीह� ८० जनालाई �. ५००। को दरले �.४००००। खच� जनाइएको, नगरपा�लकाको
खच� मापद�ड अनुसार यसरी काय��ममा सहभागीह�लाई �. १००। यातायात खच� िदन सिकने �यव�था ग�रएकोमा
�.३२०००। बढी भु�ानी ग�रएकोले सो रकम असुल गनु�पन� �.

३२,०००

७५.३३ ९३ २०७७-९-१ च.न.पा वडा ९ को �चार �सार गनु� संिगतको मा�यमबाट ��य ��य सिहतको िभिडयो को लािग वडाको �सफा�रश
अनुसार ए�सफ टेक �ा.�ल.लाई �.५६५००। भु�ानी गरेकोमा ��य ��य सिहतको िभिडयो बनाएको �माण पेश गनु�पन�
�.

५६,५००

७६ िन�कृय खाता 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. २६ को उपदफा ३ अनुसार एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका
लाभ�ाहीको िववरण सेवा�दायक बै�बाट अनुसूची-११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन
गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ु भएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाइएमा स�ब��धत बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम
स�ब��धत लाभ�ाहीलाई भु�ानी गरी सो िमितभ�दा पिछको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय
कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� १५ वटै वडाको तीनवटै चौमा�सकको भ�ा बै� माफ� त िवतरण गरेकोमा िन�नानुसार
लाभ�ाहीह�ले यो आ�थ�क वष�मा एकपटक पिन रकम न�झकेको पाइएकोले पा�लकाबाट छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले
भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको भए काय�िव�ध अनुसार लगत क�ा गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

प�रचयप� नं. लाभ�ाहीको नाम वडा नं. अ��तम पटक �झकेको िमित बाँक� रकम

1994100800124 गोपीचरण िगरी १ 10/2/2019 ५६९५२.७४

2051021000188 सृजना साक� १ 7/14/2020 २५०२४.८२

1998070400043 बमबहादरु ख�ी �े�ी २ 10/5/2019 ६२१३८.३२

१,६३५,०८१.८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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1991020300074 नानीमैया खि�नी २ 3/10/2019 ८३६९२.८७

1990123003304 रामे साक� २ 10/17/2018 १४८५४०.९९

2000041800077 तुलसा देवी लुइँटेल २ 11/15/2019 १२३२९९.८३

2041020500106 पलच� तामा� २ 10/4/2019 ५८६६६.३३

2028052200069 चमेली �सलवाल २ 7/5/2019 ७७११७.३४

2018121100044 ठूली अछामी साक� २ 10/4/2019 ४१७२७.०१

2073041503827 मना�लु प�रयार २ 10/17/2018 १७०७१.५३

2011030500099 शा��त देिव �े� ३ 10/17/2018 ८६७८९.१४

1994123004031 िशव�साद ढकाल ४ 6/26/2019 ७४९७३.९९

2007121300068 शारदा �े� ४ 10/4/2019 ४१४११.८९

1994100100075 सानुमाया �े� ४ 10/17/2018 १४८६६१.८५

1996011500186 नर�संह �े� ४ 7/15/2020 २८६३५.२१

2010120701013 जानक� कम�चाय� ४ 11/22/2019 ६१६९.८४

2010100100145 सूय�माया गोपाली ४ 7/14/2020 २६६८६.०६

2021032100038 शा�तीदेवी �े� ४ 11/10/2019 ५८०५९.४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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2017101000083 िहरा प�रयार ५ 10/17/2018 ६३४३७.९७

2019110100052 देवकला ब�जाडे ६ 10/20/2019 ५८४६६.०५

2016053000026 �ीमती मैया राना मगर ७ 10/17/2018 ५८६६९.९३

2029012000409 ई��माया िवसंुखे ७ 10/3/2019 ४१३५६.१४

1988070100057 च��माया �े� १२ 10/17/2018 १४८५७९.९९

1984123000782 ितलकबहादरु बािनया १२ 7/14/2020 ३७०१२.७३

1999040500185 बाबुलाल महज�न १२ 7/15/2020 ३७२६०.०१

2044031500183 बसु�धारा खितवडा १२ 7/14/2020 २४६७९.७९

ज�मा १६३५०८१.८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ दोहोरो िनकासा 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. २४(१) मा बै� माफ� त भ�ा िवतरण गदा� दफा २२ बमो�जम छनौट भएको बै�लाई �थानीय
तहले अनुसूची ८ बमो�जम फवा�ड� िफड बमो�जम नाग�रकता न�बर दोहोरो नह�ने गरी िववरण �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले तीनवटै
चौमा�सक भ�ा बै� माफ� त िवतरण गरेकोमा िन�नानुसार लाभ�ाहीको नाग�रकता र बै� खाता न�बर दोहोरो उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेको पाइयो ।
अतः उ� दोहोरो िनकासा भएको रकम िफता� गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

वडा लाभ�ाहीको नाम ज�म िमित नाग�रकता नं. बै� खाता नं. रकम

१० िनलक�ठ पौडेल २०३९।४।१५ ८५२७ 00300501211469 ६४००

१० िनलक�ठ पौडेल २०३९।४।१५ ८५२७ 00300501211469 ४८००

४,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ पूव� िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२१(क) मा आपूित�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा िनमा�ण �यवसायीको िढलाइको कारणले ख�रद
स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा
नबढने गरी साधारणतया �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५% पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । देहायका िनमा�ण �यवसायीले स�झौता
बमो�जमको अव�धमा काय� स�पादन नगदा� समेत काया�लयले पूव� िनधा��रत �ितपूित� क�ा नगरी काय�स�प� वापतको स�पूण� रकम भु�ानी िदएको
पाइयो । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम देहाय बमो�जम रकम क�ा गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो क�ा नगरी स�पूण� रकम भु�ानी िदएको असुल ह�नुपन� �

भौ.नं/िमित आयोजना िनमा�ण �यवसायी अ��तम �याद काय�स�प�
िमित

िढला
िदन

स�झौता रकम पूव�िनधा��रत
�ितपूित�

४३१।
२०७८।३।
३०

राउतगाँउ छरछरे
सडक

राउचुली
क�सट��सन
�ा.�ल.

२०७८।२।१५
दो�ो पटक

२०७८।
३।२२

३७ १०२४४६८७(after
v/0)

१८९५२६

२२।२०७८।
३।३०

बल�बु �सज�नाचोक
सडक �तरो�ित

एटला��टक नेपाल
�ा.�ल.

२०७८।२।१५
स�म

२०७८।
३।२०

३५ ११७८९२१० २०६३११

३३।२०७८।
८।८

मातातीथ� क�यिुनटी
िव��डङ

रा��  िनमा�ण
क�पिन

२०७६।७।२८
स�म

२०७७।
८।८

३७५ १३३६४६७५(after
v/0)

१३३६४६७

ज�मा १७३२३०४

१,७३२,३०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवल वा िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । वडा नं २ मा�थ�ो म�सने पिहरो िनय��ण योजनाका लािग लाबङ लामा
क�सट��सनलाई नापी िकताव अनुसार � २७४३६२३।०० भु�ानी िदनुपन�मा � २७४८०६६।०० भु�ानी िदएको पाइयो । काय�स�प� भ�दा �
४४४३।०० बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

४,४४३

८० अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा �.३५४०७८४७। स�परी�णको लािग पेश भएको छ । गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू िन�नानुसार रहेको छः
(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� स�परी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

३१८५७२ ९६९४९ २२१६२३

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७३।
७४

५ बैठक भ�ा रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ८५२००० ० ८५२०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ ,, ७ काम स�प�
भएको र
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ५१८०००० ० ५१८००००

३ ,, ८ �शासिनक खच�
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २६११३०६४ ० २६११३०६४

४ ,, ९ कम�चारीलाई
िदएको सुिवधा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ८३६५७३४ ० ८३६५७३४

५ ,, ११ जन�ितिन�धले
पाउने सुिवधा
िनयिमत र बाँक�
रकम असुल
भएको �

६००० ० १३३५००० ० १३४१०००

६ ,, १३ सहभागीह�को
�मण र ता�लम
भएको �माण
पेश �

० २५०००० ० ० २५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ ,, १८ भु�ानी िदन
बाँक� रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ८०३९९४ ० ८०३९९४

८ ,, २२ गाडी भाडामा
�लएको रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १६५००० ० १६५०००

१० २०७४।
७५

१७.१ कम�चारीको
मा�सक भ�ा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २१८७७१ ० २१८७७१

११ ,, १७.२ कम�चारीको
मा�सक भाडा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ३२८३२०० ० ३२८३२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ ,, १७
.४

अित�र� समय
भ�ा मापद�ड
पेश र
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ९९४६८० ० ९९४६८०

१३ ,, १९ �देश ऐन
बमो�जम �
११०४०००।
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
र असुल भएको
�२४०००।

२४००० ० ११०४००० ० ११२८०००

१४ ,, २० �देश ऐन
बमो�जम र
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ५१८९००० ० ५१८९०००

१५ ,, २१ सोझै ख�रद
गरेको रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २०८७५८१५ ० २०८७५८१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ ,, २६ ता�लम संचालन
ठे�काबाट
नगरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १७८१६१४ ० १७८१६१४

१७ ,, २८ ि�पाल ख�रद
गरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १३३९७२ ० १३३९७२

१८ ,, ४७ बैठक भ�ा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ११६५५०० ० ११६५५००

१९ ,, ५० काय��े�
बािहरको खच�
रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १५०००० ० १५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० २०७५।
७६

४९ कम�चारीलाई
संचार सुिवधा
िदएकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १३६८१० ० १३६८१०

२१ ,, ५२ पदा�धकारीलाई
थप सुिवधा
निदएको �माण
र नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ५६४००० ० ५६४०००

२२ ,, ५४ फोहोरमैला
�यव�थापन
गरेको रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २२५००० ० २२५०००

२३ ,, ५५ आ�थ�क
सहायता रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २९९६७४७ ० २९९६७४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ ,, ५९ बैदेिशक �मण
खच� रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ५००००० ० ५०००००

२५ ,, ६२ होम�टे स�ब�धी
अवलोकन �मण
खच�
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ६००००० ० ६०००००

२६ ,, ६५ �देश सभाले
बनाएको ऐन
बमो�जम सुिवधा
र नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २०२५०० ० २०२५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ ,, ७६ िनयम
िवपरीतको
िनमा�ण
�यवसायीलाई
भु�ानी रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ७६०५९८ ० ७६०५९८

२८ ,, ७७ फरक खच�
शीष�कमा
लेखांकन
गरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० २१९१८९ ० २१९१८९

२९ ,, ९६ बालिवकास
के��लाई
िनयिमत बाहेक
िदएको रकम
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ७९६५०० ० ७९६५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० ,, १०० मापद�ड वेगरको
खच�
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० ५९५९६९ ० ५९५९६९

३१ ,, १०१ लागत अनुमान
तयार नगरी
सीधै
परामश�दाताबाट
सेवा ख�रद
गरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १२८७५०० ० १२८७५००

३२ ,, १०३ तामा� र मगर
समुदायको
सं�कृित झ�कने
काय�मा खच�
गरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १४५००० ० १४५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ ,, १३५ �सफा�रशको
आधारमा
भु�ानी गरेकोमा
नगरसभाबाट
िनयिमत भएको
�

० ० १०५६९७३ ० १०५६९७३

३४ 20७६।
७७

३ बैक िहसाव
िमलान गनु�पन�मा
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० ७२३८१७ ० ७२३८१७

३५ ,, ४ आयमा फरक–

आ�दानी
गरेकोमा
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० २९४२७५२ ० २९४२७५२

३६ ,, २७ �ज�सी खातामा
आ�दानी बाधेका
नदे�खएकोमा
�माण पेश भै
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० ५७६००० ० ५७६०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np98 of 101

३७ ,, २९ �याब परी�ण
�ितवेदन पेश
भएको र
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० १६९५०० ० १६९५००

३८ ,, ६२ सोझै सामान
ख�रद गरेकोमा
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० २७९३५०९ ० २७९३५०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ ,, ८७ कानुन िवपरीत
पोशाक खच�
असुल भएको �
१. नगर �मुख
�ी घन�याम
िगरी नगर �
१८०२०।– २.

नगर सभा
सद�य �ी
िदपक �े� �
१८०२०। ३.

नगर सभा
सद�य �ी
राजकुमार
बोगटी �
१८०२०।
४.वडा अ�य�
�ी राजे��
कुमार के.सी �
१८०१३।–

० ० ७२०७३ ० ७२०७३

४० ,, ९५ अनुगमन खच�
भु�ानी
भएकोमा
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० १००९५०० ० १००९५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ ,, १०२ काय��म
िबपरीतको खच�
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० ४८००० ० ४८०००

४२ ,, १०३ भ�ा बुझेको
भरपाई पेश
भएको �.

० ० ३८३५ ० ३८३५

४३ ,, ११३ काय��म स�प�
प�चातका बील
भरपाई पेश
भएको र
नगरसभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० २५८३९७ ० २५८३९७

४४ ,, ११५ कर क�ी गनु�
नपन� �माण पेश
�.

० ० १३३६५ ० १३३६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ ,, १२० महानगरीय �हरी
बृ� थानकोटले
�ज�सी दा�खला
गरेको �माण पेश
ह�न आएको र
नगर सभाबाट
खच� िनयिमत
भएको �.

० ० २३५९०० ० २३५९००

४६ ,, १२३ �वारे�टाइनको
सामान ख�रदको
बील पेश
नभएकोमा

० ० २४७६० ० २४७६०

ज�मा ३०००० २५०००० ९६६६९५३८ ० ९६९४९५३८

८१ अ�ाव�धक बे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहाय अनुसार रहेको छः
(�.हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� स�परी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) स�परी�णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-

B+C+D)

३१८५७२ ९६९४९ ८४४२१ ० ३०६०४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


