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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भ�पुर नगरपा�लका, झापा , भ�पुर नगरपा�लका , झापा

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

काया�लय �मुख टेक   कुमार   रे�मी २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख होमनाथ     भ�राई २०७७-४-१

लेखा �मुख सुभाष     भ�राई २०७७-४-१

बे�जु रकम ७४,७३५,८९३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २०,३९,२०,०११

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५०,००,३९,४७२ चालु खच� ६५,९५,९९,०५२.२४

�देश सरकारबाट अनुदान २,३१,२५,००० पँूजीगत खच� २६,४४,२६,४३४.७९

राज�व बाँडफाँट १४,४९,६१,१४४.२२ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ९,०३,१०,८६९.४७

अ�य आय २५,९१,०६,५७४.९८

कुल आय १,०१,७५,४३,०६०.६७ कुल खच� ९२,४०,२५,४८७.०३

बाँक� मौ�दात २९,७४,३७,५८४.५
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१ प�रचय
�थापन, उ�े�य र काय��े�ः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी
नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� नै नगरपा�लका �थापनाको �मुख उदे�य हो । यो नगरपा�लका कुल  ९६.३५ वग� िक.मी. �े�फलमा फै�लएको र हाल १० वटा वडाह�मा िबभाजन ग�रएको छ ।
नगरपा�लकाको व�तुगत िववरण अनुसार कुल जनसं�या ६७ हजार १ सय २५ रहेको छ ।

२ िव��य �ितवेदन

भ�पुर नगरपा�लका

नगर काय�पा�लकाको काया�लय,भ�पुर झापा

काया�लयको कोड : ८०१०२५०६३००

म.ले.प.फा.नं. २७२

िव�ीय �ितवेदन

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै भु�ानी
ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख)  १००५५६९५८० १०१७५४३०६१ ० १०१७५४३०६१ ९८८६४०७०२ ० ९८८६४०७०२

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने)  ७६५१३९०८२ ७५८४३६४८६ ० ७५८४३६४८६ ७१५२४६५१९ ० ७१५२४६५१९

११००० कर ११ १५०८७६६१० १६६१५१५९७  १६६१५१५९७ ११५३९७३४४ ० ११५३९७३४४

१३००० अनुदान  ५५१५९४४७२ ५३०४७४८७५  ५३०४७४८७५ ५३२५२०४३७ ० ५३२५२०४३७

संघीय सरकार १२ ५०००३९४७२ ५०००३९४७२  ५०००३९४७२ ४६०५३८००० ० ४६०५३८०००

�देश सरकार १२ २३१२५००० २३१२५०००  २३१२५००० ६१९३९००० ० ६१९३९०००
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अ�त�रक �ोत १२ २१७९८००० ७३१०४०३ ७३१०४०३ १००४३४३७ ० १००४३४३७

बैिदशक �ोत १२ ६६३२००० ०  ० ०  ०

जनसहभागीता  ३५७१८००० ३६०३४९२१  ३६०३४९२१ ४३८०७७४०  ४३८०७७४०

१४००० अ�य राज�व  २६४५०००० २५७४५२९४  २५७४५२९४ २२७०६३२४ ० २२७०६३२४

१५००० िविवध राज�व  ५००००० २९८००  २९८०० ८१४६७५  ८१४६७५

ख. अ�य �ाि�  २४०४३०४९८ २५९१०६५७५ ० २५९१०६५७५ २७३३९४१८३ ० २७३३९४१८३

िवतरण गन� बाक� राज�व  ० ०  ० ० ० ०

कोषह�  १६५१०००० १३११४७७५  १३११४७७५ २२९०१७४५ ० २२९०१७४५

धरौटी  ० २२०७१३०२  २२०७१३०२ १९९१२८४५ ० १९९१२८४५

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म १६ २२३९२०४९८ २२३९२०४९८  २२३९२०४९८ २३०५७९५९३ ० २३०५७९५९३

भु�ानी (ग+घ)  ११२३२६९५८० ९२४०२५४८७ ० ९२४०२५४८७ ९२०२६८८१७ ० ९२०२६८८१७

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट)  ८८२८३९०८२ ६३५४१८५२२  ६३५४१८५२२ ६१६३०२६६८ ० ६१६३०२६६८

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ६७०००००० ६२७०३४७०  ६२७०३४७० २२८९८४०४१ ० २२८९८४०४१

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ १७५३८१६१० १२८४२१०५१  १२८४२१०५१ ६९३५४५४७ ० ६९३५४५४७

   २४००० �याज सेवा शु�क तथा बैक किमसन १८ १५००००० ७२३४२३  ७२३४२३ ९१४७९०  ९१४७९०

   २५००० सहायता (Subsidy) १८ १८१६५७००० १७६५५४८७१  १७६५५४८७१ २३८२९५७३ ० २३८२९५७३

   २७००० सामा�जक सुर�ा १८ ५००००० २१९५१४  २१९५१४ ६९७३२९७ ० ६९७३२९७

   २८००० अ�य खच� १८ २०००००० ९०४१७२  ९०४१७२ ६९७३०९ ० ६९७३०९

   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १८ ४५३३००४७२ २६४४२६४३५  २६४४२६४३५ २८४११३९८९ ० २८४११३९८९

३२००० िवितय स�पित १८ १५००००० १४६५५८७  १४६५५८७ १४३५१२१  १४३५१२१

३३००० दािय�य १८ ० ०  ० ०  ०
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घ. अ�य भू�ानी  २४०४३०४९८ २८८६०६९६५ ० २८८६०६९६५ ३०३९६६१५० ० ३०३९६६१५०

कोषह�  १६५१०००० १११०८२५० ० १११०८२५० १६९६३८१३ ० १६९६३८१३

धरौटी  ० २१८३७५२२ ० २१८३७५२२ १४४९८८७२ ० १४४९८८७२

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म  २२३९२०४९८ २२३९२०४९८ ० २२३९२०४९८ २३०५७९५९३ ० २३०५७९५९३

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक�/ संघ �देशमा
िफता� ह�ने रकम खच� खातावाट िफता�

  ३१७४०६९६  ३१७४०६९६ ४१९२३८७१  ४१९२३८७१

ङ. यो वष�को बचत (�युन)  -११७७००००० ९३५१७५७४  ९३५१७५७४ ६८३७१८८५ ० ६८३७१८८५

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)   २०३९२००११  २०३९२००११ १३५५४८१२६  १३५५४८१२६

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च)   २९७४३७५८५  २९७४३७५८५ २०३९२००११  २०३९२००११

ब�क तथा नगद बाक� २४  २९७४३७५८५  २९७४३७५८५ २०३९२००११  २०३९२००११

३ िव��य �ितवेदनको िव�लेशण
�व�ीय�ववरण�व�लेषण

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२)मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�कस�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा
परी�कबाट�वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध
गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएकोछः

�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पतार शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेको भएतापिन सवै
कारोवार ज�तै अ�तर सरकारी अ��तयारी तथा िविवध कोष तथा �कोप �यव�थापन कोष सु�मा समावेश नभएको,

नगरपा�लका �े�िभ� रहेका �याव संचालनवाट �ा� आ�दानी िव��य �ितवेदनमा समावेश भएको छैन । जसले गदा� �ाि� भु�ानी िववरण यथाथ� मा� सिकदनै। 

       लेखापरी�णका �ममा िव��य �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक
गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
 

४ िव�ीय िववरण

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना गनु�पन� �यव�था वमो�जम गरेको दे�खएन।
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४.२ सु�को �योग: नगरपा�लकाह�लाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�ने �यव�था गरेको छ।  सोही �णाली माफ� त लेखा अिभलेख राखेमा� �णालीवाट �ा� ह�ने �ा�ी
तथा भु�ानी िववरणमा स�पूण� �ा�ी तथा भु�ानी समावेश ह�ने गद�छ। तर पा�लकाको सु� �णालीमा अ�तर सरकारी अि�यारी  माफ� त �ा� भएको रकम  तथा मम�त संभार कोष �लथािनय िनकाय घ��तकोष वातावरण �यव�थापन
कोष मानव संसाधन िवकास कोष र ग�रवी िनवारण र सामा�जक परीचालन कोष लगायतको सु� मौ�दात �िव� नह�दा  सु� �णालीवाट �ा� ह�ने �ितवेदनले स�पुण� �ाि� तथा भु�ानी समेटेको दे�खएन।

५ बजेट तथा काय��म

५.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार
मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र 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। पा�लकाले �
७३९२८१६१० को वजेट असार १० गते मा पेश भई असार ११ सभfवाट पा�रत गरेको छ। तर नगर �मुखले �मुख �शाकक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी िमित २०७७।४।१२ मा मा� �दान गरेको दे�खयो। कानुनमा
�यव�था भए वमो�जमको �याद िभ�ै अ��तयारी िदनुपछ� ।

५.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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�पद�छ। तर पा�लकाले � ४० लाख रकम साव�जिनक मम�त िशष�कमा वजेट िविनयोजन गरी तोक आदेश तथा वडाको �सफा�रसका आधारमा िविभ� ३१ वटा योजनामा खच� गरेको दे�खयो। कानुनमा
भएको �यव�थाको पूण� पालना गरीनु पद�छ।

५.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमितले बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण
तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ। सोको पालना गरेको दे�खएन।
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५.४ �े�गत बजेट र खच�: �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार
रहेको दे�ख�छ ।

�े�/उप �े� िविनयोजन खच� िविनयोजनमा
खच� (%)

आ�थ�क िवकास ७१३८५००० २८८४९७४० ४०.४

सामा�जक िवकास ३०३८७९००० २७५१८२३०५ ९०.५६

पूवा�धार िवकास ३५७९३२४७२ २१६०९९९२७ ६०.३७

सुशासन तथा
अ�तरस�ब��धत �े�

१६६००००० ८८९११९० ५३.५६

काया�लय स�ालन
तथा �शासिनक

१३३०४२६१० १०६३९५३६० ७९.९७

ज�मा ८८२८३९०८२ ६३५४१८५२२ ७१.९७

कुल िविनयो�जत वजेटको ७१।९७ �ितशत मा� खच� भएको दे�ख�छ।  

५.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत 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 गरेको दे�खएन।

५.६ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले नगरपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदनिभ� काय�पा�लकाको बैठकमा पेश
गनु�पन� तथा दफा ७६(४) मा आ�नो आय र �ययको िववरण ��येक मिहनाको सात गतेिभ� साव�जिनक गनु�पन� �यव�था गरेकोमा सो वमो�जम गरेको दे�खएन ।

६ कम�चारी �यव�थापन

६.१ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा
करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� १७ पदमा अ�थायी ८६जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१८५८१५५६ /- खच� लेखेको छ ।

�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था
गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� इ��जिनयर, सव-ई��जिनयर, अिमन, सहायक चौथो लगायत ७ पदमा १७ जना करार िनयुि� गरी बष�भरीमा �. ५०५७३९०/- भु�ानी गरेको अिनयिमत देखएको �..
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६.२ तलबी �ितबेदन-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तहअ�तग�तका कम�चारीह�को बािष�क तलबी �ितबेदन र िनजामित कम�चारीको तलवी �ितवेदन िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) बमो�जम
�ज�ा ��थत कोष तथालेखा िनय��कको काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष�  गाउँपा�लका तथा �वा��य सं�थामा काय�रत सबै कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
�. २२७६७८८९/- तलवमा खच� गरेको छ । पा�लकाले  कानुन अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलव खच� ले�दा तलव भ�ा तथा �ेडको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन । ऐनको �यव�था वमो�जम तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर
मा� तलब खच� ले�नुपद�छ । 

६.३ योजना छनौटः  �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम गाउँपा�लकाले वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा गदा� िन�न िवषयलाई �ाथिमकता िदनुपन� �यव�था छ ।
क) आ�थ�क िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा ��य� योगदान पुर् याउने,
ख) उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� ह�ने, ग) जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगारी ब�ने ,
घ) �थानीय सहभािगता जु�ने �वयंसेवा प�रचालन गन� सिकने तथा लागत कम पु�े,

ङ) �थानीय, �ोत साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने,
च) मिहला, बालबा�लका तथा िपछिडएका �े� र समुदायलाई ��य� लाभ प�े,

छ) लैिगंक समानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने,
ज) दीगो िवकास,वातावरणीय संर�ण तथा स�ब��न गन� सघाउ पुर् याउने,तसथ� गाउँ पा�लकाले िद�दश�न बमो�जम योजना छनौटगरी बजेट तजु�मा गनु�पद�छ ।

७ पदा�धकारी सुिवधा

७.१ १५२ २०७७-७-४ �ित�ानलाई अनुदानः  �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जममा गाउँपा�लका तथानगरपा�लकाले  वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा गदा� आ�थ�क िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा ��य� योगदान पुर् याउने,
 उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� ह�ने, जनताको जीवन�तर,  आ�दानी र रोजगारी ब�ने , �थानीय सहभािगता जु�ने �वयंसेवा प�रचालन गन� सिकने तथा लागत कम पु�े, �थानीय, �ोत साधन र सीपको अ�धकतम �योग
ह�ने,मिहला, बालबा�लका तथा िपछिडएका �े� र समुदायलाई ��य� लाभ प�े, लैिगंक समानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने, दीगो िवकास,वातावरणीय संर�ण तथा स�ब��न गन� सघाउ पुर् याउने योजना छनौट गरी
बजेट तजु�मा गनु�पन� उ�ेख छ। तर पा�लकाले दोण�चाय� �मृती �ित�ान, झापालाई काय�संचालन वापत �. ५०००००/-अनुदान  िदएको छ । �ित�ानले पा�लकामा ��तावना, खच�को िवल भरपाई तथा �गती िववरण पेश गरेको छैन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐनमा �ित�ानको काय�संचालनको लािग पा�लकाबाट भु�ानी गनु�पन� �यव�था गरेको छैन । ��तावना, खच�को िवल भरपाई तथा �गित �ितवेदन बेगर काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा भु�ानी भएको
रकम िनयमसंगत नदे�खएको �.

५००,०००
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७.२ िनजी सिचवः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संसोधन) को दफा ३(३) मा महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लकाको �मुख तथा उप�मुखले काया�लय �योजनका लािग एक/

एकजना कम�चारीलाई िनजी सिचवको �पमा रा�न स�ने छ र नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको हकमा �मुख/अ�य�ले र उप�मुख/उपा�य�ले नगर/गाउँपा�लकाको राज�व र आनत�रक आय एवं काया�लको काय�बोझ समेतलाई �यानमा
राखी काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम एकजना काम�चारीलाई िनजी सिचवको �पमा रा�न स�ने उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायका दइुजना कम�चारीह� िनजी सिचवमा िनयुि� गरी �. ७११८६० भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले
कानून बमो�जम एक जना िनजी सिचव िनयुि� गनु� पन�मा २ जना बढी �ययभार भएकोले एक जना बढी िनयुि� गरी भु�ानी गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

�.सं. िनजी सिचवको नाम मा�सक भु�ानी बिष�क रकम चाडपव� खच� तथा पोशाक भ�ा
समेत 

१ गंगा बराल/का�ले २६६१० ३५५९३०

२ �खलनाथ पा�डे २६६१० ३५५९३०

 ज�मा  ७११८६०

३५५,९३०

७.३ िनवा�िचत पदा�धकारीमाफ� त काय��म संचलानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११२ उपदफा २ मा पारदश� एवं जवाफदेिह काय� �ि�याको अवल�बन गन�, साव�जिनक स�प��को द�ुपयोग गन� नह�ने, साव�जिनक
िश�ाचार तथा सुशासन �व��न गनु�पन� िवषयह� उ�ेख छ । उ� ऐनमा जन�ितिन�धह�लाई काय��म काया��वयन गन� बारे उ�ेख छैन । तर पा�लकाले काय�पा�लका सद�य तथा नगर खेलकुद िवकास सिमितका संयोजक �ी �याम
कुमार राउतलाई नगरका िविभ� खेलकुद गितिव�ध संचलान गन� भिन िविभ� समयमा � ७७२०६८/- भु�ानी िदई खच� गरेको पाइएकोले ऐनको भावना र मम� अनुसार आ�थ�क कारोबार स�ालन भएको छ भ� स�ने अव�था
नदे�खएकोले कानून मा उ�े�खत �यव�थाको प�रपालना गन� तफ�  �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

७.४ संचार सुिवधाः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनसूची- पदा�धकारीह�को मा�सक संचार सुिवधा उ�ेख गरे बमो�जम पा�लकाले मा�सक सुिवधा भु�ानी गरेको छ । तर
पा�लकाले नगर �मुख तथा उप�मुखको संचार खच� भनी देहायबमो�जमको रकम भिन िगता माया िगरीको नाममा भु�ानी गरेको छ । यसरी पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई दोहोरो संचार खच� भु�ानी भएको रकम असुलउपर गनु�पन� �

गो.भौ.नं. नगर �मुख जीबन कुमार �े� नगर उप�मुद च��माया �े� ज�मा रकम

८७५-२०७८।३।३ ८००० ८००० १६०००

७४४-२०७८।२।२ ७००० ७००० १४०००

२६४-२०७७।९।९ ७००० ७००० १४०००

१४४ ३५०० ३५०० ७५००

ज�मा २५५०० २५५०० ५१०००

५१,०००

८ ख�रद �यव�थापन
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८.१ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ अनुसार सामान आपूित�मा तथा िनमा�ण काय� गराउदा खपत ग�रएका सामा�ी समेतको गुण�तर परी�ण र िनरी�ण गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले यस वष� उपभो�ा
सिमित माफ� त ग�रएका िनमा�ण काय� तथा अ�धकांश ठे�काप�ाको काममा �योग भएका िनमा�ण सामाि�ह�को गुण�तर परी�ण गराएको दे�खएन । जसले गदा� िनम�णकाय�को गुण�तर आ�वा�थता ह�न सिकएन। िनयममा भएको
�यव�थाको पालना गरेरमा� िनमा�ण र ख�रद स�ब�धी काय� गनु�पद�छ । 

८.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
�यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गनु�पन� साथै सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १९ अनुसार साव�जिनक सुनुवाई ��येक चार मिहनामा क�तीमा एकपटक गराउनु पन�छ र �य�तो
साव�जिनक सुनुवाईको �ममा सेवा�ाही सम� �ितब�ता जनाएका कुराह� पूरा गन� काया�लयले गरेका �यासह�बारे जानकारी िदनु पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले िनयिमत �पमा परीपालना गरेको दे�खएन।

९ स�प�� उपयोग र संर�ण

९.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९४ ९५ र ९६ मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको �यव�था रहेको छ। काया�लयमा २०७७ असार मसा�तमा मौ�दात रहेका सबै
�ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-PAMS मा �िव� ग�र वािष�क मौ�दात िववरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन।

९.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी
ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

९.३ पा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख रा�नुपछ� । स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पद�छ । साथै नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको
अित�मण भए नभएको अनुगमन गनु�पछ� । तर यस पा�लकाले सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

१० आ�त�रक िनय��ण �णाली
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१०.१ • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापुण� ढंगबाट स�पादन गन� र िव�ीय �ितवेदन �णालीलाई
िव�वसनीय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ-आ�नो कामको �कृित अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ ।  नगरपा�लकाले यस िक�समको काय�िव�ध
वनाएको छैन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४को दफा ११ अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु� पन� सो गरेको पाईएन।
• नगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । योजनागत खच� खाता नराखेको कारण कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित खच� भएको हो यिकन गन� सिकएन । य�तो खाताको अभावमा
कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित बाँक� रहेको छ �प� नह�ने र एउटै योजनामा दोहोरो भु�ानी ह�ने जो�खम समेत ह�ने दे�खएको छ । योजनागत खच� खाता अिनवाय� तयार गरी पेश ह�नुपद�छ ।
• आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली िनयम ७९ अनुसूची ११ वमो�जम काया�लयले वष�भरी स�पादन गरेको कामको वािष�क आ�थ�क कारोवार �ितवेदन तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन।
•साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम  ८ अनुसार  वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार  नगरेको
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा �थानीय तहले साव�जिनक खच�को िववरण तयार गदा� आगामी तीन आ�थ�क वष�मा ह�ने खच�को ��ेपण सिहत म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
 नगरपा�लकाले �यवसथा भए बमो�जम खच�को म�यकालीन खच� संरचना समेत तयार गरेको दे�खएन ।
• 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� गनु�पन� �यव�था छ। तर यस पा�लकामा
गठन भएका उपभो�ा सिमित सो वमो�जम दता� गरेको दे�खएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन।
• 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 यसपा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा
नगरपा�लकाको नाममारहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएकोपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ� यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगतकाया�लयको
बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

१०.२ सूचना �िवधी प�ितः
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यु�रटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वैक��पक �यव�था भएको दे�खएन।

१०.३ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र  म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी
साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखे ता पिन अ�ाव�धक राखेको दे�खएन।

१०.४ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख र म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन रा�नुपन� यव�था गरेको छ। तर सो वमो�जमको �मण अिभलेख र �मण �ितवेदन राखेको
पाईएन।

१०.५ बे�जु लगतः म. ले. प. फाराम  म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको
काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख   राखेको दे�खएन।
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११ आ�थ�क सहायता 
महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गरेरमा� खच� गनु� पद�छ। तर पा�लकाले मापद�ड नवनाई साईकल
या�ी िकित�मानी या�ा तथा िवरामीलाई आ�थ�क सहायताको �पमा �९५७०००  कानुनी �यव�था नगरी खच� गरेको दे�खयो। य�ता खच�ह� कानुनी �यव�था वनाएरमा� खच� गरीनु पद�छ। केही उदाहरण िन�न छन।

िववरण रकम

पुण� बहादरु तामाङ र ड�बर बहादरु थामीलाई कमलधाप �समसार �े�मा डुबेर मृ�यु भएका
प�रवारलाई

८२५०००

मान बहादरु रायमाझी समेतलाई ३०,५००

भ�पुर १० िनवासी गोमा �यौपाने टेक बहादरु मोतेलाई औष�ध उपचारकोलािग ५,५००

न�दकुमारी खनाललाई  मुटु स�ब�धटी �ाणघातक रोग ५,०००

साइकल या�ी �वेता �े�लाई भु��ानी ५,०००

मनोज कुमार च�� िव�विकित�मान या�ा गन� सहायता ५,०००

१२ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७५ को दफा ५ अनुसार अनुदान उपल�ध गराउदा पा�लकाले �थानीय तह संग स�झौता भएपछी पिहलो िक�ता वापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराउने र िनमा�ण
काय� स�प� भए प�चात �थािनय तहको �िव�धकवाट अनुसुची ३ वमो�जमको �िव�धक �ितवेदन सिहतको �सफारीसको आधारमा दो�ो तथा अ��तम िक�ता वापत ४० �ितशत अनुदान रकम उपल�ध गराउने �यव�था गरेको छ।
 पा�लकाले िन�नअनुसारका �या��लाई �थम िक�ता वापतको रकम उपल�ध गराएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

अनुदान �लने �या�� रकम

आ�द �साद राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

काित�क उराउ, भ�पुर ७ ३००००

गंगा िशवाकोटी कडे�रया, भ�पुर ७ ३००००

गोमा राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

चैता ऋिषदेव मुसहर, भ�पुर ७ ३००००

िच�तामणी राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

धनकुमारी राई, भ�पुर ७ ३००००

६००,०००
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बस�ती राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

भुइचालो राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

मेहयानी राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

मालभोिगया सदा, भ�पुर ७ ३००००

रामिकशन सहनी, भ�पुर ७ ३००००

�रता ह�रजन, भ�पुर ७ ३००००

वालो उराउ, भ�पुर ७ ३००००

शकु�तला राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

सकुनी सदा, भ�पुर ७ ३००००

सु�मा खिडया, भ�पुर ७ ३००००

�सता मुसहर, भ�पुर ७ ३००००

�सर गणेश, भ�पुर ७ ३००००

हेला कुमारी राजवंशी, भ�पुर ७ ३००००

ज�मा ६०००००
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१३ संघीय एवं �देश शशत� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले  शशत� अनुदानवाट
िन�न अनुसारको  काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा वा�तिवक खच� नगरी पेशक�को �पमा उपभो�ा सिमितलाई उपल�ध गराएकोले उ� रकम असुल गरी स�व��धत संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

उपभो�ा सिमित काय��म रकम दा�खला ह�नुपन�

िकरण शमा� – मेची र�शाला �यारािफट िनमा�ण उपभो�ा भ�पुर ८ �देश शसत� अनुदान १७५५९०० �देश संिचत कोष

मेची अ�ल अ�पताल कोिभड आईसोलेशन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ८ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी िवकास सिमित १५८०४३३ संिघय संिचत कोष

ज�मा ३३३६३३३

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१३.१ िकरण शमा� – मेची र�शाला �यारािफट िनमा�ण उपभो�ा भ�पुर ८ १७,५५,९००

१३.२ मेची अ�ल अ�पताल कोिभड आईसोलेशन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ८ १५,८०,४३३

३,३३६,३३३

१४ िश�ा

१४.१ २६४ २०७८-३-२३ काय�स�पादन करारः काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ को ि�याकलाप ९.११ मा नमुना िव�ालयलाई काय�स�पान �ो�साहन अनुदान िददा नमुना िव�ालयका �धाना�यापकसँग �थानीय काय�स�पादन करार गरी अनुदान
उपल�ध गराउनुपन�, �धाना�यापकले आ�ना िव�ालयका मा�यिमक तहका क��तमा ३ जना िश�कसँग काय� स�पादन करार गन� र सोको �गित �थानीय तह र के�� पठाउने �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले यस वष� नमुना
िव�ालय िहमाली मािवलाई काय�स�पादन �ो�साहन अनुदान िददा �धाना�यपकसँग गाउँपा�लकाले र �धाना�यपकले क��तमा तीन जना िश�कसँग काय�स�पादन करार नगरी भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले उ� िव�ालयसँग र
िव�ालयले िश�कह�सँग काय�स�पादन करार गरी िनयिमत ह�नुपन� �.

१६४,०००
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१४.२ िदवा खाजाः  काय��म काया��वयन िनद�िशका आ.व. २०७७/७८ अनुसार िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाहह�का लािग
उपल�ध गराउन िव�ालयगत त�यांकका आधारमा तोिकएको दरमा १८० िदनका लािग िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने, पा�लकाले िव�ालय संचालन भएको िदनलाई आधार मानेर अनुदान िदने �यव�था िमलाउने, िदवा
खाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको दिैनक हा�जरी  पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहबाट संकलन गरी सं�या यिकन भए प�चान थप अनुदान िदने �यव�था
िमलाउने र अ��तम चौमा�सक िनकासा गदा� पिहलो र दो�ो चौमा�सक िनकासा भएको रकमको सुिन��चतता गनु�पन� �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई यस वष� तोिकएको िव�ाथ�ह�लई िदवा खाजा
अ�तग�तको रकम िनकासा गदा� िव�ाथ� उप��थत भएको िदनभ�दा बढी रकम िनकासा भएको पाइयो । देहायको िव�ालयह�बलाई बढी िनकासा भएको रकम असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

�.सं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम बढी िनकासा रकम

१ �ी पुहातु जन�योित मा.िव. १३३१२५ १२८९५५ ४१७०

२ �ी जीवन�योित आ.िव. १०३३०५ ८९६४० १३६६५

३ �ी पशुपितनाथ आ.िव. २३३२३५ १०५९१५ १२७३२०

४ �ी शारदा आ.िव. १४३७७५ ९२६७० ५११०५

५ �ी आधारभूत िव�ालय १०१७७५ ९१२७५ ९९००

६ �ी भगवित आ.िव. ५९६४० ४४१४५ १५४९५

७ �ी गौतमबु� आ.िव. २३११०५ १५७५७५ ७३७३०

८ �ी पशुपित आिव वडा-५ ९९०४५ ७९१७० १९८७५

९ �ी पशुपित आिव वडा-४ १४२७१० ९९८४० ४२८७०

१० �ी दीपक आिव ९९५९० ८७४७१ ४११९

११ �ी �ा.िव. क�याणब��त ९५८५० ६८६५५ २७१९५

१२ �ी कलवलगुडी आिव ८४१३५ ६९५७० १४५६५

१३ �ी भानु �ा.िव. ५११२० ३९६०० ११५२०

ज�मा १५६९८१० ११५४४८१ ४१५३२९

४१५,५२९
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१४.३ २०७८-१०-४ हा�जरी िववरण पेश हनु पन�ः िदवा खाजा काय��मको िनकासा �लदा िव�ालयबाट दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयको �धाना�यापक र िव�यास अ�य�बाट �मािणत गरी �थानीय तहमा पेश गनु�पन�मा यस वष�  सर�वित
मािवलाई  � ११३०२०/- िनकासा िददा िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �मािणत �ित�लिप पेश भएको छैन । िव�ाथ�ह�को िव�ालयमा उप��थत भएको िदन एिकन गन� सिकएन ।  िनकासा रकम वरावरको खच� भएको हो भ�े
सुिन�चतता नभएको �

११३,०२०

१५ सेवा �वाहः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपा�लकाको कामकत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता �सफा�रस,घरबाटो,नाता �मािणत,प��करणको
त�यांक तथा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण समेतलाई �यव��थत तु�याउँद ैसेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ । यस गाउँपा�लका तथा अ�तग�तका वडाबाट यसबष� स�पािदत सेवा �वाहको ��थितको िववरण पा�लकाबाट �ा�
भएन ।

१६ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरे बमो�जमको सिमितमा परेको उजुरीको फछ� यौट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो वष� १५ उजुरी तथा िववाद �ज�मेवारी सारेको तथा ८९ िववाद दता� भइ ज�मा १०४ िववाद भएकोमा ८४ वटा फछ् य�ट भई २० वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१७ आय तफ�

१७.१ मे�सन संचालनः नगरपा�लकामा �याक हो लोडर, रोलर तथा से�सन मे�सन संचालनमा रेहेको छ । मे�सन संचालन गन�का �याक हो लोडर संचलान काय�िव�ध २०७४ र रोलर संचालन काय�िव�ध २०७४ काया��वयनमा छ । आ�थ�क
ऐन २०७७ अनुसार �याक हो लोडर इ�धन सिहत उपभो�ा सिमितलाई �ित घ�टाको �. १८००/- र अ�यलाई �. १९००/- का दरले र रोलर इ�धन बाहेक उपभो�ा सिमितलाई �ितघ�टा �. ९००० र अ�यलाई �. १००००/-

का दरले भाडामा िदने उ�ेख छ । दवैु मे�सन संचालन गन� काय�िव�धको दफा ८ मा मे�सन संचालन गन�का लािग नगर �मुखको संयोजक�वमा संचालनक सिमित रहेको छ । उ� संचालक सिमितले मेिशन संचालन र �यव�थापन
काय�को �ज�मेवारी काया�लयको कुनै शाखा वा नगर �हरीलाई िदन स�ने उ�ेख भए पिन मौ�खक आदेशका आधारमा नगर �हरीले संचालन गरेको पाईयो । दवैु मे�सन संचालन काय�िव�धको दफा ९ मा मेिशनको माईल िमटर र
आव�यक उपकरण सिहत मेिशन द�ु�त रा�ने र इ�धान, लुि�के�ट आदीको लकबुक अ�ाव�धक रा�ने दािय�व मेिशन अपरेटको ह�ने उललेख छ । तर पा�लकाले मेिशन संचालन को माइल िमटरको अ�ाव�धक गरी राखेको छैन ।
जसले गदा� मेशन र खाता बीचको माइल िमटर िभडान गन� सिकएन । �याक हो लोडर र रोलर मेिशन मौ�खक आदेशका आधारमा �मश १०१ प�ट र ३४ प�ट संचालनमा गरी �. ९४९३५०/- आ�दानी गरेको छ । पा�लकाले
से�सन मेिशन संचालन भए नएको त�यांक उपल�ध नगराएकोले यस बाट आ�दनी एिकन गन� सिकएन ।

१७.२ भ�पुर नगरपा�लकाले आ.व. २०७७।७८ मा  संकलन गरेको कुल आ�त�रक आय � ८३०३३२६५।३१  म�ये ०७८ असार मसा�त स�ममा � ८१९५००३४।२२ दा�खला भई बाँक� रहेको � १०८३२३१।०९ यथा�स� दा�खला
ह�नुपन� �.

१,०८३,२३१.०९
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१७.३ िव�ापन कर - �देश नं. १ को  �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ६ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले�ने वा
िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारका लािग रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लगाइ असुल ग�रने, करको दर र कर संकलन �णाली स�ब��धत नगरपा�लका वा गाउँपा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जम ह�ने,
संक�लत करको ४० �ितशत �देश संिचत कोषमा दा�खला ग�रनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� िव�ापन कर ठे�का वापत �रितक िमिडया �ा�ल ल�लतपुरलाई संझौता गरी � ४९६५००/- िवभा�य कोषमा ज�मा नगरी धरौटी
खातामा ज�मा गरेको भएको पाइयो । सो रकम बाँडफाँड गरी �देश संिचत कोषमा तथा पा�लकाको संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

 

४९६,५००

१७.४ उ�खनन,संकलन परीमाणको अिभलेखः ढु�ा, िगिट, बालुबाउ�खननिबि� तथा �यब�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७को बुदा ७(६) मा उ�खनन, संकलनवा ढुवानीकता�ले उ�खनन, संकलनवा ढुवानी गरेको प�रमाणको अिभलेख
अनुसूची ४ क बमो�जमको र दिैनक पटके िब�� बा ढुबानी अिभलेख तेरीज अनुसूची ४ (ख)  बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� देहाय बमो�जम निदज�य पदाथ�को  प�रमाण उ�ेख गरी (उ�खनन,

संकलनवा ढुवानी ) ठे�का स�झौता गरेकोमा उ�खनन, संकलन वा ढुवानी भएको परीमाणा�मक  अिभलेख राखेको दे�खएन । मापद�ड २०७७ बमो�जम  निदज�य पदाथ�को अिभलेख रा�खनु पद�छ ।

�स..नं उ�खनन तथा संकलनकता� �थान िबबरण परीमाण घन िमटर

१ अ�पूण� क��ट� �सन हिडय/िन�दा तथा देउनीय खोला ठे�का बालुवा २४५००

२ महमद िनमा�ण मेची निद खोला ठे�का बालुवा २४५००

१८ कोरोना तफ�
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१८.१ आय तथा �यय िववरणः आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

आ�दानी/�ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ७४६४७४६.७६ राहत िवतरण  १७७९८०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ४१७२००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन १७३९९४०.६९

संघीय कोिभड कोषवाट १०३७५७५ औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद २१२२९३४.४६

�देश कोिभड कोषवाट ६२७२०० आइसोलेसन के�� िनमा�ण 

अ�य �ोतबाट ९७५००० खोप काय��म खच� ०

  जनशि� �यव�थापन १००२२४३.८०

  �शासिनक खच� ०

  अ�य खच� २०५३४२०.८०

  वाँक� ७१८३००२.०१

ज�मा १४२७९५१२.७६ ज�मा १४२७९५२१.७६

१८.२ भरपाइ पेश नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । �ज�ा आयुव�द
�वा��य के��, झापाले आयुव�द औष�ध ख�रद गरी पा�लकाबाट भु�ानी भएको उ� औष�धहर� पा�लकामा नै ह�ता�तरण भइ आएको छ । तर पा�लकाबाट उ� औष�ध कोिभड-१९ का िवरामीह�का लािग भिनए पिन िवतरण तथा
ह�ता�तरण भएको दे�खएन । औष�ध �योग भएको नभएको यिकन ह�न नसकेकोले औष�ध खपतको �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं. र िमित िववरण रकम

१०६४-२०७८।३।२४ आयुव�द औष�ध ख�रद २१६९५४

१०६७-२०७८।३।२४ आयुव�द औष�ध ३०५५४०

ज�मा ५२२४९४
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१८.३ १२ २०७७-६-६ दा�खला नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लय �मुखले आ�नो काय�यालमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा�
ह�न आएको स�पित तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले अ�लसा स�ज�कल स�लायस�
इटहरीबाट िपिपई,. मा�स, सेिनटाइजर लगायतका सामा�ीह� ख�रद गरी � ४३५१९९/- भु�ानी गरेकोमा काया�लयले दा�खला गरेको पाईएन । उ� सामा�ी दा�खला ह�नपन� �

४३५,१९९

१८.४ ३० २०७७-८-१६ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�को िवल, भरपाई, कागजात सिहत लेखा रा�नु पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले �वारे�टाइमा
बसेका मािनसह�लाई खाजा खाना वापत दिैनक � १५७/- का दरले �ज�ा रासन दर अुनसार खच� गन� िनण�य भएको  छ । पा�लकाले २०७७।६।१ गते दे�ख २०७७।७।३० स�म �वारे�टाइन बसेका १७० जना
मािनसह�लाई ज�मा ८८० िदनको � १३५९८१।- को िवल भरपाई पेश गरी च�� �धानलाई भु�ानी िदएको छ । �वारे�टाइनमा िमित २०७७।६।१ दे�ख बसेको मािनसह� भिनएता पिन गो�वार भौ.नं. १७ मा रहेका ३० जना
�यि�ह� को ज�मा १२८ िदन भु�ानी भइसकेकोमा पुनः यस भौचरबाट पिन भु�ानी भएकोले िवल भरपाइका आधारमा दिैनक � १५३/- �ित�यि�का दरले ३०जनाको १२८ िदनको ज�मा � १९५८४/- बढी भु�ानी भएको छ ।
उ� वढी भु�ानी भएको रकम असुल उपर गनु�पन� �

१९,५८४

१९ पे�क� 
पे�क� भु�ानी गदा� आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा तोिकएका �कृया पूरा गरी िनयमावलीमा तोक�एको �यद िभ�ै फ�य�ट गनु� पन� वयव�था गरेको छ। काया�लयले िन�नअनुसारको
पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�मपनी फ�य�ट गरेको नदे�खएकोले पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �

पे�क� �लनेको नाम,थर,ठेगाना तथा पद काय��मको नाम �याद नाघेको �याद ननाघेको

अ�युत क��ट� �सन ए�ड स�लायस� �ा. �ल. िव�ालय �े� िवकास काय��म १५४००००

शंकर चौधरी  ( कम�चारी ) बा�णय�� पुजा स�ालन २००००

�ी मैथली समाज भ�पुर झापा मधेशी िवकास काय��म संचालन १०९०००

ने� �साद पोखरेल – अ�धकृत �तर छ�टौ तराई मधेश िवकास काय��म काय��म २०००००

अंगीरा पराजुली – चारआाली चोकबाट �धमलधुरास�म जाने सडक कालोप�े तथा ढल िन.उ.स.

भ�पुर २/३
नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म १६०९५७३

मेघराज �ल�बु- बनपथ िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ०२ नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म १४५०७१४

िवनालाल राजव ंशी-रेड�श उपशाखा ह�द ैसंयु� वडा काया�लय जाने बाटो िन.उ.स. नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म १६०९६१३

अन�त गु�ङ-गैरी माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ०७ नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म १६०९६४४

सदा�द राजवंशी - �पलाल राजवंशीको घरबाट िशवकुमारी िघिमरेको घर ह�द ैसर�वती �कुल
स�म जाने बाटो िन   .उ. स. भ�पुर ७

वडा �त�रय योजना १४०३६७

बुधु राजवंशी- खोका ब�ती पुव� रहेको तीन �ससान घाटमा पानी तथा सअ�त�ी �थल िनमा�ण वडा �त�रय योजना २०००००

१५,८९७,३२२



https://nams.oag.gov.np19 of 49

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

भ�पुर ४

वेद �. गौतम- मुलरोड प��चम बि�ब�ती स�थाल टोलको बाटो�ाभेल र �ाने�� का�लेको घर
देखी पुव� भा�ुको घरस�मको नया बाटोउ.स. भ�पुर ४

वडा �त�रय योजना ८७६६५

ड�बर ब.गु�ङ- सोमबारे चोकबाट वडा काय�लय ह�द ैपा�डे चौक जाने बाटो िन .उ.स. भ�पुर १/२ वडा �त�रय योजना १६०९७०४

बिवता �ल�बु –राईको घर दे�ख दि�ण ह�द ैप��चम हक� जंग �ल�बुको घरस�म र िडक ब. इवा घर
दे�ख दि�ण खेवा का�छाको घर स�मको बाटो रेखाङकन गन� उस भ�पुर ४

वडा �त�रय योजना ८७६८१

�हमलाल ढुंगाना- �ोणचाय� �मृित भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ८ अ�य योजना १७५५७६

पदम ब . राई-दशरथपुर सामुदाियक बनमा गेट िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १ अ�य योजना ६९७९१

�लला ब. �दान – नेवा पाठशाला भवन िनमा�ण अ�तरगत िभमसेनथान िनमा�ण सिमित भ�पुर २ अ�य योजना २९६२१४

�ी सर�वती िव�ा म��दर �ा.िव. भ�पुर ७ अ�य योजना ८७७०८

सामुदाियक �हरी सेवा के�� भ�पुर नगर �े� पूवा�धार िवकास काय��म १६०९६५१

च�� �धान  ( कम�चारी ) �वारे�टाईन �य�थापन २०००००

दल बहादरु �ल�बु – िहमाली मा.िव. शैचालय िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १ िव�ालय �े� िवकास काय��म ६५८५४६

द�धराम िम�– िहमाली मा.वी.मा २ तले ४ कोठे भवन �लक ए िनमा�ण उस भ�पुर १ िव�ालय �े� िवकास काय��म २०२७९३८

िवमल �े�– िहमाली मा.वी.मा २ तले ४ कोठे भवन �लक ए िनमा�ण उस भ�पुर १ िव�ालय �े� िवकास काय��म २०३७९३८

१५८९७३२३ १५४००००
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२० �रटे�सन मनी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४(१) ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� �वीकार गरेपिछ आपूितकता�, िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�दातालाई करारका शत� बमो�जम िनमा�ण काय� स�प�
ग�रसकेपछी ५०% �रटे�सन मनी िफता� गरी बाँक� ५०% कर िववरण पेश गरेको �माण पेश गरे पिछ मा� भु�ानी िदनसिकने �यव�था गरेको छ। तर काय�लयले िन�न अनुसारको �रटे�सन वापतको रकम भु�ानी गदा� कर िववरण पेश
गरेको नदे�खएको �

िमित भौ. नं. िववरण िफता� रकम

१५-०८-७७ २७ जगद�बा क�ट� �सन सलूस�स १७५५००

१९-१०-७७ ४१ के�� िनमा�ण सेवा ३०५२५३.६८

१८-११-७७ ४५ अनुराग िनमा�ण सेवा ६,४९९.१४

ज�मा ४८७२५३

४८७,२५३
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२१ काय� स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को दफा २७ तथा िनयमाव�लको िनयम ११० अनुसार �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना विढ अवधी भएको  काय� स�पादन जमानत रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। साथै िनयम
११२ अनुसार १० लाख भ�दा वढी मु�यको िनमा�ण काय�को िवमा �ुटी स�याउने अवधी स�म �याद भएको ह�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर िन�न अनुसारका िनमा�ण काय�को �याद थप गरेकोमा िवमा तथा काय�स�पादनको �याद थप
गरेको दे�खएन।  काय� स�पादन जमानतको �याद सिकएको अव�थामा िनमा�ण �यवसायीले दािय�व पुरा नगरेको अव�थामा �ज�मेवार वनाउन सिकदनै। तसथ� कानुनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ। 

ठे�का नं िनमा�ण �यवसायी काय� स�पादन
जमानतरकम

�याद सिकने िमित काय� स�प� भएको
िमित

स�झौता रकम

9-2075.076 एस.िब िनमाण� सेवा १०३७००० ३१।०७।२०२० ७७६७७२१.१

7-2075.076 ऊँ शा��त िनमाण� सेवा १५१००० १५।०६।२०२० २०।०३।७८ २२९५८७०.७५

4-2076.077 प�पसा क��ट� �सन १४३००० १२।०३।२०२० १५।०६।७७ २८५९३३७.६३

5-2076.077 ख�का िनमाण� सेवा १८५००० ११।०३।२०२० ११।०१।७७ ३६९४८९९.४५

6-2076.077 गोपी दगुा� क�सट� �सन �ा.�ल २०५००० ११।१०।२०२० १५।०५।७७ ४०९६९५३.८९

8-2076.077 राई�जङ डोस� क��ट� �सन क�पनी �ा.�ल ८५०५०० १३।०८।२०२१ ११।०९।७८ ४५९५६४४.६४

9-2076.077 एस.के इ��जिनय�र� इ�डि�� ज १५८५०० १६।०६।२०२१ १२।०९।७७ ३२५०८३७

10-2076.077 ऊँ शा��त िनमाण� सेवा ३०६००० २५।०८।२०२१ ३०६०६११

11-2076.077 ऊँ शा��त िनमाण� सेवा ३२३००० २५।०८।२०२१ ३०३७४८२

12-2076.077 ऊँ शा��त िनमाण� सेवा ३२३००० २५।०८।२०२१ १०।०२।७८ २९९७६८९

17-2076.077 गोपी दगुा� क�सट� �सन �ा.�ल ४७४००० ०९।०३।०२१ २३।१२।७७ ३५०११५३

20-2076.077 गोपी दगुा� क�सट� �सन �ा.�ल २४१००० ०९।०१।०२१ १०।०३।७८ १७७७५६३

21-2076.077 गोपी दगुा� क�सट� �सन �ा.�ल २७४५०० ०९।०१।०२१ ०७।०१।७८ १५९८१२१

22-2076.077 ऊँ शा��त िनमाण� सेवा १००८५०० ०९।०७।०२१ १५।०३।७८ ६४५५६७०

8-2075.076 गोपी दगुा� क�स६��सन �ा.�ल ४१२८०० ०६।११।०२० ०८।०३।७८ २८४८३२८

1-2076.077 ऊा शा��त िनमाण� सेवा १७४००० ०८।०४।०२१ १६।०३।७८ ३४७५८८१
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२२ भे�रएसन

२२.१ २०७८-१०-७ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा भे�रएसन जारी गन� स�ने �यव�था गरेको छ । साथै िनयमावलीको िनयम ११८ ड� ईङ िडजाईन तथा �पे�सिफकेसन वद�नु पन� वा नपन� वद�नु पन� भएमा आधारभुत �कृित वा �े�मा
परीवत�न ह�ने वा नह�ने भे�रएसन परीमाणको �ािव�धक कारण र पु��ाई लागत अनुमानमा �भाव पन� भए सोको �ितशत समेत खुलाएर दफा ५४ वमो�जम भेरीएसन आदेश जरी गनु�पन� �यव�था गरेको छ। साथै दफ ५ क मा लागत
अनुमान तोिकए बमो�जमको िवशेष कारण परी संशोधन गनु� परेमा बाहेक एकपटक �वीकृत भएको िडजाईन वा लागत अनुमानमा संशोधन गनु� पदा� य�तो संशोधन सु� लागत अ�मा प��चस �ितशतभ�दा बढी फरक परेमा वा �ुिटपूण�
िडजाइन गरेको वा अ�वाभािवक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरीद काय� �भािवत भएमा �य�तो िडजाइन वा लागत अनुमान तयार जाँच वा �वीकृत गन� पदा�धकारी र सो काय�मा संल� परामश�दाता �च�लत कानूनबमो�जम
कारबाहीको भागीदार ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं २ काया�लय भवनको लागत अनुमान � २०३२६७४५ गरी वोलप�को मा�यमवाट िनमा�ण �यवसायी ल�मी माता िप ए�ड �ज जेिभ लाई �१६०२७१७२ रकममा २०७७।
१०।१५ मा काम स�प� गन�गरी संझौता गरेकोमा २०७७।९।१४ मा � १३८७६९४३ को काम स�प� ग�र अ��तम िवलको भु�ानी भई सकेको छ। िन�न अनुसार काममा थप घट भएको छ। ४७ आईम नयां काम थप गरी
�७६५७४० को लागत अनुमान �वीकृत गरी सो लागत अनुमानमा सु� कवोल गदा�को घटी �ितशत २१।१५ले घटाई � ६०३७८६ मुअकर समेतमा िनमा�ण �यवसयीसंग दर संझौता गराएको छ। िनमा�ण काय�को सु� संझौतामा
उ�ेख भएका २० आईटमको काम नै नभएको लगायत िन�न अनुसारको कामको परीमाणमा प�रवत�न ह�दा भेरीएसन आदेश �वीकृत नगरी अ��तम िवल वापतको रकम � ३९५२५५० मुअकर समेत भु�ानी गरेको िनयमसं�मत
नदे�खएको �

िववरण लागत अनुमानको दर
अनुसार मुअकर समेत

संझौताको दर अनुसारको मुअकर समेत �ितशत

BOQ मा उ�े�खत २० आईटमको काम नभएको २६९३०४० १५४७१८४ -४२.५

४७ आईट नयां काम थप ७६५७४० ६०३७८६ -२१.१

स�प� भएको काममा ६४ आईटममा कामको परीमाण वढेको ३४८७२५६ २२३०५४५ -३६.

स�प� भएको काममा २६ आईटममा कामको परीमाण घटेको ३७८७३३२ ३३७२३५५ -११.

थप घट भएको कुल काम १०७३३३६७ ७७५३८७०

३,९५२,५५०
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२२.२ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा भे�रएसन जारी गन� स�ने  �यव�था गरेको छ । साथै िनयमावलीको िनयम ११८ ड� ईङ िडजाईन तथा �पे�सिफकेसन वद�नु पन� वा नपन� वद�नु पन� भएमा आधारभुत �कृित वा �े�मा
परीवत�न ह�ने वा नह�ने भे�रएसन परीमाणको �ािव�धक कारण र पु��ाई लागत अनुमानमा �भाव पन� भए सोको �ितशत समेत खुलाएर दफा ५४ वमो�जम भेरीएसन आदेश जरी गनु�पन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले नयाँ नगरपा�लका
अिफस भवनको लागत अनुमान � ४३९१११५२ गरेकोमा गा�भा पु�पा�ज�ल जेिभलाई िमित २०७४। ६।१० मा काय� स�प� गन�गरी � ३४४३११९६।४४ रकममा िमित २०७२।१२।११ मा स�प� गन� गरी संझौता गरेको छ।
िविभ� समयमा पटक पटक गरी २०७६ चै� मसा�त स�म �मुख �शासिकय अ�धकृतको िनण�यवाट काया�लय भवनको दई्कोठा थप गन�  कारण देखाएर �याद थप गरेको छ।   िनमा�ण �यवसायीले २०७६ माघ २१ गते  नै काय�स�प�
भई फाईलन िबलको भु�ानी माग गरेकोमा  नगरपरीषदको िनण�यले पुन २०७८ वैशाख मसा�त स�म �याद थप गरेको छ।  उ� भवनको िन�न अनुसारको सु� लागत अनमानमा  समावेश भएको भ�दा फरक काम गराएको दे�खयो। 
हाल स�म � ३४४३३९०८ को काय� स�प� गरेको दे�ख�छ।  पा�लकाले सु� लागत अनुमान भ�दा फरक आईटमको काम गराएकोमा लागत संझौताको  दरको आधारमा नयां आईटम मा� � ५३१८४१।९३ रकमको थप काम
गराएको छ । साथै सु� लागत अनुमानमा समावेश भएको � २२३९२९५ वरावरको काम घटी गरी � २४०८१०५ काम थप गरेको छ। नया आईटमको काय� गदा� लागत अनुमान तयार तथा �वीकृत गरी आईटम दरमा
संझौता गरेरमा� थप काम गराउनु पन�मा सो वमो�जम गरेको दे�खएन। उ� भवन िनमा�णकाय�को दईुवटा कोठा िनमा�ण थप ग�रएको छ। भवनको ढांचामा नै फरक पनु�का साथै िन�न अनुसारको कामको परीमाणमा प�रवत�न भएकोमा 
�प�ट कारण खुलाई भेरीएसन आदेश जारी नगरी दशौ तथा फाईनल िवल वापत िदएको � ३८४१०५६।२७ भु�ानी िनयमसं�मत नदे�खएको � 

िववरण संझौताको दर
अनुसारको रकम मुअकर
समेत �

BOQ मा उ�े�खत 48 आईटमको काम नभएको १४२५८८६

७ आईट नयां काम थप ५३१८४१

काम भएको म�ये ३५ आईटममा कामको परीमाण वढेको १९१८५३९

काम भएको म�ये ३९ आईटममा कामको परीमाण घटेको १०३६९५६

काममा भएको कुल थपघट ४९१३२२२

 

३,८४१,०५६.२७

२३ २७ २०७७-११-१९ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ अनुसार सामान आपूित�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �य�तै वडा  नं १ को �वन��य के�� भवन िनमा�ण काय�को �नेहा िनमा�ण सेवालाई िनमा�ण
सामा�ीको गुण�तर परी�ण गरे वापत मु�य अिभवृि� कर समेत � ३३९०० िपएस आईटमको भु�ानी गरेकोमा प�र�ण गरेको �रपोट� तथा िवल संल� गरेको नदे�खएकोले भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पन� � 

३३,९००
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२४ भे�रएसन 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा भे�रएसन जारी गन� स�ने �यव�था गरेको छ । साथै िनयमावलीको िनयम ११८ ड� ईङ िडजाईन तथा �पे�सिफकेसन वद�नु पन� वा नपन� वद�नु पन� भएमा आधारभुत �कृित वा �े�मा
परीवत�न ह�ने वा नह�ने भे�रएसन परीमाणको �ािव�धक कारण र पु��ाई लागत अनुमानमा �भाव पन� भए सोको �ितशत समेत खुलाएर दफा ५४ वमो�जम भेरीएसन आदेश जरी गनु�पन� �यव�था गरेको छ। साथै दफ ५ क मा लागत
अनुमान तोिकए बमो�जमको िवशेष कारण परी संशोधन गनु� परेमा बाहेक एकपटक �वीकृत भएको िडजाईन वा लागत अनुमानमा संशोधन गनु� पदा� य�तो संशोधन सु� लागत अ�मा प��चस �ितशतभ�दा बढी फरक परेमा वा �ुिटपूण�
िडजाइन गरेको वा अ�वाभािवक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरीद काय� �भािवत भएमा �य�तो िडजाइन वा लागत अनुमान तयार जाँच वा �वीकृत गन� पदा�धकारी र सो काय�मा संल� परामश�दाता �च�लत कानूनबमो�जम
कारबाहीको भागीदार ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं ७ काया�लय भवनको लागत अनुमान � २०३२६७४५ गरी वोलप�को मा�यमवाट िनमा�ण �यवसायी सगरमाथा क�ट� �सन लाई �१७०७८१०२।९२ रकममा २०७७।८।
१७ मा काम स�प� गन�गरी संझौता गरेकोमा २०७७।११।२३ मा � १४७७६४३४ को काम स�प� ग�र अ��तम िवलको भु�ानी भई सकेको छ। िन�न अनुसार काममा थप घट भएको छ। ४७ आईटम नयां काम थप गरी
�७६५७४० को लागत अनुमान �वीकृत गरी सो लागत अनुमानमा सु� कवोल गदा�को घटी �ितशत १५।९८ ले घटाई � ६४३३७५ मुअकर समेतमा िनमा�ण �यवसयीसंग दर संझौता गराएको छ। िनमा�ण काय�को सु� संझौतामा
उ�ेख भएका १९ आईटमको काम नै नभएको लगायत िन�न अनुसारको कामको परीमाणमा प�रवत�न ह�दा भेरीएसन आदेश �वीकृत नगरी अ��तम िवल वापतको रकम � ३८१४५८५ मुअकर समेत िनयमसं�मत नदे�खएको �

िववरण लागत अनुमान BOQ �ितशत

१९ वटा आईटमको काम नभएको २६८१९४० ६४१३०० -७६.०८

भएका काम म�ये २९ वटा आईटममा काम घटेको ३२४६६३४ ३५८३३३६ १०.३७

भएका काम म�ये ६३ आईटममा काम वढेको ३७३६८२९ १३७४६९५ -६३.२१

४७ नयां आईटम थप काम ७६५७४० ६४३३७५ -१५.९८

काममा भएको कुल थपघट १०४३११४३ ६२४२७०६

३,८१४,५८५

२५ सडक व�� 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र ख�रद िनयमावलीको िनयम ११ मा लागत अनुमान तयार गदा� �लईने आधार उ�ेख गरेको छ। जसमा काया�लय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालू वा अिघ�ा वष�ह�मा सोही �कृितको
ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत, �थानीय बजारमा �च�लत दरभाउ ढुवानी खच� समेत तथा उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार �लनुपन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले िन�न अनुसारको सडक व�� जडान गन� 
सडक व��मा �योग ह�ने िव�ितय सामान र एल ई िड व�व दईुवटा �याकेज वनाई लागत अनुमान तयार गदा� िन�न अनुसारको दरका आधारमा गरेको �लएको दर रेटको आधार दे�खएन।  काया�लयले � ७७७०२३ को समान मा�
�ा� गरेको दे�ख�छ।  साथै पा�लकाले जडान गन� �थान िनधा�रण नगरी ख�रद गरेको छ। ख�रद गरीएका सामान के कित कुन कुन �थानमा जडान गरेको समेतको �माण पेश गनु� पन� �

िववरण परीमाण एकाई दर ज�मा

सडक व�� जडान गन�  सडक व��मा ह�ने िव�ितय सामान

कभर सेट मेटल ५०० थान १६७० ८३५०००

ए�ल हो�डर ५००० थान ९३ ४६५०००

वेड �वीच ५००० थान १८ ९००००

१,८२७,९२३
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नेपाल मेड तार कपर ५०० �वायल २३४० ११७००००

नेपाल मेड तार कपर ५० �वायल ३७८० १८९०००

मेन �वीच २० थान १७२५ ३४५००

मेन �वीच २० थान ३१५० ६३०००

लागत अनुमान २८४६५००

लागत अनुमान मुअकर समेत ३२१६५४५

नेए�को टेक ई�टरनेशनल  मुअकर सिहत १५०००५२

ज�मा ७७७०२३

एलईिड व�व ख�रद

LED bulb 15 watts AC 220-240V 50HZ 6000 ४२० २५२००००

लागत अनुमान मुअकर समेत २८४७६००

नेए�को टेक ई�टरनेशनल कवुल अंक मुअकर सिहत १०५०९००

ज�मा भु�ानी १०५०९००

कुल भु�ानी १८२७९२३

२६ काय� �वीकार र काय�स�प� �ितवेदनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ र िनयम १२५ वमो�जम िनमाण� काय� स�प� भएपिछ काय� ��वकार �ितवेदन तयार गरी भु�ानी िदनुपन� र �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ स�चाउनुपन� �ुिटह�
स�चाएपिछ मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा िनमा�ण काय� समा� ह�नासाथै काय� स�प� �ितवेदन तयार दे�खयो । यसबाट �ुटी स�चाउने अव�धको �ुिटह� स�चाएको सूिन��चत ह�ने आधार दे�खएन । िनयमावलीको
�यव�था बमो�जम काय� �वीकार र काय�स�प� तयार गनु�पन� र काय�स�प� �ितवेदन एक तहमाथीको अ�धकारी सम� पेश गन� �यव�थाको अिनवाय� �यव�था काया��वयन ह�नुपद�छ ।

२७ दा�खला तथा िवतरणको भरपाई

२७.१ 207 २०७८-३-१६ भरपाइ पेश नभएकोः गो.भौ.नं. २०७-२०७८।३।१६ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भरपाई तथा कागजात सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ। तर  अपांगता भएका
�यि�ह�को लािग सहयोगी सामा�ी ख�रद गरी �. १९९१३३/- भु�ानी िदएकोमा  उ� ख�रद ग�रएको सहायता सामा�ी िवतरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन । सामा�ी िवतरणको भरपाई पेश ह�नपन� �.

१९९,१३३
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२७.२ दा�खना नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ अनुसार काया�लयमा कुनै पिन मा�यमबाट �ा� भएका सामा�ीको िववरण तथा मू�य खुलाई सात िदन िभ� आ�दानी बाँधी लगत
अ�याव�धक गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका सामा�ी काया�लय �योजनका लािग ख�रद ग�रएता पिन दा�खला भएको नपाईएकोले ख�रद ग�रएको सामान काया�लयमा दा�खला ह�नु पन� �.

� सं भौचर र िमित िव�ेता सामानको िक�सम रकम

१ २७४–०७७/९/१२ िप�स वान �स�टम भ�पुर सुचना �िव�ध ३६७७५

२ ५४९-०७७/११/२३ �टार�लंक क��यूटर मम�त से�टर भ�पुर क��यूटर ६२६००

३ ५५१–०७७/११ िप�स वान �स�टम भ�पुर क��यूटर ६४०८०

७  मु��नाथ ईले��ोिन�स भ�पुर  २२९९८

८ ७७६–०७८/२/११ िवता� स�जकेम ए�ड स�लायस� िवता�मोड �वा��य उपकारण सामा�ी ७४०१५

   ज�मा १८६४५३

१,४८६,४५३



https://nams.oag.gov.np27 of 49

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव��जक िनकायले कुनै पिन ख�रदका लािग लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गनु� पन� साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ अनुसार �. एक लाख भ�दा
बढीको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सूचीमा रहेको क��तमा तीनवटा आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा सेवा�दायकबाट �ल�खत�पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन�छ उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको
फम�बाट ख�रद ग�रएको फिन�चरको तथा बा�ाको लागत अनुमान तयारी तथा �वीकृत नगरी तथा टु�ा बनाइ ख�रद गरी िनयमसंगत नदे�खएको �

� सं िव�ेता रकम

१ �याले�सी ई�टर�ाईजेज ९९७२२

२ िहमाल स�लायस� ४६५५६

३ ९९७५०

४ सुनगाभा सिपङ से�टर ९९४४०

५ ओम फिन�चर उ�ोग ९९४४०

६ डाँफे कृषी फम� ह�दीवारी–२ बाट वडा नं ८ को िमित २०७७/११/७ को िनण�य अनुसार
िमित २०७७/११/१४ मा �. ४०१६ का दरले ४५ थान वा�ा ख�रद ग�र � १८०७२०
भु�ान भएको दे�खएको �.

१८०७२०

७ गो.भौ.नं. २८२-२०७८।३।२४ बाट पा�लकाले मेची मोडल टे��नकल एकाडेमी ए�ड
क�स�टे�सी, दमकलाई २९०७५ गोटा सेिनटरी �याड ख�रद गरी �ितगोटा �. ६३।६४ का
दरले भु�ानी भएको छ । यसरी सोझै  ख�रदभएको अिनयिमत दे�खएको �. 

१८५००५०

ज�मा २४७५६७८

२,४७५,६७८

२९ जनसहभािगत अंश 

उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७५ को प�र�छेद ३ अनुसार लागत सहभािगताको ढांचा र अनुपात आयोजनाको �कृित हेरी तो�नु पन� �यव�था अनु�प काय�पा�लकाको िनण�यवाट लागत सहभािगता
अंश २० �ितशत तोिकएकोमा उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको कामको िन�न अनुसारको घटी जनसहभािगता अंशमा लगाई काम गराएकोमा घटी भएको लागत सहभािगता अंश असुल गरी दा�खला गनु� पन� �

उपभो�ा सिमित भएको काम ह�नुपन� जनसहभािगता वेहोरीएको
जनसहभािगता

नपुग जनसहभािगता

�सता चोकबाट चमेली ब�ती सर�वती मािव ह�द ैह�रसु�दरको घरस�म जाने बाटाे �ाभेल
उ.स.

१४६०९३७ २९२१८७ २५०००० ४२१८७

काली म��दर िनमा�ण सिमित भ�पुर १० ११६८८९१ २३३७७८ २००००० ३३७७८

१,०००,४५९.७३



https://nams.oag.gov.np28 of 49

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

िदयालेा �समसारमा गेट बाटो र बाध िनमा�ण गन� काम उ .स.भ�पुर १ ११६७२०४ २३३४४१ २००००० ३३४४१

ह�र �.दाहालको घरबाट वीरबहादरुको घर ह�द ैभ� �संजालीको घर जाने बाटो �ाभेल उस
भ�पुर २

१११०४६५.३५ २२२०९३ १९०००० ३२०९३

�सटौला िचउरा िमलवाट जगद�बा रोड जोडने बाटो िन.उ.स भ�पुर ६ ११६४५९२ २३२९१८ २००००० ३२९१८

सश� �हरीकाे भवन िनमा�ण उपभाे�ा सिमित भ�पुर ८ ४०९५६६७ ८१९१३३ ७००००० ११९१३३

रामबाबुको घरदेखी िगता मेचेकाे घरस�म प�क� नाला िनमा�ण उ .स . भ�पुर ५ ५५५४३९ १११०८८ १००००० ११०८८

�ी कृ�णदपैायन गु�कुल पूवा�धार िनमा�ण उ.स. भ�पुर ६ ३४३८१५१ ६८७६३० ६००००० ८७६३०

मेची नदीमा शवदाह �थल िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ५ ११५२२०३ २३०४४१ २००००० ३०४४१

संयु� धाम�क �थल सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १२ २६८९५९७ ५३७९१९ ४६०००० ७७९१९

शिहद चोक मलाह टाेल सडक तथा डेन िनमा�ण उपभाे�ा सिमित भ�पुर १० ८४९८४० १६९९६८ १४५७१५ २४२५३

मेची खोला नदी िनय��ण काय� उस भ�पुर ५ १७४९१७५ ३४९८३५ ३००००० ४९८३५

फेनसी� तार झ�का मेिशन जडान िनमा�ण उस भ�पुर ९ २३३४७१५ ४६६९४३ ४००००० ६६९४३

िविभ� बाटो मम�त तथा �तरोउ�ती उपभो��ा सिमित भ�पुर ५/७/८ १५२०५९६ ३०४११९ २६०००० ४४११९

�सता चोक चमेली बाटो �तरोउ�ती तथा क�भट� िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर २ १४०३७९२ २८०७५८ २४०००० ४०७५८

िविभ� बाटो �तरोउ�ती उपभो��ा सिमित भ�पुर २ १५०२०८५.७८ ३००४१७ २६०००० ४०४१७

िव�ालय भवन िनमा�ण तथामम�त उपभाे�ा सिमित भ�पुर १० ११७०२२१ २३४०४४ २००००० ३४०४४

�ी िविभ� साव�जिनक भवन िनमा�ण तथा मम�त उपभाे�ा सिमित भ�पुर ७/८ ११६९१०१ २३३८२० २००००० ३३८२०

क�चन ब�ती सडक �तरोउ�ती उपभो�ा सिमित भ�पुर १ ११६७५०९ २३३५०२ २००००० ३३५०२

मेची आधारभुत िवधालय भ�पुर ३ ९७६१४८ १९५२३० १४०००० ५५२३०

जनक�याण आधारभुत िवधालय भ�पुर ४ ९४८२९३ १८९६५९ १४०००० ४९६५९

पशुपितनाथ आधारभुत िव�ालय भ�पुर ०९ ११७९०८५ २३५८१७ २०८५६६.७ २७२५०
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१०००४६०

३० २०७८-१०-३ �देश समपुरक 

�देश समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५ दफा ९(ग) मा समपूरक अनुदान बापत �ा� रकम खच� गदा� �च�लत �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन तथा �च�लत साव�जिनक ख�रद कानूनको �यव�थाको पूण� पालना गरी िमत�ययी र
पारदश� िक�समले खच� गनु� साथै य�तो अनुदानको रकम खच� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त खच� गन� नपाईने �यव�था गरेकोमा तर पा�लकाले का�लेटोल जाने बाटो िनमा�ण भ�पुर ७/१० को िनमा�ण काय�को  लागत अनुमान �
७१४२४७९ गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराएकोमा �६९६७८०२।२४ मा िनमा�ण काय� स�प� गरेको छ। �देश समपुरककोषको रकम खच� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई गरेको खच� िनयमसं�मत नदे�खएको �

६,९६७,८०२.२४

३१ उपभो�ा सिमितको काय�
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३१.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार लाभ�ाही समुदायलाई िदएको कामको ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको र सामा�जक लेखापरी�ण गराउनु पन� �यव�था गरेको छ।
साथै हेिभ मे�सनह� �योग गन� नसिकने �यव�था गरेको छ। तर लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मे�सन �योग गनु�पन� जटील िक�समको �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�व��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा
साव�जिनक िनकायवाट सहमित�लई �य�ता मे�सन �योग गन� सिकने छ। तर िन�न अनुसारको उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको हेिभई�यूपमे�ट �योग गरेको कामको परी�ण गदा� लागत अनुमान  तयार गदा�  डोजर रोलर ज�ता हेिभ
ई�यूपमे�टवाट काम गराउने दर �लएर लागत अनुमान गरेतापिन �ािव�धकले जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख गरेको तथा साव�जिनक िनकायवाट सहमित �लएको दे�खएन। साथै ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक
�थानमा टाँस गरेको दे�खएन।  उपभो�ा सिमित गठन, परीचालन तथा �यव�थापन काय�िव�धमा २०७५ उ�े�खत सवै फारमह� �यव��थत तवरले सवै िववरण भन� भराउने गरेको समेत दे�खएन।

उपभो�ा सिमित भु�ानी रकम

काफले टोल जाने बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ७/१० ६८२३०९६.७५

कफ� माग� र हनुमान माग� डेन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १० ५२७९६६९.३२

सगरमाथा चोक दे�ख िक�चकबध जाने बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर २ ५२६०८८२.४२

�गित माग� र नमुना टोल सडक कालोप�े सिहत ढल िनमा�ण उस भ�पुर ८ ५२५०४१०.८३

सोमबारे चोक वडा काया�लय ह�द� पा�डे चोक जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १/२ ४८६८८००.८५

ते�लिभ� देखी गु�कुल जाने बाटो िव�तार प��कनाला िनमा�ण उ.स. ४७०३००९.११

�ानेचोक च��भानु ह�द ैिभमनगर नमुना माग� भ�पुर ०३ ३९४५७९५.०८

बनपथ िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ०२ ३८७५९६५.१७

बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ८ ३६८६९७०.११

ल�लत �ल�बुको घरबाट मबारे �कुल �ाउ�ड ह�द ैवाड� काया�लय जाने वाटो िन.उ.स. भ�पुर १ ३६६४९९९.७९

पुहातु माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ९ ३६४१८७७.८८

रेड�श उपशाखा ह�द ैसंयु� वडा काया�लय जाने बाटो िन.उ.स. ३१९३९०९.९८

७ नं. वडा काया�लय जाने बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ७ २९७५२५१.३६

२वडा काया�लय ह�द ै�वा��य चोक� जाने बाटो �ाभेल िनमा�ण उ.स.भ�पुरर २ २६३८९७२.२५

गैरी माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ७ २१६१७८५.६६
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३१.२ • उपभो�ा सिमितवाट िनमा�ण स�व�धी काय� गदा� साव�जिनक खरीद ऐन तथा खरीद िनयमावली वमो�जमको खरीद िव�ध नअपनाएको, (साव�जिनक खरीद ऐनको दफा ३.१)

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६५ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।

३२ �थािनय पूवा�धार �े� िवकास काय��म 

�थािनय पूवा�धार �े� िवकास काय��म अ�तग�त पा�लकाले मेिच अ�चल अ�पतालमा कोिभड आईसोलेशन भवन िनमा�ण गन� � ५३९९८१३।८० को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराई � २६९२१७२।
८६ को मा� काय� स�प� गरेको दे�ख�छ। साथै पे�क�  � १५८०४३३ समेत गरी ज�मा � ४२०६९४३।११ भु�ानी लिगसकेको छ।  असार मसा�त स�ममा काम स�प� गरी स�नु पन�मा काम स�प� गरेको दे�खएन ।  पा�लकाले
�ोतको सुिन��चतता नग�र समयमा काम स�प� गन� नस�ने ग�र काय� गराएको दे�ख�छ। तसथ� काय��म संचालन गदा� �ोतको सुिन��चत गरी समयमा नै काम स�प� गराउने तफ�  �यम िदनुपन� दे�ख�छ।

३३ िव�ालय �े� िवकास काय��म 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४  मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गनु�अिघ यस स�ब�धी  �पे�सिफकेशन  योजना न�शा िडजाईन िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार गनु� पन�  दफा ५ मा िनमा�ण काय�को
लागत अनुमान तयार गनु�पन� साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम  ९७ मा १ करोड लागत अनुमान भएको िनमा�णकाय� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ही समुदायबाट गराउन सिकने �यव�था गरेको छ ।  िव�ालय �े� िवकास
काय��म अ�तग�त िहमाली मा�यिमक िव�ालयमा भवन िनमा�ण काय� गदा� एउटै िव�ालय िभ�को भवन िनमा�ण काय� तथा शौचालय िनमा�ण काय�को एउटै लागत अनुमान तयार गरी ख�रद कानुनको पालना गरी िनमा�ण काय� गराउनु
पन�मा पा�लकाले  िन�न अनुसारको १६१०७६१३ लागत अनुमान भएको कामको ितन भागमा िवभाजन गरी टु�ा पा�र उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएको छ। हाल स�मको �िव�धक मु�यांकन अनुसार ितनैवटा उपभो�ा सिमित
माफ� त काम गराई पे�क� वाहेक �५५१५९३८ भु�ानी गरेको पे�को �४७२४४२२ गरी ज�मा � १०२४०३६० भु�ानी गरेको छ। तर काम स�प� गरेको दे�खएन। एक करोड भ�दा वढी लागत अनुमान भएको कामको टु�पा�र
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको िनयमसं�मत नदे�खएको �

उपभो�ा सिमित लागत अनुमान हाल स�मको काम पे�क� पे�क� समेत कुल
भु�ानी

दल बहादरु �ल�बु – िहमाली मा.िव. शैचालय िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १ २२५००३३ १२८२७९२ ६५८५४६ १९४१३३८

द�धराम िम�– िहमाली मा.वी.मा २ तले ४ कोठे भवन �लक ए िनमा�ण उस भ�पुर १ ६९२८७९० २११६५७३ २०२७९३८ ४१४४५११

िवमल �े�– िहमाली मा.वी.मा २ तले ४ कोठे भवन �लक ए िनमा�ण उस भ�पुर १ ६९२८७९० २११६५७३ २०३७९३८ ४१५४५११

ज�मा १६१०७६१३ ५५१५९३८ ४७२४४२२ १०२४०३६०

५,५१५,९३८

३४ �यारािपट िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४  मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गनु�अिघ यस स�ब�धी  �पे�सिफकेशन  योजना न�शा िडजाईन िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार गनु� पन�  दफा ५ मा िनमा�ण काय�को
लागत अनुमान तयार गनु�पन� साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम  ९७ मा १ करोड लागत अनुमान भएको िनमा�णकाय� वा सोस�ब�धी सेवा सोही �थानमा बसोबास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा�
रहेको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ही समुदायबाट गराउन सिकने �यव�था गरेको छ । तर यस पा�लकाले �यारािपट िनमा�ण काय�को आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा ७१९२६९०।७८ को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गराई यस आ�थ�क वष�मा गतको वांक� काम गराई � १०१७२५९।३० भु�ानी गरेको छ। साथै आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा � ५९९९३३२।३९ को लागत अनुमान गरी हाल स�म � २८०९१७३।२७ को काम
स�प� गरी पे�क� � १७५५९०० समेत �४४९६५५६।८५ भु�ानी गरीसकेको छ। तर पा�लकाले िनमा�ण काय� गनु� तयार गनु�पन� �पे�सिफकेशन  योजना न�शा िडजाईन िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार गनु�पन�मा तयार
नगरी एउटै काम टु�ा पारी १ करोड भ�दा वढी लागत अनुमान भएको काम हाल स�म �१३१९२०२३।१७ रकमको लागत अनुमान तयार ग�र हाल स�म � ११६८९२४७।६३ भु�ानी गरेकोमा यस वष�मा� � ३८२६४३२।५७
भु�ानी गरेको छ। यसरी �पे�सिफकेशन  योजना न�शा िडजाईन िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरणह� तयार नगरी काम टु�ापारी उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको अिनयिमत दे�खएको �

३,८२६,४३२.५७
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३५ िव�ालय अनुदान 

काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोः काय��म काय��म पु��तका आ.व. २०७७/७८ मा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म तथा नमुना िव�ालय अ�तरगत तोिकएको िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकासका
लािग अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था अनु�प तल उ�े�खत िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको छ । रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७६ को ११ (छ) मा िव�ालयले तोिकएको ढाँचामा काय�स�प�
�ितवेदन तयार गरी �थानीय तहमा बुझाउनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस वष� देहायका िव�ालयलाई िनकासा भएको रकमको काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले काय�स�प� गरेको �ितवेदन पेश ह�नुपन� �. 

िव�ालयको नाम रकम

िवरे�� मा�यिमक िव�ालय १८०००००

िहमाली मा�यिमक िव�ालय २८०००००

ज�मा ४६०००००

४,६००,०००

३६ अनुदानको अनुगमन 

अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसार कृिष
र पशु, तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई �धान��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोना साना �यवसाय कृिष उ�पादन के��(पकेट) िवकास काय��म संचालन गर अनुदानमा �. २९३१०००।- खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण
भएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश
तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

गो.भौ.नं. कृषको/कृषक समुहको नाम �योजन अनुदान रकम

५३-२०७८।३।२१ कमल पोखरी कृिष तथा पशुपालन समुह मकै पकेट संचालन ९६००००

५५-२०७८।३।२१ न�दनी कृिष फम� बंगुर पकेट संचालन ९६००००

५४-२०७८।३।२१ पायल कृिष फम� माछा पकेट संचालन १४४००००

५१-२०७८।३।२१ मेची बह�उ�े�य कृिष फम� तरकारी पकेट संचलान ९६००००

५२-२०७८।३।२१ साझा कृिष तथा पशुपालन सिमित, भ�पुर बंगुर पकेट काय��म संचान ९६००००

  ज�मा ५२८००००

३७ पदा�धकारी पा�र�िमक 

कर क�ी नभएकोः आयकर ऐनको दफा  ८८ बमो�जम कर बैठक भ�ामा १५ �ितशतका दरले कर क�ी गरी भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� काय�पा�लका तथा वडा सिमितको बैठक भ�ा भु�ानीमा १ �ितशत
सामा�जक सुर�ा कर मा� क�ा गरी भु�ानी भएकोले बाँक� रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

२०४,९६०
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३७.१ नगर उप�मुख च��माया �े� ५,०४०

३७.२ वडा�य� दशरथ �धान ५,०४०

३७.३ वडा�य� िभम सु�बा ५,०४०

३७.४ वडा�य� कमला थुलु� ५,०४०

३७.५ वडा�य� ब�धु काक� ५,०४०

३७.६ वडा सद�य िचिनमाया नेपाली ३,३६०

३७.७ वडा सद�य अ�ण राजबंशी ३,३६०

३७.८ वडा सद�य होमच�� �ल�बु ३,३६०

३७.९ वडा सद�य सिबता पुरी ३,३६०

३७.१० वडा सद�य िद�लप कुमार �ल�बु ३,३६०

३७.११ वडा सद�य याम �साद �रजाल ३,३६०

३७.१२ वडा सद�य लता चापागाई ३,३६०

३७.१३ वडा सद�य मंजुदेवी अघोरी ३,३६०

३७.१४ वडा सद�य िदपक राजबंशी ३,३६०

३७.१५ वडा सद�य रीता दहाल ३,३६०

३७.१६ वडा सद�य शीला भ�राई बराल ३,३६०

३७.१७ नगर �मुख जीवन कुमार �े� ५,०४०

३७.१८ वडा�य� हंसधर राजबंशी ५,०४०

३७.१९ वडा�य� �ेम �साद ब�वाल ५,०४०

३७.२० वडा�य� िबनोद पोखरेल ५,०४०

३७.२१ वडा�य� गौरब सु�बा ५,०४०
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३७.२२ वडा�य� टेक बहादरु ख�का ( काजी ) ५,०४०

३७.२३ कापा सद�य कैिश�या अ�धकारी ५,०४०

३७.२४ कापा सद�य ममता �ल�बु ५,०४०

३७.२५ कापा सद�य घन�याम लका��ी ५,०४०

३७.२६ कापा सद�य जानुका िवक ५,०४०

३७.२७ कापा सद�य िम�ा भ�राई ५,०४०

३७.२८ कापा सद�य मुना खवास ५,०४०

३७.२९ कापा सद�य भ� बहादरु भुजेल ५,०४०

३७.३० वडा सद�य सद�य गंगामाया दास ३,३६०

३७.३१ वडा सद�य राम �साद अ�धकारी ३,३६०

३७.३२ वडा सद�य देिबका बसेल ३,३६०

३७.३३ वडा सद�य �सताराम अ�धकारी ३,३६०

३७.३४ वडा सद�य िनता मगर ३,३६०

३७.३५ वडा सद�य �काश शमा� ३,३६०

३७.३६ वडा सद�य िवभा पासवान ३,३६०

३७.३७ वडा सद�य पोषराज पौडेल ३,३६०

३७.३८ वडा सद�य फुल�सह राजबंशी ३,३६०

३७.३९ वडा सद�य भगवती ब�नेत ३,३६०

३७.४० वडा सद�य ल�मी परीयार ३,३६०

३७.४१ वडा सद�य �ेम कुमारी भ�राई ३,३६०

३७.४२ वडा सद�यकु�जा कुमारी िव.क. ३,३६०
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३७.४३ वडा सद�य ने� �साद पैडेल ३,३६०

३७.४४ कावा वडा�य� राम �साद दहाल ५,०४०

३७.४५ वडा सद�य कमला अछामी ३,३६०

३७.४६ वडा सद�य तुलसी पोखरेल ३,३६०

३७.४७ वडा सद�य �याम कुमार राउत ३,३६०

३७.४८ कापा सद�य िवभा पा�वान ५,०४०

३७.४९ वडा सद�य देिब �साद गु�� ३,३६०

३७.५० वडा सद�य अजय कुमार साहेवाला ३,३६०

३७.५१ वडा सद�य िनमलाल राजबंशी ३,३६०

३८ अनुगमन मू�यांकन तथा �मण

३८.१ 611 २०७७-१२-१२ अ�य िनकायको कम�चारीको �मण खच�ः �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा �मण अ�य िनकायका कम�चारीह�लाई �मण तथा अनुगम वापत दिैनक �मण भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छैन । तर पा�लकाले भूिम स�ब�धी सम�या
समधान आयोग, काठमा�डौ िमित २०७७।१२।१ को �मण आदेश नं. १६४  बाट शाखा अ�धकृत गणेश �साद पोखरेल द�लत , भूिमिहन, सुकु�बासी र अ�यव��थत बसोबासको लगत संकलन स�ब�धी �िश�ण ता�लम तथा
अनुगमन िनरी�णको लािग िमित २०७७।१२।४ दे�ख २०७७।१२।१० स�मको �मण आदेश पेश गरी पा�लकाबाट � १६८००/- भु�ानी  िदएको छ ।  यस �कारको खच� रकम �मण आदेश �वीकृत गन� स�ब��धत काया�लयबाटै
�यहोनु�पन� भएकोले यस पा�लकाबाट पिन भु�ानी भएको ह� ँदा दोहोरो पन� दे�खएकोले दोहोरो नभएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

१६,८००
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३८.२ अनुगमन भ�ाः   गाउँसभा तथा नगरसभाको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ �देश नं १ को दफा ३ को अनुसूची -१(ख) अनुसार नगर�मुख, उप�मुख, वडा�य� तथा काय�पा�लका सद�यह�को मा�सक �पमा अनुगमन वापतको
रकम भु�ािन िदने �यव�था छ । सोही �यव�था अनु�प पा�लकाले मा�सक पदा�धकारीह�लाई सुिवधा �दान गद� आएको छ । �य�तै �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार काया�लयको कामको �सल�सलामा �मण आदेश �वीकृत
गरेर मा� दिैनक �मण उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ। तर पा�लकाले उ�मिशल िवकास काय��म िमित २०७७ माघ ६ दे�ख १५ स�म संचालन भएकोमा  ५ िदनका दरले अनुगमन गरेको भिन देहायको पदा�धकारी तथा
कम�चरीह�लाई भु�ानी भएको छ ।  कानूनमा �यव�था नभएको भु�ानी रकम असुल उपर गरी दा�खला गनु�पन� �

गो.भौ.नं. पदा�धकारी तथा कम�चारी पाउनुपन� यातायात खच� असुल ह�नुपन� रकम

२४१-२०७८।३।२१ नगर �मुख जीवन कुमार �े� सरकारी सवारी साधन ४२५०

२४१-२०७८।३।२१ नगर उप�मुख च��माया �े� सरकारी सवारी साधन ४२५०

२४१-२०७८।३।२१ �.�.अ. होम �साद भ�राई सरकारी सवारी साधन ४२५०

२४१-२०७८।३।२१ िटकाराम पा�डे पा�लकाको न�स� अनुसारको रकम १७५०

२४१-२०७८।३।२१ अप�ण पौडेल पा�लकाको न�स�अनुसारको रकम १७५०

२४३-२०७८।३।२१ िटकाराम पा�डे लघु उ�म काय��ममा यातायात खच�
बुझाएको भरपाई पेश नभएकोले उ�
रकम असुल उपर ह�नुपन�� 

२०१००

ज�मा ३६३५०

३६,३५०

३८.३ 1103 २०७८-३-२४ �मण खच�ः राि�� य युवा प�रषदको िमित २०७७८।३।८ को च.नं. ६४३ प�ानुसार िमित २०७८।३।२२ दे�ख २६ स�म �िश�ण गन�को लािग यस काया�लयवाट राि�� य युवा प�रष�को काय�कारी उपा�य� सरोज ढकाललाई
�िश�णको लािग राि�� य युवा प�रष�को काया�लयमा पठाएकोमा यस काया�लयबाट �. १५८००/-  दिैनक �मण भ�ा बापत �. भु�ानी भएको छ तर  राि�� य युवा प�रषदको काया�लयमा �िश�को भूिमका िनवा�ह गरेकोले दिैनक �मण
भ�ा दोहोरोह�न स�ने दे�खएकोले उ� दोहोरो नभएको �माण पेश गनु�पन� �.

१५,८००

३९ मू�य अिभवृि� कर िवजक नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले २० हजार भ�दा कमको मालसामान ख�रद गदा� वा िनमा�ण काय� गराउदा, मू�य अिभबृि� कर नला�े मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रद गदा�
बाहेक मू�यअिभवृि� कर दता� भएको �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले क��युटर िवषयमा अ�यापन गराउने िश�कह�लाई हाड�वयेर स�टवयेर र नेटविक� ङ बारे एक िदव�सय अिभमुखीकरण,

सामुदाियक िव�ालयमा रहेका क��युटर ि��टर लगायतका सामा�ीह�को अपडेट, सिभ��सङ लगायतका काय�का लािग िप�स वान �स�टम भ�पुरसँग िमित २०७७ माघ १ दे�ख असार मसा�त स�मको लािग �. १९८४००।– मा
संझौता गरी �.१९६०००/- भु�ानी िदएको छ । उ� स�लायस�ले भु�ानी �लदाँ पान िवल पेश गरी भु�ानी िदएकोले कानूनको पालना भएको नदे�खएको �.

१९६,०००
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४० 550 २०७७-११-२३ दा�खला नभएको 
दा�खला नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लय �मुखले आ�नो काय�यालमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा�
ह�न आएको स�पित तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �रि��सि� इनफो�सस बाट ख�रद
ग�रएको क��युटर ि��टर स�ब�धी सामा�ीह� ख�रद गरी �. ८५१००/- भु�ानी गरेको छ ।  तर लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन उ� सामा�ी दा�खला भएको नदे�खएकोले उ� सामा�ी दा�खला गन�पन� �.  

८५,१००

४१ थप संचयकोष क�ी 
बढी �ययभारः नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २२७ मा पा�लकाको कम�चारी र काया�लय स�ब��ध अ�य �यव�था �देश कानुन बमो�जम ह�नेछ भ�े �यव�था रहेको छ । �देश नं. १ मा �थानीय तहमा कम�चारीको �यव�थापन
स�ब��ध �देश कानुन �वीकृत भई लागु भएको पाइएन । तर नगरपा�लकाले "भ�पुर नगरपा�लकाको कम�चारीह�को �यव�थापन(सेवा,शत�, तह तथा �तरबृ�ी) गन� बनेको ऐन, २०७८"  िमित २०७८ असार १० मा प�रत गरी लागू
गरेको छ । सो ऐनको दफा दफा ६४(३) मा नगरपा�लकामा �वीकृत दरब�दीमा काय�रत अ�थायी सेवा करार तथा मा�सक �यालादारी कम�चारीह�को मा�सक तलवबाट आधारभूत तलवमानको १० �ितशत बराबरको रकम मा�सक
�पमा क�ा गरी सोही बराबरको रकम थप गरी सेवामा अिव��छ� एक वष� पुरा भएप�चात कम�चारी संचय कोषमा िनजको नाममा ज�मा ग�रने उ�ेख गरे अनुसार थप संचयकोष क�ी गरी ज�मा गद� आएको छ । सो ऐन लागू
ह�नुभ�दा पिहले यस पा�लकाले िमित २०७७।८।१८ को नगर काय�पा�लकाको िनण�यानुसार नगरपा�लकामा काय�रत अ�थायी/करार सेवामा काय�रत तथा काय��म तफ� का कम�चारीह�को मा�सक तलवबाट १० �ितशत क�ा गरी
सोही बराबरको रकम थप ग�र ज�मा ग�रने िनण�य गरेको पाईयो । सोिह िनण�यको आधारमा यो वष� अ�थायी र करार तफ� का ८६ जना कम�चारीको लािग पौष दे�ख  असार मसा�तस�म �. १२१२०२४/- खच� गरेको छ ।
नगरपा�लकाले संघीय तथा �देश कानूनमा �यव�था नभई नगरपा�लकाले कानून िनण�य गरी थप �ययभार पारेको �

१,२१२,०२४

४२ क�याणकोष 

अवकाश कोष : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारीले िनजको सेवा शत� स�ब�धी कानुन बमो�जम अवकास ह� ँदा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृतभरण,

औषधी उपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकास कोष �थापना गनु�पन� र उ� कोषमा �थानीय तहले आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाइपाइ आएको मा�सक तलवबाट १० �ितशत रकम क�ा
गरी सो रकम वरावरको ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� कम�चारी क�याण कोषमा �.५०,००,०००।-ट� ा�सफर गरेको छ । नगरपा�लकाले उ� कोषको संचालन स�ब�धी कानुनी �यव�था
गरेको दे�खएन । काया�लयले कम�चारीले खाइपाइ आएको मा�सक तलवबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने थप गरी कम�चारी क�याण कोषमा ज�मा गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । यसरी कानुनको �यव�था
नगरी कम�चारीको योगदान िवना अनुदान सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने आधार नदे�खएको �.

५,०००,०००

४३ २०७८-१०-७ सभा संचालन खच� 
सभा स�ालन खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९(१) मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� वजेट तथा काय��मको सीमा िभ� रही खच� गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले नगरसभा
संचालन गन�का लािग नगरसभाका सद�यह�लाई �याग ख�रद तथा िवतरण गरी भु�ानी गदा� � ६९६०८/-  अ�य काया�लय संचालन खच�(२२३१९) बाट भु�ानी भएको छ । �वीकृत वजेट तथा काय��मको सीमा भ�दा बािहर खच�
भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �

६९,६०८
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४४ लाभ�ाही छनौट र पावर िटलर िवतरण 

क) लाभ�ाही छनौटः पा�लकाले वजेटमा समावेश काय��म संचालन गदा� छनौटकोमापद�ड तयार गरी साव�जिनक सुचना जारी गरी िनवेदन �ा� गरेर मापद�डको आधारमा छनौट गरी पारदश� तरीकाले संचालन ग�रनु पद�छ ।
पा�लकाले रा�� य �िमण तथा निवकरिणय उजा� काय��म संचालन गदा� वायो �यास िनमा�ण गन� १० जनालाई गो.भौ.नं. ४६-२०७८।३।२७ बाट � २०००० कादरले � २००००० िवतरण गरेको छ । िवतरण गदा� िवना सुचना तथा
मापद�ड वडा काया�लयको �सफा�रसको आधारम मा� िवतरण गरेको छ । साथै उ� रकम �ा� गन�ले वायो �यास िनमा�ण गरे नगरेको अनुगमन गरेको दे�खएन ।
ख) पावर िटलर िवतरणः कृिषिवकास या���करण काय��म अ�तग�त ५० �ितशतमा पावरिटलर िवतरण गदा� पा�लकाले लागत अनुमान तयार नगरी �याि� समुह तथा सहकारी सं�थाको नाममा आपुित�कता�को नाममा िवजक जारी
गराई ख�रद गरेको छ। िविभ� �याि�ह�को नाममा यूिनक ए�ोटेक �ा�ल ले � ८२०००० रकमको िवजक जारी गरेको छ । साथै सहकारी सं�थाको नाममा �ज ि�न ई��जिनयरीङले � ३००००० रकमको िवजक जारी गरेको छ ।
पा�लकाले ५० �ितशत रकम भु�ानी गरेको छ । प�लकाले एउटै �याकेजमा �सलव�दी दरभाउप� माफ� त ख�रद गरी िवतरण गनु�पन�मा साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीमा भएको खरीद �कृया छ�ने गरी िवना �ित�पधा� ख�रद
गनु� िनयमसं�मतदे�खएन।

४५ काय��म खच�ः

४५.१ 290 २०७८-३-२४ बढी भु�ानीः आथ�िक काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(३) सरकारी रकम खच� गदा� अ�धकार �ा� अ�धकरीबाट खच� गन� �वीकृत गराई सोही अनुसार खच� गनु�पन� �य�तै िनयम ३९(५) मा कुनै
सरकारी िनकायबाट ता�लम, सेिमनार, गो�ी संचालन गरी खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपपन� उ�ेख छ । तर कोिभड-१९ को �ित �यूिनकरणका लािग बैक��पक �सकाई सह�जकरण
काय��म संचालन गरी योगे�� पौडेललाई �. ६,००,०००/- भु�ानी िदँदा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छः

ि�याकलाप लागत अनुमान खच� 

�सकाइ �व��न तथा सहजीकरण सामा�ी २५०००० २४९९२०

रेिडयो काय��म उ�पादन र �सारण २७०००० २९३८००

अनुगमन भ�ा ३०००० ३००००

अिभभावक िश�ा काय��म ५०००० ०

ज�मा ६००००० ५७३६२०

मा�थ उ�े�खत �वीकृत भएको ि�याकलापह� म�ये अिभभावक िश�ा काय��म संचालन भएको छैन । खच�को िवल भरपाई �. ५७३६२०/- पेश गरी पुरै लागत अनुमान बराबरको रकम भु�ानी भएको छ । वढी भु�ानी भएको उ�
रकम असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

२६,३८०

४५.२ 506 २०७८-३-२४ काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोः ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(३) अनुसार जाँचवुझ गन� �िव�धकले स�प�  िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ, िडजाइन वा �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको जाँच गरी साव��जक िनकाय
सम� �ितवेदन पेश गनु�पन� उ�ेख छ । तर काया�लयले नयाँ काया�लय भवनमा िव�ुत तार िव�याउने काय� सुसीला इ�टर�ाईजेज भ�पुर १० माफ� त काय� गराइ � २७७०८०/- भु�ानी िदएकोमा मु�यांकन र काय� स�प� �ितवेदन पेश
नगरी भु�ानी भएकोले काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �

२७७,०८०
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४५.३ सुरि�त आ�वासन प�रयोजना संचालनका लािग प�रयोजना संचालन िनद�िशका-२०७६ मा पा�लकाले सेवा �दायक सं�थासँग स�झौता गरी प�रयोजना काया��वयन गदा� �थानीय तहले सझौता अनुसार मा� प�रयोजना कम�चारीलाई
पा�र�िमक भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले सेवा�दायक सं�था छनौटका लािग िमित २०७७ भदौ १४ मा �कािशत सूचना अनुसार ��ताव पेश गरी छनौट भएको िवराट सामुदाियक अ�ययन के��- िवता�मोडसँग िमित
२०७७ काित�क १ गते दे�ख प�रयोजना लागू ह�ने गरी �. ३८,७७,४१९।९५ (मू.अ. कर सिहत) स�झौता भएको छ । तर उ� सेवा �दायक सं�थाले आ�थ�क ��ताव पेश गदा� िव�ीय सा�रता सहजकता�को रकम छुट भएको र िवतग
दे�खनै सोही काय��मको उ� पदमा रही काय� गद� आएकोले िनजको पा�र�िमक उपल�ध गराइिदनु भ�े प� र सामी हेलिभटासको �देश नं. १ काया�लयबाट िमित २०७७।९।९ को प�का आधारमा िमित २०७७।९।२७ को
नगरकाय�पा�लकाको िनण�यले सािवकको िव�ीय सहजकता� दगुा�कुमारी लुइटेल भ�राईलाई िनयुि� गरी �. १९६७००/- भु�ानी गरेको छ । यसरी सेवा �दायक सं�थाले कवोल गरेको रकम भ�दा थप रकम भु�ानी गरेकोले संझौता
भ�दा बढी �ययभार भएको �. 

१९६,७००

४६ अनुमानमा घटी आय 

नगरपा�लकाले पेश गरेको ४४ वटा आ�त�रक आय शीष�कमा देहाय बमो�जमको २४ आय शीष�कमा अनुमान भ�दा घटी आ�दानी भएको छ । जसम�ये ७ शीष�कमा कुनैपिन आ�दानी भएको दे�ख�दनै । पा�लकाले आयको अनुमान र
वा�तिवक �ाि� िवचको फरक परेको कारण पिहचान गरी वा�तिवकता एिकन गरी आय आज�न गन� तफ�  िवशेष �पले �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

� सं. आय शीष�कको नाम २०७७।७८ को अनुमािनत आय आ.व. २०७७ऽ७८ को वा�तिवक आय घटी �ितशत

१ स�पित कर   ७,७००,०००।००    ४,६१५,४१८।६७    ५९।९४  

२ दिैनक अ�थाई हाट बजार सेवा शु�क   १,०००,०००।००    ९२९,७६८।००    ९२।९८  

३ चौपाया हाट वजार सेवा शु�क   २,०००,०००।००    १,७८९,२७७।५०    ८९।४६  

४ अ�य बहाल िवटौरी  कर   १००,०००।००                         -            -  

५ सवारी साधन कर 0सवारी दता�/बािष�क सवारी कर)   २००,०००।००                         -            -  

६ �सनेमा /डकुमे��ट�  �दश�न   ५०,०००।००                         -            -  

७ मनोरङजन कर   १००,०००।००                         -            -  

८ लोडर/रोलर भाडा   १,०००,०००।००    ९४९,३५०।००    ९४।९४  

९ सरकारी स�पितको िब��वाट �ा� रकम   ५००,०००।००    ३,०००।००    ०।६०  

१० अ�य िब��वाट �ा� रकम   ५००,०००।००    ३२३,३९०।००    ६४।६८  

११ अ�य सेवा शु�क तथा िव��                         -   

१२ �ाकृितक �ोत िव��   २,५००,०००।००             -  

१३ कोठा भाडा  िव�ुत महसुल   ५०,०००।००                         -            -  

                       -            -  
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१४ माछा पोखरी/जल कर सेवा शु�क   २५,०००।००  

१५ का��ज हाउस सेवा शु�क   १२५,०००।००    १४,०००।००    ११।२०  

१६ तरभुजा खेित सेवा शु�क   १००,०००।००    ७८,५००।००    ७८।५०  

१७ �याियक द�तुर   ५०,०००।००    २९,४३०।००    ५८।८६  

१८ िश�ा �े�को द�तुर   ५०,०००।००    २०,४००।००    ४०।८०  

१९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क   २००,०००।००    १३,९६०।००    ६।९८  

२० पािक� ग शु�क   ३००,०००।००    १८३,५७२।००    ६१।१९  

२१ नाता �मािणत द�तुर   ४००,०००।००    २२७,५३०।००    ५६।८८  

२२ अ�य द�तुर   १००,०००।००    ४८,५४०।००    ४८।५४  

२३ �याियक द�ड, ज�रवाना, जफत   १५०,०००।००    २३,१२६।००    १५।४२  

२४ बे�जु िफता� (पे�क�/बे�जु/ब�यौता)   ५००,०००।००    २९,८००।००    ५।९६  

४७ गै� सरकारी सं�था माफ� त िनमा�ण 

गै� सरकारी सं�था माफ� त िनमा�ण: काय�साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ मा गैरसरकारी सं�थाबाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�यकता िक�सम समयाव�ध कामको गुण�तर जनशि� काय� स�ालन
िव�ध सिहतको काय��े�गत  सत� र ला�े  रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गनु�पन� १० लाख �पैयाँस�म काम गराउनको लािग �य�तो काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र मौजुदा सुिचमा समावेश भएका
गैरसरकारी सं�थालाई क�तीमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य वा �थािनय �तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव माग गनु� पन� काय��े�गत शत� पूरा गरी सबैभ�दा कम रकम ��ताव गन� ��तान
दातासँग स�झौता गन� सिकने �यव�था गरेको छ।  तर पा�लकाले अ�य सामुदाियक तथा सामा�जक सेवा गन� उ�े�य रा�ख �ज�ा �शासन काया�लय झापामा दता� भएको सं�था सामुदाियक �हरी सेवा के�� माफ� त शवदाह गृह िनमा�ण र
हनुमान म��दर अगाडीवाट िनमा�णाधीन शवगृह  जाने बाटो �तरो�ती गन� काय� सुचना �काशन नगरी सोझै काम लगाई �िव�धक िवल वमो�जमको रकम � १६६६५६५।७१ र पे�क� � १६०९६५१ समेत गरी ज�मा �
३२७६२१६।७१ भु�ानी गरेको छ। यसरी ख�रद कानुन िवप�रत सो कामगन� उ�े�य नै नभएको सं�थालाई िवना �ित�पधा� संझौता गरी भु�ानी िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको � 

३,२७६,२१६.७१

४८ गाउं नगर साझेदार काय��म 

गाउं नगर साझेदार काय��म गतिवगत दे�ख नै िविभ� �य��ह�लाई ऋण लगानी गरेको िवगतका लेखाप�र�ण �ितवेदनह�मा औ�याउद ैआएको छ। पा�लकाले कक�लाई लगानी गरेको के कित सांवा तथा �याज असुल भयो सो
स�व��ध यिकन िववरण तयार गरी राखेको दे�खएन।  िवगत आ.व. दे�ख िविभ� टोल िवकास सं�थाह�मा ऋण लगानी ग�र आ.व. ०७६/७७ स�म कायम भएको सावा � १८१२५०।०० �याज � २२३१४।०० मा चालु वष�को ५
�ितसतले ह�ने �याज � ९०६२।५० थप ग�र सांवा � १८१२५०।०० र �याज � ३१३७६।५० ग�र ज�मा � २१२६२६।५० यथा�स� अशुल उपर ह�नुपन� दे�ख�छ । यस आ�थ�क वष�मा संकलन गनु�पन� �याज असुल गनु�पन� �

९,०६३
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४९ ग�रवी �युनीकरण काय��म 

ग�रवी �युनीकरण काय��म अ�तग�त गतिवगत दे�ख नै िविभ� �य��ह�लाई ऋण लगानी गरेको िवगतका �ितवेदन ह�मा औ�याउद ैआएको छ। पा�लकाले कक�लाई लगानी गरेको के कित सांवा तथा �याज असुल भयो सो स�व��ध
यिकन िववरण तयार गरी राखेको दे�खएन। िवगतका लेखापरी�ण �ितवेदनका आधारमा आ.व. ०७६/७७ स�म कायम भएको सांवा रकम � १४७५५०।०० �याज � २२५८४।५० मा चालु आ.व.को ५ �ितसत ले ह�ने �याज �
७३७७।५ थप ग�र ज�मा सांवा � १४७५५०।०० र �याज � २९९६२।०० ग�र ज�मा � १७७५१२।०० यथा�स� अशुल उपर ह�नुपन� दे�ख�छ । यस आ�थ�क वष�मा असुल ह�नुपन� �याज �     

७,३७८

५० िहसाव िमलन 

पा�लकाको �े�ता अनुसार मौ�दात � २९,७४,३७,५८४।५० र बैक अनुसार मौ�दात �. ३३,७८,३९,३२७।९२ दे�खएकोमा बैकमा � ४,०४,०१,७४३।४२ बढी मौ�दात दे�खएको छ । पा�लकाले पेश गरेको बैक िहसाव िमलन
िववरणमा आ�त�रक आय खातामा दा�खला ह�न बाँक� � २३,३९५।४३ तथा संिचत कोषमा आ�दानी गनु�पन� दे�खएको रकम � २६,००,०३०/-  को-कसबाट आ�दानी गनु�पन� हो एिकन नभएकोले सो समेत एिकन गरी िहसाव िमलन
िववरण तयार गनु�पद�छ ।

खाताको �कार खाता अनुसार बाँक� � ब�क अनुसार बाँक� � फरक

�थानीय मुल सं��त कोष खाता २६०३६११०९।०८ १९१७२३८८३।९९ ६८६३७२२५।०९

आ�त�रक राज�व खाता ०।०० १३५४५४१४।१० (१३५४५४१४।१०)

बाँडफाँडवाट �ा� राज�व खाता ०।०० २३६६००७३।५४ (२३६६००७३।५४)

आ�त�रक अनुदान खाता ०।०० २,३९९,५००।०० (२३९९५००।००)

चालु खच� खाता ( जोर बष� ) ०।०० १८४९८६६४।६६ (१८४९८६६४।६६)

पँू�जगत खच� खाता ( जोर बष� ) ०।०० ४६७७५०९४।८२ (४६७७५०९४।८२)

िवितय �यव�थापन खच� खाता (जोर वष� ) ०।०० ३४४१३।२० (३४४१३।२०)

िवषेश कोष खाताह� ६५८१०३३।३६ ६७०९१४५।१७ (१२८१११।८१)

�कोप �यव�थापन ( कोिभड ) कोष ७१८३००२।०१ ३९५६४०२।६६ ३२२६५९९।३५

धरौिट खाता २३३१२४४०।०५ ३०५३६७३५।७८ (७२२४२९५।७३)

ज�मा २९७४३७५८४।५० ३३७८३९३२७।९२ (४०४०१७४३।४२)

आ�तरीक आ�दानी खातामा कम दा�खला भएको रकम यिकन गरी दा�खला गनु�पन� � २३३९५।४३

२३,३९५.४३

५१ िश�ा
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५१.१ 291 २०७८-३-२४ �ािव�धक �ेडः िव.स. २०५७ साल �ावण १ भ�दा अिघ �थायी िनयुि� �लई �ािव�धक २ �ेड थप खाइपाई आएका काय�रत वा अवकाश �ा� िश�कको छुट �ािव�धक �ेड रकम  २०७३ साउन दे�ख भु�ानी नभएकोमा देहायका
िव�ालयले िश�कह�को �ािव�धक �ेड खु�ने �माण तथा कागजात पेश नगरेको ह� ँदा देहायका िश�कह�को �ािव�धक �ेड भु�ानी गनु�पन� आधार पेश गनु�पन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम भु�ानी �ेड रकम

१  �ी भ�पुर मािव मो. बद�ि�न १४१७२६

२ �ी भ�पुर मािव निगना �स�हा १२२०४

३ �ी पशुपितनाथ आिव झ�कादेवी पोखरेल १०९९५४

४ �ी आधारभूत िव�ालय सीता िघिमरे पौडेल १०९९५४

५ �ी वीरे�� मािव स�य�पा पुरी १०९९५४

६ �ी भि�देवी शमा� पुहातु जन�योित मािव १०२४३४

ज�मा ५८६२२६

५८६,२२६

५१.२ तलबी �ितवेदनः िश�क िकताव खानाबाट तलवी �ितवेदन पास गराई अनुसूची १ अनुसारको फारम भरी िश�कह�को तलब भ�ा माग बमो�जम िनकासा िदनुपन� �यव�था छ। यस काया�लयले गाउपा�लका िभ�का ३१ सामुदाियक
िव�ालयह�का लािग िश�कको तलवी �ितवेदन पास नगराई यस वष� तलब भ�ामा �.१४४९७५५२२/- खच� लेखेको छ।

५१.३ नेपाल सरकार म���प�रषद ्बाट सािबकमा नेपाल सरकारले �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थानीय तहगत �पमा बाँडफाँड गरी दरब�दी िमलान गन� िमित
२०७६।५।४ मा भएको िनण�य बमो�जम िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम छ ।

�.स. िव�ालय सं�या िश�क दरब�दी पदपूत� पदपूित� म�ये अ�थायी/करार िव�ाथ� सं�या

१ ३१ २९१ २९१ २१ ८२८५

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपूित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा  २९ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको, िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी बढी भएको दे�खदा गाँउपा�लकाले िश�क
दरव�दी िमलानको काय� यथाशी� अगािड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

५२ �वा��य तफ�
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५२.१ िनशु�क औषधी ख�रदः पा�लकाले यस वष� सशत� अनुदान, गाउँपा�लका ख�रद भएको  तथा �वा��य काया�लयबाट �ा� औषधीह�  �वा�य चौक� तथा सामुदाियक �वा��य इकाईह�लाई ह�ता�तरण गरी पठाएको छ । 
औषधीह�को माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा िववरण माग ग�रएकोमा पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा उपल�ध
गराएको ६४ औष�ध ख�रद �वा��य काया�लयबाट �ा� गरी �वा��य के��ह�मा पठाइको छ । पा�लकाले िनशु�क िवतरणको लािग आव�यक पन� औषधीको लािग �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले तयार गरेको �थानीय तहबाट
संचालन ग�रने काय��मह�को माग�दश�न २०७५/७६ अनुसार अथोराइ�ड �टक लेभल (ASL) र इमज��सी अड�र पोइ�ट (EOP) िनधा�रण र सोको आधारमा औषधीको आपूित� र िवतरण �यव�था िमलाउनुपद�छ ।

५२.२ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेकोः संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयकोप.सं.२०७६/७७, च.नं.१८० र िमित २०७६।५।१८ मा नेपाल सरकार (माननीय म��ी �तर)को िनण�य अनुसार �थानीयत तहका कम�चारी र
संघबाट काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोषतथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� भनी �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले �वा��यतफ� का कम�चारीह�को तलब
�ितवेदन �ज�ा ��थतकोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत नगरी यसआ.व.मा संघीय चालु िशष�कबाट २९ जना �वा��यकम�ह�लाई � १५७०००००/- तलबभु�ानी गरेको दे�खयो । तलबी �ितवदेन पास गराई मा� तलब
भु�ानी गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

५३ सामा�जक सुर�ा

५३.१ परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७७७ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा�
ह�ने वैक र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया, �थािनय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व�धी सुचना �थानीय एफ एम
लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व��धत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नग�रएकोमा यस काया�लयले
पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

५३.२ ब�कलाई रकम िनकासाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद- ५ मा ब�क माफ� त भ�ा िवतरण स�ब�धी �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यो वष� �. २०१५०६५९४/- िनकासा �लइ सबै वडाह�को
सामा�जक सुर�ा भ�ा बैक माफ� त �. १८९४२८५३४/- िवतरण गरी बाँक� रकम �. १२०७८०६०/- वे�जू खातामा दा�खला भएको छ । काय�िव�ध अनुसार अनुसार �थानीय तहले �थम चौमा�सकको भ�ा रकम असोजको दो�ो
ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सकको भ�ा रकम माघको दो�ो ह�ा िभ� र ते�ो चौमा�सकको भ�ा रकम जेठको दो�ो ह�ा िभ� िवतरण ग�र स�नुपन�मा पा�लकाले सो अनु�प  भ�ा रकम ब�कमा पठाएको दे�खएन । काय�िव�धले तोकेको
समयाव�ध िभ� ब�कमा भ�ा रकम िनकासा पठाई िवतरणको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।

५४ स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ ।
काया�लयले डोर सम� गत िवगतको वे�जु फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले स�परी�ण ग�रएको छ ।  यस वष� स�परी�ण भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

आ.व. दफा संपरी�णको �यहोरा र ठहर संपरी�ण रकम 

२०७७/७८ ४४ बहालकर बापतको रकम संघीय संिचत कोष दा�खला भएको भौचर पेश भएको । १००३३४४

२०७७/७८ ७३ तराई मधेश समृि� काय��म साझेदारीवापतको रकम संघीय संिचतकोष दा�खला भएको �माण पेश भएको । ४५४९६२

२०७७/७८ ६२ संझौता भ�दा वढी भु�ानी रकम संघीय संिचतकोष दा�खला भएको �माण पेश  १८८१०६
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम२०७७/७८ ६८ धरौटी खातामा भएको रकम संिचत कोष दा�खला भएको  �माण पेश । ६३२९८१२.५

२०७७/७८ १८ �थानीय संिचत कोषमा दा�खला भएको �माण पेश । १८०४०६९

२०७७/७८ ७३ शु�ा ह�रजनको  कम�चारी पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १०००

२०७७/७८ ७३ सुिदप मगरको कम�चारी पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १०४०००

२०७७/७८ ७३ योगे�� पौडेलको कम�चारी पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ३०००००

२०७७/७८ ७३ योगे�� पौडेलको कम�चारी पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ४०००००.

२०७७/७८ ७३ राजे�� कु. सापकोटा– लालीगुरास झोलु�े पुल िनमा�ण उ.स. प�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १२८०१६५.५

२०७७/७८ ७३ राजे�� चापागाई – �ी कृ�णदपैायन गु�कुल पूवा�धार िनमा�ण उ.स. पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ३३४६८२.९१

२०७७/७८ ७३ जनक�याण आधारभुत िवधालय भ�पुर ४ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । २९६७८७.

२०७७/७८ ७३ मेची आधारभुत िव�ालय भ�पुर ३ को पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । २९२८८७.

२०७७/७८ ७३ िवजय कुमार यादव-मेची नदीमा शवदाह �थल िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ५ को पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ३४८६८२.

२०७७/७८ ७३ िद�लप भुईमाली–मेची खोला नदी िनय��ण काय� उस भ�पुर ५ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ४०७०५७.१

२०७७/७८ ७३ भ�� व। राई-सश� �हरीको भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ८ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश ५६१८६६.४८

२०७७/७८ ७३ गंगा बहादरु ख�का-मेची रंगशाला िनमा�ण उपभो��ा सिमित भ�पुर पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश १७७०४५०.०९

२०७७/७८ ७३ गैरी माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १६०९५३९.

२०७७/७८ ७३ के��मोड देखी सुकु�बासी जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर १० पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १६०९४६२.

२०७७/७८ ७३ हरी �साद पराजुली एकला मुल कृषक समुह च��गढी भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १७५५२२.७९

२०७७/७८ ७३ �धान लजवाट द�ीण जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । २९२८२७.२४
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२०७७/७८ ७३  जेगे�वरको घरदे�ख िचम�रया भोक स�मको सडक �ाभेल उस भ�पुर ४ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ७०१६९.६६

२०७७/७८ ७३ िकरात कोलनी खानेपानी पाईप लाईन िव�तार तडान सिमित भ�पुर ८ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ९५००१.६३

२०७७/७८ ७३ �ानेचोक दे�ख िभमनगर जाने सडक िनमा�ण उस भ�पुर ३ को पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १६०९५३५.

२०७७/७८ ७३ �धमलधुरा दे�ख ५ क�े ह�द ै२ नं �समाना जानो बाटो �ाभेल सिमित भ�पुर ३ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १०५३५७.२५

२०७७/७८ ७३ सुिशल राजबंशीको घर ह�द ैसर�वती �कुल जाने सडक िनमा�ण उस भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ७०१७९.०६

२०७७/७८ ७३ रेड�श उपशाखा ह�द ैवडा काया�लय आउने  सडक िनमा�ण उस भ�पुर– ४ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १६०९४६०.

२०७७/७८ ७३ नमादनुको घर दे�ख पाव�ती पाशवानको घर स�मको बाटो �ाभेल उस भ�पुर ८ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १७५५३८.४९

२०७७/७८ ७३ चमातु चौधरीको घर दे�ख म�दीर स�म जाने बाटो �ाभेल उस भ�पुर १ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । १०५०९९.४५

२०७७/७८ ७३ िवरे�� मावीको भवन/शौचालय िनमा�ण भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ७०१२७९.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी सोमनाथ पौडेल – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ४०८०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी िकरण काक� – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ४०८०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी लाव�य �साद भ�राई – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ४०८०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी िहर�य �यौपाने – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ४४६०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी गोिव�द पकुवाल – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ४०३०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी मुरारी पोखरेल – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ४२२०००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी ने� �साद पोखरेल – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश । ३६००००.

२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी अ�णा भ�राई – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  ।  ४१७०००.
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम२०७७/७८ ७३ वडा सिचव �ी मन कुमार डागी – राहात िवतरण पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३९८०००.

२०७७/७८ ७३ असई �ी च�� �धान – �वारे�टाईन स�ालन पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ६१५०००.

२०७७/७८ ७३ �ी गंगा थामी, भ�पुर २ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ ह�र �साद तामा�, भ�पुर २ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ धनमाया राई भ�पुर २ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ �ोपती यादव, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ लाखीराम िक�कु, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ रमेश ि�िषदेव, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ रौदी मुसहर, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ ितलक मदक, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ �लला मुसहर, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ िनम�ला ह�रजन, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ बु�माया िव�वकमा�, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ �ेम च�� म�तो भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ �थर �साद भ�राई, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ सुमन सोरेन, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ म�जु राजवंशी, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ केदार पासवान, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम२०७७/७८ ७३ र�का मुमु�, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ चारो राजवंशी, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ अजय कुमार वेधे, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ पुनम ि�िषदेव, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ मनोज मु�खया, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ खाइ गणेश, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ सुिम�ा राम, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ फुलमनी मुमु�, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ नेपाल कमा�कार, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ मोही कुमारी िक�कु सतार, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ हपना िक�कु, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ होपना मुमु�, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ लुखी सोरेन, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ अ�धका राजवंशी, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ तारा देवी मुमु�, भ�पुर ७ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ लोकनाथ पा�डे, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ पदम ब। खडका, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ जोवा हेमरम, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम२०७७/७८ ७३ ताह�नलाल राजवंशी, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ चु�का िक�कु, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ कृ�ण राजवंशी, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ आशा मुमु� सतार, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ अ�तवाला राजवंशी, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ मुनी टुडु सतार, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ शा��त मुमु� सतार, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ सुिनता सोरेन मुमु�, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ �जवन बे�ा, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ देवनारायण पराजुली, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ िभम म�डल ९ धानुक ०, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ अकाली राजवंशी, भ�पुर ९ पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ अ�थनी टुडु, भ�पुर १० पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ राम त�वा �रिषदेवु, भ�पुर १० पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ सुकले टुडु, भ�पुर १० पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

२०७७/७८ ७३ सिनराम सतार हा�दा, भ�पुर १० पे�क� फछ् य�ट भएको �माण पेश  । ३००००.

   ज�मा   २९८९१८४२
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

५५ अ�ाव�धक वे�जू 
अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू 
(E=A-B+C+D)

१२१८०३    


