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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उ्े्र् रहेको छ । लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका 
िजुामालगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आव्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आव्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् 
अनशुासन हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 442 तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

दहुवी नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सनुसरी । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले दहुवी नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  दहुवी नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन 

। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ९ करोड ८१ लाख ३८ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सो मध्रे् बेरुज ुअसलु गनुापने रू. ८६ लाख ६३ हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू. ४ करोड २३ लाख ३६ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ४ करोड ६३ लाख २३ हजार र पे्की रु. ८ लाख १६ 
हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु.१६ करोड ८१ लाख ३ हजार बरेुज ुबाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ु समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु रु.२४ करोड ८३ लाख ५४ हजार रहेको छ । 
नगरपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. दहुवी नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पे्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आव्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर 
कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उ्े्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने 
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

       

      
 

 

 

(पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

दहुवी नगरपातलका 
बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

७० ३०६ ९८१३८ ० ० ० ७० ३०६ ९८१३८ ८६६३ ४६३२३ ४२३३६ ० ० ८८६५९ ८१६ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सनुसरी १६८१०३ ० १७९०७ १५०१९६ २० ९८१३८ २४८३५४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : दहुवी नगरपा�लका, सुनसरी , दहुवी नगरपा�लका , सुनसरी

काया�लय �मुख � . �. अ�धकृत िवनोद कुमार �यौपाने २०७६-१२-१० २०७८-१०-२७

लेखा �मुख लेखा अ�धकृत िदपे�� चौधरी २०७५-२-२७

बे�जु रकम ९८,१३७,५६०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १२,१०,९५,४८३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४४,७०,८८,५८० चालु खच� ३९,८७,११,५४८

�देश सरकारबाट अनुदान २,५३,५८,००० पँूजीगत खच� २७,७२,७५,४३३

राज�व बाँडफाँट ९,५३,५५,२२२ िव�ीय/अ�य �यव�था १३,२४,०३,१६९

आ�त�रक आय ७,८३,९६,२३६

अ�य आय १४,४२,४४,६८८

कुल आय ७९,०४,४२,७२६ कुल खच� ८०,८३,९०,१५०

बाँक� मौ�दात १०,३१,४८,०५९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस दहुवी नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस गाँउपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडा, ६२ सभा सद�य, ६५.१३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५६ हजार २१६ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण सीमा
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको नेपाल लेखापरी�ण �यव�थापन �णाली (NAMS) को सूचना �िव�धमा आधा�रत �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश
ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तराि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन�
सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका
पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्:

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको दौरान िन�नानुसार �.८२१७८० बे�जू रकम दा�खला भएको छ ।

�स. नं. िववरण रकम

१ दोहोरो भ�ा तथा नपाउने सुिवधा रकम १५६५०

२ मु�य अिभवृि� कर असुल नगरेको असुल गरी दा�खला ८०६१३०

ज�मा ८२१७८०

४ आ�थ�क िववरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम दहुवी नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता, अ�तर सरकारी अ��तयारी
समेतको �थानीय सरकार स�ालनको �ममा भएका �ययह�को एिककृत आय �यय िववरण सम� संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np4 of 182

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np9 of 182

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक�

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �थानीय स��त कोष �यव�थापन �णाली (SuTRA) बािहरको कारोबार

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोवार को लेखा रा�नु पन� तथा महालेखा िनय��कको काया�लयले िनःशु�क �पमा उपल�ध गराई सवै
नगरपा�लकाह�ले Sub-national Treasury Regulatory Application (SuTRA) �योग गरी लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सो अनुसार सबै कारोबार सु�मा
समावेश नभएको, �य�तै अनुसूिच १ देखी २४ स�म बैक अनुसार बाँक� समेत राखी अनुसूची पूण� �पमा तयार नगरेको आदी कारणबाट िव�ीय �ितवेदन
(म.ले.प.फा.नं. २७२) ले िन�नानुसारको कारोबार समेटेको दे�खएन । तसथ� यसमा भएका सबै कमजोरी सुधार गरी सबै आ�थ�क कारोबारको यथाथ� िच�ण गन� स�ने
बनाइनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम,

िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनु पद�छ । यस पा�लकाले हालस�म ऐन १२ तथा िनयमावली, काय�िव�ध र िनद�िशका ४१ समेत गरी ५३ वटा कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब�धी �यव�था छ । �याियक
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । गत वष� ३० वटा िववादह� लगत बाँक�
रहेकोमा सो को �गित लेखापरी�णको �ममा पेश भएन । यस बष� िविभ� िवषयका समेत कुल िववाद ६३ दता� भएकोमा ३४ फ�य�ट, ९ अ�य िनकायमा पठाइ २०
वटा यस वष�को कारबाही टुं�याउन बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाई गत िवगत
वष�ह�को �यव��थत अिभलेख तयार गनु�पद�छ । 

८ राज�व परामश� सिमित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमो�जम �थानीय तहमा राज�व स�ब�धी परामश�का लािग एक राज�व परामश� सिमित रहने उ�ेख छ । यस
पा�लकामा राज�व परामश� सिमित गठन भएता पिन कुनै बैठक बसेको दे�खएन । राज�व परामश� सिमित गठन भएको भएपिन पा�लकाले लगाउने आय ठे�काको
�यूनतम कबोल अंक िनधा�रण बाहेकका अ�य कुनै िनण�य गरेको पाइएन । उ� सिमित सि�य नभएकोले राज�व स�ब�धी नीितमा ��ता कायम नरहने तथा राज�व
नीितको अ��थतरताले पा�लकाको दीघ�का�लन राज�व संकलन �मतामा �ास आउनेह�नाले यस तफ�  सुधार ह�नु पद�छ ।

९ राज�वको अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ को दफा २७ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने
�ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले यस वष� राज�व आ�दानीतफ�  म.ले.प.फा. नं. १०८ नराखेको तथा दिैनक राज�व असूलीको भौचर
उठाएको दे�खएन । ऐनको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा. नं. १०८ रा�ख राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ । साथै असुली रकम असुल भएको भो�लप�ट
दा�खला गनु�पन�मा वडा काया�लयले मा�सक/�ैमा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको दे�खयो । असुली रकम िनयमानुसार समयमै दा�खला गनु�पद�छ। आ�दानी ज�तो
स�वेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा राखुनुपन� दिैनक आ�दानी एवं ब�क दा�खला खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई �यव��थत बनाउनुपन�
दे�ख�छ ।

१० िव�ीय िववरण परी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.१ �थानीय सरकार स�लाचन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा स��त कोषको �यव�था र �याखया ग�रएको छ । �थनीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस
वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । गत वष�को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा �मािणत आय �यव िववरण
अनुसार गत वष�को अ��य स�म स��त �.१०,७३,८५,९४६।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष� बै�मा �.१०,२४,५१,१५४।४१, �कोप कोष खातामा
�.१७,१३,७३१, क�याण कोष खातामा �.१६,७०,७६८।५९, िविवध कोष खातामा �.२,१७,५८० र धरौटी खातामा �.१,५०,४२,२४८।८० गरी �
.१२,१०,९५,४८३।- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.१,३७,०९,५३७।- बढी �ज�मेवारी
सारेको स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

�यसै गरी सु�बाट जेनेरेट ग�रएको म. ले. प. फा. नं. २७२ को अनुसूची १० मा गत वष� �.८,१२,८०,५०२।- रहेकोमा यस वष� �.८,८७,४१,६१७।- �ज�मेवारी
सारेकोले बढी �ज�मेवारी सारेको � .७४,६१,११५।- स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

१०.२ �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 छ । पा�लकाले यस वष� कम�चारी क�याण कोषमा
�.९,६१,८४१।- ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । 

११ घर न�सा पास 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पिन नगरपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ । यस वष�
नगरपा�लकामा न�सा पास स�ब�धी देहाय अनुसारको काम कारबाही भएको दे�ख�छ । तोकेबमो�जम संरचना िनमा�ण गनु� पूव� नगरपा�लकाबाट न�सा पास गन�
�यव�थाको काया��वयनमा �यान िदनुपद�छ ।

�.स. घर न�सा पासको िनवेदन सं�या अ�थायी अनुमित काय�स�प� सं�या

िवगत वष� अनुमित �लएको सं�या यो वष� अनुमित �लएको सं�या ज�मा

१ ३८७ ० २०० १८७ ३८७
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१२ स�प�� उपयोग र संर�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू–जो�खम स�वेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन�
र �य�तो मापद�डको अ�धनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई
लागू गरेको दे�खएन । �थानीय तहले आ�नो सबै �े� वा कुनै �े� तोक� �य�तो �े�मा ब�े भवनह�को लािग ज�गा तथा भवनको �कृित, समान ढाँचाको नमूना न�सा
तयार गन� र सेवा�ाहीको लािग आ�ना �ािव�धक कम�चारीबाट न�सा तयार गराई िनःशु�क उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा काया��वयन भएको दे�खएन । ज�गाको
उपयोग स�ब�धी मापद�ड तोक� ज�गा तथा भवनको �कृितबमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।

१३ आ�त�रक िनय��ण �णाली
यस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेको छन्ः

१३.१ धरौटी रकम िफता� पाउने �यि�ले धरौटी रकम िफता� �लन पाउने �याद �च�लत कानूनले तोकेको भएमा सोही अव�धिभ� �याद नतोिकएकोमा जुन कामको लािग
धरौटी रा�खएको हो सो कामस�ब��ध कारवाही अ��तम �पमा समा� भएको िमितले एक वष�िभ� धरौटी रकम िफता� �लन नआएमा िनयम ६७ बमो�जमको काय�िव�ध
अपनाई काया�लय �मुखले राज�वमा आ�दानी बां�नु पन� �यव�था छ । काया�लयको २०७७/७८ स�म धरौटी खातामा मौ�दात रहेको �.१,५०,४२,२४८।-
�ज�मेवारी सारेकोमा �योजन सिकएको धरौटी रकम िनयमावली अनुसार सदर�याहा गनु�पद�छ ।

१३.२ पा�लकाले महालेखापरी�कको काया�लयबाट लेखापरी�ण भई �ा� बे�जू �ितवेदनको अिभलेख देहायको म.ले.प. फाराममा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा राखेको
नपाइएकोले आगामी िदनमा तोिकएको म.ले.प. फारममा बे�जू अिभलेख रा�ख अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
• म.ले.प. फाराम नं. ८०१ बे�जु लगत
• म.ले.प. फाराम नं. ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन
• म.ले.प. फाराम नं. ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 182

१३.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखा
परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा रा�नु पन� �यव�था छ । एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े�
लेखामान बमो�जमका फारामह� िमित २०७५।८।१० मा संघ तथा �देश र �थानीय तह ग�र दईु समुहका फारामह� आ�थ�क वष� २०७५।७६ दे�ख लागू गन�
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको छ । उपयु�� अनुसारको िव�ीय �ितवेदनमा �ा�ी भु�ानी िहसाव, सरकारी आ�दानी र खच� कारोबारको बजेट तुलना�मक
�ितवेदनलाई पु�ी गन� गरी िविभ� लेखा िट�पणीह� ज�तै संिचत कोषको अव�था, आ�त�रक राज�व, संिघय सरकार र �देश सरकारबाट �ा� अनुदान, ऋण �ा�ी
तथा साँवा �याज भु�ानी भएमा, िवतरण गन� बाँक� राज�वको िववरण, धरौटी तथा कोषह�, संघीय सरकार �देश सरकार वा आय �यि� सं�थाका काय��म खच�,
सोझै भु�ानी र व�तुगत सहायता, संिचत कोषबाट भएका खच� भु�ानी, पे�क� बाँक� ब�क तथा नगद बाँक� र अ�य स�पितह� ज�ता लेखा िट�पणीह�को �यव�था
गरेको छ । यो वष� नगरपा�लकाले उपयु�� ढाँचा अनुसारको स�पुण� आ�थ�क कारोबार सु�मा अिभलेख नभएको अव�था दे�खयो। स�पुण� अिभलेख गन� �यव�था ह�नु
पद�छ ।

१३.४ �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण
अिभलेख रा�नुपन�मा िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख राखेको छैन । साथै ते�रज
तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट िविभ� पदा�धकारीह� एकमु� खच� लेखेको पाइयो । साथै अ�धकांश �मण आदेशमा �योजन नखुलाई काया�लय स�ब�धी
कामकाज उ�ेख गरी �वीकृत भएको र �ितवेदन संल� नभएको दे�ख�छ । �मण खच� दावी गरेको अव�धमा पा�लकाबाट काया�लयमा रही पाइने भ�ा समेत �लएको
पाइएकोले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान
िदनुपद�छ ।

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

· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।

· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यमकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यमकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
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· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· पा�लकामा PAMS लागु नगरेकोले �ज�सी सामानको मौ�दात यथाथ� त�या� PAMS मा इ�ट� ी गनु�पद�छ ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदन तयार गरी �यसमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ�  बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मासो नगरेको ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान
एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।

· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा
रहेका पे�क� तथा बे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
· वडाह� र पा�लकाका एकै �कृितका योजना तथा काय��मह� िविभ� अनुगमनकारी िनकायका िनद�शन प�रप� र �ितवेदन अनुसार एक�कृत �याकेज बनाई
िमत�ययी, �ित�पध� र द�तापूण� ढ�बाट काया��वयन गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ चौमा�सक खच� 
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँूजीगत खच�को िववरण देहाय बमो�जम रहेको छ ।चौमा�सक पँूजीगत खच�को ��थित िव�ले�ण गदा� अ��तम
चौमा�सकमा एवं िवशेष गरी आषाढ मिहनामा मा� ३३ �ितशत खच� गरेको दे�ख�छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
आषाढ मिहनामा बढी बजेट खच� गन� प�रपाटीको अ��य ग�रनु पद�छ ।

िश नं पँूजीगत बजेट कुल खच� चौमा�सक खच� आषाढमा खच�

�थम दो�ो ते�ो

१ ३३,५२,१४,८५७ २७,०४,८३,९९१ ४,०८,५०,०८४ ८,७७,६८,४४६ १४,१८,६५,४६१ ८,७९,७४,५६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५  असुल गन� बाँक� रकम 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ अ�तग�त तोिकएको पा�लकाको िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त रही िन�नानुसारको ठे�का लगाएको छ । उ�
ठे�काको स�झौतामा एकमु� �पमा वा मा�सक िक�ताको आधारमा रकम भु�ानी गन� स�ने उ�ेख गरेको छ । मा�सक िक�ताको �पमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा
बुझाउनु पन� गरी तोिकएको िन�नानुसारको रकमको िक�ता िनधा�रण गरेको छैन । तोिकएको अवधीमा दा�खला गनु�पन� रकम हालस�म पिन दा�खला गरेको
नदे�खएको �.४,७२,९२२।० र सो को मू अ कर रकम �.६१,४८० समेत असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

�.सं. �यहोरा फम�/�यि� ठे�का रकम दा�खला रकम दा�खला गन� बाँक� छुट रकम बाँक� रकम

१. कवाडी कर मो. मु�तिफम िमयाँ ४१०५००० २७६५००० १३४०००० १०६६४५७ २७३५४३

२. दिैनक गुदरी हाटकर मो. असाद िमयाँ ४१३११० १४४००० २६९११० १६७१३७ १०१९७३

३. िविहवारे सा�ािहक हाडकर सिहय िमयाँ २२५००० १००००० १२५००० ८६५४० ३८४६०

४. आइतबारे सा�ािहक हाटकर अितम िमयाँ ३९६५१ १७०७४ २१७७७ १५५९८ ६१७७

५. वडा नं. १२ का स�पूण� हाटकर सु� लाल माझी ५१००० १८४२८ ३२५७२ १८८४६ १३७२६

६. बुधबारे हाटकर दहुवी ८ पंच नारायण चौधरी १४५७०० ६०६८० ८५०२० ५६०४० २८९३०

७. शु�बारे हाटकर दहुवी ९ तािवज िमयाँ ४०००० १४४८७ २५५१३ १५४०० १०११३

ज�मा ५०१९४६१ ३११९६६९ १८९८९९२ १४२६०१८ ४७२९२२

५३४,४०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ कम�चारी दरब�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� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख
�शासक�य अ�धकृत सिहत १६१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १४० जना पदपूित� भएको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत इ��जिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत २१ पदह� �र�
रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ।
तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१७ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पा�लकाह�ले आव��क वािष�क रणनीितगत िवषयको योजना बनाउदा म�यका�लन तथा
दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पा�लकाले �थानीय�तरका िवकास
आयोजनाको आव�यक अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न काय� गन� स�नेछ भनी �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले १२८ वटा सानो �कृितका �.५ लाख
भ�दा घटीका योजना अ�ययन अनुस�धान र �भाव मू�या�न बेगर योजनाको छनौट तथा काया��वयन गरेको दे�खयो । साना साना योजना वडावाट छनौट गरी
काया��वयन गन� गरेकोले म�यकालीन तथा दीघ�कालीन योजना बनाइ म�यम र ठुला आयोजनाह� तजु�मा गरी काया��वयन गन� तफ�  �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ पे�क� बाँक� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली एवं आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम �योजन �प� खुलेको िववरण सिहतको पे�क�
रकम तोिकएको अव�धमा फ�य�ट गनु�पन� तथा फ�य�ट गन� ताकेता गन� तथा फ�य�ट गन� बाँक� पे�क� रकम अक� वष�लाई �ज�मेवारी सानु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले यस वग�ष र गत िवगतदेखी उपल�ध गराएको पे�क�म�ये मलेपफा नं २११ को िववरण बमो�जम िन�नानुसारको पे�क� हालस�म पिन फछ�यौट भएको
नदे�खएकोले समयमै फ�य�ट गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१८.१ उ�म कुमार खितवडा ५,०००

१८.२ उकेश कुमार चौधरी २५,०००

१८.३ जा�पापुर मु��लम िनमा�ण सेवा ७,८६,०००

८१६,०००

१९ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �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 �ी सुिनता
दाहालले िमित २०७७।३।०९ गते �.७२,०४,३२,१११ को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७।३।१० मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी िमित २०७७।०३।२१ गते �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० �े�गत 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 ।

�स.नं �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ४,८९,४०,००० ४,६५,१०,१२८ ९५.०३

२ सामा�जक िवकास २०,१५,०६,७०० १६,६३,८२,७१२ ८२.५७

३ पूवा�धार िवकास ३०,६९,६४,८५७ २४,३४,११,१८२ ७९.३

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ७२,९५,५०० ६५,४१,७९६ ८९.६७

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २४,१७,३८,०६६ २०,६३,४९,७२० ८५.३६

कुल ज�मा ८०,६४,४५,१२३ ६६,९१,९५,५३९ ८२.९८

२१ नगरपा�लकाको अिभलेख 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�या� स�लन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन�
�यव�था छ । नगरले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानुन र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा
त�या�ले मह�वपुण� भूिमका खे�ने ह� ँदा सोको स�लन र अिभलेख रा�ने काय�मा भूिमका अगािड वढाउन आव�यक छ।त�या� बेगर �ाथिमकतामा रा�खएका
योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यसतफ�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ।

२२ बजेट तथा काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ पा�लकाले यस वष� कुल आ��तरक आयबाट �.९ करोड २३ लाख र राज�व बाँडफाँडवाट �. ९ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट �.  ५ ९ करोड २० लाख समेत �.

७७ करोड ९७ लाख आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ४९ करोड ९९ लाख र पँू�जगत तफ�  �. २७ करोड ३० लाख तथा िविवध खच� खाताबाट �.१ करोड ७६
समेत गरी कुल �.७९ करोड ५ लाख खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ११.६६ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकमबाट ६५ �ितशत चालु र ३५ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

२२.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपालीकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण,

स�तुलीत िवतरणमा, बजेट �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, बजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था
रहेकोमा सिमित गठन भएको भए पिन ��ेपण गरी सभामा �ितवेदन पेश गरेको पाइएन ।

२२.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म,

काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था
अनुसार काय� गन� सो सिमितले ताद��ा देखाउनुपन� दे�ख�छ ।

२२.४ आ�थ�क काया�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम २५ अनुसार काया�लयले वािष�क �ितवेदन तयार गरी तालुक काया�लयमा पठाउनु पन� र
िनयम २६ अनुसार तालुक काया�लयले भौितक एवं िव��य �गितको सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस वष� िनयमावलीको उ� �यव�था अनुसार सबै
कारोबारको भौितक एवं िव�ीय �गित तयार गरेको छैन । सो पेश नभएबाट वािष�क ल�य अनुसारको �गित हा�सल भए नभएको िव�लेषण गन� सिकएन ।

२३ राज�व आ�त�रक िनय��ण 

�देश नं १ को आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ 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 �चारको लािग रा�खने व�तु वा साम�ीमा ग�रने िव�ापनमा �.६३२८०० कर लगाई असुल
गरेको छ । तर पा�लकाले यस स�ब��ध कुनै नीित िनधा�रण गरी रकम असुल गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ उ�न बाँक� आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तरगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र कर वापतको ब�यौता रकम समेत असुली
गन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िनधा�रण गरेको �यवसाय कर र स�प�ी कर देहाय अनुसार असुल गन� बाँक� रहेको छ।तर उ�न बाँक� रहेको रकमको आयगत
लगत समेत तयार गरेको छैन।जसबाट उ�नुपन� राज�वको समि�गत लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख तयार गनु�पन� र सोही अनुसार आयको लेखा�न
गनु�को साथै बाँक� असुल गरी �थानीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

शीष�क करदाता सं�या ितरेको बाँक� करदाता सं�या असुल गनु�पन� कर रकम

�यवसाय कर ११६४ ११०३ ६१ ६६३५४५।०

स�पती कर ७२११ ६९९४ २१७ १४०४१४३।०

ज�मा २०६७६८८।०

२,०६७,६८८

२५ तलबी �ितवेदन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ बमो�जम �थानीय तहअ�तग�तका कम�चारीह�को शु� तलव �देश सरकारले तोके बमो�जम र �यसरी नतोके
स�म नेपाल सरकारले तोके बमो�जम ह�ने �यव�था छ । तलबी �ितबेदन आ�त�रक लेखापरी�कबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन�मा पा�लकामा आ�त�रक
लेखापरी�कतफ� को दरब�दरी �र� रहेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । आ�त�रक लेखापरी�कको �यव�था गरी तलवी
�ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�ुपद�छ ।

२६ काय�िव�ध वेगर अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. १२,८२,४५०।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका िववरण पेश भएको छ । काय�िव�ध वेगर आआ�थ�क सहायता खच� ले�ने
काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ । यस वष� िवतरण ग�रएका केही उदाहरण िन�नानुसार छन्ः

गो. भौ. िमित �ा� गन� �यि� / सं�था �योजन रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ २०७७।५।१८ �ी हसमुिदन िमयाँ उपचार अनुदान ५००००

२९ २०७७।५।१८ �ी शंकरलाल था� उपचार अनुदान ३५०००

४५० २०७७।७।२८ �ी िव�ा �े� उपचार अनुदान २००००

६४० २०७७।९।१३ �ी शिश नारायण ग�छदार उपचार अनुदान १०००००

६४७ २०७७।९।१४ �ी िनशा प�रयार उपचार अनुदान १२०००

६६६ २०७७।९।१९ था� िव�ा�थ� समाज �ज�ा अ�धवेशन ८५०००

६६७ २०७७।९।१९ रेड�स सोसाईटी साधारण सभा खच� २५०००

८६९ २०७७।१०।२६ �ी मने�� चौधरी उपचार अनुदान ३५०००

११६५ २०७७।१२।१३ �ी मने�� चौधरी उपचार अनुदान २०३४५०

१२९० २०७८।१।९ था� िव�ा�थ� समाज ��य��य तयारी ५००००

१७०५ २०७८।३।१७ �ी आशा ग�छदार उपचार अनुदान ५००००

१६२९ २०७८।३।१० एच िड िमिडया अनुदान सहयोग ५००००

१८२८ २०७८।३।२३ राि�� य जनमोचा� सामा�जक सहायता ५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ नगरपा�लका िश�ा 
पा�लकाले नगर िश�ातफ�  नगर िश�ा सिमितको वठैक, �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितको वठैक, िव�ालयको वािष�क काय�योजना िनमा�ण,वालिवकास
क�ाका सहयोगी काय�कता�ह�को �मता िवकास र IEMIS �यव�थापन ता�लम, छा�वृ�ी काय��म, �ािव�धक िश�ा स�ालन गन� मा�यािमक िव�ालयलाई अनुदान,

बुक कन�र �थापनाका लािग र् याक अनुदान, परी�ा �यव�थापन र खेलकुद लगायतका िविभ� १६ ि�याकलापको लािग � ६१४३०००।०० बजेट िविनयोजन
गरेकोमा � ३८९३३२४।०० मा� खच� भएको छ । उ� काय��म अनुसार �मता िवकास ता�लम, िव�ालयको वािष�क काय�योजना िनमा�ण, �ािव�धक िश�ा
स�ालनका लािग सहयोग ज�ता काय��मह� स�ालन ह�न सकेको दे�खदनै । स�ा�लत काय��मह�को मु�य खच� समेत फा�गुन प�चात मा� भएको दे�ख�छ ।
तोिकएका ि�याकलापह�को चौमा�सक ल�य िनधा�रण गरी सोही वमो�जम तोिकएका काय��मह� स�ालन गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२८ िनजी �ोत िश�क 

पा�लकाले वािष�क बजेट तथा काय��ममा शैि�क सं�थाह�लाई सहायताको काय��ममा � २००००००।०० रकम िविनयोजन गरेको छ ।उ� काय��म अ�तरगत
िविभ� ११ िव�ालयलाई िनजी �ोतबाट िनयिु� ग�रएको िश�कको तलब भ�ा खच�बापत � १९६८०००।०० अनुदान उपल�ध गराएको पाईयो ।उ� अनुदान
उपल�ध गराउँदा िव�ालयको आ�त�रक �ोत प�रचालन भए नभएको एिकन गरेको दे�खदनै । पा�लकाले िव�ालयको िश�क दरव�दी िमलान गरी िनजी �ोतबाट
िव�ालयले खच� �यहोन� स�ने वाहेकका िश�कह�को दरव�दी �वीकृत गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ । िवगतमा �थानीय तहबाट तलब भ�ा �यहोरेको आधारमा सोही
खच�लाई िनर�तरता िदई �यय �सज�ना गनु� उपय�ु दे�खदनै । िश�क दरव�दी िमलान नगरी �ययभार घटाउनेतफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२९ कर दा�खला 
आयकर ऐन २०५८ को दाफा ९० मा अि�म कर क�ी भएको रकम मिहना भु�ान भएको २५ िदन िभ� दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस िशष�कमा
वािष�क कि� गरेको � ८६८२२।०० आ�थ�क वष�को अ��तम िदन दा�खला गरेको जनाएको छ । ब�क नगदी िकताबमा खच� जनाएको रकम दा�खला भएको भौचर
समेत पेश नभएकोले � ८६८२२।०० को स�ब�धमा दा�खला भएको दे�खने �माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

८६,८२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० अनुगमन भ�ा 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ (ख) मा नगरपा�लका �मुखको �.११,०००।-, उप�मुखको �.११,०००।-,
वडा�य�को �.४,५००।- र काय�पा�लका सद�यको �.२,०००।- मा�सक अनुगमन भ�ाको �यव�था छ । उ� अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदा मा�सक �पमा अनुगमन
�ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा अनुगमन भ�ा �लने पदा�धकारीले ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नभएतापिन अनुगमन
वापत एकमु� भ�ा बु�झ�लएकोमा �माण पेश ह�नुपन� �.

पद सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा दर वािष�क अनुगमन भ�ा

�मुख १ ११००० १३२०००

उप-�मुख १ ११००० १३२०००

वडा�य� १२ ४५०० ६४८०००

काय�पा�लका सद�य ६ २००० १४४०००

ज�मा १०५६०००

१,०५६,०००

३१ �वक�य सिचव 

�देश नं १ अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ मा
नगरपा�लका �मुख / उप�मुखले एक जना �विकय सिचव रा�न पाउने �यव�था गरेको छ । काया�लयले �मुख को एक र उप�मुखको एक गरी दईु जना �वक�य
सिचव रा�ख तलव भ�ा भु�ानी गरेकोले बढी तलब भ�ा भु�ानी भएको रकम �.४,०३,८२८।- अिनयिमत �.

४०३,८२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ मम�त अिभलेख 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को दफा २८ (१) मा �ज�मवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा
�यसको भो�लप�ट र �ज�सी मालसामान भए सोको सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ। �यसैगरी तोिकएको म.ले.प फा.नं. 419

को ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन� �यव�था छ । उ� �यव�था बमो�जम काया�लयले तोिकएको म.ले. प. फारामको ढाँचामा मम�त
अिभलेख खाता रा�नुपद�छ। काया�लयले िन�नानुसारको मम�तको भु�ानी गरेकोमा सोको मम�त अिभलेख खाता राखेको दे�खएन । उ� सवारी मम�तको मम�त
अिभलेख खाता पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. मम�त िववरण फम�को नाम /�यि�को नाम भु�ानी

५०७-२०७८/३/२४ पँुजीगत मोटरसाईकल मम�त माधव भ�डा�र २९१९०

411-2078/03/13 पुजीगत मोटरसाइकल मम�त अटो पाट�स ए�ड स�लायस� से�टर (602945664) 14270

412-2078/03/13 " " " 11645

370-2078/03/01 " " बाबुराम ढकाल 19710

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को दफा २८ (१) मा �ज�मवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा
�यसको भो�लप�ट र �ज�सी मालसामान भए सोको सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ। उ� �यव�था बमो�जम काया�लयले
तोिकएको म.ले.प. फारामको ढाँचामा खच� भएर जाने र नजाने �ज�सी खाताको अिभलेख रा�नुपद�छ। काया�लयको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन, �ज�सी िकताब तथा
�ज�सी सामानको भौितक परी�ण गदा� काया�लयले िन�नानुसारको सामान ख�रद गरेकोमा सोको दा�खला गरेको दे�खएन। उ� �ज�सी साम�ीह�को �ज�सी दा�खला
�माण तथा सोको भरपाई समेत पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./ िमित ब.उ. शी.नं. योजना/ काय��म फम�को नाम रकम

५४२-२०७८/३/२७ पँुजीगत बुढी खोलाको नदीज�य पदाथ� उ�ख�को लािग �ा��भक
वातावरणीय परी�ण (Initial Environmental
Examination)

वातावरण तथा �ािव�धक
परामश� नेपाल
६०८७३४१२३

४९०९८५

५१४-२०७८/३/२५ पँुजीगत वडा नं. १ ��थत नयाँ ई�लाम मदसा� �ा�टोक�का लािग २८
थान �ला��टक कुस�

सागर �टील फिन�चर उ�ोग
३०२७२४७८९

२५३१२

७-२०७७/८/३० ८०११४४०२३००६०६ 1500 थान पो�र तथा प�फलेट छपाई मनकामना अ�सेट �ेस १५०००

ज�मा ५३१२९७

५३१,२९७

३४ साव�जिनक परी�ण नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िवल भपा�ई र
खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले देहाय
बमो�जमको काय� गराउँदा �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा �रतपूव�कको ह�ता�र र िव�तृत
िववरण२०७८/०३/२३ खुलेको कागजात तथा साव�जिनक परी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन। यसबाट उपभो�ा सिमितले कामको िव�व�नीता एवं पारदिश�तता
कम ह�ने दे�खएकोले तोिकए बमो�जम खच� अनुमोदन गराई साव�जिनक परी�ण �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं./िमित योजना/काय��म फम�को नाम लागत अनुमान मू�या�न भु�ानी कैिफयत

५४३-२०७८/३/२७ िशव पाव�ती म��दर िनमा�ण
वडा नं. १०

पाव�ती म��दर िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

२९३४६८.३२ २९२६९५.५३ १४९६०५

५३५-२०७८/३/२७ �ससुवा टोल नाला िनमा�ण �ससुवा टोल नाला
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

६३१६५५.४३ ३२०५५०.७० ५८९४५१ खच�को
िव�तृत
िववरण
नरहेको

५३३-२०७८/३/२६ लबटो�लय बाटो मम�त, वडा नं.

४
लबटो�लया बाटो मम�त
उपभो�ा सिमित

१७७७३२.४१ १७५७४७.८१ १४८३२५ “ “

५१८-२०७८/३/२५ र
५२२-२०७८/३/२५

साझा �रटेिन� वाल िनमा�ण,

वडा नं. ९
साझा �रटेिन� वाल
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१४८९४२२.६४ १४८५०११.५४ १२४६२९७.३ “ “

४९१-२०७८/०३/२३ ि�वउणी चौक दे�ख मुसहरी
टोल स�म

बाटो �ाभेल ११८५७६.६५ ९३१६८ “ “

४८५-२०७८/०३/२२ वडा नं. ७ भलुवा फसा�हीले
िव�ालय मम�त स�भार

मम�त १४६७८४.९९ १२६५७०.८९ १०७७८५ “ “

४८२-२०७८/०३/२२ वडा नं. ९ नुरानी बाटो िनमा�ण बाटो िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

२३६०८१.२५ २३४७७७.७७ १९४००० “ “

४५१-२०७८/०३/१७ वडा नं. ८ कलभट� िनमा�ण कलभट� उपभोगता
सिमित

४७१६६४.५८०० ४६९४६९.१३ ३९८१३८ “ “

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४७-२०७८/०३/१७ वडा नं. ७ िब�ण ुम��दर िनमा�ण
तथा मम�त

िव�ण ुम��दर िनमा�ण
तथा मम�त उ.स

१७६९३०.१८ १७४२६५.१५ १४७७४० “ “

४१९-२०७८/०३/१४ वडा नं. १ मा समावेशी टोल
नाला िनमा�ण

समावेशी टोल नाला
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

४१४४२८.५२ ४१४०६७.८९ ३५१६९३ “ “

४१७-२०७८/०३/१४ वडा नं. ५ एकता माग�
उपभो�ा

एकता माग� उपभो�ा
सिमित

४७०७१४२.१४ ४६८२७१३.३६ ४५७२४२ “ “

३३०-२०७८/०२/११ वडा नं. ५ साह धम�शला जाने
बाटो ढलाई गरे वापत एकता
माग�

एकता माग� उपभो�ा
सिमित

४७०७१४२.१५ १३४४१९४.२५ ११४२२५९ “ “

४७०-२०७८/०३/२० नव दगुा� नाला िनमा�ण योजना
वडा नं. ८

१११७५९७ ११८३३८९.४२ ८५०००० “ “

ज�मा १४६८८६२६.२६ १०९०३४५३.४४ ५८७५७०३.३ -

३५ राज�व ज�मा 
आ�तरीक ठे�का बाट �सि� िवनायक ट� ेडस�बाट काया�लयले �ा� गनु�पन� मु�य अिभवृि�कर � ८०६१३० राज�व िशष�क ३३११७ मा ज�मा ह�नुपन�मा ३३११४ मा
राज�व ज�मा गरेकोले फरक िशष�कमा ज�मा गरेको रकम िनजलेनै िमलान गन� पाउने भएकोले िनजले उ� मु�य अिभवृि�कर िमलान गन� नपाउने गरी राज�व िशष�क
न�बर ३३११७ मा ज�मा गरेको �माण पेश गनु�न� दे�ख�छ ।

८०६,१३०

३६ राज�व परामश� सिमितको �सफा�रश वेगर छूट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ अनुसारको �थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व स�ब�धी नीित तथा कानुनको तजु�मा, संशोधन,

प�रमाज�न र सोको प�रपालनाका स�ब�धमा परामश� �दान गन�, आगामी वष� �ा� ह�ने राज�वको अनुमान गन� आ�त�रक आयको िव�लेषण र अनुमान गन� ज�ता कत��य

२,७७५,८८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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रहेको छ । पा�लकाको राज�व परामश� सिमितले तोकेको �यूनतम ठेक अंकको आधारमा आय ठे�का आ�हान गरेकोमा सो सिमितको राय परामश� र �सफा�रश वेगर
िन�नानुसारको रकम असुल ह�न वाँक� रहेको अव�थामानै काय�पा�लकाले छूट िदएको छ । राज�व परामश� सिमितको �सफा�रश वेगर काय�पा�लकाले बैशाख १७
पिछको शू�य समय रहेको जनाई कवाडी संकलन नभएको र हाट नलागेको आधार उ�ेख गरी िन�नानुसारको � २६,०३,७१४ छुट िदएको िनयिमत दे�खदनै ।

�स.नं. ठे� का शीष�क ठेकेदार छुट रकम

१. कवािड कर तथा हाड �संग खुर मो. मु�तािकम िमया १०,६६,४५७

२. मवेिश पशु चौपाया सा�ािहक हाटकर मो. का�सम िमया ५,४४,९१३

३. सा� तािहक मंगबारे हाटकर मो. का�सम िमया ४,२३,४८०

४. �जउंदो ख�सबा�ा हाटकर द�ुलचन ख�वे २,९०,२७५

५. दिैनक गुदरी हाटकर म�. असाद िमयां १,६७,१३७

६. भलुवा फस�िह हाटकर गुलाव िमयां १४,८०८

७. िविहबारे सा� तािहक हाटकर सिहम िमयां ८६,५४०

८. आईतबारे सा� तािहक हाटकर अितम िमयां १५,५९८

९. बुधबारे आईतबारे नहर चौक हाटकर द�ुलचनन ख�वे १,००,९१२

१०. वडा नं. १२ का स�पूण� हाटकर सुरत लाल मा�झ १८,८४६

११. शु�बारे हाटकर दहुवी-११ गुलाव िमयां ७,७७१

१२. बुधबारे हटकर दहुवी-८ पंच नारायण चौधरी ५६,०४०

१३. भै�ल िडल हाटकर दहुवी-९ मो.का�सम िमयां ४८,७११

�म भौचर
न�बर
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१४. शु�बारे हाटकर दहुी-९ तािवज िमयां १५,४००

ज�मा २७७५८८८

उपरो�ानुसारका ठे�काह� राज�व परामश� सिमितको �सफा�रश वेगर काय�पा�लकाले िवगतमा ठे�का सकार गरेका �यि� र फम�ह�लाईनै पुनः ठे�का �दान गरेको
छ । िवगतको भ�दा राज�वको दर वृि� भएको अव�थामा समेत िवगतकै �यूनतम अंक कायम गरी ठे�का �दान गरेकोले आ�त�रक आयका �ोतह�को प�रचालबाट
पा�लकालाई �ा� ह�नुपन� राज�वह�मा कटौित भएको छ ।

३७ िढला राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानुन बमो�जम �ा� ह�ने राज�व सोही िदन वा सोको भो�लप�ट बै� दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� िन�नानुसारका वडाह�ले िन�नानुसार िढला दा�खला गरेको दे�ख�छ। िढला दा�खला गन� �वृ��मा सुधार
गनु�पन� तथा १० िदन भ�दा िढला दा�खला गरेकोमा कानुन बमो�जम सबै वडाको छानिबन गरी १० �ितशत रकम �.५४,३३१।- ज�रवाना असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

दहुवी न.पा.वडा ११

१ �ावण ३३७३७.०० ३३७३७.०० २०७७.०६.१२

२ भदौ १८४९४.०० १८४९४.०० २०७७.०६.१२

३ असोज २८३९४.०० २८३९४.०० २०७७.१०.११

४ काित�क ६३५३५.०० ६३५३५.०० २०७७.१०.११

५ मं�सर २९१९९.०० २९१९९.०० २०७७.१०.११

६ पौष ४०५१४.०० ४०५१४.०० २०७८.०३.२०

७ माघ ४६०४२.०० ४६०४२.०० २०७८.०३.२०

५४,३३१

�म भौचर
न�बर
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८ फा�गुन ६९४३८.०० ६९४३८.०० २०७८.०३.२०

९ चै� ४४४८३.०० ४४४८३.०० २०७८.०३.२०

१० बैशाख ४४२८२.०० ४४२८२.०० २०७८.०३.२०

११ जे� १२००.०० १२००.०० २०७८.०३.२०

१२ अषाढ २०५३७.५० २०५३७.५० २०७८.०३.३१

ज�मा ४३९८५५.५० ४३९८५५.५०

१०% ज�रवाना ४३९८५।५५

दहुवी न.पा.वडा १२

मिहना ज�मा दा�खला ब�कं भौचर अनुसार दा�खला दा�खला िमित

१ �ावण ३३८९८.०० ४८६८९.०० २०७७.०६.२३

२ भदौ १३६०९.०० १०७४००.०० २०७७.०८.२६

३ असोज ११२६४१.०० ६००००.०० २०७७.०९.१०

४ काित�क ६२८८०.०० ५००००.०० २०७७.०९.२१

५ मं�सर १३३४१६.०० ९०३५५.०० २०७७.०९.२८

६ पौष १७५१८४.०० ४००००.०० २०७७.१०.११

�म भौचर
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७ माघ १६१५५९.०० ५००००.०० २०७७.१०.१७

८ फा�गुन १०७८७१.०० ७५०००.०० २०७७.११.०३

९ चै� १५५१८४.५० ५५०००.०० २०७७.११.१५

१० बैशाख २६१०९.००

११ जे� २१८६.००

१२ अषाढ ५०१५२.०० ४५८२४६.०० २०७८.०३.३२

ज�मा १०३४६८९.५० १०३४६९०.००

१०% ज�रवाना १०३४५।००

कुल ज�रवाना ५४३३१।०

�म भौचर
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३८ ठे�का नलागेको 
राज�व परामश� सिमितले िन�नानुसारको पटके सवारी तथा माछा र पोखरीको ठे�का लगाउनका लािग �यूनतम अंक कायम गरी काय�पा�लकामा �सफा�रश गरेको छ
। उ� ठे�काह�को स�ब�धमा ठे�का ला� नसकेको जनाई राज�व �ा� गरेको छैन । उ� ठे�का कबोल ह�न नस�नुका कारणह� पिहचान गरी पुनः सूचना �काशन
गरेको दे�खदनै। पुनः सूचना �काशन पिन नगरेको तथा पा�लकाले अमानतबाट समेत राज�व संकलनमा �यान निदएकोले िन�नानुसारको �.५,५५,५००।० र सोमा
ला�े मू�य अिभवृि� कर �.७२,२१५।० राज�व गु�न पुगेको छ। राज�व गुिमरहेको अव�थामा समेत ठे�का नलाउनेलाई �ज�मेवार बनाई राज�व असुलीमा पा�लका
सि�य ह�नुपद�छ ।

�स न ठे�का िववरण कायम �यूनतम अंक

१. पटके सवारी कर दहुवी ३ बस�तपुर घाट ३५०००

२. पटके सवारी कर दहुवी १ �ा�टोक� नाका २१५००

३. पोखरी ठे�का दहुबी ९ ११०००

४. पटके सवारी दहुवी ९ १२१०००

५. मधुधामी माछा पोखरी दहुवी १२ २००००

६. दहुवी ५ अ�तग�तका पोखरी ठे�का ठे�का कर १२५०००

७. रंगशालाको घास ठे�का दहुवी ४ २०००

८. पटके कर मलहटी नाका २२००००

ज�मा ५,५५,५००

�म भौचर
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३९ नगदी र�सद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७६ को िनयम ५८ को उपिनयम ६ मा काया�लयमा नगद वा ब�क भौचरको �पमा �ा� भएको जुनसुकै
राज�व रकमको अिनवाय� �पमा आ�दानी र�सद काटी स�ब��धत खातामा आ�दानी जनाउनुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले नयाँ मलेप फारमह� तयार नै नगन� सां�ीला
स�टवेयरबाट राज�वको र�सद का�ने गरेको तथा �ा� ह�ने सव ैराज�वको नगदी र�सद का�ने गरेको दे�खएन। स�टवेयरको मा�सक शीष�कगत जोडज�मा र मा�सक
संि�� �ितवेदनको जोड समेत आपसमा िभडान ह�ने नदे�खएकोले उ� �णालीले �ा� सव ैराज�व सही र यथाथ� देखाएको छ भ�े स�ब�धमा एिकन गन� सिकने कुनै
आधारह� रहेको दे�खदनै। िव�ुतीय मा�यामबाट राज�वको र�सद का�दा तोिकएको म.ले.प.फारमह�को ढाँचामा लेखा रा�ने �यव�था गनु�पन� दे�ख�छ ।

४० मू�य अिभवृि� कर असुल नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ मा अनुसूची १ मा उ�े�खत व�तु वा सेवाह�को ��येक कारोबारको कर ला�े मु�यमा कर ला�े �यव�था छ । पा�लकाले
िन�नानुसारको हाट बजारको ठे�का माफ� त रकम संकलन गरेको र ठे�का अंक मु�य अिभवृि� कर वाहेकको रकम रहेको जनाएको छ । मु�य अिभवृि� कर वाहेकको
रकम मा� पा�लकाले संकलन गरेकोले सो कारोबारमा ला�े देहायबमो�जमको �.२६,३९,१२७.१४ कर असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ ।

ठे�का
न�बर

ठे�काको नाम ठेकेदारको नाम कबोल अंक १३% ह�ने कर

रा.आ.ठे.नं.

१
सा�ािहक मवेशी पशुचौपाया ख�रद िव�� हाटकर दहुव� ४ मो. का�सम िमयाँ ३२७६५०० ४२५९४५

रा.आ.ठे.नं.

२
सा�ािहक मंगजवारे ख�स, संुगुरकाटी मासुकाटी मासु िव�� पसल हाटकर
दहुवी ५ र ६

मो. का�सम िमयाँ ११०१००० १४३१३०

रा.आ.ठे.नं.

३
�जउदो ख�स बाखा हाटकर दहुवी ४ मो. का�सम िमयाँ १२६१५०० १६३९९५

रा.आ.ठे.नं.

४
दिैनक गुदरी हाटकर दहुबी ५ र ६ असाद िमया ४१३११० ५३७०४.३

रा.आ.ठे.नं. मवेशी हाट पसल कर दहुवी-४ सैयद ह�सेन २५५५६ ३३२२.२८

२,६३९,१२७.१४

�म भौचर
न�बर
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५

रा.आ.ठे.नं.

६
भलुवा �साही हाटकर दहुवी ७ गुलाब िमया ४००५१ ५२०६.६३

रा.आ.ठे.नं.

७
िविहवारे सा�ािहक हाट कर दहुवी ८ सिहम िमया २२५००० २९२५०

रा.आ.ठे.नं.

८
आइतवारे सा�ािहक हाट कर दहुवी ८ अितम िमया ३९६५१ ५१५४.६३

रा.आ.ठे.नं.

१०
बुधवारे, आइतवारे नहरचीकमा ला�े शनीबारे, मंगलवारे हाटकर दहुवी १० द�ुलचन ख�वे २७३१०० ३५५०३

रा.आ.ठे.नं.

११
हाटकर ( पूव� कुशाहा चोक, �सतापुर चोक, बजरंगबली चोक र बुकडरीचोक)

बजरंगबली दहवी १२
सुरतलाल माझी ५१००० ६६३०

रा.आ.ठे.नं.

१३
शु�बार हाटकर दहुबी ११ गुलाब िमया २१०१० २७३१.३

रा.आ.ठे.नं.

१४
िव�ापन ठे�का कर आकृती एडभरटाइ�जङ ५५५००० ७२१५०

रा.आ.ठे.नं.

१५
बुधवार हाटकर, दहुवी ८ प�नारायण चौधरी १४५७०० १८९४१

रा.आ.ठे.नं.

१७
भैसी िडल हाटकर दहुवी का�सम िमया १३१८०० १७१३४

�म भौचर
न�बर
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रा.आ.ठे.नं.

१८
शु�बार हाटकर दहुबी ९ मो. तािवज ह�सेन ४०००० ५२००

रा.आ.ठे.नं.

१९
कवाड़ी कर �सि�िवनायक ट� ेडस� ६५००००० ८४५०००

रा.आ.ठे.नं.

२०
बुढी खोलाक� बालुवा, िग�ी, भरीट उ�खनन ठे�का िड.के. क��ट��सन �ो. कृ�ण

कटुवाल
६२०१००० ८०६१३०

ज�मा २६३९१२७.१४

४१ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र बहाल िवरौटी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । उ� �यव�था अनुसार पा�लकाले यस वष� आ�त�रक राज�व देहाय अनुसार �ा� गरेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र
असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

१११३१ स�प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर ३५,००,००० ३५,१४,६५१.५० -१४६५१.५

११३१४ भुिमकर/मालपोत ६,५१,९४,००० ४,४७,००,७०८.४२ २०४९३२९१.६

११३२१ घरवहाल कर ६०,००,००० ४९,५७,९७१.८३ १०४२०२८.२

११३२२ वहाल िवटौरी कर ८०,००,००० १,०२,९९,१९७.५२ -२२९९१९७.५

११६११ �यवसायले भु�ानी गन� ८०,००,००० ६०,६१,५६५ १९३८४३५.०

�म भौचर
न�बर
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११६९१ अ�य कर ४,२२,००,०५७.४३ ३९,०३५.५६ ४२१६१०२१.९

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १६,७७,००० ४,६२,५६० १२१४४४०.०

१४२२१ �याियक द�तूर ३,००० ५,३७४ -२३७४.०

१४२४२ न�सापास द�तुर १,००,००,००० ५५,७२,१०६ ४४२७८९४.०

१४२४३ �सफा�रश द�तुर २०,००,००० ४५,२२,८०५ -२५२२८०५.०

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १०,००० १,४६,२४० -१३६२४०.०

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ४५,००० १३,००७.३५ ३१९९२.७

१४२४९ अ�य द�तुर २५,००,००० ७,७९,७१८.७४ १७२०२८१.३

१४२५४ रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर ५,००० २०० ४८००.०

१४२६५ अ�य �े�को आय १,००,००० ६५,५५३.२८ ३४४४६.७

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० १,६०३.०४ ४८३९७.०

१४५२९ अ�य राज�व १,००,००,००० २,७१,५१२.३६ ९७२८४८७.६

उपरो� ता�लकाको अनुसार पा�लकाले आ�नो आयको स�भािवत सबै �ोतको स�भािवत प�रमाण, सं�या, �े�फल यिकन गरी सभाले �वीकृत गरेको दर अनुसार
ह�ने आय यिकन नगरेकोले अनुमािनत आय र वा�तिवक असुली िवच अ�तर रहेको छ । आ�नो �े�ा�धकार अ�तरगत रहेका �ोतह�को उपयोग गरी �ा� ह�ने
राज�वको अनुमान गदा� वा�तिवक त�यांकलाई आधार �लई राज�व अनुमानलाई यथाथ�परक बनाउनुपन� दे�ख�छ । साथै लेखांकनको �ममा समेत �ा� राज�व
स�ब��धत िशष�कमा आ�दानी नजनाएकोले पिन अनुमािनत बजेट र �ाि� िवच अ�वभािवक �पमा फरक दे�ख�छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख
�यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । आ�नो

�म भौचर
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�े�िभ�का करदाताह�को लगत (म. ले. प. फा. नं. ११२) र करदाताको गो�वारा लगत फारम (म. ले. प. फा. नं. ११३) तयार गरी करयो�य आय भएका सवै
करदातालाई करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

४२ राज�व ठे�काको कायम अंक

४२.१ िविभ� ३ ठे�काह� पिहलो सूचनामा कुनै कबोल नभएकोले दो�ो सूचना प�चात ठे�का संझौता ह�न नस�ने �ावण भा� र आ��वनको दामासािहले ह�ने रकम घटाई
बाँक� ९ मिहनाकोलािग अंक कायम गरेकोमा सो मा पुनः २० �ितशत घटाई कायम गरेको �यूनतम कबोल अंकमा डाँक बढाबढ गरी ठे�का लागाएको छ । राज�व
परामश� सिमितको �सफा�रश वेगर �यूनतम कबोल अंक घटाई ठे�का लगाएकोले िन�नानुसार � ६८५१२५।०० राज�व �ा� गन� अवसर गुमेको दे�ख�छ । आ�त�रक
आय प�रचालनको लागी एक�पता कायम गन� आव�यक कानुन िनमा�ण गरी आय �ाि� र प�रचालनाई �यव��थत ग�रनु पद�छ ।

�स.न. ठे�का िववरण शु� कायम
अंक

३ मिहनाको क�ी गरी
कायम अंक

२०%घटाइ कायम
अंक

ठे�का अंक आधार वेगर २०%

घटाएको रकम

१ सा�ािहक मवेिश पशु चौपाया ख�रद
िवि� हाटकर

३३००००० २४७५००० १९८०००० १९८१५०० ४९५०००

२ �जउँदो ख�स बा�ा हाटकर १२६१५०० ९४६१२५ ७५६००० ७६१००० १९०१२५

३ मवेिश हाट पसल कर २५६००० १९१२०० १५३०० - -

ज�मा ६८५१२५

उपरो�ानुसारका ठे�का समेत िवगतकै कबोलकता�ले �लन चाहेमा यस वष� समेतको लािग संझौता गन� िनण�य गरेको छ । स�ब��धत कबोलकता�ले सािवकको संझौता
अंकमा पुनः संझौता गन� नस�ने जनाएकोले संझौता अंकनै संसोधन गरेको जनाएको छ । संसोधन प�चात सोही वोलप�दाताले कबोल गरी संझौता गरेको दे�ख�छ ।
�या� आधार वेगर �यूनतम अंक कायम गदा� २०% छुट िदएको � ६८५१२५।० िनयिमत दे�खदनै ।

६८५,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.२ मबेिश हाटपसल कर दो�ो पटकको सूचना प�चात समेत ठे�का नलागेकोमा अमानतबाट समेत राज�व संकलन गरेको नदे�खएकोले उ� ठे�काबाट उ�नुपन� वाँक�
अव�धको राज�व � १५३०००।०० पा�लकाले गुमाउन पुगेको छ ।

४२.३ उपरो�ानुसारको ठे�का सुचना �काश भई सकेप�चात ठे�का �दान गन� अव�ध स�मको लािग �थानीयवा�स �ी सुरज दाहाललाई ह�ाको � १५०००।० को दरले
रकम वुझाउने गरी अमानतबाट राज�व असुलको �वीकृती िदएको छ । िनजले अमानतबाट राज�व उठाई दा�खला गरेको स�ब�धमा काया�लयले कुनै अिभलेख
राखेको दे�खदनै । उ� रकम िनजबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

४३ कर िबजकको ढाँचा 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले
अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ। िन�न भौचर र िमितबाट िन�न फम�ले जारी
गरेको िबजक �रतपुव�क नरहेको दे�खयो। मू�य अिभवृि� कर दता� भएको �यि�ले �रतपूव�कको िबजक पेश नगनु� तथा काया�लयले िवल िवजकको चेक जाँच गरी
िनयमावलीको पालना गन� तफ�  उिचत �यान निदनु नै यसको मु�य कारण रहेको पाइ�छ। यसबाट भु�ानी ग�रएको कर रकम सरकारको राज�वमा ज�मा नभई
सरकारी आ�दानी घ�न जाने दे�ख�छ। तसथ�ः मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�ले �रतपूव�कको कर बीजक जारी गन� र काया�लयले भु�ानी िदँदा सोको चेकजाँच
गरी भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ। काया�लयबाट भु�ानी �लएको मू�य अिभवृि� कर �. ५,५७,७१८।- स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट समायोजन गरेको
�माण पेश ह�नु पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम कर ला�े रकम कर मू�य कैिफयत

५५५-२०७८/३/२९ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. ९ ��थत
आधारभूत �वा��य
चौक� भवनमा माटो
पुन� काम

िफदा क��ट��सन ए�ड
स�लायस� ६१०००२८६९

१३७५०० १७८७५ िमित
केरमेट

५४५-२०७८/३/२७ ८०११४४०२००१ अ�फा�ट कंि�ट रोड
िनमा�ण

िनिकता ए�ड राज
क��ट��सन

६४०६०० ८३२७८ िवजक
न�बर

५५७,७१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ा.�ल.६०५९८८९०५ केरमेट

५१७-२०७८/३/२५ नगर आवास िब�ुत
जडान गन� (House

Wiring) काय�

ए. ए�ड ए.

क��ट��शन३०११४१०९७
४४१५१५.८३ ५७३९७.०६ िवजक

न�बर

५११-२०७८/३/२४ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

राम जानक� म��दरको
शौचालय िनमा�ण
योजना

�यू पाथीभरा स�लायस�
६१०६३०२२०

१०६६० १३८५.८ िबजक
जारी
िमित
केरमेट

३७७-२०७८/०३/०३ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. १० को बाटो
�ाभेल

िड.के िनमा�ण सेवा
६०६३०७४९५

४३९२०७.०९ ५७०९६.९२ िवजक नं.

केरमेट

३३०-२०७८/०२/११ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. शाह धम�शाला
जाने बाटो ढलाई

अ�लसा हाड�वेयर
६०३२०४८०९

४२२५०० ५४९२५ िवल नं.

केरमेट

३३०-२०७८/०२/११ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. शाह धम�शाला
जाने बाटो ढलाई

सोनम कवाडी ए�ड
ट� ेडस�(३०५२२२५८१)

४३९३५० ५७११५.५ "

२५-२०७७/०६/२१ " दहुवी न.पा.वडा नं.

२,३,८,९ ��थत बाटो
मम�त

दहुवी क��ट��शन ए�ड
स�लायस�( ६०६६७६२२)

२६४१९१ ३४३४४ िमित
निमलेको

३१-२०७८/०१/०७ शस�त वडा�तरीय आधारभूत
�वा��य के�� भवन-६

एस.ए�ड िनमा�ण
सेवा(६०७६१२३६३)

८२३४२९.७९ १०७०४५.८७३ िमित
केरमेट

८-२०७७/०९/२१ " हे�थ पो� भवन वडा दहुवी क��ट�कशन ए�ड २२८८८८.६ २९७५५.५२ िवल नं.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 182

नं. ३ स�लायय�
�ा.�ल(६०६६०७६३२)

केरमेट

३८-२०७७/१०/११ �कोप कोष ऊनीको �वेटर टोपी
सेट ख�रद

पंकज हो�जयारी
(३०००९७२२९)

४४२३०२.६ ५७४९९.३४ िमित
स�याएको

ज�मा ४२९०१४४.९१ ५५७७१८।०१

४४ उपभो�ाले सब क�ट� ा�टमा काय� गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी
वा सब-क�ट� ा�टरबाट गराउन स�ने छैन भ�े �यव�था रहेको छ। कुनै कारणबस सिमितले काम गन� नसकेमा सो स�ब�धमा आव�यक जाँच गरी सो सिमित वा
समुदायसँग भएको स�झौता तोडी बाँक�काम यस िनयम र िनयमावली बमो�जम गराउनु पन� �यव�था रहेको छ। यस पा�लका अ�तरगत िन�नानुसारका योजनामा
उपभो�ा सिमितले स�झौता गरेको रकमको अ�धकांश वा सत�ितशत काय� िन�नानुसारका सब-क�ट� ा�टरबाट गराएको दे�खयो। यस स�ब�धमा काया�लयले
आव�यक जाँच गरी कानुन बमो�जम गरेको दे�खएन। उपभो�ाले स�झौता बमो�जमको िन�ना काय� सब-क�ट� ा�टरबाट गराएको िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय�कम फम�को नाम(मु.क.द.नं.) लागत अणमुान मू�या�कन सव
क�ट�या�ट
रकम

�ितशत

४४१-२०७८/०३/१६ पँूजीगत सा�� बाटो धनु�णा
खोला तटब�ध

�माण डी क��ट��शन �ा.�ल (

६०९८४२०६५)

११८४४८.९४ १०७२९९.७४ ९७२९३ ९०.६७%

४३०-२०७८/०३/१५ पँूजीगत बेलाल पा��लक
�कुल �े�रङ िनमा�ण

नूर क��ट��शन ए�ड स�लायस�
( ६०६८९६३५९)

४७४६४४.६४ ४७४६४४.५३ ३००५८० ६३.३३%

ज�मा ५९३०९३ ५८१९४४ ३९७८७३

३९७,८७३

४५ िबल भरपाई लगायत कागजात पेश नभएको ४८०,१६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गरी लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । तर
काया�लयले देहायअनुसारको भु�ानीमा िबल भरपाई तथा खच� पुि� ह�ने कागजात नराखी भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� भु�ानीको पया�� पु��ाइ तथा आव�यक
�माण पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.िन.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम (मु.क.द.नं.) रकम कैिफयत

६०-२०७८/०३/१४ सशत�
पँुजीगत

वायो �याँस जडान काय��म सूय�दय बायो�याँस तथा
उजा� िवकास क�पनी
(३०३९८२९१५)

२००००० मू.अ.कर यो�य कारोबार गरेको

३४७-२०७८/०२/२३ " नेपाल वातावरणीय सेवा
के��लाई सहयोग रकम

नेपाल वातावरणीय सेवा
के��

१००००० िवल भपा�इ पेश नभएको

१७-२०७७/०६/१२ " बृ�ारोपण काय��मको लागत
सहभािगता वापतको रकम

शा�ती आ�मोिनयम ि�ल
व�स� 
(६०५६३३५९१)

४७६५५ िवल भपा�इ पेश नभएको

१६-२०७७/०६/०२ " टोकरी बनाए वापत भु�ानी शा�ती आ�मोिनयम ि�ल
व�स� (६०५६३३५९१)

४७६३७ िवल भपा�इ पेश नभएको

१०-२०७७/०५/२२ " वडा नं. ६ अंकुर डाइ�ोि�क
ऐ�ड सज�कल से�टर समान
ख�रद गरे वापत

अंकुर डाइ�ोि�क ए�ड
सज�कल से�टर
(३०१३८६०४५)

६०००० �यािनटाईजर गरेको �े� र अनुगमन
�ितवेदन पेश नगरेको

३९१-२०७८/०३/०७ " वडा नं. १ मा सडक व�ी मम�त सुरेश कुमार माझी र च��
नारायण हजरी

२४८७५ सुरेश कुमार माझी र च�� नारायण
हजारीलाई भु�ानी गनु�पन�मा सुरेश
कुमार को नाममा मा� भु�ानी गरेको

४८०१६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नुपन� �य�था छ। िन�नानुसार योजनाह�लाई भु�ानी िदँदा काय�स�प� वेगर भु�ानी गरेको छ। उ� िनमा�ण काय�को िनयमानुसार
काय�स�प� पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./ िमित ब.उ. शी.नं. योजना/ काय��म लगत ईि�मेट भु�ानी रकम रकम

५२५-२०७८/३/२५ ८०११४४०२००१ वडा नं. ५ मा एकता माग� चौथो १५००००० १८७४१०

४७७-२०७८/०३/२१ ८०११४४०२००१ वडा नं. ३ �ी अख�ड �योित बाबा �या�रटेबल ट� ा�ले म��दर बनाए ११७७९१२.१९ ४९९२७६

४४९-२०७८/०३/१७ ८०११४४०२००१ वडा नं. १ �मु पाईप ख�रद गरे वापत १२५३९०

ज�मा २६७७९१२।१९ ८१२०७६।००

८१२,०७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ खच�को पु��ाँई 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच�को िबलभरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ।तर काया�लयले देहायअनुसारको
भु�ानीमा िबल भरपाई नराखी भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� भु�ानीको पया�� पु��ाइ तथा आव�यक �माण पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.िन.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम (मु.क.द.नं.) रकम कैिफयत

६०-२०७८/०३/१४ सशत�
पँुजीगत

वायो �याँस जडान काय��म सूय�दय बायो�याँस तथा
उजा� िवकास क�पनी
(३०३९८२९१५)

२००००० मू.अ.कर यो�य कारोबार गरेको

३४७-२०७८/०२/२३ " नेपाल वातावरणीय सेवा
के��लाई सहयोग रकम

नेपाल वातावरणीय सेवा
के��

१००००० िवल भपा�इ पेश नभएको

१७-२०७७/०६/१२ " बृ�ारोपण काय��मको लागत
सहभािगता वापतको रकम

शा�ती आ�मोिनयम ि�ल
व�स� 
(६०५६३३५९१)

४७६५५ िवल भपा�इ पेश नभएको

१६-२०७७/०६/०२ " टोकरी बनाए वापत भु�ानी शा�ती आ�मोिनयम ि�ल
व�स� (६०५६३३५९१)

४७६३७ िवल भपा�इ पेश नभएको

१०-२०७७/०५/२२ " वडा नं. ६ अंकुर डाइ�ोि�क
ऐ�ड सज�कल से�टर समान
ख�रद गरे वापत

अंकुर डाइ�ोि�क ए�ड
सज�कल से�टर
(३०१३८६०४५)

६०००० �यािनटाईजर गरेको �े� र अनुगमन
�ितवेदन पेश नगरेको

३९१-२०७८/०३/०७ " वडा नं. १ मा सडक व�ी मम�त सुरेश कुमार माझी र च��
नारायण हजरी

२४८७५ सुरेश कुमार माझी र च�� नारायण
हजारीलाई भु�ानी गनु�पन�मा सुरेश
कुमार को नाममा मा� भु�ानी गरेको

४८०,१६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ मू अ करमा दता� नभएकोसँग ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ अनुसार िबस हजार भ�दा मा�थको ख�रद गदा� �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा�
गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले िन�नानुसार तोिकएको �समा भ�दा बढी भु�ानी गदा� मू अ करमा दता� भएको
फम�सँग ख�रद गरेको नपाइएकोले कानुनको प�रपालना गन�तफ�  �यान िदनु ज�री छ ।

गो.भौ.नं./ िमित ब.उ. शी.नं. योजना/ काय��म फम�/�यि�को नाम रकम कैिफयत

५२४-२०७८/३/२५ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. ७ को िविभ� बाटो �ाभेल काय�
मा ( एउटै काय�को िवल टु�ाएर, ५ वटा िवल )

िव.िप.एल ढुवानी
सेवा६०३८६४४३२

७६५०० �याटमा
दता�
नभएको,

५२३-२०७८/३/२५ वडा नं. ७ को भलुवा खेल मैदान मम�त गन� काय� (एउटै
काय�को िवल टु�ाएर, ३*२०००० )

िव.िप.एल ढुवानी
सेवा६०३८६४४३२

६००००

४८४-२०७८/०३/२२ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. ९ राधाकृ�ण क�पाउ�ड बाल िनमा�ण नुर ६०८९१७९०६ १२४५०० �याटमा
दता�
नभएको

१९२७-२०७८/३/२७ न. पा. चालु मोबाइल फोन ख�रद �स�रष इ�टर�ाइजेज
(६०६३७१३०८)

२७००० �यान
िबलबाट
ख�रद

ज�मा २,८८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ ५१९ २०७८-३-२५ बढी दररेटमा भु�ानी 
यस पा�लकाको नगर दररेट अनुसार �यामीको दर �ितिदन �. ६००।- भएकोमा पोल सान� काममा िम�ी लगाएको भनी �. ८०० को दरले भु�ानी गरेको दे�खयो।
पोल सान� काममा िम�ी नभई �यामी �योग ह�नेह�दा �यामीको दररेटले भु�ानी गनु�पन�मा बढी दररेटले भु�ानी गरेकोले �ित�यि� �. २००।– का दरले
िन�नानुसारको बढी भु�ानी भएको �. १९,२००।- असुल गनु�पद�छ ।

१९,२००

५० ननफाइलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ. कर �. ५२,२०८/- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./ िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम िबजक
रकम

भु�ानी
रकम

५३३-२०७८/३/२६ पँुजीगत लबटो�लय बाटो मम�त, वडा नं. ४ को मिह�ि�नको घर
दे�ख उ�र चौधरी टोलस�म

िफदा क��ट��शन ए�ड स�लायस�
६१०००२८६९

१४६००० १८९८०

५३२-२०७८/३/२६ पँुजीगत वडा नं. ९ िदना�दी बाटो िनमा�ण िफदा क��ट��शन ए�ड स�लायस�
६१०००२८६९

८८००० ११४४०

26-२०७७/१२/३१ पँुजीगत अपा�गता रोकथान तथा पुनः�थापना काय��म �यू बी ए�ड बी स�लायस�
६०५४३४३७६

४३००० ५५९०

१६०९-२०७८र३र७ न पा चालु िव�ुतीय सामा�ी जय बाबा ट� ेडस� ३०१३८३७७६ ६०१०० ७८१३

१८९३-२०७८/३/२५ न पा चालु वडा नं ८ सडक �ाभल आर.एन.क��ट��शन 613291617 ६४५०० ८३८५

ज�मा ४०१६०० ५२२०८

५२,२०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१

बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
�य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य
कागजात स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। साव�जिनक िनकायले िनयम १२३ बमो�जम भु�ानी िददंा वा�तिवक खच� मू�या�न गरी भु�ानी िदनुपन�मा
पा�लकाले देहायको भु�ानी गदा� लागत ई��टमेटमा बढी मु�य रा�ख सोही आधारमा मु�या�न गरी उपभो�ा सिमितलाईभु�ानी गरेको तर खच� पु�ी गन� िबल िबजक
हेदा� घटी दरमा सामान ख�रद गरेकोले बढी भु�ानी भएको �. ९,०३,०३० असुल गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

भौचर नं र िमित योजना आइटम लागत अनुमानमा
रा�खएको मु�य

ख�रद
गरेको
मु�य

बढी
भएको
रकम

प�रमाण
(बोरा)

बढी भएको
ज�मारकम

५५०-२०७८/३/२८ दवुी सुनी माई टोल सडक तथा नाला �समे�ट ९६०.५ ८००.०४ १६०.४६ १३० २०८५९.८

५३५-२०७८/३/२७ �ससुवा टोल नाला िनमा�ण �समे�ट ९६०.५ ६३८.४५ ३२२.०५ ९० २८९८४.५

३६१-२०७८/०२/३० वडा नं. ५ दवुही सुहवी माई टोल सडक तथा
नाला िनमा�ण

�सम�ट ९६०.५ ८०० १६०.५ १०० १६०५०.

३७४-२०७८/०३/०३ वडा नं. ९ मदसरा क�ा कोठा िनमा�ण उ.स ले
मदरसा भवान

�समे�ट ९६०.५ ७००.८४ २५९.६६ ११० २८५६२.६

३५७-२०७८/०२/२८ वडा नं. ११ �वा��य चौक� �यव�थापन
सिमतले �वा��य चौक� मम�त गराएको वापत

�समे�ट ९६०.५ ७५७.३६ २०३.१४ १५० ३०४७१.

४६२-२०७८/०३/२० राजारानी म��दर �समे�ट ९६०.५ ८०२.३ १५८.२ ४० ६३२८.

४३०-२०७८/०३/१५ बेलाल प��लक �कुल �ेिटङ िनमा�ण �समे�ट ९६०.५ ७००.६ २५९.९ ११० २८५८९.

४२९-२०७८/०३/१५ �ससुवा टोल नाला िनमा�ण �समे�ट ९६०.५ ७४५.८ २१४.७ १०० २१४७०.

९०३,०३०.०२�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१७-२०७८/०३/१४ एकता माग� उ.स �समे�ट ९६०.५ ७३४.५ २२६. २०० ४५२००.

३३२-२०७८/०२/२१ वडा नं. ५ �सताराम घर दे�ख उमेश गो�वामीको
घर स�मको बाटोमा नाला बनाए

�समे�ट ९६०.५ ७६८.४ १९२.१ १२५ २४०१२.५

३३२-२०७८/०२/२१ वडा नं. ५ �सताराम घर दे�ख उमेश गो�वामीको
घर स�मको बाटोमा नाला बनाए

ई�ा १९.७७ १३.५६ ६.२१ २५००० १५५२५०.

३५५-२०७८/०२/२८ वडा नं. १२ शौचालय तथा हद िनमा�ण �समे�ट ९६०.५ ८०० १६०.५ ५४ ८६६७.

३५५-२०७८/०२/२८ वडा नं. १२ शौचालय तथा हद िनमा�ण इ�ा १९.७७ १८.०८ १.६९ ४५०० ७६०५.

४००-२०७८/०३/०७ नाला िनमा�न वडा नं.२ �समे�ट ९६०.५ ६३५.६४ ३२४.८६ १०० ३२४८६.

" " " ९६०.५ ६७८ २८२.५ ७५ २११८७.५

" " इ�ा १९.७७ १७.२३ २.५४ १०५०० २६६७०.

३८६-२०७८/०३/०८ मु��लम टोल नाला िनमा�ण इ�ा १९.७७५ १६.६५ ३.१२५ ९००० २८१२५.

" " �समे�ट ९६०.५ ६०७.९४ ३५२.५६ ५० १७६२८.

३७१-२०७८/०३/०३ वडा नं. ५ एकता माग� चौथौ उ.स ले नाला
बनाए वापत

�समे�ट ९६०.५ ७५७.१ २०३.४ १०० २०३४०.

४०९-२०७८/०३/९ दवुी खुवी भाई टोल सडक तथा नाला १ नं.

इ�ा
१९.७७५ १३.५६ ६.२१५ १५००० ९३२२५.

" " �समे�ट ९६०.५ ८००.०४ १६०.४६ १५० २४०६९.

४७०-२०७८/०३/२० नवदगुा� नाला िनमा�ण (ह�र ओम इटा उ�ोग) १नं. १९.७७५ १२.४३ ७.३४५ १६००० ११७५२०.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ई�ा

४७६-२०७८/०३/२१ राधाकृ�णा धम�शाला �समे�ट ९६०.५ ६७९.९८ २८०.५२ ३० ८४१५.६

५१८-२०७८/३/२५ साझा �रटेिनङ वाल नमा�ण �समे�ट ९६०.५ ६२०.२२ ३४०.२८ ८०. २७२२२.४

५१८-२०७८/३/२५ साझा �रटेिनङ वाल नमा�ण �समे�ट ९६०.५ ६२०.२२ ३४०.२८ ७९ २६८८२.१२

५०६-२०७८/३/२४ �स�दी स�लायस� ३०१६८७९०२ �समे�ट ९६०.५ ६५५ ३०५.५ ४० १२२२०.

४८४-२०७८/०३/२२ राधा कृ�ण क�पाउ�ड बाल िनमा�ण उ.स �समे�ट ९६०.५ ६८० २८०.५ ४० ११२२०.

४८१-२०७८/०३/२२ अ�लसा हाड�वेयर६०३२०४८०५ �समे�ट ९६०.५ ५४५ ४१५.५ १० ४१५५.

४८१-२०७८/०३/२२ अ�लसा हाड�वेयर६०३२०४८०५ �समे�ट ९६०.५ ६४० ३२०.५ १० ३२०५.

४८१-२०७८/०३/२२ अ�लसा हाड�वेयर६०३२०४८०५ �समे�ट ९६०.५ ६४० ३२०.५ २० ६४१०.

ज�मा ९०३०३०

५२ मू अ कर िबजक जारी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ अनुसार िबस हजार भ�दा मा�थको ख�रद गदा� �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा�
गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य
अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको
ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ। िन�नानुसारको फम�को आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�लमा �थायी लेखा न�बर सच� गदा� िनज पाट� मू�य अिभवृि� करमा
दता� भएको पाइएकोले िनयमानुसार मू.अ. कर िबजक जारी गनु�पन�मा नगरेर �यान िवलमा� जारी गरेको दे�खयो। मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�ले कर िबजक
जारी नगदा� मू.अ.कर घटी असुल भएको तथा आयमा समेत उ� रकम समावेश नह�ने भएकोले स�ब��धत फम�ले िबजक जारी गरी कानुन बमो�जम कर शु�क तथा
ज�रवाना �. ९०८१०।- असुल गनु�पद�छ ।

भौ नं िमित ब उ शी न काय��म योजना फम�को नाम िबल रकम मू अ कर िबजक

९०,८१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िमित

५५३-२०७८/०३/२८ ८०११४४०२००१ िदपक िनरौला,
अमानतबाट िग�ी गरेको
काम

िव�डर नवाब �चुचर पावर
क��ट� �शन �ा.�ल.

(६०६६७००२१) (िब.नं.

७८६,७८४,७८४,७८३,७८२,७८१)

९०००० ११७०० २०७५।
०४।२१

५५३-२०७८/०३/२८ वडा नं. ११ साढेटोक�
सडक �भेल

िनकयस क��ट��शन १९५०० २५३५

" " वडा नं. ११ साढेटोक�
सडक �भेल

�यचुर क��ट��शन १९००० २४७०

" " वडा नं. ५ एकता माग�
चौथौ उ.सले नाला बनाए
वापत

यादव क��ट��शन ६०५४५८२५५ १७५०० २२७५ २०७४।
०३।२५

३६३-२०७८/०२/३० " वडा नं. ८ मा बाटो �ाभेल
गरे वापत

सगरमाथा सुनसरी क��ट��शन �ा.ली ५४५४० ७०९०

३३४-२०७८/०२/१३ " वडा नं. ११ सडक �ाभेल
गरे वापत पेश गरेको

नवाब फयचुर पावर क�ट��सन �ा.�ल १९९५०० २५९३५

३३२-२०७८/०२/११ " वडा नं. ५ �सताराम घर
देखी उमेश गो�वामीको घर
स�मको बाटोमा नाला
बनाए

यादव क�ट��शन (६०५४५८२५५) ९७००० १२६१० २०७४।
०३।२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३४-२०७८/३/२६ अ पँुजीगत वडा नं. १२ को बुकडहरी
चोक दे�ख केश�लया
खेलास�मको प�क� सडक
मम�त काय� ( �ा.�ल.को
�यान िवल ७६४, ७६२,

७६१, ७६०)

िब�डर नवाब �यूचर पावर
क��ट� �सन �ा.�ल. ६०६६७००२१

७८००० १०१४० २०७५।
०४।२१

५१३-२०७८/३/२४ वडा नं. ११ मा बाटो मम�त
स�भार
(६*१९०००+९५००)

िनिकता क�ट��सन ३०४३६९३३३ १२३५०० १६०५५ २०६७।
१०।१८

ज�मा ६९८५४० ९०८१०.२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ काय�स�प� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नु पन� �य�था छ। यस पा�लकाले िन�नानुसार योजनाह�लाई �. २३,२४,२७६।९४ भु�ानी िदँदा काय�स�प� वेगर भु�ानी गरेको
छ। उ� िनमा�ण काय�को िनयमानुसार काय�स�प� पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित योजना/काय��म फम�को नाम लागत
अनुमान

मू�या�न भु�ानी

४९८-२०७८/३/२३ वडा नं. ७ ��थत भलुवा �वा��य व�थ��
से�टर िनमा�ण

भलुवा �वा��य चौक� ब�थ�� से�टर
िनमा�ण उ.स.

३५३८०६ - ८३३९७

67-2078/03/20 एकता �ान मै�थल आधारभूत िव�ालय २१५०१०५ ८१९८३८ ६८६३४२

551-2078/03/28 दवुी सुवी माई टोल सडक नाला िनमा�ण नाला िनमा�ण २७९८८६ २४९९०५ २०००००

550-2078/03/28 दवुी सुवी माई टोल सडक तथा नाला िनमा�ण
उ.स

नाला िनमा�ण १७७७६८६ १६०३४७० १३५४५३७

ज�मा ४५६१४८४ २६७३२१४ २३२४२७६

२,३२४,२७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ नगर आवासमा िवधुितकरण 

नगर �मुख आवास योजनामा िव�ुितकरणको काय� स�ब��धत ठे�कामा संल� नगरी सोझै ख�रदको मा�यम�ारा ए. ए�ड ए. क��ट��शन राजिवराज (301141097)

बाट गराएको दे�खयो। यस योजनाको स�झौता रकम �. 4,99,979।14 भएकोमा �. 4,98,912।89 को मू�या�न गरी भु�ानी गरेकोमा योजना�थलको �थलगत
अवलोकन गदा� ब�ीको तार जडान गरेता पिन ब�ब जडान गरेको दे�खएन। यसबाट १२ वाटको 192 थान एल.ई.डी ब�ब �ित थान �. 345 का दरले �. 66,240।
०० मु.अ.कर थप समेत �. 74,851।20 को काय� भौितक �पमा भएको दे�खएन। उ� घरह� ह�ता�तरण नभएका कारण चोरी ह�न स�ने भएकाले उ� ब�बह�
जडान नगरी रा�खएको काया�लयले जनाएको छ। काया�लयले मू�या�न गरी भु�ानी ग�रसके प�चात सबै साम�ी िनमा�ण, जडान तथा परी�ण समेत गनु�पन� ह��छ।
अत: भु�ानी गरी आपुित� नभएको उ� ब�बलह� जडान भएको पु�याई ह�ने �माण पेश ह�नुपद�छ। अ�यथा भौितक �पमा काय� नगरी मू�या�न एवं भु�ानी गन�लाइ
�ज�मेवार बनाई स�ब��धतबाट असुलउपर गनु�पद�छ।

७४,८५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ साझा �रटे�र� वाल 

यस पा�लकाको वडा नं. ९ मा साझा �रटे�र� वाल िनमा�ण योजनाको लागत अनुमान 14,89,422।64 रहेकोमा उपभो�ा सिमितबाट �. १४,85,011।54 को िनमा�ण
काय� गरेको उपभो�ा िवल तथा �िव�धक मू�या�न र नापी िकताव पेश भई �. 12,46,297।98 भु�ानी भएको छ। उ� योजनाबाट जामे मा��जददे�ख इ�सुको घर
स�मको बाटोमा नाला (�रटेिन� वाल), जामे मा��जद दे�ख �लयाकतको घर स�मको बाटोमा �रटे�र� वाल, नजामुिदनुको घर दे�ख तनमुना माइनर नहर स�मको
बाटोमा �रिट�र� बाल िनमा�ण र सािवक वडा नं. ८ को स�लम टोलको बाटोमा �रटे�र� वाल (नाला) िनमा�ण गन� काय� गरी एकमु� नापी िकताव तयार गरेको दे�ख�छ।
उ� योजना ख��डत �पमा टु�ा टु�ा गरी योजना संचालन गरेको, उपभो�ाले पेश गरेको िबलभरपाईमा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएकासँग मू.अ.कर िनमा�ण
साम�ी ख�रद नगरी �थायी लेखा न�बर �लएकासँग �. 20 हजार भ�दा मा�थका साम�ी पटक पटक २० हजार भ�दा घटीको िबल भरपाई राखी ख�रद गरेको
दे�खएकोले उपभो�ाले ख�रद कानूनको पालना गरेको दे�खएन। लेखापरी�णको �ममा योजनाको 2078/12/12 मा �थलगत अवलोकन गदा� नजामुिदनको घरदे�ख
तनमुना माइनर नहर स�मको ख�डमा क�रव ९ िमटर नालाको पिनङ 2.70 वग� िमटर र �ला�र भ��कएको र िविभ� ठाउँमा �ला�र मम�त गनु�पन� दे�खएको तथा
नालाको िफिन�स� गुण�तरीय नदे�खएको र पुरानो नाला िडएमे�टल गरी नयाँ नाला िनमा�ण गरेको दे�खएको छ।�यसैगरी नाला म�ये एक ख�डमा नालाको एक मा�
भागको वाल मा� लगाई िनमा�ण काय� अधुरो रहेको दे�खयो । उपभो�ा सिमितबाट भएको िनमा�ण काय�को �भावकारी अनुगमन गन�, गुण�तर िनय��ण गन� र योजना
ह�ता�तरण गरी आव�यक मम�त संभारको �यव�था िमलाउनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ कालोप�ेमा क�भट� नघटाएको 
काया�लयले यस पा�लकाको वडा नं. ७,१०,११,१२ मा आ�फा�ट कालोप�े सडक िनमा�णका ठे�का नं. 2-2077/78 का लािग लागत अनुमान भ�दा ३३.५९
�ितशत घटी कबोल गन� िव�वा िनिकता तेजस जे.भी. कोशी (614735924) सँग २०७७ पौष २० मा �. २,७१,२३,३९७।०० कबोल अंक स�झौता गरेको
दे�खयो। उ� स�झौता बमो�जमको काय� २०७८ मंसीर २० मा स�प� गनु�पन�मा 2078 मंसीर १५ मा िनमा�ण स�प� गरी काया�लयले �. 2,71,16,454।44 को काय�
�वीकार �ितवेदन जारी गरेको छ।पेश भएको नापी िकतावमा उ� सडकमा ५.६ िमटरको र २४.८० िमटरको क�भट� रहेकोमा उ� क�भट�मा यस आ.व.मा भएको
सव वेशको काय� घटाउनु पन�मा नापी िकतावमा क�भट� घटाएको दे�खएन। यसबाट िनमा�ण नग�रएको संरचनामा समेत दोहोरो भु�ानी भएको ह�नस�ने दे�ख�छ।
काया�लयले चेनेज कायम गदा� क�भट� बाहेकको नापी ग�रएको कारण क�भट� नघाटाएको र ल�वाई पु�े जनाएता पिन नापी िकतावमा Deduction नदेखाउँदा
काया�लयको उ� �जिकर यथाथ�परक ह�न स�दनै । अतः यस स�ब�धमा छानिवन गरी �माण पेश गरी दोहोरो भु�ानी नभएको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

५७ �ख िव�वा घेराबेराः 
यस पा�लकाले फलामे रड लगाई िव�वा घेरावेरा गन� काय�का लािग कुल लागत अनुमान �. 3052156।48 रहेको योजनामा नगर बजेटबाट �. 7,67,088।66, भू-

संर�ण िवभागको बजेटबाट �. 21,32,802।० र जन�मदानबाट �. 1,52,625।82 �यहोन� गरी स�झौता गरी 2078/01/14 मा काया�देश िदएको दे�ख�छ ।उ�
स�झौता बमो�जम सडक िकनारामा 1,500 वटा वृ�ारोपण तथा घेराबेरा गनु�पन� दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा 2078/12/12 मा उ� योजनाको �थलगत
अवलोकन गदा� वृ�ारोपण गरेको १० वटा घेरा बेरा िड�मे�टल भएको तथा 1500 थान घेरा बेरामा रंगरोगनमा �. 3,71,445।०० भु�ानी िदएकोमा गुण�तरीय
इनामेल लगाएको नदे�खएको र �ाईमर बेगर नै सेतो इनामेल (रंगरोगन) लगाएका कारण सबै इनामेल उडेर �खया लागेको अव�थामा दे�खएकोले �ख िव�वाको िदगो
�पमा संर�ण ह�न स�ने दे�खएन । योजनाको �भावकारी अनुगमन नगनु� यसको कारण हो । यसबाट योजनामा िविनयो�जत बजेट सही �पमा उपयोग भएको
नदे�खएकोले िन�नानुसारको रकम �. 3,91,795।०० को काय� उपभो�ा सिमितबाट गुण�तरीय �पमा गराई �ुटी सुधार गरी �माण पेश गनु�पन� अ�यथा
स�ब��धतलाई समेत �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

३९१,७९५

�म भौचर
न�बर
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�स.नं. िववरण सं�या दर रकम

१. रंगरोगन 1500 247.73 371445

२. घेरावेरा (ढलेको) 10 1763.01 17630

३. िव�वा 10 200 2000

४. मल(के.जी) 20 36 720

ज�मा 391795

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ वडा�तरीय �वा��य सेवा के�� 

यस पा�लकाले �. 20,96,307।14 लागत अनुमान भएको वडा नं. ३ मा वडा�तरीय �वा��य सेवा के�� िनमा�णका लािग बोलप�को मा�यमबाट �. 28,86,116।22

मा िनमा�ण स�झौता भई 2077/02/04 मा काया�देश िदए बमो�जम �. 28,85,102।81 को मू�या�न भई काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन जारी गरेको दे�खयो।
लेखापरी�णका �ममा 2078/12/13 मा उ� �थानको �थलगत अवलोकन गदा� भवन िनमा�ण भई सेवा �वाह सुचा� भएको दे�खयो।भख�रै िनमा�ण स�प� गरेको
भवनको भर् या�को िभ�ी भागमा ग�रएको �ला�र तथा रंगरोगन उ��कएको र �ला�र को गुण�तर कमजोर रहेको दे�खयो। काया�लयले िनमा�ण काय�को आव�यक
अनुगमन नह� ँदा र �योग ग�रएका साम�ीको गुण�तर परी�ण नगदा� तोिकएको गुण�तर बमो�जमको िनमा�ण काय� भएको छ भिन िव�व�त ह�न सिकएन। उ� िनमा�ण
�यवसायीकको काय�स�पादन जमानत �. 1,44,500।०० रहेकोमा सोबाट उ� मम�त काय� गराउनुपन� अ�यथा काय�स�पादन जमानतबाट असुल उपर गनु�पन�
दे�ख�छ।

१४४,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ पूविनधा��रत �ितपूित� 
भालुवा दे�ख फसा�ही जाने वाटो कालोप�े गन� काय�ः
काया�लयले ठे� का नं. 20-2077/78 को वडा नं. ७ मा कालोप�े गन� काय�को लागत अनुमान �.1,02,68,087।66 रहेको योजना िनमा�ण गन� बोलप�को मा�यमबाट
36.36 �ितशत घटी कबोल गन� ए�सयन हाइटेक क��ट��शन �ा.�ल. (609840683) सँग �. 63,74,577।42 मा 2078 जे� १९ मा स�झौता गरेको छ। स�झौता
बमो�जमको काय� 2078 मं�सर २० स�म िनमा�ण स�प� गनु�पन�मा सब बेस, बेस र �ाककोड स�मको मा� काय� गरी िनमा�ण काय� अधुरो छोडेको दे�खयो।
लेखापरी�णका �ममा योजना �थलको 2078/12/12 मा �थलगत अवलोकन गदा� बाटो पुनः मम�त गनु�पन� दे�खएको र कालोप�े गन�लाई पुनः मम�त तथा �ाककोड
गनु�पन� दे�खएको छ। उ� िनमा�ण �यावसायीको �याद थप पिन नभएको र िनमा�ण स�प� समेत नभएको अव�था दे�खएकोले लेखापरी�ण अवधीस�म १४२ िदनको
�ितिदन स�झौता रकमको 0.05 �ितशतका दरले ह�ने पूव� िनधा��रत �ितपूित� �. ४५२५९५।०० असुल गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउने वा ठे�का तो�ने कारवाही
गनु�पन� दे�ख�छ ।

४५२,५९५

६० रंगशाला िनमा�ण 

दहुवी नगरपा�लकाले �मागत योजना अ�तग�त वडा नं. ४ ��थत रंगशाला पारािफट िनमा�ण गन� काय� ठे�का नं. DM/NCB/Building/2076/077-08 को योजना
संचालन गन�का लािग आ.व. 2076/77 को मा ठे�का व�दोव�तको मा�यम�ारा �. 2,14,08,460।17 लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�को �. 1,60,63,123।43

मा खान ए�ड अफजल जे.भी इन�वा (613262891) सँग 2076/11/12 गते स�झौता भएकोमा १.३८ �ितशत भे�रएसन �वीकृत गरी �. 1,62,84,818।24 को
मू�याकन भई काया�लयबाट भु�ानी भएको छ। बह�बष� योजनाको एकै पटक ठे�का प�ा नगरी सालबसाली �पमा ख�ड ख�डको छु�ा-छु�ै ठे�काप�ा गरी काया�लयले
छु�ा-छु�ै नापी िकताव तयार गन� गरेको दे�खयो। उ� योजनाको 2078/12/12 मा �थलगत अवलोकन गदा� आइटम नं. ९ को M20 (Mixing 1:1.5:3) �ेडको
�यारािफटको उ�र दि�ण मेन ल� बीम ६ वटाको ल�वाई 51.40, 51.40, 17.70 िमटर, चौडाई 0.45 िमटर र उचाई 0.58 िमटर तथा 0.59 िमटर भएकोमा नापी
िकतावमा उचाई 0.60 िमटर नापी गरेको दे�खयो। तोिकएको ड� इ� िडजाइन तथा नापजाँच भ�दा िवमको उचाई (गिहराई) २ से�टीिमटर घटी िनमा�ण गरेकाले �ुिटपूण�

२२,०५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनमा�ण गरेको दे�खयो। यसबाट एकातफ�  �. 22102।80 बढी भु�ानी गरेको दे�खयो भने अक�तफ�  �टेिडयमको लोड िवय�रङ �मता तोिकए बमो�जम नह� ँदा भिव�यमा
जो�खम ह�न स�ने दे�ख�छ । अतः यस स�ब�धमा छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको िन�नानुसारको �.22,058।73 असुल गनु�पन� र नापजाँच गरी भु�ानी िदने
स�ब��धत �ज�मेवार �यि�लाई जवाफदेिह बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

आईटम
�स.नं.

कामको
िववरण

नापी िकताव वमो�जम नापी
प�रमाण

नापजाँच गदा� दे�खएको प�रमाण बढी
नापेको
प�रमाण
घ.मी

कबोल
दर(मू.अ.कर
समेत)

बढी
भु�ानी

ल�वाई चौडाई उचाई सं�या ल�वाई चौडाई उचाई सं�या प�रमाण

९ Concrete
Work
M20 all
Complete

51.4 0.45 0.6 2 27.76 51.4 0.45 0.58 2 26.83 1.63 13560 22102.8

51.4 0.45 0.6 1 13.87 51.4 0.45 0.58 1 13.41

17.7 0.45 0.6 3 14.34 17.7 0.45 0.59 3 14.1

55.97 54.34 -

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ राधाकृ�ण म��दर, राजमाग� जो�ने बाटो कालोप�े
काया�लयले वडा नं. ६ राधाकृ�ण म��दर दे�ख उ�र िपपलचोक र िशव म��दर प��चमको राजमाग� जो�ने बाटो कालोप�े गन� काय�को २०७५।७६ मा ठे�का ब�दोब�त गरी
�. 1,82,12,624।92 लागत अनुमान रहेको िनमा�ण काय� बोलप�को मा�यमबाट (३७.०४ �ितशत) घटी कबोल गन� माँ िब�दबा�सनी क�ट��सन �ा.�ल (६०४३७३४१४)

को �. 1,13,15,847।77 मा स�झौता गरकेो दे�ख�छ। िमित २०७५ असोज २८ मा स�झौता भई २०७५।०९।०३ मा उ� िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन�मा पटक-पटक
�याद थप गरी २०७८ असार २९ गते स�म �याद थप गरकेोमा ३० असार २०७८ मा काया�लयले �. 1,04,06,990।95 को �ािव�धक िवल पेश गरी काय� �वीकार
�ितवेदन जारी गरकेो दे�खयो यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्ः

६१.१ काया�लयले नापजाँच गरी �. 1,04,06,990।95 मू�या�न गरी भू�ानी गरेको उ� सडकको लेखापरी�णका �ममा 2078/12/12 मा �थलगत अवलोकन गदा�
सडकको ल�बाईतफ�  ४ िमटर र चौडाईतफ�  िविभ� चेनेजमा नापी बमो�जमको चौडाई नपुगेको र यथाथ� काय� भ�दा बढी नापजाँच गरेको दे�खयो। यस स�ब�धमा
लेखापरी�णको �ममा दे�खएको �यहोरा उपर काया�लय �यव�थापन तथा नापजाँच गन� �ज�मेवार �यि�सँग छफलफल गरी काया�लयबाट पुनः उ� सडकको
नापजाँच गदा� परीमाण अपुग भएको दे�खएकोले िन�नानुसारको नापजाँच नपुगेको आइटमको �. 88,259।55 स�ब��धतबाट असुल उपर गरी स�ब��धत �ज�मेबार
�यि�लाई समेत जवाफदेिह बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

�स.नं. िववरण भौितक
प�रमाण

नापी िकतावमा नापजाँच
गरेको प�रमाण

बढी नापी परेको
प�रमाण

स�झौता
दर

ज�मा बढी
भु�ानी �.

१. Prime Coat MC30/MC70 4416.39 4610.10 193.71 190 36804।90

२. Tack Coat MC30/MC70 4416.39 4502.10 85.71 200 17142

८८,२६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np72 of 182

३. Providing, Mixing, Laying & Compaction of
Premixid Carpeting Works

176.64 180.08 3.44 15250 52460

४. Seal Coat 4416.39 4502.10 85.71 205 17570।55

Total Amount 123977।45

Contractor's discount 37% 45871।65

Total After Contractor Discount 78105।80

Add: VAT 13% 10153।75

Total Amount With VAT 88259।55

६१.२ यस िनमा�ण काय�मा िविभ� भागमा �लकको ए�ज� िनमा�ण गरेकोमा �थानीय बा�स�दाले उ� �लक भ�काई घरमा जाने ए�ोच रोड बनाएको, िनमा�ण �यवसायीले
��याव नबनाएको, सो�डर िफ�ल� नगरेको, िशव म��दर दे�ख उ�रप�ी को चेनेज 0+450-0+480 मा क�रव 5 िमटर ल�बाई र १ िमटर चौडाईमा सडक भ��कएको
र कालोप�े िवि�एको, रोड फिन�चर र रोड मािक� आिद नराखेको (लागत अनुमान नरहेको), र सम�मा िनमा�ण काय�को गुण�तर स�तोषजनक नदे�खएको अव�थामा
समेत स�झौता बमो�जम �. 1,13,15,847।77 को काय� गनु�पन�मा �. 1,04,06,990।95 को मा� िनमा�ण काय� गरी सोही अव�थामा ठे�का टु��याई �. 908856।82

घटी काम गरे गराएको मना�सव दे�खएन। यस स�ब�धमा �जमेवार �यि�लाई जवाफदेिह बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

६१.३ ठे�का नं 075/076-07 िव�द वा�सनी क�ट��सन �ा �ल संग � ११३१५८४७।७७ मा काय� गन�गरी संझौता भएकोमा ठेकेदारले ज�मा � १०४०६९९०।९५ मा�
काय� गरेको पाइयो । सो काय�को भौितक �गित ९२% मा� भएकोमा िवना भे�रएशन काया�लयले काय� स�प� �ितवेदन िदएको पाइयो । पा�लकावाट भे�रएशन आदेश
जारी गरेर मा� काय� ��वकार �ितवेदन �लनुपन� �

९०८,८५७

�म भौचर
न�बर
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६२ नगर �मुख आवस योजना
दहुवी नगरपा�लकको नगर�तरीय बह�बिष�य योजना तराई मधेश समृ� काय��म अ�तग�त क�ना फाउडेशन, �देश सरकार र नगरपा�लकाको संयु� स�झदारीबाट नगर
�तरीय योजना ठे. नं. 2077/78-01 को कुल लागत अनुमान �. 2,61,23,770।34 रहेकोमा काया�लयले बेलप�को मा�यमबाट मू.अ. कर समेत �.1,88,03,491।13 मा
िनमा�ण गन� 2077/09/23 मा िगता�ली जो�सला �ीकृ�ण जे.सी (613443762) सँग स�झौता गरकेो छ। उ� स�झौता बमो�जमको काय� 2078 मंसीर 23 मा स�प�
गनु�पन�मा �याद थप गरी 18 पा�गुण 2078 मा काय�स�प� गरी काया�लयले काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरकेो र उ� िनमा�ण काय�को �. 1,92,63,759।98 मू�या�न
गरकेो छ। यस योजनाको 2078/12/12 मा �थलगत अवलोकन समेत ग�रएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्।

६२.१ यस योजनाबाट हाल २० वटा थप घर िनमा�ण स�प� भएको भिन काय� �वीकार �ितवेदन पेश ग�रएकोमा िनमा�ण ग�रएका घर िविभ� मुसहर प�रवारलाई ह�ता�तरण
गन� भिनएकोमा �य�ता प�रवार छनौट गरी ह�ता�तरण गरेको दे�खएन । आव�यक काय�िव�ध बनाई िवप� घर प�रवार छनौट गरी घर ह�ता�तरण गनु�पन�मा यस सम�
योजनामा कुल बनाउनुपन� घर ११७ रहेकोमा ८० घर बिनसकेको अव�था रहेकोमा घर ह�ता�तरण गरेको दे�खएन । यसबाट तोिकएको उ�े�य �ा� भएको दे�खएन
। घर ह�ता�तरण नह� ँदा िनिम�त संरचना समेत भ��कने, संर�ण र संभार नह�ने ह��छ । अत: अिवल�व िवप� प�रवार छनौट गरी घर ह�ता�तरण ह�नुपद�छ ।

६२.२ काया�लयले �. १,९२,६३,७५९।९८ काय� �वीकार �ितवेदन जारी ग�रसकेको अव�थामा �थलगत परी�ण गदा� उ� िनमा�ण स�प� २० घरह�मा ८३ वटा धारा
जडान गरेको दे�खएन्।स�ब��धत िवप� प�रवारलाई घर ह�ता�तरण गन� समयमा धारा जडान ग�रने काया�लयले जनाएको छ । हाल उ� धाराह� �टोरशाखाको
�ज�मामा रा�खएको काया�लयले जनाएको छ । जडान काय� नगरी �ित धारा �. ४५ ले ८३ धाराको �. ३,७३५।०० मा मू.अ. कर थप समेत �. ४,२२०।५०
मू�या�न गरी भु�ानी िदएको पाईयो । उ� धारा जडान भएको �माण पेश ह�नुपद�छ अ�यथा असुलउपर ह�नुपद�छ ।

४,२२१
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६२.३ िडजाइनःयस योजना अ�तग�त िनमा�ण भएको ��येक घरको िप�थ लेभलको औषत ल�बाई 6.76 िमटर र चौडाई ४.६४ िमटरमा २ वटा कोन र बािहर प�ी खुला
भ�सा कोठा िनमा�ण ग�रएकोछ। घरमा ज�ताको छानो लगाईएकोमा अगाडी ढोका प�ीको भागमा ि�क वालको उचाई 2.53 िमटर रहेको र सो मा�थ ट�स लगाई
ज�तापाता रा�खएकोमा उ� �थानमा ि�क बाल र ज�तापाताको बीचमा क�रव 0.75 िमटरको खुला भाडा रहन गई सुर�ा तथा अ�य िहसावले उ� घरको
िडजाईनमा �ुटी रहेको दे�खयो। िनमा�ण भएको २ वटा कोठामा ढोका रा�खएको तर ढोका मा�थको ज�तापाताको भागमा खा�ल ठाउँ रहेको र �यसमा सुर�ाको कुनै
�ब�ध नग�रदा लाभ�हीह�लाई असुरि�त महसुस ह�ने, धनमाल चोरी ह�न स�ने र धुलो फोहोर आिद स�जलै प�ने, हावाको वहावले छाना उडाउन स�ने दे�खएको
कारण उ� िडजाइनमा संशोधन गरी बाँिक िनमा�ण गरी संरचनामा सुधार गरी उपयु�� ह�ने र बनेका संरचनामा थप सुर�ाको �ब�ध गनु�पन� दे�ख�छ। यस स�ब�धमा
घरको ड� इ� िडजाइन गन� परामश�दातालाई �जमेवार बनाउनुपन� दे�ख�छ।

६३ धरौटी िफता� 
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम २६(१) मा मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले एक मिहनाको कर अव�धको कर िववरण सो अव�ध समा�
भएको िमितले २५ िदन िभ� स�ब��धत कर अ�धकृत सम� िववरण पेश गनु�पन� �यव�था छ । साथै साव��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४(२) मा
िनमा�ण �यवसायीको नाममा रहेको धरौटी िफता� िदँदा �ुटी स�याउने अव�ध समा� भए प�चात िनजले कर िववरण पेश गरेको आधारमा िदनुपन� �यव�था छ ।
िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायीह�लाई धरौटी िफता� िदँदा कर चु�ा �माणका आधारमा मा� िफता� िदएको छ। धरौटी िफता� िदँदा मु�य अिभवृि� कर िनयमावली,
२०५३ बमो�जम कर िववरण पेश गरी कर समायोजन गरेको �माणका आधारमा मा� िफता� िदनुपन� दे�खएकोले �. ९,५१,२७२।– को मू�य अिभबृ�ी कर समायोजन
प� पेश ह�नुपद�छ ।

�.सं. गो.भौ.नं./िमित िववरण िफता� रकम कैिफयत

१ ४-२०७७/२/२८ �स.िव. क�ट��सन ५१७०६.८९ २०७५/७६ को ठे�डरको िफता�

१,४१८,७१०
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२ १३-२०७७/६/१३ मोहन िनमा�ण सेवा ३४६६० २०७५/७६ को ठे�डरको िफता�

३ १८-२०७७/७/४ एस ए�ड एस िनमा�ण सेवा ४४००० २०७४/७५

४ २१-२०७७/७/१५ तािवज िनमा�ण सेवा ३२२११८ २ ठे�काको

५ ६६-२०७८/३/२७ �ी जी आ�मुिनयम ए�ड आइरन
उ�ोग

२२०३८

६ २२-२०७७/७/१५ रा�धका िनमा�ण सेवा ८५९३२

७ ६४-२०७८/३/२१ राज क��ट��सन १४१५७

८ २३-२०७७/७/२६ ए.िव. ई��जिनय�र� ए�ड
क��ट��सन

४६२३९

९ २४-२०७७/११/२३ एस ए�ड एस िनमा�ण सेवा ३८७९७

१० ३७-२०७७/१०/१९ ह�रना िनमा�ण सेवा २१९९५

११ ३८-२०७७/१०/१९ सेले�ी क��ट��सन १३२११ िविभ� बाटो मम�त

१२ ४०-२०७७/११/१९ पिव� िनमा�ण सेवा २१४५७.०१

१३ ४१-२०७७/११/२२ काजल क��ट��सन १३२२९

१४ ६०-२०७८/०१/२० मना�लु क��ट��सन ५१९५७.६६

१५ ६१-२०७८/२/२१ सुगन िनमा�ण सेवा १३६१७५

१६ ६५-२०७८/३/१ पूवा��ल �ूपाईप इ�ड कं�िटक ३३६००

�म भौचर
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ई�डि��ज

१७ ४२-२०७८/११/२४ िविभ� १४ जनाको धरौटी ५२४८० २०७७/८/२९ दे�ख २०७७/९/२६ मा नगद बुझाएकोमा
२०७७/११/२३ मा मा� दा�खला

१८ ७३-२०७८/३/३१ ३७ जनाको धरौटी
�स.नं. िमित रकम
१. २०७८/३/७ २७६७५०
२. २०७८/३/७ २००००
३. २०३७८/३/३१ ११८२०८
ज�मा ४१४९५८

४१४९५८ २०७७/९/२८ दे�ख २०७८/३/२९ स�मको घर न�सा धरौटी

ज�मा १४१८७१०.५६

६४ धरौटी अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ६३ को उपिनयम २, ३ वा ४ बमो�जम ज�मा भएको धरौटीको रकमको स�ब��धत काया�लयले
आ�दानी र�सद काटी आ�दानी जनाउनुपन� उ�ेख छ । साथै, िनयम ६४ मा काया�लयले धरौटीको गो�वारा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले सां�ीला स�टवयरमा धरौटीको अिभलेख राखेको छ । महालेखा िनय��कको काया�लयबाट उपल�ध सु� �णालीमा स�पूण� धरौटी रकमको
अिभलेख नराखी थप िनजी फम�बाट स�टवेयर ख�रद गरी धरौटीको अिभलेख राखेको तथा सोको लािग थप �ययभार पा�लकालाई पारेको दे�ख�छ । पा�लकाको सवै
कारोबार िनःशु�क उपल�ध भएको सु� �णाली माफ� त लेखा�न गन�तफ�  कारबाही अगाडी बढाउनुपद�छ ।

६५ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर
बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २२० जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ८५,४२,२०१ खच� गरेको छ । लि�त
वग�लाई १६५५१ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेकाे पाइयो । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना गन� काय�ह� स�ालन गन� तफ�  �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
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६६ १७ २०७८-३-२५ ग�रबसँग िव�वेशर काय��म 

यस नगरपा�लकाले द� कामदारको दिैनक �.८०० को दरले पा�र�िमक दररेट �वीकृत गरेको छ । �ुबवेल सिहतको सौचालय िनमा�ण काय�मा यस �ज�ामा द�
कामदारको दररेट �.८००।- रहेकोमा �.८५०।- को दरले ४४ जनालाई भु�ानी भएको पाइएकोले बढी भु�ानी भएको �.२,२००।- असुल गनु�पन� �.

२,२००

६७ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन
र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले आय�न स�ज�कल हाउसबाट अ�ट� ासाउ�ड मे�सन �.४,९५,०००।-
ख�रद गरेकोमा सो साम�ी तोिकए अनुसारको �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम परी�ण गराई �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । उ� �ितवेदन पेश गरी
खच� िनयिमत गनु�पन� �.

४९५,०००

६८ पु�तकालय �यव�थापन 

िश�ा िव�ान �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत भएको काय��म काया��वयन पु��तका ०७७।०७८को वुदा नं ९.६ अनुसार छनोट भएका िव�ालयलाई �ित िव�ालय
एकमु� ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान िदने। उ� अनदाुनबाट िव�ालयलेपा�पु�तक, पा��म,िश�क िनद�िशका, स�दभ� साम�ी ख�रद गन� । लाइ�ेरीका
लािग आव�यक फिन�चरह� ज�तै पु�तक-याक, बसाइ �यव�थाका लािगकुस� टेवलु लगायतका साम�ीह� �यव�था गन� कुल बजेटको २५% स�म बजेट साव�जिनक
ख�रद ऐन अनसुार खच� गन� । िव�ालयले ख�रद गरेका प�पु�तकह�को सुिच अिनवाय� �पले �थानीय तहमा पेस गनु� पनेछ भ�े रहेकोमा पा�लकाले गोपाल मा िव
लाइ पु�तकालय �यव�थापनका लािग � ६५००००।० उपल�ध गराएकोमा िव�ालयले ख�रद ग�रएका पा�पु�तकको सुची, िवल भपा�इ पा�लकामा पेश भएको
पाइएन।ख�रद भएको पा�पु�तकको सुची, िवल भपा�इ तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �

६५०,०००

६९ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ७८ मा काया�लयले आफूले ख�रद गरेको िनमा�ण गरेको वा अ�य कुनै मा�यामबाट �ा�
गरेको चल अचल मालसामान तथा स�प��को लेखा �य�तो मालसामान तथा स�प�� ख�रद मू�यको आधारमा रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले वािष�क काय��म
अनुसार बुक कन�र �थापनाको लािग �.२,३४,०२३।० मा ख�रद गरेको १९ सेट र् याक �ज�सी दा�खला गरेको छैन । उ� सामान �ज�सी दा�खला गरी िवगतमा
र् याक ख�रद नगरेको िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी उ� िव�ालयले �ज�सी आ�दािन वाँधेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा आव�यकता पिहचान वेगर ख�रद गरी
�ज�सी दा�खला समेत नगरी खच� जनाएको रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

२३४,०२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० उपभो�ा सिमितमाफ� त अस�ब��धत काम 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा बसोबास गन�
वा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने उ�ेख छ । यस पा�लकाले िनमा�ण काय� वाहेकको खेलकुद काय��म
आयोजना गन� काय��म समेत उपभो�ा सिमित गठन गरी लागत अनुमान समेत तयार नगरी स�ालन गरेको छ । िनयमावलीको �यव�था िवप�रत िन�नानुसारको खेल
काय��मका लािग उपभो�ा सिमितमाफ� त स�ालन गरेको जनाई भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

�स.न भौ.न र िमित कामको िववरण भु�ानी रकम

१. ४।२०७७।१०।२३ उपमेयर भ�लबल �ितयोिगता ३०००००

२. ७।२०७७।१२।२० रा�� पित रिन� िश�ड खेलकुद �ितयोिगताको लािग खेलाडी छनौट ३०००००

३. ८।२०७८।१।२६ �ज�ा �तरीय रा�� पित रिन� िश�डमा सहभागी खेलािडको �यव�थापन २३४६०

ज�मा ६२३४६०

६२३,४६०

७१ अधुरा योजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम
ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नुपन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन�
कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ। यस काया�लयले यो वष� देहायअनुसार � ९९१५४४खच� भएको योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ।
यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ। यसरी कानुन िवपरीत स�झौता गरी बष�स�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/कय��म लागत अनुमान मू�या�न भू�ानी कैफ�यत

३७४-२०७८/०३/०३ पूजीगत मदरसा क�ा कोठा िनमा�ण ११६७८५२.४० १२४०६५१.१५ ९९१५४४.२७ अधुरो

७२ �ािव�धक मू�या�न तथा काय� स�प� �ितवेदन ८,६००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को चलानी न�बर २५४ िमित २०७८/३/२० को प�ानुसार हाल रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�तका ि�याकलापह�
काया��वयनकै �ममा रहेको अव�थामा कोिभड-१९को �भाव र केही समय िढला गरी भएको ते�ो चौमा�सक िनकासा फुकुवा ज�ता �ािव�धक र �शासिनक कारणले
तोिकएको ि�याकलापह� म�ये भौितक िनमा�णतफ� का काय��मह� चालु २०७७/७८ िभ� स�प� गन� �ािव�धक र �यवहा�रक �पमा पिन किठनाई ह�ने दे�खएको तर
काय� स�प� ह�न नसकेको अव�थामा यही �योजनको लािग आगामी आ�थ�क वष�मा बजेट �यव�था नभएकोले लेखापरी�ण, �ितवेदन, सामा�जक परी�ण लगायतका
काय�ह�को लािग स�ब��धत िव�ालयह�लाई नै �ज�मेवारी र जवाफदेही बनाउने गरी �वीकृत बजेट स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकासा िदई स�प� ह�न
बाँक� काम यथा�स� स�प� गन� गराउने २०७८/३/२० को िनण�यानुसार अनुरोध गरी यस पा�लकामा प� �ा� भएको दे�ख�छ। उ� िनद�शानुसार यस पा�लकाले
िन�नानुसार भु�ानी िदई िव�ालयको खाता रो�का गरेको दे�खयो। सशत� अनुदानबाट �ा� रकम शत� बमो�जम खच� ह�न नसकेमा ि�ज गनु�पन�मा िनमा�ण काय� नै
स�प� नभएको योजनामा पे�क� समेत नजनाई भु�ानी िदनाले रकम द�ुपयोग ह�ने जो�खम दे�खएको र तोिकएको िनमा�ण काय� नभई योजनाको उ�े�य पुरI ह�ने
दे�खएन। अतः बषा��तमा बजेट ि�ज नगन� उ�े�यले रकम भु�ानी गरी खाता रो�का राखेको मना�सव दे�खएन । उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धक मू�या�न तथा काय�
स�प� �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

�स नं िव�ालयको नाम अनुदान रकम

१ सा�पा मा िव २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००।०

२ एकता �ानमै�थल आ िव २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००।०

३ आधारभूत िव�ालय भलुवा Wash सिहतको शौचालय ७०००००।०

४ नेपाल राि�� य आ िव Wash सिहतको शौचालय ७०००००।०

५ िव�ण ुमा�यिमक िव�ालय ३६०००००

ज�मा � ८६०००००।०

�.सं. िव�ालयको नाम ठेगाना पिहलो िनकासा दो�ो िनकासा ज�मा िनकासा

१ िव�ण ुमा�यिमक िव�ालय दहुवी -८ १०८०००० २५२०००० ३६०००००

२ आधारभुत िव�ालय भलुवा दहुवी -७ ५०४९५७.७२ १९५०४२.२८ ७०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ नेपाल राि�� य आधारभुत िव�ालय दहुवी - ७

४ सा�पा मा�यिमक िव�ालय दहुवी -१२ ५६१२३५.४३ १३८७६४.५७ ७०००००

५ गोपाल मा�यिमक िव�ालय दहुवी -११

६ एकता �ानमै�थल आधारभुत िव�ालय दहुवी -१२ १२६५००० ५३५००० १८०००००

ज�मा ३४१११९३ ३३८८८०७ ६८०००००

७३ कर क�ी 
मू�य अिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ग. मा ठे�का वा करार अ�तग�त ब�तु वा सेवा आापूित� बापतको कर भु�ानी स�ब�धी िवशेष �यव�थाको (१) मा
सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले ठे�का स�झौता वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु, सेवा वा दवु ैआपूित� गरी सो
बापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको पचास �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत
राज�व शीष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर बापतको रकम मा� भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । �यसैगरी आ�थ�क ऐन, २०७८ को �यव�था अनुसार २०७८।२।१६
दे�ख य�तो रकम ३० �ितशत क�ीगरी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायअनुसार भु�ानीमा ५० �ितशत राज�व शीष�कमा दा�खला नगरी
फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�खएकोले उ� रकम असुल गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम िवल रकम भु�ानी रकम

७०-२०७७/०७/२३ पँुजीगत िव�ापन भु�ानी उ�सव िमिडया सिम�स (६१२९५९६२०) १८२७०० ११,८७५.५०

११,८७५

७४ सुरि�त नाग�रक आवास 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��वयन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ६ मा कुनै �यि�ले झुठा िववरण पेश गरी अनुदान रकम �लएको पाईएमा वा जुन �योजनका लािग
अनुदान रकम उपल�ध गराइएको हो सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा खच� गरेको पाईएमा वा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय� �गती अनुदान उपल�ध
गराईएको िमितले ३ मिहनािभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असुल उपर गन�छ भ�े �यवसथा रहेको छ। यस काया�लयले यस आ�थ�क वष�मा
काया��वयन गरेका िन�नानुसारका सुरि�त आवास काय��मको पिहलो िक�ताको रकम �ित �यि� �. २९,४००।– का दरले िदइसकेको अव�थामा िनमा�ण काय�

३,६१६,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�प� ह�न नसिक १२३ लाभ�ाहीलाई दो�ो िक�ता बुझाएको दे�खएन। उ� �थम िकसताको रकम �. ३६,१६,२००/- रकमको उपयोग स�ब�धमा छानिवन गरी
हाल �थम िक�ता रकम बुझेको ३ मिहना नािघसकेको अव�थामा समेत उ� रकम असुल गरेको नदे�खएकोले सो स�ब�धमा आव�यक कावा�ही गरी घर िनमा�णको
�माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�.सं. वडा नं. नाम पिहलो िक�ता �.सं. वडा नं. नाम पिहलो िक�ता

१ १ महान�द मोची २९४०० ६३ ६ वुदे दमाई २९४००

२ १ ल�मी राम २९४०० ६४ ६ सहबुल िमया २९४००

३ १ िबनोद मोची २९४०० ६५ ६ िब�ण ुशमा� २९४००

४ १ रं�जत राम मोची २९४०० ६६ ६ रमुिदन िमया २९४००

५ १ डो�नी देवी मोची २९४०० ६७ ६ �काश म�डल २९४००

६ १ स�जलाल मोची २९४०० ६८ ६ नैसा खातुन २९४००

७ १ रहरी देवी मुसहर २९४०० ६९ ६ पाव�ती म�डल २९४००

८ १ सुधेसवरी �रिषदेव (िदपक ऋिषदेव) छोराको नाममा २९४०० ७० ६ शा�ती देवी साह २९४००

९ १ खा�लद ह�सैन २९४०० ७१ ६ सुकदेव दमाई २९४००

१० १ मु��लम िमया २९४०० ७२ ६ बैधनाथ कुमार चौधरी २९४००

११ १ सिकला खातुन २९४०० ७३ ७ ह�डू ऋिषदेव २९४००

१२ १ हेमच�� �रिषदेव २९४०० ७४ ७ आशाराम चौधरी २९४००

१३ १ झ�रया �रिषदेव २९४०० ७५ ७ �स� लाल चौधरी २९४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ १ पुरना मुसहर २९४०० ७६ ७ कन�क लाल िब�वास २९४००

१५ १ बस�ता �र् षदेव २९४०० ७७ ७ बोध नारायण चौधरी २९४००

१६ १ लालो कुमारी �रिषदेव २९४०० ७८ ७ आश नारायण माझी २९४००

१७ १ रामचरण मुसहर २९४०० ७९ ७ ल�मी राम चौधरी २९४००

१८ १ फ�रदा खातुन (जमसेद िमया) पतीको नाममा २९४०० ८० ७ िछटकु मुसहर २९४००

१९ १ कूमनी देवी �रिषदेव २९४०० ८१ ७ �वन कुमार खा २९४००

२० १ आशा देवी �रिषदेव २९४०० ८२ ७ िकतण� ऋिषदेव २९४००

२१ १ �जते�� �र�सदेव २९४०० ८३ ७ कारी देवी थ�नी २९४००

२२ १ मो ना�जर िमया २९४०० ८४ ७ ब�दग मुसहर २९४००

२३ १ नज�ल खातुन २९४०० ८५ ७ �वे ऋिषदेव २९४००

२४ १ इलताव िमया (हिनक िमया) दाजुको नाममा २९४०० ८६ ७ र�सु चौधरी २९४००

२५ ३ झु��ा ऋिषदेव २९४०० ८७ ७ ल�मी ऋिषदेव २९४००

२६ ३ फुदन देवी ऋिषदेव २९४०० ८८ ७ मैयावती थ�नी २९४००

२७ ३ दाना लाल मुसहर २९४०० ८९ ७ राजुलाल ऋिषदेव २९४००

२८ ३ िमरा ऋिषदेव २९४०० ९० ७ ल�मन खा था� २९४००

२९ ३ सारदा सदा २९४०० ९१ ९ लाखो ऋिषदेव २९४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० ३ मुसनी देवी मुसरनी २९४०० ९२ ९ �सत कुमारी ऋिषदेव २९४००

३१ ३ रेमनी देवी ऋिषदेव २९४०० ९३ ९ देवचन ऋिषदेव २९४००

३२ ३ जय लाल ऋिषदेव २९४०० ९४ ९ फु�चंद ऋिषदेव २९४००

३३ ३ �जत बहादरु िब�वकमा� २९४०० ९५ ९ पिब�ी देवी ऋिषदेव २९४००

३४ ३ भुपे�� िब�वास २९४०० ९६ ९ िब�दा ऋिषदेव २९४००

३५ ३ उ�म लाल चौधरी २९४०० ९७ ९ मह�मद सैमुल २९४००

३६ ३ रेखा कम�कार २९४०० ९८ ९ कुमारी मुसहरनी २९४००

३७ ३ मा�ती कमा�कार २९४०० ९९ ९ तबरेज आलम २९४००

३८ ३ गणेश बहादरु प�रयार २९४०० १०० ९ फेकना िमया २९४००

३९ ३ आयषु राज िब�वकमा� (झुरण लाल िब�वास) २९४०० १०१ ९ र�जना खातुन २९४००

४० ३ अ�तु ऋिषदेव (पाँचु ऋिषदेव) २९४०० १०२ ९ त�समा खातुन २९४००

४१ ४ ज�लफन िमयानी २९४०० १०३ ९ सािदर ह�सेन २९४००

४२ ४ �बेदा खातुन २९४०० १०४ ९ अबे�न खातुन २९४००

४३ ४ �जया ह�सेन िमया २९४०० १०५ ९ अिमना खातुन २९४००

४४ ४ मोहमद इ�िफल िमया २९४०० १०६ ९ आसी खातुन २९४००

४५ ४ इसाक िमया २९४०० १०७ ९ मो. मु��लम िमया २९४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ ४ असलम िमया २९४०० १०८ ९ मो. सुभान २९४००

४७ ४ सिकल अहमद िमया २९४०० १०९ ९ द�दनी खातुन २९४००

४८ ४ सैफुल खातुन २९४०० ११० ९ साहउि�न िमया २९४००

४९ ४ बालक� िमया २९४०० १११ ९ रक�बा खातुन २९४००

५० ४ अला ह�सैन २९४०० ११२ ९ करम लाल चौधरी २९४००

५१ ४ याकुवा िमया २९४०० ११३ ९ ल�मी चं�ब��सी २९४००

५२ ४ मो. िकताब िमया २९४०० ११४ ९ दखुाराम चौधरी २९४००

५३ ४ केदार माझी था� २९४०० ११५ ९ मैनक� ऋिषदेव २९४००

५४ ४ सवारनी कुमारी राजबंसी २९४०० ११६ ९ भजना ऋिषदेव २९४००

५५ ४ भुटी मुसरनी २९४०० ११७ ९ घ�� ऋिषदेव २९४००

५६ ४ राह�ल ऋिषदेव २९४०० ११८ ९ समतोली ऋिषदेव २९४००

५७ ४ जोगलाल मुसहर (कुमारी मुसरनी) �ीमती को नाम मा २९४०० ११९ ९ डोमनी मुसहरनी २९४००

५८ ६ ब�ी �साद माझी २९४०० १२० ९ िचचाई मुसहर २९४००

५९ ६ मो.इि�स िमया २९४०० १२१ ९ र�सदा खातुन २९४००

६० ६ िमरा देवी प�रयार २९४०० १२२ ९ पबिनदेवी ऋिषदेव २९४००

६१ ६ दयावती देवी थ�नी २९४०० १२३ ९ मो. मरतुजा खातुन (िमया) २९४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ ६ रंजीत कुमार साह २९४०० ज�मा ३६१६२००

७५ पँूजीगत शीष�कबाट चालु �कृितका खच� 
एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा बग�करण र �या�या, २०७४ मा पँुजीगत शीष�कमा िविनयो�जत वजेटबाट चालुखच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस पा�लकाले यो वष� चालु
�कृितका खच�लाई पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी वजेट खच� लेखेको छ। चालु �कृितका खच� चालु वजेट शीष�कमा समावेश गरी वजेट खच� ले�नु पद�छ। पँुजीगत
शीष�कबाट चालु �कृितका �. ४५१००।- खच� गरेको िनयम स�मत दे�खएन ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म िववरण भु�ानी
रकम

५०३-२०७८/३/२३ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. ५ ��थत िव�ा�वी आय�घाट सरसफाई रेखदेख गन� कामको
�याला भु�ानी

ह�रहर म� ३६६००।
००

५०२-२०७८/३/२३ वडा नं. ५ मा बजार िभ� सरसफाई भु�ानी �समा कुमारी
डोम

८५००।००

ज�मा ४५१००।
००

७६ कामको िववरण
िवकास िघिमरे माफ� त िन�नानुसारको गो भौ नं १७, २०७�।३।२४ बाट काय��मको भ�ा �.१६४२००।० भु�ानी गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार रहेका छन्ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६.१ �स
न

कामको िववरण भ�ा
रकम

कैिफयत

१ नगरपा�लका अ�तरगतका िव�ालय तथा िश�क िव�ालय कम�चारी वालिवकास के��का सहयोगी
काय�कता�को अिभलेख रा�न फायल संकलन अ�ययन �जु काय�

६०००० चार काया�लय सहयोगी सिहत ९
जनालाई भ�ा भु�ानी । कामको
प�रमाण नखुलेको

२ िव�ालय िश�क दरव�दी िमलान काय�का लािग िव�ालयगत िव�ाथ� िववरण िश�क दरव�दी
िववरणह�को २०७७।६।८ दे�ख २०७८।२।२४ स�म अनुगमन ता�लिककरण िव�लेषण र
��तुितकरण भ�ा

३३७०० काया�लय सहयोगी १ समेत ४
कम�चारी । कामको प�रमाण
नखुलेको

९३,७००

७६.२ ३ नगर िश�ा
सिमितको ३ वटा
वठैक भ�ा

६१५०० कुल १७ जनालाई ४१ सं�याको आधारमा � १५००।०० को दरले वठैक भ�ा भु�ानी गरेको । �थानीय तहका
पदाधीकारीह�को सेवा सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ मा वठैक भ�ा � १००० मा� रहेकोले वढी दरमा भु�ानी गरेको

६१,५००

७७ ७ २०७७-७-३० अपाङगता रोकथाम तथा पुन�थापना काय��म 

�वीकृत म.ले.प.फा.नं. २२१ को ढाँचामा भु�ानी बाँक�को क�चावारी राखी िवगत आ�थ�क वष�को भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । गभ�वित र ज�माव�थामा रहेका
मिहलाह�लाई दता� गराए वापत ९८८ जनाको �ित �यि�को �.५० को दरले �.४९,४००।- खच� लेखेकोमा २०७६ माघ दे�ख २०७७ का���क स�म अव�धको
भु�ानी भएकोमा भु�ानी बाँक� िववरण वेगर २०७६ माघ दे�ख २०७७ आषाढ स�मको खच� लेखेको मना�सब दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ सडक ब�� 

काया�लयको ठे�का नं. ०१/DM/solar/२०७४/०७५ को स�झौताको Section VII. Technical Specification को A१ को १.११ मा सोलार ब�ीको �यािट�को
वारे�टी �यनुतम ५ वष� उ�ेख रहेको दे�खयो। उ� सडक ब�ी जडान गन� आपूत�क कृ�ण ि�ल ए�ड इ��जिनय�र� व�स �ा.ली ले उ� ठे� काबाट ४३ थान सडक
ब�ी जडान गरेको जानकारी �ा� भएकोमा लेखापरी�णको �ममा २०७८/१२/१३ मा अवलोकन गदा� िन�नानुसारका �थानमा जडान ग�रएका सडक व�ी नबलेको
दे�खएकोछ। उ� ठे� काको स�झौता बमो�जम �. ३५,२८,१४०।०० भू�ानी भएकोमा �ित सडक सोलार व�ी �. ८२,०४९.७६ पन� जाने र िन�नानुसारका ७
ब�ी नबलेको स�ब�धमा वारे�टी दाबी गरी मम�त गनु�पन� अ�यथा स�ब��धतबाट असुल उपर गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. �थान �यहोरा रकम

१. म�तराम चौधरी ब�ी नबलेको ८२०४९.७६

२. रामकुमार रौिनयार " ८२०४९.७६

३. सिवर उपा�याय " ८२०४९.७६

४. कृ�ण उपा�याय " ८२०४९.७६

५. राधा कृ�ण म��दर (अगडी) " ८२०४९.७६

६. दामोदर जोशी " ८२०४९.७६

७. रमेश रौिनयार " ८२०४९.७६

ज�मा ५७४३४८.३२

५७४,३४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९ परामश� सेवा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३०(१) मा तोिकएको रकम भ�दा बढी रकमको परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� भएमा साव�जिनक िनकायले य�तो परामश� सेवा
िदन इ�छुक �यि�, फम� सं�था वा क�पनीबाट सो स�ब��ध आशयप� संकलन गन� क��तमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य �तरको सामाचारप�मा तोिकएबमो�जमका
कुराह� खुलाई सूचना �काशन गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसारका परामश� सेवा ख�रद गरेकोमा उ� परामश� सेवा ख�रद गदा� ऐनले तोिकए बमो�जम
सूचना �काशन नगरी काया�लमा रहेको मौजुदा सूचीमा सुिचकृत परामश�दाताबाट ख�रद गरेको दे�खयो ।परामश� सेवाको न�स� स�ब�धमा िव�को पा�र�िमकको
आधार बेगर लागत अनुमान तयार गरेको छ।साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको �ि�या पुरा नगरी सूचना �काशनबेगर सोझै परामश� सेवा ख�रद गरेको िनयिमत
दे�खएन ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम भु�ानी

५४२-२०७८/३/२७ पँुजीगत बुढी खोलाको नदीज�य पदाथ� उ�ख�को लािग �ा��भक वातावरणीय
परी�ण (Initial Environmental Examination)

वातावरण तथा �ािव�धक परामश�
नेपाल६०८७३४१२३

४९०९८५

1765-2078/3/20 न पा चालु संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण मधुगंगा ए�ीक�चर ए�ड
टे�नोलोजी ट� े िन� से�टर

496999

1962-2078/3/28 न पा चालु �ाथिमक अ�पताल िनमा�ण काय� साथ�क इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा �ल
609537013

998694

ज�मा १९,८६,६७८

१,९८६,६७८

८० मोबाइलको िवतरण 

काया�लयले सोझै ख�रदको मा�यमबाट िन�नानुसारको मोबाईल ख�रद गरी वडा अ�य� तथा वडा सद�यलाई िवतरण गरेकोमा सो को औिच�य तथा वडा सद�य
समेतलाई िवतरण गरेकोमा वडा सद�यह� ��य�य: वडाको दिैनक नीितगत तथा �शासिनक काय�मा संल� ह�ने समेत नदे�खएकोले य�तो मोबाइल फोनको सुिवधा
िदनुपन� उपय�ु कारण रहेको दे�खदनै।यसबाट काया�लयलाई अित�र� �ययभार पन� गएको र उ� मोबाइलह� पा�लकाको के��ीय �ज�सी िकताबमा समेत आ�दानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नबाँ�धएको र वडा काया�लयमा दा�खला गरेको दा�खला �ितवेदन पेश गरेकोमा वडा काया�लयको �ज�सी खाता लेखापरी�णमा ��तुत भएको छैन्।य�तो खच�मा�थ
पा�लकाले िनय��ण गनु�पन� र उ� मोबाइलह� पा�लकाको मूल (के���य) �ज�सी िकतावमा आ�दानी जनाई आव�यकताको आधारमा मा� िवतरण गन�पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. गो.भौ. न./िमित िववरण फम�को नाम बु�झ�लने रकम �.

१ १९२७-२०७८/०३/२७
चालु

Samsung M२१ Mobile ६/१२८
GB

�स�रष इ�टर�ाइजेज
६०६३७१३०८

वडा नं. १० अ�य� लधुराम
माझी

२६०००

२ ३८७-२०७८/०३/०६
पुजीगत

Realme Mobile C१० मेरो क��यटुस� ३०४३९५५०७ मो. अजुल ह�सैन २३०००

३ ३८७-२०७८/०३/०६
पुजीगत

Sumsung Mo१ Core " िम�ीलाल साह ११०००

४ ३८७-२०७८/०३/०६
पुजीगत

" " �लला �रिषदेव ११०००

५ ३८७-२०७८/०३/०६
पुजीगत

" " राजकुमार चौधरी ११०००

६ ३८७-२०७८/०३/०६
पुजीगत

" " पुनम चौधरी ११०००

७. ३५०-२०७८/०२/२४ Samsung (Galaxy A३२) ए टु जेड मोवाईल केयर आशाराम चौधरी ३५०००

८. १५-२०७७/०६/०१ " Samsung (Galaxy M३१) िडजीटेक क��यटुर (

३०२५६६३४७)

िवमल नारायण चौधरी ३०९००

ज�मा १५८९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े �यव�था रहेको छ। साव�जिनक ख�रद
िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१) मा �.२० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन�
सिकने, िनयम ८५(१) मा �.५ लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको छ भने िनयम ८५(१ख) मा एक आ�थ�क
वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने �यव�था रहेको
छ। काया�लयले �. १,४६,२७,५७७।- मू�यको िविभ� मालसामान ख�रद गदा� ऐन िनयमको �यव�था पालना नगरी सोझै बजारबाट ख�रद गरेको दे�खएको छ।
�ित�पधा� नगरी सोझै ख�रद गरेको िनयिमत गरी पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम भु�ानी

५४८-२०७८/३/२८ पँुजीगत �मु पाइप जडान तथा �ाभेल सावाना िनमा�ण सेवा
३०२५६६३६३

३९१९९६

(खै�न खातुनको घर दे�ख भोला �वणा�कारको घरस�म एक
तफ� नाला तथा �ाभेल)

५४६-२०७८/३/२७ पँुजीगत ि�यापु�ी ब�ने अधुरो भवन िफिन�स� गन� काय� �ी कृ�ण िनमा�ण सेवा
३०००९६१७८

४१८०४६

५१७-२०७८/३/२५ पँुजीगत नगर आवास िव�ुत जडान गन� (House Wiring) काय� ए. ए�ड ए. क��ट��सन
३०११४१०९७

४९८९१२

५४२-२०७८/३/२७ पँुजीगत बुढी खोलाको नदीज�य पदाथ� उ�ख�को लािग �ा��भक
वातावरणीय परी�ण (Initial Environmental Examination)

वातावरण तथा �ािव�धक परामश�
नेपाल ६०८७३४१२३

४९०९८५

५४०-२०७८/३/२७ पँुजीगत आँप, �लिच, कागती ड� गनका िव�वा ख�रद �लोवल नस�री ६००६८५८४१ २३७५००

५३४-२०७८/३/२७ पँुजीगत आँप, �लिच, कागती ड� गनका िव�वा ख�रद �लोवल नस�री ६००६८५८४१ २६२५००

१४,६२७,५७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३७-२०७८/३/२७ पँुजीगत वडा नं. २ अ�तग�त िविभ� बाटो �ावेल गन� काय� िड.एन. िनमा�ण सेवा
३००२४६२५६

१६९५८७

५२७-२०७८/३/२६ पँुजीगत वडा नं. ५ को सडक ब�ी मम�रत आ�त�रक राज�व काया�लय
िवराटनगर

२००२१४

५२१-२०७८/३/२५ पँुजीगत िविभ� िकसमको सूचना तथा स�देश र चाड�पव� सुभकामना िवराट िभजन िमिडया �ा. �ल.

३०३७१२१९८
२८२५६

५१६-२०७८/३/२५ पँुजीगत वडा नं. २ मा सडक व�� जडान गन� सामान ख�रद कृ�णा इले��ट�क �टोस�
३०१०२६१९६

५७३०५

५०९-२०७८/३/२४ पँुजीगत वडा नं. १२ अ�तरगत Anand Chawak to Wada Office

Krishi jointed Road मा �ाभेल योजना
राजन क��ट��सन
३०५७६४९९९

३३१७२४

४९७-२०७८/३/२३ पँुजीगत कुरेसी टोल र गौतम गलीबाटोह�मा �ाभेल मिदना स�लायस� ६०५७८९८५४ ७०००

४९२-२०७८/०३/२३ पँुजीगत वडा नं. १२ मेिशनरी ओजार ख�रद स�यसुनगेट�ा.�ल. ६०९६२६०५ ७१९१७

४८९-२०७८/०३/२३ पँुजीगत क��यटुर पाट�स ख�रद िड�जटेल क��यटुर३०२५६६४७ ४१९२४

४८९-२०७८/०३/२३ पँुजीगत क��यटुर पाट�स ख�रद �वीच अन आइटी
सोलुसन४३८१२७५२

१९७००

४८८-२०७८/०३/२३ पँुजीगत सुिमसा िनमा�ण सेवाले िबिभ� बाटो मम�त खच� सुिमसा िनमा�ण सेवा
३०००७०७२७

३६८३६४

४८७-२०७८/०३/२२ पँुजीगत वडा नं. १२ सडक तथा अ�य भौितक संरचना मम�त स�भार ने�सेस सोलुसन ए�ड स�लायस�
�ा.�ल ६०९८१२३८१

७३३६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७८-२०७८/०३/२१ पँुजीगत वडा नं. १० �यूुमपाइप ख�रद गरे वापत पुवा��ल हयमुपाईप ए�ड कं��ट
इ�ड�ट� ीज ६०८५०५९६७

९४८००

४७५-२०७८/०३/२१ पँुजीगत मेिशनरी ओजार ख�रद गरे वापत ��याई�टरनेशनल ३०००७१५७९ १६००००

४७४-२०७८/०३/२१ पँुजीगत वडा नं.४ िपपल चौक देखी दि�ण नेउला घर स�मको बाटोमा
नाला बापत

िड� म क��ट��सन ६०९८५७३७५ ४४८९१८

४६९-२०७८/०३/२० पँुजीगत वडा नं. ४ िविभ� बाटो मम�त मोहन िनमा�ण सेवा ३००८३९५६२ २०००००

४६८-२०७८/०३/२० पँुजीगत नगर �मुख काय�क�को शौचालय मम�त गराए वापत बुढासु�बा िनमा�ण सेवा
६०७१२९३७५

४९६१४२

४६७-२०७८/०३/२० पँुजीगत मेिशनरी ओजार ख�रद िड�जटेक क��यटुर ३०२५६६४७ ७७२९२

४६०-२०७८/०३/१९ पँुजीगत वडा नं. १ राजन क��ट��सनले ब�ी नारायण चौधरी घर दे�ख
मुल बाटो प��म जाने बाटो �ाभेल

राजन क����सन ३०५७६४९९९ ९९५१५

४५७-२०७८/०३/१८ पँुजीगत िमशनरी औजार ख�रद िड�जटेल क��यटुर ३०२५६६४७ ४७०३०

�वीच अन आइटी सोलुसन
६०६२९७९४९

४५३-२०७८/०३/१८ पँुजीगत वडा नं. २ बाटो �भेल सरोज क��ट�कसन
६०६९७९५४८

४९३०१३

४४९-२०७८/०३/१७ पँुजीगत वडा नं. १ �ूमपाइप ख�रद गरे वापत जय �ी राम कंि�ट ई�डि��ज
�ा.�ल. ३०१५८१०१६

१२५३९०

४४८-२०७८/०३/१७ पँुजीगत वडा नं. ६ बाटो �भेल गरे वापत सोना�ी क�����सन ए�ड १९९०७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�लायस� �ा.�ल ६०९६८०७९५

444-2078/03/16 पँुजीगत मेिशनरी औजार ख�रद गरे वापत �वीच अन आइटी सोलुसन
606297949

15000

437-2078/03/15 पँुजीगत वडा नं. १० िव�ुत सामान ख�रद िशवानी स�लायस� ए�ड मिन
ट� ा�सफर 603168314

15100

436-2078/03/15 पँुजीगत क��यटुर ख�रद पारागन आईटी सोलुशन �ा.�ल.
601628469

71500

426-2078/03/14 पँुजीगत वडा नं. १ मा सडक बती मम�त गन� सामान ख�रद गरे वापत �व��तका ट� ेडस� ए�ड स�लायस�
609422591

87934

416-2078/03/14 पँुजीगत फिन�चरका सामान ख�रद गरे वापत अ�ल ��टल फिन�चर उ�ोग
603380055

84908

414-2078/03/14 पँुजीगत धान िवउ ख�रद गरे वापत �ज�ा सहकारी संघ �ल.लाई िवलको
रकम

�ज�ा सहकारी संघ �लिमटेड 470000

408-2078/03/09 पँुजीगत काया�लयको लािग फिन�चरका समान ख�रद मोडन� होम ए�ड इ�टेरीयर सोलुशन
108839515

459412

406-2078/03/09 पँुजीगत आधारभूत अ�पतालमा सेनेटरी स�ब�धी काम गरे वापत फाईन क��ट��शन 610830792 247923

401-2078/03/07 पँुजीगत फिन�चर ख�रद �य ुद�तकाली फिन�चर
603296828

81360

397-2078/03/07 पँुजीगत आधारभूत अ�पताल पाटीसनको काम राज खु�वु क�स�ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.ली 602442866

497385

389-2078/03/06 पँुजीगत वडा नं. ११ वाटर प�प ख�रद िशव ट� ेडस� ए�ड स�लाय�स
601581135

103250

�म भौचर
न�बर
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387-2078/03/06 पँुजीगत वडा नं. १ मोबाईल ख�रद भेरो क��यटस� 38699025 67000

376-2078/03/03 पँुजीगत वडा नं. २ फुटानी चौक को बाटो �ाभेल �ी ल�मी क��ट�कसन
608408101

384939

377-2078/03/03 पँुजीगत वडा नं. १० को बाटो �ाभेल िड.के िनमा�ण सेवा 606307495 496304

70-2078/03/29 सशत� Range Finder, आसफा�ट �मोिमटर ख�रद एिशया टे�नो ट� ेडस� �ा.�ल.(
606906850)

42375

42-2078/01/23 " बाटो मम�त काय� वडा नं. ७ अमर क��ट��शन(114489085) 495633.36

19-2077/11/12 " िव�ापन भु�ानी उ�सब िमिडया स.( 612959620) 207451

18-2077/11/3 सश�त " िट.वी. आई प��लकेशन �ा.ली
(303767815)

59166.8

570-2078/03/30 पुजीगत दहुवी न.पा.-६ नाला िनमा�ण ए.िव. इ��जिनय�र� ए�ड
क��ट��शन (6092766624)

417419.56

558-2078/03/29 पँुजीगत वडा नं. ९ को बाटोमा �ाभेल नूर क��ट��शन ए�ड स�लायस�
�ा.ली (606896359)

54240

557-2078/03/29 पँुजीगत सडक ब�ी ख�रद मा का�ल इ�टर�ाइजेज
(600538868)

19550

552-2078/03/28 पँुजीगत नाला िनमा�ण र � यूमपाइप जडान काय� रोशनी िनमा�ण सेवा ( 603972519) 498117.14

469-2078/03/28 पँुजीगत वडा नं. ४ को सडक मम�त मोहन िनमा�ण सेवा 396101.16

364-2078/02/30 पँुजीगत वडा नं. ९ को बाटो मम�त वापत िवल नुर ढुवािन सेवा ( 608917906) 70491

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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360-2078/02/28 पँुजीगत वडा नं. ८ को बाटो �ाभेल खमगढी िनमा�ण सेवा �ा.�ल
(609804850)

488143

359-2078/02/28 पँुजीगत वडा नं. ८ � यूमपाइप ख�रद क�चने�वर क�सट��शन ए�ड
स�लाय�स �ा.�ल ( 606589864)

249759

358-2078/02/28 पँुजीगत वडा नं. ९ � यूमपाइप ख�रद गरे वापत पारस क��ट��शन ए�ड स�लाय�स
�ा.�ल.(609593453)

198950

349-2078/02/24 पँुजीगत फिन�चर सामान ख�रद सागर �टील फिन�चर
उ�ोग(302724789)

41705

340-2078/02/16 पँुजीगत फिन�चर ख�रद गरे वापत िवलको रकम अ�ना आधुिनक फिन�चर उ�ोग 490736

335-2078/02/13 पँुजीगत वडा नं. १ मा मेिशनरी औजार ख�रद गरे वापत भेरो क��यटुस� (304395507) 133000

333-2078/02/13 पँुजीगत सवारी साधन ख�रद नौ देवी मोटस� �ा.�ल(
305604631)

223800

323-2078/02/09 पँुजीगत वडा नं. ३ र ४ को बाटो मम�त गराए वापत दहुवी क��ट��शन स�लायस�
(606607632)

398686

५०-२०७७/७/३ पँुजीगत िव�ुितय साम�ी ख�रद मेघान�द इ�टर�ाइजेज ११६१५२

35-2077/06/30 पँुजीगत क��यटुर समान ख�रद गरे वापत जे एस एस टेकट� ोिन�श
(606495338)

498900

31/2077/06/27 पँुजीगत वडा नं. ५ काया�लयमा टाबेल र सोफा ख�रद अ�ना आधुिनक फिन�चर उ�ोग 75782

30-2077/06/27 पँुजीगत खाट र िकचन दराज ख�रद �य द�तकाली फिन�चर
(603296828)

35030

28-2077/06/25 135500

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पँुजीगत ि��टर लगायतका सामान यस न.पा.मा ख�रद गरे वापत ��या ई�टरनेशनल(300071579)

26-2077/06/23 पँुजीगत वडा नं. ६ मा मा�क, सेिनटाइजर तथा साबुन िवतरण आवरण ट� ेडस� (300528866) 25120

21-2077/06/13 पँुजीगत फिन�चरका सामान ख�रद गरे वापत सागर फिन�चर उ�ोग(
302724789)

63281

ज�मा १४६२७५७७

८२ अ�ीम कर क�ी नगरेको 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार बा�स�दा �यि�ले �ाकृितक �ोतको रकम भु�ानी गदा� १५ �ितशत कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ । यस वष� काया�लयले
उपभो�ावाट िविभ� काम गराई भु�ानी गरेको छ।तर उपभो�ाले िग�ी/बालुवा ख�रदको िन�न अनुसारको �यान िवल पेश गरी �. २६५७४००।०० भु�ानी गरेकोमा
सोमा १५ �ितशतका दरले अि�म कर क�ी गनु�पन�मा घटी क�ी गरेको दे�खयो । यसबाट कर राज�व घटी असुली ह�ने भएकाले घटी क�ी असुल गनु�पन� �.

गो.भौ. नं./िमित ब.उ.शी.न. योजना/काय��म फम�को नाम (मु.क.द.नं.) भु�ानी १५% क�ी रकम असुल गनु�पन�

१३२५-२०७८।१।
१५

चालु िपपलचोक नाला �यास स�लायस� १८३५०० २४७७२ ० २४७७२

१३२५-२०७८।१।
१५

चालु िपपलचोक नाला मिदना स�लायस� ३२५०० ४३७८ ० ४३७८

१३२५-२०७८।१।
१५

चालु िपपलचोक नाला िशव क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

३०००० ४०५० ० ४०५०

४६३-२०७८/०३/२० पुजीगत बाटो मम�त वडा नं. ३ �यास सा�लायस�(
६०३६०१७२५)

१८०००० २७००० २४०० २४३००

४२९-२०७८/०३/१५ " �ससुवा टोल नाला िनमा�ण �यास ७८००० ११७०० ११७० १०५३०

२६८,८७०.५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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उ.स स�लाय�स(६०३६०१७२५)

४२९-२०७८/०३/१४ " इ�लाम टोल उपभो�ा
सिमित

ह�सेन स�लायस�
(६०८८०८२०६)

७७५०० ११६२५ ११६२.५० १०४६२.५०

४२०-२०७८/०३/१४ " रामु चौधरीको घर दे�ख
प��चम बाटो �भेल

माई देवी िनमा�ण सेवा २३४००० ३५१०० १५७९५ १९३०५

४१९-२०७८/०३/१४ " समावेशी टोल नाला
िनमा�ण

सगरमाथा
स�लायस�(६१५०६२०९७)

२१४५०० ३२१७५ १४६६९ १७५०६

४१७-२०७८/०३/१४ " एकता माग� उ.स जय उदय ढुवानी सेवा
(६०३९४२७७४)

८१००० १२१५० ३५६६ ८५८४

४०९-२०७८/०३/०९ " द�ुख सुवी माई टोल
सडक

म��दर
स�लायस�(६०५७८९८५४)

५२००० ७८०० ७८० ७०२०

३७९-२०७८/०३/०३ " आधारभूत �वा��य के��
वडा नं. २

मामा भा�जा स�लायस� (
६१२१७३०६८)

४५२४०० ६७८६० ३६८१७ ३१०४३

३५६-२०७८/०२/२८ " वडा नं. ४ ल�मी माग�
प�क� नाला िनमा�ण
उ.स.ले नाला बनाए

ल�ली माग� प�क� नाला
िनमा�ण उ.स

१४०५०० २१०७५ १५८५० ५२२५

३५२-२०७८/०२/२५ " वडा नं. ४ आय�घाट जाने
बाटो िनमा�ण उ.स ले बाटो
बनाए

आय�घाट जाने बाटो िनमा�ण
उ.स

१६२८०० २४४२० १३५८२ १०८३८

३४८-२०७८/०२/२४ " वडा नं. १२ गौरी ठोका माईदेवी िनमा�ण सेवा १००५०० १५०७५ ७८५५ ७२२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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टोल सडक �ाभेल
िन.उ.स ले सडक

३४६-२०७८/०२/२१ " वडा नं. ४ गुलावी िमया
घर छेउको बाटो िनमा�ण
नाला बनाए वापत

मिदना स�लायस�
(६०५७८९८५४)

८६००० १२९०० ८६०० ४३००

३४५-२०७८/०२/२० " वडा नं. ३ बाटो मम�त
गराए वापत

मिदना
स�लायस�(६०५७८९८५४)

७९२०० ११८८० १०१६ १०८६४

३३०-२०७८/०२/११ " वडा नं. ५ मा शाह
धम�शाला जाने बाटो
ढलगरेको वापत

जय उदम ढुवानी सेवा
(६०३९४२७७४)

१७५००० २६२५० १७५०० ८७५०

३१७-२०७८/०१/२७ " वडा नं. बुढीगंगा िव�ा�ती
आय�घाटले बाटो मम�त
गराए वापतिवलको रकम

जय उदय दवुानी सेवा
(६०३९४२७७४)

३७६००० ५६४०० १७७५७ ३८६४३

२४-२०७७/०६/२१ " �या�लिट िव�कुट
फे�ट� ीको छेउको बाटोमा
माटो पुन�

एम.डी. क��ट�कसन �ा.�ल
(६०८६४७४५०)

५७००० ७४१० ५१५ ६८९५

२४-२०७७/०६/२१ " �या�लिट िव�कुट
फे�ट� ीको छेउको बाटोमा
माटो पुन�

दाहाल ट� ेडस ए�ड स�लायस�
( ३०५५०६३२२)

५७००० ७४१० ५१५ ६८९५

५५६-२०७८/०३/२९ " अपार ित�लसेना बाट
अमानतमा काय� गरेको

�ताफ स�लायस�
(६०३६०१७२५)

५४००० ८१०० ८१० ७२९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िविभ� वडामा �ाभेल

ज�मा २९०३४०० ४२९५३० १६०३६० २६८८७१

८३ अमानतबाट काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४५ मा सामा�य �कृितको मम�त, सानाितना िनयिमत काय� वा सरसफाई ज�ता काय� अमानतवाट गराउन स�ने �यव�था
रहेको छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा ९८ मा साव�जिनक िनकायले �. एक लाखस�मको िनमा�ण स�ब�धी काय� एक तह मा�थको ��वकृती
�लई गन� स�ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले पूव��वीकृित बेगर कम�चारीलाई पे�क� िदई िन�नानुसारका काय� अमानतबाट गराई िविभ� फम�लाई भु�ानी गरेको
दे�खएको छ। यसबाट ख�रदमा �ित�पधा� नह�ने र िमत�यियता कायम नह�ने ह��छ। ऐन र िनयमावली िवप�रत अमानतबाट काय� गराएको िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./ िमित ब.उ.

शी.नं.

योजना/ काय��म फम�/�यि�को नाम रकम कैिफयत

५४९-२०७८/३/२८ पँुजीगत वडा नं. ४ त��ा खोला �ेउमा गुलाबी िमयाँको गा� (घर)

दे�ख दि�ण जाने बाटो
िनमा�ण �यवसायीको काम
गन� हिकम िमयाँ वडा नं. ४

२१२८१

५१९-२०७८/३/२५ पँुजीगत दहुवी न.पा. ४ ��थत िविभ� �थानह�मा िब�ुत पोल
सान� काय�

डोर हा�जर अनुसारको
रकम िडके झालाई भु�ानी

७३०००

५४१-२०७८/३/२७ पँुजीगत �ावेल गन� काय�, वडा नं. १० रमेश कुमार उराव १०३२०

१९२९-२०७८/३/२७ चालु �ावेल गन� काय�, वडा नं. १० रमेश कुमार उराव ७८४३०

५३६-२०७८/३/२७ पँुजीगत जेिशस माग� दे�ख प��चम मु��लम टोल जाने बाटो मम�त,

वडा नं. ३
मो. ह�ुिदन ९१३५९

५३६-२०७८/३/२७ पँुजीगत जेिशस माग� दे�ख प��चम मु��लम टोल जाने बाटो मम�त,

वडा नं. ३
मो. ह�ुिदन ६७०००

३,७२२,४७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३४-२०७८/३/२६ पँुजीगत वडा नं. १२ को बुकडहरी चोक दे�ख केश�लया
खेलास�मको प�क� सडक मम�त काय�

माधव �साद भ�डारी ९९०७७

५२४-२०७८/३/२५ पँुजीगत वडा नं. ७ को िविभ� बाटो �ाभेल काय� रोिहत कुमार सेवेदी ८८९५९

४७९-२०७८/०३/२२ पँुजीगत �वा��य चौक� पुव� कुशाहा सेफटी टे� सुिनल कुमार भगन् ९९७७९

४२५-२०७८/०३/१४ पँुजीगत वडा नं. ५ िविभ� सडक मम�त गराए वापत �याम �रिषदेव ४४०००

४२४-२०७८/०३/१४ पँुजीगत वडा नं. ५ नाला सफाऐ गरे वापत डोरहा�जर अनुसार िकसन �रषेदेव ३००००

४२३-२०७८/०३/१४ पँुजीगत वडा नं. ५ फुलचन सदाले सिहद �मृती पाक�  गेट मम�त फुलचन सदा ४३९११

४१५-२०७८/०३/१४ पँुजीगत वडा नं. ५ आधारभूत �वा��य चौक� जाने बाटो �भेल
गारए वापत

देवे�� �साद दाहाल ९७६४१

८४-२०७८/०३/३१ पँुजीगत वडा नं. ८ बाट िशलालेख लेकाउने काय� (अनुगमन
सिमित, �यव�थापन सिमित)

हेम नारायण माझी १२०००० जडानको
�माण पेश
नभएको

३६२-२०७८/०२/३० पँुजीगत अिभनाष गोसाईले नाला सरसफाइ गराए वापत अिभनाष गोसाई ९७९९३

३५४-२०७८/०२/२७ पँुजीगत वडा नं. ८ िविभ� बाटोह�को िव�ुत पोल �यव�थान गन�
खच� भएको

रोिहत पराजुली(
११५२२०४७)

८९०००

३५३-२०७८/०२/२५ पँुजीगत वडा नं. ७ बाटोह� मम�त वपत िवलको रकम अरिव�द कुमार सरदार ८९०१७

३४५-२०७८/०२/२० पँुजीगत वडा नं. ३ बाटो मम�त गराए वापत गरेको िवल भरपाई मोह�द हस�िदन ९१८७७

३४३-२०७८/०२/१९ पँुजीगत वडा नं. ११ सामुदाियक भवन रगरोगन गरे वापत हरी नारायण चौधरी ७४९९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२१-२०७८/०१/२९ पँुजीगत वडा नं. ७ बाटो मम�त गराए वापत पेश गरेको पशुपित सरदार ३७९९०

३३-२०७७/०६/३० पँुजीगत वडा नं. ३ मा तारजाली लगाए वापत पेश गरेको िवल िमन बहादरु मगर १४२३८५

२९-२०७७/०६/२६ पँुजीगत वडा नं. ३ को िविभ� बाटो मम�त गराइ वापत मिदना स�लायस�
(६०५७८९८५४)

९६६२०

१२-२०७७/०५/२५ पँुजीगत िव�ुत िमटर जडान गन� गोरेलाला चौधरीलाई गोरे लाल चौधरी ८४०६६० िव�ुत
िमटर िवल

११-२०७८/०५/२३ पँुजीगत आशाराम चौधरीले पेसगरेको िवल भरपाई आशाराम चौधरी २०१००

५५६-२०७८/०३/२९ पँुजीगत िविभ� वडामा �ाभेल गन� काय� अपार ित�मसेना - वडा नं.

३
४१३११ पदा�धकारी

वा कम�चारी
नभई ते�ो
�यि�

५५३-२०७८/०३/२८ पँुजीगत " " वडा नं. २ सिचव-िदपक
िनरौला

९९९६९

५-०७७/०७/०३ पँुजीगत पशुपित िव�कुट �या�ट� ी अगाडी एक तफ� नाला निमा�ण वडा सद�य कृ�ण यौ�न ५७५९७.१५

६१-०७७/०७/०५ पँुजीगत दहुवी नपा वडा नं ६ �स नं २४ को वडा िभ� भएका
सडक मम�त तथा �ाभेल गन� काय�

मदिना स�लायस� ९५९५४.०४

८५५-०७७/१०/२०
चा.

चालु दहुवी नपा वडा नं ६ �स नं २ को वडा िभ� भएका
नालाह� ससरफाइ

भौटिया ऋषिदेव २९१६१.५७

८५६-०७७/१०/२० चालु दहुवी नपा वडा नं ६ �स नं २ को वडा िभ� भएका िविभ� भौटिया ऋषिदेव ४८७११.६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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चालु. नालाह� सरसफाइ वापत तलव

३५४-०७८/०२/२७
पु.

पँुजीगत वडा न ८ को �स न २६ को िविभ� बाटoह�मा िब�ुत
पोल �यब�थापनबाट पोल ब�ी मम�त स�भार काय�

वडा सचिव राहित पराजुली ८९०००.

४५२-०७८/०३/२७
पु.

पँुजीगत दहुबी न पा वडा न २ को �स न २४ पिचरा रोड नाला
सरसफाइ काय� ।

वडा सचिव दिपक न�रैला ४९६४०.८५

१९१९-०७८/०३/२६
चालु.

चालु दहुवी नपा वडा नं १० व �सम�रया �वा��य चौक�को
पुरानो भवनमा अमानतवाट र�रोगन काय� गन�

अहेव दिपक �े� ८६०८९.४१

३५४-०७८/०२/२७ पँुजीगत दहुवी नपा वडा नं ८ िविभ� �थानका वाटोह� �ावेल
काय� वडावाट अमानतमा गन�

वडा सचिव राहित पराजुली ७२०००

५१६-०७८/०३/२५ पँुजीगत वडा नं. २ सडक व�� जडान गन� काय� कृिष ईले��ट� �स �टोस�
िवराटनगर

५७३०५.१३

१७१६-०७८/०३/१७ पँुजीगत वडा नं.३ वडाका सरसफाई स�व��ध िविभ� अपार ितम�सेना ४७८९५

१४०-०७७/०९/२७ पँुजीगत वडा नं.३ वाटो मम�त काय� स�प� गनु� पन� भएकाले उ�
काय� स�प� को वडाको िविभ� वाटो मम�त स�भार

अपार ितम�सेना ९२३६०

९२-०७७/०८/१७ पँुजीगत वडा नं.३ ��थत वाटो मम�त जाने वाटो मम�त अपार ितम�सेना ९५३१३.२०

७३-०७७/०७/२४ पँुजीगत वडा नं.३ ��थत वु� माग�को िभ�ी वाटो मम�त गन� काय� अपार ितम�सेना २४१२०

६१-०७७/०७/०५ पँुजीगत वडा नं.३ िविभ� वाटो मम�त वडाको वाटो मम�त मिदना स�लायस� ९६६२०

७३-०७७/०६/०१ पँुजीगत वडा नं.३ ��थत तप�सलमा उ�े�खत �थानको नाला
सरसफाई

अपार ितम�सेना ९४०२६.७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np103 of 182

ज�मा ३७,२२,४७०.७२ -

८४ बढी दरमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े �यव�था रहेको छ भने साव�जिनक
ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१) मा �.२० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद
गन� सिकने, िनयम ८५(१) मा �.५ लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको छ भने िनयम ८५(१ख) मा एक
आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने
�यव�था रहेको छ । काया�लयले सोझै ख�रदको मा�यमबाट िन�नानुसारको वडा नं. ७ मा बाटो मम�त गन� काय� िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायीबाट गराएकोमा रोलर
नलगाई �ामेल गन� काय�को दररेट �ित घनािमटर �. १६६७.३१ मा १५ �ितशत ओभरहेड थप गदा� �. १९१७.४१ ह�नेमा �. २११५ �ित घनािमटरका दरले
स�झौता गरी �. १९७.५९ बढी दरले १८१.८० घनिमटर परमाणको �. ३५९२१.८६ (मू�य अिभबृि� कर बाहेक) बढी भु�ानी भएको दे�खयो। काया�लयमा पेश
गरेको कागजात, �माण, �ोटो�ाफ आिदको आधारमा परी�ण गदा� उ� बाटोमा �ामेल गदा� रोलरको �योग गरेको िव�वासनीय �माण नरहेको, सडकमा इरेगुलर साइज
िवग �टोन रहेको तथा तोिकए बमो�जम १.२ अनुपातमा क��या�शन भएको पु��ाई गन� आधार नभएकोले बढी दरमा भु�ानी भएको �. ३५९२१.८६ मा मू.अ. कर
थप समेत �. ४०५९२।० असुल गनु�पद�छ ।

�.सं. योजनाको नाम लुज �ाभेलको दर (ओभरहेड
समेत)

भु�ानी गरेको
दर

बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी
रकम

१. दहुवी न.पा. वडा नं. ७ फसा�ही दे�ख दि�ण जाने बाटो
मम�त

१९१७.४१ २११५ १९७.५९ १८१.८० ३५९२१.८६

१३ �ितशत मू.अ. कर ४६६९.८४

ज�मा ४०५९१.७०

४०,५९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ अि�म कर क�ी दा�खला नगरेको 
िवपद ् �यव�थापन कोष तथा आका��मक कोषबाट भु�ानी भएका िन�नानुसारका खच�मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८९ बमो�जम क�ी गनु� पन�
िन�नानुसारको रकम �े�तामा क�ी गरेकोमा तोकेको समयमा दा�खला गरेको नदे�खएकोले उ� रकम दा�खला ह�नु पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. ढुवानीमा बहालकर १%सा.स.कर ज�मा

12-2077/05/31 कोरोना कोष बहाल कर क�ी ११३७६ ११३७६

10-2077/05/31 " तलबमा सा.सु. कर १३१६।४१ १३१६।४१

५-2077/05/04 " तलबमा सा.सु कर क�ी ४९० ४९०

ज�मा ११३७६ १८०६।४१ १३१८२।४१

१३,२४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ अि�म कर क�ी नगरेको 
िवपद ्�यव�थापन कोषबाट भु�ानी भएका िन�नानुसारका खच�मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८९ बमो�जम क�ी गनु� पन� िन�नानुसारको रकम क�ी
गरेको नदे�खएकोले उ� रकम दा�खला ह�नु पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. खच� िववरण िववरण भु�ानी
रकम

१५%

कर
कर� टी
गरेको

असुल
गनु�पन�

५-२०७७/०६/१३ �कोप
कोष

माईिकङ खच� भु�ानी मनोज कुमार चौधरी १२५००।
००

१८७५।
००

१८८।
००

१६८७।
००

१४-२०७७/०७/०४ " आट�-लेखेको सेवा �य ुसोती आटस� १२०००।
००

१८००।
००

१६२०।
००

१८०।
००

६१-२०७८/०२/३० " आट� सिव�श �यू सोती आट�स ३१२७५।
००

४६९१।
२०

४७०।
००

४२२१।
२५

७४-२०७८/०३/०७ " सूचना �शासन टु�र�म पलस �ा.�ल. १००००।
००

१५००।
००

१५०।
००

१३५०।
००

८०-२०७८/०३/२९ " खाना खच� नगद भु�ानी -िव�दे�वर �साद
महतो माफ� त भु�ानी

�वा��य चौक� दहुवी
लगायत

६००००।
००

९०००।
००

९००।
००

८१००।
००

ज�मा १५५३८

१५,५३८

८७

काय�स�पादन जमानत 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक उपिनयम (१) बमो�जमको काय�स�पादन
जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत मालसामान आपूित� वा ह�ता�तरण गनु�पन� अ��तम अव�ध वा ��याभूित (वारे�टी) को अव�ध वा िनमा�ण
काय�को �ुिट स�चाउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) को अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ।यस काया�लयले ठे� का ब�दोब�त
गरेका िन�नानुसारका िनमा�ण स�झौताह�को काय�स�पदान जमानत तोिकएको भ�दा घटी अवधीको रहेको दे�खयो।काय� स�पादन जमानतको तोिकए बमो�जमको
�याद नह� ँदा स�झौता बमो�जमको काय� स�पादन नगरेमा िनमा�ण �यावसायीबाट ग�रने �ितपूत� असुल उपर, �ुटी स�याउने काय� गन� गराउन नसिकने ह��छ । अत:

तोिकए बमो�जम �ुटी स�याउने अवधी भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी �याद ह�नुपन�मा सो �याद अपुग रहेका योजनाको क��तमा िन�नानुसारको �याद भएको
काय�स�पादन जमानत पेश ह�नु पद�छ।

�स
न

योजनाको नाम स�झौता
िमित

रकम स�प� गनु�पन�
अव�ध

स�प�
भएको
अव�ध

PBG को �याद घटी
िदन

PBG को
रकम

1 नगर �मुख आवाश योजना िनमा�ण 23rd
Poush
2077

19642047.19 23rd
Mansir
2078

18th
Falgun
2078

13th Falgun
2079

36 िदन
घटी

2492000

2 Construction of Asphalt
Concrete Road

20th
poush
2077

27123397 20th
Mangsir
2078

15th
Mangsir
2078

12th paush
2079

34 िदन
घटी

3753000

3 Duhabi Municipality Gate 24th
paush
2077

3278812.12 24th
Chaitra
2077

15th
Asar
2078

21st Asar 2079 25 घटी 164000

4 Construction Of Blacktop Road 20th
Baishakh
2078

1466146.32 25thKartik
2078

14th
Kartik
2078

11th
Shrawan2079

125
घटी

171000

5 Construction Of Blacktop Road 18th
Baishakh
2078

924576.3 25thKartik
2079

14th
Kartik
2078

11th
Shrawan2079

125
घटी

106000

6 Construction Of Drain 29th
Baishakh
2078

1213659.84 25th Asar
2078

25th
Asar
2078

19th Shrawan
2079

6 घटी 294000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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7 Construction Of Blacktop Road
ward 11

19th Jesth
2078

2723826 25th Asar
2078

20th
push
2078

17th Bhadra
2079

156
घटी

499000

8 Construction Of Pitch Road 25th Asar
2078

1923333.45 25th Poush
2078

20th
poush
2078

14th magh
2079

7 घटी 97000

9 Construction Of black topped
road (Radha krishna mandir -
Pipal chowk)

3rd Poush
2075

11315847.77 29th Asar
2078

30th
Asar
2078

28th magh
2076

915
घटी

1647000

10 Construction Of Ashpalt
Concrete Road ward no. 9 to
Madheli

22th
Poush
2076

31,282,982.56 21th Paush
2077

21th
Paush
2077

31th Kartik
2078

83 घटी 1565000

11 Construction Of Ashpalt
Concrete Road ward no. 9 to
Madheli

22th
Poush
2076

29,360,789.04 21th Paush
2077

21th
Paush
2077

17th Ashar
2078

219
घटी

1469000

12 Construction Of Building of
Nagar Pramukh Awash Yojana

22th
Poush
2077

33,981,159.63 21th Paush
2077

31th
Ashar
2078

17th Ashar
2079

14 घटी 1700000

13 Construction Of Ashpalt
Concrete Road ward no. 1 to
Bhaluwa

15th
Poush
2076

9722432.52 14th Paush
2077

31th
Jestha
2078

11th
Baisakh2079

80 घटी 1891000

14 Construction of Ashpalt
Concrete Road-Ward 12

24th
Poush
2076

10413293.76 23th Poush
2077

2nd
Ashar
2078

17th Magh
2077

533घटी 2456000

15 Construction of Football parapet 12th
Falgun
2067

16063123.43 12th
Falgun
2077

6th
Falgun
2077

27th Falgun
2077, 6th
Chitra 2077

366घटी 1000000

16 Construction of Hat Bazar
Agriculture Market

16th
Magh
2076

2034672.98 15th Jestha
2077+8
month

4th
Magh
2077

6th falgun 2077 363घटी 759000

17 Construction of Black Top Road 16th
Magh
2076

1525940.81 30th Kartik
2077

14th
Kartik
2077

28th Magh
2077

290घटी 340000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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18 Construction of market block of
agricultural market

1th Jestha
2077

8223989.43 30th Push
2077

30th
Push
2077

30th Kartik
2077, 30th
Kartik 2078

92घटी 412000

19 Construction of ward level health
care center-3

4th Jestha
2077

2886116.22 30th
Chaitra
2077

26th
Chaitra
2077

2078 mangsir
11

168घटी 144500

20 Construction of Hume pipe,
Culvert at Ward- 12

22nd
Jestha
2077

2165293.41 25th Asar
2077

11th
Magh
2078

20th Jestha
2077

994घटी 109000

21 Construction Of BlackTop Road
(Ward-10)

2nd Asar
2077

997863.25 25nd Asar
2077

17th
Mangsir
2077

26th asar 2078 175घटी 50000

22 Construction of 70 MT
ColdStore At Ward-4

15th Asar
2077

5795388.26 25th Poush
2077

29th
Asar
2078

2079 shrawan
10th

19घटी 700000

167,876,291.09 14767500

८८ भे�रएशन
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा �४तथा िनयमावली २०६४ को िनयम ११� मा भे�रएशन आदेश जारी गन� �यव�था रहकोमा पा�लकाले तपिशल वमो�जमको ठे�कामा भे�रएशन आदेश जारी गरेको
पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८.१ ठे�का नं DM/NCB/Road/2076-077-04 को अ��तम िवल आर वन क��ट�सनलाइ भू�ानी गरेको िववरणमा तपिशल वमो�जमको आइटममा संझौता भ�दा वढी
प�रमाण भू�ानी भएको पाइएकोमा सो को भे�रएशन आदेश समेत जारी ग�रएको पाइएन।पा�लकाले भे�रएशन आदेश जारी गनु�पन� �.

आइटम नं. संझौता प�रमाण भु�ानी प�रमाण वढी भू�ानी प�रमाण दर ज�मा �

२ ६२८८ ७२०० ९१२ ३५ ३१९२०।०

३ २८३।२० ३४६।५० ६३।३० ४५० २८४८५।०

४ ९५८ १३७०।७४ ४१२।७४ १३५० ५५७१९९।०

६१७६०४।०

६१७,५०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np110 of 182

८८.२ पा�लकाले नगर �मुख आवास योजना ठे�का नं 076/077-03 को अ�त�रम िवल भू�ानीमा तपिशल वमो�जमको आइटममा संझौता भ�दा वढी प�रमाण भु�ानी
भएको पाइएकोले सो को भे�रएशन आदेश जारी गरेको पाइएन । पा�लकाले भे�रएशन आदेश जारी गनु�पन� �.

आइटम नं. संझौता प�रमाण भु�ानी प�रमाण वढी भू�ानी प�रमाण दर ज�मा �

८ ८३।६१ १०५।६८ २२।०७ १०००० २२०७००।०

९ ८६८।६२ ९१६।२१ ४७।५९ १२००० ५७१०८०।०

११ ८३४४।१० ८४२६।८२ ८२।७२ ३५० २८९५२।०

१५ २२२२।४९ २५९१।४६ ३६८।९७ १००० ३६८९७०।०

१८ १८० १८९ ९ ७००० ६३०००।०

२० १०८ ११४।७५ ६।७५ २५०० १६८७५।०

१२६९५७७।०

१,२६९,५७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९ सुरि�त नाग�रक आवास �थलगत अवलोकन 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��मबाट वडा नं. ७ कर र�सु चौधरी(खाता नं. ००६१०४००२६२८३९०००००) लाई पहोलो िक�ता वापत �. २९४०० भु�ानी
िदएकोमा लेखापरी�णको �ममा २०७८/१२/१२ मा �थलगत अवलोकन गदा� िनजले ज�तापाता लगाई घर िनमा�ण गरेको दे�खएन । उ� रकमबाट िनज लाभ�ाहोले
२४ थान ज�तापाता ख�रद गरी राखेको र ६ थान कंि�टका िपलर समेत योजना �थलमा दे�खएको छ।�थम िक�ता �ा� गरेको ३ मिहना िभ� घरको छाना फेन�
काम स�प� गरी काया�स�प� �गती �ितवेन पेश गनु�पन�मा िनजले उ� िक�ता �ा� गरेको ३ मिहना ह�दाँ समेत घर िनमा�ण गरेको नदे�खएकाले अनुदानको सिह र
उिचत उपयोग भएको मा� सिकएन काया�लयले आव�यक अनुगमनको �यव�था गरी तोिकए बमो�जम सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन गन�तफ�  �यान
िदनुपन�छ ।

घर िनमा�ण नग�र ज�ता पता मा� ख�रद गरी राखेको अव�था

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९० लागत अनुमान/�ािव�धक मू�या�न तयार नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नु पन� �य�था छ। �य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।

�.श िववरण फम� थान रकम कैिफयत

१. वडा नं. ८ होम पाईप ख�रद गरे वापत क�चने�वर क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल
(६०६५८९६४)

१५ २४९७५९ जडान भएको �माण
नभएको

२. वडा नं. ९ होम पाईप ख�रद पारस क��ट��शन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. (

६०९५९३४५३)

११ १९८९५० जडान भएको �माण
नभएको

३ १९१७ २०७८।३।२६ 1HP र 2 HP को पानी
ता�े प�प

िशव ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ९५५५० जडान भएको �माण
नभएको

४ १९१८ २०७८।३।२६ �ुबवेल तथा प�प अ�लसा हाड�वेयर ९९५७१ जडान भएको �माण
नभएको

६४३८३०

६४३,८३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९१ लागत अनुमानमा अस�ब��धत आइटम 

साव�जिनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ५ (१) मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन खरीदको लािग तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ ।
�यसैगरी साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १० (२) बमो�जम िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� तोिकएको न�स� बमो�जम तयार गनु�पन�
�यव�था छ । यसबाट िनमा�ण काय�सँग स�ब��धत आइटमको बाहेक अ�य आइटम तथा सुिवधाह� रा�न िम�ने दे�खँदनै । यस काया�लयले आ.व. २०७७।७८ मा
ठे�का ब�दोव�त गरेको िन�नानुसारको ठे�कामा अस�ब��धत आइटम मोटरसाइकल राखी ठे�का ब�दोब�त गरेको दे�खयो । यसबाट ठे�कामा पया�� �ित�पधा�
नह�ने, तोिकएको �पेशीिफकेशन बमो�जम सामान �ा� नह�ने र स�प�� ख�रदको खच� अस�ब��धत शीष�कमा दे�खने ह� ँदा यसले सही र यथाथ� िच�ण गद�न । अत: िबल
अफ �वा��टिटजमा अस�ब��धत आइटम राखी ठे�का ब�दोब�त ग�रने काय�लाई ब�द ग�रनु पद�छ ।

गो.भौ.नं./

िमित
ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम

(मु.क.द.न)

BOQ, Item रकम �.

73-
2078/03/26

मम�त
पुजीगत

ठे� का नं. 2077/078-12

सडक कालोप�े योजना
दहुवी १०

�ी िव�वा िनिकता
तेजस जे.भी
(614735934)

1-Moterbike
item No. 1- Supplying & handover of Duhabi
Municipality office one motorbikes (four Stroke
Engine @ 125 CC or More)

250000।
00

९२ एज िव�ड ड� ई� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 105(१) ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� न भएको तीस िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यावसायीले िनमा�ण
भए बमो�जमको (एज िव�ड) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाले िनमा�ण स�प� न गरेका िन�नानुसारका योजनाको,तोिकए
बमो�जमको एज िव�ड न�सा पेश गरेको दे�खएन।िनयमको पालना नगनु� यसको कारण हो।एज िव�डको न�सको अभावमा भिव�यमा उ� िनिम�त संरचनाको मम�त
संभार लगायतका ि�याकलाप गन� असहज ह�ने ह��छ।अत: स�झौता बमो�जम िनमा�ण ग�रएको संरचनाको एज िव�ड न�सा �लनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./

िमित
ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम (मु.क.द.नं.) लागत

अनुमान
काय�स�प�
तथा भु�ानी
रकम

52-
2078/03/03

शसत�
पुजीगत

वडा नं. ५ को �वा��य चौक� भवण िनमा�ण सावना िनमा�ण सेवा
(302566363)

4096307।
14

2913939।
37

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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48-
2078/02/09

" वडा नं. ३ को " दहुवी क��ट��शन ए�ड
सा�लायस� �ा. �ल.
(606607632)

4093782।
88

2885102।
81

41-
2078/01/23

" वडा नं. ९ मा �वा��य चौक� भवन ए.िव. इ��जिनय�र� ए�ड
क��ट��शन( 609276624)

4096307।
16

2922937।
44

40-
2078/01/23

" वडा नं. २ मा �वा��य चौक� भवन दहुवी क��ट��शन ए�ड
स�लायस� �ा.ली. (
602607632)

4096307।
14

2880124।
27

35-
2078/01/20

" वडा नं. ४ को �वा��य चौक� भवन सरोवर िव�डस� �ा.ली.
(606604022)

4096307।
14

2984886।
26

31-
2078/01/07

" वडा नं. ६ को " " एस. ए�ड एस. िनमा�ण सेवा (
607612363)

4096307।
14

2976357।
45

30-
2078/01/07

" वडा नं. १ को " " एस ए�ड एस िनमा�ण सेवा (
607612363)

4096307।
14

2975067।
31

574-
2078/03/30

" वडा नं. ६ राधा कृ�ण म��दर दे�ख उ�र िप�पल चौक िशव
म��दर प��चमको राजमाग� जो�ने सडक कालोप�े

�ी माँ िब�दाबा�सनी क��ट��शन
�ा.�ल (604373414)

11315847।
70

10406990।
95

ज�मा 39987473।
44

30945405।
86

९३ ठे�का �ित�पधा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २४ (ङ) मा दफा २६ (६) बमो�जम आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएको बोलप� उपर कारबाही गन� नह�ने �यव�था छ ।
यसैगरी ऐनको दफा २६ (६) मा कुनै बोलप�दाताले आपसमा िमलेमतो गरी बोलप� दा�खला गरेको �मािणत भएमा �य�तो बोलप� र� गनु�पन� �यव�था छ । यस बष�
ठे�का �यव�थापनको मा�यमबाट ख�रद ग�रएका ब�तु, सेवा तथा िनमा�ण काय�को �ित�पधा�को ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np115 of 182

�स.न. योजनाको नाम सूचना
�काशन

बेलप� �यून मू�याि�त बोलप�दाता स�झौता रकम
(मु.अ. कर समेत)

घटी

िवि� दा�खला

१ Duhabi Municipality
Gate

७ काित�क
२०७७

४ ४ Matiyait Builders Koshi (६०९७३५५४७) ३२७८८१२.१२ ०.२०%

२ Construction Of Gravel
Road

५ वशैाख
२०७८

३ ३ Harina Nirman Sewa (३०००१९०४१) ८३५५८२.४७ ०.५१%

३ Construction Of Gravel
Road

५ वशैाख
२०७८

४ ४ Tabij Nirman Sewa (३०००१७८८१) ९७६४०४.७५ १.१२%

४ Construction Of Gravel
Road

५ वशैाख
२०७८

४ ४ Tabij Nirman Sewa (३०००१७८८१) ९७८३२१.४ १.१३%

५ Construction Of Pitch
Road

५ वशैाख
२०७८

३ ३ Gopal Nirman Sewa, Gadhi(
३००३९५०३९)

१९२३३३३.४५ १.९८%

६ Construction Of Stadium ४ फागुन
२०७७

४ ४ Khan Builders &
Suppliers(६०६७०३१०९)

१०९०७०१७.१६ १३.४३%

७ नगर �मुख आवास योजना
िनमा�ण गन� काय�

१८
आ��वन
२०७७

४ ४ Geetanjali Joshila Shree Krishna JV,
Biratnagar Morang(६०५९८८९०५)

१९६४२०४७.१९ २४.१५%

८ Construction Of Gravel
Road

५ वशैाख
२०७८

४ ४ Gopal Nirman Sewa, Gadhi(
३००३९५०३९)

१२०५४७२.७२ २४.६३%

९ Construction Of
Blacktop Road

१३ चै�
२०७७

३ ३ Tabij Nirman Sewa (३०००१७८८१) १४६६१४६.३२ २५.७१%

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० Construction Of
Blacktop Road

१३ चै�
२०७७

२ २ Tabij Nirman Sewa (३०००१७८८१) ९२४५७६.३ २५.९०%

११ Construction Of Pitch
Road

५ फागुन
२०७७

३ ३ Harina Nirman Sewa (३०००१९०४१) १०२१७४६ २६.१२%

१२ Construction Of Pitch
Road

५ वशैाख
२०७८

४ ४ Gopal Nirman Sewa, Gadhi(
३००३९५०३९)

९८८०९३.४७ २८.४९%

१३ Waste processing Plant २९ चै�
२०७७

१६ १६ Jalpapur Muslim Nirman Sewa
(३००९५९४५५)

४५०५५७६.२३ ३०.२६%

१४ Construction Of
Blacktop Road wa ११

२९ चै�
२०७७

१० १० Nikita & Raj Consruction,Sunsari
(६०५९८८९०५)

२७२३८२६ ३२.८७%

१५ Construction of Asphalt
Concrete Road

१८
आ��वन
२०७७

५ ५ Biruwa Nikita-Tejas JV, koshi Sunsari
(६१४७३५९३४)

२७१२३३९७ ३३.५९%

१६ Duhabi Municipality ३
Floor Construction

२९ चै�
२०७७

१० १० Ashok Construction (६१०८१९७०६) २७००७६७.९३ ३६.३६%

१७ Construction Of
Blacktop Road wa ७

२९ चै�
२०७७

१० १० Asian Hitech (६०९८४०६८३) ६३७४५७७.४२ ३६.५०%

१८ Construction of Drain at
Duhabi ६

१८
आ��वन
२०७७

४ ४ Sagun Nirman sewa Duhabi
(६०९१८०७८७)

१३१५९३.२५ ३८.७१%

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ Construction Of Drain १३ चै�
२०७७

७ ७ AB Engineering & Constuction
(६०९२७६६२४)

१२१३६५९.८४ ३८.८९%

२० Construction Of Gravel
Road

५ फागुन
२०७७

५ ५ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

९८६४९० ४९.९८%

२१ Construction Of Gravel
Road

५ फागुन
२०७७

२ २ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

५६००५६.२५ ५०.८४%

२२ Construction Of Gravel
Road

५ फागुन
२०७७

५ ५ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

५८७९५३.१३ ५१.१७%

२३ Construction Of Gravel
Road

५ फागुन
२०७७

४ ४ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

३१७९६५.०५ ५१.१७%

२४ Construction Of Gravel
Road

१५ माघ
२०७७

७ ७ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

६०३६१७.७५ ५२.७१%

२५ Construction Of Gravel
Road

१५ माघ
२०७७

१० १० Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

७२०८९१.५५ ५४.७३%

२६ Construction Of Gravel
Road

१५ माघ
२०७७

८ ८ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

८९२७७३.४५ ५४.७३%

२७ Construction Of Gravel
Road

१५ माघ
२०७७

७ ७ Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(६०६६९०२६५)

६०३६१७.७५ ५५.४५%

बोलप� िव�� िववरण अनुसार २७ ब�तु ख�रद तथा िनमा�ण ठे�का भएको दे�ख�छ । �स.नं. नं. 1 को ठे�कामा लागत अनुमानको तुलनामा क�रब शत �ितशत
(0.२० �ितशत मा� घटी ) अंक �वीकृत भएको पाइयो भने कुल २७ म�ये ५ ठे�कामा ५ �ितशत भ�दा कम �ितशत मा� �यून अंकमा �वीकृत गरेबाट पया��

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np118 of 182

मा�ामा �ित�पधा� भएको छ भ�े एिकन गन� सिकएन । बिढ भ�दा बिढ �ित�पधा� गराइ कामको गुण�तरमा समेत किम नआउने ग�र छनौट �ि�या अपनाउनु तफ�
स�ब��धत िनकायको �यान जानु उपय�ु दे�ख�छ ।

९४ बीमा �यव�था
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 112 (१) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन�
िनमा�ण �यावसायीले िनमा�ण साम�ी, �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच�, िनमा�ण काय�को कुनै भाग भ�काउन, हटाउन वा
हानी नो�सानी भए बापत ह�ने खच� वा सो स�ब��ध आनुषाि�क खच� समेटनका लािग �ित�थापन खच�को १५ �ितशत रकम वा अित�र� रकम, िनमा�ण�थलमा �याएको
उपकरण र अ�य व�तुको �ित�थापन खच�, िनमा�ण �यावसायीलाई िनमा�ण�थल सु��पएको िमितदे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमितस�म िनमा�ण काय�को िनयम
११२(२) मा उ�ेख भएको कारण बाहेक अ�य जुनसुकै कारणबाट ह�ने सबै हानी नो�सानी र िनमा�ण �यावसायीको दािय�वह�को बीमा गराउनुपन� उ�ेख छ। यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

९४.१ यस पा�लकाले ठे� का ब�दोब�त गरेका िन�नानुसारका १० लाख भ�दा बढीका िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौता तथा िवल अफ �वा��ट�जज (BOQ) मा बीमा
�यव�था गरेकोमा स�ब��धत िनमा�ण �यावसायीले बीमा नगरेको र बीमा गरेकोमा �ुटी स�याउने अवधी समेतलाई खा�ने �याद स�मको बीमा नरहेको दे�खयो।
काया�लयले िनमा�ण स�झौताको बीमा गरेकोमा बीमाको अवधी स�ब�धमा मोिवलाइजेशन पे�क� िददा वा �याद थप गदा� िवचार नपर् याउनु यसको कारण हो। यसबाट
िनमा�ण काय� तथा य�� उपकरण तथा िनमा�ण संल� �िमक तथा अ�य �यि� समेत जो�खममा रहने र �ित�थापन खच� �यहोन� �ोतको अभावमा िनिम�त संरचनामा
�ित पुगेमा पुनिनमा�ण गन� नसिकने र थप �ययभार पन� दे�ख�छ।अत: तोिकए बमो�जम बीमा गरी िनमा�ण ग�रने योजनामा ह�नस�ने �ित �ित�थापनको �यव�था
गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ। बीमा �यव�था भएको ख�रद स�झौतामा समेत बीमा नगरी िनमा�ण काय� गरेको िन�नानुसारको बीमा �यव�था रकम �.

३,००,८७४।३४ िनयिमत दे�खदनै ।

�स.न. योजनाको नाम कुल लागत
अनुमान Without
Vat and PS

स�झौता रकम स�प�गनु�पन�
अव�ध
(िमित)

स�प�भएको
अव�ध (िमित)

िवमाको�याद िवमाको
घटी
�याद

बीमाकोभु�ानी

१ नगर �मुख
आवास योजना
िनमा�ण गन�
काय�।

२३५४६३०८.०४ Geetanjali Joshila
Shree Krishna JV,
Biratnagar
Morang(६०५९८८९०५)

२३
मंसीर२०७८

१८
फा�गुण२०७८

११
फा�गुण२०७८

७िदन
घटी

५६११७.३

३००,८७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ Construction
of Asphalt
Concrete
Road

३५७६८४९.०५ Biruwa Nikita-Tejas
JV, koshi Sunsari
(६१४७३५९३४)

२०मंसीर
२०७८

१५ मंसीर
२०७८

२०
मंसीर२०७८

५िदन
घटी

९०४४५.४

३ Construction
Of Stadium

१०९३०६११.५४ Khan Builders &
Suppliers
(६०६७०३१०९)

Running Running ८
काित�क२०७८

९२घटी ३०२२४.४

४ Construction
Of Blacktop
Road ward
७

८८१४९२३.८२ Asian Hitech
(६०९८४०६८३)

२०th मंसीर
२०७८

running १ माघ २०७८ १९घटी १२४०८७

ज�मा ३००८७४.३४

९४.२ यस पा�लकाले ठे� का ब�दोब�त गरेका िन�नानुसारका १० लाख भ�दा बढीका िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौता गदा� बीमा �यव�था नग�रएको दे�खयो । काया�लयले
ख�रद स�ब�धमा बोलप� स�ब��ध कागजात तयार गदा� नै िनयमको पालना गन�तफ�  �यान निदनु यसको कारण हो। यसबाट िनमा�ण काय� तथा य�� उपकरण तथा
िनमा�ण संल� �िमक तथा अ�य �यि� समेत जो�खममा रहने र �ित�थापन खच� �यहोन� �ोतको अभावमा िनिम�त संरचनामा �ित पुगेमा पुनिनमा�ण गन� नसिकने र
थप �ययभार पन� दे�ख�छ।अत: तोिकए बमो�जम बीमा गरी िनमा�ण ग�रने योजनामा ह�नस�ने �ित �ित�थापनको �यव�था गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

�स
नं

योजनाको नाम ल ई Without Vat
and PS

िनमा�ण �यवसायी स�झौता िमित स�झौता
रकम

1 Construction of Drain at Duhabi 6 1305793.25 Sagun Nirman sewa Duhabi
(609180787)

1st paush 2077 131593.25

2 Duhabi Municipality Gate 3278812.12 Matiyait Builders Koshi (609735547) 24th paush
2077

3278812.12

3 Construction Of Gravel Road 1198999 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

603617.75

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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4 Construction Of Gravel Road 744292.5 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

603617.75

5 Construction Of Gravel Road 1409333.06 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

720891.55

6 Construction Of Gravel Road 1745359.8 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

892773.45

7 Construction Of Gravel Road 1745359.8 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

986490

8 Construction Of Pitch Road 1223813.48 Harina Nirman Sewa(300019041) 29th Baishakh
2078

1021746

9 Construction Of Gravel Road 1065656.25 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

587953.13

10 Construction Of Gravel Road 576306.9 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

317965.05

11 Construction Of Gravel Road 1008272.5 Yasuki Nirman Sewa Budhiganga
(606690265)

11th Chaitra
2077

560056.25

12 Construction Of Blacktop Road 1728851.27 Tabij Nirman Sewa( 300017881) 20th Baishakh
2078

1466146.32

13 Construction Of Blacktop Road 1086524.99 Tabij Nirman Sewa( 300017881) 18th Baishakh
2078

924576.3

14 Construction Of Drain 1748667.91 AB Engineering &
Constuction(609276624)

29th Baishakh
2078

1213659.84

15 Waste processing Plant 5664564.33 Jalpapur Muslim Nirman
Sewa(300959455)

23rd Jesth2078 4505576.23

16 Construction Of Blacktop Road
ward 11

3435706 Nikita & Raj Consruction,Sunsari
(605988905)

19th Jesth 2078 2723826

17 Duhabi Municipality 3RD Floor
Construction

3653879.66 Ashok Construction (610819706) 19th Jesth 2078 2700767.93

18 Construction Of Pitch Road 1222712.68 Gopal Nirman Sewa, Gadhi 20th Jesth 2078 988093.47

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(300395039)

19 Construction Of Gravel Road 976404.75 Tabij Nirman Sewa( 300017881) 11th Jeth 2078 976404.75

20 Construction Of Gravel Road 743227.32 Harina Nirman Sewa (300019041) 11th Jeth 2078 835582.47

21 Construction Of Gravel Road 875678.8 Tabij Nirman Sewa( 300017881) 11th Jeth 2078 978321.4

22 Construction Of Gravel Road 1415347.33 Gopal Nirman Sewa, Gadhi
(300395039)

20th Jesth 2078 1205472.72

23 Construction Of Pitch Road 1720884.57 Gopal Nirman Sewa, Gadhi
(300395039)

25th Asar 2078 1923333.45

९५ को�ड �टोर िनमा�ण
काया�लयले दहुवी-४ ��थत को�ड�टोर िनमा�णका लािग ठे.नं. ३६-२०७६/७७ को �. ७७८२३०३/५७ ( मू.अ. कर र पी. एस. आइटम बाहेक) लागत अनुमान तयार
गरकेोमा बोलप�को मा�यमबाट � ५७,९५,३८८/२६ (मू. अ. कर समेत) मा दहुवी क��ट��सन ए�ड सा�लायस� (६०६६७६३२) संग २०७७ असार १५ मा स�झौता भई
२०७७ पौष २५ मा को�ड�टोर िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन�मा �याद थप समेत गरी २०७८ असार २९ मा �. ४९,८३,३४४/६१ को काय� स�प� पेश भई काया�लयबाट
�. ४९,२४,३०१/४४ भु�ानी भएको छ।यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्

९५.१ नापजाँचमा फरकः काया�लयले यस ठे.नं. ३६-२०७६/७७ को को�ड�टोर िनमा�णको २०७८/०३/२९ मा �ािव�धक मू�या�न गरी �. ४९,८३,३४४/६१ को ठे�का
स�ब��ध िवल तयार गरी काय� स�प� �ितवेदन समेत पेश गरेको छ। लागत अनुमानको आइटम नं. ११ मा Anchor bolt M१२ मा ४२.६६ के.जी. बो�ट ला�े
उ�ेख छ । उ� बो�ट आइटम नं. १२ मा उ��खत ISNB ११० mm Post ८७४.८० के.जी को ४.८७ �ितशत अनुसार ग�रएको दे�ख�छ। �ािव�धक मू�या�न
गदा� नापी िकतावमा उ� आईटम नं. ११ नदे�खएको र ठे� का स�ब��ध िबल तथा काय� स�प� �ितवेदनमा उ� आइटम नं. १२ को ISNB ११० mm post को
प�रमाण ११६६.४० के.जी मू�या�न भएको आधारमा हेदा� सो आइटम नं. ११ को Anchor bolt m१२ भिनएको आइटम सो को ४.८७ �ितशतले ५६.८० के.जी
नापी ह�नुपन�मा ११६६.४० के.जी नै नापी ह�दा ११०९.६ के.जी बढी नापी भई िनमा�ण �यावसायीको उ� आईटमको कबोल दर �. २०२ �ित के.जी ले �.

२,२४,१३९/४० (मू.अ. कर बाहेक) बढी भू�ानी भएको दे�खयो।उ� को�ड �टोरमा ११६६.४० के.जी बो�ट ला�े गरी नापी गरेको �ुिटपुण� र अित अिव� वसनीय
दे�ख�छ।नापजाँच गन� �जु गन�, भु�ानी गन� आ�धकारीले सिह र याथथ�परक ढंगले नापजाँच नगरी ग��भर लापरवाही गदा� उ� बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ।यसबाट
काया�लयलाई बढी �ययभार परेको दे�खएकाले �ुटीपूण� नापजाँच गन� �सफा�रस गन� तथा �वीकृत गन� �जमेवार �यि�लाई जवाफदेही बनाई बढी भु�ानी भएको
�.२२४१३९/४० मा मू.अ.कर थप समेत �. २५३२७७/५२असुल गरी �देश संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ।

२५३,२७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np122 of 182

९५.२ यस को�ड �टोरेज िनमा�ण योजनाको लागत अनुमान �. ७७,८२,३०३/५७ भएकोमा बोलप�दाताले �. ५७,९५,३८८/२६ (२५.५३% घटी) मा स�झौता गरेकोमा
भएकोमा स�झौताको ८५.९९ �ितशत अथा�त ४९,८३,३४४/६१ को मू�या�न ह� ँदा काया�लयले काय�स�प� �ितवेदन जारी गरेको दे�खयो। तोिकएको ड� इ�,

िडजाइन र �पेिशिफकेशन बमो�जमको काय� नगरेको अव�थामा समेत काय� �वीकार �ितवेदन जारी गरेकोले काम नगनु� पना�को कारण र पु�याई सिहतको भे�रएशन
�वीकृत नगरी घटी काम �वीकार गदा� तोिकएको ल�य पुरा ह�ने दे�खएन। काया�लयले फलामको काय� घटेकाले काय� स�प� �ितवेदन घटी भएको जनाएकोछ । तर
पीयएुफ �यानल लगायतका को�ड �टोरेजका मु�य संरचना समेत घटी िनमा�ण गनु�को औिच�य पुि� गरेको दे�खँदनै । अतः घटी काम गदा� समेत भे�रएशन �वीकृत
नगरी काय�स�प� जारी गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

�स.नं आईटम लागत अनुमानको प�रमाण खुद भएको प�रमाण घटी भएको प�रमाण दर रकम

१. Earthwork ३४.५६ २३.६० १०.९६ २५० ३१७८.४०

२. stone soling ३४.६१ २८.६४ ५.९७ २५०० १४९२५

३. PCC (M१०) ३५.६७ २९.४९ ६.१८ ६००० ३७०८०

४. Brick Masonry १०४.५१ ४२.४२ ६२.०९ ७००० ४३४६३०

५. १२.५ mm thick central plaster ४०४.०७ ३७९.९९ २४.०८ १५० ३६१२

६. PCC ९.४० ५.०९ ४.३१ ८१०० ३४९११

७. Truss workers १३८५४.९२ ४९५७.९६ ८८९६.९६ ४० ३५५८७८.४०

८. Anchor bolt M१२ ४२.७७ ११६६.४० ११२३.४८ २०२ २२६९९५.४८

९. Snpplying & fixing PUF panels ४१८ ३५१.६५ ६६.३५ ३५१.६५ २३३३१.९७

ज�मा १४९३८.५१ ६९८५.२४ १०२००.३८ २४५९३.६५ ११३४५४२.२५

१,१३४,३५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९५.३ यस को�ड�टोरको िनमा�ण काय� २०७८ असार २९ मा स�प� भएकोमा लेखा परी�णको �ममा २०७८/१२/१३ मा �थालगत अवलोकन गदा� उ� को�ड �टोरमा
िव�ुत लाइन जडान गरेको दे�खएन। साथै को�ड �टोर संचालनमा आएको पाईएन् । िच�यान स�ब�धी उपकरण जडान प�चात जेनेरेटर जडान गरेर २ िदन परी�ण
गरी िच�यान भएको आधारमा भु�ानी िदएको काया�लयले जनाएता पिन अ�य को�ड�टोरमा जडान गरीएको ३ सेट Humidifier (which can maintain the

relative humidity PH (RM) up to ९५ % in the cold chamber) ५ सेट रेि�जेनेटर यिुनटल गायतका साम�ीको गुण�तरको अव�था तथा तोिकएको
�पेिशिफकेशन बमो�जमको भए नभएको भनी Post Delivery Inspection (PDI) गरेको दे�खएन्।�यसैगरी आइटम नं. १३ को PUF panels (supplying &

fixing of PUF panels having thickness of at least ७५ mm, PPGI sheet ०.५ mm on both sides) जडान गन� काय�को लागत अनुमान ४१८ वग� िमटर
रहेकोमा ३५१.६५ वग� िमटर को ३ वटा सेट मा� तयार गरी ६६.३५ वग� िमटरको िनमा�ण काय� नगरेको दे�खयो। यस �या�लको Density ४० ± २ kg/m३ ह�नुपन�
उ�ेख भएकोमा सो को समेत �याव टे�ट गरेको दे�खएन्। योजना स�प� भएको ९ मिहनामा समेत संचालनमा नआएको र �ुटी स�याउने अवधी समेत सिकने
अव�थामा समेत योजनाको उपयोग नह� ँदा उ� ७० मे. टनको को�ड �टोरमा ह�न स�ने �ुटी स�ब�धीत िनमा�ण �यावसायीबाट स�याउने अवसर पिन गु�ने दे�ख�छ।
जडान ग�रएका उपकरणको परी�ण �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ साथै उ�े�य अनु�प को�ड �टोर संचालनमा �याउनुपन� दे�ख�छ ।

उ�े�खत त��बरमा संचालनमा नआएको को�ड �टोरेज र भ�केको अव�थामा रहेको आ�मुिनयम पािट�शन देखाइएको छ । 

९५.४ यस को�ड �टोर २०७८ असार २९ मा िनमा�ण स�प� भएकोमा सोमा �ुटी स�याउने अवधी समेत यस १३ मिहनाको िवमा �यव�था तथा काय�स�पादन जमानत
ह�नुपन�मा िवमाको �याद २६ माघ २०७८ स�म भएकोले १८४ िदन घटी दे�खएको छ। �यसैगरी काय�स�पादन जमानतको �याद २०७९ �ावण २८ स�म ह�नुपन�मा
२०७९ �ावण १० स�म भएकोले १९ िदन घटी दे�खएको छ। �ुटी स�याउने अव�ध स�मको िवमा �. ४९,०४३/१७ र �. ७,००,००० को काय�समादन जमानत
पेश ह�नु पद�छ ।

७४९,०४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np124 of 182

९५.५ काया�लयले को�ड�टोर िनमा�ण गदा� बी.एस आईममा रा�ख मू�या�न गरेको िन�नानुसारको आ�मुिनयम �ेम तथा बोड� फुटेको र सािवक हालतमा नदे�खएकोले उ�
�.१०८७७.२७ काय� को �ु�ी स�याउन अव�ध िभ� िनमा�ण �यावसाियबाट गराई पेश गनु�पन� अ�यथा िनजको धरौटोबाट क�ा गरी असुल उपर गन�पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. काम नापजाँच प�रमाण घ.िम दर रकम

ल�बाई चौडाई

१. �यानल बोड� अ�यमुिनयम काय� २.१३ १.२ २.५६ ३७.६६ ९६२५.९०

ज�मा �.(१३% मू.अ.कर थप) १२५१.३७

ज�मा १०८७७.२७

१०,८७७

९५.६ �देश सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त को�ड �टोर भवन िनमा�ण योजना ठे�का नं ०७६।०७७-३६ दहुवी क��ट��सनसंग � ५७९५३८८।२६ मा
संझौता गरी काय� गराएकोमा उ� फम�वाट � ४९८३३४४।६१ अथा�त ८६% भौितक �गित भएको र सो काय�लाइ पा�लकाले काय� स�प� �ितवेदन समेत िदइएको
पाइयो । सो काय�को भे�रएशन वेगर काय� स�प� �ितवेदन िदइएकोले िनयमसंगत नदे�खएको ह�दा भे�रएशन आदेश पेश ह�नुपन� �.

८१२,०४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np125 of 182

९६ भु�ानी बाँक� वेगरको खच� 
�वीकृत म.ले.प.फा.नं. २२१ को ढाँचामा भु�ानी बाँक�को क�चावारी राखी िवगत आ�थ�क वष�को भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सो �यव�था िवप�रत
िविभ� पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को िवगत वष�को �मण खच� तथा रिन� बीलको रकम यस वष� भु�ानी िदइएको �.२९,४३,१५३।- िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं. गो.भौ.नं./

िमित
िववरण भौचर रकम िवगतको खच�

रकम

१ ५४, ५।२४ िविभ� पदा�धकारी तथा कम�चारी २२१८५० २१७८५०

२ १००, ६।२ नगर �मख �ी वेद नारायण ग�छदार १२५९७२ ४५०००

३ १०४४, ११।
२१

जेिशश माग� मधेली जो�ने सडकको कुल IPC-०१ को रकम �.७६,८०,३०३ म�ये शाह िनमा�ण
सेवालाई बाँक� भु�ानी

२६८०३०३ २६८०३०३

ज�मा २९४३१५३

२,९४३,१५३

९७ १९५० २०७८-३-२८ मम�त खच� 
पा�लका र िड�जटेक क��यटुरबीच भएको स�झौता बमो�जम काया�लयमा रहेको क��यटुर, ि��टर, आदी मम�तको लागी २०७७ �ावण दे�ख २०७८ आषाढस�म
अव�धको �.९६,०००।- भु�ानी भएको दे�ख�छ । िड�जटेक क��यटुरसँग स�झौता भएकोमा भु�ानी िदँदा िबल वेगर �ोपाइटर �ी निवन कुमार चौधरीको नाममा
चेक काटी भु�ानी िदएको दे�ख�छ । �यसै गरी पा�लकाको भवनबाटै स�ालन भई रहेको िविभ� वडा काया�लयह� तथा अ�यबाट छु�ै मम�त खच� भएकोले यसरी
दोहोरो ह�ने गरी खच� लेखेको िमत�ययी दे�खएन । केही उदाहरणह� िन�नानुसार रहेकन छन्:

�.सं. गो.भौ.नं./ िमित िववरण भु�ानी पाउने फम� भु�ानी

१ ५०५, ८।१४ नगरपा�लकाको �यापटप मम�त �यू िड. जी. क��यटुर सोलुसन १००००

२ १८५५, ३।२३ उप �मुख�यूको �यापटप मम�त एस. के. क��यटुर ३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८ �माण वेगरको खच� 
१९ २०७८।३।२० (�वा��य) र १७५६ २०७८।३।२० (न. पा. चालु) 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 । नगरपा�लका र िवराटनगर आँखा अ�पतालबीच भएको
स�झौता अनुसार काय��मको २०२१ जनवरी दे�ख २०२१ अप�रलस�म भएको आँखा जाँच िशिवरको लािग नगरपा�लकाबाट �यहो�रएको खच� दईु वटा
उपशीष�कह�बाट �.१०,३०,०८०।- भु�ानी भएको छ । स�झौतामा सज�री भएको �ितवेदन सिहतको कागजात पेश ह�न आएमा नगरपा�लकाले कबोल गरेको रकम
उपल�ध गराउने उ�ेख भएकोमा उपचार भएको �यि�को नाम सिहतको ते�रजमा� समावेश भएकोले मोितिब�द ुर �लाउकोमा सज�री गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

८८३,०००

९९ गैर सरकारी सं�थाबाट ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम, अिभमुखीकरण, सव�लकरण, मूल �वाहीकरण ज�ता काय� िछटो छ�रतो, �भावकारी र
िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट गराउन स�ने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९(१) मा �य�तो कामको लािग ला�े
रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गरी ९९(२) बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सुिचमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई क��तमा
१५ िदनको सूचना �काशन गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको आ�थ�क ��ताव �वीकृत गरी िनयमावलीको िनयम ९९ बमो�जम मु�य अिभवृि� कर दता�
�माणप� �ा� गरेका सं�थाबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�था पुरा नभएका िन�नानुसार सं�थाबाट जनचेतना स�ब�धी ता�लम तथा
अ�य काय��म संचालन गरेको छ । सो काम गराउन स�ने �मता तथा अ�य िवषयह� यिकन नगरी िन�नानुसार �.४२,३०,०००।- खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको
�.

�.सं. गो.भौ.नं./ िमित िववरण फम�को नाम भु�ानी

१ ८७५, १०।२८ सुक�  थैली बनाउने ता�लम �ी समृ� नेतृ�व तथा जागृत म� नेपाल १०००००

२ ९४६, ११।९ मैनब�� बनाउने ता�लम आवाज नेपाल १४००००

३ ९५१, ११।९ बाल काय��म दहुबी नगर बाल स�ाल १०००००

४ ९७३, ११।१२ वेमौसमी तरकारी खेती समाज तथा मानवीय िवकाश काय�कता� समािवका म� १०००००

५ १०३४, ११।२० िकशोरी िश�ा आवाज नेपाल १५००००

४,२३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ १०३५, ११।२० मनोिवमश� ता�लम पह� ँच नेपाल १५००००

७ १०५५, ११।२६ पशु िशिवर स�ालन भलुवा यवुा कृषक समुह १०००००

८ ११३०, १२।९ कानूनी अ�धकार स�ब�धमा आवाज नेपाल १०००००

९ १२४०, १२।२७ िवपद जो�खम �यूिनकरण सामुदाियक मिहला आ�मिनभ�र सेवा के�� १०००००

१० १२४३, १२।२९ अचार बनाउने ता�लम �ी समु�त समाज नेपाल १०००००

११ १२४४, १२।२९ मिहला काय��म आवाज नेपाल २४००००

१२ १२४५, १२।३० लैि�क समानता आवाज नेपाल १०००००

१३ १२५२, १२।३० �यवहा�रक �लखत लेखन पह� ँच सं�था २०००००

१४ १२५५, १२।३१ सरसफाइ ता�लम �गती �वा��य समाज १०००००

१५ १३३५, १।१६ सुक�  थैली बनाउने ता�लम �ी समृ� नेतृ�व तथा जागृत म� नेपाल १५००००

१६ १३५३, १।१९ ि��टल गहना बनाउने ता�लम EPMDC १५००००

१७ १३५४, १।१९ ह�तकला EPMDC १५००००

१८ १३६०, १।१९ जु�ा च�पल बनाउने ता�लम मखमली मिहला कृिष सहकारी सं�था �ल. ३००००० िबल समावेश नभएको

१९ १५३२, ३।१ ढाका कपडा बुनाई ता�लम �ी िनमा�ण लघु उ�मी सहकारी सं�था �ल. २५०००० िबल समावेश नभएको

२० १७१४, ३।१७ सेनीटरी �याद स�ब�धी ता�लम आिदवासी जनजाित महासंघ १५००००

२१ १७२७, ३।१८ कुशन बनाउने ता�लम �ािमन मिहला उ�थान म� १०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ १७२८, ३।१८ �सलाई ता�लम �ािमन मिहला उ�थान म� १५००००

२३ १७६६, ३।२० धान िवउ ता�लम ��स� मिहला कृिष सहकारी सं�था ४०००००

२३ १८५९, ३।२४ नेतृ�व िवकास ता�लम आवाज नेपाल २०००००

२४ १९०२, ३।२५ लघु उ�म ता�लम �यास नेपाल ४५००००

ज�मा ४२३००००

१०० भपा�ई वेगर खच� 
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 । पा�लकाले यस कोषबाट िन�नानुसार साम�ी िवतरण गरी खच� लेखेकोमा भरपाईको �माण संल� नभएकोले �माण पेश गनु�पन� �.

�.सं. गो.भौ.नं./ िमित शीष�क/

उपशीष�क
िववरण रकम कैिफयत

१ ७१२, ९।२२ न.पा. चालु क�बल िवतरण ९९१५७

२ ७६२, ९।२९ न.पा. चालु क�बल िवतरण ३८७०२

३ ७७०, ९।२९ न.पा. चालु क�बल िवतरण ८९३३७

४ १२५०, १२।
३०

न.पा. चालु चै� मिहना नगरपा�लका बैठक
भ�ा

१०७०००

५ १३२६, १।१५ न.पा. चालु खेलकुद साम�ी १०००००

६ १७०४, ३।१७ न.पा. चालु आषाढ मिहना नगरपा�लका बैठक
भ�ा

१११०००

१,०९४,६१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np129 of 182

७ १७५९, ३।२० न. पा. चालु ख�रद ईकाई सिमित बैठक भ�ा ४५०००

८ १९२४, ३।२६ न. पा. चालु २६ थान �ुबवेल िवतरण १९९४२०

९ १५९, १।२३ सशत� चालु EMS smart stove ख�रद २००००० वडा नं ७ र ९ का वडा सद�यले ५० ५० थान एकमु�
बु�झ�लएको ।

१० २१९, ३।१८ सशत� चालु कृिष भ�ा िवतरण १०५००० गो�ी अनुमगन र बैठक भ�ा िवतरणको भपा�ई नभएको ।

ज�मा १०९४६१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०१ अ�य काया�लयको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १८ मा मातहत काया�लयको लािग तालुक म��ालय/िवभागवाट रकम खच� गन� अ��तयारी िदने
उ�ेख छ । यो वष� छु�ै अ��त�व र वजेट �यव�था भएका �ज�ा��थत िन�नानुसार काया�लयलाई �.३,२१,०१३।– भु�ानी गरी अ�य काया�लयको खच� यस
काया�लयले �यहोरेको िनयिमत दे�खदनै ।

गो भौ नं िमित उपशीष�क अ�य काया�लयको िववरण भु�ानीको िववरण रकम

४८४ ८।८ गा पा चालु �हरी चौक� मोटरसाइकल मम�त १८९२०

१६४६ ३।१३ गा पा चालु इलाका �हरी काया�लय दहुवी गाडी मम�त १७०००

१६७७ ३।१५ गा पा चालु अ�थायी ट� ािफक �हरी पो� दहुवी घर भाडा १८००००

१८६४ ३।२४ गा पा चालु �ज�ा �शासन काया�लय ब�दोब�ती साम�ी ९८९९३

४७३ ३।२१ गा पा पँूजीगत �हरी चौक� शु�बारे मोटरसाइकल मम�त ६१००

ज�मा ३२१०१३

३२१,०१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०२ ज�रवानाबाट बढी �ययभार 

साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ को िनयम २१ (३) मा पानी, िबजुली र टे�लफोनको समयमा महसुल नितरी ज�रवाना
ितनु� परेमा काया�लय �मुख तथा लेखा �मुख नै �ज�मेवार ह�ने उ�ेख छ । िबजुली िबल भु�ानी समयमा नह� ँदा पा�लकालाई ज�रवाना �व�प िन�नानुसारको वढी
�ययभार परेको स�ब��धतलाई आव�यक कारबाही गरी समयमा भु�ानी िदने �णालीको सुिन��चता ह�नुपद�छ ।

गो भौ नं िमित उपशीष�क ज�रवाना रकम

७४ २०७७।६।१ न पा चालु १४३१०५

५१७ २०७७।८।१४ न पा चालु ४९०२३

७२० २०७७।९।२३ न पा चालु १५९२७९

७६९ २०७७।९।२९ न पा चालु १००४९

८३८ २०७७।१०।१८ न पा चालु २०००००

९४४ २०७७।११।९ न पा चालु ४६००

९७४ २०७७।११।१२ न पा चालु ६७०८

१७५४ २०७८।३।२० न पा चालु २०५६२

१९०९ २०७८।३।२५ न पा चालु १३१८४

ज�मा ६०६५१०

६०६,५१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०३ २१३ २०७७-११-१७ सवारी साधन ख�रद 

अथ� म�ालय�ारा जारी िनद�िशका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराएको बजेटबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाइने
�यव�था छ । पा�लकाले िव�ीय समािनकरण अनुदानबाट मोटरसाइकल ख�रदमा �.१२,१३,२९९।० खच� गरेको पाइयो । िवकास िनमा�ण काय�मा खच� गनुपन� रकम
सुिवधा तथा उपभोग स�ब�धी काय�मा खच� भएको पाइएकोले िनद�िशकाको प�रपालना नभएको

१,२१३,२९९

१०४ खच�को �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३६(३) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल�
रा�नुपन� तथा िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गन� नसिकने काममा भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� अ�धकारीले �मािणत गरी अ�धकार�ा�
अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई राखु पन�छ । तर यस पा�लकाले िन�नानुसार भु�ानीमा खच�को पु��ाँई गन� पया�� �माण समावेश नगरी भु�ानी िदइएको िन�नानुसार
रकमको पु��ाँई पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./

िमित
ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�/�यि�को नाम रकम कैिफयत

७५८,

९।२९
न पा चालु �लेन िटकट तारा िनरौला, नगर �मुख वेद नारायण

ग�छदार र िवनोद कुमार �यौपाने
३१०६५ �मण खच� िनयमावली बमो�जम दावी नभई

�योजन वेगर �लेन िटकट खच�मा� दावी गरेको

१९३६,

३।२७
न पा चालु २०७७।६।४ दे�ख ६।

८ स�म काठमाड�
�धरे�� कुमार सुितहार ६९००० �मण खच� िनयमावली बमो�जम दावी नगरेको र

एकमु� खाना खच� दावी गरेको

१९६१,

३।२८
न पाल
चालु

पा�ो छपाई Any Time Printing and Suppliers
Pvt. Ltd.

६०००३ �टोर दा�खला नभएको, काया�लय �मुखको
भौचरमा सही नभएको

६४, ५।
३०

न पाल
चालु

�रचाज� काड� िडल�स कमुिनकेशन २५५०० कुन पदा�धकारीलाई िवतरण गरेको र �योजन
उ�ेख नगरी एकमु� खच� लेखेको

१२३५,

१२।२७
न पाल
चालु

�रचाज� काड� िडल�स कमुिनकेशन १७५००

२५६,५६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४९०,

२।२५
न पाल
चालु

�रचाज� काड� िडल�स कमुिनकेशन १६०००

१९८७,

३।३०
न पाल
चालु

�रचाज� काड� िडल�स कमुिनकेशन १७५००

१७४५,

३।३०
न पाल
चालु

सूचना �काशन कम�चारी िमलन के��, सुनसरी २०००० सूनचा �काशनको �माण संल� नरहेको

ज�मा २५६५६८ -

१०५ काय��म भु�ानी
ई�टन� बलुटे ��केट क�ब र यस पा�लकाबीच ��केट नटे बनाउन ेकाय�को स�झौता भएको देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छनः्

१०५.१ नेट बनाउने काय�मा यस �ज�ामा द� कामदारको दररेट �.८०० रहेकोमा �.९०० र अद� कामदारको दररेट ६०० रहेकोमा �.७०० को दरले ७३ man days

भु�ानी भएको पाइएकोले बढी भु�ानी भएको �.७,३००।- असुल गनु�पन� �.

७,३००

१०५.२ ६९१ २०७७-९-१९ काय��म स�झौता फाराम अनुसार अ��तम भु�ानीको लािग साव�जिनक लेखापरी�णको �ितवेदन र स�ब��धत वडा काया�लयको �सफा�रस समेत पेश गनु�पन�मा सो
कागजात संल� नगरी भु�ानी भएकोले िनयिमत नदे�खएको �.

२९२,८३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०६ िवल भरपाई पेश नगरी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात
संल� रा�नुपन� तथा िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गन� नसिकने काममा भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� अ�धकारीले �मािणत गरी अ�धकार�ा�
अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई राखु पन�छ । तर यस पा�लकाले िन�नानुसारको फुटकर खच�बाहेकमा �.२९१३८४ ।- को िवल भरपाई पेश नगरी खच� गरेको
दे�खएकोले खच�को �माण पेश गनु�पन� अ�यथा स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम भु�ानी

५२९-२०७८/३/२६ १३९१८८००६६२८३५०७८
पँुजीगत

वडा नं. ११ का कृषकह�लाई मोटर ख�रद गरी
िवतरण गरेको

िशव ट� ेडस� ए�ड स�लायस�
६०१५८११३५

९५५००

१९१७-२०७८/३/२६ ८०११४४०२००१ चालु वडा नं. ११ का कृषकह�लाई मोटर ख�रद गरी
िवतरण गरेको

िशव ट� ेडस� ए�ड स�लायस�
६०१५८११३५

९५५००

५००-२०७८/३/२३ ८०११४४०२००१ वडा नं. २ खानेपानी टेवेल जडान गरेको समृ� नेतृ�व तथा जागृत म�
नेपाल

१००३८४

२९१३८४

२९१,३८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ मू.अ.कर िबजक जारी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ अनुसार िबस हजार भ�दा मा�थको ख�रद गदा� �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा�
गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य
अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको
ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ । िन�नानुसारको फम�को आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�लमा �थायी लेखा न�बर सच� गदा� िनज पाट� मू�य अिभवृि� करमा
दता� भएको पाइएकोले िनयमानुसार मू.अ.कर िबजक जारी गनु�पन�मा नगरेर नगदी र�सद मा� जारी गरेको दे�खयो । मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�ले कर
िबजक जारी नगदा� मू.अ.कर घटी असुल भएको तथा आयमा समेत उ� रकम समावेश नह�ने भएकोले स�ब��धत फम�ले िबजक जारी गरी कानून बमो�जम गनु�पन�
दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम

५१८-२०७८/३/२५ ८०११४४०२००१ साझा �रटेिन� वाल िनमा�ण, वडा नं. ९ मिदना स�लायस� ६०५७८९८५४ १३१०००

१९२३-२०७८/०३/२६ न पा चालु १० जनालाई ड� ाईिभ� ता�लम ए वन ड� ाईिभ� से�टर
(६०५७३१३३४)

२५००००

४४६-२०७८/०३/१७ ८०११४४०२००१ वडा नं. १२ �ससुवा कलभट� बाटो बनाए बापत �ससुवा कलभट� बाटो िन.उ.स २९३८७५

ज�मा ५४३८७५

१०८ स�परी�णबाट कायम �यहोरा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �ी माधव भ�डारीको आ व
२०७४।७५ को � २ लाखको पे�क� फ�य�ट गदा� बढी �मण खच� दावी गरेको �.३,६०० र कम बील भरपाई पेश भएको �.१६,५६६ समेत गरी �.२०,१६६।०
असुल ह�नुपद�छ ।

२०,१६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०९ अनुदानको अनुगमन 

काया�लयले आफूले संचालन गरेका काय��मको अनुगमन गरी उ� अनुगमन �ितवेदनको आधारमा अनुदान भु�ानी गनु�पन�मा �भावकारी अनुगमन गन� गरेको दे�खएन
। यसका केिह उदाहणहर िन�नानुसार छन् । अनुगमनको अभावमा अनुदानको सिह र यथाथ� उपयोग भएको छ भनी िव�व�त ह�न स�ने आधार दे�खदनै । अतः
का�यालयले काय��म संचालनको अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

गो भौ नं िमित उपशीष�क अनुदान �ापक काय��म रकम

६९५ २०७७।९।२० न पा चालु दगुा� आधारभूत िव�ालय २०००००

१३४३ २०७८।१।१६ न पा चालु आवाज नेपाल िहंसा िपिडत मिहलालाई सहयोग १५००००

१४६६ २०७८।२।२० न पा चालु िहमालय आदश� मा�यिमक िव�ालय िश�क �यव�थापन २०००००

१५५३ २०७८।३।३ न पा चालु सुनसरी �ज�ा मालपोत काया�लय काया�लय स�ालन १०००००

१६६० २०७८।३।१४ न पा चालु ४ वटा कृिष फम� कुखुरा पालन �वध�न २०००००

४१४ २०७८।३।१४ न पा पँूजीगत अ�बय िमया लगायत िविभ� १५० िकसान धानको िवउ िवतरण ४७००००

५६ २०७७।१०।७ सशत� चालु एकता �ान आ. िव. १००००००

ज�मा २३२००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११० िवतरणमु�ख खच� 
पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा उपयोिगताको सृजना नगन� खच�लाई िनय��ण गनु�पन�मा िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाय� काय��म र
�पोजलका आधारमा नगरपा�लकाले आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेत पँुजी �सज�ना नह�ने �कृितका काय��म
जुन िवतरणमूखी र उपयोिगता निदने ��थितमा रहेका खच�लाई िन��सािहत गन� आव�यक दे�ख�छ । ऐनमा सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित
लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानुनी अव�था समेत दे�खदनै । नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� रामधुनी नगरपा�लकाले लि�त समूहको बजेटबाट
िबिभ� िवतरणमूखी योजना काया��वयन गरी खच� गरेको र िवतरण गरेका िबिभ� साम�ीह� स�ब��धत सं�थाले दा�खला गरेको �माण समेत संल� गरेको
नदे�खएकोले काय�िव�धको प�रपालना भएको दे�खएन । केही उदाहरणह� िन�नानुसार छन्ः

गो भौ नं िमित उपशीष�क िवतरणको िववरण रकम

१४३४ २०७८।२।९ न पा चालु १० वटा �यापकटर ४५००००

१५८५ २०७८।३।४ न पा चालु ३० वटा वाटर प�प १०४३५०

१६८४ २०७८।३।१५ न पा चालु खेलकुद साम�ी ८६१०६

ज�मा ६४०४५६

१११ िनद�िशकाको पालना 
नेपाल सरकारले आफुले गन� काम �थानीय सरकार माफ� त गन� गरी कानुनको परी�ध िभ� रही काय��म काया��वयन िनद�िशका हरेक वष� जारी गरेको ह��छ । पा�लकाले
संघीय िश�ाम��ी �तरवाट �वीकृत गरी जारी गरेको काय��म काया��वयन िनद�िशका अनुसार नमुना िव�ालयको बजेट स�व��धत िव�ालयको खातामा िनकासा िदने
उ�ेख छ । पा�लकाले संघीय िश�ाम��ी �तरवाट �वीकृत गरी जारी गरेको काय��म काया��वयन िनद�िशकाको शत�को पालना नगरी सर�वती मा�यिमक िव�ालयको
शैि�क भवन िनमा�णको काम आफैले वोलप� गरी खच� ले�न �.३,४१,७२,०६२।- को स�झौता गरेको र गत वष�स�म �.२,५०,५९,८३१।- भएकोमा यस वष�स�म
�.३,१६,१३,०९६।- भु�ानी गरेकोले संघीय िश�ाम��ी �तरबाट �वीकृत गरी जारी गरेको काय��म काया��वयन िनद�िशका अनुसार काम गन� तफ�  नगरपा�लकाको
�यान जानु पन� �.

६,५५३,२६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११२ संघ सं�थालाई पँूजीगत स�प�� 

�थानीय िनकायले स�ालन गन� िवकासका ि�याकलापले अ�धकतम उपभो�ाको िहत गनु�पन� ह��छ। काया�लयले िन�नानुसारका �लिमटेड दािय�व भएका सहकारी
सं�था तथा अ�य संघ सं�थालाई पँुजीगत �कृतीको संरचना िनमा�ण तथा साम�ी ह�ता�तरण गरेको छ। �यि�गत पह� ँचको आधारमा योजना छनौट गनु� र
काया��वयन गनु� यसको कारण हो। य�ता �कृितका सं�थाह� �लिमटेड दािय�व भएका र �सिमत सद�यको िहतका लािग मा� भएकोले यसबाट आम जनता वा
उपभो�ाले लाभ �लन नस�ने ह��छ। साथै य�ता �कृतीका सं�थाह� िवघटन भएको ख�डमा वा िनिद�� �योजनमा �योग नगरी उपल�ध स�प�ी बेचिबखन गरी �ा�
स�प�� संचालकको �वािम�वमा जाने भएकाले य�ता काय��मबाट �सिमत �यि�ले मा� लाभ उठाउन स�ने ह� ँदा य�तो �कृतीको खच� गदा� द�ुपयोग ह�न नपाउने गरी
सशत� गनु�पद�छ। काया�लय�ारा िनमा�ण ग�रएका भवनह� काया�लयको �ज�मा रहने गरी आव�यक स�झौता गरी िफता� �लने �यव�था िमलाउनु पद�छ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. फम�को नाम (मु.क.द.नं.)/काय� योजना/कय��म भू�ानी

३७८-२०७८/०३/०३ पूजीगत िनमा�ण लघु उ�मी सहकारी सं�था �ल. भवन िनमा�ण १४८४८५।००

५००-२०७८/३/२३ ८०११४४०२००१ समृ� नेतृ�व तथा जागृत म� नेपाल वडा नं. २ खानेपानी टेवेल जडान गरेको १००३८४।००

ज�मा २४८८६९।००

११३ िवतरणमु�ख खच� 
पँुजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा उपयोिगताको सृजना नगन� खच�लाई िनय��ण गनु�पन�मा िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र
�योजनका आधारमा नगरपालीकाले आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ। �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेत पँुजी �सज�ना नह�ने �कृितका काय��म
जुन िवतरणमूखी र उपयोिगता निदने ��थितमा रहेका खच�लाई िन��सािहत गन� आव�यक दे�ख�छ। ऐनमा सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित
लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानुनी अव�था समेत दे�खदनै। नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� यस नगरपा�लकाले लि�त समूहको बजेटबाट िबिभ�
िवतरणमूखी योजना काया��वयन गरी �. ५५४८९८।- खच� गरेको र िवतरण गरेका िबिभ� साम�ीह� स�ब��धत सं�थाले दा�खला गरेको �माण समेत संल� गरेको
नदे�खएकोले काय�िव�धको प�रपालना भएको दे�खएन। पँुजीगत बजेटबाट िवतरणमुखी काय�मा खच� गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म �यि�/फम�को नाम रकम

१९१७-२०७८/३/२६ ८०११४४०२००१ वडा नं. ११ का कृषकह�लाई मोटर ख�रद गरी िवतरण गरेको िविभ� कृषक ९५५००

५५४,८९८

�म भौचर
न�बर
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चालु

५१५-२०७८/३/२५ वडा नं. ३ ��थत नेपाल राि�� य आधारभूत िव�ालयलाई फिन�चर
तथा से�ल� �यान िवतरण गरेको

नेपाल राि�� य आधारभूत
िव�ालय, दहुवी ३

९९६१६

५१४-२०७८/३/२५ वडा नं. १ ��थत नयाँ ई�लाम मदसा� �ा�टोक�का लािग २८ थान
�ला��टक कुस� िवतरण

ई�लाम मदसा� २५३१२

४९९-२०७८/३/२३ ८०११४४०२००१
पँुजीगत

वडा नं. ९ ��थत िव�ण ुमा.िव. पोल िवतरण िव�ण ुमा�यिमक िव�ालय ९८८००

४९०-२०७८/०२/२३ ८०११४४०२००१ खानेपानी टुवेलका सामानह� िवतरण िविभ� १५९३०

४६४-२०७८/०३/२० ८०११४४०२००१ वडा नं. १ मदरसा ई�लामपुर लाई सामानको िवतरण नुरी मदरसा ई�लामपुर १९७४०

४४५-२०७८/०३/१६ ८०११४४०२००१ वडा नं. ४ फिन�चर सामान िवतरण िव.िप आधारभूत िव�ालय २०००००

ज�मा ५५४८९८

�म भौचर
न�बर
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११४ िदवा खाजा
�थानीय र �देश तहमा सशत� अनदुान एवं िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन हुने काय��मसँग स�बि�धत काय��म काया��वयन पिु�तका २०७७/७८ मा
�दवा खाजा काय��म अ�ततग�त �थानीय तहले काय��म काया��वयन गदा� सामदुा�यक �व�ालयमा �ारि�भक बाल �वकास क�ा देिख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल
बा�लकाह�का ला�ग उपल�ध गराउन �व�ालयगत त�या�का ��त �व�ाथ� दै�नक �. १५|- का दरले १८० �दनका ला�ग �व�ालयको खातामा अनदुान �नकासा �दने,
�व�ालय स�ालन भएको �दनलाई मा� आधार मानेर अनदुान �दने �यव�था �मलाउने, �थानीय तहले �दवा खाजा उपल�ध गराईएका �व�ालयको �व�ाथ� दै�नक हािजर�
पिु�तका ( पर��ामा सामेल भएको �दन समेत) को ��त�ल�प �व�ालयका �धाना�यापक र �व�ालय �यव�थापन स�म�तका अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा स�लन
गर� स��या यक�न भए प�चात ्मा� अनदुान �दने �यव�था �मलाउने , यसर� ते�ो चौमा�सकमा �नकासा गदा� प�हलो र दो�ो चौमा�सकमा �नकासा ग�रएको रकम सदुपयोग
भएको स�ुनि�चत गनु�पन� �यव�था गरेको छ । यस पा�लकाले आफु मातहत रहेका �व�ालयह�लाई � ६८४४४५५।०० खाजा रकम उपल�ध गराएको छ । उ�
खाजा रकम उपल�ध गराउँदा �नद� िशका बमोिजम �व�ालयको �व�ाथ� दै�नक हािजर� पिु�तकाको ��त�ल�प �व�ालयका �धाना�यापक र �व�ालय �यव�थापन स�म�तका
अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा स�लन गर� स��या यक�न भए प�चात ्मा� �दनपुन�मा पा�लकाले नमनुा छनौटका आधारमा केह� �व�ालयको हािजर� जाँच गर�
भ�ुानी �दएको जनाएको छ । हािजर सं�या ए�कन नै नगर� खाजा रकम �नकासा �दएकोले �व�ालयह�को उ� अव�धको �मािणत हािजर� पेश गन� लगाई भ�ुानी भएको
रकम � ६८४४४५५।०० �भडान गर� वढ� भ�ुानी भए नभएको ए�कन गनु�पन� देिख�छ ।

११४.१ लेखापरी�णको �ममा पेश भएको हा�जरीह� परी�ण गदा� गोपाल मा�यािमक िव�ालयको वशैाख मिहनामा ४ र ५ क�ा बैशाख ५ बाट शु� भएको तथा १४ गते
स�म स�ालन भएको तथा क�ा २ र ३ वशैाख ३ गतेबाट नै शु� भएको तथा १३ गते प�चात १, २ र ३ का िव�ाथ� सव ैअनुप��थत रहेको दे�ख�छ ।फागुन
मिहनामा क�ा स�ालन ह� ँदा नआएका िव�ाथ�ह� पिन परी�ामा सामेल भएको भिन खाजा माग गरेको र सोही बमो�जम भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।

११४.२ िहमालय आदश� मा�यािमक िव�ालयले िव�ाथ�ह�लाई नै नगद वुझाएको भिन वालिवकास के�� र क�ा १ का िव�ाथ�ले �या�चे लगाई बुझेको भरपाई पेश गरेको
तथा क�ा २ दे�ख ५ स�मका िव�ाथ�ह�को ह�ता�र गन� लगाई वुझाएको भरपाई पेश गरेको छ ।

११४.३ �मािणत नभएको हा�जरी र�ज�रको फोटोकपी परी�ण गदा� पिहले गयल जनाएर पिछ पुनः हा�जरी भएको दे�खने हा�जरी पु��तकाले िव�ालयमा उप��थत िव�ाथ�को
यथाथ� सं�याको आधारमा मा� माग गरेको भिन एिकन गन� स�ने आधारह� दे�खदनै ।

११५ १५२ २०७८-१-१५ िश�ण �सकाई सामा�ी अनुदान 

�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८
को काय��म सं�या २.७.१३.३ को �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाई सामा�ी वापतको यस वष� � १७२०८५०।- िनकासा गरेको छ । �ित िव�ाथ�

५१,५००
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लागत आधारमा िश�ण �सकाई अनुदान भु�ानी गदा� IEMIS को िव�ाथ� सं�याका आधारमा भु�ानी गनु�पन�मा सो भ�दा वढी िव�ाथ� रहेको जनाई वढी भु�ानी
गरेको रकम � ५१,५००।- असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स
न

िव�ालय IEMIS िव�ाथ� सं�या िवतरण िव�ाथ� सं�या वढी कुल वढी

ECD १ १-५ ६-८ ECD १ १-५ ६-८ ECD
@५००

१
@१००

१-५
@१५०

६-८
@२००

१ निवन िश�ा िनकेतन आिव.,

दहूबी २
२१ १९ १२८ ० २४ ३० १४९ ० १५०० ११०० ३१५० ० ५७५०

२ िव.िप.आिव, दहूबी ४ ३१ ० २१६ ० ३३ ० २२६ ० १००० ० १५०० ० २५००

३ पंचायत �ा.िव., दहूवी ६ १५ २१ ९२ ० १८ २५ १०० १५०० ४०० १२०० ० ३१००

४ पंचायत आिव, दहूबी ६ २० ० ० ० २५ ० ० ० २५०० ० ० ० २५००

५ आधारभूत िव�ालय, दहूवी
७ भलूवा

४३ ० ० ३८ ५७ ० ० ३९ ७००० ० ० २०० ७२००

६ भलूवा आिव, भलूवा दहूवी
७ फरसाही

२९ ० ० ० ३१ ० ० ० १००० ० ० ० १०००

७ िब�णू मा.िव., दहूवी ८
सोनापूर

० ० २३१ ० ० ० २४६ ० ० ० २२५० ० २२५०

८ िव.िप.�ा.िव., दहूवी ८
सोनापूर

१८ ० ० ० २० ० ० ० १००० ० ० ० १०००

९ पशूपित �ा.िव., दहूवी ९ ० ३८ १२८ ० ० ४२ १३३ ० ० ४०० ७५० ० ११५०
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सोनापूर

१० शारदा �ा.िव., दहूवी १०
�सम�रया

३५ २२ ९१ ० ३९ २३ ९३ ० २००० १०० ३०० ० २४००

११ जनता मा.िव. दहुवी १०
�सम�रया

२६ ० ० ० ३१ ० ० ० २५०० ० ० ० २५००

१२ �ाम जनता �ा.िव., दहूवी
११ तनमूना

४० ० ० ० ४६ ० ० ० ३००० ० ० ० ३०००

१३ दगुा� आिव, दहूवी ११
तनमूना

६७ ० ० ० ७८ ० ० ० ५५०० ० ० ० ५५००

१४ गोपाल मा.िव., दहूवी ११
तनमूना

० ० १३१ ८३ ० ० १३५ ८६ ० ० ६०० ६०० १२००

१५ कमा� �ा.िव., पूव� दहूवी १२
कूशाहा

० ० १०८ ० ० ० १०९ ० ० ० १५० ० १५०

१६ शारदा आिव, दहूवी १२ पूव�
कूशाहा

२१ ० ० ० २२ ० ० ० ५०० ० ० ० ५००

१७ शा�पा मा.िव. दहूवी १२ पूव�
कूशाहा

५२ ५९ २४२ ८४ ५३ ७८ २७४ ८९ ५०० १९०० ४८०० १००० ८२००

१८ एकता �ानमै�थल �ा.िव.

दहूवी १२
० ३१ ० ० ० ४७ ० ० ० १६०० ० ० १६००
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ज�मा ५१५००

११६ िश�क तलब 

िश�क िकताबखानाबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब खच� ले�नुपन�मा तलवी �ितवेदन पा�रत नगराइ िव�ालयह�लाई िश�कह�को तलब वापत �
५४५४१६००।२० िनकासा िदएको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब िनकासा िदनुपद�छ । पा�रत तलवी �ितवेदन र िव�ालयगत �वीकृत िश�क
दरव�दी िववरण नभएकोले िश�क तलब िनकासा िभडान गन� सिकएन ।िव�ालयगत िश�क कम�चारी अिभलेख खाता रहेको भएतापिन स�पुण� िववरणह� अ�ाव�धक
भएको दे�खदनै ।सािवक �ज�ा िश�ा काया�लयबाट �मािणत िव�ालयगत िश�क दरव�दी िववरण नभएकोले िश�कको तलब स�ब�धमा यथाथ� िव�लेषण गन� सिकदनै
।

११७ बढी तलब 

िव�ण ुमा�यािमक िव�ालय दहुवीका िश�क �ी गु�जा चौधरी २०७७ फागुन १२ मा अिनवाय� अवकाश भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै तलब िनकासा भएकोले
िनजको १८ िदनको स�यकोष थप, िवमा,िवशेष भ�ा सिहतको � २९१५३।० वढी िनकासा भएको रकम असुल गनु�पद�छ ।

२९,१५३

११८ २१६ २०७८-३-१७ काय�स�प� 

िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान अ�तग�त िन�नानुसार अनुदान िदएको छ। �थानीय र �देश तहमा सशत�
अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ मा िव�ान �योगशाला
अनुदान र िश�ण �सकाइमा ICT �योगका लािग अनुदान अ�तरगत �ा� रकम िव�ालयले नमुना िव�ालय स�ालन िनद�िशका, २०७४ को अनुसूचीमा उ�े�खत
मापद�डका आधारमा िव�ान �योगशाला र ICT �याब �यव�थान गनु�पन�, पु�तकालय �यव�थापनका लािग छनोट भएका िव�ालयले अनुदानबाट पा�पु�तक,

पा��म,िश�क िनद�िशका, स�दभ� साम�ी ख�रद गन� साव�जिनक ख�रद ऐन अनुसार खच� गन� र िव�ालयले ख�रद गरेका पु�तकह�को सूिच अिनवाय��ले �थानीय
तहमा पेश गनु�पन� तथा अनुदान �ा� िव�ालयले िनधा��रत मापद�ड र �ि�या अनु�प काया��वयन गरे नगरेको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सोको एक�ित िश�ा
तथा मावन �ोत िवकास के��मा पिन पठाउने �यव�था छ। पा�लकालले यस वष� िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई पु�तकालय, िव�ान �योगशाला र ICT �याव र
काय�स�पादनमा आधारीत अनुदान समेत � २२०००००।०० �दान गरेको छ । उ� अनुदानको स�ब�धमा तोिकए बमो�जमको �कृया पुरा गरी ख�रद गरे नगरेको,
�ज�सी दा�खला गरे नगरेको, स�ब�धमा िनयिमत अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गरेको पाइएन । काय��म पु��तकामा उ�ेख भएबमो�जम �कृया पुरा गरी काय�स�प�
भएको � २२,००,०००।० को �माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम पु�तकालय िव�ान �योगशाला आइ�सिट �याव का.स.मा आधा�रत अनुदान रकम

२,२००,०००
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१. सा�पा मा.िव. दहुवी १२ ६५०००० ५०००० ७०००००

२. गोपाल मा.िव. दहुवी ११ ६५०००० ६५००००

३. निवन िश�ा िनकेतन आ.िव. दहुवी २ ६५०००० ६५००००

४. आधारभूत िव�ालय दहुवी ७ ५०००० ५००००

५. प�ायत आ.िव. दहुवी ५ ५०००० ५००००

६. कमा� आ.िव. दहुवी १२ ५०००० ५००००

७. पशुपित आधारभूत िव�ालय दहवी ८ ५०००० ५००००

ज�मा २२०००००

११९ पा�पु�तक अनुदान 

िश�ा सशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन�
�यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को कृयाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार गत वष�को ई.िम.सको आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� ७५ �ितशत
रकम िनकासा िदनुपन� र नयाँ ई.िम.स �ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट त�या� िभडान गरी थप
पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.३९५, िमित २०७८।२।२५ को प�रप�ानुसार कोिभड-१९
को कारण शैि�क स� २०७८ को ई.िम.स. तयार नभएकोले पुरै रकम िनकासा पठाउन िनद�शन भएको छ । पा�लकाले भौ.नं.१८०-२०७८।२।१० बाट ७५ �ितशत
पा�पु�तक अनुदान बापत �.३३४६८४८/- िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा पुनःभौ.नं. २४८-२०७८।३।२२ बाट थप पा�पु�तक बापत �. १०३५६१६/-

िनकासा िदएको छ। िनकासाको लािग आधार �लएका िव�ाथ�ह� पा�लकाले िव�ालयबाट �मािणकरण गरी माग गरेको र िव�ालयले ई.िम.स मा उ�ेख गरेको
त�यांकसंग िभडान ह� ँदनै । प�रप�का आधारमा िनकासा िदएको रकम शैि�क स� २०७८ को िव�ाथ� भना� सं�या र अ�ाव�धक ई.िम.स को आधारमा उ� रकम
यथाथ� िव�ाथ�लाई िवतरण गन� पा�पु�तक ख�रद भए नभएको हालस�म पिन एिकन गरेको छैन । िव�ाथ� सं�या र पा�पु�तक ख�रद र िवतरण भरपाई िभडान
गरी खच� रकम एिकन गनु�पन� तथा िभडानबाट बिढ रकम िनकासा दे�खएमा संघीय स��त कोष िफता� दा�खला गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२० शीष�क फरक पा�र खच� 
वा�तिवक िव�ाथ� सं�या नै एिकन नभएको अव�थामा � ८९३१६।० बालिवकास सहजकता�को तलब िशष�कमा िविनयो�जत रकम पा�पु�तक ख�रदका लािग
िव�ालयलाई िनकासा िदएको छ । स�ब��धत शीष�क भ�दा फरक िशष�कबाट पा�पु�तक अनुदानमा खच� गरेको दे�खएकोले उ� रकम िनयिमत दे�खदनै ।

८९,३१६

१२१ बढी छा�वृ�� 

�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८
को काय��म काया��वयन माग�दश�नको वँुदा (ट) मा �थानीय तहका लािग िनधा�रण ह�ने अनुदान िव�ालयबाट भ�रने शैि�क त�या� (IEMIS) मा आधा�रत ह�ने
�यव�था छ। िव�ालयबाट त�या� नभरेका/अ�ाव�धक नगरेका कारणबाट �थानीय तहले पाउने अनुदानमा फरक पन� जाने भएकाले आ�नो मातहतका
िव�ालयह�लाई IEMIS अिनवाय� �पले भन�/अ�ाव�धक गन� लगाउने र �ा� ससत� अनुदान िव�ालयलाई िनकासा िदँदा अ�ाव�धक शैि�क त�या� २०७७ लाई
आधार �लनुपन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले IEMIS मा उ�ेख भएका िव�ाथ�लाई स�यापन गरी सोही आधारमा िनकासा िदनुपन�मा पा�लका आफै स�यापनका लािग
िव�ालयको अनुगमन नगरी िव�ालयबाट त�यांक माग गरी सोही आधारमा IEMIS मा उ�ेख भएका भ�दा वढी छा�ा िव�ालयमा रहेको जनाई �ित िव�ाथ� � ४००
को दरले िन�नानुसारका िव�ालयलाई उपल�ध गराएको वढी द�लत छा�ा छा�वृ�ी रकम � ६२०००।०० असुल गनु�पद�छ ।

�स.न. िव�ालय IEMIS अनुसार छा�ा
सं�या

भु�ानी
सं�या

वढी द�लत छा�ा
सं�या

वढी द�लत छा�ा छा�वृ�ी ४००
दर

1 मदन आ��त �ा.िव., दहूबी १ ११० ११४ ४ १६००

2 िव.िप.आिव, दहूबी ४ ११४ ११९ ५ २०००

3 सर�वती मा.िव. दहूवी ५ १८० २०० २० ८०००

4 पंचायत �ा.िव., दहूवी ६ ३९ ४५ ६ २४००

5 भलूवा आिव, भलूवा दहूवी ७
फरसाही

९५ १०२ ७ २८००

6 िब�णू मा.िव., दहूवी ८ सोनापूर १५३ १५६ ३ १२००

६२,०००

�म भौचर
न�बर
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7 पशूपित �ा.िव., दहूवी ९ सोनापूर ६६ ७० ४ १६००

8 िव.िप.�ा.िव., दहूवी १० �सम�रया ८८ ९९ ११ ४४००

9 �ाम जनता �ा.िव., दहूवी ११
तनमूना

८१ ८७ ६ २४००

10 गोपाल मा.िव., दहूवी ११ तनमूना ११७ १२१ ४ १६००

11 कमा� �ा.िव., पूव� दवूी १२ कूशाहा ५४ ५६ २ ८००

12 शा�पा मा.िव. दवूी १२ पूव� कूशाहा १७९ १९७ १८ ७२००

13 नया ई�लाम मदस� दहुवी १ ७२ १३२ ६० २४०००

14 मदसा� �याउल �लाम दहुवी २ ४० ४५ ५ २०००

ज�मा ६२०००

१२२ �वा��य सुर�ा साम�ी िवतरण 

कोिभड-१९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त िविभ� ३२ िव�ालयलाई �. २०५३८००।– भु�ानी गरेको छ।
साथै �. ३१२००० इ�टरनेट जडानको लािग भु�ानी गरेकोमा सोको िवलभरपाई माग गरेको छैन ।�वा��य सुर�ा साम�ी अ�तग�त �. १७९१२००।– भु�ानी
गरेकोमा २०७७ को �मािणकरण गरेको िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी िव�ाथ� रहेको जनाई �वा��य सुर�ा साम�ी िवतरण गरेकोले बढी िवतरण गरेको �. २१२६००।-
असुल गनु�पद�छ।

�स
न

िव�ालय स�यापन िव�ाथ� सं�या �वा��य सुर�ा साम�ी
िवतरण

फरक
िव�ाथ�

�ित िव�ाथ� � २०० को दरले वढी
भु�ानी

१-५ ६-८ ८-१० ज�मा

२१२,६००
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१ जनता मायावती आभू., दहूबी १ ३१० ११६ ४२६ ४८८ ६२ १२४००

२ मदन आ��त �ा.िव., दहूबी १ १८४ ० १८४ २४७ ६३ १२६००

३ मदसा इ�लािमया दहूवी १ ३२९ ० ३२९ ३२९ ० ०

४ नेपाल रा��रय आिव, दहूवी २ ६५ ३२ ९७ ११३ १६ ३२००

५ निवन िश�ा िनकेतन आिव.,

दहूबी २
१४९ ९० २३९ २६३ २४ ४८००

६ भोला िनमा�िव., दहूवी ३ १२० ३७ १५७ १७७ २० ४०००

७ िव.िप.आिव, दहूबी ४ २२६ ६० २८६ ३१९ ३३ ६६००

८ सर�वती मा.िव. दहूवी ५ १७१ २४८ ६३३ १०५२ १०८९ ३७ ७४००

९ पंचायत �ा.िव., दहूवी ६ १०० ० १०० ११८ १८ ३६००

१० पंचायत आिव, दहूबी ६ १२४ ८१ २०५ २३० २५ ५०००

११ आधारभूत िव�ालय, दहूवी ७
भलूवा

२२५ ३९ २६४ ३२१ ५७ ११४००

१२ भलूवा आिव, भलूवा दहूवी ७
फरसाही

१३० ४६ १७६ २०७ ३१ ६२००

१३ िब�णू मा.िव., दहूवी ८ सोनापूर २४६ ११० ५१ ४०७ ४०७ ० ०

१४ िव.िप.�ा.िव., दहूवी ८ सोनापूर ५३ ० ५३ ७३ २० ४०००

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ पशूपित �ा.िव., दहूवी ९ सोनापूर १३३ ० १३३ १६५ ३२ ६४००

१६ बेलाल प��लक �कूल मदसां
दहूवी ९

१९५ ३० २२५ २२५ ० ०

१७ मदसा� त��लगूल इ�लाम दहूवी ९ ३२९ १०६ ४३५ २४७ ० ०

१८ शारदा �ा.िव., दहूवी १०
�सम�रया

९३ ० ९३ १३२ ३९ ७८००

१९ िव.िप.�ा.िव., दहूवी १० �सम�रया १७० ० १७० २६५ ९५ १९०००

२० जनता मा.िव. दहुवी १०
�सम�रया

१३८ २४१ १५० ५२९ ५६० ३१ ६२००

२१ �ाम जनता �ा.िव., दहूवी ११
तनमूना

१३९ ० १३९ १८५ ४६ ९२००

२२ दगूो आिव, दहूवी ११ तनमूना ११८ ४२ १६० २३८ ७८ १५६००

२३ गोपाल मा.िव., दहूवी ११ तनमूना १३५ ८६ ९१ ३१२ ३८६ ७४ १४८००

२४ िहमालय आदश� मा.िव.दहूवी १२
पू.कू

१८२ १२२ ९० ३९४ ४९१ ९७ १९४००

२५ कमा� �ा.िव., पूव� दवूी १२ कूशाहा १०९ ० १०९ १४३ ३४ ६८००

२६ शारदा आिव, दवूी १२ पूव�
कूशाहा

१२२ ९१ २१३ २३५ २२ ४४००

�म भौचर
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२७ शा�पा मा.िव. दवूी १२ पूव�
कूशाहा

२७४ ८९ ४९ ४१२ ४६५ ५३ १०६००

२८ एकता �ानमै�थल �ा.िव. दहूवी
१२

१२७ ० १२७ १५३ २६ ५२००

२९ नया ई�लाम मदस� दहुवी १ १३२ ० १३२ १३२ ० ०

३० ई�लामपुर नुरी मदस� दहुवी १ २१६ ० २१६ २१६ ० ०

३१ मदसा� �याउल �लाम दहुवी २ ९७ ० ९७ ९७ ० ०

३२ �लाह�ल मु��लिमन म�व २१० ० २१० २४० ३० ६०००

१०६३ २१२६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२३ द�लत छा�वृ�� 

स�यापनको लािग िव�ाथ� सं�या उ�ेख गरी पठाउन पा�लकाले िदएको आदेशको आधारमा IEMIS मा भ�दा वढी िव�ाथ� सं�या रहेको जनाई िव�ालयले पठाएको
त�याँकलाई आधार मानी IEMIS मा भ�दा वढी िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� � ४०० को दरले �दान गरेको द�लत छा� छा�वृ�� � १९२००।०० असुल गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको िववरण IEMIS अनुसार िव�ाथ� भु�ानी सं�या वढी द�लत छा� सं�या वढी द�लत छा� छा�वृती

१. निवन िश�ा िनकेतन आिव., दहूबी २ १२ १३ १ ४००

२. सर�वती मा.िव. दहूवी ५ ३८ ४५ ७ २८००

३. पंचायत �ा.िव., दहूवी ६ ११ १५ ४ १६००

४. आधारभूत िव�ालय, दहूवी ७ भलूवा ११३ १२५ १२ ४८००

५. शारदा �ा.िव., दहूवी १० �सम�रया ८ १८ १० ४०००

६. जनता मा.िव. दहुवी १० �सम�रया ३६ ४१ ५ २०००

७. दगूो आिव, दहूवी ११ तनमूना ३५ ३८ ३ १२००

८. कमा� �ा.िव., पूव� दहूवी १२ कूशाहा ६ ८ २ ८००

९. शा�पा मा.िव. दहूवी १२ पूव� कूशाहा ३८ ४२ ४ १६००

ज�मा १९२००

१९,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२४ आईसोलेशन के�� �यव�थापन
काया�लयले �कोप �यव�थापन कोषबाट दहुवी नगरपा�लला वडा नं. ८ ��थत जयकाली िव�कुट ई.�ा.�ल. को भवनमा कोिभड-१९ पोजेिटभ भएकालाई उपचार
�यव�थापनको लािग आइसोलेशन के�� �थापना गरकेो दे�ख�छ। उ� के�� �थापनाका लािग �. ३४,९४,३१२.३५ लागत अनुमान रहेको शौचालय तथा पािट�शन िनमा�ण
गन� दहुवी आइसोलेशन के�� �यव�थापन उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी २ वटा रिनङ िवलबाट �. ३१,४४,८८१.१२ भु�ानी िदएको दे�खयो। यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसारका छन्ः

जयकाल� �व�कुट ई.�ा.�ल.को हाता�भ� संचा�लत त�का�लन आइसोलेशन के�� (हालको नगर
अ�पताल भवन) र सोह� ज�गामा �नमा�ण ग�रएको शौचालय

१२४.१ उ� आईशोलेशन के�� एक िनजी िव�कुट इ��ड� ि��ज �ा.�ल. को ज�गा तथा भवनलाई पुनःिनमा�ण गरी संचालन ग�रएको र उ� आइशोलेशन क��लाई हाल नगर
आधारभूत अ�पतालको �पमा थप संरचना समेत िनमा�ण गरी संचालन गरको दे�खयो।उ� भवन तथा ज�गा िन�ज �वािम�वमा रहेको र यस पा�लकाले �लज वा भाडा
स�ब�धी कुनै पिन स�झौता गरेको नदे�खएको कारण िनजी ज�गामा बनाएको संरचना भिव�यमा िड�मे�टल गनु�पन� भएकोले योजनाको िदगोपन रहने दे�खएन।
पा�लकाले िनजी ज�गामा स�झौता नगरी अ�पका�लक अव�थाको आईसोलेशन के�� �थापन गदा� �. ३४,९४,३१२.३५ को िदघ�का�लन संरचना बनाई �.

३१,४४,८८१.१२ भु�ानी गरेको मना�सव दे�खएन । यसबाट खच� भएको संरचनाको िदगोपन रहने नदे�खएकाले िदघ�का�लन �थािय�व भएको योजना संचालन गन�
तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np152 of 182

१२४.२ आइशोलेशन के�� �थापनाका लािग उपभो�ा सिमितबाट �. ३४९४३१२ ।३५ को िनमा�ण काय� गरी �. ३१४४८८१।१२ भु�ानी गरेको दे�खयो। लेखापरी�णको
�ममा �थलगत अनुगमन गदा� आइटम नं. २६ मा ५० थान काठको �संगल बेड (Bed, bed cover, all complete set) को �ितथान �. ३,५००/- का दरले �.

१,७५,०००/- मू�या�न भई भु�ानी भएकोमा वेडको साइज तथा �पेिशिफकेशन नखुलाएका कारण के क�तो बेड आपूत� गनु�पन� भ�ेमा एिकन ह�न सकेन।
�थालगत अवलोकनबाट खाटको गुण�तर कमजोर रहेको दे�खयो । बारवेड वायर ग�रएको १२ वटा पो� म�ये गेट भ�दा उ�र तफ� का पो�मा ५ लाईन काँडेतार
लगाईएकोमा ६ लाईन नापी गरी बढी मू�या�न गरेको दे�खयो । साथै शौचालयका २ वटा ढोका िवि�एको अव�थामा रहेकोले स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट मम�त
स�भार गनु�पन� र थप काँडेतार लगाउनुपन� दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितबाट उ� �. १९५६।५९ को काय� गराई �माण पेश गनु�पद�छ ।

�स.नं. िववरण रकम

१. आ�यिुनयम ठे�का १६९८।३०

२. काटेतार २.२९ के.जी २५८।२९

ज�मा १९५६।५९

१,९५७

१२५ �कोप �यव�थापन कोष
कोरोना �यव�थापन कोषमा गत वष�को �ज�मेवारी �. १७,१३,७३१।३० रहेकोमा यस वष� बा�, �यि�, संघ सं�था, दाता, नगरपा�लका पूजीगत खाताबाट रकमा�तर गरी
�देश सरकारबाट �. १५ लाख, संघीय म��ालयबाट �. २०,८८,००० समेत ज�मा �. १,०२,४४,००३ भएकोमा यस वष� �. ९१,२२,४९१।०० खच� भई �.

११,२१,५१२ बाक� रहेको दे�ख�छ । उ� बाँक� रकम म�ये एन.आई.सी. ए�सया ब�कमा कोरोना कोष तफ�  �.१०,०१,५९७ र �कोप �यव�थापन कोषतफ�  �. १,१९,९१५
रहेको दे�ख�छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्ः

१२५.१ �कोप �यव�थापन कोष तथा कोरोना कोषबाट िन�नानुसार खच� भएकोमा �ित�पधा� नगरी सोझै ख�रद गरेको, िबल भरपाइ पेश नभएको, �ज�सी दा�खला नगरेको,
खच�को पया�� पु��ाइ पेश नभएको िन�नानुसारको खच� � 7,76,0,678/94 को स�ब�धमा थप �माण पेश गरी िनयिमत समेत गरी पेश गनु�पद�छ ।

१ गो.भौ. नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम (मु.क.द.न) रकम थप �माण
पेश गनु�पन� /
िनयिमत

७,७६०,६७८

�म भौचर
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गनु�पन� रकम
�.

�कोप �यव�थापन कोष (SUTRA सु�मा रहेको)

7-2077/06/14 �कोप िभटीएम ख�रद
(500*280.01)

�गती इ�पोट� ए�ड ए�सप�ट (609781579)

बाट सोझै ख�रद
140007।०० 140007

10-2077/07/03 " शौचालय सफाई 12500।००

८-२०७७/06/21 इ�टरनेट जडान कने�ट नेपाल नेटवक� स् 41000।००

6-2077/06/14 " शव �यव�थापन �िदप कुमार �संह 8000।००

5-2077/6/13 " िव�ापन र माइिक� 46700।००

4-2077/06/12 " िव�ुत महशुल 20041।००

१२-2077/07/05 िचया खच� रिब�� कुमार रौिनयारलाइ भु�ानी 2126।००

13-2077/07/04 " िचया खच� बाबु राजवंशीलाइ भु�ानी 4200।००

14-2077/7/04 " आट�स लेखेको �यू सोनी आट�स 12000।००

15-2077/07/04 " �लाि�क ड�बा ख�रद ओमवार जेनरल �टोरबाट सोझै खरीद 15940।०० 15940

16-2077/07/04 " फिन�चर ख�रद सागर ��टल फिन�चर उ�ोग ( 302724789)

बाट सोझै खरीद
93917।०० 93917

17-2077/07/05 " जो�खम भ�ा १०० �ितशत
समेत तलव

कमल कुमार ब�याल (ए�बुले�स चालक) 30000।००

�म भौचर
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१८-2077/07/05 " लाइफ �वाय साबुन(4687

थान)

यसोदा �टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� ( �ित
साबुन ५९ �ामको � १६) िवतरणको भरपाई
नरहेको

74995।०० 74995

19-2077/07/05 " सेिनटाइजर र मा�क ख�रद �काश �टोस� स�लायस�बाट सोझै ख�रद 450000।०० 450000

20-2077/07/16 " िव�ुत् ,पानी महसुल 7029।००

21-2077/07/16 " खाना ना�ता-१५१ जना शंकर टे�ट हाउसमा खाजा खाने �यि�को
उप��थित र डाइट �ल� िववरण नरहेको

58890।०० 58890

19-2077/07/17 " पानी ट�क� कलर �यू सगरमाथा ट� ेड�स 7490।००

23-2077/07/19 " खाना खच� शंकर टे�ट हाउसमा खाजा खाने �यि�को
उप��थित र डाइट �ल� िववरण नरहेको

54990।०० 54990

24-2077/07/21 " �रजाज� काड� िवतरण िपंिक भगतलाइ भु�ानी भएकोमा �योग गरेको
भरपाइ नरहेको

8800।०० 8800

25-2077/07/21 " मेिडकल उपकरण
ख�रद(प�सा अ��सिमटर
�ितथान 5537, ड�टिवन �.

734.50 र स�जक� मा�क
�ितथान � ७.345)

मेिडसज� ट� ेडस� (301224048)बाट सोझै खरीद 409822।०० 409822

26-2077/07/21 " टे�लिभजन सुया� �शा�त �माइल ए�रना टे�लिभजन �ा.�ल. 28250।००

27-2077/07/26 " म�ु म�रक आइसोलेशनमा ब�दा िवरामी भएकोले आ�थ�क
सहायता िदएकोमा कानूनमा �यव�था नरहेको

5000।०० 5000
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नरहेको

28-2077/08/08 " च�दन म�डल खाना खच�को िव�तृत िववरण नरहेको 18720।०० 18720

29-2077/08/09 " चालक म�डल 30000।००

30-2077/8/14 " �सरानी ड�ना ख�रद हनुम�ता इ�टर�ाइजेजबाट सोझै ख�रद 25312।०० 25312

31-2077/08/17 " टायर ख�रद जयराम टायर हाउसबाट ख�रद गरेकोमा मम�त
अिभलेख नरहेको

56400।०० 56400

11-2077/07/03 " दहुवी आइसोलेशन के��
�यव�थापन

सिमित माफ� त िनमा�ण काय� र ख�रद काय�
गरेकोमा साव�जिनक परी�ण नभएको

1647499।०० 1647499

3-2077/05/30 " " सिमित माफ� त िनमा�ण काय� र ख�रद काय�
गरेकोमा साव�जिनक परी�ण नभएको

1497381।०० 1497381

33-2077/08/21 " आईशोलेशन के�� कोष 2077

मा अनुदान
िवल भरपाई पेश नगरेको 300000।०० 300000

34-2077/08/22 " जो�खम भ�ा मुन म�रक, नरेश डोम 35000।००

35-2077/09/21 " क�बल िवतरण (680 थान *

734।50)

दाहाल स�लाय�स ए�ड ट� ेडबाट ख�रद गरी
िवतरण गरेकोमा िवतरणको भरपाई नभएको

499460।०० 499460

36-2077/09/22 " सरसफाई कम�को जो�खम
भ�ा िव�दे�वर �साद
महतोलाई भु�ानी

मैिन म�रक �. 6,000।00 र
नरेश डोम �. 8,100।00 को भरपाई पेश
नभएको

14100।०० 14100

37-2077/09/29 " अ�थाई कोिभड अ�पतालका िनयिु�को कागजात संल� नरहेको 46500।०० 46500
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कम�चारीको तलव भु�ानी

38-2077/10/11 " ऊनीको �वेटर टोपी सेट
िवतरण

1020 थान �ित थान �. 490।00 ले िवतरण
गरेकोमा िव�ाथ�ले बुझेको भरपाई पेश नभएको

499801।94 499801.94

39-2077/10/18 " काया�लय सामान ख�रद हािप�क, ताला, आिद 15992।00

40-2077/10/25 " ऊनीको �वेटर टोपी सेट
ख�रद

21 सेट िव�ाथ�लाई िवतरण गरेको भरपाइ पेश
नभएको

10290।00 10290

41-2077/10/29 " माघ मिहनाको तलव भु�ानी िनयिु�को कागजात नरहेको 46500।00 46500

44-2077/12/11 " आगलागीको राहत- स�तोष
कुमार पासवान

कानुन नभएको अिनयिमत 10800।00 10800

48-2077/12/12 �कोप फागुन मिहनाको तलव िनिकता िव.के. पौडेल, संिगता चौधरी, यसोदा
िनरौला ितिम�सेना

46500।00 ४६५००

49-2077/12/25 " चै� मिहनाको तलव " " 76500।00 76500

52-2078/01/10 " िव�ुत महसुल भु�ानी ज�रवाना भु�ानी - २०७७ मंसीर २८ मा �.

49,023।51, 2077 माघ १९ मा �. 10,071।
21, गरी �. 59,094।72 ज�रवाना भु�ानी
गरेकोमा स�ब�धीत �यि�लाई �ज�मेवार
बनाउनुपन�

79472।00 79472

53-2078/02/23 " बैशाखको तलव भु�ानी 46500।00

59-2078/02/23 " िव�ापन �शारण जनता �शारण तथा �काशन (600425821) 35000।00
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60-2078/02/24 " धारा जडानको भु�ानी दहुवी खानेपानी योजनालाई भु�ानी 31220।00

62-2078/02/30 " साउ�ड �स�टम भाडा �वा�ती क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिन�स 20000।00

63-2078/02/30 " बेड �सट, �सरानी खोल ख�रद �भा गाम��टबाट सोझै ख�रद 51675।46 51675

64-2078/02/30 " अ�यमुुिनयम पािट�शन िनिम�सा ए�ड िभिनसा क��ट��शन �ा. �ल.बाट
सोझै ख�रद

498939।00 498939

65-2078/02/30 " ि�ज ख�रद 170 �लटर
-हाईससे�स २ थान

�यू �सता स�लायस�बाट सोझै ख�रद 56274।00 56274

68-2078/03/02 " तलव भु�ानी जे� मिहना 46500।00

69-2078/03/04 " ि�ज लगायतका सामान ख�रद �सता स�लायस�बाट सोझै ख�रद 76105।00 76105

70-2078/03/04 " डसना लगायतका कपडा
ख�रद-४ सेट

रतन �टोरबाट सोझै ख�रद 7860।00 7860

71-2078/03/04 " �रचाज� काड�-�वा��यका
कम�चारी

21 जना म�ये 10 जना को मा�, भरपाई रहेको
11 को पेश नभएको

6000।00 6000

72-2078/03/04 " स�टवेयर ख�रद (HMIS-
Hospital Management
information system)

वेभस�ट आई.ऐ नेपाल �ा.ली (604375333)

बाट सोझै ख�रद
298885।00 298885

73-2078/03/06 " फिन�चर ख�रद सागर �टोस� फिन�चर उ�ोगबाट सोझै ख�रद 51772।00 51772

75-2078/03/21 " असारको तलब खच� भु�ानी 46500।00

76-2078/03/21 " " तलब खच� 208854।00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np158 of 182

77-2078/03/28 " मेिडकल उपकरण ख�रदः �ित
थान बाइनाकुलर
माइको�कोप- �. 2,03,400।
००
वेडसाइड ���न- �. 8,475।
००
इमरजे�सी �ट� ेचर ट�ली- �.

39,550।००
इमरजे�सी मेिड�सन ट�ली- �.

62,150।००
िनिडल िड�ट� ोयर (कटर)- �.

4,520।००

पशुपित स�ज�कल( 603717510) बाट सोझै
ख�रद

331090।00 331090

78-2078/03/23 " मेिडकल उपकरण ख�रदः �ित
थान स�सन मेिशन - �.

28,250।००
भाईटल मोिनटर पोट�वल - �.

1,50,000।००
भाइटल मोिनटर बाल- �.

1,40,000।००

अ�लसा स�ज�कल स�लायस�(613379094)

बिढ सोझै ख�रद बजार मू�य भ�दा बढी दरमा
ख�रद, सपेिशिफकेशन नभएको ख�रद
प�चातको PDI परी�ण नगरेको ( थप �यहोरा
मा�थउ�ेख छ )

335200।00

60-2078/03/29 " �वयंमसेवकलाई खाजा खच�
बापत िव�दे�वर �साद महतो
माफ� त भु�ानी जो�खम भ�ा
िवतरण

�ित �यि� �. 200 ले भु�ानी गरेको 60000।00

81-2078/03/09 " जो�खम भ�ा िवतरण 533972।21

ज�मा 92,30,271।
61
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१.२ कोरोना �यव�थापन कोष (सु�मा नरहेको)

1-2077/04/02 कोरोना
कोष

जयका�ल िव�कुट इ�डि��ज
�ा.�ल. मा आइसोलेशन
बनाउन सरसफाई �याला
भु�ानी

एक तह मा�थको �वीकृित बेगर अमानतमा काय�
गरेको- धन. ब. काक�

24,657।०० 24,657

3-02077/05/02 " पदमलाल बा�तोला सश�
�हरी जवानलाई भु�ानी

राशन खच�को िव�तृत िविवरण राशन दर �.

157 को पु�ायाई पेश नभएको
46,001।०० 46,001

4-2077/05/02 " �वारे�टाइन खच�-उिचत
नारायण साहलाई िवएको

" " 13,502।००

5-2077/05/04 " �यारे�टाइनमा काम गन�
भा�सेको तलब खच�

रं�जत कुमार साह – 21000।०० ( मा�से)

अजु�न हलवाई -15000।०० (भा�से सहयोगी)
अं�जत मि�क – 13000।०० (सरसफाइकम�)
िनयिु�को कागजात पेश नभएको,

49,000।०० 49,000

6-2077/05/07 " �वारे�टाईनको खाना खच� िवल भरपाई वेगर �ित छाक �.157 का दरले
भु�ानी गरेको, भरपाई पेश नगरेको

21,666।०० 21,666

7-2077/05/07 " ब�ीको िमटर जडान र मू�य मू�याि�त 7523 यिुनटको रकम 148955040

भु�ानी गरेको �वाभािवक नदे�खएको
1,48,955।40 1,48,955.40

10-2077/05/31 " भ�सेको तलब र खाना खच� खानाको िवल भरपाई नरहेको 1,30,324।58 1,30,324.58

11-2077/05/31 " उिचत नारायण पे.फ. र
भु�ानी

खाना खच�को िवल भरपाई र िव�तृत िववरण
नरहेको

53,158 53158
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ज�मा 487263।98

ज�मा थप �माण पेश गनु�पन� ९७,१७,५३५। 7760678.94

१२५.२ खाता ब�द गनु� पन�ः गत बष�को बाँक� मौ�दात �. १७,१३,७३१।३० रहेको कोरोना कोषमा गत वष� नसािटएको चेक ९,२७२।००, उ�ोग �यावसायीबाट �.

५,००,०००/- र िबिभ� दाताबाट �. १२,५०,००० गरी ज�मा ३४,७३,००३/- आ�दानी भएकोमा SuTRA स�टवेयर भ�दा बािहरबाट �. ४,७१,४०६/- बजेट
खच� तथा �. २०,००,०००/- �कोप �यव�थापन कोषमा रकमा�तर गरी �. १०,०१,५९७ मौ�दात रहेको छ। �कोप �यव�थापन कोष बाहेक SuTRA बािहरबाट
संचालन ग�रएकोले यस कोरोना कोष ब�द गरी संिचत कोषमा रकम ज�मा गनु�पन� दे�ख�छ।

१,००१,५९७
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१२५.३ काया�लयले सोझै ख�रदको मा�यमबाट भाइटल मोिनटर (पोट�वल) थान १ �. १,५०,०००/- मा र भाइटल मोिनटर (वाल) �. १,४०,००० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ।
काया�लयले सोझै ख�रदको मा�यमबाट उ� आइटम अ�लसा स�ज�कल स�लायस� (६१३३७९०९८) बाट ख�रद ग�रएकोमा �पेिशिफकेशन बेगर ख�रद गरेको र
आपूत� प�चातको Post Delivery Inspection-PDI गरेको दे�खएन।उ� ख�रद गरेको पोट�वल मिनटर CONTEC TM Patient Monitor Model:CMS ७०००
SN.२१०५०२०००५८ र वाल मिनटर को सोिह मोडेलको SN.२१०५०२०००६९ को हाल लेखापरी�ण अवधी २०७८/१२/१६ को बजारमू�य मू.अ.कर समेत
�. ६७५००/- रहेको पाईयो ।काया�लयले िवना �ितवपधा� सोझै ख�रदको मा�ममबाट �पेिशिफकेशन वेगर नै सोही सामान हालको बजार मू�यको क�रव २.२२ गुणा
बढी मू�यमा ख�रद गरेको दे�खयो।यसबाट िमत�ययीता कायम भएको दे�खदन्ै। अत: यस �कोप �यव�थापन कोषबाट ख�रद ग�रएका मेिडकल औजार उपकरण तथा
अ�य साम�ी ख�रद को दर स�ब�धमा छानिवन गरी त�कालीन अव�थाको सामा�य बजार मू�य भ�दा बढीमा ख�रद गरेकोमा सो मा संल� स�ब��धत �ज�मेवार
�यि�लाई समेत जवाफदेही बनाई स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

पा�लकाले ख�रद गरेको मिनटरको अिघको भाग र पछािडको �स�सयल न�बर

२९०,०००

१२६ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
सरकारले �दान गन� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� ऐन र िनयमको अ�धनमा रही �यव��थत, �भावकारी र पारदश� ढंगले िवतरण गन� गृह म��ालयले तयार पारकेो
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार यस पा�लकाले िन�नानुसारको ५ सेवा �दायक बै� माफ� त काय�िव�धको दफा २२(२) को शत� नं. ७ अनुसार �.

९७८७५९५५।- भ�ा िवतरण गरकेो जनाई �. १६४६५२८ िफता� गरकेो छ। यो वष� वालवा�लकाको पिहलो िक�ता बै�बाट िवतरण नगरी पे�क� �. १२१८८४१।– �लई
�. १६२३४।– िफता� गरी पे�क� फ�य�ट गरकेो छ।
यस पा�लका अ�तग�त १२ वडा रहेकोमा नमुना परी�णको अनुसार सबै भ�दा बढी सं�यामा लाभ�ही भएको वडा १२ र पाँच� �थानमा रहेको वडा ७ को परी�ण गदा�
िन�नानुसार �यहोराह� रहेको छ:
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१२६.१ बढी भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १५ अनुसार भ�ा खाइपाई आएको कुनै �यि�को मृ�य ुभएमा मृ�य ुभएको िदनस�मको
भ�ा मृतकको न�जकको हकवालालाई भु�ानी िदने �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले नमुना परी�णमा छनौट भएका वडाह� वडा नं. १२ र ७ मा परी�ण गदा�
िन�नानुसारको लाभ�ाहीह�को मृ�य ुप�चात पिन िनकासा भएको पाईएकोले �य�तो िनकासा भएको रकम स�ब��धत सेवा �दायक ब�क रो�का राखी तथा िवतरण
भएको पाईएमा बु�झ�लनेबाट �. २८,४००।– असुल गरी संघीय संिचतकोषमा ज�मा गनु� पद�छ। अ�य वडाह�को हकमा पा�लका आफैले परी�ण गरी बढी भु�ानी
भएको रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा ज�मा गनु�पद�छ ।

नाम थर समुह चौमा�सक नाग�रकता नं. िववरण रकम

वडा नं. १२

दिुहया देबी था�नी जे� नाग�रक पिहलो ३३०३ िमित २०७७।६।१४ मा मृ�य ुभै पिहलो िक�ताको पुरै भु�ानी ४६००

माने दास झागड जे� नाग�रक पिहलो १०५७-३६५ िमित २०७७।६।२३ मा मृ�य ुभै पिहलो िक�ताको पुरै भु�ानी ३७००

भेमी देवी राजबंशी जे� नाग�रक पिहलो ११०३४ िमित २०७७/६/१५ मा मृ�य ुभै पिहलो िक�ताकफ पुरै भु�ानी ४५००

संझा देवी पासमान दो�ो ०६३०१४-७९ िमित २०७७/६/१५ मा मृ�य ुभै दो�ो िक�ताकफ पुरै भु�ानी ४५००

फुदनी थ�नी दो�ो ५०२३-१६४ िमित २०७७/६/१६ मा मृ�य ुभै दो�ो िक�ताकफ पुरै भु�ानी ४४००

वडा नं. ७

असरा था�नी दो�ो ०६३७३५/५७६ िमित २०७७/१०/१८ मा मृ�य ुभै दो�ो िक�ताकफ पुरै भु�ानी ४२००

गनेशी साह हलुवाई दो�ो ३४२/१७ िमित २०७७/११/५ मा मृ�य ुभै दो�ो िक�ताकफ पुरै भु�ानी २५००

ज�मा २८४००

२८,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२६.२ दोहोरो भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै अिनवाय� �पमा नवीकरण
गरेर �णालीमा अ�ाव�धक गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै�
माफ� त गनु�का साथै बै�मा त�या� आदान �दान गदा� सुरि�त API, Forward Feed/Reverse Feed ज�ता िव�ुतीय मा�यमबाट मा� गनु�पन� उ�ेख छ। यस वष�
पा�लकाले भ�ा िवतरण बै� माफ� त गरेमा लाभ�ाहीको भ�ा भु�ानी �ितवेदन अथा�त काय�िव�धको दफा २९ को उपदफा २ अनुसारको �ितवेदनमा अनुसूची १
अनुसारको बै� खाता दोहोरो दे�ख सो स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गनु� पद�छ। नमुना छनौटको आधारमा कृिष िवकास बै�बाट िवतरण भएको परी�ण गदा�
िन�नानुसारको दोहोरो भु�ानी �. ३६,०००।- असुल गरी संघीय संिचत कोषमा ज�मा गनु� पद�छ। अ�यको हकमा काया�लयले नै परी�ण गरी दोहोरो परेको रकम
के��ीय संिचत कोषमा ज�मा गनु� पद�छ ।

�.सं. प�रचयप� नं. नाम �ल� िक�ता सामा�जक सुर�ाकोिक�सम बढी भु�ानी ब�क खाता नं

१ २०१४०२१४०००८९ कमला ख�वे मिहला ते�ो जे� नाग�रक एकल मिहला ८००० ०६०२८००८२९९५१०१८

२ १९९७०११७००१५६ ब�ी �साद रौिनयार पु�ष ते�ो जे� नाग�रक भ�ा(७०बष�
मा�थ)

१२००० ०६०२८००८३०१४५०१७

३ २०२२०२२१०००७९ अिह�या देवी
हलुवाई

मिहला दो�ो िवधवा ८००० ०६०२८०११७६२४८०१०

ते�ो िवधवा ८००० ०६०२८०११७६२४८०१०

ज�मा ३६०००

३६,०००

१२६.३ भु�ानी समायोजनः काय�िव�धको दफा २९ (२) मा सेवा �दायक माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� �थानीय तहले काय�िव�धको अनुसूची १२ बमो�जमको
ढाँचामा िहसाब िमलानको भु�ानी �ितवेदन �णाली माफ� त िवभागमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था रहेको छ। यस वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग
पा�लकाले �. ९,९५,२२,४८३।– िनकासा गरेकोमा �. ९,७८,७५,९५५।- िवतरण गरी बाँक� रकम �. १६,४६,५२८।– िफता� गरेको छ। तर भ�ा िवतरण �णाली
(MIS) अनुसार लाभ�ाहीको खातामा �. ९,७७,५५,०८९।– मा� िवतरण भएको दे�खएकोले फरक �. १,२०,८६६।– को िहसाब िमलान भएको नदे�खएकोले
असुल बै�बाट असुल गनु�पद�छ।

१२०,८६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२६.४ लाभ�ाहीको निवकरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ४ अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� ग�रहहेका लाभ�ाहीले चालु वष�मा
समा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ�, �य�तै अश�, असहाय वा न�बे वष� मा�थका
जे� ना�रकको हकमा िनयमावलीको िनयम ५ को उपिनयम (२) बमो�जम संर�क वा माथवर �यि� माफ� त वाहेकका नवीकरणको लािग लाभ�ाही �वयम् उप��थत
भई िनवेदन गरेकोमा वडा सिमितबाट नवीकरण भई आए प�चात �णाली (MIS) मा �िवि� गरी नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ। यसरी �याद िभ� नवीकरण नभएका
लाभ�ाहीको लगत क�ा गरी िनजले पुनः लाभ�ाहीमा सूिचकृत ह�न चाहेमा ऐनको दफा १२ बमो�जम िनवेदन िदई सेवा �लन स�ने �यव�था गरेको छ। यसरी
लाभ�ाहीको नाम �णालीमा अ�ाव�धक नगरी भ�ा िवतरण भएमा उ� रकम भु�ानी खच� ले�ने अ�धकारी र लेखा रा�ने कम�चारीबाट दामासाहीले असुल उपर
ग�रने �यव�था सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (३) मा उ�ेख गरेको छ। यस पा�लकाले लाभ�ाहीको निवकरणको लािग
िनवेदन वेगर एकमु� िवगतको सं�या वरावर नै निवकरण गरेको छ। िनवेदन परी�ण गदा� िनवेदन नभई पुरानो भु�ानी काड�बाट गरेको पाईएकोले निवकरण गन� अ��तम
िमित काित�क मसा�त िभ� नै निवकरणको लािग िनवेदन िदएको भ� सिकएन । यसबाट लगत क�ा ह�नुपन� लाभ�ाहीह�को लगत क�ा नह�ने तथा नयाँ दता�को लािग
िनवेदन िदएमा दोहोरो पन� दे�खएकोले उ�े�खत कानुनको पालना भएको नभएकोले लाभ�ाहीको सं�या यिकन ह�न सकेन ।

१२७ ३७ २०७८-३-३० धान िदवस 

धान िदवस मनाउनको लािग यस काया�लयले � १०५०००।०० खच� गरेको छ । उ� खच� अ�तरगत १५१ वटा िट सट� ख�रद � ७५४९८।६५ र वाँक� रकमको
�यानर ख�रद तथा टे�ट कुस� र १५१ जनालाई खाजा �यव�थापन वापत खच� भएको छ । धान िदवसको अवसरमा कृषकलाई खेती काय�मा �ो�साहन ह�ने िक�समका
काय��म स�ालन गनु�पन�मा सो बमो�जमको काम भएको पाइएन । िदवसको �पमा सामा�ी ख�रद र िवतरण गरी िवतरणमुखी काय� तथा खाजा खच� ज�ता िशष�कमा
बजेट खच� गन� �वृ��मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२८ ३४ २०७८-३-२७ फलफुलको िव�वा िवतरण 

पा�लकाले ५० �ितशत लागत साझेदारीमा िविभ� कृषकह�लाई िन�नानुसारको िव�वा �लोबल नस�रीबाट �.५,००,०००।० मा ख�रद गरी िवतरण गरेको छ । ख�रद
भएका िव�वाह�को उचाई िवलमा उ�ेख नगरको तथा उ� िव�वाह� �ज�ा दररेट र कृिष डायरीमा उ�ेख दर भ�दा िन�नानुसार बढी दरमा ख�रद गरेको दे�खयो ।
यसबाट पा�लकालाई अ�धक �ययभार परेको दे�खएकोले न�स�भ�दा वढी दरमा ख�रद गरी भु�ानी गरेको िन�नानुसारको �.७७,५००।० असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स न िव�वा िववरण प�रमाण ख�रद दर कृिष डायरी / �ज�ा दर रेट वढी �यय ५० �ितशत मा�

१. मालदह आँप १००० ११० ७५ १७५००

२. अ�पा�ल आँप ७५० १३० १०० ११२५०

३. �लिच �सडलेस (कलमी) ७५० १३० ७५ २०६२५

४. कागती कलमी ७५० १२० ४५ २८१२५

ज�मा ७७५००

७७,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२९ ता�लमको न�स� 
यस पा�लकाले साव�जिनक खच� स�ब�धी कुनै मापद�ड तथा िनद�िशका बनाएको छैन । �देश न�बर १ आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालयबाट जारी साव�जिनक
खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को दफा ६ को �स.नं. ४ मा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारका
ता�लमका �ोत �यि�/�िश�कको पा�र�िमक, सहायक �तरको �थानीय �तरमा काय�प� बापत �. ७००।– र क�ा स�ालन वापत �. ६००।– भु�ानी गन�
�यव�था छ। तर सोही बँुदामा स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक पाइने
छैन तर काय�प� वापतको रकम पाउने छ भ�े �यव�था रहेको छ। कृिष शाखाबाट उ� िनद�िशका बमो�जमकै दरमा काया�लय �मुखबाट लागत अनुमान �वीकृत गराई
�थलगत घु�ती ता�लम स�ालन गरेको छ । उ� ता�लम अ�तरगत १८ वटा कृषक समुहलाई �िश�ण गदा� काया�लयकै कम�चारीले क�ा �लएको अव�थामा समेत
काय�प� र क�ा स�ालन वापत समेत �ितक�ा �. १३००।– भु�ानी गरेको दे�खएकोले न�स� अनु�पको काय�प� बापत मा� पा�र�िमक पाउनेमा क�ा वापत पिन
भु�ानी िदएकोले �वीकृत लागत अनुमान र न�स� भ�दा बिढ �िश�ण भ�ा भु�ानी भएको दे�खयो।ता�लमको न�स� अनुसार खच� नगरेको अव�थामा समेत अिनल
कुमार �संहको �.१,८०,०००।० पे�क� फ�य�ट गरी नपुग रकम �.१,८०,०००।० भु�ानी गरेकोले काया�लयलाई थप �ययभार परेको र िमत�ययीता कायम नभएको
दे�खएकोले न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको �. ३६,७२०।- �थानीय संिचतकोष दा�खला गनु� पद�छ ।

�.सं. �िश�क क�ा भु�ानी दर ज�मा भु�ानी भु�ानी ह�नुपन� रकम असुल गनु�पन� (कर वेगर)

१ अ�धकृत छैठ� कपले�वर यादव २३ १३०० २९९०० १६१०० ११७३०

२ अ�धकृत छैठ� अजय कुमार गौतम २३ १३०० २९९०० १६१०० ११७३०

३ ना � स अिनल कुमार �संह २१ १३०० २७३०० १४७०० १०७१०

४ ना � स कमला भ�डारी ५ १३०० ६५०० ३५०० २५५०

ज�मा ३६७२०

३६,७२०

१३० कृिष साम�ी ख�रद 

नगरपा�लका कृिष चालु तफ�  �.४०,००,०००।० िविनयोजन भएकोमा �.३९,६२,५००।० खच� भएको छ । यस अ�तग�त िन�नानुसारका िवउ िवषादी र खा�ा�
तथा तरकारी िकट िवतरण गरेको छ । उ� िवतरणको लािग ख�रद भएका सामानह�को लागत अनुमान तयार गरेको छैन । िवगतमा िवतरण भएको िवउ िवषादी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िवतरणको अिभलेख अ�ाव�धक नभएकोले वािष�क �पमा एकै िकसानह�ले मा� अनुदान �लए न�लएको स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन । उ� िवतरणको लािग
आव�यक साम�ीह� ख�रद गदा� लागत अनुमान र �पे�सिफकेशन तयार गरी �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गनु�पन�मा सो नगरी पटक पटक गरी सोझै ख�रद गरेको
छ । कृिष काय��मको लािग आव�यक िबउ िवषादी ख�रदको ख�रद योजना तयार गरी सोही बमो�जम �ित�पधा��मक त�रकाले ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।

�स.न. भौ-न
िमित

काय��म फम�को नाम सामानको िववरण रकम कैिफयत

१ १६।
२०७७।
१०।१३

िमिनिकट
खा�ा�
वाली

पशुपती कृिष
भ�डार

िवजय गँह� २३८००० फा�गुनमा िवतरण ४ र १० के.जी.को दरले ३४०० के �ज

२ ३२।
२०७८।
३।१४

िमिनिकट
खा�ा�
वाली

ि�नलै�ड ट� ेडस� कालो बासमती २५०००० जे�मा ख�रद गरी िवतरण २००० के.जी. �ित कृषक ४
के.जी.

३ ३३।
२०७८।
३।२६

कृिष चुन
िवतरण

तमोर कृिष
भ�डार

कृिष चुन २१०००० १९०९१ के.जी. चुन � ११ �ित के.जी. का दरले ख�रद गरी
असा ३ दे�ख १७ स�म िवतरण गरेको

४ ५।
२०७७।
६।२७

आक��मक
वाली
संर�ण सेवा

कृिष ए�ो क�सन� ला�डासाईहेलो��न र
इमािटन नामक िवषादी

२००००० धानको लािग आ�यक भएको जनाई िविभ� कृषकलाई
िवतरण

५ २१।
२०७७।
१२।१७

आक��मक
वाली
संर�ण सेवा

बजर� ए�ो
ट� ेडस�

ला�डासाईहेलो��न र
इमािटन समेत ४
�कारका िवषादी

२००००० िविभ� कृषकलाई िवतरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ६।
२०७७।
६।२७

तरकारी
िकट िवतरण
करेसावारी

कृित ए�ो क�सन� ४ �कारका तरकारीको
िवउको िकट सेट

२००००० भा� र आ��वनमा िवतरण

तरकारी
िकट िवतरण
करेसावारी

ि�नलै�ड ट� ेडस� िविभ� �कारका
तरकारीको िवउको िकट
सेट

७ ३८।
२०७८।
३।३०

कौशी खेती
तरकारी
उ�पादन

बजर� ए�ो
ट� ेडस�

िविभ� �कारका तरकारी
िवउ र जैिवक िवषादी

९५९०४

िविभ� फम� �यू ओम हाड�वेयर बाट
तरकारी �ेट र िशव शि�
ट� ेडस�बाट ड�म

११५२०० तरकारी �ेट १६० � ६०० को दरले पान िवलबाट ख�रद
तथा ३२ वटा ड�म � १९२००।०० ख�रद िवलका आधारमा
अिनल कुमार �संह को पे�क� फ�य�ट ।

८ ३९।
२०७८।
३।३०

कौसी खेती
तरकारी
उ�पादन

चौधरी ए�ो भेट तरकारी िवउ ४२९००

�यू ओम
हाड�वेयर

तरकारी �ेट ९९००० तरकारी �ेट १६५ � ६०० को दरले

स�तोष ए�ो
ट� ेडस�

जैिवक मल ९९०००

चामु�डा ए�ो
ए�ड जनरल
स�लयास�

हजारी र ��े ३३००० ३३-३३ थान

चामु�डा ए�ो जाइम २६४०० २६४ के.जी.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ए�ड जनरल
स�लयास�

९ ४१।
२०७८।
३।३१

तरकारी
उ�पादन
�दश�न

चामु�डा ए�ो
ए�ड जनरल
स�लयास�

हजारी र ��ेयर ८७५००

चामु�डा ए�ो
ए�ड जनरल
स�लयास�

जायम ७५०००

कृित ए�ो क�सन� तरकारी िवउ ७५०००

१० ४०।
२०७८।
३।३१

�याउ िकट
िवतरण

नेपाल �दश�
मस�म ए�ड ए�ो
�रसच� �ा �ल

�याउ िवउ ९७००० २०७७।७।२८ मा सामान िवतरण गरेको जनाएको
भएतापिन असारमा मा� पे फ

१३१ ३९५ २०७८-७-२१ �मण आदेश �वीकृित वेगर भु�ानी 
आ�थ�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 खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । �मण आदेश नं
००२ िमित २०७७।५।५ र ००३ िमित २०७७।६।२ र ००२ बाट वडा अ�य� िवजयकुमार चौधरीले �.१०,२००।- भु�ानी �लएको �मण आदेश �वीकृत नगरी
भु�ानी ले�खएकोले िनयिमत नदे�खएको �.

१०,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३२ दोहोरो भ�ा 
२०७७ चै� ३१ मा �थानीय राज�मा �कािशत दहुवी नगरपा�लकाको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७७ को बँुदा ७(१०) तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ को
िनयम ७(११) मा दिैनक �मण भ�ा उपयोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक भ�ा उपयोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य
कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था छ । काया�लयका िन�मानुसार पदा�धकारीह�ले �मण खच� दावी गरेकोमा पुनः अ�य भ�ा समेत �लएकोले दोहोरो अव�धको
रकम असुल गनु�पन� �.

�.सं. नाम �मण खच� दावी अव�ध �मण अव�धम अ�य भ�ा रकम

१ �. �. अ. �ी िवनोद कुमार
�यौपाने

८।२३ दे�ख ८।२६ स�म काठमाड� ८।२३ दे�ख २५ ३ िदनको १२०० को दरले
अनुगमन भ�ा भु�ानी

३०६०

२ �ी िदपे�� चौधरी ८।१६ दे�ख ८।१९ स�म िवराटनगर �देश कोष
िनय��कको काया�लय

८।१९ को िदनको १२०० को दरले अनुगमन भ�ा
भु�ानी

१०२०

३ �ी रा�धका काक� ११।१२ दे�ख ११।१५ स�म बेलबारी १३ गते �याियक सिमितको बैठक भ�ा भु�ानी १०२०

४ �ी रा�धका काक� ११।१२ दे�ख ११।१५ स�म बेलबारी ११।१४ को काय�पा�लका बैठक भ�ा भु�ानी ८५०

५ �ी ड�बर बहादरु बजगाई ११।१६ दे�ख ११।२३ स�म मेिच नगरपा�लका ११।१९ को काय�पा�लका बैठक भ�ा भु�ानी ८५०

६,८००

१३३ १५७ २०७७-६-१४ िट�पणी आदेशबाट अित�र� भ�ा िवतरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ ( १) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत
�स�वा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य
�यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । यो वष� २०७७ �ावन १ दे�ख भा� १५ स�मको अव�धमा अित�र� काम गरे वापत कानुन नबनाई
कम�चारी �ो�साहन भ�ामा �.१,१२,११० खच� गरेको छ । य�तो खच� कानुन�ारा �यव��थत गनु�पद�छ ।

११२,११०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३४ भपा�ई माफ� त भ�ा भु�ानी 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १० मा भ�ा तथा सुिवधा वापतको रकम भु�ानी गदा� बै� खाता माफ� त गनु�पन� �ावधान
रहेको छ । पा�लका सद�यह�को मा�सक सेवा सुिवधा बै� खाता माफ� त भु�ानी िदने गरेकोमा नगर सभा बैठक भ�ा, काय�पा�लका बैठक भ�ा तथा वडा सिमित
बैठक भ�ा भपा�ई माफ� त भु�ानी िदइरहेकोले ऐन बमो�जम बै� खाता माफ� त ह�ने �यव�था गनु�पद�छ । यस स�ब�धी केही उदाहरणह� िन�नानुसार रहेका छन्:

�.सं. गो.भौ.नं./ िमित िववरण कर क�ी प�चात् भु�ानी

१ ७१३, ९।२२ वडा नं ३ बैठक भ�ा भु�ानी ३५७००

२ १८०४, ३।२२ नगर सभा भ�ा भु�ानी ५१८५०

३ १८८०, ३।२५ वडा नं १ बैठक भ�ा भु�ानी ११९००

४ १८९२, ३।२५ वडा नं ७ बैठक भ�ा भु�ानी ११९००

५ १९१४, ३।२६ वडा नं ९ बैठक भ�ा भु�ानी ११९००

१३५ ७०८ २०७७-९-२२ दोहोरो सुिवधा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३(१) बमो�जम अनुसूची १ मा उ�ेख भएको बाहेक थप सुिवधा पाउने दे�खँदनै । सो
अनुसूची १(ख) मा मा�सक टे�लफोन, मोबाइल सुिवधा उपल�ध गराइएकोमा एकमु� मोबाइल �रचाज� पुनः �.११,५००।- खच� एकमु� लेखेकोमा बढी भु�ानी भएको
रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

११,५००

१३६ बढी भ�ा भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३६.१ दहुवी नगरपा�लकाको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७७ को बँुदा ३(२) मा कुल सद�यबाहेक बढी प�चीस �ितशतले ह�न आउने सं�यामा िव�, आम���त सद�य वा
सद�य वा कम�चारीलाई बैठक भ�ा उपल�ध गराइने �यव�था छ । िन�नानुसार बैठकह�को भ�ा भु�ानी गदा� िनद�िशका िवप�रत बढी आम���त सद�यह�लाई बैठक
भ�ा उपल�ध ग�रएको �.३४,५१०।- रकम असुल गरी �थानीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

�.सं. तोिकएको सद�य सं�या ज�मा आम���त सद�य बढी सद�य बढी भु�ानी

१ काय�पा�लका बैठक बैशाख ११ ६१ १८ २ १७००

२ काय�पा�लका बैठक आषाढ ३ ६१ २१ ५ ४२५०

३ साव�जिनक सेवा तथा �मता िवकास सिमित ३ ५ ४ ४०८०

४ सामा�जक िवकास सिमित ३ ४ ३ ३०६०

५ पूवा�धार िवकास सिमित ३ ४ ३ ३०६०

६ आ�थ�क िवकास सिमित ३ ४ ३ ३०६०

७ वातावरण तथा िवपद �यव�थापन सिमित ३ ५ ४ ४०८०

८ बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित ९ १४ ११ ११२२०

ज�मा ३४५१०

३४,५१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३६.२ आ�थ�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 खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ । िविभ� िमितमा
भएको काय�पा�लका तथा वडा बैठक भ�ा वापत भु�ानी िदँदा बैठकमा अनुप��थत िन�नानुसार पदा�धकारीलाई समेत भु�ानी भएको अ�ीम कर क�ी गरे बाहेकको
रकम असुल गनु�पन� �.

�.सं. भौ. नं., िमित नाम रकम कैिफयत

१ २७४, २०७७।७।३ �ी शुिशला उराव ८५० वडा नं १० मं�सर ३० मा अनुप��थत

२ ४२६, २०७७।७।२६ �ी मो हजरत िमयाँ १७०० वडा नं ९ माघ ११ र २७ मा अनुप��थत

ज�मा २५५०

२,५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३७ ३७५ २०७७-७-१९ काया�लय समयमा भ�ा भु�ानी 
दह�वी नगरपा�लकाको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७७ को बुदाँ ३(२) मा काया�लय समायमा बसेको बैठकको बैठक भ�ा उपल�ध गराइने छैन उ�ेख छ । �ािव�धक
करार सेवा पदको सूचना �काशन बैठक २०७७ असोज १६ िदउसो २ बजे बसेकोमा समेत भ�ा �लएकोले िन�नानुसार उप��थत पदा�धकारीह�बाट असुल ह�नुपन�
�.५,१००।-

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१३७.१ �. �. अ. �ी िवनोद कुमार �यौपाने ८५०

१३७.२ �ी िव�दे�वर महतो ८५०

१३७.३ �ी राम कुमार यादव ८५०

१३७.४ �ी िडकबहादरु कटवाल ८५०

१३७.५ �ी िदपे�� चौधरी ८५०

१३७.६ �ी अजय कुमार गौतम ८५०

५,१००

१३८ �मण आदेश �वीकृित 

गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८(६) मा सभाका सद�यको हकमा पा�लका �मखबाट �मण आदेश �वीकृत गराउनु पन�
�यव�था छ । �यसै गरी दहुवी नगरपा�लकाको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७७ को बँुदा ७(२) मा �मुख �शासक�य अ�धकृत बाहेक सबै कम�चारीको �मण आदेश
�वीकृित �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट गन�पन� �यव�था रहेको छ । नमुना छनौटका आधारमा परी�ण गदा� िनद�िशकामा भएको �यव�था िवपरीत वडा
काया�लयतफ� का कम�चारीको �मण आदेश �वीकृित तोिकए बमो�जम नभइ अ�य पदा�धकारीबाट ग�रएको दे�खएकोले िन�नानुसार �.७४,१५०।- भु�ानी िनयिमत
दे�खएन । तोिकएको �यि�बाट �मण आदेश �वीकृत गराई मा� �मण खच� भु�ानी िदनुपद�छ ।

�.सं. गो.भौ.नं./ िमित शीष�क/उपशीष�क पदा�धकारी �वीकृत गरेको भु�ानी रकम

१ १६३४, ३।१३ न. पा. चालु वडा सिचव �ी कृ�ण देव अमात वडा अ�य� ७८००

७४,१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ १६९७, ३।१६ न. पा. चालु �ी �प नारायण मेहता वडा अ�य� २७००

३ १७२६, ३।१८ न. पा. चालु वडा सद�य �ी प�ुलाल चौधरी वडा अ�य� ७५००

४ १७२६, ३।१८ न. पा. चालु वडा अ�य� �ी िवजयकुमार चौधरी �वयं ७५००

५ १७५३, ३।२० न. पा. चालु �ी वस�त कुमार उराव वडा अ�य� २७००

६ १७५७, ३।२० न. पा. चालु �ी दशनलाल चौधरी वडा अ�य� ७५००

७ १८८०, ३।२५ न. पा. चालु �ी गोपाल खितवडा वडा अ�य� ८७००

८ १८८०, ३।२५ न. पा. चालु �ी िनरज चौधरी वडा अ�य� २२५०

९ १८९२, ३।२५ न. पा. चालु �ी वधैनाथ चौधरी वडा अ�य� ६२५०

१० १८९२, ३।२५ न. पा. चालु �ी रं�जता चौधरी वडा अ�य� ६२५०

११ १८९२, ३।२५ न. पा. चालु �ी रोिहतकुमार सुवेदी वडा अ�य� ७५००

१२ १८९२, ३।२५ न. पा. चालु �ी संजयकुमार यादव वडा अ�य� ७५००

ज�मा ७४१५०

१३९ िनद�िशका िवपरीत भ�ा भु�ानी 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सशत� अनुदान काय��म स�ालन माग�दश�नमा खच�को मापद�ड उ�ेख छ । पा�लकाको �यरोग
िनय��ण काय��मको चौमा�सक कोहट� गो�ीमा २०७७।९।१९ मा भएको र सोमा िन�नानुसार भ�ा िवतरण भएकोमा काय��म स�ालन माग�दश�न सो भ�ा िदने
आधार उ�ेख भएको पाइएन । तसथ� काय��म संयोजकलाई �.५०० अ�य पदा�धकारीलाई िदइएको भ�ा असुल गरी संघीय स��तत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

३,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४० औष�ध ख�रद

१४०.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार िविभ� शीष�कह�बाट टु�ा टु�ा पारी सो
तोिकएको सीमा भ�दा बढी साझै ख�रद ग�रएको िनयिमत दे�खएन ।

भौ नं िमित ब उ शी रकम िववरण

९ २०७७।१०।११ �वा�थय चालु ७६५८८ िविभ�

४ २०७७।७।२७ अपाङगता रोकथाम तथा पुन�थापना काय��म २२२२६४ फो�लक ए�सड

४२ २०७८।३।२३ अपाङगता रोकथाम तथा पुन�थापना काय��म ४३६१५० फो�लक ए�सड

२४९ २०७७।६।३० न पा चालु १००००० औष�ध ख�रद

६१६ २०७७।९।८ न पा चालु ५७९६६८ औष�ध ख�रद

६२७ २०७७।९।१० न पा चालु २८१४९६ औष�ध ख�रद

९३० २०७७।११।४ न पा चालु ४९९८५२ औष�ध ख�रद

१५६९ २०७८।३।४ न पा चालु २३३६२९ औष�ध ख�रद

२५ २०७७।७।२१ संघीय ह�ता�त�रत काय��म ४९९६१३ औष�ध ख�रद

२९२९२६०

२,९२९,२६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४०.२

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन भिन िन:शु�क िवतरणको लोगो खुलाएको �माण समावेश नभएको,

आपूित� भएका औषधी एंवम समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद गरीएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह�.

�ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४१ ५७१ २०७८-३-३० अ�ीम कर तथा धरौटी क�ी 
भू�ानीमा घटी रकम क�ीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (४) मा भु�ानी गदा� ५ �ितशत रकम क�ा गरी रा�नुपन� �यव�था छ । �यसै गरी
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा ठे�का वा करारको भु�ानीमा १.५ �ितशत अि�म कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । ठे�का नं ०७७।०७८-०४
नगरपा�लकाको गेट िनमा�ण योजनाको ते�ो रिनङ िवलको रकम भु�ानीमा मिटयैत िव�डस� को िवजक नं ११ िमित २०७८।३।३० को िवजकवाट तपिशल वमो�जम
घटी रकम क�ी गरेकोले स�व��धतसंग असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

�स नं िववरण क�ी गनु�पन� � क�ी भएको रकम � असुल गनु�पन�

१ अि�म आयकर १७२१८।०३ १४२४९।० २९६९।०३

२ धरौटी ५७३९३।४३ ४७४९५।० ९८९८।४३

ज�मा � १२८६७।४६

१२,८६७

१४२ �ोिभनल सम आइटमको बील 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३६(३) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल�
रा�नुपन� तथा ३६(८) मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । ठे�का नं १२।०७८।०३।३० वाट०७६।०७७-३६ को�ड �टोर
िनमा�ण योजना िनमा�णको लािग दहुवी क��ट��सनसंग संझौता भइ अ��तम िवल भू�ानीमा िप एस आइटममा एलमुिनयम वक�  भनी � १४०९५६।८३ समावेश गरी
भू�ानी गरेकोमा सो काय�को िवल आ�त�रक लेखा परी�णबाट औं�ययाइएकोमा हालस�म पेश नभएकोले िप एस आइटमको िवल पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन�
�

१४०,९५७

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

आ�थ�क वष� दफा फ�य�टको �यहोरा फ�य�टको आधार ज�मा फ�य�ट

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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असुल �माण पे�क�

२०७४।७५ ३१ भ�ा दा�खला ४१०८ ४१०८

२०७४।७५ ४० बढी भु�ानी दा�खला ११३० ११३०

२०७४।७५ ५४ कलावती मामी बहाल कर
दा�खला

२२०० २२००

२०७४।७५ ६६ नरेश कुमार माझी पे फ ६०००० ६००००
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१४४ बे�जुको अ�ाव�धक ��थित
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा �४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा �४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मुख �शासक�य
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�. 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�याव�धक बाँक�
बे�जू (E=A-
B+C+D)
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