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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : तीनपाटन गाउँपा�लका, �स�धुली , ितनपाटन गाउँपा�लका , �स�धुली

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

काया�लय �मुख राम   कुमार   काक� २०७८-८-१९ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िव�ण ु  �साद   सुवेदी २०७७-४-१

लेखा �मुख गोिव�द     �याकुरेल २०७७-४-१

बे�जु रकम ९९,१४०,४०८
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,७१,७२,८५४.९१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४६,६६,०५,१६०.१६ चालु खच� ४४,५५,४६,९३५.२९

�देश सरकारबाट अनुदान ५,९९,१७,००० पँूजीगत खच� १७,०३,३३,७१७.२३

राज�व बाँडफाँट ११,७३,८५,२६९.६७ िव�ीय/अ�य �यव�था १९,३५,०३,२६४.९३

आ�त�रक आय ९०,९८,७५६

अ�य आय १४,००,२०,२३०.३१

कुल आय ७९,३०,२६,४१६.१४ कुल खच� ८०,९३,८३,९१७.४५

बाँक� मौ�दात १,०८,१५,३२३.६
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन
गन� उ�े�यले संघीय संरचना अनुसार नेपाल सरकारको िमित २०७३ ।११।२७ गतेको िनण�यले पा�लकाको गठन भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा
सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �ब��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा
सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नै नगरपा�लका �थापनाको �मुख उदे�य हो । बागमती �देशमा अव��थत यस पा�लका अ�तग�त ११ वडा,  ५७ सभा सद�य रहेका छन् । यस
�े�फल २८०.५० वग� िकलोिमटर ओगटेको र यस नगरपा�लकाको जनसं�या ३६४०५ रहेको छ ।

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

िववरण िट�पणी यस वष�  �. गतवष�  �.

बजटे आफैलगेरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलगेरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख)  ६७,००,१२,१�२ ६�,९७,�६,३९�.�४ ६�,९७,�६,३९�.�४ ६�,��,२६,��६ ६�,��,२६,��६

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने)  ६६,�४,३�,६४० ६�,३०,०६,१��.६७ ६�,३०,०६,१��.६७ �४,३�,४३,६११.९४ �४,३�,४३,६११.९४

११००० कर ११ १०,६४,४९,४�० १२,६४,�४,०२�.६७ १२,६४,�४,०२�.६७ ११,४३,६�,०६२.७६ ११,४३,६�,०६२.७६

१३००० अनुदान  ��,�९,�९,१६० �२,६�,२२,१६० �२,६�,२२,१६० ४२,६०,७९,�७� ४२,६०,७९,�७�

संघीय सरकार १२ ४९,९०,७२,१६० ४६,६६,०�,१६० ४६,६६,०�,१६० ४०,३६,०३,�७� ४०,३६,०३,�७�

�देश सरकार १२ �,९९,१७,००० �,९९,१७,००० �,९९,१७,००० २,२४,७६,००० २,२४,७६,०००

१४००० अ�य राज�व  ० ० ० ३०,९�,६७४.१� ३०,९�,६७४.१�

ख. अ�य �ाि�  ४�,७३,�१२ ६७,�०,२०९.�७ ६७,�०,२०९.�७ १४,२२,�२,९७४.०६ १४,२२,�२,९७४.०६

िवतरण गन� बाक� राज�व  ० ० ० ० ०

कोषह�  ४�,७३,�१२ ४३,७�,�१� ४३,७�,�१� ९,�१,७६,००० ९,�१,७६,०००

धरौटी  ० २४,०१,६९१.�७ २४,०१,६९१.�७ ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�यकाय��म  ० ० ० ४,७१,०६,९७४.०६ ४,७१,०६,९७४.०६

भु�ानी (ग+घ)  ७१,०३,६४,४२४ ६१,७९,०९,७३२.२३ ६१,७९,०९,७३२.२३ ६९,४६,२�,��७.७३ ६९,४६,२�,��७.७३

ग. भु�ानी (स��तकोषबाट)  ७०,�७,९०,९१२ ६१,��,�०,६�२.�२ ६१,��,�०,६�२.�२ ��,४१,२�,९�४.६७ ��,४१,२�,९�४.६७

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� २�,४�,०४,७६२ २४,३३,६०,६६�.६� २४,३३,६०,६६�.६� २३,६३,४�,४�३.३२ २३,६३,४�,४�३.३२

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १�,२१,�२,०४४ १४,००,९९,३०९.�� १४,००,९९,३०९.�� �,९७,०९,१�७.६७ �,९७,०९,१�७.६७

   २�००० सहायता (Subsidy) १� २,�९,०६,००० २,०२,६७,२७३.�६ २,०२,६७,२७३.�६ ९,१०,००० ९,१०,०००

   २६००० अनुदान १� ३,०६,�९,२०० ३,०३,��,४०० ३,०३,��,४०० ३,०६,�७,४४७ ३,०६,�७,४४७

   २७००० सामा�जक सुर�ा १� ९�,१�,००० ७९,६�,२�३.�० ७९,६�,२�३.�० �०,२६,०�९ �०,२६,०�९

   २�००० अ�य खच� १� ३�,९७,००० ३४,६३,००० ३४,६३,००० २४,१३,�२६.�० २४,१३,�२६.�०

   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� १९,��,�३,९०६ १७,०३,३३,७१७.२३ १७,०३,३३,७१७.२३ २१,९०,६४,०११.१� २१,९०,६४,०११.१�

घ. अ�य भू�ानी  ४�,७३,�१२ २०,२९,०७९.७१ २०,२९,०७९.७१ ६९,४६,२�,��७.७३ ६९,४६,२�,��७.७३

कोषह�  ४�,७३,�१२ ३९,��,९११.३९ ३९,��,९११.३९ ९,३३,�९,६२९ ९,३३,�९,६२९

धरौटी  ० १९,३७,६७२ १९,३७,६७२ ० ०
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संघीय, �देश सरकार वा अ�यकाय��म  ० ० ० ४,७१,०६,९७४.०६ ४,७१,०६,९७४.०६

क�ी रकमभु�ानी/दा�खला गन� बाक�   (३�,६७,�०३.६�) (३�,६७,�०३.६�)   

ङ. यो वष�को बचत (�यनु)  (४,०३,�२,२७२) ४,१�,७६,६६३.३१ ४,१�,७६,६६३.३१ (�७,९९,००१.७३) (�७,९९,००१.७३)

च. गतवष�को �ज�मेवारीरकम (अ.�या)   १७,०३,�६६ १७,०३,�६६ ३,०९,०९,२�९.९६ ३,०९,०९,२�९.९६

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च)  (४,०३,�२,२७२) ४,३�,�०,�२९.३१ ४,३�,�०,�२९.३१ २,२१,१०,२��.२३ २,२१,१०,२��.२३

 

ब�क तथा नगद बाक� २४  ४,३�,�०,�२९.३१ ४,३�,�०,�२९.३१ (२,��,१२,��९.२�) (२,��,१२,��९.

गाउँपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको खच� शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः
�स.नं. बजेट उपशीष�क बजेट िनकासा/खच�

१ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ८२००००० ५८४१४६५
२ एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म १००००००० १९९४४५०
३ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १०१८५३८०० १०१७४०७७८
४  �देश पूवा�धार िवकास काय��म १३०००००० १०६२६८९२

 ज�मा १३३०५३८०० १२०२०३५८५
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३ िव�ीय िववरण िव�लेषण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरेको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा
िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS

based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

पा�लकाले लेखापरी�णलाई पेस गरेको िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२, बै� मौ�दात िववरण लगायतका िभडान गदा� सबै कारोवार सु�मा अ�ाव�धक नगरेको, बै�
िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको, संिचतकोष िहसाब �प� �पमा �ज�मेवारी र मौ�दात िभडान नभएको कारण पा�लकाले पेस गरेको िव�ीय �ितवेदन आ�दानी, खच� तथा
बै� मौ�दात िभ�दनै । पा�लकाले िनयममा �यव�था भए बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय-�ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखा�न
तथा �ितवेदन गनु�पद�छ ।
गाउँपा�लकाबाट �ा� िव�ीय �ितवेदनको अनुसूची २४ मा बै� कारोबारमा वषा��तको बाँक� �.१५५७२३५५।४३ देखाएकोमा अनुसूची २४ मा नगद तथा बै� बाँक�
�.४३५८०५२९।३१ भई बै� �.२८००८१६५।८८ ले बढी देखाएको िव�ीय िववरणले देखाएको छ । अनुसूची २४ को बै� तथा नगद बाँक� म�ये राज�व खातामा
�.१३९९९९९९९।२१ र संिचतकोष खातामा �.१४००८१६६।६७ गरी �.२८००८१६५।८८ कारोबारमा िभ�ता देखाएको छ । यस स�ब�धमा पु��ाई �ा� नभएकोले
िहसाब यिकन ह�नुपद�छ ।
गाउँपा�लकाको िव�ीय िववरणको अनुसूची २४ मा बै� तथा नगद बाँक� �.४३५८०५२१।३१ िव�ीय िववरणले देखाएकोमा सो रकमको बै� मौ�दात बै� शू�य दे�ख�छ ।
िववरण िहसाबमा शू�य मौ�दात स�ब�धमा पा�लकासँग छलफल गदा� बै� अफ काठमाड�बाट संचालन भएका खाताह�मा पा�लकाको खातागत रकम नदेखाउने र बै�ले
आ�नो बकेट खातामा लगी रा�ने र चेक सटही ह� ँदा मा� सोही बराबरको रकम मा� स�ब��धत बै� खातामा �याई भु�ानी िदने गरेको भनाइ छ । यस स�ब�धमा छानिवन गरी
पा�लकाको खातामा बै� तथा नगद बाँक� देखाएको तर बै� िहसाबमा शू�य मौ�दात देखाएको �.४३५८०५२९।३१ स�ब�धमा यिकन ह�नुपन� �. 

४३,५८०,५२१.३१

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र
यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी पदममाया तामा�ले िमित २०७७।३।१० गते �.६४
करोड ८७ लाख १७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।२८ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।२ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण
�णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा तपशील बमो�जम गरेको पाइएन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार
नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामानको अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा गरे नगरेको
क�ा गरेको कर तोिकएको अव�धमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा
समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क�
फछ� यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले
यिकन गरी अ�याव�धक नगरेको
बैक िहसाव िमलान िववरण नभएको
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६ साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग 

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

७ कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह�
बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म २२ वटा ऐन, ५ वटा िनयमावली, २५ काय�िव�ध, िनद�िशका ५, मापद�ड ३, माग�दश�न २, आदेश १ समेत ६३ वटा कानून िनमा�ण
गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले सबै कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह� काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

८ �याय स�पादन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार गाउँपा�लकाको उपा�य�को नेतृ�वमा �याियक सिमितले दफा ४९ अनुसार �याय स�पादनको काय� गन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक सिमितको काय� स�पादन गत बष�को उजुरी १२ यस वष� दता� भएका ३२ समेत ४४ रहेकोमा ३० फ�य�ट गरी १४ बाँक�
दे�खएको छ । िन�पण ह�न वांक� दे�खएकोले समयमै िन�पण तथा फ��यौट गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

९ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत� स�व�धी कानून बमो�जम अवकास ह�दा �ा� गन� योगदानमा
आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण औष�ध लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकाश कोष �थापना गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को दफा ९१.२ अनुसार आ�नो
दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।
 पा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ �चलनमा आए पिन हालस�म पिन १० जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको एकमु� मा�सक तलब भ�ा �.२,६७,९८५। को
१० �ितशत �.२६,७९८।५० मा�सक�पमा क�ी गरी अवकास कोषमा ज�मा गरेको दे�खएन । िविभ� पदमा काय�रत १० कम�चारीको उ�े�खत ऐन अनुसार २०७७ �ावणदे�ख
२०७८ आषाढस�म १२ मिहनाको तलव भ�ा �.३,२१,५८२। क�ी गरी अवकास कोषमा ज�मा गनु�पन� दे�खएको छ । �थानीय सेवा ऐन तजू�मा भैनसकेको, सािवक �थानीय तहबाट
समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी �प� कानूनी �यव�था नभइसकेको कारण क�ी नगरेको पा�लकाले जनाएको छ । पा�लकाले यस वष� कम�चारी क�याण कोषमा
एकमु� �.५,००,०००। ट� ा�सफर गरेको छ । उपदानमा जाने १० जना कम�चारीको मा�सक तलव भ�ाको १० �ितशतका दरले क�ा ट� ा�सफर गनु�पन�मा �.५,००,०००। ट� ा�सफर
गरेकोमा िनयममा �यव�था भए बमो�जम क�ा गनु�पद�छ ।
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१० सूचना �िव�ध प�ितः 
सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार दे�खएका छन्ः

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

११ बे�जू लगत 

बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । बे�जु लगत नराखेको, बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन नराखेको, बे�जुको के��ीय काया�लयगत लगत नराखेको, बे�जुको
काया�लयगत के��ीय �ितवेदन नराखेको र स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको पाइएन ।

१२ तलवी �ितवेदन 

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

१३ योजना छनौट 

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

१४ आ�त�रक आय र राज�व बाँडफाँड

१४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण
तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको
पाइयो । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत
बजेट तजू�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार
भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको पाइएन ।
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१४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजू�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 गनु�पन�मा गरेको
पाइएन ।

१५ गत बष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �मािणत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय तहले २०७६।७७ मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित,

फम�ह�लाई �.१३,३०,८१८।०२ भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय �मुखबाट �मािणत गराएको आधारमा यो बष� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । २०७७।७८ को बजेटमा
गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था गरी उ� रकम भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठूलो रकम
भु�ानी िदन बाँक� रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नह�ने �यब�था िमलाउनु पद�छ ।
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१६ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

�े�गत वजेट नगरपा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ७० करोड ५७ लाख ९१ हजार र खच� ६१ करोड ५८ लाख ८० हजार को आधारमा सम� �पमा ८७ �ितशत खच�
भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ६४७८८९३२ ४८२४५८६२ ७.८३

२ सामा�जक िवकास ३४२१४९२८७ ३०६८५०९८३.९८ ४९.८२

३ पूवा�धार िवकास १२०००८९२५. ९९०४८७६७ १६.०८

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत
�े�

३८०८६००० ३४७०५९०३ ५.६४

५ काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक

१४०७५७७६८ १२७०२९१३७.०६ २०.६३

कुल ज�मा ७०५७९०९१२. ६१५८८०६५२.५२ १००.

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ४९.८२ �ितशत, काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २०.६३, पूवा�धार
िवकास १६.०८ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा ५.६४ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ७.८३ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र
सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

१७ आधारभूत त�या� संकलन तथा अिभलेख 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो
�े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न
सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
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१८ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य
तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँूजीगत खच�को ��थित देहाय
बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असरपन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

चौमा�सक काय��म स�चालन/ पँूजीगत खच� िववरण

�.स. वजेट उपशीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (� हजारमा) असार मिहना 

�थम चौमा�सक �ो�ो
चौमा�सक

ते�ो
चौमा�सक

१ गाउँपा�लका  पंूजीगत १२८१०२ ११०१० ३१९०७ ८५१८५ ५४७३८

२ संघीय सशत� पंूजीगत ३२३२० ११५५ ९६३८ २१५२७ ११७०५

३ �देश सशत� पंूजीगत ९९०८ ० ११०४ ८८०४ ३७०८

 ज�मा १७०३३० १२१६५ ४२६४९ ११५५१६ ७०१५१

 खच� �ितशत १००. ७.१४ २५.०४ ६७.८२ ४१.१९

उपरो� िववरण अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� � १७ करोड ३ लाख ३० हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ६७.८२ �ितशत र आषाढमा ४१.१९ �ितशत
खच� गरेको पाइयो । यसरी आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�धक मा�ामा काय� स�ालन गदा� स�ा�लत काय��म तथा िनिम�त संरचनाको गुण�तर तथा दीगोपनामा समेत नकारा�मक
असर गन� ��थित रह�छ । तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�य�धक खच� गन� �बृ��मा िनय��ण तथा सुधार ह�नुपद�छ ।
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१९ राज�व अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� कानून अनुसार कर लगाउनुपन� तथा असुल गनु�स�ने �यव�था रहेको छ । जसअनुसार
गाउँपा�लकाले यो वष� िविभ� शीष�कमा � १०६४४९४८०।०० राज�व संकलन अनुमान गरेकोमा �.१२,६४,८४,०२५।६७ संकलन गरेकोले � २००३४५४५।६७ (अनुमानको
तुलनामा १८.८२ �ितशत) बढी राज�व संकलन गरेको छ ।

राज�वउपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. �ितशत

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभवृि� कर १०,१४,४९,४८० ११,७३,८५,२६९.६७ ११५.७१

११६९१ अ�य कर ५०,००,००० ९०,९८,७५६ १८१.९८

ज�मा आ�त�रक राज�व १०६४४९४८० १२६४८४०२५.६७ ११८.८२

२० �याक हो लोडर आ�दानी 
पा�लकाले आ�नो नाममा रहेको मेिशनह�को उपयोग तथा दीगो �यव�थापनको लािग काय�िव�ध तयार गरी �यव��थत त�रकाले स�ालन गनु�पद�छ। पा�लकाले ख�रद गरेको एक �याक
हो लोडर स� चालनमा रहेको छ । ती साधनह� पा�लकाको काय�मा र समय समयमा अ�य� भाडामा समेत �योग ह�ने गरेको भए तापिन पा�लकाले स�ालन स�ब�धी �यव��थत
अिभलेख राखी आ�दानी असुल गरेको छैन । पा�लकाले लोडरको ई�धन बाहेक �ितघ�टा �. २,०००। भाडा दर िनधा�रण गरेको छ। यो वष� लेखापरी�णको �ममा �याक हो तथा
िट� पर उ�ेख गरी ज�मा �.१,००,०००।– आ�दानी गरेको दे�खयो। मेिशन स�ालन भएको समय, ई�धन खच� खु�ने लग�सट तथा आ�दानीको �यव��थत अिभलेख रा�ने नगरेबाट यी
साधनह�को स�ालन आय तथा �यय अव�था यिकन गन� स�ने अव�था रहेन । �यव��थत त�रकाले मेिशन स�ालन गरी सोबाट �ा� ह�ने आय पा�लकाको खातामा ज�मा भएको
सुिन��चत ह�ने �णाली िवकास गनु�पद�छ ।

२१ नगदी र�सद नभएको 
गाउँपा�लकाले वषा��तमा सवै र�सद �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गनु�पद�छ। यो वष� वडा नं. ४ का वडा सिचव �ी धम�राज थापाले १३ ठेली मालपोत र�सद
बु�झलगेकोमा र�सद न�बर ३०५१ दे�ख ३१०० स�म १ ठेली र�सद िफता� गरेको दे�खएन । गाउँपा�लकाले उ� वडाको र�सद र आ�दानीको स�ब�धमा छानिवन गरी यिकन गनु�पद�छ
। 
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२२ सामुदाियक वनको आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(ख) मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावर िब�� तथा उपयोग स�ब�धी आ�नो काय�योजना बनाई पा�लकाबाट
�वीकृत गराउनुपन� तथा वन पैदावर िब�� वापत �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत पा�लकाको संिचतकोष ज�मा गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� सामुदाियक
वनबाट �ा� आय भनी �.३०,६१,२८०।०० आ�दानी बाँधेकोमा िडिभजन वन काया�लय �स�धुलीबाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकालाई ५ सामुदाियक वन उपभो�ा
सिमितम�येबाट �.९,३९,१८९।२१ �ा� ह�नुपन� दे�ख�छ । तसथ� िडिभजन वनबाट �ा� िववरण भ�दा पा�लकाले पेश गरेको आ�दानी िववरणमा �.२१,२२,०९०।७९ बढी आ�दानी
बाँधेको छ । पा�लकाले िडिभजन वन काया�लयसँग सम�वय गरी कित सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितबाट कित आ�दानी �ा� भएको तथा ह�नुपन� आ�दानी यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

२३ घटी दा�खला 
गाउँपा�लकाले वषा��तमा सबै र�सद �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले वडा न�बर ७ मा यो वष� िवतरण गरेका आ�दानी र मालपोत र�सद
म�ये लेखापरी�णको �ममा वडाबाट िफता� भएका आ�दानी र मालपोत र�सदबाट �.१,९२,३६५।०० संकलन भएकोमा उ� वडाबाट िविभ� िमितमा �.१,३३,३१९।०० दा�खला
गरेको दे�ख�छ । �ा� �याडह�बाट संकलन भएको रकम भ�दा बै� दा�खला �.५९,०४६।०० कम दे�खएकोले उ� वडाबाट भएको आ�दानी यिकन ह�न सकेन । गाउँपा�लकाले उ�
वडाको र�सद र आ�दानी स�ब�धमा छानिवन गरी यिकन गनु�पन� �. 

५९,०४६

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

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

१ ८९ वटा िव�ालय ३४० ३४० १८० १०६१७

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

यस पा�लका अ�तग�त ८९ िव�ालयम�ये ९ िव�ालयमा िव�ाथ� भएपिन िश�क दरब�दी रहेको दे�खएन । दरब�दी नभएका िव�ालयह�मा राहत दरब�दी तथा पा�लकाले
दरब�दी �वीकृत गरी आ�त�रक �ोतबाट तलबभ�ा खुवाउने गरी पदपूित� गरी पठनपाठनको �यव�था िमलाएको छ ।
८९ िव�ालयमा ३४० दरब�दी रहेकोमा १६० �वीकृत पदमा पदपूित� भएको र १८० पदमा अ�थायी तथा राहत िश�क रहेको दे�ख�छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपूित�
ह�नुपद�छ । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी िमलान एवं �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका
आधारमा समायोजन गनु�पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np14 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२५ दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी
समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ९४
दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३५ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका कृिष िवकास अ�धकृत सात�।आठ� १, पशु िवकास अ�धकृत सात�।आठ� १ अ�धकृत�तर छैठौ �शासन 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 ।

२६ समानीकरबाट िश�क तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले
गगत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.१,७५,४१,८२०। तलब भ�ा अनुदान िदएको पाइयो । पा�लकाको
आ�त�रक आ�दानी समेत �यून रहेको अव�थामा यसरी िव�ालयले �यव�था गरेको िनजी िश�कह�को तलब वापत रकम अनुदान िदने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२७ ई�टरनेट खच� 
कोिभडका कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग आधारभूत िव�ालयह�लाई इ�टरनेटको मा�यमबाट िश�ण साम�ीह� खोजी गन� भौ.नं.१८५ िमित २०७८।३।
२२ बाट �ित िव�ालय �.१२,०००।०० का दरले एकमुषठ �.८,१६,०००।०० इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत िनकासा िदएकोमा िन�नानुसार िव�ालयह�ले ई�टरनेट
जडान गरेको �माण तथा िबल भरपाई पेस गरेको छैन । ई�टरनेट जडान तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ सर�वती �ा.िव. नेपालिशखर १२०००

२ गौरीशंकर �ा.िव. आलमपुर १२०००

३ िहमिशखर �ा.िव. �वा��े १२०००

४ जोरबारही �ा.िव. बाघमारा १२०००

५ बालक�याण �ा.िव. डडुवा १२०००

६ बाललहरी �ा.िव. टाउकेडाँडा १२०००

४३२,०००
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७ का�लकादेवी �ा.िव. िछ�ल�ङबास १२०००

८ भानु िन.मा.िव. बो�से १२०००

९ �गितशील �ा.िव. रा�चे १२०००

१० िन.मा.िव. �स�ले १२०००

११ जनसेवी �ा.िव. लुभु १२०००

१२ �ा.िव. डु�ेव�सी १२०००

१३ �ा.िव. ल�रखोला छिबसे १२०००

१४ �ा.िव. आ�बोट जरायोटार १२०००

१५ शा�ते�वरी �ा.िव. सिनटार १२०००

१६ िन.मा.िव. गैरीखानी १२०००

१७ धापकाली िन.मा.िव. धाप १२०००

१८ �या�पादेवी िन.मा.िव. �या�पा १२०००

१९ च�डे�वरी �ा.िव. चदाहा को�चे १२०००

२० �ा.िव. अम�ले १२०००

२१ �गितशील �ा.िव. ग�छी १२०००

२२ �ा.िव. उिप�थु�का १२०००

२३ �स�े�वरी �ा.िव. हरिभ��याङ १२०००

२४ िन.मा.िव. ितखेढु�ा १२०००
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२५ दीनदयाल �ा.िव. स�े १२०००

२६ िपपलडाँडा �ा.िव. �सउडीबोट १२०००

२७ �ा.िव. आहालडाँडा १२०००

२८ िन.मा.िव. बाङ�रङ रातमाटा १२०००

२९ सर�वती �ा.िव. डाँडाखक� १२०००

३० मुि� �ा.िव. सालुके १२०००

३१ जनजागरण �ा.िव. गोरभ��याङ १२०००

३२ �ा.िव. मा�थ�ो पचरङ १२०००

३३ ड�बर �ा.िव. �सकारीडाँडा १२०००

३४ बाल �ा.िव. िगजनचौर १२०००

३५ जनसेवा �ा.िव. ल�सारडाँडा १२०००

३६ �ा.िव. ला�पनडाँडा १२०००

 ज�मा ४३२०००

२८ पे�क� �यव�थापन

२८.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० बमो�जम आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा कूल पे�क� �.

३०९९९७५। रहेकोमा िन�नानुसार �याद ननाघेको �.११,४३,८०० । र �याद नाघेको �.१९५६१७५। रहेको छ । �याद नाघेको पे�क� िनयमानुसार असुल फछ� यौट गनु�पन� �.

पे�क� �लएको
िमित

भौ. नं. पे�क� �लने �यि�, फम� वा क�पनीको नाम पे�क� बाँक�

�याद ननाघेको �याद ज�मा

१,९५६,१७५
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नाघेको

ठेकेदार

११/१४/२०७७ ८ राज िब�डस� �ा.�ल. ३२५००० ० ३२५०००

०३/१३/२०७८ ३० पुलामी िनमा�ण सेवा ० ३५०००० ३५००००

०३/१३/२०७८ ३६६ पुलामी िनमा�ण सेवा ० २६०००० २६००००

�यि�गत

०६/२६/२०७७ ३४ इ�� बहादरु दलुाल ७०३०० ० ७०३००

०६/२७/२०७७ ४५ जय�त काक� १००००० ० १०००००

०८/२३/२०७७ ३२ इ�� बहादरु दलुाल ५६००० ० ५६०००

१२/२३/२०७७ २९२ जय�त काक� ९२५०० ० ९२५००

०१/२६/२०७८ ३६७ इ�� बहादरु दलुाल ५००००० ० ५०००००

०३/०३/२०७८ ४३२ नवराज लुंगेली ० ३३००० ३३०००

०३/११/२०७८ ४५५ जय�त काक� ० २९३१२३ २९३१२३

०३/१३/२०७८ १६ लुके�� �साद अ�धकारी ० २०५७० २०५७०

सं�थागत

०२/१९/२०७८ १ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण िवतरण के��  ९९९४८२ ९९९४८२

  कुल ज�मा ११४३८०० १९५६१७
५

३०९९९७
५
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सहायक पाँचौ �ी गोपाल �साद पहाडीले भौनं ४३९ िमित २०७८।३।६ मा �लएको सवारी साधन नवीकरण र वीमा खच� वापतको पे�क� � २५००००। भौ नं ४७ िमित २०७८।८।
१३ मा वीमा खच� � ६३१६०।९०,  नवीकरणमा � ९८५००। समेत � १६१६६०।९० खच�का वील भरपाई पेश भई बाँक� � ८८३३९।१० पा�लकाको चालु खच� खातामा दा�खला
गरेको ब�क भौचरसाथ पे�क� फछ� यौट गरेको �माण पेश भएको छ ।

२८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम सामान ख�रदका लािग पे�क� भु�ानी गदा� देहाय बमो�जम भएको पाइएन ।

पे�क� भु�ानी गरी सामान ख�रद गदा� �च�लत कानून बमो�जम सोझै ख�रद गन� स�ने अव�था नभएको कुरा यिकन गरेर मा� पे�क� िदनुपन�मा �य�तो यिकन नभएको
ख�रद सिकएको २१ िदनिभ� पे�क� फ�य�ट नगरेको

२८.३ पे�क� भु�ानी गदा� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा तोिकएका �कृया पूरा नगरेको
पे�क� रकम तोिकएको अवधीमा फ�य�ट गरे नगरेको
िढलो फ�य�ट ग�रएका पे�क� फ�य�ट गन� तोिकए बमो�जम ताकेता नगरेको
िनयम ५३ बमो�जम तोिकएको समयमा पे�क� नगरेका कम�चारी वा अ�य �यि�को फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को िववरण हरेक मिहना समा� भएको ३ िदनिभ� काया�यल �मुख
सम� पेशनगरेको
फ�य�ट गन� बाँक� पे�क� रकम िनयम ५३ बमो�जम अक� वष� �ज�मेवारी सारेको
फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को �याद थप गदा� िनयम ५४ बमो�जमको �कृया पूरा नगरेको
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२९ कोिभड खच� 
यो आ. व. मा पा�लकाले कोिभड स�ब�धी खच� गन�का लािग छु�ै कोरोना कोषको �थापना नग�र िविभ�  िशष�कबाट (चालु, संिघय शसत�, �देश शसत�, िवपद वयव�थापन कोष) बाट
खच� गरेको छ। कोिभडमा तीनपाटन गाउँपा�लकामा यस आ�थ�क बष�मा भएको खच� देहाय बमो�जम छ।

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार
मसा�तस�म
�ा� रकम

खच� शीष�क २०७८ असार
मसा�तस�म
खच� रकम

गत वष�को अ�या ० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन १४०००००

संघीय स��त कोषबाट ३३२६४७८ जनशि� प�रचालन ४००००००

�देश  स��त कोषबाट १२६९७५४ औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद २००००००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन भएको

४६४५९४८   

संघीय कोिभड कोषबाट ७५८०००   

�देश कोिभड कोषबाट ५००००० बाँक� ३१००१८०

ज�मा १०५००१८० ज�मा १०५००१८०

पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार आईशोलेशन के�� िनमा�णमा सबैभ�दा बढी �. १४००००० र औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रदमा ज�मा �.२०००००० खच�
गरेको छ। ज�मा �.१०५००१८० म�ये १०१९०१६२ खच� भई ३१००१८० बाँक� भएको छ।

३० सवारी सूिचकृत 

काय�पा�लकाको २०७७।१२।१० गते बसेको बैठकको िनण�य नं ५ मा ढु�ा,िग�ी र बालुवाको िब�� िवतरण गरी राज�व संकलन गन� ढु�ा,िग�ी र वालुवा ढुवानी गन� सवारी साधनलाई
अिनवाय� �पमा गाउँपा�लकामा सूचीकृत गराई �ये� मसा�त स�म एकमु� �पमा ट�क/िटपर � १२०००।०० र �ित�ा�टर � १००००।०० राज�व संकलन अमानतबाट गन� भनी
िनण�य भएको छ । पा�लकाको राज�व परी�णमा उ� ढु�ा, िग�ी र वालुवाको कुनै पिन राज�व दा�खला भएको िववरण �ा� भएन । नमूना छनौट गरी परी�ण गाउँपा�लका
पुजीगँततफ� का �े�ता परी�ण गदा� पा�लकाबाट भु�ानी भएका देहायका योजनामा देहायका �ा�टर तथा िटपरले ढु�ा,िग�ी र वालुवा ढुवानी भएको भनी उपभो�ा सिमितबाट
कागजमा भपा�इ गरी रकम बु�झ�लएको पाइयो । उ� सवारी पा�लकामा सूचीकृत भई िनण�य बमो�जम कर दा�खला गरेको नदे�खएको �

२४२,०००
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भौ.न उपभो�ा सिमित सवारी साधन सूचीकृत दर 

१३ �चानी छछ� रे पा��ेपानी झु�ा र लुकुवा
मोटरबाटो 

ज-१-त-९९२६ सुय�लाल �े�को �ाकटर १००००

१५ �या�पस पु�चोक लायोगाउँ दमार सडक ना ६ त ४२४१ नं को बि��साद देवकोटाको
�ाकटर

१००००

१७ बे�टार सा�दाने दक�  सडक ना ७ त १६३८ को भुषाल स�लायस�को
�ाकटर

१००००

१७ बे�टार सा�दाने दक�  सडक लु ४ त ७१३६२ को भुषाल स�लायस�को
�ाकटर

१००००

३ ऐितहा�सक ढु��ेगढी बाबाधाम गुफा संर�ण ना ३ ख ९९४१ सुिनल दगंालको िटपर १२०००

५ द�लत भवन िनमा�ण ना त ६ ४६०० नं को �ा�टर १००००

२ मु�य सडक मम�त ज-१-त-९९७२ नं को  �ाकटर १००००

२ मु�य सडक मम�त � १-०२-००३ त ३४० नं को �ा�टर १००००

२ मु�य सडक मम�त ज १ त ९९७२ नं को �ा�टर १००००

२ मु�य सडक मम�त ना ६ त ९४१९ नं को �ा�टर १००००

२४ ित�पुङडाडाँ मोटरबाटो मम�त २-त-८२७७ नं को �ा�टर १००००

२२ पाखाबारी मे�सनरी वाल िनमा�ण ना-६-त ४०४१ नं को �ा�टर १००००

२१३ बडरबोटर सडक सो�लङ ना-७-त- ३३२ नं को �ा�टर १००००

२२३ �ेम ब.प�रयार ना-१-त ३३३५ नं को �ा�टर १००००
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१० मु�य सडक मम�त गा पा ज १ त ९७७२ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा  ना ६ त ९४१९ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ज २ त ३९२ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना छ त ७१०५ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा � १ ०२ ००३ त ३४० �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना ७ त ३३३१ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना ७ त ३५१ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना ६ त ८३५९ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना ७ त ३३३२ �ा�टर १००००

६ र १० मु�य सडक मम�त गा पा ना ७ त ४८४८ �ा�टर १००००

ज�मा २४२०००

३१ ढुङगा,िग�ी तथा वालुवाको कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम गाउँपा�लका तथा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट
तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िबि� गन�स�ने �यब�था छ । पा�लका �े�िभ� रहेको िविभ� प�रयोजनाका काय� स�ालन गन� र पा�लकाले
उपभो�ा सिमित तथा िविभ� मा�यमबाट स�ालन गन� योजनाह�मा पा�लका �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िनशु�क �योग भई रहेको छ तापिन पा�लकाले
ती साम�ीको �ज�ा दरको आधारमा भु�ानी िदएको छ। िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िन:शु�क �योग गरी पा�लका तथा अ�य योजना �यव�थापनबाट
रकम भु�ानी �लने गरे तापिन पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क बुझाएको दे�खदनै । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुमा �देश
कानून बमो�जम कर लगाई आ�दानी वढाउने तथा उपल�ध साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग ��थितलाई �यव��थत वनाउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�खयो ।

भौ.न उपभो�ा सिमित काम �योग(घ.

िम)

�युिफ
ट

�ितघनिफ
ट दर(�याट
सिहत)

रकम
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१३ �चानी छछ� रे पाङ�ेपानी झुङगा लुकुवा मोटरबाटो
िनमा�ण

जाली भन� र सो�लङ २२३ ७८६
७

१०.१७ ८००१२

१७ बे�टार सा�दाने दक�  सडक जाली भन� र सो�लङ, िग�ी बालुवा ३९३ १३८
६५

१०.१७ १४१००७

३ िनमािव का�लमाटी भौितक सुधार पिहरो िनय��ण जाली भन� तथा ढु�ाको गारो १२३ ४३३
९

१०.१७ ४४१३२

१४ बगरबारी डु�ेवेशी दे�ेखोला सडक जाली भन� तथा ढु�ाको गारो र सो�लङ १६४ ५७८
६

१०.१७ ५८८४३

२१ िपपलडाडाँ मोटरबाटो सो�लङ ढु�ा सो�लङ ५० १७६
४

१०.१७ १७९४०

५२ �वािमन फिडरे खो�सा मम�त �यािवन ३२ ११२
९

१०.१७ ११४८२

६८ देउरालीटार मोटरबाटो सो�लङ ढु�ा सो�लङ र �टोन वाल ६८ २३९
९

१०.१७ २४३९८

८८ क�मरखोला बतासे झोलुगँे खोरभ��याङ मोटरबाटो ढु�ा सो�लङ १२४ ४३७
५

१०.१७ ४४४९१

९८ टाउकेडाँडा िकराते मोटरबाटो जाली भन� तथा सो�लङ ९६ ३३८
७

१०.१७ ३४४४५

१७७ �सिपङ मसहर भ�वा ढो�े ख�क�डाँडा जाली भन� तथा सो�लङ ९६ ३३८
७

१०.१७ ३४४४५

४१७ वडा काया�लय घडेरी िनमा�ण जाली भन� ६४ २२५
८

१०.१७ २२९६३



https://nams.oag.gov.np23 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२१३ बडरेबोट सडक सो�लङ सो�लङ ६६ २३२
८

१०.१७ २३६८१

२०६ पुन�टार सडक �तरो�ती सो�लङ तथा �टोन वाल ५३ १८७
०

१०.१७ १९०१६

२४९ अच�ले धोिवडाडाँ मोटरबाटो सो�लङ सो�लङ ९७ ३४२
२

१०.१७ ३४८०३

३२६ गौरीखानी वमराबोट सडक सो�लङ तथा �टोन वाल १०४ ३६६
९

१०.१७ ३७३१५

३८४ िपठाकोटे बरफेद धोिवडाडाँ सडक सो�लङ तथा �टोन वाल २१५ ७५८
५

१०.१७ ७७१४१

३९६ गोठडाडाँ जु��लङ सालुके �याले�र�े सडक जाली तथा सो�लङ १६५ ५८२
१

१०.१७ ५९२०२

४०२ वडा �तरीय फुटवल मैदान िनमा�ण सा�धाने जाली ७२ २५४
०

१०.१७ २५८३३

४९७ भालुखोला सु�दरफाटँ ला�पा�टार �या�पस मा�थ�ो २ जाली, सो�लङ ७४० २६१
०७

१०.१७ २६५५१०

 ज�मा     १०५६६५
९
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३२ ए�जाभेटर दता� 
गाउँपा�लकाको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ७ को अनुसुची ६ मा देहाय बमो�जम सवारी साधन दता� कर ला�े �यव�था छ । देहायका चेनवाला ए�जाभेटर पा�लकामा दता� नभएको
पाइएकोले दता� गरी ऐनको �यव�था बमो�जमको कर संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित सवारी साधन दता� दर 

१७ बे�टार सा�दाने दक�  सडक �लु ओसन िव�डस�को चेनवाला जे�सिव १००००

१८२ पचरंग �सकारीडाडाँ असारेभ�ी सडक लंगुरठाकुर क�सट� �सन ए�ड स�लायस� १००००

२०८ साउनेखो�सी डाडाँटोल सडक कमला�स�धु क�सट� �सन १००००

४०४ सौरा बाटो िनमा�ण दाहाल िनमा�ण सेवा १००००

२ मु�य सडक मम�त तथा �ाभेल नेवार िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� १००००

ज�मा ५००००

५०,०००

३३ �जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण
�जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�णका लािग � ९५४९६९३।००(�याट र िप एस सिहत ) को लागत अनुमान बनाई ठे�का आ�ान गरेको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार
छन । 

३३.१ िमित २०७७।६।२५ मा ठे�का नं TRM/W/NCB/03/2077-78 (E-Bid) गरेकोमा ११ बोलप� दाताले बोलप� दता� गराएकोमा �युन �.३४७३४५१।०४ (५८.६% घटी) कबोल
गन� धम�राज िनमा�ण सेवा,िभम�थान २ तीनपाटन छनौट भएको छ । िमित २०७७।८।११ मा ७ िदने िदएको र २०७७।८।१९ मा स�झौता गन� आउने भनी १५ िदने सूचना गरे तापिन
उ� बोलप�दाता स�झौता गन� नआएको पा�लकाले जनाएको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) मा उपदफा ३ को अव�धिभ� (१५ िदन ) काय�स�पादन जमानत
दा�खला गरी बोलप�दाता स�झौता गन� नआएमा िनजको बोलप�को जमानत रकम जफत गरी सो भ�दा लगतै पिछको अक� �यूनतम मू�याि�त सारभूत�पमा �भाव�ाही
बोलप�दाताको बोलप� �वीकृत गरी ख�रद स�झौता गनु�पन� उ�ेख छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) बमो�जम धम�राज िनमा�ण सेवा स�झौता गन� नआएप�चात्
िनजको बोलप� जमानत रकम � २४००००।०० जफत गनु�पन�मा जफत नगरेकोले सो रकम जफत गरी संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �

२४०,०००
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३३.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा दफा २७ वा ३८ बमो�जम �वीकृितका लािग छनौट भएको बोलप�दाता ख�रद स�झौता गन� नआएमा साव�जिनक ख�रद ऐन बमो�जम
कालोसूचीमा रा�नका लािग साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा लेखी पठाउनुपन�मा पा�लकाले नपठाएको पाइयो ।

३३.३ साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा २७(५) बमो�जम दो�ो घटी � ३६५८७७५।५६ ( �याट र िप एस बाहेक ५६.७२% घटी) कवोल गन� पुलामी आर आर टी जे भी तीनपाटन
५ सँग स�झौता गरी काय� अगािड बढाउनुपन�मा सो नगरी िमित २०७७।१२।९ मा दो�ोपटक सूचना �काशन गरी ३ वटा बोलप�दाता म�ये �यून कवोल गन� पुलामी आर आर टी जे
भी तीनपाटन ५ सँग नै िमित २०७८।२।१७ मा २०७८।३।३० काय�स�प� गन� गरी � ४९४१४२१।८०(४१.२४% घटी) मा स�झौता गरेको छ । पिहलो पटकको सूचना
�काशनमा दता� भएका बोलप� दाताम�ये दो�ो घटी �.३६५८७७५।५६ ( �याट र िप एस बाहेक ५६.७२% घटी) कवोल अंक पेश गरेको पुलामी आर आर टी जे भी सँग स�झौता
नगरी पुन: सूचना �काशन गरी दो�ोपटक सोही िनमा�ण �यवसायीसँग � ४९४१४२१।८०(४१.२४% घटी) मा ठे�का स�झौता गरी थप �यभार पारेको � 

१,२८२,६४६

३३.४ पा�लकाले समयमा पिहलो पटकको सूचनामा ऐन बमो�जम दो�ो घटी � ३६५८७७५।५६ ( �याट र िप एस बाहेक ५६.७२% घटी) कवोल गन� पुलामी आर आर टी जे भी
तीनपाटन ५ सँग स�झौता गरी काय� अगािड नबढाएको तथा २०७७।१२।९ मा दो�ोपटक सूचना �काशन गरी िमित २०७८।२।१७ र िमित २०७८।३।२० मा काय�स�प� गन� गरी
� ४९४१४२१।८०(४१.२४% घटी) मा स�झौता गरेको छ । �देश समपूरकबाट �ा� अनुदानको आ�थ�क वष�को अ��यमा आई ठे�का गरेको कारण आषाढ मसा�तस�म �
६५२१३५।००(१३%) मा� काय� भई सोही अनुसार भु�ानी भएको छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीसँग �याद थप समेत नगरेको र उ� िनमा�ण काय� अधुरै रहन गएको छ । समयमा
ठे�का गरी काय�स�प� गराउनेतफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

३४ बढी भु�ानी 
�वा��य ��लिनक भवन वडा नं ५ मा िनमा�णका लािग राज िव�डस� र पा�लकाबीच � ३७९३४५७।८४ मा स�झौता भई काय� अगािड बढाएकोमा आषाढ मसा�तस�म
�.३४१५००३।०० को नापी िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छ । पा�लकाले भौचर नं १६ बाट � ११३४०३४।००, भौचर नं २१ बाट � ८८९१२१।०० र भौचर नं
४५ बाट � ८७०१३३।०० समेत � ३५४३२८८।०० भु�ानी िदएको पाइयो । घटी काय�स�प� ह�दाँ समेत � १२८२८५।०० बढी भु�ानी िदएको रकम १० �ितशत �याजसिहत
असुल ह�नुपन� �

१४१,११३

३५ िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक (पिहलो ठे�का)
िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक (पिहलो ठे�का)को स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन:
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३५.१ िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक िनमा�णका लािग पा�लकाले � ९५८१४४७।०० (�याट र िप एस सिहतको ) लागत अनुमान बनाई बोलप� आ�ान गरेको छ
। लागत अनुमानको आइटम नं ७,८,९,१० मा ३२८१२ घ.िम. नरम माटो, ३१९०० घ.िम.कडा माटो , ४०६ घ.िम नरम च�ान र ४०३६ घ.िम. कडा च�ान ख�े काय�को �ित
घनिमटर दर �मश: � ५४, ६४,८९ र १३८ मू.अ.कर र ओभरहेड सिहतको रहेकोमा उ� कामको लागत अनुमान � ४३५२१९४।०० कायम ह�नुपन�मा पुन: �याट जोडी �
४९१७९७९।०० कायम भई ठे�का भएकोले � ५६५७८५।०० बढीको लागत अनुमान भएको छ । सो कारणले गदा� �याट र िप.एस.सिहत � ९०१५६६२।०० लागत अनुमान
कायम भई ठे�का ह�नुपन�मा � ९५८१४४७।०० (�याट र िप एस सिहतको ) लागत अनुमान कायम भई ठे�का आ�ान भएको छ ।

३५.२ पा�लका र िनमा�ण �यवसायी थापा िनमा�ण सेवावीच � ३६०६८५२।००(�याट र िप एस सिहतको ६२% घिट ) मा २०७८।३।३० स�ममा काय�स�प� गन� गरी स�झौता गरी काय�
अगािड बढाएकोमा हालस�म भौ न २५३ बाट � ७१९६६५।०० र भौ न ४९४ बाट � १९४५७८।०० गरी ज�मा � ९१४२४३।००(२५%) काय�स�प� भई भु�ानी भएको छ ।

३५.३ उ� ठे�काको २५% मा� काय�स�प� भएकोमा हालस�म �याद थप भएको छैन । िनमा�ण �यवसाियलाई पा�लकाले समयमा �ो�ाम अपडेट मा�े र ठे�का �याद िभ� काय�स�प�
गराउन नसकेको दे�ख�छ । घटीमा ठे�का पारी काम ओग�ने र स�झौता अनु�प काम नगन� �वृितले गदा� यो आयोजनाको ७५% काम अधुरो रहन गएको छ ।

३६ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान स�ब�धी �यव�था छ । परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अ�धनमा रही
लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । �य�तो लागत अनुमान तयार गदा� अनुसूची १(क) को ढाचाँमा रही बनाउनुपन� र अनुसूची १(क) अनुसार काया�लयको �यव�थापन खच� कुल लागत
अनुमानको ५% रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका योजनाह�को IEE गदा� िनयमावली बमो�जम ५% �यव�थापन खच� रा�नुपन�मा १५% राखी लागत अनुमान तयार गरेको
छ र लागत अनुमानकै हाराहारीमा कोटेशन �वीकृत गरी भु�ानी गरेको छ । िनयमावलीको �यव�था भ�दा बढी लागत अनुमान बनाई देहायका परामश�दातालाई बढी भु�ानी िदएको
रकम असुल ह�नुपन� �

परामश� दाता लागत अनुमान स�झौता रकम भु�ानी ह�नुपन�
�यव�थापन खच� (५%)

भु�ानी भएको 
�यव�थापन खच� (१५%)

बढी भु�ानी
रकम (१०%)

बागे�वरी �सिभल क�स�ट �ा�ल ४९९०१० ४९७७६५ १९२०० ५७६०० ३८४००

�रदान क�स�ट �ा �ल ४९९०१० ४९८३३० १९२०० ५७६०० ३८४००

ज�मा ७६८००

७६,८००
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३७ ज�बावती भगवती गुफा संर�ण तथा संवध�न
ज�बावती भगवती गुफा संर�ण तथा संवध�न िनमा�णका स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�ननानुसार छन :

३७.१ गुफा संर�णका लािग संघीय िवशेष अनुदानतफ�  � ५० लाख बजेट िबिनयोजन छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग नरम माटो ख�े कामका लािग �ित घनिमटर �
५४, कडा माटोको लािग � ६४ र नरम च�ानको लािग � ८९ �याट तथा ओभरहेड सिहतकको दररेट कायम गरेको छ । यस आयोजनाका लािग मे�सन�ारा माटो ख�े काम गन�
१६८७५ घ.िम नरम माटोको �ित घनिमटर � ५४, १६८५३ घ.िम कडा माटोको � ६४ र ६४८४ घ.िम नरम च�ानको � ८९। �ित घनिमटर दर समेत ज�मा � २५७७९१८।००
सिहत � ४४६६१७२।०० (�याट र िप एस सिहतको ) को लागत अनुमान कायम ह�नुपन�मा मे�सन�ारा माटो ख�े काममा दोहोरो मू.अ कर जोडेका कारण � ४७९९८७१।
००(�याट र िप एस सिहतको ) को लागत अनुमान कायम भएकोले � ३३३६९९।०० बढीको लागत अनुमान कायम भई सोही अंकमा बोलप� भएको छ ।

३७.२ लागत अनुमान � ४७९९८७१।०० बनाई बोलप� गरेकोमा �यून कवोल गन� पुलामी िनमा�ण सेवा/RRT जेभी � ३३५७५५४।००(३०% घटी ) छनौट भएको छ । आषाढ
मसा�तस�म � १३०४४९०।००(३९%) मा� काय�स�प� भएको छ भने हालस�म उ� ठे�काको �याद भएको छैन । संघीय िवशेष अनुदानको रकम भएकोले संघीय आ�थ�क वष�को
अ��यमा खच� नभइ बाँक� रहेको रकम संघीय संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� भएकोले �याद थप नग�रएको पा�लकाले जनाएको छ । समयमा ठे�का लगाए तापिन िनमा�ण �यसायीले काम
स�प� नगदा� समेत पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई कुनै पिन कारवाही गरेको पाइएन । समयमा काम स�प� नगदा� यस आयोजनाको ६१% काम अधुरै रहन गएको छ ।

३७.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� भु�ानी र फछ� यौट स�ब�धी �यव�था रहेको छ । उ� िनयममा िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� िददाँ बैक जमानतको
आधारमा िदनुपन�, ब�क जमानतको �याद ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको अव�धभ�दा १ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन�, साव�जिनक िनकायले िदएको पे�क� स�झौतामा उ�ेख भए
बमो�जम ��येक रिनङ िवलबाट क�ा गरी भु�ानी िदनुपन�, साथै यस िनयमावली बमो�जम पे�क� फ�य�ट ह�न नसकेमा साव�जिनक िनकायले उपिनयम ३ बमो�जमको ब�क जमानतको
रकम स�ब��धत ब�कबाट �ा� गरी पे�क� फ�य�ट गनु�पन� र िनजबाट �य�तो पे�क� रकमको सयकडा दश �ितशतले �याज समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ । ज�वावती भगवती गुफा
संर�ण तथा स�वद�न काय��मका लािग पुलामी िनमा�ण सेवासँग ठे�का स�झौता भई �ाइम ब�कको २०२१ िडसे�बर ११ स�म �याद भएको � ५८४५००।०० को APG राखी
पा�लकाले भौ.नं.३० बाट � ३५००००।०० को पे�क� भु�ानी गरेको छ । पा�लका र िनमा�ण �यवसायीबीच � ३३५७५५४।०० मा ठे�का स�झौता भएकोमा २०७७ आषाढ
मसा�तस�म �थम रिनङ िवल वापत � १३०४४९०।०० को मा� काम भएको पाइयो । संघीय िवशेष अनुदानको रकम भएकोले बजेट िफता� भएको कारणले �याद थप ह�न नस�ने र
स�झौता बमो�जमको काय� ह�न नसकेको पा�लकाले जनाएको छ । APG को �याद समा� भएको अव�था रहेको र उ� रिनङ िवल भु�ानी िददाँ � ३५००००।०० पे�क� क�ा
गनु�पन�मा क�ा नगरी भु�ानी िदएकोले िनयमावलीको �यव�था अनु�प सयकडा १० �ितशतले ह�न आउने रकम �याजसिहत असुल ह�नुपन� �  

३८५,०००

३८ गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण
गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�णका लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी �ी ए.एम.पाइनस जे.भी बीच आ�थ�क बष� २०७६।७७ मा � ४८३४१५३५।२३ मा २०७९।३।२५
िभ� काय�स�प� गन� गरी स�झौता भएकोमा आ�थ�क बष� २०७७।७८ स�म � ३६३९९१४१।०० (हालस�मको मू�य समायोजन � ५७३३००।०० सिहत) भु�ानी भएको स�ब�धमा
दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन:
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३८.१ तीनपाटन गाउँपा�लकाले साव�जिनक ख�रद काय�लाई िनयिमत तथा �यव��थत गन� बनेको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ िमित २०७७।३।८ मा �थानीय राजप�मा �कािशत
गरेको छ । उ� िनयमावलीको िनयम १२७ मा भे�रयसन आदेश स�ब�धी �यव�था रहेको छ । िनयमावलीको िनयम १२७ को उपिनयम १(ख) मा गाउँपा�लकामा १५ % स�मको
भे�रयसन अ�य�ले �वीकृत गन�स�ने र उपिनयम १ बमो�जम भे�रयसन जारी गदा� िवशेष�ह�को समूह माफ� त आव�यक जाँचबुझ गराई �ा� �सफा�रशका आधारमा मा� जारी
गन�स�ने �यव�था िनयमावलीको िनयम १२७(५) मा भए तापिन िवशेष�ह�को समूहको �सफा�रशका आधारमा मा� भे�रयसन जारी गनु�पन�मा सो नगरी भे�रयसन जारी गरेको छ ।

३८.२ िडिपआर बमो�जम उ� भवनको िनमा�ण काय�को ड� इङ िडजाइन र �पेिशिफकेसन बद�न नपन� र ड� इङ िडजाइनमा उ�ेख भएको तर लागत अनुमानमा भुई तलाको बािहरी १८ वटा
िप�र समावेश नभएकोले सो को RCC ढलान, फमा�, ड�डी आिदको आइटमह�को प�रमाण थप गनु�पन� भएको र लागत अनुमानमा अ�य�धक भे�रयसन आउनुको कारण लागत
अनुमानमा ड�डीको प�रमाण �ितशतमा अनुमािनत भएको ज�ता कारण जनाई िनयमावलीको िनयम १२७ को उपिनयम १ को ख�ड ख मा उ�ेख भएअनुसार िमित २०७७।१२।४
मा गाउँपा�लका अ�य��ारा सािवक अनुमानमा १४.८३% थप गरी संशो�धत स�झौता अंक � ५४५५७९१८।२५ कायम गरेको पाइयो ।

३९ 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 �. ६०२६९६।०० समेत �.५२३८०९५।०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.न िनमा�ण �यवसायी िवजक नं िवजक िमित भु�ानी मु.अ कर पान नं ननफाइलर रहेको
िमित 

१७ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ७० २०७८।३।९ ९५६४३२ ११००३२ ६०६६१७
६९३

२०७७।१२

२७ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ११ २०७८।३।९ १४१७०२ १६३०२

२६ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन १० २०७८।३।९ २२६१७० २७१७०

६९ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन १५ २०७७।१०।
११

७१२८०४ ८२००४

८५ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन २० २०७७।१०।
२०

४८०९२८ ५५३२८

१३७ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन २७ २०७७।११। ४१९४५६ ४८२२६

६०२,६९६
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१४

१८७ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ४३ २०७७।१२।
१८

१७९९९१ १९६७१

२०२ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ४२ २०७७।१२।
७

३७२९७३ ४२९०८

१९४ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ४६ २०७७।१२।
१९

२२७१३० २६१३०

२१७ कमला �स�धु क�सट� �सन ए�ड
स�लायस�

२ २०७७।१२।
२२

२३९०८९ २७५०५ ६०६९०१
४९५

२०७६।४

४९७ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन १८४ २०७८।३।
२२

५०८५०० ५८५०० ६०६६१७
६९३

२०७७।१२

३३ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ८१ २०७८।३।
१८

५११८९० ५८८९०

३३ तीनपाटन सौगात �दर क�सट� �सन ८० २०७८।३।
१८

२६१०३० ३००३०

 ज�मा   ५२३८०९
५

६०२६९६   
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४० अधुरा ठे�का 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको लािग आव�यक बजेटको �यव�था नभई ख�रद कारवाही सु� गन� नह�ने तथा बह�विष�य ख�रदको
हकमा अ�य वष�का लािग ख�रद कारवाही गदा� आव�यक पन� बजेटको सुिन��चतता गरेर मा� ख�रदको कारवाही सु� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका ठे�का ह�को �याद थप
गरेको छैन । संिघय िवशेष र �देश समपुरक तफ� को बजेट भएको र आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभई बाँक� रहेको रकम िफता� गनु�पन� भएकोले �याद थप नग�रएको पा�लकाले
जनाएको छ । कोिभड १९ को कारण समयमा काम ह�न नसकेका चालु अव�थामा रहेका ख�रद स�झौताको �याद िनमा�ण �यवसाियले िदएको िनवेदनको आधारमा बोलप� �वीकृत गन�
पदा�धकारीले �याद थपको आव�यकता र औिच�य िव�लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत वा दािय�व नपन� र �याद थप वापत आ�थ�क वा अ�य कुनै दािय�व नपन� गरी �य�तो
ख�रद स�झौताको �याद बढीमा २०७८ साल चै� मसा�तस�म थप गन� स�ने भनी अथ� म��ालयको २०७८।५।२१ मा प�रप� समेत भएको छ । यसरी �ोतको सुिन��चतता नगरी
ठे�का गदा� देहायका योजनाह� अधुरो रहन गएको छ । पा�लकाले �ोतको सुिन��चतता नगरी ठे�का लगाउनु ह�दनै ।

आयोजना लागत
अनुमान

स�झौता
रकम

हालस�म
काय�स�प� 

काय�स�प�
�ितशत

भालुखाल सु�दरफाँट ला�पा�टार �या�पस मा�थ�ो बजार स�म मोटरबाटो
११

९५९००९० ३८६०३७९ ३३०१३७२ ८५

िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक (पिहलो पटक) ९५८१४४७ ३६०६८५२ ९१४२४३ २५

�जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण ९५४९६९३ ५६१०८०६ ६५२१३५ १२

िचसापानीडकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक  (दो�ो पटक) ५७३८१२० ५७०७००२ ३४०९८९६ ६०

भालुखाल सु�दरफाँट ला�पा�टार �या�पस मा�थ�ो बजार स�म मोटरबाटो
११(दो�ो पटक)

५४९९२४० २५७६४७३ ५४५८२९ २१

ज�वावती भगवती गुफा संर�ण तथा सं�वध�न वडाँ नं ९ ४७९९८७१ ३३५७५५४ १३०४४९० ३९

आजाद�मृित भवन ११८९९७६ ११७६७९५ ६४५६६१ ५५

कदमे मिहला स�जाल भवन वडा नं ९ १३४४४७७ १३३९३४८ ६३०१०७ ४७



https://nams.oag.gov.np31 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

४१ ठे�कामा �ित�पधा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट ग�रएका देहायका ठे�कामा �ित�पधा� कम भएको दे�ख�छ ।
�ित�पधा� बढाउने गरी ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

आयोजना लागत
अनुमान

कवोल अंक बोलप�
दता� सं�या

घटी(%)

िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर
सडक 

५७३८१२०
।८६

५७०७००२
।८६

३ ०.५४

आजाद �मृित भवन ११८९९७६ ११७६९९५ ३ १.०९

कदमे मिहला स�जाल भवन वडा नं ९ १३४४४७७ १३३९३४८ ३ ०.३८

४२ एजिब�ट ड� इङ 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� भएको ३० िदन िभ� िनमा�ण �यवसाियले िनमा�ण भएबमो�जको (एजिब�ट न�शा)
पेस गनु�पन� �यव�था छ। �यसैगरी काया�लय र िनमा�ण �यवसायी िबच भएको स�झौताको Special condition of contract को GCC 71.2 मा िनमा�ण �यवसायीले काय�स�प� गरेको
३० िदनिभ� एजिब�ट ड� ई� पेश गनु�पन� नगरेमा �. २० हजार रो�का ग�रने उ�ेख छ। तर यसवष� िनमा�ण स�प� भएका देहायअनुसारका िनमा�ण काय�को अ��तम िबल बापत िनमा�ण
�यवसायीलाई भु�ानी िदएकोमा लेखा प�र�ण अव�ध २०७८/११/१ स�म पनी एजिब�ट ड� इ� पेश भएको पाईएन। तसथ� एजिब�ट ड� ई� पेश नभएकोले असुल ह�नुपन� दे�खएको रकम
�.

आयोजना िनमा�ण �यवसायी वापत रकम

डाडाँगाउ �सपाली चारघरे खानी िछ�लङबास धापचौक�
सडक

अमर िनमा�ण सेवा एज िव�ट २००००

झो पु �स�े �ससाउबोट मा�थ�ो बजार चकमके पुलामी RRT जे भी एज िव�ट २००००

वडा काया�लय भवन वडा नं ३ अ�धकारी क�सट� �सन एज िव�ट २००००

ज�मा ६००००

६०,०००
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४३ �ो�ाम अपडेट 

काया�लय र िनमा�ण �यवसायी िबच भएको स�झौताको Special condition of contract को GCC 34.3 मा िनमा�ण काय� सु� भैसकेप�चात ३०/३० िदनमा िनमा�ण �यवसाियले
आयोजनाको �ो�ाम अपडेट पेस गनु�पन� �यव�था छ । समयमा �ो�ाम अपडेट पेश गनु�पन� नगरेमा �. १००००।०० रो�का ग�रने उ�ेख छ। तर यसवष� िनमा�ण स�प� भएका
देहायअनुसारका िनमा�ण काय�को अ��तम िबल बापत िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िदएकोमा लेखा प�र�ण अव�ध २०७८/११/१ स�म पिन �ो�ाम अपडेट पेश भएको पाईएन। तसथ�
�ो�ाम अपडेट पेश नभएकोले असुल ह�नुपन� दे�खएको रकम �.

आयोजना िनमा�ण �यवसायी वापत रकम

डाडाँगाउ �सपाली चारघरे खानी िछ�लङबास धापचौक�
सडक

अमर िनमा�ण सेवा program update १००००

झोपु �स�े �ससाउबोट मा�थ�ो बजार चकमके पुलामी RRT जे भी program update १००००

वडा काया�लय भवन वडा नं ३ अ�धकारी क�सट� �सन program update १००००

ज�मा ३००००

३०,०००

४४ िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक (दो�ो ठे�का)
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन :

४४.१ िचसापानी डकाहा चकमके बाह�नित�पुङ नवलपुर सडक िनमा�णका लािग पा�लकाले � ५७३८१२०।००(�याट र िप एस सिहतको ) लागत अनुमान बनाएको छ । लागत अनुमान
बनाउँदा लागत अनुमानको आइटम नं १ मा मे�सनले �ित घनिमटर माटो ख�े काममा नरम माटोको � ५४ ,कडा माटोको � ६४, नरम च�ानको � ८९ र म�यम तथा कडा
च�ानको � १३८.९८ �याट सिहतको पा�लका दररेट रहेको छ । लागत अनुमान बनाउदाँ मे�सन�ारा माटो ख�े काममा �याटसिहतको दर राखी सकेप�चात पुन: � १०२७३८।००
�याट जोडी लागत अनुमान बनाएको पाइयो । बोलप�को सूचना �काशन गदा� � ५६३५३८२।००(�याट र िप एस सिहतको ) लागत अनुमान कायम ह�नुपन�मा � ५७३८१२०।००
(�याट र िप एस सिहतको ) कायम भएकोले � १०२७३८।०० बढीको लागत अनुमान कायम भई ठे�का �कृया अगािड बढेको छ ।

४४.२ उ� ठे�कामा ३ वटा बोलप�दाता (पाटनदेवी िनमा�ण सेवा, अमर क�सट� �सन र बाराकोटी िनमा�ण सेवा ) को मा� बोलप� दता� भएको पाइयो । बोलप�दाता ३ म�ये सबैभ�दा �यून
कवोल गन� बाराकोटी िनमा�ण सेवासँग � ५७०७००२।००(�याट र िप एस सिहतको ०.५४% घिट) मा ठे�का स�झौता भएको छ । वा�तिवक ह�नुपन� लागत अनुमान भ�दा �
७१६२०।०० बढीको ठे�का �वीकृत भएको छ । लागत अनुमान �.५६३५३८२।०० कायम गरी ठे�का गनु�पन�मा � ५७३८८१२।०० मा ठे�का गरी वा�तिवक ह�नुपन� लागत
अनुमान भ�दा  बढीमा ठे�का �वीकृत भएको िनयमस�मत नदे�खएको � 

५,७०७,००२
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४४.३ आ�थ�क वष�को अ��यस�म � ३४०७८९६।०० को काय�स�प� भई � ३४०७८९६।०० भु�ानी भएको छ । उ� ठे�काको ५९ �ितशत मा� काय�स�प� भएको छ । हालस�म
ठे�काको �याद थप भएको छैन । बजेट ि�ज भएकोले बजेट अभावका कारण �याद थप नभएको पा�लकाले जनाएको छ । 

४५ �धानम��ी रोजगार

: 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उदे�यले
�थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका बेरोजगारह�को त�या� संकलन गरी �ोत र साधन
तथा बजेटको आ�धकतम सदपुयोग ह�ने गरी �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक सो�लङग तथा मम�त, �संचाई कुलो िनमा�ण तथा मम�त, तटब�ध िनमा�ण, नाला िनमा�ण तथा
सरसफाई लगायतका काय� गरी िबिभ� वडाका लि�त वग�लाई रोजगार �दान गरेको छ । यस आ.व. मा प�लकाका िविभ� वडाह�मा ज�मा ७२ वटा योजना संचालन गरी
�.२६०५३६५०। खच� गरेको छ ।

ज�मा
योजना 

कुल रोजगारी
सङ�या

ज�मा रोजगारी िदन
औसतमा

कुल बजेट कुल खच� भौितक
�गती

िव��य
�गित 

७२ ८१० ६२ िदन २६३६९५०
४

२६०५३६५
०

१०० % १०० %

४६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक
आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका
साम�ी ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध अवल�वन नगरी िन�नानुसार सोझ ैख�रद ग�रएको पाइयो । िनयमावलीमा �यव�था भए अनु�प �ित�पधा��मक िव�ध माफ� त ख�रद गन�तफ�
पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

भौ.नं. / िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

८४/०७७/७/

१९
मसल�द तथा  काया�लय सामा�ी आई. िप. आर. स�लायस� १८४९०९

८४/०७७/७/ �टेशनरी सामान खुशी बु�स ए�ड �टेशनरी २५७१४१
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१९

८४/०७७/७/

१९
छपाई सामान सफल अफसेट �ेस २२१५९२

१४१/८/२४ �टेशनरी सामान खुशी बु�स ए�ड �टेशनरी ४९६४९४

१४१/८/२४ छपाई सामान सफल अफसेट �ेस ११४६७७

५७२/३/२८ desktop H.P. Computer २११८७५

 laptop J. K . Traders ९४३५५

 laptop Star Computer ९७७४५

५७६/३/२८ �टेशनरी सामान खुशी बु�स ए�ड �टेशनरी ३०७६१७

५७७/३/२९ छपाई सामान सफल अफसेट �ेस १०६८८९

५७३/३/२९ छपाई सामान सफल अफसेट �ेस ९६८४३

५७६/३/२८ ईशान जनरल �टोस� ईशान जनरल �टोस� ११९४४८

  ज�मा २३०९५८५

४७ दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ९४ मा �ज�सी मालसामान तथा त�स�ब�धी �े�ता भ�डार शाखा �मुखको �ज�मामा रहने कुरा उ�ेख छ।
दफा ९५ मा काया�लयमा �ा� �ज�सी सामानको लागत तयार गन� र काया�लयमा रहेको, ख�रद गरी वा नगरी कुनै �कारले �ा� भएको �ज�सी सामानको िववरण मू�य समेत खुलाई
स�प�� काया�लय �मुखको रेखदेखमा भ�डार शाखा �मुखले �ज�मा �लनुपद�छ । यस पा�लकामा िबिभ� शाखाले �ज�सी सामान ख�रद गरी जुन शाखाले ख�रद गरेको हो सोही
शाखामा नै दा�खला गन� गरेको पाइयो । यसरी ख�रद गन� तथा दा�खला गन� �यि� तथा शाखा एउटै ह� ँदा ख�रद काय��ित पूण� िव�व�त ह�नस�ने अव�था नरहने भएकोले के��ीय
�ज�सी शाखामा दा�खला गराउनेतफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

४८ टु�े ख�रद २,५८७,५८४
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक
आ�थ�क वष�मा �समाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगततफ�  एकै  िक�समका
साम�ी ख�रद गदा� एकै समयमा �ित�पधा��मक िव�ध अवल�वन नगरी िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेकोपाइयो । िनयमावलीमा �यव�था भए अनु�प �ित�पधा��मक िव�ध माफ� त ख�रद
गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ । यसरी सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.न आपूत�क िवजक नं िवजक िमित ख�रद साम�ी रकम बजेट 

१६ ि�ितज
इ�टर�ाइजेज 

९८ २०७७।४।
२०

प�सर बाइक २७१९०० १५ लाख

१६ ि�ितज
इ�टर�ाइजेज 

१०८ २०७७।४।
२४

प�सर बाइक २७१९००  

१६ ि�ितज
इ�टर�ाइजेज 

१२४ २०७७।४।
२७

प�सर बाइक २७१९००  

१६ ि�ितज
इ�टर�ाइजेज 

१३९ २०७७।४।
३१

प�सर बाइक २७१९००  

१६ ि�ितज
इ�टर�ाइजेज 

१५२ २०७७।५।
१

प�सर बाइक २७१९००  

 ज�मा    १३५९५००  

२ एच िप क��युटर २० २०७७।६।
११

५ थान
डे�सटप

३८१३७५ ११५५०
००

 एस ए क��युटर ५ २०७७।७।
१८

११ थान
ि��टर

३८९०५९  

 कमलामाई क��युटर ८ २०७७।६। ६ थान ४५७६५०  
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२ डे�सटप

 ज�मा    १२२८०८४  

 कुल ज�मा    २५८७५८४  

४९ सडक सरसफाई 

पा�लकाले नया ँसडक िनमा�ण तथा सडक चौडा पान� काय� वष�नी गद� आएकोमा सडकको दीगोपनाका लािग सडक �तरो�ितको काय� गदा� �ट�चरतफ� को काय�तफ�  भ�दा ख�े तथा
सडक सरसफाई गन� काय�मा मा� �यान िदएको पाइयो । पा�लकाले यस बष� सडकह� चौडा तथा �ट�चरको काय� गन� गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा केही सडकह�मा
उपभो�ा सिमितले ए�साभेसनको प�रमाण बढाई �ट�चरतफ�  �रटेिनङ वाल, �यािवन वाल लगायतका काय� गरेको पाइएन । पा�लकाले गत आ�थ�क वष� २०७६।७७ भ�दा अिघ
िनमा�ण गरेका वा �तरो�ित गरेका सडक योजनाह�मा यस वष� पिहरो सफाई तथा मम�त भनी िन�नानुसारका उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई � ५८४४९४२।०० भु�ानी गरेको
छ । चेनेज तथा लोकेसन समेत नखुलाई एकमु� �पमा वडाभ�रको बाटो सफाई गन� ए�जाभेटर तथा जे�सबीको �योग गरी उपभो�ा सिमित तथा अमानत माफ� त काय� गन� गरी लागत
अनुमान तयार गरी काय� गराएको पाइयो । जसका कारण पा�लकाले वष�नी ठूलो रकम सडक सरसफाईमै खच� गन� गरेको दे�खयो । य�तो खच� �यव��थत एवं िनय��ण गनु�पद�छ ।
यसका केही उदहारणह� देहाय बमो�जम छन :

भौ.न उपभो�ा सिमित पा�लकाबाट
भु�ानी 

१० मु�य सडक मम�त २९९७००

२७ सािवका वडा नं ८ मोटरबाटो सफा १४४०००

२६ सािवक वडा नं ९ मोटरबाटो सफा २३६१७०

२५ सािवक वडा नं ५ मोटरबाटो सफा १४४०००

४६ सािवक वडा नं ६ मोटरबाटो सफा १४४०००

४७ वडाको सडक मम�त माधव � का�ले १९२०८९

५३ वडा भ�रको मोटरबाटो मम�त २४००००

६४ वडा भ�रको मोटरबाटो मम�त ९६००००
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६० झुगा जातेपा��ेपानी सफाई तथा मम�त १९२०००

६७ सािवक वडा ७ मोटरबाटो सफा १९२०००

६६ वडा �तरीय सडक सफा १९२०००

७७ वडा �तरीय सडक सफा २ ६७२०००

१०७ वडा भ�रको पुरानो बाटो  मम�त १० ७६८०००

१०३ बाटो सफा सािवक वडाह� ९६००००

१८७ मोटरवाटो सफाइ अधुरो थप ४ १४४०००

४२६ कालीमाटी गण�थान सडक मम�त ३६४९८३

ज�मा ५८४४९४२

५० सामी प�रयोजना 
सुरि�त आ�वासन प�रयोजना (सामी) ते�ो चरणको काय��मका लािग यो वष� तीनपाटन गाउँपा�लकामा काय��म स�ालन गरी �र�लफ नेपाल नामक सं�थालाई  ज�मा �.

१८००००० िविनयोजन भई आएकोमा िबिभ� भौचरबाट गरी �.१६५४०५२ (कर कटटीपछी ) �. १६३२०९९ भु�ानी गरेको छ। सुरि�त आ�वासनको प�रयोजनाको काय��म
सञचालनका लािग बािष�क �पमा �र�लफ नेपाल सँग स�झौता गरी स�झौता अनु�पको काय�स�प�को कागजात संल� गरी पेश भएप�चात भु�ानी िदनुपन�मा यो बष�को लािग पा�लका
र �र�लफ नेपालिबच स�झौता भएको तथा स�झौता निवकरण भएको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �.

१,६३२,०९९

५१ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम �यहोराह�
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को खफा ७७(३) मा आ�त�रक लेखापरी�णमा  औं�याइएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगावै स�परी�ण गराउनुपन� �यव�था
छ । आ�त�रक लेखापरी�बाट दे�खएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�ण ह� ँदास�म फ�य�ट नभएका  िन�नानुसार �यहोराह� कायम ग�रएको छः 

५१.१ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ अनुसार खच�का िबल भरपाई  सिहत �यसलाई पु��ाई गन� कागजात सिहतको लेखा
राखनुपन� र भु�ानी गदा� रीत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लका यस वष� िन�नानुसार उपभो�ा सिमितलाई काय�स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी भु�ानी िदएको रकम
असुल गनु�पन� �.

३१,६९०
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१०९/२०७७-११-२
०

सा�धाने �सतल छाँया उ.स लाई रकम भु�ानी गदा� इ�ाको वालको काम नापी िकताब र अ��तम
�ितवेदनमा रकम फरक परी बढी भु�ानी भएकाले सो रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

४०२६

११२/२०७७-११-२
०

पिहरे मोटर बाटो उ.स. लाई रकम भु�ानी गदा� रडको काममा बढी दर राखी रकम भु�ानी भएकोले
सो रकम उ.स.बाट असुल उपर गनु�पन� �.

७६१

११७/२०७७-११-२
०

भालुखोला चौतारा संर�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

३४५

१२०/२०७७-११-२
०

माधव का�ले लाई अमानत बाट �ाईलेट िनमा�ण भएको तर बढी भु�ानी भएकाले सो रकम उ.स.बाट
असुल उपर गनु�पन� �.

५१३

१३०/२०७७-११-२
१

�वा��े खाडी साठीमुरे उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी रकम
भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

७९१३

१७६/२०७७-१२-०
९

रामेबाह�न मोटरवाटो सो�लङ उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

६०८९

३८२/२०७७-०३-१
५

बेलभ�याङ प�ो स�े सडक उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

४३६२

४३९/२०७७-०३-२
३

खा�टेखोला मलामी घाट िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा
बढी रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

१३४४

४४७/२०७७-०३-२
५

बो�सेटार खानेपानी िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

१०९५

४५१/२०७७-०३-२
५

अ�धकारी कुल धम�शाला िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा
बढी रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

५०२५

२१७/२०७७-१०-१
९

चकमके जनरल �टोस�लाई �१४४८० भु�ानी िददाँ कर यो�य रकमको १.५ �ितशतले ह�न आउने
रकम �२१७ असुल गनु�पन� �.

२१७
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 ज�मा ३१६९०

१०९/२०७७-११-२
०

सा�धाने �सतल छाँया उ.स लाई रकम भु�ानी गदा� इ�ाको वालको काम नापी िकताब र अ��तम
�ितवेदनमा रकम फरक परी बढी भु�ानी भएकाले सो रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

४०२६

११२/२०७७-११-२
०

पिहरे मोटर बाटो उ.स. लाई रकम भु�ानी गदा� रडको काममा बढी दर राखी रकम भु�ानी भएकोले
सो रकम उ.स.बाट असुल उपर गनु�पन� �.

७६१

११७/२०७७-११-२
०

भालुखोला चौतारा संर�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

३४५

१२०/२०७७-११-२
०

माधव का�ले लाई अमानत बाट �ाईलेट िनमा�ण भएको तर बढी भु�ानी भएकाले सो रकम उ.स.बाट
असुल उपर गनु�पन� �.

५१३

१३०/२०७७-११-२
१

�वा��े खाडी साठीमुरे उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी रकम
भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

७९१३

१७६/२०७७-१२-०
९

रामेबाह�न मोटरवाटो सो�लङ उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

६०८९

३८२/२०७७-०३-१
५

बेलभ�याङ प�ो स�े सडक उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

४३६२

४३९/२०७७-०३-२
३

खा�टेखोला मलामी घाट िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा
बढी रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

१३४४

४४७/२०७७-०३-२
५

बो�सेटार खानेपानी िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा बढी
रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

१०९५

४५१/२०७७-०३-२
५

अ�धकारी कुल धम�शाला िनमा�ण उ.स लाई रकम भु�ानी गरेको तर काय� स�प� �ितवेदनमा भ�दा
बढी रकम भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम उ.स.बाट असुल गनु�पन� �.

५०२५

२१७/२०७७-१०-१
९

चकमके जनरल �टोस�लाई �१४४८० भु�ानी िददाँ कर यो�य रकमको १.५ �ितशतले ह�न आउने
रकम �२१७ असुल गनु�पन� �.

२१७
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 ज�मा ३१६९०

५१.२ २५८ २०७७-११-२८ एउटै होटलबाट एकै िदनमा खाना तथा खाजाको रकम भु�ानी गदा� २ लाख भ�दा बढीको भएको तर एकै िमितका िबलह� टु�ा पारी २० हजार भ�दा कमको बनाएको दे�खएकाले
मू.अ. करमा दता� भएको होटलबाट कारोबार गनु�पन� दे�खएको �.

५९३,७०५

५२ 417 २०७८-३-२१ वडा सडक मम�त ३ 

वडा सडक मम�त ३ का लािग पा�लका र वडा सडक मम�त ३ उपभो�ा सिमित बीच स�झौता भई पा�लकाबाट � ४६५३७७।०० भु�ानी भएको छ । लागत अनुमान तथा �ािव�धक
िवलमा पिहरो प�छाउने तथा सडक चौडा पान� काम मािनस�ारा ग�रएको भनी नरम माटो ११२५ घ.िम.को �ित घनिमटर �.३६०। र कडा माटो १९९ घ.िम.को �ित घनिमटर�
�.४३२। का दरले ह�न आउने रकम �.४९०९६८।०० गणना गरी उपभो�ाको सहभािगताको रकम क�ा गरी �.४६५३७७।०० भु�ानी िदएको पाइयो । मे�सन�ारा घटी रकममा
गन� सिकने काम मािनसले खनेको भनी भु�ानी िदएको स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन । मे�सन�ारा खिनने गरी लागत अनुमान बनाउँदा नरम माटो ख�े कामको �ित घनिमटर
�.४७। र कडा माटो ख�े कामको �ित घनिमटर �.५६। ले �.६४०१९।०० मा पूरा ह�नस�ने दे�खएको छ । घटी रकममा काम गन� सिकने ह�दाँह�द ैपा�लकाले बढी दरको �योग गरी
पा�लकालाई थप �यभार पारेको �

४०१,३५८

५३ �समलभ��याङ पिहरो िनय��ण 

�समलभ��याङ पिहरो िनय��णका लािग पा�लकाबाट �.५ लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा �.४९९०६६।०० को लागत अनुमान बनाई सूचीकृत फम�माफ� त कोटेशन �लइ उ�
काय� गन� भनी पा�लकाले सवैभ�दा घटी कवोल गन� थापा क�सट� �सनलाई छनौट गरेको पाइयो । लागत अनुमान बनाउदाँ मू�य अिभवृि� कर सिहत �.४२४६६५।०० को लागत
अनुमान कायम ह�नुपन�मा पुन: �.५५२०६।०० मू.अ.कर जोडी �.४७९८७१।०० को लागत अनुमान तयार गरी सोही अनु�प भु�ानी भएको छ । मू�य अिभवृि� कर दोहोरो पारी
�.५५२०६ ।०० बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �.

५५,२०६

५४ १ २०७८-२-१९ �र�े चपलेटी �याले िवधुत िव�तार 

�र�े चपलेटी �याले िव�ुत् िव�तारका लािग पालकाले नेपाल िवधुत �ा�धकरण �स�धुली िवतरण के�� �स�धुलीलाई �.९९९४८२।०० पे�क� उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले िव�ुत्
�ा�धकरणले पठाएको दरमा ढुवानी जोडी तयार गरेको लागत अनुमान �याटसिहत � ९५९८८४।०० भएकोमा पे�क� उपल�ध गराउदाँ मू.अ.कर सिहतको लागत अनुमानमा पुन:

मू.अ.कर जोडी �.९९९४८२।०० पे�क� उपल�ध गराएकोले बढी पे�क� उपल�ध गराएको � ३९५९८।०० असुल ह�नुपन� �

३९,५९८
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५५ प�रमाण गणनामा �ुटी 
नापी िकतावमा उ�ेख भएको प�रमाणका आधारमा ठे�का वा उपभो�ा सिमितको �ािव�धक िबल तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले भौ.नं. ६४।२०७७।९।२६ बाट वडा नं १ को
वडाभ�रको मोटरबाटो मम�त उपभो�ा सिमितलाई सडक सरसफाई स�ब�धी काय� गरेको भनी � ९६००००।०० भु�ानी िदएको पाइयो । नापी िकतावमा नरम माटो ६४६८ घ.िम.

(४०%), कडा माटो ५१४८ घ.िम. (३०%) र नरम च�ान ५१४८ घ.िम. (३०%) गरी ज�मा १७१६२ घ.िम. (१००%) माटो खनेको उ�ेख ह�नुपन�मा नरम च�ानमा (६८६४
घ.िम.)४०% प�रमाण उ�ेख गरी ज�मा खनेको प�रमाणको ११०% गणना भई सोही अनु�प भु�ानी भएको पाइयो । नरम च�ानमा १०% (१७१४ घ.िम.) बढी प�रमाण गणना भई
�.७७। का दरले बढी भु�ानी भएको रकम �.१३१९७८।०० असुल ह�नुपन� �

१३१,९७८

५६ �जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण मम�त 

�जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण मम�त उपभो�ा सिमित र पा�लका बीच उ� मोटरबाटो �ाभेल तथा मम�तको काम गन�का लािग िमित २०७८।३।९ मा स�झौता भएको छ । नापी
तथा �ािव�धक मू�या�नमा �.२८०२७३९।०० को काय�स�प� भई �.४२२६५३।०० जन�मदान क�ा गरी �.२३८००८६।०० भु�ानीका लािग �सफा�रश भई आएकोमा
सू��ारा भौ.नं.४९९।२०७८।३।३० मा उपभो�ा सिमितको नाममा �.२८०२०००।०० को भु�ानी भएको दे�ख�छ । बैक अफ काठमाडौमा रहेको पा�लकाको खाताको �टेटमे�ट
हेदा� उ� उपभो�ा सिमितको नाममा �.२२३७३४३।०० को चेक कािटएको पाइयो । िमित २०७८।३।३० मा पा�लकाले पुन: मेनुअल भौचर उठाई भौचर स�याई घटी भु�ानी
िदएको जनाएको छ । बैकमा एउटा रकमको चेक कािटने र सू�मा एकथरी रकमको भौचर उठाएको स�ब�धमा यिकन गरी िहसाव िमलान गनु�पन� �.

५६४,६५७

५७ १३ २०७८-३-२४ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण स�प� भैसकेपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । बगरवारी �वािमनखोला डु�ेवेशी दे�ेखोला
सडक िनमा�णका लािग उपभो�ा सिमितलाई पा�लकाले लागत अनुमानका आधारमा �.११३८८०४।०० मा उपभो�ाको अंश क�ा गरी �.९६७९८३।०० भु�ानी िदएको छ । उ�
कामको नापी तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छैन । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

९६७,९८३

५८ ई�टमेटभ�दा फरक काम
घागेटार िग�चउर �समलटार ह� दँै वाङ�रङफेदी सडक �तरो�ित काय�को भु�ानीका स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन: 

५८.१ ६ २०७८-३-२३ घागेटार िग�चउर �समलटार ह�दैँ वाङ�रङफेदी सडक �तरो�ित कामका लािग पा�लका र उपभो�ा सिमितबीच मे�सनले नरम माटो, कडा माटो, नरम च�ान र कडा च�ान १२४१६
घ.मी. का�ने काय�, ६८ घ.िम. ढुङगा सो�लङ गन�, २*१*१ का २० वटा जाली र ��याव वनाउने काय� र २५०० िमटरमा २७० घ.िम को मािनस�ारा नाली बनाउने भनी
�.११३१२५४।०० को लागत अनुमान बनाई �.९६००००।०० पा�लकाले �यहोन� गरी स�झौता भएको छ । नापी तथा �ािव�धक िवलमा २६३० िमटरको बाटो ख�े काम गरेको
जनाई १३३१७ घ.िम. मे�सन�ारा माटो खनेको र ३००० िमटर नाली बनाउन ४२० घ.िम. माटो मािनस�ारा खिनएको भिनएको छ । लागत अनुमान अनुसार �टकटचरको काम
नगरी स�जलो मा� काम गरेको पाइयो । लागत अनुमानमा उ�ेख नभएको आइटम नं ३ मा २०० िमटरमा २ िमटर चौडाई र १.४० िमटर उचाईमा ५६० घ.िम. माटो मे�सनले
ख�ेको भनी �ित घनिमटर �.५६.५० का दरले �.३१६४०।०० भु�ानी िदएको स�ब�धमा �प� आधार नभएकोले यिकन गन� नसिकएको �.

३१,६४०
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५८.२ लागत अनुमानको आइटम नं २ मा ३००० िमटर ल�बाई ,०.३० िमटर चौडाई र ०.३० िमटर उचाईमा २७० घ.िम. �ित घनिमटर � ३६० का दरले मािनसले माटो ख�े काय� गन�
गरी �.९७२००।०० को लागत अनुमान बनाएकोमा नापी िकताव तथा �ािव�धक िवलमा ३००० िमटर ल�बाई, ०.४० िमटर चौडाइ र ०.३५ िमटर उचाईमा ४२० घ.िम माटो
खनेको जनाई �.१५१२००।०० भु�ानी िदएको र उ� काय�को चेनेज समेत नखुलाई, सशो�धत लागत अनुमान समेत नबनाई �.५४०००।०० बढी भु�ानी िदएको रकम असुल
ह�नुपन� �.

५४,०००

५९ सडकभ�दा बढी ल�बाइमा नाली 
पहाडी िभरालो बाटोमा िभ�ा तफ�  एक तफ� सडकमा नाली िनमा�ण गदा� नालीको ल�बाई अ�धकतम सडकको ल�बाई बरावरको मा� ह�नुपद�छ । तर पा�लकाले तयार गरेको नापी
िकताव अनुसार तपिशल बमो�जमको सडक योजनामा सडकको ल�बाई भ�दा लामो नाली िनमा�ण भएको दे�ख�छ । उ� नालीको चेनेज समेत खुलाएको पाइएन । जसबाट उ� नाली
िनमा�ण काय�मा तपिशल बमो�जमको बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

भौ.न
 

िनमा�ण काय� सडकको
ल�वाई

नालीको
ल�वाई

सडक भ�दा
नालीको बढी 

दर बढी
भु�ानी

ल�वाई
िम.

प�रमाण
घ.िम

८८ क�मरखोला बतासे सोलुगे खोरभ��याङ
मोटरबाटो 

३३६० ३५०० १४० ६१ ३६
०

२१९६०

९३ अधुरो बाह�नडाडाँ को�चे सडक िनमा�ण ९२० १२३० ३१० २४ ४७ ११२८

ज�मा २३०८८

२३,०८८
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६० जिटल संरचना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट� �चर सिहतका भवन लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त
गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपयु� ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� देहाय
बमो�जम रहेका छन् :

भौ.न उपभो�ा सिमित काम रकम

२३३ मिहला भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ११३५०
८५

४३० मिहला संजाल भवन
िनमा�ण

भवन िनमा�ण ४८०००
०

६१ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण साम�ीह�को लागत अनुमान तयार गरी ख�रद कारवाही गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायअनुसार पाइपह�
तथा �समे�ट, �ाङक�, जाली पटकपटक सोझै ख�रद गरी कुन कुन लाभ�ाहीलाई कुन कुन सूचांकको आधारमा के कित पाइप िदइएको हो तथा िवतरीत पाइप जडान भए नभएको
सो समेत खु�ने �ािव�धक मू�याङकन समेत समावेश गरेको पाइएन । बजेटमा पाइप तथा �समे�ट ख�रद तथा िवतरण भनी उ�ेख गन� गरे तापिन ��येक वडाले माग तथा सूचांकको
आधारमा के कित प�रमाणमा पाइप लगायतका साम�ीह� आव�यक परेका छन् माग संकलन गरी पा�लकामा पठाउने तथा पा�लकाले �ित�पधा�को मा�यमबाट उ� पाइप लगायतका
सामानह� ख�रद गरी तयार ग�रएको सूचकांकको आधारमा िवतरण गन� गरी सुधार गनु�पद�छ । साथै उ� पाइपह� जडान भएको �ािव�धक िवल पेश ह�नुपन� �

भौ.न आपूत�क िववरण िमटर/बोरा रकम

११ दलुाल स�लायस� २० र ३२ MM का  पाइपह� ३५०० िम २६५५००

११ दलुाल स�लायस� ओिपसी �समे�ट २२३ वोरा २१४१९२

२०२ तीनपाटन सौगात �दर
क�सट� �सन ए�ड स�लायस�

 िविभ� साइजका HDPE

पाइप र �समे�ट 

४२२५ िम र ६० बोरा ३७२९७३

२०१ िनलकमल इ�टर�ाइजेज HDPE पाइप १२०० िम ४१९९८

२,४३४,४६७
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२१० �े� मे�सनरी क�सन� ६ वटा प�प र HDPE पाइप ७६० िमटर २८६८५१

२२२ चकमके ट� ेडस� �ुमपाइप २ वटा ३५९९९

४४४ �े� मे�सनरी क�सन� प�प तथा केवल १ थान ४७१४९

४५७ दलुाल स�लायस� HDPE पाइप ४६३ िम ४६५६९

४६४ मिनस ट� ेडस� HDPE पाइप ४७८ िम १४००००

४६३ निवन स�लायस� HDPE पाइप ३७६५ िम १७०१७८

४६१ मिनस ट� ेडस� HDPE पाइप,�यािवन ब�स १३६९ िम र ५० वटा
जा�ल

२७९५००

४६० निवन स�लायस� HDPE पाइप ३८४० िम २३०८५९

४५९ दलुाल स�लायस� HDPE पाइप २३५ िम र �ाङक� १८
िपस

९३२३०

४९२ तीनपाटन सौगात �दर
क�सट� �सन ए�ड स�लायस�

HDPE पाइप १६० िम १११६४४

३२९ पुरानो खानेपानी तथा कुलो
मम�तका लािग �समे�ट ख�रद

ओिपसी �समे�ट १०२ बोरा ९७८२५

 ज�मा   २४३४४६७

६२ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले तयार गरेको दर िव�लेषण अनुसार मा�छेबाट ख�े काय� �ित
घनिमटर � ३६०।०० र कडा माटोको �ित घन िमटर � ४९८।०० र मे�सन�ारा कडा माटो ख�े काय�को �ित घनिमटर � ८४।०० दर कायम गरेको छ । पा�लकाले देहायका

१९१,७९०
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योजनाह�मा फरक दरको �योग गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी सोही दरमा नै भ�ुानी गरेकोले देहायअनुसार रकम बढी भु�ानी ह�न गएको छ । तसथ� उ� रकम असूल ग�र
संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �

भौ.न उपभो�ा सिमित काम पा�लका
दर 

भु�ानी दर बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी

३७ डडुवा मोटरबाटो मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ ६४ २३१०४

८९ छेम�दो गुफा अवल मम�त मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ २७ ९७४७

१९७ अधेरी कुलो िनमा�ण मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ ८५ ३०६८५

२३८ �ािव गहते घेरावारा मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ २० ७२२०

२७७ सामते� �े�ीय गु�वा दगेंली भवन मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ १५ ५४१५

२७४ तीन�स�ले सहरे �स�चाई मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ ११४ ४११५४

३९४ बह�लीछागाँ नरापुरडाडाँ �स�चाई मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ १५ ५४१५

४०४ �सपाली गु�वा �यव�थापन मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ २८ १०१०८

४७८ िशवम��दर िनमा�ण मािनस�ारा ख�े ३६० ७२१ ३६१ १७ ६१३७

४८९ ला�पानटार युवा �लव मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ ३८ ८४७४

२२ मा.िव �ससाबोटे मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ ३३ ७३५९

३७ ल�मी �ा िव केरावारी मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ २४ ५३५२

३६ नारायणपुर �ािव मािनस�ाराख�े ४९८ ७२१ २२३ २४ ५३५२

३५ मािव िशसावोटे मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ ३३ ७३५९

३५ मा िव ह�लडाडाँ मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ ३९ ८६९७
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३२ जनसेवी मा िव �र�े मािनस�ारा ख�े ४९८ ७२१ २२३ २४ ५३५२

४०० फेदी कुलो िनमा�ण मे�सन�ारा कडा
माटो ख�े काम

८४ १२० ३६ १३५ ४८६०

 ज�मा      १९१७९०

६३ चेनेज नखुलाएको 
कुनै पिन सडक स�ब�धी काय� ज�तै सडक किटङ, सो�लङ आिदको भु�ानी िददाँ िव�तृत नापी सिहत चेनेज खुलाई भु�ानी िदनुपद�छ । पा�लकाले देहायका योजनाह�मा चेनेज
नखुलाई देहाय बमो�जम रकम भु�ानी गरेको छ । चेनेज नखुलाई भु�ानी िदने �वृ��मा सुधार गनु�पद�छ । यसका उदहारणह� देहायबमो�जम छन:

भौ.न उपभो�ा सिमित काम भु�ानी रकम

३४ कालीमाटी कुडुले बाटो मम�त ३७०२ घ.िम माटो ख�े काम १९२०००

४० आ�बोट भ��याङ स�े िहराथु�क� सडक १६४९ घ.िम माटो ख�े काम १९२०००

१७२ पचरङ �सकारीडाडाँ बाटो �तरो�ित ३८६७ घ.िम माटो ख�े काम १८५३०६

ज�मा ५६९३०६
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६४ हेभी इ�वीपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर,

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

भौ .न उपभो�ा सिमित काम �योग गरेको हेभी
इ�वीपमे�ट

भु�ानी

१ मा.िव �र�े दे�ख िकङ�रङ
भ��याङ स�म सडक

सडक
ख�े

ए�जाभेटर र �ेकर ८७२३६०

१३ वयरवोट हरा�भ��याङ धापाचौक�
सडक

सडक
ख�े

ए�जाभेटर र �ेकर ९६०३२८
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६५ रीतपूव�क कर वीजक 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को उपिनयम १७ मा कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� सोही िनयमावलीको अनुसूची ५ र ५(ख) बमो�जमको ढाचाँमा कर िबजक जारी गनु�पन�
�यव�था छ । देहायका उपभो�ा सिमितले पेश गरेका िवल परी�ण गदा� वीजकमा वीजक नं उ�ेख नभएका तथा हातले वीजक नं उ�ेख गरेको पाइयो । रीतपूव�क कर िवजक जारी
गरेको नपाइएकोले देहायका वीजकह�को कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

भौ.
न

उपभो�ा सिमित िनमा�ण �यवसायी िबजक
नं 

िवजक
िमित

रकम मु.अ
कर 

१३ �चानी छछ� रे पा��ेपानी झुगाँ र
लुकुवा मोटरबाटो 

थापा क�सट� �सन ४० २०७८।
३।२०

३८३
२९६

४४०९
६

१४ बगरबारीडु�ेवेशी दे�ेखोला सडक बालाजोर
क�सट� �सन 

४५ २०७८।
३।१६

११३
०००

१३००
०

२५ सािव वडाँ नं ५ मोटरबाटो सफा उ
स 

दाजाभई चकमके
क�सट� �सन ए�ड
स�लायस� �ा�ल

५ २०७७।
८।११

१४४
४६०

१६६४
०

 ज�मा     ७३७३
६

७३,७३६

६६ जालीमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले तयार गरेको दर िव�लेषण अनुसार �यािवन तार
ख�रद गरी मा�छे�ारा बुिनएको २*१*१ को heavy hexagonal जालीको �ित ब�स(�टोन िफ�लङ सिहत) � ८७२३।००, कमिश�यलको � ८११२।०० र मे�सनमेड जालीको
�ितब�स � ७८०५।०० रहेको छ । �यसैगरी ३*१*१ को heavy hexagonal मािनस�ारा बुिनएको जालीको �ितब�स � १२८१९।०० र मे�सनमेडको �ितब�स � १११४२।००
रहेको छ । पा�लकाले देहायका आयोजनाह�मा मे�सनमेड जाली ख�रद गरी हे�डमेडको रकम भु�ानी िदने गरी लागत अनुमान बनाई सोही अनु�प भु�ानी िदएको पाइयो । मे�सनमेड
जाली �योग भएको अव�थामा हे�डमेड जालीको रकम भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित िववरण मे�सनमेड
जालीको
पा�लका दर

हे�डमेड
जालीको
पा�लका दर 

बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी 

३८६,९४२
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम१३ �चानी छछ� रे पाङ�ेपानी झुङगा लुकुवा
मोटरबाटो िनमा�ण

२*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ ३८ ३४८८४

१७ बे�टार सा�दाने दक�  सडक �तरो�ती २*१*१ को heavy
hexagonal

६१६५ ६४८१ ३१६ ३७ ११६९२

३ िनमािव कालीमाटी भौितक सुधार तथा
पिहरो िनय��ण

२*१*१ को commercial ७४६६ ८११२ ६४६ ४८ ३१००८

१४ बगरबारी डु�ेवेशी दे�ेखोला सडक २*१*१ को commercial ७४६६ ८११२ ६४६ ४० २५८४०

५२ �वािमन फिडरे खो�सा मम�त २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १६ १४६८८

६६ ढङढङे खो�सा त�का िनमा�ण २*१*१ कोheavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १० ९१८०

१०९ मनोज आले(जरायोटारचो�टी सडक) २ *१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १० ९१८०

९८ टाउकेडाँडा िकराते बाटो मम�त २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ २५ २२९५०

१६४ सा�धाने भ��याङ जाली िनमा�ण २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १२ ११०१६

१६४ सा�धाने भ��याङ जाली िनमा�ण ३*१*१ को heavy
hexagonal

१११४२ १२८१९ १६७७ ४ ६७०८

३२६ गैरीखानी बमराबटे सडक २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १३ ११९३४

३९९ िभम ब.साक� (गाय�ी म��दर धारापानी) २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ १० ९१८०

३९६ गोठडाडाँ जु��लङ सालुके �याले�र�े
सडक 

२*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ ५२ ४७७३६

४०२ वडा �तरीय फुटवल मैदान िनमा�ण २*१*१ को heavy ७८०५ ८७२३ ९१८ ३३ ३०२९४



https://nams.oag.gov.np50 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

सा�धाने hexagonal

४१७ वडा काया�लय घडेरी िनमा�ण २*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ ५८ ५३२४४

४९७ भालुखोला सु�दरफाटँ ला�पा�टार
�या�पस मा�थ�ो १

२*१*१ को heavy
hexagonal

७८०५ ८७२३ ९१८ २६ २३८६८

३*१*१ को heavy
hexagonal

१११४२ १२८१९ १६७७ २० ३३५४०

ज�मा ३८६९४२

६७ घटी िवल 

माटो किटङका लािग पा�लकाले तयार गदा� न�स� तथा दर िव�लेषण अनुसार १०० % मे�सन ह�ने गरी तयार गरेको छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भपा�इ पेश गदा� सोही
अनुपातमा िवल तथा भपा�इह� पेश गनु�पन�मा देहायका उपभो�ा सिमितको िवल परी�ण गदा� सो भ�दा फरक ह�ने गरी मे�सनतफ� को पाट� घटाई डोर हा�जरी तयार गरी लागत
अनुमानसँग बरावर ह�ने गरी भपा�इह� पेश गरेको दे�खयो । जसले गदा� उपभो�ा सिमितले कम प�रमाणमा काय� गरी भु�ानी �योजनको लािग डोर हा�जरी तयार गन� अथवा घटी काय�
गरी बढी भु�ानीको िवल तयार गरी तथा कम रकमको मू�य अिभवृि� वीजक �ा� गरी कर छली गन� ज�तो जो�खम दे�खएको छ । य�तो काय� िनय��ण गरी देहाय अनुसार न�स�भ�दा
घटी समय मे�सनबाट काम गरेको देखाई कम वीजक जारी गरेको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित पा�लकाबाट
भु�ानी

नापी तथा
काय�स�प�

िवजक पेश बढी भु�ानी

१३ वयखवोट िवजयपुर �या�पा हरा� भ��याङ धापचौक�
सडक 

९९५७६० ११२७०७६ ९६०३२८ १६६७४८

१ मािव �र�ेदे�ख िकङ�रङ भ��याङ स�मको सडक िनमा�ण १०६३८०२ १०६३८०२ ८७२३६० १९१४४२

२९ वडाभरीको मोटरबाटो सरसफाई काय� ४ ५७६००० ६९६३७९ ५२३६९८ १७२६८१

६४ वडाभरीको मोटरबाटो सरसफाई काय� ६ ९६०००० ११४७२९५ ९५९४५० १८७८४५

ज�मा ७१८७१६

७१८,७१६
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६८ उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट सामान ख�रद गन� स�ने �यव�था रहेको दे�खदनै । पा�लकाले देहायका सामानह� ख�रद गन�का लािग
मा� उपभो�ा सिमित गठन गरी सोही सिमितमाफ� त ख�रद गरी सोही सिमितलाई भु�ानी गरेको पाइयो । तसथ� उपभो�ा सिमितमाफ� त ख�रद गन� िम�ने नदे�खएको �

भौ.न उपभो�ा सिमित आपुत�क रकम

९२ िचसा पानीप�प ख�रद र��जतकार
इ�टर�ाइजेज

१४४०००

३८६ भदौरे �स�चाई कुलो मोटर प�प ख�रद �े� मे�सनरी क�सन� २०३५८०

४१९ आहाले मा�झटोल �स�चाई मोटर प�प ख�रद लाल ब माझी ९६०००

१६८
चालु

वडा नं ६ मा अित�र� ह�लाक �यव�थापन गदा� फिन�चर
ख�रद 

सवलइ�टर�ाइजेज ४८०००

२२३ युवा खेलकुद तथा िविवध उ स (खेलकुद साम�ी ख�रद
गरी िवतरण)

 ७२०००

२२५ युवा खेलकुद तथा िविवध उ स (खेलकुद साम�ी ख�रद
गरी िवतरण)

 १९२०००

 ज�मा  ७५५५८०

७५५,५८०
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६९ फरक आयोजनामा खच� 
बागमती �देश�ारा िमित २०७७ मं�सर २२ मा �देश राजप�मा �कािशत भई लागू भएको �देश समपूरक अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध, २०७७ को दफा ८ मा अनुदान रकम खच� गन�
िव�ध र �कृयाको बारेमा उ�ेख छ । उ� दफामा समपूरक अनुदान जुन आयोजनामा उपल�ध गराइएको हो सोही आयोजनामा खच� गनु�पन� र समपुरक अनुदान उपभो�ा सिमित
माफ� त खच� गन� नपाइने �यव�था छ । पा�लकामा �देश समपुरक अ�तग�त �ा� देहायका योजनाह� ठे�का गरी बाँक� रहेको रकम उपभो�ाबाट गराएको तथा जुन आयोजनामा अनुदान
�ा� भएको हो सो आयोजना भ�दा फरक आयोजनामा खच� गरेको पाइयो । यसरी िनद�िशका िवपरीत खच� गरेको रकम �देश संिचत कोषमा िफता� दा�खला ह�नुपन� � 

भौ .न अनुदान �ा� भएको योजना खच� भएको काय��म उपभो�ा माफ� त खच� 

४९९ �जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण �जगा�हा चकमके मोटरबाटो िनमा�ण उ स २८०२०००

४६६ भालुखोला सु�दरफाँट ला�पा�टार
�या�पस मा�थ�ो बजार स�म मोटरबाटो
वडा  ११

ला�पानटार बह�मुखी �या�पस ९००००

४९७ भालुखोला सु�दरफाँट ला�पा�टार �या�पस
मा�थ�ो बजारस�म मोटरबाटो वडा  ११उ
स

२८०७०००

 ज�मा ५६९९०००

५,६९९,०००
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७० काय�िव�ध िवपरीत खच� 
िवशेष अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ दफा ८ मा �देश वा �थानीय तहले िबशेष अनुदानको रकम खच� गदा� जुन आयोजना वा काय��ममा रकम �ा� भएको हो सोही
आयोजनामा मा� खच� गनु�पन� र उ� आयोजनाह� उपभो�ा माफ� त स�चालन गन� निम�ने �यव�था छ । पा�लकालाई यस वष� संघीय िवशेष अनुदानमा �ा� अनुदानको रकम
काय�िव�ध िवपरीत तोिकएको काय��मभ�दा फरक आयोजनामा खच� भएको तथा उपभो�ा माफ� त गराएको पाइएकोले काय�िव�ध िवपरीत खच� गरेको रकम � २६११७४७।०० संघीय
संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �

भौ .न अनुदान �ा� भएको योजना  उपभो�ा माफ� तको रकम फरक आयोजनामा खच�

ज�वावती भगवती गुफा संर�ण तथा सं�बध�न वडा नं ९ को बजेट

३३ ज�वावती भगवती गुफा संर�ण तथा सं�बध�न वडा नं ९ उ स १३८४७४७ ०

�वा��य ��लिनक भवन वडा नं ५ को बजेट

३६ नारायणपुर �ा.िव को भौितक पूवा�धार िनमा�ण ० ६५००००

४२ �वा��य ��लिनक भवन वडा नं ५  उ.स ५७७००० ०

 ज�मा १९६१७४७ ६५००००

२,६११,७४७
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७१ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच�
गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
मािनस�ारा माटो खिनएको लागत अनुमान तथा नापी िकतावमा जनाई देहाय बमो�जमको उपभो�ा सिमितलाई �यानुअल दरमा भु�ानी िदएको पाइयो । उपभो�ा सिमितले पेश
गरेको िबल, भपा�इ तथा �े�ता संल� फोटोह� परी�ण गदा� डोजर�ारा माटो खिनएको पाइयो । मे�सन�ारा खिनएको माटोलाई मािनस�ारा खनेको देखाई बढी भु�ानी िदएको
देहायबमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित प�रमा
ण

मे�सनको
दर(गा.पा दर)

मेनुअल
दर

बढी
दर 

बढी
भु�ानी

३४ कालीमाटी कूडुले बाटो मम�त ३४ ९८ ३६० २६२ ८९०८

४० आ�बोट भ��याङ स�े
िहराथु�क� लाहेयडाडा बाटो 

१०८ ५६ ३६० ३०४ ३२८३२

५२ �वािमन फिडरे खोला मम�त ९ ८९ २८८४ २७९
५

२५१५५

६८ देउराली मोटरबाटो सो�लङ २५० ५६ ३६० ३०४ ७६०००

ज�मा १४२८९
५

१४२,८९५
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७२ १८५ २०७८-३-२२ �लोजर युजर �ुप 

िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध आएकाले िव�ालयका क�ा ४
दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�लाई िव�ालयले िश�क �सकाई सहजीकरण गन�, िनयिमत गृहकाय� गन�, प�रयोजना काय� र परी�ण गन� स�ार स�ालमा आव� गद� िश�क िव�ाथ�बीच
अ�तरि�या गन� वातावरण तयार गरी िश�ण �सकाई िनर�तरता िदने काय��म �लोजर युजर �ुप पाठशाला स�ालन गन� िव�ालयले �लोजर युजर �ुपमा आव� ह�ने र िनःशु�क
�समकाड� उपल�ध गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क, कम�चारीको सं�या यिकन गरी सेवा �दायकबाट िनःशु�क �समकाड� �ा� गरी िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क र
कम�चारीलाई उपल�ध गराई िश�क �सकाई सुचा� गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै दफा १८ मा िव�ालयले �लोजर युजर �ुप सेवाको लािग �थानीय तहबाट उपल�ध गराएको रकम
सोही �योजनका लािग मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� �लोजर युजर �ुपमा आव� ह�ने र िनःशु�क �समकाड� उपल�ध गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क,

कम�चारीको सं�या यिकन नगरी IEMIS डाटा अनुसार ८९ िव�ालयका क�ा ४ दे�ख १२ स�म �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५। का दरले ६३९५ िव�ाथ�लाई ३ मिहनाको
�.२३९८१२५।०० भौचर न�बर १८५ िमित २०७८।३।२२ बाट एकमु� िनकासा गरेको छ । अतः िव�ालयले �लोजर युजर �ुपमा आव� ह�ने र िनःशु�क �समकाड� उपल�ध
गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क, कम�चारीको सं�या यिकन गरी सेवा �दायकबाट िनःशु�क �समकाड� �ा� गरी िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क र कम�चारीलाई उपल�ध गराई
�लोजर युजर �ुप स�ालबाट िश�क �सकाई सुचा� गरेको तथा भु�ानी गरेको �माण पेस गनु�पन� �. 

२,३९८,१२५

७३ बढी िनकासा
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७३.१ १८५ २०७८-३-२२ िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध आएकाले िव�ालयका क�ा ४ दे�ख १२
स�मका िव�ाथ�लाई िव�ालयको स�ार स�ालमा आव� गद� िश�क िव�ाथ�बीच अ�तरि�या गन� वातावरण तयार गरी िश�ण �सकाई िनर�तरता िदने काय��म �लोजर युजर �ुप
पाठशाला स�ालन गन� IEMIS डाटा अनुसार �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५ का दरले ३ मिहनाको एकमु� िनकासा गरेकोमा देहायका िव�ालयका खातामा IEMIS Data को
िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी सं�या देखाई �.७१०२५।०० बढी िनकासा िदएको छ । IEMIS मा समावेश नभएको िव�ाथ�को नाममा �लोजर युजर �ुप वापतको बढी िनकासा भएको
दे�खएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम
  

IEMIS अनुसार
िव�ाथ� सं�या

िनकासा ह�नुपन� िनकासा भएको बढी िनकासा

१ Shree Secondary School,
Lampanbatase

७३२ २७४५०० २९५५०० २१०००

२ Shree Janapremi Secondary
School Shyangti

२४९ ९३३७५ १०८७५० १५३७५

३ Shree Secondary School,
Gairikhani

८१ ३०३७५ ४२३७५ १२०००

४ Shree Secondary School
Batase

९७ ३६३७५ ४६१२५ ९७५०

५ Shree Bishowjyoti Primary
School, Koldanda Dude

८ ३००० ५६२५ २६२५

६ Shree Saraswati primary
school dandakharka

३ ११२५ ३७५० २६२५

७ Shree Pra V Dumre Besi १७ ६३७५ ८४०० २०२५

८ Shree Primary School Pipal
danda

६ २२५० ४१२५ १८७५

९ Shree Gauri Shankar Pra V ६ २२५० ३७५० १५००

  ज�मा ६८७७५

६८,७७५

७३.२ १८५ २०७८-३-२२ िव�ालय संचालन काय�ढाँचा, २०७७ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध आएकाले िव�ालयमा आधारभूत �वा��य सुर�ा साम�ी ४९,८००
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�यव�थापननका लािग मा�क, सेिनटाइजर, सावुन ज�ता आधारभूत �वा��य साम�ीह� �यव�थापनको लािग पूव� �ाथिमकदे�ख क�ा १२ स�मका िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ�
�.२००।०० का दरले एकमु� िनकासा िदने �यव�था छ । पा�लकाले भौचर न�बर १८५ िमित २०७८।३।२२ बाट एकमु� �.२१,२६,६००।०० िनकासा गरेकोमा देहायका
िव�ालयका खातामा IEMIS Data को िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी सं�या देखाई �.५०,६००।०० बढी िनकासा िदएको छ । IEMIS मा समावेश नभएको िव�ाथ�को नाममा
�वा��य साम�ी �यव�थापन वापतको बढी िनकासा भएको दे�खएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �. 

�स.नं. िव�ालयको नाम IEMIS
अनुसार
िव�ाथ�
सं�या

िनकासा
ह�नुपन�

िनकासा
भएको

बढी
िनकासा

१ Hira Thumki Ma V ३४२ ६८४०० ७८००० ९६००

२ Shree Bhawani Secondary School,
Bhimasthan

६१८ १२३६०० १३१२०० ७६००

३ Shree Secondary School, Gairikhani ११६ २३२०० २८२०० ५०००

४ Shree Secondary School, Sisabot १४१ २८२०० ३३००० ४८००

५ Shree Secondary School Batase १७५ ३५००० ३९६०० ४६००

६ Shree Chandrawati Secondary School,
Belghari

३६३ ७२६०० ७५२०० २६००

७ Shree Nawa Jyoti Primary School Patyani २२ ४४०० ७००० २६००

८ Shree Secondary School Halidanda १४१ २८२०० ३०२०० २०००

९ Shree Primary School Pipal danda ४२ ८४०० १०२०० १८००

१० Shree Bal Primary school १७ ३४०० ५२०० १८००

११ Gauri Shankar Pra V ४८ ९६०० ११२०० १६००

१२ Shree Saraswati Primary School,
Nepaleshikhar

२६ ५२०० ६६०० १४००
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१३ Shree Baldip Primary School, Hattisar ५४ १०८०० १२००० १२००

१४ Shree Jor Barahi Primary School, Bagmara २३ ४६०० ५८०० १२००

१५ Shree Bishowjyoti Primary School,
Koldanda Dude

३५ ७००० ८००० १०००

१६ Shree Gauri Shankar Pra V ३० ६००० ७००० १०००

    ज�मा ४९८००
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७४ सेनेटरी �याड ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । यस आ.व.मा ज�मा
�.२४८६२३७। बराबरको सेनेटरी �याड ख�रद भएकोमा ठे�का �कृयाबाट �ित�पधा� गराई ख�रद गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले िव� ए�ड �दस� ई�टर�ाइजेजबाट ६६५० �याकेट �.७५
का दरले �.४६३४२८।०० मा र स�टी हाइ�जन �ा.�ल.बाट २६५०० �याकेट �.७४.५२ का दरले �.१८३८७८२४।०० गरी ज�मा �.२४८६२३७।०० को सेनेटरी �याड ख�रद
गरेको पाइयो । ख�रदलाई टु�याई एकै समयमा छु�ा छु�ै दईु पाट�बाट बष�को अ��यमा ख�रद गरी खच� लेखेको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

�यसैगरी िव� ए�ड �दस� लाई ख�रद आदेश िदएको िमित तथा स�झौता गरेको िमित २०७८/३/२१ रहेकोमा पेश भएको िवलमा जारी िमित २०७८/३/२० रहेको छ
जसअनुसार ख�रद आदेश भ�दा अगािडको ख�रद भएको दे�खन आएकोले ख�रद �कृया�ित आ�व�त ह�नस�ने अव�था रहेन ।
स�टी हाइ�जन �ा. �ल. बाट ख�रद गरी पा�लकाले िवतरण गरेको सेनेटरी �याडको Sample मगाई हेदा� सो ख�रद मू�य अनुसार सामानको गुण�तर मापद�डमा तोिकए
बमो�जमको नरहेको र पेश गरेको �याब टे�को �रपोट� अिघ�ो बष�को िमित २२/६/२०२० को रहेकोले आ�व�त ह�न सिकएन ।
यस आ.व. मा ख�रद भएको ज�मा ३३१५० म�ये ज�मा ३०७०० �याकेट िवतरण भएको भपा�ई पेश भएको छ भने अिघ�ो आ. व. को मौ�दात सं�या तथा िवतरण प�चात
यस वष� बाँक� स�या खु�ने गरी िववरण �ा� ह�न सकेन । सो ख�रदको दा�खला िश�ा शाखामा नै गरेको के��ीय दा�खला नभएको ह� ँदा �टोरमा कित मौ�दात रहेको छ भ�े
�ज�सी शाखामा समेत िववरण रहेको पाइएन । आव�यकताका आधारमा समयमा नै ख�रद गन� तथा ख�रद गरेपिछ समयमा नै िनयमानुसार िवतरण गरी बाँक� मौ�दातको समेत
िववरण रा�नुपद�छ ।

·      
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७५ �यानो झोला

: 
प�रवार �वा��य माहाशाखाको वािष�क काय��म स� चालन िनद�िशका, २०७४/७५ मा आमा सुर�ा काय��म अ�तग�त �वा��य सं�थामा �सूित गन� मिहलालाई एउटा �यानो झोला
�दान गन� �यव�था छ । िवगत वष�मा �वा��य चौक�ह�मा उपल�ध गराएको �यानो झोलाको मौ�दात प�रमाण यिकन नगरी यो बष� पुनः ख�रद तथा िवतरण गरी यो वष� भौ. नं.
२०७८/१/२७ बाट K.C. Surgical माफ� त ५५० थान �यानो झोला ७९४।६९ (�याट बाहेक) का दरले ज�मा �. ४९३९००। खच� लेखेको छ । पा�लका अ�तग�त यातायात खच�
िवतरण भएको िववरण अनुसार ज�मा ३३१ जनाले �सूित सेवा �ा� गरेको दे�खयो । �सुित सं�याको आधारमा यो वष� ख�रद भएकोम�ये २१९ मौ�दातमै रहने र गत वष�को मौ�दात
ह� ँदा अझ बढी मौ�दात ह�नुपन� दे�खएकोले मौ�दात यिकन गरी ख�रद गन� र गत आ.व. को मौ�दात यस वष�को ख�रद िवतरण र बाँक� सं�या खु�ने गरी त�या� रा�नुपन� र
आव�यकता भ�दा बढी ख�रद गन� काय�मा िनयन�ण ह�नुपद�छ ।

७६ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान औषधी उ�पादकले राि�� य�तरको समाचार प�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहले उ� �ि�या वेगर िविभ� स�लायस�वाट �.२५३१५६४। औष�ध तथा
�वा��य साम�ी तथा सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्
• आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ.सिट�फाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा
उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
• आपूित� भएका औष�ध एंवम स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन�
सिकएन,

• औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको, जुन शाखाले ख�रद गरेको हो
सोही शाखाले नै दा�खला गन� गरेको �ज�सी शाखामा दा�खला गन� गरेको पाइएन ।
• औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनुपन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।
• तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ ।
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७७ २२४ २०७८-३-२८ शसत� रकम 

संघीय सशत� चालु खच� अ�तग�त काय��ममा िविनयो�जत भई आएको रकम जुन काय��मका लािग आएको हो सोही काय��ममा खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले यस वष� भौ. नं.
२२४/७८/३/२८ बाट गाईको साना �यावसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��मका लािग िविनयो�जत भई आएको रकम सो काय�मा खच� नभएपिछ आलु पकेट काय��म
संचालन गरी ज�मा �. ३२०११८। खच� गरेको पाइयो । यसरी सशत�को रकम जुन काय��मका लािग आएको हो सोही �योजनमा खच� गनु�पन�मा अक� काय��ममा खच�
गरेकोले  िनयिमत नदे�खएको �.

३२०,११८

७८ बाटो हेरालु 
यस पा�लकामा केही सडकह� �ाभेल भएका र अ�धकांश सडकह� क�ची तथा सडक �तरोन�ित गरी चौडा गन� काय� भेरहेको दे�ख�छ । पा�लकाले िनमा�णधीन तथा िनमा�ण स�प�
भएका सडकह� ��येक बष� ए�साभेटर लगाई तथा उपभो�ा सिमित माफ� त सरसफाई तथा मम�त काय� गन� गरेको पाइयो । तर पिन पा�लकाले िबिभ� सडकह�मा रेखदेख तथा अ�य
�ायोजनका लािग ९ जनालाई मा�सक �.१५०००। का दरले बाटो हेरालु िनयु� गरी यस वष� तलब, पव� खच� तथा पोशाक भ�ा सिहत ज�मा �.२६२५०००। भु�ानी गरेको छ ।
सडकमा सामा�य रेखदेख तथा मम�त काय� पा�लकाले �वयं तथा उपभो� सिमितमाफ� त ग�ररहेकै अव�थामा सडक हेरालु राखी खच� लेखेकोमा िनजह�ले गरेको काय�को िववरण तथा
�ितवेदन केही दे�खएको छैन । पा�लकाको आ�दानी �यून रहेको अव�थामा संघ तथा �देश सरकारबाट �ा�ा समानीकरण अनुदानबाट य�ता काय�मा खच� गदा� �शासिनक �ययभार
मा� ब�ने दे�खयो । य�ता खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७९ दिैनक �मण भ�ा 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को दफा ३ (क) (१) मा
�थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सुिवधा मा� पाउने �यव�था छ।जसमा गाउँपा�लकाको वडा अ�य�ले दिैनक �मण भ�ा वापत �.१२०० का दरले
पाउने �यव�था भएकोमा पा�लकाका िन�नानुसार पदा�धका�रले �.१५०० का दरले भु�ानी िदएको पाईएकोले बढी भु�ािन भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन�।

भौ.नं. /
िमित 

नाम पद िमित ह�नुपन� भएको बढी
भु�ािन

३८२/२/१
३

वडा नं. २ वडा अ�य� हेम
ब. �े�

०७७/४/४ -  ४/९  

स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/५/१४ - ५/१९
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/६/१८- ६/२३
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

५९,५५०
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३०७/१२/

२६
वडा नं. २  वडा अ�य� हेम
ब. �े�

०७७/११/१८ -

११/२२ स�म
५१०० ७५०० २४००

  ०७७/९/११  -   

९/१५ स�म
५१०० ७५०० २४००

  ०७७/१०/११   -

१०/१५स�म
५१०० ७५०० २४००

  ०७७/८/२२   -

८/२७स�म
६३०० ७५०० १५७५

     १३५००

३०७/१२/

२६
वडा नं. १ गोिब�द ब. राउत ०७७/८/२२   -

८/२७स�म
६३०० ७५०० १५७५

  ०७७/९/११ 

-   ९/१५ स�म
५१०० ७५०० २४००

  ०७७/१०/११   -

१०/१५स�म
५१०० ७५०० २४००

  ०७७/८/२२   -

८/२७स�म
६३०० ७५०० १५७५

  ०७७/७/२३ 

-   ७/२८ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

     ९५२५

३८२/२/१ वडा नं. ३ अ�य� लाल ब. ०७७/४/४ - ४/९   ६३०० ७८७५ १५७५
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३ �या�ता� स�म

  ०७७/५/१४  - 

५/१९ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/६/१८ -

६/२३स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/७/२३  -

७/२८ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

३०७/१२/

२६
वडा नं. ३अ�य� लाल ब.

�या�ता�
०७७/१०/११
-१०/१५स�म

५१०० ७५०० २४००

  ०७७/११/१८ -

११/२२स�म
५१०० ७५०० २४००

     १११००

६०२/०३/

२९
८ नंं.  वडा अ�य� रेखराज
अ�धकारी

०७७/०८/१३ -०८/

१८स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/१२/०८- ०८/

१३ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७८/१/१३  - १/१
८स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७८/२/१७ - २/२२
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७८/३/१३ - ६३०० ७८७५ १५७५
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३/१८ स�म

३०७/१२/

२६
८  नं. वडा अ�य�
रेखराजअ�धकारी

०७७/८/१४- ८/१९
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/९/१९ - ९/२५
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/१०/११  -

१०/१६ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/११६२ -

११/७ स�म
६३०० ७८७५ १५७५

     १४१७५

६०२/०३/

२९
वडा नं. ७ अ�य� कोमल ब.

खपा�ी
०७८/३/१३ -३/१८
स�म

६३०० ६७५० ४५०

०७८/३/३ - ३/७
स�म

५१०० ७५०० २४००

  २०७७/१२/३- ३/८
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७८/१/४ - १/९
स�म

६३०० ७५०० १२००

  ०७७/१०/५  -

१०/८ स�म
६३०० ६७५० ४५०

  ०७७/१०/१२ - ५१०० ७५०० २४००
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१०/१७स�म

  ०७७/०८/३ - ८/८
स�म

६३०० ७८७५ १५७५

  ०७७/९/१५ -

०९/२० स�म
६३०० ७५०० १२००

     ११२५०

  ज�मा बढी भु�ानी   ५९५५०

८० कर क�ी 
भौ.नं.िमित- १७४/०७८/३/२१ आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८७ र ८८ बमो�जम सेवा शु�क वापत �ा� आयमा कर क�ी गनु�पन� उ�ेख छ । लघु उ�म काय��म अ�तग�त २ मिहने
�सलाई कटाई ता�लम स� चालन भएकोमा �िश�क तोतादेवी बोगटीलाई �िश�क भ�ा भु�ािन गदा� पा�र�िमक बापत �. ५२०००। भु�ानी िदएकोमा १५% कर क�ी गरी िदनुपन�मा
१% सामा�जक सुर�ा कर मा� भु�ानी िदएकोले कम कर क�ी भएको १४% रकम �. ७२८०। स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

७,२८०
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८१ खच�को अनुगमन 

सरकारी रकम खच� गदा� जुन �योजनका लािग िविनयोजन भएको हो सोही �ायोजनमा गनु�पद�छ । यस पा�लकाले िव�ालय तथा �या�पसलाई वडा एवं पा�लकाको तफ� बाट बजेट
िविनयोजन गरी िविभ� काय��मका लािग देहाय बमो�जम रकम भु�ानी िदएको छ। यसरी िदएको रकम सोही �योजनका लािग खच� भए नभएको यिकन गन�का लािग पा�लकाले
अनुगमन गनु�पद�छ।

गो.भौ./िमित काय��म भु�ानी पाउने सं�था भु�ानी रकम

४०६/०७८/२/

२०
 उपा�य� छा�वृ�� काय��म १०
जना िव�ाथ�लाई ३०००० का
दरले  

�ी मा.िव.ला�पानटार
बतासे

३०००००

४६८/०७८/३/

१४ 

उपा�य� िव�ाथ� ई�टरन�सीप
काय��म (३० िब�ाथ� १००००
का दरले)

ला�पानटार बह�मुखी
�या�पस ,  

ि�पुरे�वर िश�ा �या�पस,

तीनपाटन  िश�ा �या�पस  

(१ लाखका दरले)

३०००००

६३/०७७/६/३
० 

गाउँपा�लका तथा वडाह� बाट
बजेट छु�ाई ज�मा �.८५००००
अनुदान

तीनपाटन बह�मुखी �या�पस ८५००००

८२ िवतरण भपा�ई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ
। भौ.नं १२५/८/१७ मा बैक��पक �णालीबाट �सकाई काय��मबाट �.१८९१३१। को �यािनटाइजर १०० बोतल र मा�क २२००० िपस ख�रद भएकोमा कहाँ कुन �ायोजनमा
�योग भएको नखुलेकोले सोको िवतरण भपा�ईको �माण पेश गन� साथै �.

१८९,१३१
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८३ फरक शीष�कमा खच� 
अथ�म��ालयबाट जारी गरेको खच�को संकेत र बग�करण �या�या २०७४ अनुसार पा�लकाको सभाले िविनयोजन गरेको शीष�क फरक नपन� गरी खच� ले�नु पद�छ । पा�लकाले देहाय
अनुसारका फरक शीष�कमा खच� लेखेको पाइयो । शीष�क फरक पारी खच� लेखेको रकम िनयिमत ह�नुपन� �

भौ.नं. /िमित खच� लेखेको शीष�क खच� ले�नुपन� शीष�क खच� रकम 

५२/६/२९ सेवा परामश� पुर�कार िवतरण ४००००

४७०/३/१४ िव�ुत पोल ढुवानी वडा काया�लय भवन ट�स िनमा�ण ६९३१२

४७४/३/२९ अनुस�धान परामश� िव�ुत िव�तार काय��म ९६९०३

४७३/३/१५ काया�लय सुर�ा स�ब�धी खच� सुचना �णाली सेवा र परामश� ३१४१५४

४७५/३/३० िमिनिटलर ५०% अनुदान �मण भ�ा बापत खच� १२०००

५३३/३/२३ वडाको िविवध खच� र सुचना �णाली तथा स�टवेयर कम�चारीलाई संचार खच� २१२९००

५३४/३/२३ माछापालन, पािन तथा िबजुली घरभाडा ,िव�वा ख�रद २४२०००

५५१/३/२५ नमुना कृिष ५०% लागत साझेदारी फौजीिकरा िनय��ण िनःशु�क औषधी िवतरण २०००००

५९३/३/२९ सभा स� चालन खच� सुचना �काशन २२३२२५

४८०/३/३० फिन�चर तथा िफ�चस� (�शासिनक भवन) खानेपानी पाईप ख�रद ६६६३२

४९६/३/३० झो.पु. �स�े �ससाउनेबोट मा�थ�ो चकमके बजार वडा नं. ९ को भवन िनमा�ण ११००८३
९

   २५७७९६
५

२,५७७,९६५



https://nams.oag.gov.np68 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८४ मूल अिभलेख 

सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. १० अनुसार भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको मूल अिभलेख िनयमावलीको अनुसूची-३ बमो�जम लि�त समूह
अनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थानीय तह र वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ ।�य�तै लाभ�ाहीको तोिकए बमो�जमको िववरण िनिद�� गरी समयाव�धिभ� �यव�थापन
सूचना �णालीमा �िवि� गनु�पन� �यव�था भएकोमा यो वष� गाउँपा�लकाले सबै लाभ�ाहीको तोिकएको ढाँचामा मूल अिभलेख खाता राखेको पाइएन । गाउँपा�लकाले काय�िव�धको
पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

८५ नगद िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार म��ालयको �वीकृित िवना हातहातै नगद िवतरण गन� पाइनेछैन भ�े �यव�था गरेको छ । काया�लयले सामा�जक
सुर�ा भ�ाको रकम वडा सिचवह�लाई पे�क� िदई सिचवह�ले हातहातै लाभ�ाहीह�लाई �.१०,१७,४०,७७८।०० िवतरण गरेको दे�ख�छ । हातहातै नगद िवतरण गरी औंठाछाप
लगाएको भरपाईको आधारमा पे�क� फ�य�ट गरेको छ । काया�लयबाट काय�िव�धको पालना नदे�खएकोले लाभ�ाहीको बै� खातामाफ� त मा� रकम िवतरण गन� �यव�था गनु�पद�छ ।

८६ दोहोरो भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमितिभ�ै प�रचयप� अिनवाय��पमा नवीकरण गरी सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी�पमा संचालन गन� िनयिमत�पमा अनुगमन गनु�पन�, के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव� गरी अ�ाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ। पा�लकाले एउटै चौमा�सकमा िन�नानुसार लाभ�ाहीलाई दोहोरो नाग�रकता न�बर, ज�म िमित उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेकोले वा�तिवक
लाभ�ाही पिहचान ह�न सिकएन । अतः के कारणले नाग�रकता न�बर, ज�म िमित दोहो�रएको हो सो पिहचान गरी वा�तिवक लाभ�ाही बाहेकलाई भ�ा िवतरण भएको नभएको यिकन
गरी दोहोरो भ�ा िवतरण भएको ख�डमा दोहोरो परेको रकम असुल गनु�पन� �. 

�स
.नं
.

सामा�जकसुर�ाको
िक�सम

नाम (अं�ेजीमा) ज�म िमित वडा
नं.

नाग�रकता नं �थम
िक�ता

दो�ो
िक�ता

ते�ो
िक�ता

बढी
भु�ानी

१ जे� नाग�रक भ�ा पेरम बहादरु �रजाल २००४-१२-२
९

११ २०३०३७-३७
४

१२००० १२००० १२००० २४०००

२ जे� नाग�रक द�लत �ेम बहादरु �रजाल २०१४-१२-२
९

१० २०३०३७-३७
४

८००० ८००० ८०००

३ जे� नाग�रक भ�ा सुकु माया तामाङ २०००-१२-३
०

३ २०९८ १२००० १२०००  १६०००

२०३,८०६
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम४ एकल मिहला सुक माया तामाङ २०१०-१२-३
०

३ २०९८ ८००० ८०००  

५ जे� नाग�रक भ�ा धन माया गोले २००६-०६-१
९

१ २४१२ १२०००   १२०००

६ जे� नाग�रक भ�ा �याम माया गोले २००६-०६-१
९

१ २४१२ १२०००   

७ जे� नाग�रक भ�ा बुि� माया मगर २००५-०१-०
२

३ २५५१ १२००० १२०००  २४०००

८ जे� नाग�रक भ�ा बु�ी माया मगर २००५-०१-०
३

२ २५५१ १२००० १२०००  

९ जे� नाग�रक भ�ा िभम बहादरु तामाङ २००२-०४-२
२

२ ३२७० १२००० १२०००  २४०००

१
०

जे� नाग�रक भ�ा िभम बहादरु तामाङ २००२-०४-२
२

३ ३२७० १२००० १२०००  

१
१

जे� नाग�रक भ�ा इ�� लाल �े� २०००-१२-३
०

७ ५०४८/२०२६  
१२०००

१२०००  २४०००

१
२

जे� नाग�रक भ�ा मान बहादरु �े� २०००-१२-३
०

७ ५०४८/२०२६  १२००० १२०००  

१
३

जे� नाग�रक भ�ा अ�कल बहादरु �े� २००५-१२-३
०

५ ९११८२०५९ १२००० १२०००  २४०००

१
४

जे� नाग�रक भ�ा अ�कल बहादरु �े� २००५-१२-३
०

१० ९११८२०५९ १२००० १२०००  

१
५

जे� नाग�रक भ�ा ड�बर कुमारी
ख�का

२००५-१२-३
०

२ १४९३ १२००० १२०००  २३८०६
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
६

जे� नाग�रक भ�ा ड�बर कुमारी
ख�का

२००५-१२-३
०

२  ११९०३ ११९०३  

१
७

जे� नाग�रक भ�ा सुकु माया आले २००६-१२-३
०

२ ११८८०-३६९  १२०००  १२०००

१
८

जे� नाग�रक भ�ा सुकु माया आले
मगर

२००६-१२-३
०

२ ११८८०-३६९  १२०००  

१
९

पूण� अपा�ता भ�ा शंकर �े� २०४१-०५-०
९

२ ५९८-२७३१३  १२०००  १२०००

२
०

पूण� अपा�ता भ�ा शंकर �े� २०४१-०५-०
९

६ ५९८-२७३१३  १२०००  

२
१

एकल मिहला मंगली कुमारी मगर २०१०-१२-३
०

३ २३१९  ८०००  ८०००

२
२

एकल मिहला मंगली कुमारी मगर २०१०-१२-३
०

२   ८०००  

     ज�मा १७१९०
३

२२३९०
३

२०००० २०३८०
६
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८७ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा िदएको पे�क� सोही आ�थ�क वष�मा फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� िन�न कम�चारीह�को आ�थ�क वष�को अ�तस�म पे�क� फ�य�ट भएको नदे�खएको � 

वडा नं वडा सिचव पे�क� रकम

१ ब�ी �साद पौडेल ३५०००००

२ िव�णु �साद का�ले ३९९२६००

३ माधव �साद का�ले २३९२८००

७ िभमबहादरु पुलामी २१४९३००

८ लुके�� �साद अ�धकारी २८१८७००

९ खगे�� काक� ३४३८०००

ज�मा १८२९१४००

१८,२९१,४००
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८८ दोहोरो नाग�रकता 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. १० अनुसार भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको मूल अिभलेख िनयमावलीको अनुसूची ३ बमो�जम लि�त समूह
अनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थानीय तह र वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । �य�तै दफा ९(४) मा दोहोरो नाग�रकता न�बर दोहोरो नह�ने गरी िववरण �दान गनु�पन�
�यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले तीनवटै चौमा�सक भ�ा नगद ैिवतरण गरेकोम�ये नमूना छनौटमा �थम चौमा�सकको भरपाई परी�ण गदा� िन�नानुसार लाभ�ाहीको नाग�रकता न�बर
दोहोरो उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा पा�लकाकाबाट यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. लि�त समूह दोहोरो नाग�रकता भएको सं�या दर भ�ा रकम

१ एकल मिहला १५ ८००० १२००००

३ �ये� अ�य ५१ १२००० ६१२०००

४ �ये� द�लत ९ ८००० ७२०००

५ िवधवा ८ ८००० ६४०००

  ज�मा ८६८०००

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

(A)
यो वष� संपरी�ण ग�रएको

बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू 
 (C=A-B)

९३३१४ ९७  ९३२१७
यस वष� फ�य�ट भएको वे�जूको ��थित िन�नानुसार रहेको छः

�स.नं. आ.व. वे�ज ुदफा
नं.

वे�जकुो संि���यहोरा फ��टकोआधार स�पर��ण
असलु� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७६।
७७

१७ िन�न वडाअ�य�ह�लाई संचार सुिवधा वापतको रकम
दा�खला भएकोभौचर पेस

३२०००    ३२०००

पदा�धकारीको नाम रकम
गोिव�द ब. राउत ६४००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

हेम ब. �े� ६४००
कोमल ब. खपा�ी ६४००
रेखराज अ�धकारी ६४००
शेर ब. मगर ६४००
ज�मा ३२००

०
२ ९� मोहन बहादरु दाहाललाई बढी भु�ानी दा�खला भएको ३९४�०    ३९४८०
३ २०७४।

७�
२७ िन�नानुसार पदा�धकारीह�को मोबाइल सुिवधा

वापतको रकम दा�खला भएको भौचर पेस
२४४४�    २४४४८

पदा�धकारीको नाम पद रकम
कण�  ब. मगर गा.पा. अ�य� १७�४
गोिव�द ब. राउत वडा अ�य� १७�४
लाल ब. �याङताङ वडा अ�य� १७�४
ख� ब. भुजेल वडा अ�य� १७�४
बीर ब. पुलामी वडा अ�य� ३०००
कोमल ब. खपा�ी वडा अ�य� ३०००
रेखराज अ�धकारी वडा अ�य� ३०००
शेर ब. मगर वडा अ�य� ३०००
पु�यहरी भुजेल वडा अ�य� १७�४
िहतलाल �े� वडा अ�य� १७�४
जगिद�वर तोला�ी काय�पा�लका

सद�य
१७�४

 ज�मा २४४�
�

४ २७ गा.पा. उपा�य�ले बु�ेको मोबाइल �ज�सी खातामा नै
रहेको �माण पेस

१७�४   १७८४

   ज�मा ९५९२८ १७�४ ० ० ९७७१२
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९० अ�ाव�धक वे�जु
अ�ाव�धक वे�जु  यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फछ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहाय अनुसार रहेको छः     (�.हजारमा)

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

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू  

(E=A-B+C+D)

 ९३३१४  ९८ ९९१४०  ०  १९२३५६


