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दूर$%& (Vision) 
 

जवाफदे'हता, पारदिश.ता र /न1ा ूव3.न गन5 'व6सनीय संःथा ह'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग(त*य (Mission) 
 

देशमा ःवत?ऽ एवं गणुःतरDय लेखापरDGण सेवा ूदान गन5 । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 
 
मू-य मा(यता (Core Values) 
 
ःवत?ऽता (Independence) 

/न1ा (Integrity) 

पारदिश.ता (Transparency) 

जवाफदे'हता (Accountability) 

Hयावसा'यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर)*कको भनाइ 

नेपालको सं*वधानको धारा २४१ मा संघ, ूदेश र ःथानीय तहका सबै सरकार> 
काया?लयको लेखा कानून बमोिजम DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता, ूभावकाHरता र औिचKय 
समेतको *वचार गर> महालेखापर>Fकबाट लेखापर>Fण हनुे Eयवःथा छ । लेखापर>Fण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर>Fकले ूKयेक ःथानीय तहको लेखापर>Fण सWपX गर> 
अलग अलग ूDतवेदन जार> गन? सZने Eयवःथा छ । सोह> Eयवःथाबमोिजम ःथानीय तहको 
207७/7८ को आDथ?क कारोबारको लेखापर>Fण सWपX गर> यो ूDतवेदन जार> गHरएको छ। 

ःथानीय तहको लेखापर>Fण नेपालको सं*वधान, लेखापर>Fण ऐन, सरकार> लेखापर>Fण 
मानद^ड, *व`ीय लेखापर>Fण माग?दश?न, ःथानीय तह लेखापर>Fण Dनदa िशका, महालेखापर>Fकको 
वा*ष?क लेखापर>Fण योजना र ःथानीय तहसँग सWबिdधत ऐन, Dनयमको आधारमा सWपX गHरएको 
छ । लेखापर>Fणको ूमखु उfेँयहhमा *व`ीय *ववरणको शiुता, ूचDलत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजु?मा एवं काय?बम 
काया?dवयन, खHरद kयवःथापन, साव?जDनक सWपि`को संरFण र उपयोग, िजWमेवार>, जवाफदे*हता एवं पारदिश?ता र सेवा ूवाहको 
अवःथा मूlयाmन गनु? रहेको  छ । Kयसैगर> ॐोत साधनको ूाDo र पHरचालन सWबdधमा DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता र 
ूभावकाHरता भए नभएको *वpषेण गर> *व`ीय Eयवःथापनमा सधुारका लाDग सझुाव ूदान गर> सशुासन ूवi?नमा टेवा पrु याउन ु
लेखापर>Fणको उfेँय रहेको छ । आDथ?क वष? २०७७/७८ को लेखापर>Fण सWपX भएपsात जार> गHरएको ूारिWभक Dूतवेदन उपर ूाo 
Dूत*बयाका *वषयहh Dमलान गर> कायम रहेका Eयहोरा समावेश गरेर राय स*हतको अिdतम Dूतवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर>Fणबाट देिखएका Eयहोराहv मूलत: आdतHरक आय र राजःव बाँडफाँटको ूFेपण यथाथ?परक नरहेको, आdतHरक 
आय ॐोत Eयवःथापनमा ःपw कानूनी Eयवःथा नभएको, आय सmलन dयून रहेको, पया?o आधार बेगर राजःव छुट xदएको, बZयौता 
असलु>मा ूभावकाHरता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब^डा बजेट राखेको, खच? पsात बजेट तथा काय?बम संशोधन गर> 
अनमुोदन गनa गरेको, वषा?dतमा बढ> खच? गरेको, खHरद काननु *वपर>त खHरद गरेको, अKयDधक ूशासDनक खच? गरेको, बचत अनदुान 
*फता? नगरेको, अनKुपादक तथा *वतरणमखुी खच?को बाहlुयता रहेको लगायत छन ्। Kयसैगर> *वकास Dनमा?णतफ?  योजना ूाथDमक|करण 
नगरेको, साना तथा टुबे आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार>मा अKयDधक vपमा परामश?दातामाDथ Dनभ?र 
रहेको, ज*टल ूकृDतका काय?हh समेत उपभो~ा सDमDतबाट गराएको, जनसहभाDगता नजटेुको, xदगो *वकासका लआय अनhुप योजना र 
काय?बम तजु?मा नगरेको, द>घ?काल>न *वकासको खाका तजु?मा नभएको जःता समःया रहेका छन ्।  

ःथानीय तहको आdतHरक Eयवःथापनतफ?  आवँयक अनभुवी र दF जनशि~को कमी रहेको, कम?चार> Dनयिु~ तथा बढुवामा 
ूदेश लोकसेवा आयोगको परामश? नDलएको, सेवा ूवाहमा अपेिFत सधुार हनु नसकेको, ॐोत, साधन र सWपि`को दvुःत अDभलेख 
नरहेको, सÄाDलत योजना, काय?बम, सेवा ूवाहको यथाथ? vपले अDभलेख नराखेको, अDधकांशको बैm *हसाब नDभडेको, लेखाmन तथा 
समम ूDतवेदन ूणाल> र आdतHरक Dनयdऽण कमजोर रहनकुा साथै आdतHरक लेखापर>Fण भरपदÉ र ूभावकार> नभएको पाइएको छ। 

ःथानीय तहमा महालेखापर>Fकको लेखापर>Fण ूDतवेदन उपर छलफल र बेvजू फÑÖट सWबdधी ःपw काय?*वDध तजु?मा भएको 
देिखएन । लेखापर>Fणबाट औlंयाएका Eयहोराहh सधुार गर> गत *वगतका बेvजू उपर आवँयक कारवाह> गर> *व`ीय अनशुासन हनुे 
Eयवःथा Dमलाउनपुद?छ । 

समय र जनशि~को सीDमतताको बाबजदु यथासWभव ःथानीय तहको काय?ःथलमा नै उपिःथत भइ? लेखापर>Fण गHरएको र 
लेखापर>Fणको बममा लेखापर>Fण टोल>ले ःथानीय तहका ूमखु स*हतका पदाDधकार>हhसँग छलफल समेत गHरएको Dथयो । 
लेखापर>Fण ूDतवेदनमा उlलेख भएका Eयहोराको काया?dवयनबाट ःथानीय तहको *व`ीय Eयवःथापन, *वकास Dनमा?ण र सेवा ूवाहमा 
सधुार हनुे अपेFा गरेको छु । ःथानीय तहको लेखापर>Fणमा सहयोग पrु याउने ःथानीय तहका सबै पदाDधकार> तथा कम?चार>हh र 
लेखापर>Fण तथा ूDतवेदन तयार>मा संलÜन यस काया?लयका कम?चार>हh सबैलाइ? धdयवाद áापन गद?छु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा? दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर>Fक 
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ूदेश लेखापर23ण महा6नद7शनालय 

(कणा$ल& ूदेश) 
पऽ सं%याः २०७८।७९ 
च.नं. १२१ 2म2तः २०७९।३।१७ 

6वषयः लेखापर=>ण ू2तवेदन । 
ौी ूमखुEयू, 

आठ2बसकोट नगरपा2लका, नगरकयNपा2लकाको कायाNलय, 
Oकुम पिQम । 
 
कै6फयत स6हतको राय 

हामीले आठ2बसकोट नगरपा2लकाको आ2थNक वषN २०७७/७८ को 6वVीय 6ववरण र Wयससँग सYबिZधत अZय 6ववरण तथा लेखा 
6ट]पणीह^को लेखापर=>ण गरेका छ` । 

हाॆो रायमा, यस ू2तवेदनको कै6फयत स6हतको राय bयc गनd आधार खeडमा उhलेख भएका 6वषयले पानd असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाl भएको आ2थNक वषN २०७७/७८ को 6वVीय 6ववरण र Wयससँग सYबिZधत अZय 6ववरणले ःथानीय तहसँग 
सYबिZधत ूच2लत काननुबमोिजम सारभतू^पमा सह= तथा यथाथN अवःथा िचऽण गदNछ।  

कै6फयत स6हतको राय bयc गनd आधार 
१.  नगरपा2लकाले महालेखापर=>कबाट ःवीकृत नेपाल सावNज2नक >ेऽ लेखामानको ढाँचा पूणN Oपमा ूयोग गर= 6वVीय 6ववरण तयार गरेको 

छैन । 
२. लेखापर=>णबाट ^.३ करोड ६६ लाख ७८ हजार बेOजू देिखएको छ। सो उपर ू2तकृया ूाl नभई बाँकr बेOजू असलु गनुNपनd ^.२ 

लाख ५८ हजार, ूमाण कागजात पेस गनुNपनd ^.१ करोड ६ लाख ६० हजार, र पेँकr ^.२ करोड ५७ लाख ६० हजार रहेको छ । 
पा2लकाको गतवषN १८ करोड ५ लाख २५ हजार बेOजू बाँकr रहेकोमा यसवषN सYपर=>णबाट फuvट एवं यो वषN कायम भएको बेOजू 
समेत हालसYमको अwाव2धक बेOजू.१९ करोड ७९ लाख ५७  रहेको छ । नगरपा2लकाको बेOजू वगxकरण र अwाव2धक बेOजू िःथ2त 
यसैसाथ संलyन छ । 

३. नगरपा2लकाको लेखापर=>णबाट ॐोत र साधनको ूा2lको ू>ेपण यथाथNपरक नभएको, असलु= लआयअनसुार नभएको, कमNचार=को 
दरबZद=अनसुार ःथायी पदपू2तN नभएका कारण 6वकास 2नमाNण र सेवा ूवाहमा ूभावका|रता नआएको, अनदुानको पयाNl अनगुमन नभएको, 
6वतरणमखुी कायNबम स~ालन गरेको, आZत|रक 2नयZऽण ूणाल= कमजोर रहेको लगायतका bयहोरा लेखापर=>ण ू2तवेदनमा औhयाइएको 
छ।कायाNलयबाट सYू6ेषत लेखापर=>णको ूारिYभक ू2तवेदन यसको अÅको Oपमा रहेको छ । 

४.   आYदानी तथा खचNको ॐेःता नगदमा आधा|रत लेखा ूणाल= अवलYबन गरेकोले पा2लकाको पेँकr बाहेक सYपिV तथा दा6यWव य6कन हनुे 
कुनै जानकार= खलुाएको छैन ।   

हाॆो लेखापर=>ण कायN नेपालको सं6वधान, लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाNलयले अवलYवन गरेका सरकार= 
लेखापर=>ण मानदeड, मागNदशNन तथा लेखापर=>णसँग सYबिZधत अZय ूच2लत कानूनबमोिजम ग|रएको छ । 6वVीय 6ववरण तयार गनd ःथानीय 
तहसँग हामी ःवतZऽ छ`। Wयसैगर= ःवीकृत आचारसं6हताको पालना गर= कायNसYपादन गरेका छ` ।लेखापर=>णको बममा ूाl गरेका 
लेखापर=>ण ूमाणह^ हाॆो राय bयc गनd आधारका ला2ग पयाNl र उपयcु छन ्भÜे कुरामा कायाNलय 6वáःत छ।   
6वVीय 6ववरण उपर bयवःथापन र लेखाउVरदायी अ2धकार=को िजYमेवार= 

आ2थNक कायN2ब2ध तथा 6वVीय उVरदा6यWव ऐन, २०७६ र ःथानीय सरकार स~ालन ऐन, २०७४ तथा अZय ूच2लत काननु 
बमोिजम सह= र यथाथN हनुे गर= 6वVीय 6ववरण तयार गनd तथा जालसाजी  वा अZय गhतीका कारण 6वVीय 6ववरण सारभतू^पमा गलत आकँडा 
र6हत ःव^पमा बÜे गर= आवँयक आZत|रक 2नयZऽण ूणाल= लागू गनd िजYमेवार= पा2लका bयवःथापनमा रहेको छ।नगर कायNपा2लका, 
नगरूमखु र ूमखु ूशासकrय अ2धकृत नगरपा2लकाको 6वVीय ू2तवेदन ू6बयाको अनगुमनका ला2ग िजYमेवार रहेका छन।्   
6वVीय 6ववरणको लेखापर=>ण उपर लेखापर=>कको िजYमेवार= 

6वVीय ू2तवेदन समममा जालसाजी  वा अZय गhती समेतका कारण सारभतू^पमा गलत आकँडा र6हत होस ्भनी उिचत आáःतता 
ूाl गर= राय स6हतको लेखापर=>ण ू2तवेदन जार= गनुN लेखापर=>णको उâेँय हो।लेखापर=>णमा उिचत आáःतताले सामाZय ःतरको 
आáःततासYम ूदान गरेको हZुछ, तर लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाNलयले अवलYवन गरेका नेपाल सरकार= लेखापर=>ण 
मानदeड, मागNदशNन तथा लेखापर=>णसँग सYबिZधत अZय ूच2लत काननुबमोिजम गनd लेखापर=>ण सYपादन भएकै अवःथामा प2न सबै ूकारका 
जालसाजीजZय वा अZय गhती पVा लगाउन सäने 2निQतता भने हुँदैन। 6वVीय 6ववरणका उपयोगकताNले सामाZयतया गनd आ2थNक 2नणNयमा नै 
फरक पानN सäने अवःथा देिखएका एउटै वा सममतामा हनुे 6वशेष वा जालसाजीजZय वा अZय गhतीलाई सारभतू^पमा गलत आकँडा मा2नएको 
छ।  

         (शंकर ूसाद पZथी) 
 नायब महालेखापर=>क



 

 
 

आठ#बसकोट नगरपा#लका 
बे0ज ुब#ग3करण (#ब#नयोजन, राजःव, धरौट: र अ<य कारोबार) 

२०७७।७८  
(!. हजारमा) 

ूारि%भक बे*ज ु ू-त/बयाबाट फ45ट बाँक7 बे*ज ु
बे*ज ु

असलु 
गनु=पन? 

-नय-मत गनु=पन? पेःक7 
दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 
अ-नय-मत 
भएको 

ूमाण कागजात 
पेश नभएको 

राजःव लगत 
िज%मेवारJ नसारेको 

सोधभना= 
न-लएको ज%मा 

 

सैMािNतक
 

लगती 

सैMािNतक
 

लगती  

सैMािNतक
 

लगती 

51 8 36678 0 0 0 51 8 36678 2५८ 0 10660 0 0 10660 25760 
                                      
 
 

अBाव#धक बे0जू िःथ#त 

२०७७।७८   
 

                                                                    (!. हजारमा) 
िज(ला गत वष. स0मको 

बाँक5 
समायोजन यो वष.को फ9:ट बाँक5 बे!जू यो वष. स0पर?@णबाट कायम 

बे!ज ु
यो वष.को बे!ज ु कुल बे!ज ुबाँक5 

!कुम पिCम 180525 0 19246 161279 0 36678 197957 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : आठिबसकोट नगरपा�लका, �कुम , आठिबसकोट नगरपा�लका , �कुम प��चम भाग

काया�लय �मुख Dhruba Prasad Lamsal २०७६-११-१२ २०७८-५-२०

काया�लय �मुख Ram Bahadur KC २०७३-१२-८ २०७६-११-११

काया�लय �मुख Mani Raj Shah २०७८-५-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Ganesh Bahadur Thapa २०७६-११-१२

बे�जु रकम ३६,६७७,९४९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,२८,५४,४२८.७६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४६,७१,३९,३५० चालु खच� ५४,०५,३०,४१७.५६

�देश सरकारबाट अनुदान ६,४५,६८,००० पँूजीगत खच� ३२,२०,८९,८४०.३

राज�व बाँडफाँट ९,८८,८०,५५२.८३ िव�ीय/अ�य �यव�था २,१९,३२,२५३

आ�त�रक आय ४,०१,४७,१७२.४४

अ�य आय २५,७८,२३,६८७.२

कुल आय ९२,८५,५८,७६२.४७ कुल खच� ८८,४५,५२,५१०.८६

बाँक� मौ�दात ८,६८,६०,६८०.३८
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१
�थानीय स��तकोषः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको
संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः
नगर काय�पा�लकाको आय �यय िववरण
आ.ब. २०७७।७८
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�.स. आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम िववरण रकम

१ गत वष�को�ज�मेवारी १ चालु खच� ५४०५३०४१७.५६

क) नगद 21427214.38 क िश�ा १६३५५६९०६.४९

ख) बँैक ८१२२४८३ ख �वा��य ५१८९८०१२.

ग) धरौटी १३३०४७३१.३८ घ यवुा तथा खेलकुद ९०००००

२ राज�व ( आ�त�रक आय) ४०१४७१७२.४४ ङ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६२९८४९०

क) आ�त�रक राज�व ४०१४७१७२.४४ च आ�थ�क िवकास १०९८४०५९

ख) राज�व बाँडफाँड संघ 98186849.25 छ वूवा�धार िवकास ५४३१९०००

ग) राज�व बाँडफाँड �देश 693703.58 ज सुशासन तथा अ�तरस�बन�धत �े� २७३०३२६८

३ िव��य ह�ता�तरण संघ 467,139,350.00 झ काय�लय संचालन तथा �शासिनक खच� १३८४६८६२२.९१

क) िव��य समानीकरण अनुदान 112,000,000.00 ट अ�य संघीयिनकायबाट �ा� बजेट बाट खच� ७४६२८७६९

ख) सशत� अनुदान 355139350.00 ठ अ�य �देश िनकायबाट �ा� बजेट बाट खच� १६३४७४५

- िश�ा १६९०४९९८८.१५ ड �थािनय तहबाट �ा� बजेट बाट खच� 10,538,545.00

- �वा��य ५१९३३०१२ २ पँूजीगत खच� ३२२०८९८४०.३
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लैिगक समानता तथा सामा�जकसमावेिशकरण ११९०००० क आ�थ�क िवकास ७५४६६९४

-यवुा तथा खेलकुद ११००००० ख सामा�जक िवकास १९४३३३४२

-पूवा�धार िवकास ७४३१९००० ग पूवा�धार िवकास ११७३१५७२७

-आ�थ�क िवकास १२७३१३५० घ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ४०२३२०००

_ सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� ३८२९६००० ङ काय�लय संचालन तथा �शासिनक २५०६०५९.

-�म तथा रोजगार ६५२०००० च अ�य संघीय िनकायबाट �ा� बजेट बाट खच� ५७५०००००

ग) समपूरक अनुदान छ अ�य �देशिनकायबाट �ा� बजेट बाट खच� ७७५५६०१८.४

घ) िवशेष अनुदान ३ िव��य �यव�था भु�ानी

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 64568000 क) ऋण भु�ानी

क) िव��य समानीकरण अनुदान 10218000 ख) �याज भु�ानी

ख) सशत� अनुदान 29500000 ग) अ�य भु�ानी

ग) समपुरक अनुदान 14000000 ४ लगानी

घ) िवशेष अनुदान 5000000 ऋण लगानी

ङ. अ�य अनुदान 5850000 शेयर लगानी

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� अ�य लगानी



https://nams.oag.gov.np6 of 62

६ अ�य ५ धरौटी िफता� 9442540

क) �े�ीय शहरी िवकास योजना ६ जन�मदान िफता�

ख) सडक बोड� नेपाल ७ कोष िफता�

ग) पय�टन बोड� नेपाल ८ मौ�दात

घ) एन एन एस ड�लु ए क) बँैक मौ�दात २९१५२१०५.५

७ िविभ� कोषतफ� को आय ख) नगद मौ�दात

८ जनसहभािगता (नगद) ९ शसत� अनुदान र िवषेश अनुदान िफता� १२४८९७१३

९ िवषयगत िनकायबाट �ा�

१० संिघय िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम 132,128,769.00 १० गत बष�को बढी अ�या

११ क एक�कृत �वा��य पूवा�धार िनमा�ण 37000000 ११ जन�मदान मौ�दात

ख�थािनयपुवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 18,700,000.00 १२ धरौट मौ�दात ३६२८१३६०.०९

ग. �शासक�य भवन िनमा�ण काय��म 1,800,000.00 १३ कोष खाताको मौ�दात

ङ सामा�जक सुर�ाकाय��म 74,628,769.00

चकोरोनारोकथाम तथा िनय��ण
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१२ �देशिवषयगत िनकायबाट �ा� रकम 91,759,745.00

कमु�यम���रोजगार काय��म 64,925,000.00

ख. सामा�जक िवकास म��ालय 5,134,745.00

ग. अगा�िनक फलफुल ��धन काय��म 20,000,000.00

घ.आ�त�रक मािमला तथा कानुन म��ालय 1,700,000.00

१४ काय� संचालन कोष 10,958,544.50

क.�कोष �यव�थापन 10,538,545.00

ख. िविवध खथ� खाता 419,999.50

13 धरौटी आ�दािन 22,976,628.71

ज�मा 949,985,976.86 ज�मा ९४९९८५९७६
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उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा
काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।

उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।०६।१९ मा छलफल स�प� गरी
कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन् ।

आ�त�रक िनय��ण �णालीःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३१ तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। ऐन अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरेर लागु गनु� पद�छ । पा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण िनद�िशका तयार गरी लागु गरेको दे�खएन । पा�लकाको आ�त�रक िनय��ण �णालीमा दे�खएका कमजोरी िन�नानुसार रहेका छनः÷
· पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखी आ�थ�क वष�भर संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �े�ता र ब�कबीचको अ��तम व�क मौ�दात फरक परे वा नपरेको स�ब�धमा ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको पाईएन ।
· 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�जम खच�को संरचना तयार गरेको
पाईएन ।
· वडागत �पमा लि�त राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको पाईएन ।
· उपभो�ाले ख�रद गरेको माल सामानको प�रमाण नापी िकतावमा िभडान गरेको पाईएन ।
· एक�कृत स�प�� तथा �ज�सीको एक�कृत लगत िववरण तयार गरी �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाको �ज�सी सामानको एक�कृत िववरणमा कितपय �ज�सी सामानह�को साहायक �ज�सी खाता बेगर वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
देखाईएको छ भने मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनतयार गरी काया��वयन गरेको पाईएन ।
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· काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 अनुसार ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�काको लगत खाता म-ले-प-फा-नं- ५०६ र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· नापी िकताव म-ले-प-फा-नं-५०३ िदघ�कालस�म सुरि�त ह�ने र एकै िकतावमा स�पुण� िनमा�ण लागत दे�खने गरी तयार पारी �ज�सी दा�खला समेत गरी सुरि�त गरेको
दे�खएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली बनाई लागू गन� स�ने �यव�था भएकोमा बनाएको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� (योजना) िनमा�ण काय� गन� (स�झौता) गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा केहीमा पालना भएको पाईएन।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� संय�� तय गरेको पाईएन ।
· आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४१ अनुसार खच� भएको सुिन��चतता ह�ने गरी कागजात तयार भई भु�ानी गरेको पाईएन ।
· कम�चारीको काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाईएन ।
· िवषयगत कम�चारीह�को पुण��पमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन ।
· िवषयगत काय��म तफ�  खच� गन� काय�िव�धह� संघीय कानुन अनुसार तयार गरेको पाइएन ।
· िवषयगततफ�  िदघ�का�लन सोच अनुसार उ�पादनमु�ख योजना छनौट गरी काया��वयन उ�मुख भएको पाइएन।
· �धानम��ी �वरोजगार काय��म तफ�  कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना(स�ालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७७ अनुसार योजना
छनौट गरी वा�तिवक रोजगारी �ृजना ह�ने गरी योजना छनौट गरी काया��वयन भएको पाईएन ।
· मु�यम��ी रोजगार काय��म तफ�  स�ालन काय�िव�ध, २०७७ काय�िव�धमा अनुसार रोजगारी �ृजना ह�नेगरी योजना छनौट गरी काया��वयन भएको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� नापी गरी �िव�धकको �सफा�रसका आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । काया�लयले
िनमा�ण काय�को नापी िकताव �यव��थत गरी राखेको छैन । साथै पा�लकाले योजना स�ाल गनु� अगािड िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� गरेपिन िनमा�ण काय� गदा�
सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गन� गरेको दे�खएन । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन भिव�यको �योगका लािग समेत सुरि�त रा�नुपन�मा दता� गरी अिभले�खकृत गरेको
दे�खएन ।
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आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सवल र सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ ।
उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा रबजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �थिमिककरण,

िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�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 �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई
उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण
स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

३ ख�रद योजनाः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको खरीद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु�योजना र वािष�क
खरीद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा काया�लयका लािग एक ख�रद ईकाई गठन गनु�पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले यो वष� वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको नदे�खएकोले बष�भरी कुन कुन सामान कित प�रमाणमा आव�यक पन�, कित सामान किहले खरीद गन� र �यसको
उपय�ु खरीद �कृया िव�ध के ह�ने ज�ता ख�रद �यव�थापनका मह�वपूण� प�ह� सिहतको योजना नह� ँदा आव�यकता बमो�जम खरीद गद� गएको एवं साव�जिनक खरीद
ऐन र िनयमावलीको तोिकएको सीमा ना�न गई खरीद िनयम तथा ख�रद �ि�यामा सवलैाई सहभागी ह�ने समान अवसर सुिन��चतता भएको नदे�खएकोले काया�लयले
ख�रद �यव�थानमा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ । ख�रद इकाई गठन नह� ँदा ख�रद काय�को किमकमजोरी हटाई मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा र अ�य सेवाको
ख�रदको गुण�तर अिभवृि� गरी सोस�व�धी �ज�मेवारी बहन गराउन किठन ह��छ । ख�रद इकाई गठन गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ।

४
वजेट तथा खच�ः पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को वजेट � ७६६३९६३८१.०० म�ये �.६६६०८०४११.७५खच� भएको
दे�ख�छ । कुल वजेट म�ये यस वष� आ�थ�क िवकासमा ३.१२ �ितशत, पुवा�धार िवकासमा २६.६ �ितशत, सामा�जक िवकसमा ४२.६५ �ितशत र अ�य काय�स�लमा
२१ �ितशत खच� �ितशत खच� भएको छ ।
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�. स. �े� बजेट खच� खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ३३८९४३५०/- २०७७९६५३.१६/- ३.१२

२ पूवा�धार िवकास १९८८१९०००/- १७७२०४९०५/- २६.६

३ सामा�जक िवकास ३२६८७८५५७/- २८४११४९९६.३/- ४२.६५

४ बातावरण तथा सुशासन ३८८७८०००/- ३८८४८१७१/- ५.८३

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १६७९२६४७४/- १४५१३२६८६.२९/- २१.७८

ज�मा ७६६३९६३८१/- ६६६०८०४११.७५ १००

५ दरव�दी तथा पदपुित� अव�थाः 
पा�लकाको ८९ दरव�दी म�ये ४४ �थायी र ४५ करार समेत ८९ पदपुित� भएको छ । िनमा�ण काय� स�व��ध योजना धेरै सं�यामा भएपिन �ािव�धकको सं�या �यून
रहेकाले सव ैयोजनाका ��येक चरणमा �ािव�धकको उप��थत ह�न नस�दा गुण�तरमा �भाव पन� गएको छलफलको �ममा जानकारी �ा� भएको छ । जनशि�को
�ाभावकारी प�रचालन गरी िनमा�णकाय� तथा सेवा �वाह गुण�त�रय बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

६
चौमा�सक खच�: वािष�क काय�वोझलाई सरल �पमा स�प� गन� चौमा�सक �पमा काय�ल�य तथा काय��म तयार गरी स�प� गनु�पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । िववरण अनुसार चौमा�सक खच� �णाली ते�ो चौमा�सक र वषा��तमा धेरै रहेको छ । ते�ो चौमा�सक तथा
अषाढ मसा�तमा हतारमा काम गराई स�प� गदा� गरेको काय� गुण�तरीय र िदगो नह�न स�दछ । चौमा�सक �पमा काय�ल�य तय गरी सोिह अनुसार समयमा काय�स�प�
गरी �गित हा�सल गन� पद�छ ।
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�.स. बजेट उपिशष�क कुल खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक असार मिहनाको खच�

१ चालु खच�तफ� ५४०५३०४१७ १०३६१३९८९ १३१७३१९०६ ३०५१८४५२१ २१५६७०००९

२ पँू�जगत खच�तफ� ३२२०८९८४० ५२६४१२८३ ८८२६५३८८ १८११८३१६९ ७६८५४३००

३ ज�मा ८६२६२०२५७ १५६२५५२७२ २१९९९७२९४ ४८६३६७६९१ २९२५२४३०९

�ितशत 100% १८.१२% २५.५०% ५६.३८% ३३.९१%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार चालु र पू�जगत खच� �.    ८६,२६,२०,२५७.०० म�ये �थम चौमा�सकमा �.१५,६२,५५,२७२.०० अथा�त१८.१२
�ितशत, दो�ो चौमा�सकमा २५ �ितशत �. २१,९९,९७,२९४.००,ते�ो चौमा�सकमा ५६.३८ �ितशत�. ४८,६३,६७,६९१.०० र आषाढ मिहनामा ३३.९१
�ितशत �. २९,२५,२४,३०९.०० खच� भएको दे�ख�छ । ते�ो चौमा�सक र असार मिहनामा कुल खच� तथा पँू�जगत खच� बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच�
�यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

७
बैक िहसाब : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाको िन�नानुसार खातामा आ�थ�क वष�को अ��यमा �े�ता अनुसार �. ६,००,३०,१४२.०० र
व�क �टेटमे�ट अनुसार � ६,५४,३३,५१९.०० भई �.५४,०३,३७८.०० फरक दे�ख�छ । पा�लकाको �े�ता र व�क �टेटमे�ट अनुसार फरक स�व�धमा व�क खाता
अनुसार िहसाव िमलान गनु� पद�छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार २०७८।३।३१को
बाँक�

ब�क �टेटमे�ट अनुसार २०७८।३।३१ को
बाँक�

फरक

१ ग२.१ चालु खच� खाता जोर वष� ४४०४९४२.३८ ४४६९८९४.८२ -६४९५२.४४

२ ग २.३ पंु�जगत खच� खाता िवजोर वष� १७८२५४९.०२ १७८२५४९.०२ ०.

३ ग २.७िविवध खच� खाता ४१९९९९.५ ४१९९९९.५ ०.

४ ग ३.१�थािनय तह धरौटी खाता ३१००९८५४.५१ ३६२८१३६०. -५२७१५०५.४९

५ ग ५.१�थािनय तह िविवध कोष खाता ६६१२८९८.५८ ६६१२८९८.५८ ०.

६ ग ७.२�थािनय तह �कोष �यव�थापन
कोष

१३१३६५२६.५३ १३२०३४४६.५ -६६९१९.९७

७ ग-१.१ आ�त�रक राज�व खाता ० ० ०.

८ ग-१.२ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ० ०.

९ ग-१.३ आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ०.

१० ग-६.१ �थािनय तह िवभा�य कोष खाता ० ० ०.

११ ग-५.१ �थािनय तह िविवध कोष खाता २६६३३७१ २६६३३७१ ०.

ज�मा ६००३०१४२ ६५४३३५१९ -५४०३३७८

८ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा: 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन
गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय
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जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन

९
आ�त�रक लेखापरी�णः �थानीय संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको
आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक

१०
शेयर लगानी : क�पनी र�ज�� ारको काया�लय, ि�पुरे�वर काठमा�डौमा �ल.न. १९६३१५ मा दता� भएको �यापु� पावर क�पिन �लिमटेडमा सं�थापक शेयरधिनको �पमा
देहाय अनुसारका ६ �थानीय तह र �ज�ा सम�वय सिमित समेतको २ लाख ७५ हजार शेयरको �ित शेयर �. १०० दरले �. २,७५,००,०००.०० को सं�थापक
लगािन िनधा�रण गरेको म�ये २०७६।६।१० स�म �. १,४१,७२,४८५.०० शेयर लगानी वापत पावर क�पिन �लिमटेडको नाममा रकम पठाइसकेको दे�ख�छ । �लिमटेड
क�पिनमा लगानी गन� र �ितफल स�व�धमा सं�थापक शेयरधनीको �पमा रहेका �थानीय तहले साझा अवधारणा तयार गरेको दे�खएन । नाफामुलक �लिमटेड क�पिनमा
लगानी गन� स�व�धमा सेवा �ादायक तहले सिम�ा गनु�पन� दे�ख�छ । शेयर लगानीको �पमा खच� लेखा�न गरेको रकम कितपय �थानीय तहले आय�यय िववरणमा शेयर
लगानीको �पमा देखाएका छैनन् । यसबाट िव��य िववरणमा लगानी लेखा�न नभएको अव�था छ । िव��य िववरणमा लगानी �ितिव��वत गन�गरी सुधार गनु� पद�छ ।

�. स. �थानीय तह शेयर िक�ा भु�ानी भएको (�) भु�ानी बाँक� (�)

1. आठिबसकोट ६०००० १००००००.०० ५००००००.००

2. मु�सकोट ३०००० ३००००००.०० ०

3. चौरजहारी ३०००० १००००००.०० २००००००.००

4. बािफकोट ३०००० १००००००.०० २००००००.००

5. सानीभेरी ३०००० १००००००.०० २००००००.००

6. ि�वेणी ३०००० १००००००.०० २००००००.००

7. �ज�ा सम�वय सिमित ६५००० ६१७२४५८.०० ३२७५४२.००

ज�मा २७५००० १४१७२४५८.०० १३३२७५४२.००
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११ ठे�का �यव�था: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला �पमा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत गरी �वीकृत
भएको ठे�कामा वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा २ �ितशत दे�ख ६० �ितशत स�म घिटमा काम गन� गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ ।उदाहरणका लािग
केही ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ ।लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी गराएको काय�मा सामा�ीको िनधा��रत गुण�तर र परीमाणमा
काय� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । नगरपा�लकामा उपभो�ा सिमित, दरभाउप� तथा वोलप�को मा�यमबाट समेत धेरै सं�यामा िनमा�ण काय� ह�ने र अनुगमन,

िन�र�ण र गुण�तर िनधा�ण गन� �ािव�धकको सं�या �सिमत भएको दे�ख�छ । िनमा�ण काय� तोिकएको समय िभ� िनधा��रत गुण�तर र प�रमाणमा स�प� गराउन
पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
(�. हजारमा)
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�.स. प�रयोजनाकोिववरण िनमा�ण क�पनी लागत
अनुमान

स�झौता घिट
�ितशत

हालस�मको
भु�ानी

१ लग िप�ल� मेिशन ख�रन नेपाल पावर-�य ुसमना जे/भी काठमाडौ 18642 12712 31.81

२ जुस फरमे�टेसन ए�ड �टोरेज �ा� ख�रद टेक िडपोट �ा.�ल 19427 18290 5.851 9364

३ वुड स मे�सन ख�रद टेक िडपोट �ा.�ल 4859 4859

४ ज �सर �ला�ट ख�रद टेक िडपोट �ा.�ल 7817 7400 5.336 1200

५ जाली ख�रद �य ुदेवकोटा हाड�वेयर ए�ड स�लायस� 2653 2524 4.83 2524

६ िच�यान गृह को �थापना जे िप ��टल ए�ड इ��जिनय�रङ �ा �ल 9482 8475 10.62 5000

७ सेनीटेरी �याड ख�रद सो��ट हाइ�जन 1937 1661 14.24 1661

८ ह��पटल र �यानटीन िनमा�ण कोिश ए�ड �यौपाने यित िब�डस� जे/िभ 64352 62659 2.63 43607

९ नेपाल राि�� य मा िव को भुइतला िनमा�ण िब ए�ड िब िब�डस� ए�ड स�लायस� खलंगा -०१
जाजरकोट

10029 8040 19.84 4163

१० वधशाला िनमा�ण िब ए�ड िब िब�डस� ए�ड स�लायस� खलंगा -०१
जाजरकोट

7270 5144 29.25

११ गाउँ वारी आधारभूत िव�ालयको क�पाउ�ड
पखा�ल िनमा�ण

िप एस क�सट��सन सेवा जाजरकोट 10029 7019 30.01 2839

१२ धागेचरी खानेपानी िनमा�ण नहकुली िनमा�ण सेवा खलंगा-२ जाजरकोट 12968 6900 46.79

१३ का�लका मािव को दइु तले आठकोठे भवन मनकामना क�सट��सन ए�ड स�लायस� दनैु डो�पा 11113 7943 28.53 4056
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िनमा�ण

१४ सर�वित मा िव िम�ी को भूइ तलो िनमा�ण नहकुली िनमा�ण सेवा डाँडागाउँ-७ जाजरकोट 7500 5585 25.54 7341

१५ िहमालय मा िव को दइु तले आठकोठे भवन
िनमा�ण

जेिनशा क�सट��सन नेपालगंज बाँके 11180 9856 11.84 2602

१६ आ न पा 1,2 खारा -ओ�ले सडक िनमा�ण माग�देिव िनमा�ण सेवा काठमा�डौ 97786 64301 34.24 5690

१७ सिहद �मृित मा िव को �शासक�य भवन
िनमा�ण

िदवा यित नायगरा जे/िभ 36266 28847 20.46 2500

१८ आ न पा 2,3 खिद �याल सडक िनमा�ण Dhulikhel Sisne Builders J.K. JV 37721 29381 22.11

१९ खाने पािन तथा �सचाइ आपुित� आ न पा फेज
B 4,५

िदवा यित नायगरा जे/िभ 35803 31997 10.63 1460

२० जनता मा िव �झनचौरको भवन िनमा�ण नहकुली िनमा�ण सेवा डाँडागाउँ-७ जाजरकोट 7500 5239 30.15 5239

२१ घे�मा ह�पा सडक िनमा�ण मनकामना क�सट��सन ए�ड स�लायस� दनैु डो�पा 10000 4055 59.45 4055

२२ घारीखोला डाँडाकाली सडक �तर उ�ित पुजा िनमा�ण सेवा �ा.�ल झुफाल डो�पा 10000 4650 53.5

२३ गोइरी सािनबाखु� सडक िनमा�ण आ न पा
११,१२

मनकामना क�सट��सन ए�ड स�लायस� दनैु डो�पा 10000 4245 57.55 4245

२४ सिहद �मृित मा िव को दइु तले दस कोठे
RCCभवन िनमा�ण

Hamro हा�ो प�त जे/िभ िवरे��नगर सुख�तJ/v,
Birendranagar

36666 29337 19.99 12759

surkhet

२५ जन िवकास मा िव को भुइतला र पिहलो तला िप एस �ह�पित जे/िभ जाजरकोट 5000 3595 28.11 1900
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िनमा�ण

२६ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं
१३

पहल�सं प�रयार 3886 3886 0 3886

२७ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 7 कालो ख�ी 3887 3887 0 3887

२८ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 10 केशर बहादरु ख�ी 3886 3887 0 3887

२९ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 6 पदम बहादरु ख�का 3119 3119 0 3119

३० �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 12 िडले नेपाली 3886 3886 0 3886

३१ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 11 3886 3886 0 3886

३२ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 5 गंगाराम थापा 3886 3886 0 3886

३३ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 3 शिशराम बुढा 3886 3886 0 3886

३४ �ी आधारभूत �वा��य सेवा के�� वडा नं 1 नमुमा बुढा 3887 3887 0 3887

३५ �या�डलर जातका आखरका िव�वा ख�रद टेक िडपोट �ा.�ल १४८०० 14800 ०

३६ जन िवकासमा िव िप एस �ह�पित जे/िभ जाजरकोट 5000 3595 28.11

३७ डबल �याप गाडी ख�रद अि� इ�कोप�रेिटड �ा �ल 3820 3745 1.963 3745

३८ नगरपा�लकाकोज�गा ख�रद 29447 28167 4.346

३९ सुय�दय मा िव होली को भवन िनमा�ण िच� िनमा�ण सेवा 4789 4270 10.83

४० �ी सिहद मा िव आ न पा -९ को भवन िनमा�ण हा�ोप�त जे/िभिवरे��नगरसुख�त 30027 29337 2.298
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४१ खाने पािन तथा �सचाइ आपुित� आ न पा फेस
A 4,५

�याराभान क�सट��सन �ा �ल 50140 25550 49.04

४२ आ न पा को डी�जटल �ोफाइल क�सन� से�ट� ेल फोर �रल यथु मुसीकोट
नगरपा�लका �कुम (प��चम)

0 1298

४३ जनक�याण मा िव गोइरीको त�ो तला र
घेरवार िनमा�ण

िप एस क�सट��सन सेवा जाजरकोट 10029 7127 28.94

ज�मा 653463 526816 160163

१२ लघु उ�मः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को ��तावनाले साव�जिनक ख�रद स�ब�धी काय�िव�ध, �ि�या िनण�य खुला पारदिश� र �प� बनाउन साव�जिनक ख�रद कानुन िनमा�ण
भएको उ�ेख छ । ऐनको प�रभाषाले गरेको साव�जिनक िनकायको �या� यामा �म सहकारी सं�था �लिमटेड पन� दे�खएन । पा�लकाले यसै �कृितको आठिबसकोट
�िमक तथा यवुा उ�म सहकारी सं�था �ल.लाई �टोर भवन िनमा�णमा �.३६,३९,१४३।-, फाउ�टेन र �लावर बेडमा �.२,५८,८२४।-, गाड� �म र �ाइलेटमा
�.२,३८,३२४।- र आर.सी.सी. रोडमा �.१०,६६,६५८।- गरी ज�मा �.५०,०२,९४९।- भु�ानी िदएको छ । यस काय�मा पा�लकाले गत िवगतमा समेत अनुदान
उपल�ध गराएको जनाए पिन अ�ाव�धक अिभलेख राखेको छैन । लघु उ�म �थापनाका लािग संरचना िनमा�ण गन� �लिमटेड क�पनीलाई भु�ानी िदए पिन उ�
संरचनामा उ�ोग स� चालन भइरहेको वा ह�ने नह�ने िन��चत छैन । िनर�तर स� चालनको ��याभूित नभएको ख�रद कानुनको प�रभाषामा नसमेिटने सं�थालाई संरचना
िनमा�ण अनुदान उपल�ध गराउनु उपय�ु दे�खएन । यस स�ब�धमा पा�लकाले पुनिव�चार गरी सुधार गनु�पद�छ ।
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�.सं. िववरण रकम

१ �टोर भवन िनमा�ण ३६,३९,१४३।-

२ फाउ�टेन र �लावर बेड २,५८,८२४।-

३ गाड� �म र �ाइलेट २,३८,३२४।-

४ आर.सी.सी. रोड १०,६६,६५८।-

ज�मा ५०,०२,९४९।-

१३ िव�ालय पूवा�धारः
िश�ा तथा मानव�ोत �वकास के��, सानो�ठमी, भ�परुको २०७८।३।२० को �नकासा स�ब�धी प� अनसुार लखेापर��ण, सामािजक पर��ण लगायतका काय�का
ला�ग स�बि�धत �व�ालयन ैिज�मेवार हनु ेगर� आ�थ�क वष�को अि�तम ह�ा देहाय अनसुारका १० �व�ालयलाई गो.भौ.नं.१८३/०७८।०३।२० समेतबाट प�ुतकालय
तथा �योगशाला, २ कोठे भवन, खानपेानी स�हतको शौचालय तथा क��यटुर �याव �थापनाका ला�ग �.१,११,५०,०००।- �नकासा �दएको छ । �नकासा �दान गदा�
रा��प�त शिै�क सधुार काय��म काया��वयन �नद�िशकामा उ�लखे गरे अनसुार भौ�तक पूवा�धार �नमा�णका ला�ग मापद�ड पालना गर� चाल ुआ.व.मा काय�स�पादन हनुे
गर� �यव�थापन गनु�पन� मापद�डको पालना भएको छैन । मापद�डको पालना नहनु ेगर� चाल ुआ.व.मा खच� हनु ेसमय नभएको अव�थामा �नकासा खच� लखेकेो
�नय�मत देिखएन । �नमा�ण काय�का ला�ग पया�� समय प�ुनगेर� �नकासा गर� खच� �यव�थापन गन�गर� सधुार गनु�पद�छ ।

� � ो �
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�.सं. �ववरण �व�ालयको नाम �नकासा(�.)

1. 
प�ुतकालय तथा �व�ान �योगशाला जन�वकास मा.�व., टाकुरा ६,५०,०००।-

2. 
प�ुतकालय तथा �व�ान �योगशाला जनता मा.�व.,िझनचौर ६,५०,०००।-

3. 
प�ुतकालय तथा �व�ान �योगशाला बालक�याण मा.�व., ६,५०,०००।-

4. 
२ कोठे भवन सर�वती आ.�व., मैडा १८,००,०००।-

5. 
२ कोठे भवन म�टकैलाश आ.�व.,थापागाउँ १८,००,०००।-

6. 
२ कोठे भवन ��वेणी आ.�व.,�यानी बाखु� १८,००,०००।-

7. 
२ कोठे भवन लाल� गुरास आ.�व.,भयाउने १८,००,०००।-

8. 
शौचालय �सज�ना आ.�व., घत�गाउँ ७,००,०००।-

9. 
क��यटुर सर�वती मा.�व., �म�ी ६,५०,०००।-

10. 
क��यटुर शाइकुमार� आ.�व.,रोकाजाखेल ६,५०,०००।-

ज�मा १,११,५०,०००।-
: 
गरी गो.भौ.नं. १८९/०७८।३।२१ बाट कोिभड �सकाइ सहजीकरणका लािग १२ िव�ालयलाई देहाय अनुसार �.३६,००,००।– िनकासा िदएकोमा खच� �यव�थापनका
स�ब�धमा अनुगमन गरेको छैन । िनद�िशत काय�मा तोिकएको �कृया पूरा गरी खच� गरेको स�ब�धमा अनुगमन गरी िन�� चतता कायम गनु�पद�छ ।
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�.सं. िव�ालयको नाम िनकासा(�.)

1. �ी कमला आ.िव., हिद�गाउँ, आ.न.पा.-९ १०००००

2. �ी जन�योित आ.िव. डाँफे, आ.न.पा.-७ ३०००००

3. �ी आदश� मा.िव.,�यािमरकोट, आ.न.पा.-१४ ५०००००

4. �ी ि�वेणी आ.िव.�यानीवाखु�, आ.न.पा.-१२ २०००००

5. �ी जनजागरण मा.िव.गाउँवारी, आ.न.पा.-१३ ३०००००

6. �ी जनिवकास मा.िव.घारीखोला, आ.न.पा.-१० ४०००००

7. �ी शाइराम आ.िव. घोरीखोला, आ.न.पा.-१० २०००००

8. �ी राडी�यूला िश�ा �या�पस, आ.न.पा.-९ ४५००००

9. �ी सिहद �मृित नमुना मा.िव.,राडी, आ.न.पा.-९ ४०००००

10. �ी शाइकुमारी मा.िव. रोकाजाखेत, आ.न.पा.-१ १५००००

11. �ी निवन आ.िव. पहाडा, आ.न.पा.-२ ३०००००

12. �ी �ानोदय मा.िव. चौतारा, आ.न.पा.-९ ३०००००

ज�मा ३६०००००

१४ िड�जटल �ोफाइलः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकयले करारका शत�मा उ�ेख भए अनुसारको काय� पूरा भएपिछ पूरा गरेको काय� प�रमाणको
आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िड�जटल �ोफाइल तयार गन� �ािमण यवुा सरोकार के��सँग �.१२,९७,८०५।- को स�झौता गरेको दे�खयो । शु�
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�याद २०७५।३।२४ मा समा� भएपिछ पिहलो पटकको लािग २०७६।१०।२५ गतेस�म �याद थप गरी काय� गराएको छ । काय� स�प� भएको उ�ेख गरी गो.भौ..नं.

३१६/०७८।३।३० बाट �.१२,९८,८०५।– भु�ानी गरेको दे�खए पिन िड�जटल �ोफाइल तयार गरी वेव साइटमा प��लस गरेको छैन । िड�जटल �ोफाइल पा�लकाले
�ा� गरी दा�खला गरेको जनाए पिन लेखापरी�णक समयमा नमुना माग गदा� पेश ह�न आएन । यसबाट करारका शत� पूरा नभई भु�ानी भएको दे�ख�छ । िड

१५ अ�पताल िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवा र िनयम ३१ मा बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था छ । काया�लयले लागत
अनुमान �.१४,६८,३६,१०५।- को १५ बेडको अ�पताल िनमा�णका लािग आ� वान गरेको बोलप�मा १७.५४ �ितशत घटी कबोल गन� गलवा �याराभान जे.भी. को
�.१२,१०,८७,८८८।- को बोलप� �वीकृत भई �.२,१२,५०,०००।- मोिबलाइजेशन पे� क� समेत देहाय अनुसार �थम रिन� िबलस�म �.२,७२,२७,०४२।-खच�
भएको दे�खयो । बह�विष�य योजनाका �पमा स� चालन ह�ने ठे�कामा भिव�यमा दािय�व �सज�ना ह�नेगरी गरेको स�झौताका लािग �ोत सुिन��चतता गरेको दे�खएन । �ोत
सुिन�� चतता नभई आ�त�रक आयले पया�� नह�ने गरी दािय�व सृजना गनु� उपय�ु दे�खएन । साथै उ� काय�को िब�तृत प�रयोजना �ितवेदनका लािग परामश�दाता िनय�ु
गरी �.१४,९१,०३५। भु�ानी गरेकोमा योजनाको लागत अनुमान र िबड डकुमे�ट तयार गरेपिन �थानीय जनसं�या, भौगो�लक अव�था, जनशि�को उपल�धता समेत
यिकन गरी िनमा�ण �थल चयन र लाभ�ाहीको आव�यकता िव� लेषण सिहत �ितवेदन भएको दे�खएन । दीघ�का�लन दािय�वको �ोत सुिन�� चतताका साथै िव�तृत
प�रयोजना �ितवेदनले समावेश गन�गरी भिव�यका काय� िनधा�रण गदा� सुधार गनु�पद�छ ।

भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी पाउने भु�ानी (�.)

१/०७७।१२।१८ १५ शै�याको अ�पतालको िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन इ��जिनयरको घर �ा.�ल., ल�लतपुर १४९१०३५

७/०७८।२।२८ मोिबलाइजेशन पे�क� गलवा �याराभान जे.भी., काठमाड� ५००००००

११/०७८।३।२८ मोिबलाइजेशन पे�क� १६२५००००

१२/०७८।३।२८ �थम रिन� िबल ५९७७०४२

ज�मा २८७१८०७७

१६ सामुदाियक िवकास के�� अनुदानः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १८ मा बजेट िनकासा र दफा २३ मा बजेट तथा काय��मको अनुगमन तथा मू�या�न स�ब�धी
�यव�था छ । पा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखाको २०७८।३।२० को िनण�य अनुसार िन�न ५ सामुदाियक �सकाइ के��लाई �.२,००,०००।- का दरले
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�.१०,००,०००।- अनुदान िनकासा गरेको छ । के��ले पेश गरेको ��तावका आधारमा खच� गन�गरी िनकासा िदने िनण�य गरे पिन ��ताव अनुसार खच� गरेको स�ब�धमा
अनुगमन गरेको छैन । उ�े�य अनुसारका काय�मा खच� गरेको स�ब�धमा आ� व�त ह�ने �माण पेश गनु�पद�छ ।

�.सं. �सकाइ के��को नाम, ठेगाना रकम (�.)

1. ठु�लभेरी सामुदाियक �सकाइ के��, आ.न.पा.-९ २०००००

2. जनचेतना सामुदाियक �सकाइ के��, आ.न.पा.-४ २०००००

3. िश� शाइकुमारी सामुदाियक �सकाइ के��, आ.न.पा.-११ २०००००

4. ह�रयाली सामुदाियक �सकाइ के��, आ.न.पा.-१४ २०००००

5. समाज सुधार सामुदाियक �सकाइ के��, आ.न.पा.-२ २०००००

ज�मा १००००००

१७ नगर अ�पतालः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकयले ख�रद स�झौता अनुसार रिन� िबल भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम नापी िकताबमा
उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनका आधारमा भु�ानी गनु�पन� र नापी िकताब अिभलेखीकरण गरी रा� नु पन� �यव�था छ । नगर अ�पताल भवन िनमा�णका लािग
�.६,२६,५९,१७६।- कबोल गन� कोशी ए�ड �यौपाने-यित िब�डस�को ठे�का �वीकृत भई २०७८।२।८ मा काया�देश िदएको ठे�कामा ठे�का िबल परी�ण गदा� रिन�
िबल १ दे�ख ८ स�म �.६,४२,१७,७२४।- को नापी भई िबल तयार भएको दे�खएकोमा आठौ रिन� िबलस�म �.६,१७,०८,६७५।- भु�ानी खच� लेखेको दे�खयो ।
उ� िबलमा उठेको रकम र भु�ानी रकमको नापी िकताब अ�ाव�धक गरी पारदश� अिभलेख नराखेको र ठे�का िबल भ�दा घटी वा बढी भु�ानी गदा� सम�मा देहायमा
उ�ेख भए अनुसार �.७७,९१,०४९।- को भु�ानी िहसाब ठे�का िबल र भु�ानी अिभलेखसँग मेलखाने दे�खदनै । यसका साथै चौथो रिन� िबल �.१,१५,३९,१२८।-
को तयार गरेको भनी भु�ानी गरे पिन रिन� िबल साइट �ािव�धक तथा काया�लय �मुखले लेखापरी�ण अव�धस�म �मिणत गरेको छैन । �मािणत नगरी भु�ानी गरेको
अिभलेख िव� वसनीय र आ�धका�रक दे�खएन । यसका साथै दो�ो रिन� िबल भु�ानी गदा� पिहलो िबलको भनी पुनः �.१४,३४,९२८।४१ भु�ानी गरेकोमा पिहलो
रिन� िबलमा भु�ानी गन� बाँक� नदे�खएकोले उ� भु�ानी समेत िव� वसनीय दे�खएन । िनमा�ण काय�को नापी अिभलेख अ�ाव�धक गरी नराखेकोले िविभ� न िबल
भु�ानीमा फरक दे�खएको �.७७,९१,०४९। �थम रिन� िबलको बाँक� भनी दो�ो रिन� िबल भु�ानी गदा� थप भु�ानी गरेको �.१४,३४,९२८। समेत

७,७९१,०४९
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�.९२,२५,९७७। को स�ब�धमा भु�ानी ह�नुपन� नपन� यक�न गरी ठे�का �यव�थाका शु�दे�खका िबल, िबजक भपा�ई तथा कागजातक �यव��थत अिभलेखीकरण गद�
नापी िकताब र ठे�का फाइल समेत अ�ाव�धक गनु�का साथै हालस�मको िनमा�ण अव�था, भु�ानी आइटम र खच� समेत यक�न गरेर मा� ठे�का फरफारक गनु�पद�छ ।

रिन� िबल नं. िबल अनुसारको रकम(�.) भु�ानी रकम(�.) फरक(�.) कैिफयत

१ ९५००००० ९५००००० - -

२ ११५३४१२८ ११५३४१२८ - -

३ ४७०२५४४ ४७०२५४४ - -

४ ११५३९१२८ ५८४९०६८ ५६९००६० ठे�का िबलमा सही छाप र �मािणत छैन
-

५ - ५२८२००० (ठे�का िबल छैन)

६ १२१६८९९४ ९०००००० ३१६८९९४ -

७ ६८०२९४९ ७८७०९५४ (१०६८००५) -

८ ७९६९९८१ ७९६९९८१ - -

६४२१७७२४ ६१७०८६७५ ७७९१०४९

१८
िनमा�ण स�झौता अनुसार काय�स�प� भए प�चात भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले िन�न भु�ानी गदा� � २३५३९८।०० वढी भु�ानी गरेको छ । उ�े�खत वढी भु�ानी
पा�लकाले यिकन गरी असुल गनु� पन� �

२३५,३९८
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िववरण भु�ानी सँ�था गो भौ नं जन�मदान वाहेक
कुल दािय�व

अ��तम िवलस�म क�टी�जे�सी
वाहेक खुद भु�ानी रकम

वढी
भु�ानी

आधारभुत �वा��य भवन
िनमा�ण वडा नं ६

वाटुली पाटन �म सहकारी
सं�था,आ न पा ६

१०२।०७७।१२।२६ र
८१।०७७।२।२२

२१०५९१७ २१८४२४० ८४२४०

आधारभुत �वा��य भवन
िनमा�ण वडा नं ३

झारमारे जलजला �म
सहकारी सं�था

१०३।०७७।१२।२६ र
१२४।०७७।३।२४

२४३१९७७ २५३९४१३ १०७४३६

आधारभुत �वा��य भवन
िनमा�ण वडा नं १३

आधारभुत �वा��य सेवा
के�� उपभो�ा सिमित

१०७।०७८।१।१२ र
४९।०७७।१।२६

२६१५०७६ २६५८७९८ ४३७२२

ज�मा २३५३९८

१९ खच� शीष�कः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा शीष�क फरक पारी खच� गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले कोिभड महामारी
�यव�थापन तथा िनय��णका लािग �यव�था गरेको बजेट नगर �तरीय रा�� पित रिन� िश�ड �ितयोिगता आयोजना गरी गो.भौ.नं. १७४/०७८।३।१८ बाट
�.१३,५८,३२१। भु�ानी गरेको छ । फरक शीष�कबाट भु�ानी गनु�पूव� रकमा�तर गरी बजेट थप गरेको छैन । िनयमानुसार रकमा�तर नगरी अ�य शीष�कबाट खच�
लेखेको िनयिमत दे�खएन । स�ब��धत खच� शीष�कमा बजेट �यव�थापन गरी सोही शीष�कबाट खच� गन� प�ित अबल�बन गनु�पद�छ ।

२० �वा��य के��ः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को ड� इ� तथा िडजाइन तयार गरी सोही आधारमा तयार भएको लागत अनुमानका आधारमा िनमा�ण स�झौता
गरी काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय अनुसारका लागत अनुमान �.१,२८,६७ हजारका �वा��य के�� िनमा�ण गन� �.१,१६,५८ हाजार गरी हालस�म
�.७९,९५ हजार भु�ानी िदएको छ । यस म�ये वडा नं. १२ र ७ को भवन भुइतलास�मको �ट��चर मा� बनेको र वडा ८ को भवनको �ट��चर बनेपिन पिहलो तलाको
ढलान बाँक� रहेको दे�ख�छ । यसबाट भवन िनमा�ण गदा� एकै पटक िडजाइन तथा न�सा िनमा�ण नगरी ��येक वष� स-साना प�रमाणमा काय� थप गद� लाने गरेको दे�ख�छ ।
गुण�तर कायम गरी �वा��य सेवाको वातावरण सहज बनाउन एकै पटक सबै संरचना िनमा�ण गन� सिकने गरी िनकासा �यव�थापन गन� स�ने अव�थाका बारे पा�लकाले
पुनमू��या��न गनु�पन� दे�ख�छ ।
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(�. हजारमा)

�.सं. �वा��य के�� रहेको वडा लागत अनुमान स�झौता हालस�मको भु�ानी अव�था

१ १२ ४२८९ ३८८६ २३०६ भुइत�ास�म �ट��चर

२ ७ ४२८९ ३८८६ २६९२

३ ८ ४२८९ ३८८६ २९९७ पिहलो त�ा ढलान, अ�य �ट��चर

ज�मा १२८६७ ११६५८ ७९९५

२१ भु�ानी �यव�थापनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�प� भई रिन� िबल �ा� भएपिछ भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
काया�लयले �.४६,५०,१०२।- मा िनमा�ण स�प� न गन� गरी स�झौता गरेको घा�रखोला डाँडाखाली सडक िनमा�ण काय�को अ��तम िबल भु�ानी गन� िनमा�ण �यवसायीले
पेश गरेको अ��तम रिन� िबल भु�ानीको �ममा रहेको छलफलको �ममा जानकारी गराएको छ । सोही िनमा�ण काय�को �यािवयन जाली स�ब�धी काय�मा संल�
कामदारलाई भु�ानी नभएको गुनासो २०७७।६।८ काया�लयमा दता� भई िन�पणको �ममा रहेको दे�खयो । िनमा�ण �यवसायीसँग सम�वय गरी मजदरु िववाद िन�पण
गराई भु�ानी �यव�थापन गनु�पद�छ ।

२२ ओखर िब�वाः 
नगरपा�लकाको एक�कृत सामुदाियक नमुना फािम�� प�रयोजना स� चालनको अवधारणा काया��वयन गन� चा�डलर वालनट जातको दाँते ओखरको िब�वा ख�रद गन�
बोलप� आ� वान गरे अनुसार टेक िडपोट �ा.�ल.,काठमाड�को �ित िब�वा �.३७०।- को दरले ४० हजार िब�वाका लािग �.१,४८,००,०००।– को बोलप� �वीकृत
भई िब�वा आपूित� पिछ टिक� बाट िब�वा आपूित� भई भु�ानी भएको दे�खयो । सोही आपूित� कता�सँग पुन ५ हजार थान िब�वा सोझै ख�रद गरी �.१८,५०,०००।
भु�ानी गरेको छ । उ� िब�वा पा�लकाका सबै वडाका िकसानलाई दामाशाही �पले िबतरण गरेको जनाए पिन िबतरण स�ब�धी �माण कागजात �यव��थत गरेको छैन
भने िबत�रत िब�वा वृ�ारोपणपिछ कित �ितशत सरेको छ भनी सफलताको परी�ण तथा अनुगमन गरेको दे�खएन । सामुदाियक नमुना फािम��को अवधारणा अनुसार
िब�वा ख�रद तथा िबतरण भएपिन पिछ�ो समयमा अवधारणालाई मूत��प िदन र िदगो बनाउन अ�य �यास गरेको दे�खएन । यसबाट िकसानले िब�वा �लई वृ�ारोपण
गरे पिन अवधारणा अनु�प �ितफलका लािग थप �यास गरेको दे�खएन । िदगो स� चालन र �यव��थत काया��वयनको ढाँचा सुिन�� चत गरी दीघ�कालीन योजनामा लगानी
गदा� मा� �ितफल सुिन�� चत ह�ने दे�ख�छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले �यान पुर् याउनु पद�छ ।
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�.सं. िववरण सं�या भु�ानी
१ शु� स�झौता अनुसार ख�रद ४०००० १४८०००००

२ थप सोझै ख�रद ५००० १८५००००

ज�मा ४५००० १६६५००००

२३ मे�सन ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा ख�रद स�झौता अ�तग�त भु�ानी गदा� आपूित�कता�ले सामान उपल�ध गराएको कागजात पेश भएपिछ ख�रद
स�झौताका शत� अनुसार जडान स�प� न गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले लागत अनुमान �.१,८६,४१,९२३।- को लग िप�ल� मे�सन ३१.८१ �ितशत
घटी �.१,२७,१२,०००।- मा आपूित� गन� कबोल गन� एक मा� बोलप� ��तावक नेपाल पावर इ��जिनय�र� ए�ड फे�ीकेटस�/सामना इ�टर�ाइजेज जे.भी.सँग ख�रद
स�झौता गरी हालस�म देहाय अनुसार �.१,२१,८३,०७८। भु�ानी गरेको छ । स�झौता रकमको ९५ �ितशत भ�दा बढी भु�ानी भइ स�दा समेत सामान जडान भई
स� चालनमा आई नसकेको जानकारी छलफलको �ममा �ा� भएको छ । औ�ोिगक �योजनमा �योग ह�ने र उ�पादन थालनी गन� थप जनशि� र साम�ी आव� यक पन�
�कृितको काय�मा अ�य पूवा�धार �यव�थापन भएको छैन । उ� मे�सन स� चालन गरी उ�पादक�व हा�सल गन� स�ब�धी योजना एवं स�ालन काय�िव�ध समेत तयार भएको
दे�खएन । स� चालन योजना एवं काय�िव�ध तयार नगरी मे�सन ख�रद भएको र पूण� �पले जडान तथा स� चालन नभई अ�धकांश रकम भु�ानी भइसकेको उपय�ु
दे�खएन । स� चालन योजना र उ�पादक�व हा�सल गन� माग�िच�सिहत साम�ी जडान भई स� चालनमा आउने स�ब�धमा आ� व�त ह�ने �माण पेशगनु� पद�छ ।
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गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी (�.)

९४/०७७।१०।६ पँु�जगत मे�सनको भु�ानी ४००००००

१९२/०७८।१।१५ पँु�जगत पे�क� फ�य�ट खच� १२०००००

१५४/०७८।३।२४ चालु मे�सन सेटको भु�ानी ६४९६०४८

९६/०७७।१०।८ क�ट� ोल �यानल बोड�(ठे�का बािहरबाट ख�रद) ४८७०३०

ज�मा १२१८३०७८

२४ पिहरो �यव�थापनः 
नगर �े�का सडकमा पिहरोका कारण उ�प� न अवरोध हटाइ सडक यातायात सुचा� गनु� नगरपा�लकाको �ज�मेवारी रिहआएको छ । नगरपा�लकाल् गत वष�दे�ख यसै
�योजनका लािग डोजर ख�रद गरी मम�त तथा स� चालन खच� �यहोद� आएको छ । पा�लकाको डोजर �योग गरी पिहरो सफा गन� काय�लाई �ाथिमकता िदनुपन�मा यस वष�
नमुनाका आधारमा परी�ण ग�रएका म�ये देहाय अनुसारका भौचरबाट �काभेटर �योग गरी सडक पिहरो सफा गरे बापत िविभ� न �यि�लाई �.४३,२६,७९८। भु�ानी
गरेको छ । पा�लकाको िनिम�त �मता �योग नगरी बा� य िनकायबाट �काभेटर भाडामा �लई काय� गदा� पा�लकाको �मताको उपयोग ह�न सकेको छैन भने खच� समेत
िमत�ययी भएको अव�था दे�खएन । नगरपा�लकाको मे�सन र �ोत उपयोग गरी य�ता �कृितका खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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गो.भौ.नं./िमित स�ब��धत �यि� भु�ानी (�.)

५५/०७७।६।२३ िनराज िव.क.नगर �हरी िनरी�क ९२०९०२

५७/०७७।६।२५ �देश िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ८६५५६७

६३/०७७।९।७ िनराज िव.क. माफ� त �काभेटर �यवसायी ३२४२७८

७०/०७७।९।९ ख�बु बाठा माफ� त �काभेटर �यवसायी ३००१९५

७२/०७७।९।१० िनराज िव.क. माफ� त �काभेटर �यवसायी ५२०१४५

८४/०७७।९।१५ ख�बु बाठा माफ� त �काभेटर �यवसायी ३९९०००

१३७/०७७।१२।८ आर.पी.एम.क��ट��शन �ा.�ल. ९९६७०८

ज�मा ४३२६७९८

२५ आव�यकता पिहचानः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५ मा मालसामान ख�रद गनु�पूव� आव�यकताको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । आव�यकता पिहचान गरी ख�रद वा
िनमा�ण ग�रएको काय�को उिचत �योग ह�नुपद�छ । आठिबसकोट नगरपा�लका वडा नं. १० मा िकिव खेतीमा �योग गन�का लािग आर.सी.सी. पोल िनमा�ण गरे बापत िनमा�ण
उपभो�ा सिमितलाई गो.भौ.नं. ४८/०७७।६।११ बाट �.१५,५६,६२५।- भु�ानी िदएको छ । कुल लागत अनुमान �.३८,८१,२४३। को िनमा�ण काय�का लािग
उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भए पिन थप पोल समेत िनमा�णको चरणमा रहेको छलफलको �ममा जानकारीमा आएको छ । िनिम�त पोलह� लाभ�ाही वग�ले �योग गन�
गरी िबतरण भएको छैन भने पोल िनमा�णका लािग त�यमा आधा�रत भई आव�यकता पिहचान गरेको दे�खएन । वा�तिवक त�यको आधार �लई गनु�पन� िनमा�ण काय� मा�
आव�यकता पिहचान नगरी अनुमानका आधारमा गदा� खच� �भावकारी र िमत�ययी ह�ने दे�खएन । लाभ�ाही ��य� लाभा��वत भई दीघ�कालस�म �ा� गन� फाइदा
िव� लेषण नगरी गरेको खच� िनयिमत दे�खएन । आव�यकता पिहचान गरी दीघ�कालीन उपयोगको �े� िनधा�रण गरी य�ता संरचना तयारीमा लगानी गनु�पन� दे�ख�छ ।

२६ परामश� सेवा: 



https://nams.oag.gov.np31 of 62

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने भएमा र विढ द�ता आव�यक पन� भएमा लागत अनुगमान
तयार गरी �ित�पधा��मक मा�यमबाट परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नमुनाका आधारमा छनौट भएका देहाय अनुसारका काय�मा पा�लकाले �ित�पधा� नगराई
सोझै परामश� सेवा ख�रद गरी �. ६८,२०,७५६.००भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीघ�का�लन पँूजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत
आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�का लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको
दे�खएन ।

भौ.न.ं/िमित िववरण परामश�दाता भु�ानी (�.)

३२/०७७।६।
९(पुँ�जगत)

�शासिनक भवनको िब�तृत इ��जिनय�र� सव��ण �सतारा इ��जिनयरको घर जे.भी., ल�लतपुर १५५३७५०

१३०/०७७।११।
२०(पुँ�जगत)

डी.पी.आर. तयार �या�भास इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल.,

ल�लतपुर
३८८१२११

२१३/०७७।८।
२४(पुँ�जगत)

�थानीय िवप�� र जलवाय ु�ितरोधी योजना �लोबल �लानस� िडजाइनर �यालुअस� ए�ड
क�स��ट� इ��जिनयस�

३९२७५१

१८४/०७८।३।२०(संघ
चालु)

िवतरण लाइन वाड� नं. ४ र ५ को िव�तृत इ��जिनय�र�
िडजाइन

घ�टे� वर इ��जिनय�र� सोलुशन �ा.�ल. ४९४९४०

३१७/०७८।३।३० सुवा खोला ��ा�ना सडक र पोखरा �ािमण लाम पुजा सडकको
िव�तृत सव��ण

�ो�ट लाइन इ��जिनय�र� सोलुशन �ा.�ल. ४९८१०४

ज�मा ६८२०७५६.००

२७ गत बष�को दािय�व : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) 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�लय वा स�व��धत आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत
गरी रा�नुपन� �यब�था छ । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको छ । बह�बष�य
योजना �वीकृत भएको अब�थामा बाहेक दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� गन� काय� िनयिमत नह�ने ह� ँदा दािय�व �ृजना नह�ने गरी वािष�क काय��म स�ालन गनु� पद�छ ।
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२८ गत बष�को दािय�व : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) 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�लय वा स�व��धत आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत
गरी रा�नुपन� �यब�था छ । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको छ । बह�बष�य
योजना �वीकृत भएको अब�थामा बाहेक दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� गन� काय� िनयिमत नह�ने ह� ँदा दािय�व �ृजना नह�ने गरी वािष�क काय��म स�ालन गनु� पद�छ ।
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�.सं. िववरण �योजन भु�ानी (�.)

1. छेपारे �वा��य सहायक क� जो�खम भ�ा १९७६९०

2. मुसीकोट ए�ो फम� साम�ी ७५९००

3. कम�चारीको �वारे�टाइन खच� जो�खम भ�ा १५०००

4. कम�चारीको कोरोना �यव�थापन खच� जो�खम भ�ा ४००००

5. �हरी कोरोना �यव�थापन जो�खम भ�ा ९६०००

6. �हरी कोरोना �यव�थापन जो�खम भ�ा ७१६००

7. कोरोना �यव�थापन(सवारी चालक) जो�खम भ�ा ७०५००

8. �वारे�टाइन �यव�थापन खच� जो�खम भ�ा १५८४००

9. �वारे�टाइन �यव�थापन खच� जो�खम भ�ा १४०००

10. खाना (�वारे�टाइन �यव�थापन)खच� �वारे�टाइन ३६५०५०

11. नरे�� कुमार काक� जो�खम भ�ा २८५००

12. मान बहादरु बटाला �वारे�टाइन २०७९००

13. �वारे�टाइन �यव�थापन खच� जो�खम भ�ा ८५०००

14. खाना तथा अ�य साम�ी ढुवानी ढुवानी ४५०००

15.
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�वारे�टाइन �यव�थापन खच� �वारे�टाइन ११६७०

16. इ�धन लगायत खच� साम�ी ७१२०

17. �वारे�टाइन �यव�थापन खच� साम�ी १९६४६०

18. ग�ा सैना �वारे�टाइन खच� साम�ी ३६४०६५

19. मिनराज शाह जो�खम भ�ा ६०४४७५०

20. मिनराज के.सी जो�खम भ�ा १०००००

21. ८१९४६०५

२९ उपभो�ा सिमितमाफ� त योजना स�ालनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) अनुसार उपभो�ा सिमितवाट लाभ�ाही समुदायवाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा हेिभ मेिशन �योग गन�
नह�ने,िनयम ९(१०) अनुसार उपभो�ा सिमितले सवक�ट��टरवाट नगराई आफै स�प� गनु� पन� र िनयम ९(१२) अनुसार स�प� योजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाहीलाई रेखदेख, मम�त स�भारको �ज�मेवारी सिहत ह�ता�तरण गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार सडक, खानेपानी योजना,
िव�ालय भवन लगायत िविभ� आयोजना उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही माफ� त गराई भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुहसँग िव��य तथा
�ािव�धक �मता नह�ने,पे�क� न�लई काय� गन�,मा�यता �ा� िनकायवाट िनमा�ण काय�मा �योग भएको मालसामानको गुण�तर परी�ण �ितवेदन पेश नह�नेर रेखदेख, मम�त
स�भारको �ज�मेवारी सिहत स�प� काय�को �वािम�व ह�ता�तरण नह�ने काय�ले योजना काया��वयन प� सवल दे�खदनै ।

३० चेनेज नखुलाएको: 
सडक िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा�, िवलको भु�ानी गदा�, नापी िकताब तयार गदा� र काय�स�प� �ितवेदन समेतमा �प�सँग चेनेज खुलाउनु पद�छ । तर
नगरपा�लकाले सडक तथा बाटो िनमा�ण, �ाभेल, �लक िबछाउने तथा �तरउ�ती गन�, ढल िनमा�ण, सरसफाई तथा मम�त लगायतका काय�मा �ािव�धकले लागत अनुमान
तयार गरी रिनङ िबल भु�ानी गदा� तथा काय�स�प� �ितवेदन तयार गदा� समेत सडकको चेनेज खुलाइको पाईएन । जसबाट उ� िनमा�ण भएको सडकको बा�तिवक
ल�बाईका साथैएकै �थानमा दोहोरो पन� गरी उपभो�ा सिमित र अ�य िव�ध माफ� त समेत काय� भए नभएको स�ब�धमा एक�न गन� सिकएन । तसथ� पा�लकाबाट िनमा�ण
ह�ने सडक तथा ढल योजनाको लागत अनुमान तथाकाय�स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ािव�धक नाप जाँच सिहतको चेनेज खुलाई िनमा�ण काय� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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३१ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा
नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट २ दे�ख ५ �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम
क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत क�ी गरी खच� गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को
अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

३२ �धानम��ी रोजगार काय��म: 

कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना(स�ालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६ अनुसार �थािनय तहले पुण� �पमा �यालामा
आधा�रत भई दफा ५ अनुसार �ाथिमक�करण सिहत एक सय िदनको रोजगारी सुिन��चतता ह�ने गरी दफा ४ वमो�जमका आयोजना छनौट तथा काया��वयन गनु� पद�छ ।
पा�लकाले काय�िव�ध अनुसार दरिव�लेषण गरी आयोजनामा ला�े �िमकको सं�या एिकन नगरी अ�य �ोत सुिन��चतता वेगर सडक,भवन िनमा�ण,सामुदायीक पुवा�धार
िनमा�ण,िश�ा पुवा�धार तथा खेलकुद, उजा�, �संचाई तथा निद िनय��ण र पय�टन ज�ता पँु�जमा आधा�रत ४७ आयोजना छनौट तथा काया��वयन गरी ४०५ जनालाई
रोजगारी वापत � २,०९,३८,५००।०० भु�ानी गदा� तोकेको पा�र�िमकमा �यूनतम �पमा एक जनालाई १०० िदन रोजगारी �ा� भएको र रोजगारी उपल�ध गराई
�याला भु�ानी गरेकोमा समेत िनमा�णसँग स�व��धत मालसामान ख�रदको भु�ानी �यालामा नभएको सुिन��चतता ह�ने प�ित अवल�वन गरेको दे�खएन । काय�िव�ध
अनुसार वा�तिवक �पमा रोजगारी �ृजना ह�ने आयोजना तथा �ोत यिकन गरी आयोजना छनौट र काया��वयन गन� पा�लकाले �यान िदनु पद�छ।



https://nams.oag.gov.np36 of 62

� सं आयोजनाको नाम �े� आयोजना सं�या खच� रकम

१ सडक २४ ११२२२७८४

२ सामुदायीक पुवा�धार िनमा�ण ७ ३१४१७०४

३ िश�ा पुवा�धार तथा खेलकुद ११ ४८१५३७२

४ उजा�, �संचाई तथा निद िनय��ण २ १०८५७५१

५ पय�टन ३ ६७२८८९

ज�मा ४७ २०९३८५००

३३ मु�यम��ी रोजगार काय��मः

३३.१ भौ.नं.३/०७८।३।६ ओखले डाँडागाउँ बाटो सो�ल�र रािगला लुस डाँडागाउँ पाता कुना तटब�ध िनमा�ण उपभो�ा सिमितको लागत
�.२२,००,३२४।८१ भाई स�झौता गरी काय� ग�रएकोमा संल� िबलह�म�ये �स�ाथ� हाड�वेयर र िड.बी. �दश�बाट िन�नानुसार

२२,५९३
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साम�ीह� ख�रद गरेकोमा �थानीय िनकायले तय गरेको दररेट भ�दा बढी दरमा ख�रद गरेको ह� ँदा दा�खला गनु�पन� दे�खएको

िववरण मु.अ.क.बाहेक िबलअनुसार
ख�रद दर

मु.अ.क.बाहेक
�थानीयको दर

ख�रद गरेको
प�रमाण(केजीमा)

बढी
दर

मु.अ.क.समेत
बढी मु�य

१० गेजको
�ज.आई.तार हेवी.

११५ १०७।९६ ५४० ७।
०४

४२९५

१० गेजको
�ज.आई.तार हेवी.

११५ १०७।९६ १५०० ७।
०४

११९३३

८ गेजको
�ज.आई.तार हेवी.

११५ १०७।९६ ८०० ७।
०४

६३६५

ज�मा २२५९३

३३.२ (क) मु�यम��ी रोजगार काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७७ को उ�े� य नै �थानीय�तरमा रोजगारीको अवसर �ृजना गन�, कोिभड
१९ ले रोजगारी गुमाएकाको जीिवकोपाज�नमा सुधार गन�, ग�रबी िनवारणमा योगदान पुर् याउने, खा� सुर�ा प�रपूित�मा सहयोग गन� र
कृिष उ�पादक�व बृि� गन� रहेका छन् । तर पा�लकाले काय��म स� चालन गदा� िन�नानुसारका िनयम एवं िव�धलाई अबल�बन गरेको
पाइएन ।
(ख) मु�यम��ी रोजगार काय��ममा हेभी साधन �योग गनु�पन� अव�थाको �ािव�धक पु��ाई सिहत वडाको सहमित र पु��ाई गनु�
पन�मा सोको समावेश भएको छैन ।
Ø साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण
काय�मा ए�साभेटर र डोजर ज�ता हेभी मे�सनको �योग गन� सिकने छैन भनी उ�ेख भएको छ । साथै लागत अनुमान तयार गदा� हेभी
मे�सन �योग गनु�पन� जटील �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट
सहमित �लई �य�तो मे�सन �योग गन� सिकने तर यसै िनयमको उप-िनयम ९ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा यस िनयम िबप�रत हेभी
मे�सन �योग भए �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायको समयमै स�झौता र� गन� स�मको �ावधान रहेको छ ।
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Ø उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमितले काम गन� नसकेमा सो को सूचना साव�जिनक िनकायलाई िदनुपन� र साव�जिनक िनकायले
स�झौता तोडी बाँक� काम ऐन िनयम बमो�जम गराउनु पन� स�मका �ावधान रहेको अव�थामा पा�लकाले िन�नानुसारका काय�ह�
ए�साभेटर र डोजर लगाएर फरक-फरक दर रेटमा गरेको ह� ँदा िनयमावली एवं काय�िव�धको पालना गरेको पाइएन ।
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गो.भौ.नं./िमित काय��म िनमा�ण �यवसायी (डोजर
आपूत�क)

भु�ानी (�.)

४०/०७८।३।
३१

सर�वती मा.िव.आठिबसकोट,िफ�ड िनमा�ण गोतामेकोट िनमा�ण सेवा ५२६७३७

४२/०७८।३।
२२

आ�चे काफल अबरी कृिष सडक आ.पी.एम. क��ट��सन १०३९०७७

४२/०७८।३।
२२

िपपल चौर बाँके�यूला �यािमरकोट ओखबाटा कृिष
सडक

आ.पी.एम. क��ट��सन २५३६२०७

४२/०७८।३।
२२

�स�पारी धारा �वा��य चौक� सडक िनमा�ण गोतामेकोट िनमा�ण सेवा १९७९१६८

४२/०७८।३।
२२

�सज�ना आ.िव.घत�गाउँ िहमालय मा.िव. �देश िनमा�ण सेवा २३३०१९६

४४/०७८।३।
२४

म�चौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक गैमी रो�पा क��ट��सन ६७२५३३

४४/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक आ.पी.एम. क��ट��सन २८००००

४६/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक आ.पी.एम. क��ट��सन ७०६४८४

४६/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक भयाउनी गैमी रो�पा क��ट��सन १९०५५५
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४६/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक पाते�ना खगा�नी आ.पी.एम. क��ट��सन ३८८७१३

४६/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक ख�ीबारा जय �भु क��ट��सन ३३४७११

४६/०७८।३।
२४

मठचौर पाथीह�ा खापे कृिष सडक �झ�चौर जय �भु क��ट��सन ५६७५४

५०/०७८।३।
२४

�सम बजार रगालगाउँ गोतामेकोट िनमा�ण सेवा ३२२१०६५

६३/०७८।३।
२७

शा��त चौक इ.�.का. ओ.पी.एम. क��ट��सन ४७००००

ज�मा १४७३२२००

३३.३ मु�यअिभबृि� कर िनयमावली,२०५३ को िनयम १७.११ मा कर िबजकको �.सं. उ�ेख गनु�पन� र उ� �.सं. पिन �म अनुसार
ि��टेड ह�नुपन� �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाबाट िविभ� काय��म र उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� समावेश भएको कर
िवजकमा �म सं�या नै उ�ेख नभएको, हातले लेखेको, केरमेट गरेको ज�ता कैिफयतह� दे�खएकोले उ� मु�य अिभबृि� बापत
भएको भु�ानीको कर समायोजन पेश गनु�पन� दे�खएको छ ।

४५९,४५५
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भौ.नं./िमित आपूित�कता� िनमा�ण
�यवसायी

स�ब��धत उपभो�ा सिमित मु.अ.क. बापत भएको
भु�ानी

१/०७८।३।
९

बुटवल हाड�वेयर ए�ड
स�लायस�

जन िवकास मा,िव.धारीखोला घेराबार र शौचालय िनमा�ण
उ.स.

४९६१२

४२/०७८।
३।२३

�देश िनमा�ण सेवा �ा.�ल. �सज�ना आ.िव.दे�ख वडा ह�द ैिहमालय मा.िव.स�म
मोटरबाटो िनमा�ण उ.स.

३५७१८२

४२/०७८।
३।२३

महाल�मी
स�लाआठिबसकोट

यारमखोला धैरान �संचाइ योजना िनमा�ण उ.स. ५२६६०

ज�मा ४५९४५५

३३.४
भौ.नं. ४२/०७८।३।२३ होली िचला �सचाई मम�त तथा िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.१३,३४,३०९।- भु�ानी भएकोमा संल�
गरेका िबलह� िन�नानुसार दे�खएको अव�थामा पिन खजुरा गाउँपा�लका वाड नं. ४ का ट�क साह��खम बहादरु ब�नेतले २६९.५केजी
�समे�ट,ड�डी �.५५०।-का दरले दाङबाट ढुवानी गरेको भाडा �.१,४८,२२५।- भु�ानी �लएको छ । जबक� उपभो�ा सिमितले उ�
िनमा�ण साम�ी म�ये १९९.५ ��व�टल�थानी बजारमा नै ख�रद गरेको दे�ख�छ र ७० ��व�टलमा� दाङबाट ख�रद गरेको दे�खएकोले
सबै साम�ी दाङबाट ख�रद गरेको ढुवानी खच� दाबी गन� निम�ने दे�खएकोले १९९.५ केजीको �.५५०।-ले ढुवानी भाडा भु�ानी गन�
िम�ने दे�खएन।
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िनमा�ण साम�ी आपूित�कता�/ठेगाना साम�ी प�रमाण(के.जी.मा) ज�मा भु�ानी

स�तो हाड�वयेर ए�ड अड�र स�लायस�, नलगाड १२ जाजरकोट �समे�ट ११९५० ९४०००

ख�का हाड�वेयर ए�ड स�लायस�,आठिबसकोट �कुम �समे�ट, ड�डी ८००० ९४०००

�यू मा�लका ट� ेड ए�ड स�लायस�, तुलसीपुर,दा� �समे�ट ७००० ९४०००

ज�मा २६९५० १०९७२५

३४ मु�यम��ी रोजगार काय��मतफ� ः
म�ुयम��ी रोजगार काय��म स�ालन काय��व�ध, २०७७ को वुदँा नं ३ मा उ�लेिखत उ�े�य �ा� गन� वुदँा नं ४ मा उि�लखत �ावधानमा र�ह अनसुिुच १ अनसुार
उ�लेिखत लघ ुजल�व�ुत �वकाससँग स�वि�धत आयोजनामा �यूनतम ५० ��तशत �म हनु ुपन� र अ�य कृ�ष पवुा�धार, सडक खानेपानी लगायत ८ �े�मा स�ालन हनेु
आयोजना ७० ��तशत �ममा आधा�रत र�ह रोजगार�का अवसर �ृजना गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ि�वकृत गरेको काय��म स�प� गन� ि�वकृत भएको लागत
अनमुान अनसुार ३० ��तशत भ�दा वढ� हनेु गर� पूिँजउ�मखु मालसामान ख�रद, ��याभटेर �योग, सवार� साधन �योग गर� ढुवानी गन� ज�ता काय� तथा ख�रद समावेश
भएको देिखयो । जसले वा�त�वक रोजगार� �ृजना नभई उपभो�ा स�म�तले पूिँजगत �कृ�तका काय� गन� सहायक �पमा ठे�ा �यव�थापन गर� काय� स�प� गरेको �यहोरा
�वलभरपाई प�र�णवाट देिख�छ । साथै उपभो�ा स�म�तले पशे गरेका �वलभरपाईमा उ�लेिखत पूिँजगत सामानको म�ुय पा�लकाको दररेट भ�दा वढ� उ�लेख भएको तथा
�योग गरेको प�रमाण समेत ना�प �कतावसँग �भडान हनेु देिखदैन । वा�त�वक रोजगार� �ृजना हनेु गर� काय��व�धमा तोकेअनसुार काय��म छनौट गर� अपिे�त उपल�ध
हा�सल गनु� पद�छ । (के�ह उदाहरण)
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गो.भौ.नं./िमित उपभो�ाबाट भएको
योजनाको नाम

काया�लयले
�यहोरेको अंश

भु�ानी भएको
�मको िह�सा

भु�ानी भएको
अ�य पँु�जगत
िह�सा

काय� िव�ध अनुसूची
अनुसार �ममूलक
काय�मा घ�न गएको
िह�सा

४२/०७�।३।२२ आ�चे काफल २�६३२०७ १�२४१३० १०३९०७७ १३७९४

४२/०७�।३।२२ िपपलचौर बाँके
�यिमरकोट

२�२६२०७ २�३६२०७ २�३६२०७

४२/०७�।३।२२ �स�पारी धारा
�वा��य चौक�

१७७९१६� १९७९१६� १९७९१६�

४२/०७�।३।२२ �सज�ना आ.िव.दे�ख
िहमालय सडक

२३३०१९६ २३३०१९६ २३३०१९६

४४/०७�।३।२४ मठचौर पा�थह�ा
पय�टन सडक

९६०००० ९६०००० ९६००००

४६/०७�।३।२४ मठचौर पाथीह�ा गैरी
दमार सडक

२२७६१६० ६�३३�० १६२२�१० ७१२३४६

�०/०७�।३।२४ �सम बजार रगालगाउँ
सडक

२�३०००० २�३०००० २�३००००

ज�मा ११३६१७११

३४.१ �थानीय िनकायह�ले या���क उपकरण भाडामा िदनु �लनु परेको ख�डमा �थानीय दररेट तय ग�रएको छ । जसअनुसार काया�लयले
उपभो�ासिमित माफ� त काय� गराउँदा पिन सोही �थानीय दररेटभ�दा बढी नह�ने गरी भु�ानी िदनुपन�मा िन�नानुसारका उपभो�ा
सिमितले ए�साभेटर,�याक लोडरकोभु�ानी िदँदा दररेट भ�दा बढी भु�ानी िदइएको दे�खएकोले सोको आधार पेश गनु�पन� अ�यथा
दा�खला गनु�पन� गरी सुधार गनु� पद�छ । केही उदाहरण िन�नानुसार छन्, अ�य भु�ानीको स�ब�धमा काया�लयले नै एक�न गनु�पन�
दे�ख�छ ।

६२९,६८०
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भौ.नं./

िमित
उ.स.र िनमा�ण �यवसायी य��

उपकरण
िबल
अनुसार
घ�टाका
दर

�थानीय
िनकायको
दर

बढी
�लएको
दर

घ�टा बढी
भु�ानी
रकम

४०-७८।
३।२१

सर�वती मा.िव.(गोतामेकोट िनमा�ण
सेवा)

ए�साभेटर ६००० ५००० १००० ४०.३८ ४०३८०

४२-७८।
३।२२

आ�चे काफल कृिष सडक
(आ.पी.एम.क��ट��सन)

जे.सी.बी. ५४०० ४५०० ९०० १५० १३५०००

४२-७८।
३।२२

आ�चे काफल कृिष सडक
(आ.पी.एम.क��ट��सन)

जे.सी.बी.,
�ेकर

६४०० ५००० १४०० १३५ १८९०००

४२-७८।
३।२२

िपपलचौर बाँके �यूला
�यािमरकोट,ओखबाटा कृिष सडक
(आ.पी.एम.क��ट��सन)

जे.सी.बी.,
बकेट
समेत

५४०० ५००० ४०० १५० ६००००

४२-७८।
३।२२

िपपलचौर बाँके �यूला
�यािमरकोट,ओखबाटा कृिष सडक
(आ.पी.एम.क��ट��सन)

�ेकर ६४०० ५००० १४०० १३५ १८९०००

५०-७८।
३।२४

�सम बजार रगाल गाउँ गैरी पातल
�र�ा चौ�सला कृिष सडक( गोतामे
िनमा�ण सेवा )

�काभेटर,

�ेकर
६००० ५००० १००० १६.३ १६३००

ज�मा ६२९६८०
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३४.२ मु�यमं�ी रोजगार काय�िव�ध, २०७७ अनुसार ६० �ितशतस�म रोजगारी िदनुपन� गरी संशोधन भए तापिन उ� अवसर बेरोजगारले
नपाई �काभेटर एवं डोजर �यवसायी लाभा��वत भएकोले िनद�िशका अनुसार काय� भएको पाइएन ।

३५ �कोप �यब�थापनः(८०६५९४०१३००६०३)

काया�लयमा आक��मक�पमा आइपन� सडक अवरोध हटाउने र वषा�तको समय प�चात सडक,बाटह�सोरपुछ(सरसफाई) गरी बाटो स�ालन गन� काय�मा काया�लयमै
रहेको �काभेटर(डोजर) २(दईु)लाई र चालकह�लाई समेत प�रचालन गरी खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयमा रहेका दईु�काभेटरय�� उपकरणलाई खासै धेरै
प�रचालन नगरी �काभेटर �ेकर �यवसायीह�लाई काया�लयकै मे�सनबाट गन� गराउन सिकने काय� समेत गराएको दे�खएकोले य�ता �कृितका टु�े काय�
�काभेटर�यवसायीबाट नगरी काया�लयकै �काभेटरबाट गरी गराई य�� उपकरण प�रचालन गरी खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।
· साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३को दफा ८मा वािष�क बजेट र काय��म अनुसार ख�रद िव�ध छनौट गन� �यव�था रहेको छ,साथै दफा ८ को उपदफा २ मा यो ऐन र यस
ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा ह�ने गरी ख�रद गन� नुह�ने �यव�था रहेको छ ।
· पा�लकालेनगर �हरीह� माफ� त िन�नानुसार �काभेटर �यवसायीह�बाट पटकपटक गरी सडक बाटो सोरपुछगरेको र उ� काय�ह� मम�त गराउँदा पिन �थानीय
िनकायको �ज�ा दररेट भ�दा बढी समेत भु�ानी गन� गरेको ह� ँदा �थानीय िनकायले तय गरेको दररेट अनुसार भाडाभु�ानी ह�नुपन� दे�ख�छ, साथै कित घ�टा के-कित
दरमा भु�ानी भएको हो सो समेत नखुलाई एक मु�ट िबल रकम भु�ानी ह�नाले �थानीय िनकायको दररेट अनुसार नै भु�ानी भएको छ भनी एक�न गन� सिकएन ।
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भौ.नं./िमित काय��थल �काभेटर �यवसायी काय� घ�टा �ितघ�टा मु.अ.क.समेत भु�ानी

५१/७८।३।३० काफलचौर �झ�चौर भ�याउने घत�गाउँ गमे ख�ी िनमा�ण सेवा १४३ २७०० ४३६७९६

५१/७८।३।३० काफलचौर �झ�चौर भ�याउने घत�गाउँ धनराम िनमा�ण सेवा नखुलाएको नखुलाएको ५७०००

५१/७८।३।३० काफलचौर �झ�चौर भ�याउने घत�गाउँ गेमी रो�पा क��ट��सन ७७ ६२०० ५४५४८७

५१/७८।३।३० काफलचौर �झ�चौर भ�याउने घत�गाउँ गेमी रो�पा क��ट��सन १७८ २७०० ५४३८७३

६०/७८।३।३० वडा नं.१३ आ.पी.एम. क��ट��सन ७८ २३८९ २१०७७३

६०/७८।३।३० वडा नं.४ आ.पी.एम. क��ट��सन ५४ २३८९ १४६७८१

६०/७८।३।३० वडा नं.३ आ.पी.एम. क��ट��सन ४१ ५४९० २६०१७७

६०/७८।३।३० वडा नं.५ आ.पी.एम. क��ट��सन नखुलाएको नखुलाएको १७९७५४

६०/७८।३।३० बसेरामालु�े आ.पी.एम. क��ट��सन ५९ ५४९० ३६६१७५

६०/७८।३।३० �सम बजार गैरी आ.पी.एम. क��ट��सन १२४ ५४९० ८०३१५७

६०/७८।३।३० वडा नं.७,८,९,१०,१२ आ.पी.एम. क��ट��सन नखुलाएको नखुलाएको ५३४०१२

६०/७८।३।३० वडा नं.६ आ.पी.एम. क��ट��सन ७२ ५४९० ४५१३०५

६१/७८।३।३० वडा नं.१४ आर.पी.एम. क��ट��सन ८ ५२२० ४९७२८

६१/७८।३।३० बसेरा खदी आ.पी.एम. क��ट��सन नखुलाएको नखुलाएको ५६८६११

६१/७८।३।३० भ�मा घे�मा आ.पी.एम. क��ट��सन २२० ५४९० १३६६०५४

ज�मा ६५१९६८३
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३५.१ यस काया�लयका िविभ� काय��मह�मा संल� भएका (जे.सी.बी.)�काभेटर �यवसायीले पेश गरेको कर िबजकमा कतै �यवसाियक नाम
आर.पी.एम. क��ट��सन कतै आ.पी.एम. क��ट��सनउ�ेख भएको र कतै �थायी लेखा न�बर ६०९७३७३७६ि��टेड रहेको र कतै
हातले ले�ने समेत गरेको िविवधता एवं ि�िवधा दे�ख�छ । यसले गदा� मु.अ.क. बापतकाया�लयले गरेको भु�ानी समायोजन नह�ने
जो�खम ह� ँदा मा�थ उ�े�खतमु.अ.क. भु�ानी समायोजन भएको नभएको काया�लयले नै यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।
काया�लयले िन�नानुसारका (िनमा�ण �यवसायी) �काभेटर�यवसायीलाई मू�य अिभवृि� करबापत भएको भु�ानी स�ब�धमा िबलको
मु.अ.क.बाहेककैरकममा नै संल� भएको भ�े काया�लयको भनाइ रहेको छ । यस स�ब�धमा िन�नानुसारका मु.अ.क. भु�ानी रकमको
कर के कसरी समायोजन भएको छ काया�लयले एक�न गनु�पन� दे�ख�छ ।

भौ.नं./िमित काम भएको �थान िनमा�ण �यवसायी मु.अ.क.बापतको
रकम

५१/०७८।३।
३०

काफलचौर �झ�चौर �याउने घत�गाउँ लता सडक
मम�त

गमे ख�ी िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

५०२५१

५१/०७८।३।
३०

आठिबसकोट प�स�नाबारी सु�दर पानी गेमी रो�पा क��ट��सन ६२७५५

५१/०७८।३।
३०

किफ�चौर सडक धारीखोला ठाँठाखाली कलाँटे गमे ख�ी िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

६२५६९

ज�मा १७५५७५

३५.२ �कोप �यव�थापन काय��मबाट गत आ.ब.को �.८०,९३,६०५।- र यस आ.ब. को �. १,१९,९२,२००।- गरीिन�नानुसार िवषयह�मा
ज�मा �.२,००,८५,८०५।- खच� गरेको दे�ख�छ । कोिभड िनय��णका लािग ख�रद भई उपयोग ह�न बाँक� औष�ध र उपकरणह�को
संर�ण गरी उपयोग गनु�पन� दे�ख�छ ।
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�े�गत �पमा ख�रद भएका साम�ीह� भु�ानी (�.)

�वारे�टाइन �यव�थापन खच� र साम�ी १०४५२२३

औष�धर उपकरणह�मा खच� ६५९७२५२

खाना खाजा (�वारे�टाइन)खच� २६९६३०२

तलव भ�ा आिद खच� १६५३४२२

ज�मा ११९९२२००

३६ धरौटीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६४ अनुसार काया�लयले आ�नो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा ज�मा गरेको धरौटी
रकमको गो� वारा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी रा� नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले धरौटी आय �. २,२९,७६ हजार र मौ�दात �.

३,६२,८१ हजार देखाएकोमा धरौटी ज�मा कता�ले धरौटी िफता� माग गन� आएको बखत धरौटी आ�दानी जनाई िफता� खच� गन� गरेको पिन पाईयो । धरौटी दा�खला गदा�
नै �यि�गत धरौटी खाता समेत राखी गो� वार धरौटी खाता एवं मौ�दात अ�ाव�धक गद� जानुपन� दे�ख�छ ।
· पा�लकामा उपभो�ा सिमितको क�ी गरी राखेको धरौटी िनवेदनको आधारमा िफता� िदने गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमितको धरौटी िफता� िददा अिनवाय� �पमा
िन�नानुसारका पु��ाई एवं �माण राखेर मा� िफता� गनु�पन� दे�ख�छ ।
· उपभो�ा सिमितले धरौटी िफता� माग गरेर के काम गन� हो, �योजन खुलाई उ� रकम खच� वा उपयोगको बारेमा बैठकमा िनण�य भएको माइ�यूटको �ित�लिप ।
· उपभो�ा सिमित रहेको वडाबाट उ� उपभो�ा सिमितले धरौटी िफता� माग गरेको आधार वा �योजनको पु��ाई गन� प� संल� गनु�पन� ।
उपभो�ा सिमितको धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत �े�का �ािव�धक समेतको �सफा�रस �लनु�पन� दे�ख�छ ।

३७ सामा�जक सुर�ा भ�ाः
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को िनयम १�(१) मा �थानीय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक चौमा�सकको अ�तस�ममा भु�ानी गरी स�नु पन�
�यव�था छ । १४ वटा वडाह� रहेको यस पा�लकामा पिहलो चौमा�सक वडासिचवह�लाई पे�क� उपल�ध गराई िबतरण गराएको छ भने बाँक� दो�ो र ते�ो चौमा�सक से� चुरी कम�स�यल
ब�कबाट िबतरण गन� िनकासा िदएको छ । पा�लकाले तीनै चौमा�सकमा गरी ज�मा �. ७,४६,२�,७६९।-खच� लेखेकोमा �थम चौमा�सकमा िबतरण गरी बाँक� रहेको रकम स�ब��धत वडा
सिचवह�बाट २०७� असोज १० गतेस�ममा �.२,७७,�६२।– नेपाल ब�कको भौचरबाट िफता� गरेको छ ।

३७.१ पा�लकाले यस आ.व.मा जे� नाग�रक, जे� नाग�रक द�लत, एकल मिहला, िवधवा, पूण� अपा�, अितअस� अपा�, वालपोषण द�लत,
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वालपोषण �े�तोिकएको र अ�य लाभ�ाहीह�लाई देहाय बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको पाइयो ।

(िवतरण गरेको रकम �.हजारमा)
�.सं. िववरण �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक ज�मा

सं�षा रकम सं�षा रकम सं�षा रकम सं�षा रकम

१ जे� नाग�रक ८३८ ९९४० ८३५ १०००४ ८८९ १०४९६ २५६२ ३०४४०

२ जे� नाग�रक द�लत ४८१ ३८१२ ५११ ४००३ ४७५ ३७८२ १४६७ ११५९७

३ एकल मिहला २८३ २२५८ ३०१ २३१८ २७४ २१८८ ८५८ ६७६४

४ िवधवा ४२४ ३३२६ ४४५ ३४९४ ४६१ ३६६० १३३० १०४८०

५ पूण� अपा� ४० ४५६ ४१ ४८६ ४२ ५०१ १२३ १४४३

६ अितअस� अपा� १५५ ९६३ १६२ १००८ १६० १०१९ ४७७ २९९०

७ वालपोषण द�लत १५८२ २२८१ १५९१ २४२० १५७३ २४१२ ४७४६ ७११३

८ वालपोषण �े�तोिकएको ० ० 0 0 २२६५ ३५२५ २२६५ ३५२५

ज�मा ३८०३ २३०३६ ३८८६ २३७३३ ६१३९ २७५८३ १३८२८ ७४३५२

३७.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ को उपदफा १, २ र ३ मा �थानीय तहबाट सामा�जक सुर�ा
काय��मको लािग िवतरण गन� िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा वा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ह�न नसकेमा वा
�थानीय तहमा नगद मौ�दात भएमा आ�थ�क वष�को अ��यमा सो रकम स�ब��धत संघीय सरकारको िविनयोजन खातामा कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयले तोिकिदए बमो�जम ज�मा गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले दो�ो र ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा
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िवतरण गन� से� चुरी कम�स�यल ब�कलाई �.५,१३,२१,१९७।-िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णको समयस�म पिन ब�कले िवतरण गरेको
र बाँक� रहेको रकमको स�ब�धमा कुनै पिन िववरण पा�लकालाई िदएको पाइएन । अतः पा�लकाले यस आ.व.मा सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण काय�मा गरेको खच�को एक�न गन� सिकएन । यस स�ब�धमा पा�लकाले ब�कबाट के कित रकम िवतरण भयो र के कित रकम
बाँक� छ एक�न गरी बाँिक रहेको रकम काय�िव�धमा �यव�था भए अनुसार संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन�दे�ख�छ ।

३७.३ पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले तोके बमो�जमको समायाव�धमा लाभ�ाहीह�लाई सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गनु�पन�मा गरेको पाइएन । काय�िव�धमा उ�ेख भएको �यव�था अनुसार लाभ�ाहीह�लाई समयमै भ�ा उपल�ध गराउने
�यव�था गनु� पद�छ ।

३८ परदिश�ता  र जवाफदेिहताः 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ अनुसार �थािनय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको
नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थािनय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा
संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व��ध सुचना �थािनय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन�
�यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व�धीत �थािनय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा राखेको छैन । यसबाट
पारदिश�ता र जवाफदेिहता कायम ह�ने िव�ध तयार गरी पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।भ�ा
िवतरण काय�लाई सरल र पारदश� ह�ने गरी �यव��थत गनु�पद�छ ।

३९ साव�जिनक सुनुवाईः 
�थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा
सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� गरी काय�िव�धले �यव�था गरेको छ । साव�जिनक
सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा
पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ ।

४० अनुगमन तथा सुप�रवे�ण - 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन,

मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न ग�र भ�ा िवतरण �यव��थत
गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन ।
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४१ आ�त�रक आय: 

पा�लकाले यस वष� पा�लकाले � ५ करोड ५० लाख राज�व आ�दानी �ा� गन� ल�य �लएकोमा िन�नानुसार �. ३ करोड ५६ लाख ८९ हजार संकलन गरेको छ ।र�सद
िनय��ण खाता, दिैनक राज�व आ�दानी िकताव, राज�वको मा�केवारी अ�ाव�धक गरी लेखापरी�णमा पेश भएको छैन । राज�व संकलन गन� �योजनका लािग नगर
�हरी, वडा काया�लयका कम�चारी तथा संकलकह�लाई �दान गरेको नगदी र�सद तथा सो बाट उठेको राज�व यिकन गरी दा�खला गन� र आ�थ�क वष�को अ�तमा बाँक�
र�सद थान िफता� दा�खला गरी अिभलेख कायम गनु�पन�मा गरेको छैन । यसबाट राज�व आ�दानी, �ाि� तथा िवतरणको स�व�धमा आ�त�रक िनय��ण �यव�था
�भावकारी दे�खन आएन । सँकलन ह�नुपन� राज�व संकलन भए नभएको, आय र�सद �योगको िनय��ण �यव�था �भावकारी भए नभएको साथै संक�लत राज�व
दा�खला ह�न आए नआएको स�व�धमा पा�लकाले यिकन गरी आय �यव�थापन सु�ढ गनु�पद�छ ।
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�.सं. िववरण अनुमान  (�.हजारमा) ज�मा �.

१ अ�य कर 5000 7,481,002.00

२ एिककृत स�प�ी कर 500 6,06,556.00

३ घर ज�गा र�ज�� ेशन 5000 36,76,844.20

४ घर बहाल कर 370 9,76,216.52

५ जिडबुटी कवाडी र जीजज�तु कर 10 1,09,990.00

६ ढु�ा, िग�ी, बालुवा र माटो दह�र बह�र कर 1000 8,63,450.16

७ न�सापास द�तुर 600 821,604.00

८ �याियक द�तुर 25 22,900.00

९ �शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत 500 36,600.00

१० परी�ा शु�क 300 2,66,200.00

११ पशु �वा��य उपचार सेवा शु�क 225 1,23,205.00

१२ �यि�गत घटना दता� द�तुर 150 1,84,410.00

१३ बे�जु 3000 29,78,762.00

१४ भुिम तथा मालपोत कर 1300 26,34,629.00

१५ यातायात �े�को आ�दानी 5000 4,468,986.00

१६ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर 600 457,365.00
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१७ िविभ� ख�रद स�ब�धी ��तावना डकुमे�ट द�तुर 50 72,000.00

१८ िश�ा �े�को आ�दानी 800 856,509.00

१९ समूह, सहकारी, फम�, सुचीदता� शु�क 200 115,750.00

२० नगर अ�पतालको आ�दानी ( �वा��य सेवा कर) 8500 6,320,800.00

२१ �सफा�रस द�तुर 1500 25,50,608.00

वहालिववटौरी कर 50 -

अ�य मनोर�जन कर 10 -

अ�य द�तुर 300 -

अखेटपहारमा ला�े कर 10 -

ज�मा 35000 35,689,328.58

४२ राज�व अिभलेखः
पा�लकाको आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� वनेको ऐन, २०७४ को दफा १३(२)मा राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने तथा फाटवारी पेश गन�, लेखापरी�ण गराउने र
�यसको अिभलेख रा�ने उ�रदािय�व �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले सवै वडा माफ� त नगिद र�सदका आधारमा आय संकलन गद� आएको छ । पा�लकाले
र�सद िनय��ण खाता राखेको भएपिन आ�थ�क वष� समाि� पिछ िनयिमत �पमा र�सद �यव�थान गरेको दे�खएन । नगिद र�सद माफ� त वडा तथा नगरपा�लका काया�लयले संकलन गरी ब�क
दा�खला गरेको आयको वा�तिवक अव�थाका स�व�धमा अनुगमन तथा िनय��णको �भावकारी संय�� िनमा�ण गरी �यव�थापन गरेको पाइएन । मालपोत ज�ता आयका �े�को लगत राखी
वािष�क ल� अनुसार आय संकलन गनु�पन�मा लगत नराखेकाले उ�नुपन� आय उठेको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन। नगरपा�लका �े�का �ाकृितक स�पदा बेचिवखन गरी आय आज�न गन�
स�व�धमा दीघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन । पिहचान गरी आय स��ौता गरेका काय�को समेत िनयिमत अनुगमन गरी वातावरिणय �भाव मु�या�न गरेको छैन । आय संकलन तथा
�यव�थापनका लािग अनुगमन संय�� र �िव�धको �योग नभएकाले सवै आय संकलन भई पा�लकाको कोषमा दा�खला भएको अव�थाका स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।िव�वािशलो र
भरपद� �णालीको अभावले आ�दानी तथा राज�वका स�व�धाम लेखापरी�ण राय �य� गन� सिकएन । आय �यव�था अनुमानयो�य, पारदिश�, भरपद� तथा िव�वसिनय बनाउन आय
संकलन तथा �यव�थापनको भरपद� �णाली िवकास गनु�पद�छ ।

४२.१ नगरपा�लकाले यस आ.व. मा र�सद �योग गरी �.३,५६,८९,३२८।५८ राज�व संकलन गरेको छ । पा�लकाले ३२० ठेली नगदी र�सद,

१५१ ठेली मालपोत र�सद र १२६ ठेली स�प�� कर र�सद छपाई ३१७ ठेली नगदी र�सद, १५१ ठेली मालपोत र १०९ ठेली स�प��
कर र�सद �योग गरेको छ । �योग नग�रएका ३ ठेली नगदी र�सद, १० ठेली मालपोत र�सद र १७ ठेली स�प�� कर र�सदसमेत ३०
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ठेली िमित २०७८।४।१२ मा िन.�.�.अ.�ी मान बहादरु बुढाथोक�को रोहवरमा ७ जनाको उप��त�थले बाँक� र�सदह� मुचु�का बनाई
जलाएर न� गरेको छ । र�सद िनय��ण खाता परी�ण गदा� र�सद िनय��ण खातामा आ�दानी नै जनाएको दे�खएन । र�सद िनय��ण
खातामा आ�दानी नै नजनाई खपत नभएको र�सदह� न� गन� �ि�या िनयमसँगत दे�खएन ।

४२.२ नगरपा�लकाको १४ वडाह�म�ये बढी राज� व संकलन भएका वडा नं. ९ को र�सद परी�ण गदा� पा�लकाले ज�मा �.१०,०३,७६६-।
राज� व संकलन भएको जनाएकोमा �योग भएका र�सदका ठेलीह� परी�ण गरी जोडज�मा गदा� �.१०,२८,४६८।– राज� व संकलन
भएको दे�ख�छ । संकलन भएको भ�दा कम दा�खला भएको �.२४,७०३।-म�ये �.१९,५५५।-िशतले नेपालीमाफ� त िमित २०७८।४।
१७ मा राज� व दा�खला भएको दे�खएको र दा�खला ह�न नपुग बाँक� रकम �.५,१४८।– राज� व दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ । पा�लकाले
अ�य वडाह�बाट संक�लत भएका राज� व स�ब�धमा पिन सव ैराज� व दा�खला भए नभएको स�ब�धमा एक�न गनु�पन� दे�ख�छ ।

५,१४८

४३ पदा�धकारी सुिवधाः 
यस वष� पदा�धकारी सेवा सुिवधामा िन�नानुसार � १ करोड २१ लाख ३२ हजार खच� भएको दे�ख�छ । उ�े�खत म�ये स�ारमा � १२ लाख ९६ हजार,पु�तक तथा
प�पि�कामा � १२ लाख ९६ हजार, अनुगमनमा � ३६ लाख ४८ हजार, अित�थ स�कारमा � १६ लाख ८० हजार खानेपानी तथा िव�ुतमा � १४ लाख ६४ हजार
खच� भएको छ ।
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�स.नं. िववरण ज�मा (�. हजारमा)

१ बैठक भ�ा १२९६

२ यातायात खच� २२८

३ टे�लफोन, मोबाइल १२९६

४ पु�तक,प�ीका,ई�टरनेट १२९६

५ सम�वय तथा सहजीकरण/ अनुगमन खच� ३६४८

६ अित�थ स�कार १६८०

७ खानेपानी/ सरसफाई ८७६

िव�ुत् तथा उजा� ५८८

८ इ�धन १४४

९ चाडपव� १०८०

ज�मा 12132

४४ �मण अिभलेख: 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ अनुसार �मणमा खिटने पदा�धकारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण
अिभलेख रा�नुपन�मा िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेपिन �मण अिभलेख राखेको छैन । साथै ते�रज
तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ।
यसबाट अनुगमन तथा मु�याँकन काय��म �भाबकारी भयो भ�े आधार भएन । �मण अिभलेख तथा �मण �ितबेदन राखेर मा� �मण खच� ले�नुपद�छ ।

४५ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख
तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत
न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने
काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले
अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

४६ उपभो�ा सिमित: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन उपभो�ा सिमितले गनु� पन�, खच�को सूचना
साव�जिनक गनु� पन�, िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने �यव�था छ । उपभो�ा सिमितबाट तोिकएको जनसहभािगता जुटाउने साथै
काया�लयबाट गन� भु�ानीमा आनुपाितक क�ी गन�, जिटल �ािव�धक प� समावेश भएका आयोजना उपभो�ा सिमितबाट स�ालन नगन�, योजना ह�ता�तरण ह�ने तथा
खच� साव�जिनक गन� ज�ता कानूनले तोकेका काय� गरेको दे�खएन ।

४७ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा
नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

४८ आ�त�रक लेखापरी�णका �यहोराह� : 

नगरपा�लकाको लेखाका स�व�धमा �देश लेखा िनय��क काया�लय, �रदेश लेखा इकाईबाट आ��तरक लेखापरी�ण गरी कायम गरेका देहायका �यहोरा लेखापरी�ण
अव�धस�मा फछ�ट भएको छैन । िनयमानुसार गरी फछ�यौट गनु� पन� �-

१,७७४,२५२
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� सं व उ शी नं दफा �यहोरा रकम (�)

१ ३५००००११४ १ सामान ढुवानीको कर क�ी ४९००

२ ३०१००१०२४ १ राज�व खातामा दा�खला गरेको क��ट�जे�सी १६६९७४४

३ ३०१००१०२४ २ मु अ कर समायोजन �माण पेश गनु� पन� ४९६०८

४ ३५००००११४ १ राज�व खातामा दा�खला गरेको क��ट�जे�सी ५००००

ज�मा १७७४२५२

४९ पे�क� 
आ�थ�क काय�िवधा तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ तथा स�झौतामा तोिकएको �यादिभ� यसै िनयमावलीको काय�िब�ध अपनाई फ�य�ट गनु� गराउनु पे�क�
�लनेिदने दबैु थरीको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� देहायका कम�चारी/िनमा�ण �यवसायी/सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म फ�य�ट भएको
दे�खएन । िनयमावली तथा स�झौता अनुसार फ�य�ट गनु�पद�छ ।

२५,७६०,३७४
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गो. भौ. न. िववरण पे�क� �लनेकोनाम पे�क� �

११०।०७७।१०।२८ आवा�सय भवन िनमा�ण कोशी ए�ड �यौपाने यित िव�डश� जे.िभ. २३५९०३७४.००

८६।०७७।९।२६ नदवुा झारमरे सडक िनमा�ण तथा �तरो�ती उपभो�ा सिमित १५०००००.००

३१५।७७।१०।८ कम�चारी पे�क� ल�मण बुढा २००००.००

४५१।७७।१२।१२ कम�चारी पे�क� लाल बहादरु चौधरी ३०००००.००

१६४।७७।६।२३ का�� म पे�क� रेिडयो नयाँ नेपाल २५००००.००

२१८।७७।८।३० सवारीसाधन मम�त जैखर िव क १०००००.००

ज�मा २५७६०३७४.००

५० 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 एनको 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 बष� लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष� स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।स�परी�ण स�व��ध
�यहोरा अनुसूिच १ मा समावेश छ । लगत क�ाको जानकारी पिछ पठाइनेछ ।

�.हजारमा

गत वष�को स�मको बे�जू �. यो वष� फ�य�ट बाँक� बे�जू

180525 19246 161279

५१ अ�ाव�धक बे�जू ��थितः 
पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जू ��थित देहाय अनुसार रहेको छः
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(�. 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)

180525 19246 36678 0 197957

लेखापरी�णमा संल� कम�चारीको िववरण :

�.सं. लेखापरी�णमा संल� कम�चारी पद ह�ता�र

1. �ी वनमाली पौडेल लेखापरी�ण अ�धकारी

2. �ी छे�बहादरु थापा लेखापरी�ण अ�धकारी

3. �ी िव�ण ुबहादरु राई लेखापरी�ण अ�ध�क

अनुसूिच : १ स�परी�णको �यहोरा : देहाय अनुसारका �यहोरा फ�य�ट गरी स�प�र�णका लािग पेश गरेकोमा लगत क�ाको जानकारी उपल�ध गराइनेछ ।
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�.स. दफा बे�जु �यहोरा स�परी�ण �यहोरा रकम स�परी�ण रकम
(� )

१ ११२,११३ मुहाखोला �र�काचौ�सला सडक िनमा�ण व�कवाट भु�ानी नभएको दे�खएको ३९६१७६

२ ११६ �याला माथीगाउँ �सँचाई व�कवाट भु�ानी नभएको दे�खएको ५४९०५१

३ १०६ सर�वित माव िन�ी व�कवाट भु�ानी नभएको दे�खएको ५१७८५३

४ १०२ िगजागाड रािडवगर �सँचाई दा�खला भौचर पेश ३९९५५०

५ ११३ छेपारे िपपलचौर सडक व�कवाट भु�ानी नभएको दे�खएको ३६६६५४

६ ७४ निवन आधारभुत िव�ालय दा�खला भौचर पेश ३४५४५३

७ ९१ िगजागाड �सँचाई मम�त धरौटी सदर�याहा गरी क�ी ६५५५०

८ ९० पसाने भैरवी तारजाली िनमा�ण धरौटी सदर�याहा गरी क�ी ७८२४२

९ ११२ ठु�लभेरी उपभो�ा सिमित दा�खला भौचर पेश २३१५६६

१० ९५ गणता���क �म सहकारी दा�खला भौचर पेश १४००००

११ ७९ ढंुिगला दाजे सडक दा�खला भौचर पेश ८५८७६

१२ ११८ भ�मा ह�पा सडक िनमा�ण दा�खला भौचर पेश १४५०००

१३ ११९ वसेरा खदी सडक दा�खला भौचर पेश २४७५००

१४ १०८ नगर अ�पताल सडक तथा दा�खला भौचर पेश १०५४८५

१५ ९३ राम वहादरु केसी दा�खला भौचर पेश ७०६५५
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१६ ६७ नगर �या��टन दा�खला भौचर पेश ४३८०

१७ ६४ नेपाल राि�� य मािव ग�सैना दा�खला भौचर पेश २४४०००

१८ ६८ अन�त वहादरु िव क असुल दा�खला १६२०००

१९ ८१ कमल आ िव हिद�गाँउ असुल दा�खला २८००

२० ६२ शपु� म� र िनराजन चदारा असुल दा�खला ८३५६५

२१ ९४ िनराजन िवक दा�खला भौचर पेश ८०८००

२२ १०९ जीवन वुढा दा�खला भौचर पेश ३७५००

२३ ७१ राम वहादरु के सी दा�खला भौचर पेश १६०८०

२४ ४१.१ राज�व कम दा�खला �ितकृयावाट फ�य�ट २०८८०७

२५ १२० कोशी ए�ड �यौपाने जेिभ मोिवलाइजेशन पे�क� १७२७०००

२६ १२० ख�क वहादरु वुढा पे�क� ६२१०००

२७ १२० िप एस क��ट��सन मोिवलाइजेशन पे�क� ९९२०००

२८ १२० मनकामना क��ट��सन िनमा�ण ए�ड स�लायस� मोिवलाइजेशन पे�क� १४०००००

२९ १२० हा�ो जे िभ प�त मोिवलाइजेशन पे�क� २३०००००

३० १२० िदवा यित नाय�ा जेिभ मोिवलाइजेशन पे�क� २५०००००

३१ १२० माग�देिव िनमा�ण सेवा मोिवलाइजेशन पे�क� ३३०००००

३२ १२० �ािमण यूवा सरोकार के�� �माण पेश ५८३०००
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३३ १२० झारमारे जलजला �म सहकारी सँ�था �ल �माण पेश १०३८०००

३४ १२० सानीभेरी वह�उ�े�यीय सहकारी सँ�था �माण पेश २०००००

ज�मा १,९२,४५,५४३


