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दूरदृर्ि (Vision) 
 

र्वाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हजने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गजणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

र्वाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्र्म तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हजने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन र्ारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा कानजनी व्र्वस्था एवं नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोर्ना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन र्ारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सजधारका लातग सजझाव प्रदान गनजा िथा सजशासन प्रवर्द्ानमा टेवा पजर् र्ाउनज 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शजर्द्िा, प्रितलि कानजनको पालना, बरे्ट िथा 
र्ोर्ना िर्जामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावार्तनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्वाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र रार्स्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
रार्स्व छजट, बरे्ट अनजशासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनजत्पादक िथा र्विरणमजखी खिा, र्ोर्ना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोर्ना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िर्जामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनजभवी र दक्ष र्नशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सजधार हजन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दजरुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोर्ना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमर्ोर रहनजका साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुरू् फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िर्जामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सजधार गरी गि र्वगिका बेरुरू् उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनजशासन कार्म हजने 
व्र्वस्था तमलाउनजपदाछ । 

समर् र र्नशर्क्तको सीतमििाको बाबर्जद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सजधार हजने अपेक्षा गरेको छज । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग पजर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछज  ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमजखज्रू्, 

नागार्जान नगरपातलका, काठमाडौँ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
कानजनबमोर्र्म सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावार्तनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.12 करोड 99 लाख 99 हर्ार बेरुरू् देर्खएको छ । सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.8 करोड 33 लाख 36 हर्ार फस्र्ौट भई  
रू.4 करोड 66 लाख 62 हर्ार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुरू् मध्रे् असजल गनजापने रू.39 लाख 17 हर्ार, प्रमाण कागर्ाि पेस गनजापने रू. 1 
करोड 4८ लाख ९० हर्ार, तनर्तमि गनजापने रू.2 करोड 43 लाख 96 हर्ार र पेश्की रू.34 लाख 60 हर्ार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा 
सम्मको रु.२१ करोड ९६ लाख ४३ हर्ार  बेरुरू् बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोर्न र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुरू् 
समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुरू् २६ करोड १२ लाख ४४ हर्ार रहेको छ ।नागार्जान नगरपातलकाको बेरुरू् वगीकरण र अद्यावतधक बेरुरू् 
र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असजली लक्ष्र्अनजसार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनजसार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनजदानको पर्ााि अनजगमन नभएको, र्विरणमजखी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमर्ोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हजने कज नै 
र्ानकारी खजलाएको छैन ।   

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि कानजन बमोर्र्म सही 
र र्थाथा हजने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्र्म्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमजख र प्रमजख प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनजगमनका लातग र्र्म्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्र्म्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र्ारी गनजा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हजन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानजनबमोर्र्म गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका र्ालसार्ीर्न्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हजदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हजने 
र्वशेष वा र्ालसार्ीर्न्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

 

 

 

                                                                                                        (तरलोिन आिार्ा) 
     नार्ब महालेखापरीक्षक



 

नागार्जान नगरपातलका, काठमाडौँ 
बेरुर्ज वगीकरण (र्वतनर्ोर्न, रार्स्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हर्ारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुर्ज प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुर्ज 
बेरुर्ज 

असजल 
गनजापने 

तनर्तमि गनजापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागर्ाि 

पेश 
नभएको 

रार्स्व 
लगि 

र्र्म्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

र्म्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

60 125 129999 0 6 83336 60 119 46662 3917 24396 14८९० ० ० 39286 3460 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुरू् र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हर्ारमा) 
र्र्ल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोर्न र्ो वषाको 
फर्छ्यौट 

बाँकी बेरुरू् र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुर्ज 

र्ो वषाको बेरुर्ज कज ल बेरुर्ज बाँकी 

काठमाण्डौं २१९६९१ ० ५१०९ २१४५८२ ० ४६६६२ २६१२४४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नागाजु�न नगरपा�लका, काठमाडौ ँ, नागाजु�न नगरपा�लका , काठमाडौ ँ

काया�लय �मुख सुरे�� थापा मगर २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख आन�द कुमार ख�का २०७८-३-१६

लेखा �मुख Kapil Prasad Poudel २०७७-४-१ २०७८-३-१४

बे�जु रकम १२९,९९८,७६१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १७,९५,३२,७२६.१२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४३,२५,७६,००० चालु खच� ५७,६९,१८,३२४.२६

�देश सरकारबाट अनुदान ६,०४,४९,००० पँूजीगत खच� ५६,१२,९४,३४७

राज�व बाँडफाँट ३८,०२,४७,३५४.१२ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय १८,०३,२८,०४६.७८

अ�य आय ३३,८१,०२,९४३.३६

कुल आय १,३९,१७,०३,३४४.२६ कुल खच� १,१३,८२,१२,६७१.२६

बाँक� मौ�दात ४३,३०,२३,३९९.१२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले संिघय संरचना अनुसार नेपाल सरकारको िमित
२०७३ साल फा�गुण २७ गतेको िनण�यले नागाजु�न नगरपा�लका नगर काय�पा�लकाको गठन भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �ब��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� नै नगरपा�लका �थापनाको �मुख उदे�य हो ।बागमती �देशमा अव��थत यस नगरपा�लका अ��तगत १० वडा, ५५
सभा सद�य रहेका छन् । यस �े�फल ३९.८ वग� िकलोिमटर ओगटेको र यस नगरपा�लकाको जनसं�या ६७,४२० रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा �देशबाट �ा� �कोप �यव�थापन वापतको िनकासा रकम खच� गरी बाँक� रकम � १,०१,१०१। बे�जू खाता (१५१११) मा र पा�र�िमक कर (११११२) � १९,७४०। समेत � १२०८४१।
दा�खला गरेको छ ।

३ िव�ीय िववरण

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

आ.व. : २०७७/७८ अव�ध : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१
�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/

सोझैभु�ानी
ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझैभु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) १,८८,७६,२१,६३८.८९ १,२४,८४,४४,५२१.२६ १,२४,८४,४४,५२१.२६ ९६,५७,३७,१२८.६५ ९६,५७,३७,१२८.६५

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

१,८०,०९,७४,९६९.०३ १,०५,३६,००,४००.९० ० १,०५,३६,००,४००.९० ७५,०३,७४,४२२.७९ ० ७५,०३,७४,४२२.७९

११००० कर ११ ८०,४३,६२,०६६.६५ ४४,०७,७८,७२१.४३ ० ४४,०७,७८,७२१.४३ २९,३१,५९,१९४.५५ ० २९,३१,५९,१९४.५५
१३००० अनुदान ५९,४३,०८,००० ५०,८७,३४,६८२ ० ५०,८७,३४,६८२ ४१,८१,३८,९२३.४७ ० ४१,८१,३८,९२३.४७

संघीय सरकार १२ ४३,५५,५१,००० ४३,२५,७६,००० ० ४३,२५,७६,००० ३७,१९,७०,०३२.९७ ० ३७,१९,७०,०३२.९७
�देश सरकार १२ ६,३७,५७,००० ६,०४,४९,००० ० ६,०४,४९,००० ४,३१,६६,३१६ ० ४,३१,६६,३१६
अ�त�रक �ोत १२ ७,५०,००,००० १,५५,०९,६८२ ० १,५५,०९,६८२ ० ० ०
जनसहभािगता २,००,००,००० २,००,००० ० २,००,००० ३०,०२,५७४.५० ० ३०,०२,५७४.५०

१४००० अ�य राज�व ४०,२३,०४,९०२.३८ १०,४०,८६,९९७.४७ ० १०,४०,८६,९९७.४७ ३,९०,७६,३०४.७७ ० ३,९०,७६,३०४.७७

ख. अ�य �ाि� ८,६६,४६,६६९.८६ १९,४८,४४,१२०.३६ १९,४८,४४,१२०.३६ २१,५३,६२,७०५.८६ २१,५३,६२,७०५.८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िवतरण गन� बाक�
राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ८,६६,४६,६६९.८६ १८,३०,०२,४८३.३६ ० १८,३०,०२,४८३.३६ ११,७६,३९,४५१.८६ ० ११,७६,३९,४५१.८६

धरौटी ० १,१८,४१,६३७ ० १,१८,४१,६३७ ८०,३५,३०३ ० ८०,३५,३०३

संघीय, �देश सरकार
वा अ�य काय��म

० ० ० ० ८,९६,८७,९५१ ० ८,९६,८७,९५१

भु�ानी (ग+घ) २,०५,६२,६५,३३४.५१ ९९,४९,५३,८४८.२६ ९९,४९,५३,८४८.२६ ९६,१२,२२,६३१.४३ ९१,७५० ९६,१३,१४,३८१.४३

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

१,९६,९६,१८,६६४.६५ ९५,७१,७१,४९८.७६ ९५,७१,७१,४९८.७६ ७६,७३,३१,१९३.२३ ९१,७५० ७६,७४,२२,९४३.२३

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
१८ २४,१७,२४,८०० २३,७३,१२,४६३.११ ० २३,७३,१२,४६३.११ ६,५८,९०,००९.०५ ० ६,५८,९०,००९.०५

२२००० मालसामान
तथा सेवाको उपयोग

१८ २९,४९,०२,४१० १५,९५,४३,४५३.६५ ० १५,९५,४३,४५३.६५ २८,५२,९९,१८४.१८ ९१,७५० २८,५३,९०,९३४.१८

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ १,५५,०४,४४९ १,२०,८८,२४४ ० १,२०,८८,२४४ ६६,२०,२६८ ० ६६,२०,२६८

२६००० अनुदान १८ ५,००,००० ५,००,००० ० ५,००,००० १४,००,००० ० १४,००,०००
२७००० सामा�जक
सुर�ा

१८ ४,५५,३२,६७१ २,४९,८५,९८३ ० २,४९,८५,९८३ ४४,८८,५४८ ० ४४,८८,५४८

२८००० अ�य खच� १८ ४३,५९,००० ३१,५३,७०८ ० ३१,५३,७०८ ३५,०५,१७० ० ३५,०५,१७०
३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पँूजीगत खच�

१८ १,३६,७०,९५,३३४.६५ ५१,९५,८७,६४७ ० ५१,९५,८७,६४७ ४०,०१,२८,०१४ ० ४०,०१,२८,०१४

घ. अ�य भु�ानी ८,६६,४६,६६९.८६ ३,७७,८२,३४९.५० ३,७७,८२,३४९.५० ९६,१२,२२,६३१.४३ ९१,७५० ९६,१३,१४,३८१.४३

कोषह� ८,६६,४६,६६९.८६ ३,१६,६३,७३८.५० ० ३,१६,६३,७३८.५० ९,८७,६४,९०२.४३ ० ९,८७,६४,९०२.४३

धरौटी ० ५७,१७,०१५ ० ५७,१७,०१५ ५४,३८,५८४.७७ ० ५४,३८,५८४.७७

संघीय, �देश सरकार
वा अ�य काय��म

० ० ० ० ८,९६,८७,९५१ ० ८,९६,८७,९५१

क�ी रकम भु�ानी/
दा�खला गन� बाक�

४,०१,५९६ ४,०१,५९६

ङ. यो वष�को बचत
(�यनु)

(१६,८६,४३,६९५.६२) २५,३४,९०,६७३ २५,३४,९०,६७३ ४५,१४,४९७.२२ -९१,७५० ४४,२२,७४७.२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

१७,९५,३२,७२६.१२ १७,९५,३२,७२६.१२ १५,७३,३४,९९९.१२ १५,७३,३४,९९९.१२

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

(१६,८६,४३,६९५.६२) ४३,३०,२३,३९९.१२ ४३,३०,२३,३९९.१२ १६,१८,४९,४९६.३४ -९१,७५० १६,१७,५७,७४६.३४

ब�क तथा नगद बाक� २४ ३५,६५,८३,८३२.९८ ३५,६५,८३,८३२.९८ १९,५८,४५,४५२.५५ १९,५८,४५,४५२.५५

�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सू�)को �योग गरे तापिन तपशील बमे�जमका �े�ता सू�मा �िव� नगरी CGAS मा
�िव� गरेकोले नगरपा�लकाको िहसाव यथाथ�परक मा� सिकएन ।

�स.नं. िववरण वािष�क बजेट िनकासा खच�

१ सामा�जक सुर�ा काय��म ७९३२५००० ७९१७५३५० ७९१७५३५०

२ सामा�जक िवकास काय��म ३०००००० २७६३५२९ २७६३५२९

३ एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म १००००००० ११९८१८८ ११९८१८८

४ गरीवसँग िव�वे�वर काय��म ७७७००० ७४७००० ७४७०००

५ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म नेपाल सरकार ३५३४०००० २१६२९७७३ २१६२९७७३

६ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म �देश सरकार ५०४०१००० ३७७४४९८३ ३७७४४९८३

७ राि�� य सूचना �यव�थापन तथा अनुगमन आयोजना ६८०००० ० ०

ज�मा १७९५२३००० १४३२५८८२३ १४३२५८८२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ सेवा �वाह
नगरपा�लकाले यस वष� स�पादन गरेको सेवा �वाहको ��थित ��कने गरी �गित िववरण तयार गरी पेश नगरेकोले स�पािदत सेवाको सम� िववरण �ा� गन�  सिकएन । लेखापरी�णको �ममा काया�लयबाट �ा� जानकारी अनुसार यस वष� नगरपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा �वाह भएको
दे�ख�छ ।

�.स. िववरण स�या

१ नाग�रकता �सफा�रश ६१०

२ घरबाटो �सफा�रश १२९४

३ नाता �मािणत १२४
४ ज�म तथा मृ�यु दता� ७४०६
५ अ�य १५१७०
६ न�सा पास तथा �सफा�रश ७१३

६ बै क िहसाव िमलान
�थानीय तह 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 । सो बमो�जम मा�सक�पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान
िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन�  गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता बाँक� ब�क बाँक� फरक

१ स��तकोष २०७७७६६.९९ २०९२२५४५०.४१ १८४७५३१५.५०

२ चालु ० ३३०७१८१०.९३ ३३०७१८१०.९३

३ पूँजीगत ० २९१०९९५१.९७ २९१०९९५१.९७

४ �कोप �यव�थापन कोष १०५७००६४.०७ १४०७५९४२.४६ ३५०५८७८.३९

५ िविवध १०६९६८०.३६ ११२५८०४.३६ ५६१२४.००

६ धरौट� १६८२११७५.०० १६७०२१३०.०० ११९०४५.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 52

६ सशत� अनुदान िफता�:
संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.स. ०७४।७५ च.नं.१०६४ �म�त २०७५।०३।०३ को सशत� अनदुान रकम �फता� स�व�धी �वषयको प� अनसुार �व�भ� तीन �क�तामा �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको

र सशत� अनदुानमा म�ुयतया िश�ा, �वा��य र कृ�ष पश ु पं�ी म��ालय लगायतवाट �ा� भएको रकम २०७८ आषाढ मसा�तस�म खच� हुन नसकेको रकम संघीय सि�त कोषमा दािखला गनु�पन� �यव�था छ । यस

नगरपा�लकाले नेपाल सरकार सशत�तफ� को बाँक� रकम सामािजक सरु�ाको र �देश सरकारको खच� नभई बाँक� रहेको रकम संघीय संिचत कोषमा दािखला गरेको �माण पेश गरेको छ ।

�स.नं. शीष�क िनकासा खच� िफता� गनु�पन� िफता� गरेको

१ सशत� नेपाल सरकार २३�१७६००० २११��४४२६.६१ २३�९१�७३.३९ २३�९१�७३.३९

२ सामा�जक िवकास काय��म नेपाल सरकार २७६३�२९ २७६३�२९ ० ०

३ सामा�जक सुर�ा ७९१७�३�० ७६९��१६१ २२१७१�९ ०

४ सशत� �देश सरकार १७२१९००० ११२४०१४� �९७���� २४८३५४१०

� समपूरक �देश सरकार २९९३९००० १२६९९६१� १७२३९३��

६ िवशेष �देश सरकार �०००००० ३३�२�४० १६१७१७०

७ �कोप �यव�थापन �देश सरकार ६००००० ४९८८९९ १०११०१ १०११०१

ज�मा ३६९२७२८७९ ३१८५३१३११ ५०७४५२७३ ४८५२८०८४

७ 0 बजेट तथा काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल
गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन�
�यव�था बमो�जम �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप�मुख �ी सुिशला अ�धकारीले िमित २०७७।३।१० गते �.१ अरब ९६ करोड ९६ लाख १८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा
पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

८ 0 अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा
अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यो बष� �.४ करोड अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम पूवा�धार िवकास स�ब�धी फुटकर योजनामा नगर �मुखको तोकादेश गरी खच�
गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ 0 अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम
बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना भएको पाइएन । उपदान 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 अवकास 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 ।
नगरपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ �चलनमा आए पिन हालस�म पिन ९ जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको एकमु� मा�सक तलब भ�ा �.३,२२,२४०। को १० �ितशत �.३२,२२४।
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�ा �.३,८६,६८८। क�ी गरी
अवकास कोषमा ज�मा गनु�पन� दे�खएको छ । �थानीय सेवा ऐन तजु�मा भैनसकेको, सािवक �थानीय तहबाट समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी �प� कानूनी �यव�था नभइसकेको कारण क�ी नगरेको
नगरपा�लकाले जनाएको छ । नगरपा�लकाले यस वष� कम�चारी क�याण कोषमा एकमु� �.२५०००००। ट� ा�सफर गरेको छ । कम�चारीबाट क�ा गरी अवकास कोषमा दा�खला गनु�पन� रकम दा�खला गरेको छैन । ९ जना
उपदानमा जाने कम�चारीको मा�सक तलव भ�ाको १० �ितशतका दरले ह�ने �.३,८६,६८८। मा� ट� ा�सफर गनु�पन�मा �.२१,१३,३१२। बढी ट� ा�सफर गरेको छ ।

१० �े�गत बजेट 

नगरपा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � १ अव� ९६ करोड ७५ लाख ४३ हजार र खच� ९५ करोड ७० लाख ९६ हजार को आधारमा सम� �पमा ४८.६४ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित
िन�नानुसार रहेको छ ।

�े� बजेट खच� खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ७८२६९२४३ ३१५५१९७६ ३.३०

सामा�जक िवकास ४६९५१०५४२ २८७९४०३९९ ३०.०५

पूवा�धार िवकास ११३९३३२४५१ ४२८९३८३५० ४४.८३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ५५१८१३०५ ३५५४२७५२ ३.७२

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक २२५२५०१२३ १७३१२२७२१ १८.१०

ज�मा १९६७५४३६६४ ९५७०९६१९८ १००

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी पूवा�धार िवकासमा ४४.८३ �ितशत, सामा�जक िवकासमा ३०.०५, काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा १८.१० �ितशत र सुशासन
तथाअ�तरस�ब��धतमा३.७२ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ३.३० �ितशत मा� खच� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ 0 �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण 

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 �ा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 �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ�
पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको पाइएन ।

१२ 0 गत बष�को दािय�व 

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 �.४०२५४००००।भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी
काया�लय �मुख लेखा �मुख आलेप �मुख र योजना शाखा �मुखबाट �मािणत गराएको आधारमा यो बष� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । गत बष�को भु�ानीको लािग २०७७।७८ को बजेटमा बजेट �यब�था नगरेको अब�थामा
समेत 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 । 

१३ 0 �याय स�पादन :- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३
मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� यो बष�को कूल २५ िववाद दता� भएकोमा २१ वटा मा� फ��यौट भई ३
वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१४ 0 कानून िनमा�णको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार आव�यक ऐन िनयम �वीकृत भएको पाइयो । जसमा २ ऐन, ४ िनयमावली, १ िनद�िशका, १७ काय�िव�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ 0 आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू
गनु�पन�मा गरेको तपशील बमो�जम गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा गरे 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 गरे नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरे नगरेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरे नगरेको
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
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�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�का�लन 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 गरेको पाइएन ।

१६ 0 सूचना �िव�ध 

सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access

control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार �यहोरा दे�खएका छन् ।

सूचना �िव�ध प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िव�ध लागू गरेको भए पिन �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको ।

१७ 0 �मण खच� 
�मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएकोमा देहाय बमो�जम दे�खएका छन् ।

म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख आंिशक राखेको ।
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख आंिशक राखेको ।
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन आंिशक िदने गरेको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ 0 चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा अनुसूची ३ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई तालुक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक पँूजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।(� हजार)

खच� शीष�क कूल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) अषाढमा खच� �ितशत

�थम चौमा�सक �ितशत दो�ो चौमा�सक �ितशत ते�ो चौमा�सक �ितशत

पँूजीगत ९५७०९४ २८०५५७ २९.३२ २६८६७६ २८.०७ ४०७८६१ ४२.६१ २२२२७९ २३.२२

��तुत िववरण अनुसार काया�लयबाट ते�ो चौमा�सकमा ४२.६१ �ितशत र आषाढ मिहनामा मा� २३.२२ �ितशत खच� भएको छ । ते�ो चौमा�सक तथा आषाढ मिहनामा बढी खच� गदा� िव�ीय जो�खमका �े�ह� ब�न
स�ने, अनुगमन र गुण�तर िनय��णमा किठनाई ह�ने तथा कामको गुण�तरमा समेत नकारा�मक �भाव पन� स�ने दे�खएकाले य�तो अव�थामा सुधार गरी खच� �णालीलाई तोिकए बमो�जम �यव��थत बनाउनु पद�छ ।

१९ 0 तलबी �ि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 ।

२० 0 रकमा�तर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही दफाको उपदफा ७ वमो�जम काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र शीष�क वािहर गई खच�
गन� नपाउने उ�ेख छ । नगर काय�पा�लकाले िविभ� मौजुदा १४ काय��मबाट � ३ करोड २२ लाख ५२ हजार रकमा�तर गरी ५७ काय��ममा � २ करोड १९ लाख ६९ हजार संशोधन गरी सो िनयम िवपरीत रकम खच�
गरेको पाइयो ।

२१ ० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा कूल पे�क� � १६५ ७२२६५।०० रहेकोमा िन�नानुसार �याद
ननाघेको � १३११२४९६।०० � �याद नाघेको � ३४५९७६९।०० रहेको छ । उि��खत पे�क� बाँक� म�ये �याद नाघेको िन�नानुसारको पे�क� �.३४५९७६।०० िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

�स.नं. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �यि�, फम� वा क�पनीको नाम ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

१ ठेकेदार

१ २०७७/१०/०६ वरदेवी – च�देवी जे.भी. ५३०००० ० ५३००००

२ २०७७/११/१९ �यान�योित । दधुकु�ड जे.भी. १२९३००० ० १२९३०००

३ २०७७/१२/१६ गौरी शंकर िहमालयन क��ट��सन �ा.�ल. ८००००० ० ८०००००

३,४५९,७६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ २०७७/१२/१६ गौरी शंकर िहमालयन क��ट��सन �ा.�ल. १२७०००० ० १२७००००

५ २०७७/१२/२४ राजधािन क��ट��सन ३६०००० ० ३६००००

ज�मा ४२५३००० ० ४२५३०००

२ सं�थागत

१ २०७७/०४/०१ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण २५५६४२७ ० २५५६४२७

२ २०७७/०८/२९ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ११००००० ० ११०००००

३ २०७७/०८/२९ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ६३,२७३ ० ६३,२७३

४ २०७७/०९/०२ अ�ी इ�कप�रेटेड �ा.�ल. २१०१६९० ० २१०१६९०

५ २०७७/११/०६ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३७०४९६ ० ३७०४९६

६ २०७७/११/२० रालुकादेिव क��ट��सन क�पनी �ा.�ल. १२८३००० ० १२८३०००

७ २०७८/०३/०८ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ० १०७७६९ १०७७६९

८ २०७८/०३/२७ नागाजु�न । नीर जे.भी ० २०१५५०० २०१५५००

ज�मा ७४७४८८६ २१२३२६९ ९५९८१५५

३ �यि�गत

४ २०७७/०५/२२ मिणराज अव�थी १२२४६१० ० १२२४६१०

६ २०७७/१२/३१ ल�मी राई १६०००० ० १६००००

७ २०७८/०३/१३ संिगता योगी ० १३७००० १३७०००

८ २०७८/०३/१३ संिगता योगी ० १६४८०० १६४८००

९ २०७८/०३/१३ संिगता योगी ० १४,७०० १४,७००

१० २०७८/०३/२३ सुरेखा कुमारी चौधरी ० २००००० २०००००

११ २०७८/०३/२७ अनुषा �स�देल ० ४००००० ४०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ २०७८/०३/२८ सं�जव िगरी ० २७०००० २७००००

१३ २०७८/०३/२८ सं�जव िगरी ० ३०,००० ३०,०००

१४ २०७८/०३/२९ राजु ब�नेत ० ५३,७८६ ५३,७८६

१५ २०७८/०३/२९ राजु ब�नेत ० ६६,२१४ ६६,२१४

ज�मा १३८४६१० १३३६५०० २७२१११०

कुल ज�मा १३११२४९६ ३४५९७६९ १६५७२२६५

२२ �कोप �यव�थापन कोष
नगरपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार गत बष�को मौ�दात �.१६९३३६९९।९७, �देश सरकारबाट �ा� �.१०००००० र नगरप�लकाको आनत�रक �ोतबाट �ा� �. २०००१०५० समेत �. ३७९३४६८३।५७
आ�दानी भएकोमा �. २७३६४६२० खच� भई �. १०५७००६४।०४ बाँक� दे�खएकोमा तपिशल बमो�जम �यहोरा दे�खएका छन्।

�कोप �यव�थापन कोषको आय �यय िववरण

आय �यय

�स न �ोत रकम �स न शीष�क रकम कैिफयत

१ गत बष�को नगद मौ�दात १६९३३६९९.५७ १ २११२३ औषधीउपचार खच� ९५०९१५

२ �देश सरकारबाट �ा� १०००००० २ २११३९ अ�य भ�ा (जो�खम भ�ा) ४१८८९५१

३ आ�त�रक �ोतबाट �ा� २०००१०५० ३ २२३११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ४९६७३०८

४ २२५२२ काय��म खच� ११११३४०१.५

५ २२५२९ िविवध काय��म खच� ५१७४०४४

६ ३११५९ अ�य साव�जिनक िनमा�ण ९७००००

ज�मा खच� २७३६४६२०

बाँक� १०५७००६४।०४

ज�मा ३७९३४६८३।५७ ज�मा ३७९३४६८३।५७

�कोप �यव�थापन कोषबाट कोिभडमा ज�मा �. २१८४५७५४।०० खच� भएको दे�ख�छ। कोिभड अ�तग�त भएको खच�को �यहोरा देहायबमो�जम छन्।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ महामारी फैलनस�ने अब�थालाई म�यनजर रा�द ै�थानीय तहबाट स�पादन ग�रएको पूब�तयारी स�ब�धी काय� :-

पूव� तयारी स�ब�धी गनु�पन� काय� स�पादन भएका �मुख ि�याकलापह� खच� रकम

आईसोलेशन से�टर िनमा�ण आईसोलेशन से�टर िनमा�ण ग�रएको २२१५३६७

हो�डी� से�टर �यव�थापन हो�डी� से�टर िनमा�ण ग�रएको । ३९९५८७

२२.२ नगरपा�लकबाट �कोप �यव�थापन कोषबाट कोिभडको समयमा िन�नानुसार औष�ध तथा �वा��यज�य सामा�ीको ख�रद गरेको छ। तपिशल बमो�जमका औषधी के, कसरी �योग र िवतरण भयो सो को िववरण �ा� ह�न
सकेन। औषधी तथा �वा��य साम�ी �योग र िवतरण बारेमा �प� गनु�पद�छ।

�.सं िववरण भु�ानी पाउने आपूित� िमित भु�ानी
रकम

१ Vitamin, Vitamin- e tabs, Aasthaline Inhaler set, Nebulizer, Oxymeter मुि�नाथ मेिडको फमा� ०५/२३/२०७७ १७५६६५
oxygen Cylinder with refill

२ N95 Mask with filter, Shoes Cover सेिवका ई�टर�ाइजेज २०७७।८।१० ४९३९०९
Face Shield Surgical Gloves No 7

३ Loose Gloves माक� िट� लाइन इ�स ०८/२२/२०७७ ३२०९२०
Surgical Mask Sanitizer 500 ml

४ Hand Sanitizer, KN 95 Mask सा�ीबारी जनरल
ओभरटेक िबजनेस

०८/१९/२०७७ २६८०९२

Gloves, Soap container liquid soap

५ Surgical Mask िदपेह ई�टर�ाइजेज ०८/१९/२०७७ २७१२००

६ Examination Gloves नब�दा इ�टरनेशनल ०१/१७/२०७८ ३८४२००

७ Surgical Mask Sanitizer Original 500ml Spray �यू �स�न इ�टर�ाइजेज २०७८।०१।
२२

१४२०९७

८ Cotton, Adhesive tape ,Bandage ,Gauze, Hand,Wash ,Utility Gloves, Mask, Suture Needle, Silk Needle �यू �स�न इ�टर�ाइजेज २०७८।०१।
१४

४०२४३८

९ ORS Cotrim DS 960mg, Benzoic Acid + Salicyclic Acid रमास मेिड�सन स�लायस� ०१/१८/२०७८ ४९९८८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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Clotrimazole Cran, Neaomycin etc. medicines

१० Calcium, Silver Sulphadizone बंगलामुखी मेिड�सन
स�लायस�

०१/०७/२०७८ ४८३६००

Prometha zene Hydrochloride

११ PPE, Sanitizer, Handwash, Dettol स�ाघारी इ�टर�ाइजेज २०७८।०१।
२३

४९९४६०

Liquid soap, thermometer, N95 Mask

१२ Examination Gloves, N95 Mask नब�दा इ�टरनेशनल २०७८।१।१६ १९५४९०

१३ Oxygen meter Oxygen Face Mask Oxygen Pipe, Virex Mask, Pulse Oxymeter �यू �स�न इ�टर�ाइजेज ०१/२७/२०७८ १६६६७५

१४ Oxygen Concentrator दामोदर ट� े िड� क�सन� ०१/२८/२०७८ ३३२२२०

१५ Antacid Doxycycline 100mg देवकोटा मेिडकल हल ०२/२५/२०७८ ४९९६३०
Salbutamol 4mg, Ibubrufin

१६ Fridge सेिवका ई�टर�ाइजेज २०७८।०२।
२१

४९९४६०

१७ Head Cover Shoe Cover, Surgical Tape, PPE Set (Disposable),Dettol handwash 500ml �ीका�त ई�टर�ाइजेज ०२/२०/२०७६ ४९९९१२

१८ PPE Set (Disposable), Examination Gloves सुनगाभा जनरल
स�लायस�

०२/२१/२०७८ ४९९४६०

Rectified Sprit

१९ Surgical Blade surgical Mask, KN 95Mask Hand plast Syringe Sanitizer, Face shield िड�बापुर म�टी �पोज �ा
�ल

२०७८।०२।
२१

२०६११२

२० Bed Side Locker, IV Stand Mattress Mayo Trolley, Cupboard Steel, Bed Sheet, Pillow With cover Autoclave Large,
Oxygen Cylinder

देशभ� ट� ेडस� ०३/०७/२०७८ ४४१५४७

२१ Glucometer, Autoclave wrapper cloth रे�मी म��टपप�ज
फाउ�डेशन �ा �ल.

२०७८।०२।
०९

३५२९५५

Chital, Forcep Trolley, Screen C wheel, Dressing Set Wrapper ,Nasal Canula

२२ Face Shield, Surgical Mask �वग��ारी स�लायस� �ा �ल ०३/२२/२०७८ ४९८५५६
Head Cover, Dettol Soap

२३ weight Machine BP Set, Thermometer आशुतोष म�टपप�ज
ट� े िड� �ा �ल

०३/१५/२०७८ १७७९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ Surgical Gloves face Shield Head Cover, Surgical Mask, KN 95 Mask, PPE Gown, Disposable Gown, Head Boot,
Shoes Cover Utility Gloves, Sodium Hydrochloride

ित�सीना स�ज�कल ट� े िड�
�ा �ल

०३/१५/२०७८ ७४३००३

ज�मा ८८९४२७८

२२.३ कोिभडको समयमा राहत �व�प पा�लकािभ�का जनतालाई कोिभड पो�जिटभ भएकालाई �.५०००।०० का दरले, कोिभडबाट मृ�य ुभएकालई �.१३०००।०० का दरले र कोिभडको समयमा सु�केरीलाई �.५०००।
०० का दरले राहत �व�प नगद सहयोग गरेको ज�मा �.२३२५०००।०० िवतरण गरेको पाईयो।

राहत साम�ी िवतरण सं�या �ित�यि� दर ज�मा रकम

सु�केरी खच� ३५ ५००० १७५०००

मृतक २५ १३००० ३२५०००

सं�िमत ३६३ ५००० १८१५०००

ज�मा ४२३ २३१५०००

२२.४ नगरपा�लकाले आ.व. २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच� रकम

राहात िवतरण २३१५०००

�वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन ३९९५८७

आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन २२१५३६७

जनशि� प�रचालन ७०८५७८४

औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ८८९४२७८

अ�य शीष�कमा भएको खच� ९३५७३८

ज�मा २१८४५७५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ 0 �ज�मेवारी 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार वष�को अ��यमा �. १६ करोड
२३ लाख ११ हजार मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. १७ करोड ९५ लाख ३३ हजार �ज�मेवारी सारी �. १ करोड ७२ लाख २२ हजार बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा �प� गनु�पद�छ । िव�ीय �ितवेदन
मलेपफानं २७२ अनुसार �े�तानुसार बाँक� रकम � ४३३०२३३९९।१२ देखाएकोमा ब�क तथा नगद बाँक� � ३५६५८३८३२।९८ देखाएकोले �े�ता भ�दा ब�क � ७६४३९५६६।१४ घटी देखाएकोले �माण पेश
गनु�पन� �

७६,४३९,५६६.१४

२४ ० आ�त�रक आय अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानुन अनुसार कर लगाउनुपन� तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले यस वष� िविभ� शीष�कमा �.

७६३८१७१४१ अनुमान गरेकोमा अनुमानको �.२३.६० अथा�त् १८०३२८०४६ आ�दानी गरेको छ ।

राज�व संकेत आ�दानी शीष�क अनुमान कुल आ�दानी

११३१३ एक�कृत स�प�� कर १२,०६,४२,३०५ ३,४१,८६,७५९

११३१४ भुिमकर/मालपोत २०,००,००० १५,६३,३१७.३६

११३२१ घरवहाल कर ७,७०,३३,४३३ २,५८,०१,१६१.३५

१३४११ अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान ९,५०,००,००० १,५७,०९,६८२

१४१५१ सरकारी स�प��को वहालबाट �ा� आय ७,००,००,००० ०

१४२१६ िनजी धारा वापतको शु�क ३,००,००० १३,०००

१४२२१ �याियक द�तूर १,००,००० ४,८४०

१४२२३ िश�ा �े�को आ�दानी ५,००,००० ०

१४२४२ न�सापास द�तुर १७,००,००,००० ५,४६,६९,९१८.५४

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ३,४३,४७,७०७.३८ २,३९,०१,९४२.३०

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ५०,००० ५६,७००

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर १,००,००० ५७,८००

१४२४९ अ�य द�तुर १,५०,००,००० १,७२,६५,३५७.२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर १,००,००,००० ६४,२७,५६९

१४३१३ धरौटी सदर�याहा १,००,००० ६,७०,०००

३२१२२ ब�क मौ�दात १६,८६,४३,६९५.६२ ०

ज�मा ७६,३८,१७,१४१ १८,०३,२८,०४६.७८

२५ 0 राज�व अिभलेख 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । तर यस नगरपा�लकाले उ�न
बाँक� रहेको रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । जसबाट उ�नुपन� राज�वको समि�गत लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख तयार गरेको छैन । यसतफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

२६ ३ २०७७-७-१३ आ�त�रक आय असुली बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काया�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र
सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बढी िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभागीय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने
�यव�था छ। यस पा�लका अ�तग�तका वडाह�ले कितपय वडाह�ले १५ िदनपिछ र कितपयले मा�सक �पमा मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ ।

२७ ० मूल अिभलेख खाता 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १० को उपदफा (१) मा ��येक गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको अनुसुची ५ बमो�जमको ढाँचामा मूल अिभलेख
अ�ाव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । �य�तै लाभ�ाहीको तोिकए बमो�जमको िववरण िनिद�� गरी समयाव�धिभ��यव�थापन सूचना �णाली (एम.आइ.एस.)मा �िवि� गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस नगरपा�लकाले सवै
लाभ�ाहीको तोिकएको ढाँचामा अिभलेख राखेको पाइएन । नगरपा�लकाले काय�िव�धको पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ ० दोहोरो नाग�रकता 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १० र ११ मा लाभ�ाहीको नाम �यव�थापन सूचना �णालीमा �िवि� गरी प�रचय प� जारी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । यस
नगरपा�लकाले एउटै चौमा�सकमा िन�नानुसार लाभ�ाहीलाई दोहोरो नाग�रकता न�बरउ�ेख गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गरेको छ । नाग�रकता न�बर दोहोरो उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेकोले वा�तिवक लाभ�ाही
पिहचान ह�न सकेन। के कारणले नाग�रकता न�बर दोहो�रएको हो सो पिहचान गरीवा�तिवक लाभ�ाही बाहेकलाई भ�ा िवतरण भएको नभएको यिकन गरी दोहोरो भ�ा िवतरण भएको ख�डमा दोहोरो परेको रकम असुल
गनु�पन� �.

�यि�गत नं. लाभ�ाहीको नाम ज�म िमित ना. नं. वडा िक�ता भु�ानी रकम बढी भु�ानी

2000123007484 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ �थम १२००० ८०००

2020123000776 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ �थम ८०००

2000123007484 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ दो�ो १२००० ८०००

2020123000776 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ दो�ो ८०००

2000123007484 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ ते�ो १२००० ८०००

2020123000776 रा�धका देवी खनाल ३०।१२।२००० नभएको ६ ते�ो ८०००

2004081002222 स�तमाया �े� १०।०८।२००४ ११८३ ६ �थम २४००० १२०००

ज�मा ३६०००

३६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ ० ठे�कामा �ित�पधा�को अव�था 
यस वष� भएका इ िवड तथा हाड� किपमाफ� त भएका ठे�काह�को नमूना परी�ण गरी हेदा� �ित�पधा�को ��थित देहाय बमो�जम दे�ख�छ ।

काम लागत अनुमान ठे�का रकम बोलप�मा सहभागी सं�या घटी/बिढ �ितशत कैिफयत

गणेशमान �मृित भवन ��थत ACP जडान काय� १४६०११८ १४५९८१८ १ ०.१२ �ितशत घटी ई िबड

�टेशनरी तथा मसल�द साम�ी ख�रद ४४८५५५५ ४४४९३५८ ४ ०.९९ �ितशत घटी हाड�कपी

Supplying of Hume pipe ,HDPE pipe and fitting for ward no 8 १९९९१०१ १९९२१६४ ३ ०.३५ �ितशत घटी हाड�कपी

�यचुाटार भैरवी खानेपानी ओभरहेड वाटर �ाङक क�सट��सन २३५५४२८३ २३४९३५६५ १ ०.२६ �ितशत घटी ई िबड

क�ाबारी पोखरीडाडाँ सडक �तरो�ती २१२२४२५ २१०५८७८ १ ०.७९ �ितशत घटी ई िबड

ब�धुमाग� ढलान ि�यापु�ी भवन �तरो�ती १२७७४०३४ १२४८७३३१ १ ०.७० �ितशत घटी ई िबड

इ िवड माफ� त भएका ठे�कामा समेत एउटा मा� ठे�का परेकोले ठे�कामा �ित�पधा� �समीत भएको दे�ख�छ । पा�लकाले के कित कारणले गदा� ठे�कामा �ित�पधा� कम भएको सो यिकन गरी �ित�पधा� बढाउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

३० 0 घटी काय�स�प� 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को िनयम १२७ मा काय��वीकार �ितवेदन तयार गन�, िनयम १२५ मा काय�स�प� �ितवेदन तयार गन� र िनयम १२८ मा ख�रद स�झौता उलंघन भएमा उपचारको �यव�था छ । पा�लकाले
ठे�कामाफ� त गराएका देहायका योजनामा स�झौतामा उ�ेख भएभ�दा घटी काय� गरेको अव�थामा समेत काय��वीकार गरी ठे�का स�प� गरेको �प� आधार खुलाएको दे�खएन । उ� काय� पुन:अ�य िनमा�ण �यवसायी
माफ� त गराँउदा लागत वृि� ह�ने भएकोले तोिकएको स�झौता बमो�जमको काय� गराउनुपद�छ ।

आयोजना िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम काय��वीकार रकम घटी काय�स�प� घटी काय�स�प� �ितशत

वृहत उधानपाक�  तथा योग के�� ि�पुरासु�दरी क�सट��सन १८४९६२२ १५१९५४० ३३००८२ १८

ह�सटार खानेपानी योजना िशवदतुी िनमा�ण सेवा ३९११९४८ ३२८४३०१ ६२७६४७ १६

ज�मा ९५७७२९

३१ ० बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपदफा १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�इ
र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । देहायको �योजनका लािग पाइप लगायतका साम�ी ख�रद गदा� पा�लकाले पा�लका तथा �ज�ा
दररेटको आधारमा ख�रद गनु�पन�मा सो भ�दा बढी दरमा ख�रद गरेकोले बढी भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

८८६,५४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौ न उपभो�ा सिमित/स�लायस� िववरण पा�लका दर (�याटसिहत) भु�ानी दर(�याटसिहत) बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी

२१७ जय�ती टोल खानेपानी उ स 110mm HDPE 10kg १०९५ ११२१ २६ ४८४ १२५८४

२२४ �समधारा खानेपानी तथा संर�ण उ स ६ 110mm HDPE 10kg १०९५ ११२१ २६ ६०५ १५७३०

३७५ �समधारा खानेपानी संर�ण का लािग ख�रद 63mm 10 kg ३६६ ५०३ १३७ ६०० ८२२००

४१३ सारथी मिहला सिमित खानेपानी उ स GI pipe 50 mm ९३० १५७६ ६४६ १२० ७७५२०

सारथी मिहला सिमित खानेपानी उ स 90 mm ७५१ १२०९ ४५८ १२० ५४९६०

४१५ वडा नं ८ र वडा नं २ गौरीगणेश माग� उ स 63mmPN16 ३६८ ५९१ २२३ १५० ३३४५०

वडा नं ८ र वडा नं २ गौरीगणेश माग� उ स 25mmPN16 ६० १०० ४० ३०० १२०००

वडा नं ८ र वडा नं २ गौरीगणेश माग� उ स 32mmPN16 ९८ १६३ ६५ १५०० ९७५००

वडा नं ८ र वडा नं २ गौरीगणेश माग� उ स 20mmPN16 ३५ ६५ ३० १७०० ५१०००

४४३ वडा नं ८ को लािग 75 mm PN 16 ५२२ ७५८ २३६ ६५० १५३४००

५३१ छ�डोल िदगो िवकास उ स 32 mm GI union ५४२ ९६० ४१८ ६ २५०८

छ�डोल िदगो िवकास उ स 40mm HDPE pipe 6 kg १०२ १९८ ९६ १२०० ११५२००

छ�डोल िदगो िवकास उ स 32 kg HDPE 6kg ७५ १५२ ७७ ३०० २३१००

छ�डोल िदगो िवकास उ स 40mm GI union ६७१ ११८६ ५१५ १० ५१५०

छ�डोल िदगो िवकास उ स २ इ�चको गेटभ�भ ६२३७ १५२५५ ९०१८ २ १८०३६

छ�डोल िदगो िवकास उ स िपिभसी पानी�ाङक� १०००० �ल ११९७८० १६३८५० ४४०७० ३ १३२२१०

ज�मा ८८६५४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ १०२ २०७७-६-२६ मालपोत काया�लय कलंक�को सभाहल �तरो�ित 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ मा पाचँ लाख �पैयास�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,मालसामान वा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । उ� िनयमावलीको िनयम ८४ मा
� २० लाख स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,मालसामान वा परामश� सेवा �सलब�दी दरभाउप�माफ� त ख�रद गनु�पन� तथा � २० लाख भ�दा मा�थको लागत अनुमान भएमा ठे�कामाफ� त गनु�पन� �यव�ठा छ । यस
नगरपा�लकाबाट मालपोत काया�लय कलंक�को सभाहल �तरो�ितका लािग � २५ लाख बजेट िविनयोजन भएको छ । सो कामका लािग िनयमानुसार लागत अनुमान नबनाई फिन�चरज�य साम�ीह� (पदा� ,काप�ट,कुस�
,एसी लगायतका ) िविभ� आपूत�कबाट िविभ� िमितमा ख�रद गरी � २१६९६५६।०० रकम भु�ानी भएको छ । िनयामावलीको �यव�थाअनु�प �याकेज बनाई ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

३३ ३७३ २०७८-१-२४ �याुचाटार कभड�हल िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४(च) मा �थानीय तहको हकमा १५ �ितशत दे�ख माथीको भे�रयसन सो िनकायको सव��च काय�कारी िनकाय�ारा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �याचुटार कभड� हल
िनमा�णका लािग ठे�का नं MR/NCB/W/19/2076-77 बाट राजरोज क�सट��सन सँग � १९३७९५७।०० मा ठे�का स�झौता गरेको छ । लागत अनुमानमा � ६७३१३६।०० ( ३४.७३ �ितशत) घटाई संसो�धत
लागत अनुमान � १२६४८२१।०० कायम गरी �मुख �शासक�य अ�धकृत बाट �वीकृत गराएको पाइयो । ऐनको �यव�था बमो�जम सव��च िनकायबाट भे�रयसन आदेश जारी गनु�पन�मा गरेको पाइएन । ऐनको �यव�था
बमो�जम भे�रयसन आदेश जारी ह�नुपन� �

६७३,१३६
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३४ ९६ २०७७-६-२५ िवतरण भरपाई 

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��ाइ गन� कागजात सिहतको लेखा राखनुपन� र भु�ानी गदा� रीत पुगे नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले भौ नं. ९६ िमित २०७७।६।२५ मा केिभड १९ को ब�दाब�दीमा िन�न सामानह� िवतरण गरेको भनी नेपाल िश�क संघलाई गरेको छ । िवतरण भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

�स.नं. सामानको िववरण प�रमाण दर मू�य

१ �वामी चामल १७५० केजी ७० १२२५००

२ चना ७० केजी ११० ७७००

३ केराउ ७१ केजी ८५ ५९५०

४ मुसुरो ७२ केजी १२० ८४००

५ िचउरा १४० केजी ७० ९८००

६ नुन ७० केजी २० १४००

७ िचनी ७० केजी ७३ ५०८०

८ तेल �व��तक ७० �ल १३६ ९५४०

९ साबुन लाइफवाइ ७० िपस २६ १७९६

१० झोला �लाि�क ३ केजी २६५ ७९६

ज�मा १७२९६२

१७२,९६२

३५ �पेिशिफकेसन 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा साव�जिनक िनकायले मालसामान ख�रद गनु� अिघ �यस स�ब�धी �पे�सिफकेशन तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै साम�ी आपूित� भैसकेप�चात �पेिशिफकेशन बमो�जमको
साम�ी �ा� भए नभएको िनरी�ण गरेर मा� �ज�सी खातामा चढाई भु�ानीको लािग �सफा�रश गनु�पद�छ । माग फारम, ख�रद आदेश ,ख�रद िबल, दा�खला �रपोट� तथा ह�ता�तरण फारममा �पेिशिफकेसन खुलाएको
नपाइएकोले ख�रद ग�रएका साम�ीह� सही गुण�तर तथा �पेिशिफकेशन अनुसार �ा� भए नभएको स�ब�धमा यिकनगन� सिकएन । साम�ी ख�रद गदा� �पेिशिफकेसन खुलाएर मा� ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।
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३६ बरबुझारथ 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयामावली, २०७७ को िनयम १०३ मा कुनै कम�चारी स�वा, बढुवा वा अवकाश वा अ�ययन िवदा वा असाधारण िबदा ज�ता लामो िबदामा ब�दा वा अ�य कुनै कारणले आफु
काय�रत काया�लय छोडी जादाँ वा सो कामबाट अलग ह� ँदा आ�नो �ज�मामा रहेका नगद, �ज�सी मालसामान,िव�ीय कारोवारको �े�ता तथा साव�जिनक ख�रदसँग स�ब��धत कागजात र अ�य सररकारी कागजात आिद
ज�ता सरकारी स�पित वा �े�ता वहालवालालाई वा बहालवाला नभएमा काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीलाई बरबुझारथ गनु�पन� र बु�झ�लने कम�चारीले �य�तो स�पित,से�ता तथा सूचना तु��त बु�झ�लनुपन� �यव�था
छ । यस काया�लयबाट अिनवाय� अवकास ह�नुभएका लेखा अ�धकृत �ी किपल �साद पौडेलाको �ज�मामा रहेको � ९०७४० मा ख�रद ग�रएको सामसुङ नोट १० लाईट (�ज�सी दा�खला नं ८३) िफता� नगरेको
दे�खएकोले उ� मोवाइल यथािश� पा�लकामा िफता� दा�खला गनु�पन� अ�यथा िनजबाट असुल गनु�पन� �

९०,७४०

३७ ५४२ २०७८-३-३१ �यापकटर ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�इ, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले साई बाबा
हाड�वेयर लाहानबाट � २६४०००।०० मा ७ थान �यापकटर मे�सन ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । उ� �यापकटर मे�सन हालस�म िवतरण गरेको पाइएन । िकसानह�लाई �यापकटर िवतरण गरी भपा�इ पेश गनु�पन� �

२६४,०००

३८ 0 कानूनी स�ाहकार 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न
पाउने �यव�था गरेको छैन । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूित� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर �याियक सिमितको कानुनी स�ाहकारका �पमा
अ�धकृत�तर तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी धन�साद शमा�लाई िनय�ु गरी मा�सक �.३२०००।०० का दरले �.४१६०००।०० र अ�ा अदालतमा वहस पैृरवी गन�का लािग कानूनी स�ाहकारका �पमा किपल राज
पुरीलाई िनयिु� गरी मा�सक �.१७०००।०० का दरले �.२२१०००।०० समेत गरी ज�मा �.६३७०००।०० भु�ानी गरेको पाइयो ।
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३९ �यचुाटार भैरवी खानेपानी ओभरहेड �ाङक� 
पा�लकाले �यचुाटार भैरवी खानेपानी ओभरहेड �ाङक� िनमा�णका लािग � २०८७१४२१।००(�याट तथा �ोिभजनल सम बाहेक) को लागत अनुमान बनाएको छ । Technical Evaluation का लािग Bidding

Document को Specific Construction Experience मा At least one contract of Government project of overhead tank construction work within the last 10 years ,with the value of at least NRS

17000000.00 (without VAT ) complete र construction Experience in key activities मा RCC Water storage structure(overhead tanks) in a single contract, at least 1 number of not less than

200,000 liters capacity तथा one government project comprising pile foundation works in a single contract of at least 10 m depth of each pile ह�नुपन� कुरा उ�ेख छ । पा�लकाले उ� काय�का लािग
४ पटकस�म इ िवड गरेको पाइयो । २०७६।१०।२९ मा राजधानी दिैनकमा सुचना �कासन गदा� A.M Construction and Company p. ltd ले मा� बोलप� दता� गरेको पाइयो । २०७६।१२।३ मा �ािव�धक ��ताव
खो�दा को Specific Construction Experience in key activities मा one government project comprising pile foundation works in a single contract of at least 10 m depth of each pile को अनुभव
नभएको भनी पुन: बोलप� गन� िनण�य गरेको पाइयो । यस काय�का लािग िमित २०७७।२।२९ मा दो�ोपटक सुचना आ�ान गरेकोमा कुनै पिन बोलप� E-gp बाट दता� ह�न नआएको भनी २०७७।३।३ को िनण�य भएको छ
। २५ जुन २०२० मा पुन ते�ोपटक सुचना आ�ान गरेकोमा ३ वटा बोलप�दाताले �ािव�धक ��ताव पेश गरेकोमा Maharjan saptapath purnachandi j.v को Networth Negative देखीएको र Om Buddha

Harittara j.v को Specific Construction Experience in key activities मा one government project comprising pile foundation works in a single contract of at least 10 m depth of each pile को
अनुभव नभएको पाइएकोले सारभुत �पमा �भाव�ाही नभएको ठहर मु�याङकन सिमित�ारा ग�रएको छ भने Nagarjun -Nir J/V भने �ािव�धक �पमा सफल भएको पाइयो । Nagarjun -Nir J/Vको आथ�क ��ताव
खो�दा लागत अनुमान भ�दा (४.९५ �ितशत) बढीमा कवोल गरेकोले ठे�का अ�वीकर ग�रएको छ । २०७७।६।२८ मा पुन: �.२०५१७०६५।०० (�याट बाहेक) को नयाँ लागत अनुमान बनाई बोलप� आ�ान ग�रएको
छ भने Nagarjun -Nir J/V ले मा�ै ��ताव दता� गरेको छ । �ािव�धक र आ�थ�क दवुमैा सारभुत �पमा �भाव�ाही भई � २०४६३३३३।०० (�याट बाहेक ०.२६ �ितशत) मा� घटीमा स�झौता गरेको छ । साव�जिनक
ख�रद अनुगमन काया�लयबाट �काशन भएको Standard Bidding Document को २.४.२ Specific construction experience को Construction Experience in key activities मा�दा गराउनुपन� कामको ८०
�ितशत मा� अनुभव माग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले २ लाख �लटरको ओभरहेड �ाङक� बनाउने गरी लागत अनुमान बनाएकोमा सरकारी काया�लयमा २ लाख �लटरकै �ाङक� बनाएको अनुभव माग गरेकोले
�ित�पधा� �सिमत भएको दे�ख�छ । पा�लकाले य�ता शत� रा�दा िनयामक िनकाय,साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको पालना गरी �ित�पधा� बढाउनेतफ�  �यान िदनु पद�छ । भौ न ४७५/ २०७८।३।२७ बाट नेपाल
बंगलादेश बैकको २०२१।९।२३ स�मको �याद भएको ए िप �ज राखी � २०१५५००।० पे�क� उपल�ध गराएको छ ।
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४० िविभ� गैर सं�थामाफ� त काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ बमो�जम जनचेतना स�ब�धी ता�लम, अिभमु�खकरण,सवलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थामाफ� त गराउदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने
भएमा साव�जिनक िनकायले गैर सरकारी सं�थामाफ� त तोिकय बमो�जमको �कृया अपनाई �य�तो काय� गराउन स�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयामावली, २०६४ को िनयम ९९ अनुसार गैरसरकारी
सं�थाबाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�यकता, िक�सम,समयाव�ध, कामको गुण�तर, जनशि� र काय� स�चालन िवधी सिहतको काय� �े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोिट लागत अनुमान तयार गनु� पन�
�यव�था छ । िनयम ९९(२) मा साव�जिनक िनकायले दश लाख �पैयास�मको काम गराउनको लािग �य�तो काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सूचीमा समावेश
भएका गैर सरकारी सं�थालाई क�तीमा १५ िदनको अव�ध िदइ राि�� य�तर वा �थानीय �तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव माग गरी माग अनुसार पन� आएका ��तावह�
��तावदाताको रहोवरमा खोली मुचु�का तयार गन�, मु�याङकन सिमितले काय��े�गत शत� पुरा गरी �यनुतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको ��ताव �वीकृितका लािग लािग साव�जिनक िनकाय सम� �सफा�रस गन� र
��ताव �वीकृत भएका ��तावदातासँग स�झौता गरी काय�स�प� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमको �यव�था िवपरीत एउटा काय��म स�चालन गदा� कुनै एउटा सं�थाले नगरपा�लका सम� ��ताव पेश गरी
सोही ��ताव सिहतको िनवेदनको आधारमा सो सं�थालाई काय��म सं�ालन गन� स�झौता गरी काय��म स�प� गरेको िबल भपा�ई एवं �ितवेदन पेश गरे प�चात पा�लकाले भु�ानी िदने गरेको पाइयो । ऐनको पालना नगरी
स�झौताको आधारमा भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स नं. संझौता ग�रएको सं�था काय��म भु�ानी रकम योजना

१ ओज�वी मिहला समुह िकशोर िकशोरी आ�मर�ा ता�लम ३००००० सामा�जक िवकास

२ सृजन�सल गोदावरी िवकास के�� च�पल बनाउने ता�लम ३००००० नगर�त�रय

३ िशतल �यटुी पाल�र �यटुी पाल�र ता�लम ३००००० नगर�त�रय

४ आदे�वर मिहला िवकास सिमित उ�ोषण ता�लम २००००० वडा�त�रय

५ ितनधारा नमुना मिहला समुह मखमली जु�ा बनाउने ता�लम ५००००० नगर�त�रय

६ निवन सपना नेपाल लागु औषध िव��को अिभयान ४००००० नगर�त�रय

७ चाहना प�रवत�न नेपाल �वा��य साम�ी िवतरण िव�ालयमा १०००००० नगर�त�रय

८ नेपाल मिहला संघ वृ� लि�त काय��म ४००००० नगर�त�रय

९ तारके�वर कमलपोखरी मिहला समुह िविवध िशष�क अ�तग�त �चार �सार काय��म ४००००० वडा�त�रय

१० जन अ�धकार सरोकार महासंघ नेपाल ढाका बुनाई ता�लम ४९९५०० नगर�त�रय

११ Mountain Thought Consultancy Pvt. ltd. सरसफाई तथा चेतनामुलक काय��म २९९००० नगर�त�रय

ज�मा ४५९८५००

४,५९८,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ िविभ� सोझै ख�रद

: 
सोझै ख�रद साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत 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 सोझै ख�रद गरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं. िववरण भु�ानी पाउने फम� रकम

८१३/३/२९ पानी �ा�ी ख�रद ओम शा�ती ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ३२७७००

८१३/३/२९ क��यटुर पा�स� �य ुप��डत पशुपित क��यटुर २९७५१२

५७१/०७८/१/२७ काया�लय िकचन साम�ी ख�रद अ�जता म��टपप�ज फाउ�डेशन ४८४७२९

२१०।२०७७।८।२६ िश�ा स�ब�धी िविभ� साम�ी छपाइ �ेया म�टीपप�ज ३७६२९०

२१०।२०७७।८।२६ िश�ा स�ब�धी िविभ� साम�ी छपाइ सर�वती ि��टीङ ए�ड ट� ेडस� ३७६२९०

२१०।२०७७।८।२६ िश�ा स�ब�धी िविभ� साम�ी छपाइ अ�जता म��टपप�ज फाउ�डेशन ४५१५४८

१६३।२०७७।७।२६ इले��ट�क लाइट ख�रद रे�मी म��टपप�ज फाउ�डेशन ४९६३५२

१६३।२०७७।७।२६ इले��ट�क लाइट ख�रद आशुतोष म��टपप�ज फाउ�डेशन ४२५४४५

ज�मा २८५९५७६

२,८५९,५७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ २७ २०७८-१-१३ हा�जर बेगर तलबः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ ��तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भपा�ई र कागजात संल� भए
वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ। एक िव�ालय एक नस� काय��म अ�तग�त काय�रत ३ जना �टफ नस�को तलब भ�ा भु�ानी गदा� िनयिु� िमित तथा िव�ालयले
�मािणत गरी पठाएको हा�जर िमित िभडाई हेदा� हा�जर भएको िमित भ�दा अगािडको िमितबाट तलब भ�ा भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत बाट असुल गनु�पन� �.

नाम तलब �केल हा�जर िमित तलब भु�ानी िमित बढी भु�ानी

रिमला बुढाथोक� २८२०० ११/१७/२०७७ ०७७/११/१२ ४७००

समृि� खनाल २८२०० ११/१८/२०७७ ०७७/११/१२ ५६४०

सिवना �े� २८२०० १२/०८/२०७७ ०७७/१२/१ ६५८०

ज�मा १६९२०

१६,९२०

४३

िश�क दरब�दी र पदपूित�

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

िश�क दरब�दी र पदपूित� नागाजु�न नगरपा�लका

�.स िव�ालयको नाम ज�मा िश�क दरब�दी पदपूित� करार पदपूित� कुल िव�ाथ�

१ अमर�योित मािव २५ २५ ८ ५६९

२ यवुा सहभािगता मािव १९ १९ २ ३८८

३ बालबोध मािव १७ १७ ६ १४८

४ ह�चोक मािव १४ १४ ५ २०५

५ र�नरा�य मािव २१ २१ १ ३८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सीताराम मािव २३ २३ २ ३३७

७ बालिवकास मािव १४ १४ ७ २७६

८ जनउ�ार मािव २० २० १ ४९१

९ सीतापाइला मािव १९ १९ ७ ४०८

१० प�क�या मािव १७ १७ ० १८७

११ भीमढंुगा मािव ७ ७ १ १६३

१२ इंचगुनारायण आिव १० १० २ १०४

१३ महेशनारायण आिव २ २ २ १२

१४ इ�� आिव २ २ ० २४

१५ सीतावालिवकास आिव ९ ९ २ २४६

१६ मजुवा आिव २ २ १ ३७

१७ क�पे�वर आिव २ २ ० २६

१८ �योित आिव ३ ३ ० ३०

१९ सर�वित आिव ७ ७ २ ५१

२० कम�सानते�लन गु�वा १ १ १ ९९

कुल ज�मा २३४ २३४ ५० ४०९०

�यून िव�ाथ� सं�या भएका िव�ालयह� स�भा�यताको आधारमा मज� गन� एवं िश�कको दरब�दी िमलान काय�मा पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

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

िश�ा काय��म काय��वयन पु��तका २०७७/७८ को ८.४ मा िव�ालयको भौितक िनमा�ण स�ब�धी �यव�था अनुसार आ�थ�क वष�को जे� मसा�तस�म िनमा�ण काय� स�प� गरी अषाढ १५ गतेस�म िनमा�ण काय� स�प�
�ितवेदन तयार तथा �मािणत गरी एक �ित �थािनय तहमा तथा एक�ित िव�ालयमा रा�नुपद�छ। यस पा�लकाले यस बष� अनुदान उपल�ध गराएको िन�न िक�समको २ कोठे भवन िनमा�ण तथा शौचालय िनमा�ण
अनुदानको काय�स�प� तथा निवनतम �िव�धमा आधा�रत िश�ा अ�तग�त खच�को पु��ाई गन� कागजात पेश नभएकोले सो �माण पेश गनु�पन�।

गो. भौ.नं./िमित िव�ालयको नाम काय��म अनुदान रकम

२२९/०७८/०३/२७ क�पे�वर मा.िव. रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त २ कोठा िनमा�ण १८०००००

२२९/०७८/०३/२७ र�नरा�य मा. िव. १८०००००

२२०//०७८/०३/२७ र�नरा�य मा. िव. खानेपानी तथा शौचालय िनमा�ण ६०००००

२२०/०७८/०३/२७ प�क�या मा. िव. निवनतम �िव�धमा आधा�रत िश�ा ६५००००

ज�मा ४८५००००

४,८५०,०००

४५ अवकासपिछको तलव 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भपा�ई र कागजात संल� भए
वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ।संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त तलब भ�ा भु�ानी गदा� बैशाख १ गतेबाट अवकास �ा� �वा�य चौक�मा
काय�रत �थायी कम�चारी हे. ई. �ी अजु�न बहादरु ख�का (सहायक पाँचौ ) लाई २०७८ बैशाख, जे� र आषाढ ३ मिहनाको देहायबमो�जमको अवकासपिछको तलब भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम
स�ब��धत �यि�बाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित मिहना तलब �केल ज�मा मा�सक तलब कर क�ी गरेको रकम भु�ानी भएको बढी तलब

(७ + २ = ९ �ेड सिहत)

१६०/०७८/०१/२१ बैशाख २८२०० ४२७२६ ४२७.२६ ४२२५२

१७५/०७८/०३/०३ जे� २८२०० ४२७२६ ४२७.२६ ४२२५२

२१४/०७८/०३/२५ आषाढ २८२०० ४२७२६ ४२७.२६ ४२२५२

ज�मा ज�मा १२६७५८

१२६,७५८

४६ कृिष अनुदान 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदानबाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन
गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म बनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह� ँदा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई
आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो(संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको यिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ । कृिष तथा पशु शाखाबाट यस आ.व. २०७८।७८ मा
स�प� भएका अनुदानका काय��मह� यस�कार छन।

�स. नं. िववरण रकम संघबाट �देशबाट पा�लकाबाट

शसत�बाट

१ �धानम��ी कृषी आधुिनिककरण अ�तग�त तरकारी पकेट काय��म २ वटा फम�लाई (५० % अनुदान) २४०००००

२ िड�जटल िमिन �याब �थापना (शत % अनुदान ५०००००

३ बह� उदे��यय नस�री �थापना ( सत % अनुदान) २०००००

चालुबाट िकसानबाट पा�लकाबाट

१ ५०% अनुदानमा तरकारी िवउ िवतरण ५००००० ५०००००

२ शत % अनुदानमा तरकारी िकट ० ५००

३ शत % अनुदानमा तरकारी िवउिवजन िवतरण ० ६०००००

४ शत % अनुदानमा गह� ँको िवउ िवतरण ० १०००००

५ ५०% अनुदानमा तो�रको िवउ िवतरण

६ ९०% अनुदानमा कौशी खेितको लागी �ा�ा�रक मल िवतरण ३०००० ३०००००

७ शत �ितशत अनुदानमा मकैको िवउ िकट िवरतरण ० १०००००

८ ५० % अनुदानमा ��े िवतरण १००००० १०००००

९ ५० % अनुदानमा धानको िवउ िवतरण २००००० २०००००

१० मौरी चरणको लागी िचउरी तेजप�ा लगायतका िव�वाको वृ�ारोपण ० १०००००

११ ९०% अनुदानमा फलफुल िव�वा िवतरण ४०००० ४०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ ९०% अनुदानमा क�पो� िबन िबतरण ४५००० ४५००००

१३ जैिवक िवषादी िनशु�क सेवा �वाह ० २०००००

१४ शत % अनुदानमा धानको िवउ िकट िवतरण ० १०००००

ज�मा

पशू तफ�

१ लागत साझेदा�रमा गाई �वध�न काय��म (टे�डरमाफ� त ख�रद गरी िवतरण) २४५३००० २४५३००० १२५००००

२ �यापकटर ख�रद (घाँस टु�याउने मेिशन) ७ वटा ख�रद िवतरण नभएको २६४००० पंुजीगतबाट

३ �यवसाियक फम� सु�ढीकरण गाई, भ�सी फाम�मा काउ�याट िवतरण काय��म २४०००० ३० वटा

४७ १६१ २०७७-७-२६ पदा�धकारी थप सुिवधा 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�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 उ�ेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले पदा�धकारी, सद�य तथा सभाका सद�यको लािग कुनै सुिवधा िनधा�रण गनु�पदा� यस ऐनमा तोिकएको सुिवधालाई अ�धकतम
मानेर आ�नो अ�धकार �े�िभ� रहेर आ�थ�क �ोत तथा �मताका आधारमा िनधा�रण गन� स�ने �यव�था गरेको छ । जसअनुसार पदा�धकारीह�लाई चाड पव� खच� वापतको रकम भु�ानी िदन िम�ने दे�खँदनै । यस
�थानीय तहले २०७७।०७।०२ को िनण�य नं. ४ अनुसार िन�नानुसार ५४ पदा�धकारीह�लाई चाडपव� खच� वापत �.१०७००००।०० खच� लेखेको छ । कानूनमा �यव�था नभएको उ� रकम स�ब��धत
पदा�धकारीबाट असुल गनु�पन� �.

�.सं. नाम थर पद चाडपव� खच�

1 मोहन बहादरु ब�नेत �मुख ५००००

2 सूिशला अ�धकारी उप �मूख ५००००

3 राम च�� लामा वडा अ�य� ३५०००

4 थुमराज के.सी वडा अ�य� ३५०००

5 �ेम लाल �े� वडा अ�य� ३५०००

6 क�ण कुमार बलामी वडा अ�य� ३५०००

7 महेश �रमाल वडा अ�य� ३५०००

१,०७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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8 राजे�� बुढाथोक� वडा अ�य� ३५०००

9 रमेश �साद गौतम वडा अ�य� ३५०००

10 शु� बहादरु तामाङ वडा अ�य� ३५०००

11 रामकृ�ण भ�राई वडा अ�य� ३५०००

12 सु�दर बहादरु के.सी वडा अ�य� ३५०००

13 गोमा सुवेदी ढंुगाना नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

14 च�दा �े� नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

15 िबमला मह�जन नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

16 रमा चा�लसे खनाल नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

17 सा�ता लामा नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

18 क�पना नेपाली नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

19 बाबु कृ�ण नेपाली नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

20 िबधा नेपाली नगर काय�पा�लका सद�य ३५०००

21 रामे�वर लामा सद�य १००००

22 जुजुन लामा सद�य १००००

23 च���का िव�वकमा� सद�य १००००

24 लङकेस लामा सद�य १००००

25 सानु वीर नगरकोटी सद�य १००००

26 रा�धका दना�ल सद�य १००००

27 उमेश लामा सद�य१०००० १००००

28 िकशोर नगरकोटी सद�य १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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29 शुिशला नेपाल सद�य १००००

30 िनरा गजमेर सद�य १००००

31 िवशे�वर �साद ढु�ाना सद�य १००००

32 िव�ण ु�साद भ�राई सद�य १००००

33 बु�माया पुतुवार नगरकोटी सद�य १००००

34 क�पना बसेल सद�य १००००

35 केशब थापा सद�य १००००

36 शु� बहादरु लामा सद�य १००००

37 ह�जुला राई िबक सद�य १००००

38 देवे�� राज िगरी सद�य १००००

39 कुमार तामाङ सद�य १००००

40 सिवना घले सद�य १००००

41 पुतली प�रयार सद�य १००००

42 िव�वकर लामा सद�य १००००

43 शिश �साद िगरी सद�य १००००

44 िदना नेपाली सद�य १००००

45 का�छा लाल तामाङ सद�य १००००

46 महान बहादरु तामाङ सद�य १००००

47 रामे�वरी ठकुराठी सद�य १००००

48 सिवना िमजार सद�य १००००

49 िद�लप �रसाल सद�य १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np34 of 52

50 भुपे�� कुमार बुढाथोक� सद�य १००००

51 इ��दरा ख�का सद�य १००००

52 �सतल प�रयार सद�य १००००

53 िवदरु प�त सद�य १००००

54 िचिनया काजी िव� सद�य १००००

ज�मा १०७००००

४८ ३४ २०७८-३-२४ स�झौता भ�दा बढी तलब 

ग�रबसँग िव�वे�वर काय��ममा २०७७।७८ को स�झौता अनुसार सामा�जक प�रचा�लका दगुा� देवी बोहरा र अनुशा �स�देलसँग करार स�झौता अनुसार मा�सक सुिवधा �.१५०००।०० का दरले तलब उपल�ध गराउने र
अ�य थप सुिवधा म��ालयको �सफा�रश बेगर उपल�ध नगराउने उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले आ.व. २०७७।७८ मा करार स�झौता नगरी भौचर नं. ३४ िमित २०७८।३।२४ बाट तलब छुट भनी िनजह�लाई मा�सक
�.२०००।०० थप गरी १३ मिहनाको २ जनाको �.५२०००।०० भु�ानी िदएको दे�खएकोले सुिवधा थप भएको स�कल �माण पेस गनु�पन� अ�यथा तलबमा बढी भएको �.५२०००।०० असुल गरी संघीय स��त
कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

५२,०००

४९ 0 शोधभना� 
काठमाड� िवकास �ा�धकरण अनामनगरको िमित २०७७/६/२ को प�ानुसार यस नगरपा�लका अ�तग�त संचालन भैरहेको ईच�ुनारायण ज�गा एक�करण आयोजना स�ब�धी काम काज गन� खिटएका कम�चारीको तलब
भ�ा पिछ सोही आयोजनाबाट शोधभना� ह�ने गरी भु�ानीको �यव�थाका लािग अनुरोध प�ानुसार पा�लकाले आयोजनाको �मुखको १२ मिहनाको तलब वापत १२ मिहनाको ज�मा �.४८४५६०।०० भु�ानी िदएको छ।
उ� रकम स�ब��धत आयोजनाबाट शोधभना� �लनुपन�मा हालस�म �लएको दे�खंदनै । उ� रकम शोधभना� �लई पा�लकाको खातामा दा�खला गनु�पन� �.

४८४,५६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 0 �ो�साहन भ�ा 
�थानीय तहका कम�चारीको भ�ा तथा थप सेवा सुिवधा स�ब�धमा कानून िनमा�ण भईनसकेको अव�थामा �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन,

सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई काय�पा�लको िनण�य गरी िविभ� भौचरबाट कम�चारी एवं जन�ितिन�धह�लाई
िन�न बमो�जम कम�चारी �ो�साहन भ�ाबापत ज�मा �. ६३२७३६८।०० खच� लेखेको िनयिमत नदे�खएको �.

भौ.नं. /िमित िववरण रकम

३५५/०७७/११/०५ साउन दे�ख माघ स�मको �ो�साहन भ�ा सुिवधाबापत नगर �मुख तथा उप �मुख लगायत ४२ जना कम�चारी गरी ज�मा ४४ जनालाई तलबको १०% द�ख ५०% स�मको ३६२७०२९

६४१/०७८/०३/०४ फा�गुनदे�ख असार मिहना स�मको �ो�साहन भ�ा सुिवधाबापत नगर �मुख तथा उप �मुख लगायत कम�चारीको २५८३२२१

७८४/०७८/०३/२८ सवारी चालकह�को फा�गुनदे�ख असार मिहना स�मको ११७११८

ज�मा ६३२७३६८

६,३२७,३६८

५१ कम�चारी बैठक भ�ा 
भौ. नं. २५५/९/९ बाट ए�बुले�स तथा शववाहन ख�रदको लािग ९ वटा वठैक बसी १२ जना कम�चारीलाई ९ वटा वठैकको १५००।०० का दरले �.१६२००।००० र भौ. नं. ११५ िमित २०७७।६।२८ बाट काया�लय र
१० वटै वडाको �ज�सी िनरी�णको लािग १९ कम�चारीलाई १९ वटा बैठकको १०००।०० को दरले �.१८१०००।०० भु�ानी गरेकोमा एउटै सामान ख�रदको लािग ९ पटक र �ज�सी िनरी�णको लािग १९ पटक स�म
बैठक ब�नु औिच�यपूुण� दे�खएन। य�तो काय�मा सुधार गरी आव�यक मा�ामा मा� बैठक बसी िमत�ययी ढंगले खच� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ करार कम�चारी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा
करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । �यसै गरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश,

काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले िविभ� पदमा १०३ जना करार गरी ज�मा �. ३३७६३१८२
भु�ानी गरेको छ। जसम�ये �वा��य करार ७ जना, �वा��य �यालादारी १९ जना र काया�लय सहयोगी ९ जना गरी ज�मा ३५ जना दरब�दी बाहेकका कम�चारीलाई सशत� अनुदानको बजेटबाट करार िनयिु� गरी
बष�भ�रमा ज�मा �.१०५०७१७०।०० भु�ानी गरेको रकम पा�लकाले संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�. सं. कम�चारीको िववरण तलव महंगी पोशाक भ�ा �ो�साहन भ�ा ज�मा �ोत कम�चारी

स�या

१ काया�लय करार २०५९४९९० ११०४००० ६००००० ९५७०२२ २३२५६०१२ आ�त�रक �ोत ६८

२ �वा��य करार ३४८८२९० १६८००० ६०००० ० ३७१६२९० सशत� अनुदान ७

३ काया�लय सहयोगी १६८९४८० ४८००० ८०००० ० १८१७४८० सशत� अनुदान ९

४ �यालादारी �वा��यतफ� ४९७३४०० ० ० ० ४९७३४०० सशत� अनुदान १९

ज�मा ३०७४६१६० १३२०००० ७४०००० ९५७०२२ ३३७६३१८२ १०३

१०,५०७,१७०

�म भौचर
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५३ पदा�धकारी ई�धन सुिवधा 
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
अनुसूची १ मा उ�ेख भएका सुिवधा मा� पाउने �यव�था छ । पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई मा�सक सुिवधा भु�ानी गदा� यातायात खच� समेत भु�ानी गरेको छ। नमुना परी�ण गरी हे�रएका म�ये िविभ� मिहनामा
काय�पा�लका सद�यह�लाई पुन: ई�धन सुिवधा उपल�ध गराएकोले यातायात तथा ई�धन खच� वापतको रकम दोहोरो भु�ानी भएको छ । िनयम / कानूनले नपाउने दोहोरो सुिवधा भु�ानी रकम असुल गनु�पद�छ । बाँक�
मिहनामा दोहोरो सुिवधा िदए निदएको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

गो. भौ/ िमित मिहना जना यातायात मा�सक सुिवधा रकम

३१२/०७७/१०/१५ पौष मिहनाको ई�धन सव ैकाय�पा�लका सद�य २५०० * ८ जना २००००

३६४/०७७/११/०६ माघ मिहनाको ई�धन सव ैकाय�पा�लका सद�य २५०० * ८ जना २००००

३८३/०७७/११/१२ फा�गुण मिहनाको ई�धन सव ैकाय�पा�लका सद�य २५०० * ८ जना २००००

५२५/०७८/१/१० चै� मिहनाको ई�धन सव ैकाय�पा�लका सद�य २५०० * ८ जना २००००

६३८/०७८/३/३ जे� मिहनाको ई�धन ७जना काय�पा�लका सद�य (िव�ा नेपाली वाहेक) २५०० * ७ जना १७५००

ज�मा ९७५००

९७,५००

५४ िविभ� खाजा भ�ा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भपा�ई र कागजात संल� भए
वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ। पा�लकाले िनषेधा�ाको समयमा बैशाख १६ दे�ख जे� मिहनाको ३१ गतेस�म काय� गरेबापत काया�लयका कम�चारी एवं
जन�ितिन�धलाई कोिभड जो�खम भ�ा उपल�ध गराएकोमा सोही समयमा खाजा भ�ा बापत िदनको �. ५००।०० का दरले भौ.नं. ४८/०७८/१/३१ बाट ४७ जनालाई ज�मा �.२९४१००।०० र भौ.नं.

५८/०७८/०३/०१ बाट ४६ जनालाई ज�मा �. ५२१५००।०० भु�ानी गरेकोले कोिभड भ�ा तथा खाजा भ�ा दवु ैभु�ानी भएकोमा दोहोरो भ�ा बापतको खाजा भ�ा रकम ज�मा �.८१५६००।०० असुल ह�नुपन� �.

८१५,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ �ोतमा कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को ८८ बमो�जम सेवा शु�क/भ�ा भु�ानीमा १५% पा�र�िमक कर क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले देहायका भौचर तथा िमितबाट देहायबमो�जमको भु�ानी गदा� १५% कर क�ी
गनु�पन�मा कम कर क�ा गरेकोले बाँक� कर रकम �. ७७९४०८।०० स�ब��धत पदा�धकारी तथा कम�चा�रबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी गरेको रकम क�ी गनु�पन� क�ी भएको रकम कम क�ी भएको रकम

रकम

३४/७७/१०/२२ �वा��य कम�चारीको जो�खम भ�ा बापतको रकम भु�ानी ३५३०२५५ ५२९५३८ ३५३०२ ४९४२३६

४९/७८/१/३१ बैशाख १६ दे�ख ३१ स�मको४३ जनाको जो�खम भ�ा ३४१५९६ ५१२४० ३४१५ ४७८२५

५८/७८/३/१ जे� १ दे�ख ३१ स�मको ४१ जनाको जो�खम भ�ा ६२०६८७.५ ९३१०३ ६२०६ ८६८९७

१०३/७८/३/२९ कोिभड िनषेधा�ाको समयमा वडाका जन�ितिन�ध तथा कम�चारीको ८८ जनाको खाजा खच� १००३००० १५०४५० ० १५०४५०

ज�मा ५४९५५३९ ८२४३३१ ४४९२३ ७७९४०८

७७९,४०८

५६ ७२४ २०७८-३-२३ नगरसभा भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
सभा संचालन खच� शीष�कमा बजेट िविनयोजन गरी गो. भौ नं. ७२४/०३/२३- बाट नगरसभा तयारीको समयमा खिटएका जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह�लाई िमित २०७८/३/१० को नगर सभाको िनय�णअनुसार
नगर�मुख तथा उप�मुखलाई �. ५००००।००, �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �. ४५०००।०० र वडा अ�य�, काय�पा�लका सद�य, तथा �थायी कम�चारीलाई �. ४००००।०० र अ�य डाटा �िव�ीमा खिटने
कम�चारीलाई एक मिहना बराबरको तलब भ�ा बापत ज�मा �.१६०३१५०।०० भु�ानी भएको दे�ख�छ। �थानीय तहले कानून नबनाई नगरसभाबाट िनण�य गरी भ�ा िवतरण गरेको रकम िनयमस�मत दे�खएन। कानून
बनाई िनयमानुसार भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ िविभ� स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सचना �िव�ध �णाली ( �यव�थापन तथा स� चालन ) िनद�िशका,२०७१ को बँुदा नं ४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ूतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध
�णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िबभागबाट �वीकृत गराउनु पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले िन�न भौचर तथा िमितबाट
िन�ानुसार स�टवेयर ख�रद गरी �. २१८०६९४।०० खच� गरेको छ। यस पा�लकाले स�टवेयर ख�रद तथा �योग गदा� सूचना �िव�ध िवभागबाट ��वकृत गराएको पाईएन। सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराएर मा�
य�तो स�टवेयर ख�रद तथा लागू गनु�पद�छ ।

गो. भौ. नं./ िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

९४/२०७७/६/२५ तलब िहसाब खाता �यव�थापन �णाली गभन��स अटोमेशन सोलुशन ४७०३१५

३२३//१०/३१ योजना स�टवेयर ख�रद Smart Tech Nepal Pvt. ltd ४९५०००

६५७/०३/०८ िविवध स�टवेयर स�ब�धी वािष�क सेवा शु�क साि�ला ई�फम�िट�स �ा. �ल. १५९९४०

७२०/३/२३ स�टवेयर (सुचना �णाली खच�) साि�ला ई�फम�िट�स �ा. �ल. २२६०००

�वा��य चौक�ह�मा आयलेखा �णाली स�टवेयर जडान

७७०/३/२७ Software yearly support Charge Encraft Technologies Pvt. ltd. २२२२९४

७७०/३/२७ Technical Support For Server Global Educational and research १११०७५

८११/३/२९ प�रचय प� �यव�थापन गन� Software ख�रद Global Educational and research ४९६०७०

ज�मा २१८०६९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ अवलोकन �मण 

साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ। यस पा�लकाले वडा काया�लयह�का जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� तथा जे� नाग�रकको अवलोकन तथा �मण वापत िविभ�
समयमा िविभ� भौचरबाट िन�नानुसार खच� गरेको दे�ख�छ। संघ तथा �देशवाट �ा� वजेटको सही �योजनमा �योगमा �याउनुपन�मा आव�यकता तथा औिच�यता �स� नह�ने अनु�पादक िक�समका काय�मा खच� गनु�
उिचत दे�खएन।य�तो काय�मा िनय��ण गद� िमत�ययी ढंगले खच� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ। नमुना परी�ण गरी हे�रएका भौचरबाट दे�खएका य�ता खच�का उदाहरण िन�नानुसार छन्।

गो. भौ. नं./ िमित �मण ग�रएको �थान �मण गन� सहभािगह� र सं�या खच� रकम

५११/०७८/१/५ जनकपुर ईलाम वडा नं. १ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ४५००००

३७८/०७७/११/१० मु��नाथ �मण वडा नं.२ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ५०००००

६१६/०७८/३/१ िचतवन �यठुान, सुपादेउराली वडा नं.४ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ४३६५००

५४७/०७८/१/१४ ईलाम �मण वडा नं.६ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ३५१०००

५९४/०७८/०२/१६ पा�थभरा ता�लेजु� वडा नं.८ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ३०००००

४५४/०७७/१२/०९ सुदरु प��चम महे��नगर वडा नं.९ जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� ३५००००

७२१/०७८/३/२३ पोखरा, मना�, मु�ता�, वडा नं.१० जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह� २९९७१९

७११/०७८/३/१३ सुदरु प��चम महे��नगर जे� नाग�रक �मण ( अनुभवी आ�मलाई) ४८४०३०

ज�मा ३१७१२४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ िवतरणमूखी खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उ� सूची तथा ऐन बमो�जम ि�याकलाप तथा काय��मह� संचालन
गनु�पद�छ । �थानीय सरकार संचालन ऐनको मम� अनु�प ग�रबी, पछौटेपन, बेरोजगारी, ग�रबी लगायतका सामा�जक पछौटेपनह�को िन�पणको लािग िबिभ� अिभमुखीकरण ता�लम, सीप िबकास लगायतका काय��मह�
संचालन गनु�पन� ह��छ। पा�लकाले िबिभ� सीप िबकास तथा अिभमुखीकरण तथा बृ�� िबकासमा खच� गनु�पन� रकमह� सो काय�मा खच� नगरी िबतरणमुखी ि�याकलापह�मा खच� गरेको छ । आ�त�रक आय कमजोर
रहेको अव�थामा आ�थ�क असमानता हटाई िब�ीय समानीकरण �याउनको लािग उपल�ध रकम नगरपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार िबिभ� �योजनको लािग िबतरण गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण
गनु�पद�छ ।य�तो खच�का केही उदाहरण यस�कार छन्।

गो. भौ. नं./ िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

६८७/०७८/३/१३ िशव म��दरमा िन�य पुजा खच� िशव म��दर िनमा�ण सिमित ९७०००

१०५/०७७/६/२८ २०७६ सालको बडा दश� पुजा खच� रामे�वर बुढाथोक�लाई (गाडी पुजा) १७५०००

३८९/०७७/११/१२ �होसार महो�सव खच� �होसार महो�सव सिमित ३८८०००

४९०/०७७/१२/३६ गणेश पुजा काय��म पिव� टोल सुधार व�ती ४८५००

४९१/०७७/१२/३६ मादी पुजा मादी पुजा का�लदेवी म��दर सिमित १६४९००

५८३/०७८/२/९ सामा�जक सं�कृितकसंर�ण काय��म नेपाल मगर संघ नागाजु�न ३३९५००

२८४/०७७/९/२८ मौलो पुजा वडा नं. ८ १५००००

२६१/०७७/९/१६ दश� पुजा महानग�रय �हरी �भाग २५०००

२६१/०७७/९/१६ नागाजु�न अ�पताल िशल�यास नागाजु�न अ�पताल १५००००

ज�मा १५३७९००
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६० शीष�क फरक पारी खच� 
एक�कृत आ�थ�क संकेत विग�करण र �या�या, २०७४ मा खच� शीष�क उ�ेख गरेको र सोहीअनुसार खच� गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले खच� शीष�क फरक पारी देहायअनुसारको रकम खच� गरेको दे�खयो। वजेट वनाउने
वेलामा िवशेष �यान िदई खच� शीष�क िम�ने गरी तयार गनु�पद�छ।

भौ.न./िमित खच� िशष�क खच� ग�रएको काय� रकम

३७८/०७७/११/१० िश�ा शीष�कबाट धािम�क पय�टन �वध�न मुि�नाथ �मण वडा नं. २ ५०००००

५९४/०७८/०२/१६ कृिष स�ब�धी ता�लम वडाका जन�ितिन�ध तथा कम�चारी अवलोकन �मण ३०००००

९६/०७७/६/२५ प�पि�का छपाई तथा सुचना मृत जनावर �यव�थापन काय� २०००००

मेिशनरी औजार वडा नं. ८ को लािग पाईप ख�रद १५३३१८

ज�मा ११५३३१८

६१ अ�य काया�लयको खच� 
�वीकृत वािष�क बजेट तथा काय��म अनु�प तोिकएको काय�मा खच� गनु�पद�छ । नमूना परी�ण गदा� पा�लकाले िन�न�ल�खत िमित र भौचरबाट िविभ� अ�य िनकायका लािग िविभ� काय�मा �. ४३५८००।०० खच�
लेखेको पाइयो । उ� िनकायलाई स�ब��धत तालुक िनकायबाट समेत बजेट िविनयोजन भई आउने र यसरी ग�रएको खच� दोहोरो पन�स�ने ह� ँदा अ�य िनकायको खच� �यहोन� �वृ�� उपय�ु दे�खदनै ।

भौ.नं. /िमित िववरण पाउने सं�थाको नाम रकम

३४१/०७७/१२/३१ मोटरसाईकल २ थान महानगरीय �हरी वृ� �वय�भु ४३५८००

६२ २९२ २०७८-१-५ छा�वृ�� 

शैि�क सं�थाह�लाई सहायता शीष�कबाट नागाजु�न नगरपा�लकामा नै करारमा काय�रत कम�चारी एकजना तथा अ�य एकजना गरी दईुजनालाई Lumbini Academy of Science and Technology College मा
अ�ययन गन�का लािग ५०% छा�वृ�� वापत �.२५००००।०० का दरले ज�मा �.५०००००।०० भु�ानी िदएको छ। भु�ानी गदा� छा�वृ��का लागी िनवेदन र सो िनवेदनका आधारमा िट�पणी उठाई िनण�य गरी भु�ानी
िदईएको छ। यसरी छा�वृ�� �दान गदा� िनधा��रत कानूनी आधार तथा छनौटको िन�� चत �कृया माफ� त गनु�पद�छ। पा�लकाले छा�वृ�� �दान स�ब�धी आव�यक कानून िनमा�ण गरी काय�िव�धका आधारमा खच� गनु�पन�मा
िनण�यका आधारमा खच� गरेको पाईयो।

�म भौचर
न�बर
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६३ सूचना �काशन तथा वृ�िच� िनमा�ण 

नगरपा�लकाले गरेका काय�ह�को प�पि�कामा सुचना �काशन गदा� वा ��य द ृ�य, संचार ,मा�यमबाट �काशन तथा �शारण गदा� के,कुन सुचना किहले कुन समयमा गन� हो सो को िववरण संल� गरी संचार मा�यममा
स�झौता गरी सुचना वा ��य द ृ�य �शारण गरेको �माण सिहत भु�ानी खच� गनु�पन�मा प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन खच� वापत पा�लकाले ठूलो रकम खच� गरेको पाईयो। िविभ� समयमा िविभ� भौचरबाट सूचना
�काशन, �सारण तथा वृ�िच� िनमा�ण गरेको भनी िविभ� सं�थालाई देहायबमो�जम भु�ानी गरेको छ। यसरी सूचना �काशन तथा वृ�िच� िनमा�णमा ठूलो रकम खच� गन� �वृितमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

भौ.नं/िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

७३०/०७८/०३/२५ नगरपा�लकाको �शासिकय तथा सूचना मूलक वृ�िच� �रन िमिडया �ा. �ल. (Times TV �शारण) ४९७०००

७३२/०७८/०३/२५ जनचेतनामुलक ��य��य िनमा�ण तथा �शारण TV Today ४९९५००

७३४/०७८/०३/२५ वृ�िच� िनमा�ण तथा �सारण �टार िमिडया नेटवक� ४९९५०

७६७/०७८/०३/२६ सुचनामुलक काय��म �सारण िविभ� सं�थालाई ३२९०००

७९२/०७८/३/२८ वृ�िच� िनमा�ण समु�त िमिडया �ा.�ल. ३८८०००

४१९/०७७/११६२० संचार मा�यममा सुचना �सारण र �काशन स�य संचार �ा. �ल. ४९६१००

३५५/०७७/११/५ काय��म िनमा�ण गरी NTV बाट �सारण Ekta Creation Media Pvt. Ltd. ४४२०३५

३५९/०७७/११/५ रामकोट आधारभुत अ�पताल िशल�यास काय��म �शारण रेिडयो टुडे नेटवक� �ा. �ल. ४९९५००

५०३/१२/३१ नगरसभाको िवकास स�ब�धी ��यद ृ �य �शारण स��या िफ�मस् िमिडय�णाली १२००००

६४ ० िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवधतफ�  मा�
�.८१५८५८२।०० खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गरी िनय��ण गनु�पद�छ ।

६५ २९१ २०७७-९-१९ बढी भु�ानी

: 
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. २९१ /९/२८ बाट सडकमा
पानी हा�ने काय�बापत मनकामना खानेपानी �ा. �ल. लाई भु�ानी िददंा �. १९२०००।०० भु�ानी गरेकोमा पेश भएको िवल भपा�ई ज�मा �.१८४०००।०० मा� भएकोले बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.

८,०००

६६ ० ननफाइलर रहेको १,८१७,८९८

�म भौचर
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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 सिहत भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�था अनुसार िववरण नबुझाएकोले
कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ न िमित िवजक नं िवजक िमित भु�ानी रकम �याट रकम ननफाइलर रहेको िमित �याट नं

७ २०७७।५।२२ ५ २०७७।२।११ स�झना िनमा�ण सेवा १६६९५९० २२६५९० २०७६।३ ६००८४२५९२

२० २०७७।५।२५ १ २०७७।३।२५ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ८९३८३० १०२८३० २०७७।३ ६०९६७९५४८

६० २०७७।६।४ ११ २०७७।३।१३ �वय�भु भगवान िनमा�ण स�लायस� ए�ड ढुवानी सेवा �ा�ल ५७१८९३ ६५७९३ २०७७।१२ ६०९५५१०७५

६० २०७७।६।४ ४४९ २०७७।३।१३ च�े�वर महादेव वालुवा �शोधन उ�ोग २३७३०० २७३०० २०७६।१० ६०३९३७०६२

६१ २०७७।६।५ ३,४,५ २०७७।४।१६ रे�मी म��टपप�ज फाउ�डेसन �ा�ल १९९२१६४ २२९१८७ २०७७।९ ६०९५४४४८०

७६ २०७७।६।१० ३५ २०७७।३।२३ के आर िप क�सट��सन ए�ड स�लायस� १९६५३५ २२६१० २०७६।९ ६०६९०७४३५

८३ २०७७।६।१६ १७ २०७७।३।१० के आर िप क�सट��सन ए�ड स�लायस� १७५६८५ २०२११ २०७६।९ ६०६९०७४३५

८३ २०७७।६।१६ ३३ २०७७।३।१३ के आर िप क�सट��सन ए�ड स�लायस� ६६२७९१ ७६२५० २०७६।९ ६०६९०७४३५

११४ २०७७।६।३० २ २०७७।३।१५ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ९८०४८० ११२८४० २०७७।३ ६०९६७९५४८

११४ २०७७।६।३० ३ २०७७।३।१५ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ४६४४३० ५३४३० २०७७।३ ६०९६७९५४८

११७ २०७७।६।३० ५ २०७७।३।११ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ३८७५९० ४४५९० २०७७।३ ६०९६७९५४८

११८ २०७७।६।३० ८ २०७७।३।८ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ३२६८५२ ३७६०२ २०७७।३ ६०९६७९५४८

११८ २०७७।६।३० ६ २०७७।३।१० कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ९७५१९० ११२१९० २०७७।३ ६०९६७९५४८

२३३ ०७७।९।२६ ४५३ ०७७।७।५ स�झना िनमा�ण सेवा ५५३७०० ६३७०० २०७६।३ ६००८४२५९२

२४४ २०७७।१०।५ १६ २०७७।४।१५ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल १०३०५६० ११८५६० २०७७।३ ६०९६७९५४८

२४५ २०७७।१०।५ १७ २०७७।४।१५ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ६३२८०० ७२८०० २०७७।३ ६०९६७९५४८

२४६ २०७७।१०।५ १५ २०७७।४।१४ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ९०२३०५ १०३८०५ २०७७।३ ६०९६७९५४८
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२४९ २०७७।१०।५ १० २०७७।७।३ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ५२०९३० ५९९३० २०७७।३ ६०९६७९५४८

२५० २०७७।१०।५ १४ २०७७।४।१७ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ४१८९२५ ४८४२५ २०७७।३ ६०९६७९५४८

२५२ २०७७।१०।६ ११ २०७७।६।४ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ५९६०७५ ६८५७५ २०७७।३ ६०९६७९५४८

४५९ २०७८।३।२४ २२ २०७८।२।३१ कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ५१८६०० ५९६८० २०७७।३ ६०९६७९५४८

४५९ २०७८।३।२४ २३ ०७८।३।३० कोतादेवी स�लायस� �ा�ल ७९७७८० ९१००० २०७७।३ ६०९६७९५४८

ज�मा १८१७८९८

६७ ० २०७७-५-२२ हेभी Equipment �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, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरकाय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयामावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 52

६८ ० उपभो�ाको योगदान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(३) मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गन� काय�को स�झौता गदा� िनमा�ण काय� वा सेवाको �कृित, प�रमाण,लागत अनुमान,उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �यहोन� वा
�यहोनु�पन� रकम ,काय� स�प� गनु�पन� अव�ध , साठी लाख �पँैयाभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काय�मा ��येक इकाईमा उपभो�ा सिमितले गनु�पन� योगदान खुलाइ स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको २०७६।३।
१० को ते�ो नगर सभाको िनण�य नं १९ मा आगामी आ�थ�क वष�मा स�चालन ह�ने योजनामा १० �ितशत लागत सहभािगता रा�ने िनण�य भएको छ । नमूना परी�ण ग�रएका योजनाम�ये पा�लकाले उपभो�ा
सिमितमाफ� त काय� गराएका देहायका योजनामा शु�य सहभािगता राखी काय� गराएको छ । कुनै योजनामा उपभो�ाको सहभािगता रा�ने र कुनै योजनामा नरा�ने गदा� उपभो�ाबाट गराएको काममा ह�ने लागत
सहभािगतामा िवभेद भएको दे�ख�छ । एकातफ�  उपभो�ाको सहभािगताको अंश नरा�दा अपन�व नह�ने जो�खम रह�छ भने अक�तफ�  पा�लकालाई थप आ�थ�क �यभार पद�छ । यसरी शू�य लागत सहभािगता रा�दा
पा�लकालाई देहायबमो�जम थप �यभार पारेको छ ।

भौन उपभो�ा सिमित काय� लागत अनुमान भु�ानी रा�नुपन� १०% अंश

८० रामकोट बैरेनी टोल खानेपानी तथा सरसफाई हाइटे�सन लाइन िव�तार १५८४६४३ १५८४५९९ १५८४६०

३८९ आन�दनगर टोल सुधार उ स ढल िनमा�ण ९८१०९०८ ३८८२७४२ ३८८२७४

१५५ वडा नं २ भवन उ स भवन ९६९१४५५ ९५९५४१९ ९५९५४२

१२४ िभमढुङगा मुल सडक सहकारी चोक दे�ख पुरानो �वा��य चौक� ढल �यव�थापन उ स ढल िनमा�ण २७३९५३९ २७३९५३९ २७३९५४

२४१ डाँडाँपौवा का�ले गणेशमान पाक�  बाटो िनमा�ण उ स बाटो िनमा�ण ६२१६४६० ४९५००० ४९५००

२८३ माँहाकाल सडक उ स बाटो िनमा�ण ५४१९८९० ५१८११८५ ५१८११९

३३० नागाजु�न जन उ�ार खानेपानी तथा सरसफाइ उ स वडा नं ५ मा िडपबो�रङ ३०८५५२१ ३०८५५२१ ३०८५५२

ज�मा २६५६४०१

६९ ० काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको
जाँचपास गराउनुपन� र उ� काय�को काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितका लािग पा�लकाबाटै पाइप, िफिट�स साम�ी,�ाङक� लगायतका सामि�ह�
ख�रद गरी केही साम�ी वडा काया�लयमा ह�ता�तरण गरेको छ भने केही साम�ी उपभो�ा सिमितका सद�यलाई ह�ता�तरण गरेको छ । यसरी ह�ता�तरण भएका साम�ीह� कहाँ र कुन आयोजनामा �योग भए सोको
�ािव�धक जाँचपास गरी काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छैन । िनयमावलीको �यव�था वमो�जम उ� ख�रद साम�ीह�को आयोजना खु�ने गरी �ािव�धक नापजाँच तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

भौ न उपभो�ा सिमित पाइपको िववरण ख�रद प�रमाण
(र िम)

ख�े पुन�
प�रमाण

�योग नभएको
प�रमाण

दर रकम

६१ रे�मी म��टपप�ज फाउ�डेशन (वडा नं ८ काया�लयलाई बुझाएको) हयमुपाइप HDPE पाइप तथा एकमु� १९९२१६४

६,६१०,७८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िफटी�स साम�ी

३७५ ओमशा��त ट� ेडस� ए�ड स�लायस� (�समधारा खानेपानी संर�ण का लािग ख�रद) 63mm 10 kg ६०० ० ६०० ५०३ ३०१७१०

३९२ रे�मी म��टपप�ज फाउ�डेशन �ा�ल(�समधारा खानेपानी संर�ण का लािग ख�रद) २ इ�चको पाइप २५० िमटर ० २५० ७३५ १८३६२५

३ फेजको २५ एम एम तार २५० िमटर ० २५० ८४७ २११७५०

४४३ वडा नं ८ वडा अ�य�ले बुझनुभएको 75 mm PN 16 ६५० ० ६५० ७५८ ४९२७००

४१५ ओमशा��त ट� ेडस� ए�ड स�लायस� (वडा नं ८ र वडा नं २ गौरीगणेश माग� उ सको
लािग ख�रद )

िविभ� साइजका ३६५० िमटर
पाइप

३६५० ० ३६५० िविभ� ४७३७७३

४१३ रे�मी म��टपप�ज फाउ�डेशन �ा�ल(सारथी मिहला सिमित खानेपानी उ सको लािग
पा�लका�ारा ख�रद )

GI pipe 50 mm २४० ० २४० िविभ� ३३४२५४

४२२ �वागत टोलसुधार उ स ३ 450mm NP3 hume pipe ३९ वटा ४९५७८७

४२४ िविभ� उ स हयमु पाइप तथा मेनहोल कभर १३०२१४५

५३१ छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

32 mm GI union ६ ० ६ ९६० ५७६०

छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

40mm HDPE pipe 6 kg १२०० ० १२०० १९८ २३७६००

छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

32 kg HDPE 6kg ३०० ० ३०० १५२ ४५६००

छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

40mm GI union १० ० १० ११८६ ११८६०

छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

२ इ�चको गेटभ�भ २ ० २ १५२५५ ३०५१०

छ�डोल िदगो िवकास उ स का लािग (पा�लका�ारा नै अ�जता र रे�मी म��टपप�ज
फउ�डेशन �ारा ख�रद ग�रएको )

िपिभसी पानी�ाङक� १००००
�ल

३ ० ३ १६३८५० ४९१५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ६६१०७८८

७० २४९ २०७७-१०-५ मेनहोल कभर ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली ,२०७७ को िनयम ३९ को उपदफा १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल
भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । कुते सडकमा बाटो �ाभेल तथा िहमपाइप जडान काय�का लािग नयाँ बाटो उपभो�ा
सिमितलाई � ३८८००००।०० पा�लकाबाट भु�ानी भएको छ । काय�स�प� �ितवेदनमा १४ वटा मेनहोल कभर ख�रद गरी जडान गरेको देखाइए तापिन उ� ख�रदको िवल पेश भएको छैन । मेनहोल कभर ख�रदको
लािग � १५२८३८ (�याट सिहत ) भु�ानी भएकोले उ� कामको सोही िमितको �याट िवल पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

१५२,८३८

७१ 0 िनमा�ण �यवसायीमाफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काय� आफैले स�प� गनु�पन� र िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट�या�टर माफ� त काय� गराउन नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले
उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरीएका देहायका योजनामा उपभो�ा सिमितले स�पुण� काय� िनमा�ण �यवसायी माफ� त काय� गराएको छ । िनयमावलीको �यव�था िवपरीत गराएको देहायको काय� िनयमस�मत नदे�खएको �

भौ न उपभो�ा सिमित काम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम

८० रामकोट बैरेनी टोल खानेपानी तथा सरसफाइ ७ हाइटे�सन लाइन िव�तार तथा ट� ा�फम�र ख�रद �रया�स क�सट��सन १५७४४०७

३३० नागाजु�न जन उ�ार खानेपानी तथा सरसफाइ उ स वडा नं ५ मा िडपबो�रङ िनर िड� �लङ ए�ड क�स��सन �ा�ल ३०८५५२१

२१५ इचंगुनारायण खानेपानी तीनधारा खानेपानी पाचँधारा खानेपानी �यव�थापन िडपबो�रङ िड� �लङ िनर िड� �लङ ए�ड क�स��सन �ा�ल १७७०७१०

ज�मा ६४३०६३८

६,४३०,६३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ ० करक�ी 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(३) अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाभ�दा बढीको भु�ानी रकममा १.५ % का दरले करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका
उपभो�ा सिमितलाई रकम भु�ानी िददाँ घटी करक�ी गरी बढी भु�ानी िदएको छ । ऐनभ�दा घटी करक�ी गरी बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ न िमित उपभो�ा सिमित काय�स�प� रकम क�ी गनु�पन� १.५ �ितशत क�ी भएको कम क�ी

१५५ २०७७।७।६ वडा नं २ वडा काया�लय भवन ९५९५४१९ १४३९३१ ११९९१९ २४०१२

२४४ २०७७।१०।५ इ�छाडोल महाँकाल सडक उ स ५००५१९३ ७५०७८ ५७४३७ १७६४१

२४१ २०७७।९।२८ डाडाँपौवा का�ले गणेशमान पाक�  बाटो िनमा�ण उ स ५३५१६२० ८०२७४ ६५००१ १५२७३

२८१ २०७७।११।९ लसुनपुरे सडक �तरो�ती ४८८५३५८ ७३२८० ६०३०१ १२९७९

२८३ २०७७।११।२ महाँकाल सडक उ स ५१८११८५ ७७७१८ ५४८८६ २२८३२

३१५ २०७७।१२।१० साव�जिनक भवन का�लका माई गुठी ४८५४५१३ ७२८१८ ५५२४१ १७५७७

ज�मा ११०३१४

११०,३१४

७३ ० फरक साम�ीको �योग 

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
भपा�इ 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 देहायका उपभो�ा सिमितबाट गराएका �समे�ट �योग ह�ने काय�मा ओ िप सी
�समे�टको दर अनुसार भु�ानी िदएको छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भपा�इ परी�ण गदा� िप िप �स �समे�ट �योग गरेको पाइयो । िप िप �स �समे�टको दरमा भु�ानी िदनुपन�मा ओ िप �स �समे�टको दरमा भु�ानी
िददाँ पा�लका दररेटभ�दा बढी भु�ानी भएको छ । यसरी बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�ु नुपन� �

भौ न उपभो�ा सिमित ओ िप �स दर(�ितबोरा ) िप िप �स दर(�ितबोरा ) बढी दर िपिपसी �समे�ट �योग (बोरा) बढी भु�ानी

४५ खानेपानी तथा सरसफाई उ स वडा नं ५ छ�डोल िक�रयापु�ी भवन िनमा�ण ८५० ७५० १०० १२० १२०००

४६४ चापाँको सामुदाियक वन उ स ८५० ७५० १०० १६५ १६५००

ज�मा २८५००

२८,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ ४४ २०७७-५-३१ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपदफा १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल
भपा�इ 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 �े� टोल बाटो मम�त उ स लाई वडा नं ६ पचली भैरव मूल बाटोस�म ढल
िनमा�ण काय� गन� १३८ घन िमटर माटो ख�े कामका लािग �यानुअल दरमा �ितघनिमटर � ६०१ को दरमा � ८२९३८।०० भु�ानी िदएको छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भपा�इ परी�ण गदा� डोजर�ारा माटो
ख�े काम भएको दे�ख�छ । डोजर�ारा माटो ख�े कामको पा�लका दर �ितघनिमटर � ६८ अनुसार भु�ानी िदनुपन�मा �ित घनिमटर � ५३३ बढी दर राखी १३८ घनिमटर माटो ख�े कामको बढी भु�ानी िदएको रकम
� ७३५५४।०० असुल ह�नुपन� �

७३,५५४

७५ ० उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� 
पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस आ.व मा उपभो�ा माफ� त स�चा�लत योजनाह�को िववरण देहायबमो�जम रहेको छ ।

िववरण योजना सं�या रकम

५० लाखभ�दा बढी बजेटको ४ ३१५०८५८७

५ दे�ख ५० लाखस�मको बजेटको ३२३ ३२५८२८८४४

५ लाखभ�दा कम बजेटको १६१ ३८३९२५८७

ज�मा ३९५७३००१८

पा�लकाले ठुला आयोजना भ�दा साना र टु�े आयोजनामा बढी बजेट िविनयोजन गरेको दे�ख�छ । साना तथा टु�े आयोजनामा भ�दा ठुला र रणनीितक मह�व बोकेका आयोजनाह�मा बजेट िविनयोजन गरी िवकास
िनमा�णका काय�ह� स�पादन गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

७६ उपभो�ा सिमितबाट जिटल संरचना िनमा�ण 

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

उपभो�ा सिमित काम काय�स�प� रकम

सामुदाियक भवन का�लका गुठी भवन भवन िनमा�ण ४७६२९८०

महाँकाल टारगाँउ गोदामथोक सडक आर�स�स ढलान आर �स �स ढलान ४५४६१२०

मंगल नगरबाटो ढलान तथा शाखा बाटो िनमा�ण उ स बाटो ढलान ४७७९१६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ उपभो�ा सिमितबाट �समाभ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) अनुसार १ करोड �पैयास�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा बसोबास गन� बा�स�दा वा �य�तो सेवा उपभोग गन�
समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन सिकने �यव�था छ । लागत अनुमान तयार गदा� मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड,क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश
गनु�पन� र सो समाबेश गदा� १ करोड �पँैया नकटेमा उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउन स�ने सीमा उ� िनयामावलीले तोकेको छ । पा�लकाले देहायका काय� उपभो�ा माफ� त गराउदाँ लागत अनुमानमा �याट मा� जोडी
लागत अनुमान बनाएको छ । लागत अनुमान बनाउदा िनयमावलीले तोकेको ढाचाँमा नबनाएको कारण १ करोड �पैयाभ�दा बढी लागत अनुमान भएका योजनाह� उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराएको पाइयो । उ�
आयोजनाह� एक वष�मा काय�स�प� ह�न सकेको दे�खदनै । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

उपभो�ा सिमित काय� लागत अनुमान(ओभरहेड बाहेक) ओभरहेड सिहत कुल लागत अनुमान

आन�द आवास ढल िनमा�ण ढल रा�ने काय� ९८१०९०८ ११२८२५४४

वडा नं २ वडा भवन भवन ९६९१४५५ १११४५१७३

७८ पाइप मौ�दात 

साव�जिनक िनकाय�ारा ख�रद ग�रएका साम�ीह� उिचत �योग र संर�ण गन� र �ज�सी साम�ीह�को िहनािमना तथा म�यौट ह�नबाट रो�ने दािय�व साव�जिनक िनकायको हो । देहायका उपभो�ा सिमितबाट ख�रद
ग�रएका पाइपह� �योग नभएको भनी नापी िकतावमा उ�ेख भएको दे�ख�छ । उ� साम�ीको भु�ानी भने पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई िदएको छ । उपभो�ा सिमितसँग रहेका उ� पाइपह� िहनािमना वा चोरी ह�न
स�ने स�भावना रहने ह�दाँ पा�लकाले �योग नभएका उ� पाइपह� पा�लकामा िफता� दा�खला गरी आ�दानी बा�नुपन� दे�खएको �

भौ न उपभो�ा सिमित िववरण �टक ख�रद दर(�ितिमटर) रकम

२१७ जय�ती टोल खानेपानी 110mm 10kg ८० ९९२ ७९३६०

90mm6kg ७५ ४३७ ३२७७५

२२४ �समधारा खानेपानी तथा संर�ण सिमित 125mm10kg १० १२६५ १२६५०

110mm10kg १० ९९२ ९९२०

75mm ३० ४५४ १३६२०

90mm १५ ६५५ ९८२५

ज�मा १५८१५०

१५८,१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।
यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू �न�नानसुार रहेको छः (�. हजारमा) 

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� स�पर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

२१९६४३ ५१०८ २१४५३५

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जूको ��थित िन�नानुसार रहेको छ

�स न आ.व बे�जु
दफा नं

बे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार संमपरी�ण

�माण िनयिमत पे�क� ज�मा

१ २०७६।
७७

२९.५ ख�रद ग�रएका फायर फाँइिटङको उिचत संर�णको
अनुगमन �ितवेदन र िवतरण भपा�इ पेश नभएको

सामा�जक िवकास शाखामाफ� त अनुगमन भई वडाँ नं ५ मा िवतरण
भएको अनुगमन �ितवेदन तथा १३७५ वटा फायर फाइिटङ िवतरण
भपा�इ पेश

३८८८४६८ ३८८८४६८

२ २०७६।
७७

३७.१ १थान समरसेवल प�प लगायत ४ थरी सामानको
�ािव�धक मु�याङकन र नापी िकताव पेश नभएको

लागत अनुमान ,नापी िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको ४३१७९० ४३१७९०

३ २०७६।
७७

३८ िविभ� साइजका पाइप तथा �ाङक�को नापी
िकताव वेगर भु�ानी

लागत अनुमान ,नापी िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको ४९६८१२ ४९६८१२

४ २०७६।
७७

५७ भकारो सुधार काय��मको लागत अनुमान एवम
काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको

लागत अनुमान ,नापी िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको २९१६३९ २९१६३९

ज�मा ५१०८७०९ ५१०८७०९

८० अ�ाव�धक वे�जू
यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः
�. हजारमा

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� स�पर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

स�पर��णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)
२१९६४३ ५१०८ १२९९९९ 0.00 ३४४५३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


