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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै 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 सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, मधेश प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 484 तमतिाः २०७९।३।२1 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

कलैर्ा उपमहानगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
बारा। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले कलैर्ा उपमहानगरपातलकाको 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 काननुबमोर्जम 
सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. उप महानगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा  प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन।  

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१२ करोड ५६ लाख ५६ हजार बेरुजू देर्खएकोमा कुनै प्रतिकृर्ा िथा प्रमाण पेश हनु आएको छैन। उक्त बरेुजू मध्रे् असलु गनुापने रू. 
१ करोड २७ लाख ८९ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ६ करोड ९९ लाख २४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ४ करोड २४ लाख ३४ हजार र 
पेश्की ५ लाख ९ हजार रहेको छ। उपमहानगरपातलकाको गिवषा सम्म रु.२७ करोड ७९ लाख ८७ हजार बरेुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु.४० करोड ३६ लाख ४३ हजार रहेको छ। 
उपमहानगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले उपमहानगरपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन।   

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा 
हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी उपमहानगरपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
उपमहानगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भन ेहुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।     

 

 

 

                                      

                                                                (पदमराज पौडेल) 
                                                                                 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

कलैर्ा उपमहानगरपातलका, बारा 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३५ ५१ १२५६५६ ० ० ० ३५ ५१ १२५६५६ १२७८९ ४२४३४ ६९९२4 ० ० ११२३५७ ५०९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

बारा २७७९८७ ० ० २७७९८७ ० १२५६५६ ४०३६४३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कलैया उप महानगरपा�लका, बारा , कलैया उपमहानगरपा�लका , बारा

काया�लय �मुख Rajendra Prasad Ghimire २०७६-११-१५

काया�लय �मुख Gopal Prasad Regmi २०७८-१-९

काया�लय �मुख Prahlad prasad Barnawal २०७७-५-१९

लेखा �मुख Divya sarraf २०७७-४-१

बे�जु रकम १२५,६५५,५३८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३९,३६,८५,२७८.७१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १,०२,७४,७८,२०३ चालु खच� ८८,४०,७४,५८९.६७

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६५,२४,००० पँूजीगत खच� ५७,७५,८३,५४९.४४

राज�व बाँडफाँट २१,८६,८०,०७०.३७ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,३३,८२,४८७.४८

आ�त�रक आय ३,८८,१९,३४४.१२

अ�य आय ६,२९,०६,६१३.८

कुल आय १,३८,४४,०८,२३१.२९ कुल खच� १,५०,५०,४०,६२६.५९

बाँक� मौ�दात २७,३०,५२,८८३.४१
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१
उ�े�खत कारोबारको समि�गत लेखापरी�ण योजना, इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क िववरण, �गित
�ितवेदन, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� र अ�य िववरण समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन,

२०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा
जो�खममा आधा�रत योजना अनुसार लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका
�यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको

संचालन गन� उ�े�यले यस उप-महानगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका
काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� उप महानगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस उप महानगरपा�लका अ�तग�त २७ वडा, १३२
सभा सद�य, १०�(९४वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा १ लाख � हजार ४७१ जना ◌ृ २०६� को गणनानुसार�  जनसं�या रहेको छ ।

३ आ�थ�क िववरण

�थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम कलैया उप महानगरपा�लकाले आ�थ�क वष�
२०७७।०७८ मा �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनको �ममा भएका �ययह� समेत सम� संिचत
कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।

आय िबबरण रकम �यय िववरण रकम

गत वष�को अ�या. खच�

नगद - संिघय सरकार चालु 425,122,913.15

बैक 380,062,551.82 संिघय सरकार पँुजीगत 41,186,308.79

धरौटी 13,622,726.89 �देश सरकार पँुजीगत 14,301,568.53

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनकासा �ा� नेपाल सरकार �देश सरकार समपुरक पँ◌ुजीगत 3,730,086.34

समािनकरण अनुदान 286,600,000.00 �देश सरकार िवषेश पँुजीगत 7,500,000.00

शसत� अनुदान 513,238,600.00 नगरपा�लका चालु 230,493,074.22

िनकासा �ा� �देश सरकार नगरपा�लका पँुजीगत 489,370,910.75

समािनकरण अनुदान 9,024,000.00 सामा�जक सुर�ा 227,639,603.00

शसत� अनुदान 15,000,000.00 संिघय �था.पु.िव.सा. काय��म 21,793,675.03

िबषेश अनुदान 7,500,000.00 ग�रबसँग िवषे�वर का. चालु 520,000.00

समपुरक अनुदान 5,000,000.00 धरौटी िफता� 4,781,616.54

रा��व बाडफाड संघ 196,909,561.37 समृि� काय��म खच� 1,202,415.00

रा��व बाडफाड �देश 21,770,509.00 यिुनसेफको खच� 1,314,499.14

सामा�जक सुर�ा भ�ा 227,639,603.00 क�याण कोषको खच� 14,109,492.72

आ�त�रक आ�दानी 38,819,344.12 अ�य आ�दानी खच�ह� 3,650,979.34

धरौटी आ�दानी 9,112,610.49 संिघय सरकारमा रकम िफता�

�था.पु.िव.सा. काय��म 21,793,675.03 चालु तफ� 10,061,948.40

ग�रबसँग िवषे�वर काय��म 520,000.00 पँुजीगत तफ� 6,293,191.21

समृि� काय��मबाट 1,300,000.00 �देश सरकारमा रकम िफता�

यिुनसेफबाट �ा� 1,315,700.00 शशत� तफ� 698,431.47

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np5 of 106

सडक बोड�बाट �ा� 3,896,990.00 समपुरक तफ� 1,269,913.66

क�याण कोषमा �ा� रकम 17,738,213.00 मौ�दात बाँक�

अ�य आ�दानी �ा� 7,229,425.98 ब�क 273,052,883.41

ज�मा 1,778,093,510.70 ज�मा 1,778,093,510.70

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा ट� �सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा �.49623892.86 रपुजीगत खच� खातामा �.261446462.54,समेत गरी
� ३११०७०३५५।४० मौ�दात रहेको पाईयो ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��ययन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। •
काया�लयको �े�ता र वैँक िवचको िहसाव फरक परेको स�व�धमा वैँक िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भएको स�व�धमा यिकन गन�
सिकएन ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।वडा �तरमा हाल स�म �यानुअल प�ितबाट
राज�व संकलन गरेको दे�खयो ।
• 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 म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• 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 तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ 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 मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
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• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थलको
पिहचान गरेता पिन िनमा�ण काय� स�प� भई �योगमा �याएको पाइएन ।
• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।१५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरी असुल फ�य�ट गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ७ ऐन, ३ िनयमावली, १४ काय�िव�ध २ िनद�िशका र २ न�स� समेत २८ कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह
सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ िव�ीय िववरणको ढाँचा

५.१ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छ । तर पिन �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. १०५१५४५८५।५२
ले फरक दे�खएको छ ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा उप महानगरपा�लकाले
संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत जे� नाग�रक तथा सामा�जक सुर�ा काय��म, धरौटी, �कोप �यब�थापन कोष, कम�चारी क�याण कोष लगायतका खाता तथा
काय��मको लेखाकंन सु�मा नराखेको र �ितवेदन समेत िमित २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा
लेखा�न गरेको नदे�खएबाट उपरो� �ा�ी तथा भु�ानीको िबबरण यथाथ� रहेको भ� िम�ने दे�खएन। �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह�
अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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५.२ ३८ २०७८-३-२७ काया�लयले संघीय सरकार ह�ता�त�रत काय��मको लागी �ा� अनुदान रकम म�ये खच� ह�न नसकेको रकम आ�थ�क वष�को अ��यमा संघीय सरकारमा िफता�
पठाउनु पन�मा वचत रकम म�ये गो भौ नं ३८ िमित २०७८।३।२७ बाट � ६३४६००० नगरपा�लको पँूजीगत बजेट खातामा ट� ा�फर गरेको पाइयो । उ� रकम
संघीय राज�वमा िफता� दा�खला ह�नुपद�छ ।

६,३४६,०००

५.३ �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा संिचत कोष खातामा �. ५०४६६६९९२।६०, दवैी �कोप उ�ार िवशेष कोष
खातामा � १५३१३६८३(६० र कम�चारी क�याण कोष खातामा � १८६२९९०५(९७ समेत ज�मा � ५३८६१०५८२।१७ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को
शु�मा संिचत कोष खातामा �. ३८००६२५५१।८२ र धरौटी खातामा �. १३६२२७२६।८९ समेत ज�मा �. ३९३६८५२७८।७१ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो ।
लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. १४४९२५३०३। घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा िहसाव िमलान िबबरण तयार गरी यथाथ�ता यिकन गनु�पन� र
कानुन बमो�जम आव�यक कारवाही �ि�या गनु�पन� दे�ख�छ ।

खाताको नाम �े�तानुसार �ज�मेवारी अ�या गत वष�को लेखा परी�ण �ितवेदन अनुसार बाँक� फरक

संिचत कोष खाता ३८००६२५५१.८२ ५०४६६६९९२.६

धरौटी खाता १३६२२७२६.८९

दवैी �कोप उ�ार िवशेष कोष १५३१३६८३.६

कम�चारी क�याण कोष १८६२९९०५.९७

ज�मा ३९३६८५२७८.७१ ५३८६१०५८२.२ १४४९२५३०३.४६
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६ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
बैक िहसाब िमलान नगरेको – �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 गरेको �यहोरा जनाएतापिन िन�नानुसार �
१०५१५४५८५।५२ फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।

�स.नं खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

1 संिचत कोष खाता 1014370.73 44091571.68 43077200.95

2 चालु खच� खाता 43740696.54 49623892.86 5883196.32

3 पु�जगत खच� खाता 210662593.6 261446462.5 50783868.95

4 धरौटी खाता 17953720.84 13838483.44 4115237.4

5 दवैी �कोप उदार िबषेश कोष 10037978.07 10225650.53 187672.46

7 कम�चारी क�याण कोष 3628720.28 4736129.72 1107409.44

ज�मा 287038080.1 383962190.8 105154585.5

७ िहसाव िमलान स�व�धमा 
िहसाव िमलान स�व�धमा काया�लयले ��येक मिहना आ�दानी र खच�को फाटवारी साथ िहसाव िमलान गनु� पद�छ । काया�लयले पेश गरेको एिकि�त आय�यय
िबबरण अनुसार कुल आ�दानी � १७७८०९३५१०। ७० रहेको देखाएको छ । तर �यय िबबरण अनुसार कुल खच� � १४८६४१७१४२।५५, संिघय सरकार र
�देश सरकार िफता� खच� � १८३२३४८४।७४ र ब�क मौ�दात � २७३०५२८८३।४१ समेत ज�मा � १७७७७९३५१०।७० रहेको दे�खयो । यस �कार
आ�दानी भ�दा खच� र ब�क मौ�दातमा घटी ह�न गएको � ३००००० स�व�धमा यथाथ�ता यिकन गरी िहसाव िमलान गनु� पन� दे�ख�छ ।

३००,०००
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८ अनुदान िफता� 
काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बचत रहेको संिघय सरकारको चालु खातामा � १००६१९४८।४० र पुजीगत खातामा �.६२९३१९१।२१ समेत
ह�ने �.१६३५५१३९।६१ (एक करोड ि�स�ीलाख पचप� हजार एकसय उन�चा�लस पैसा एकस�ी) रकम संिघय खातामा िफता� गनु�पन�मा �देशको खातामा
ज�मा गरेको दे�खयो । काया�लयले भुलवश सो बमो�जम ह�न गएको र उ� रकम संिघय खातामा िफता� गन� स�व�धमा �देश लेखा िनय��कको काया�लय
जनकपुरसंग प�ाचार समेत भइरहेको जनाएको छ । यस �कार संिघय सरकारमा िफता� ह�नुपन� रकम �देश सरकारको खातामा गएकोले �देश सरकारको
लेखािनय��क काया�लयबाट संिघय राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� दे�ख�छ ।

९ कम�चारी �यव�थापन

९.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को
आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन
संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १३८ जनाको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य
अ�धकृत सिहत ४५ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत
तथा इ�जीिनयर सिहत ९३ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम�
काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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९.२ १.कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले यो वष� िविभ� पदमा ४५ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १६४६६८१२.१८ खच� लेखेको छ ।
२. �यालादारीमा 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 �ावधान छ । तर पा�लकाले देहाय बमो�जम िविभ� पदमा कम�चारीह� �यालादारीमा रा�ख �. ४०८४१९१४। पा�र�िमक खच� लेखेको छ । यस
�कार खच� लेखेको ज�मा पा�र�िमक खच� रकम समेतको िबबरण काया�लयबाट लेखापरी�णलाइ पेश ह�न आएन ।यसरी �वीि�त दरव�दी बेगर केही सं�यामा बष�
भरी र केही आंिशक समयको लागी ठुलो सं�यामा �यालादारीमा राखी पा�र�िमक खच� ले�ने काय� िनयमस�मत नह�ने ह�दा स�व��धत प�को �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

�स नं काय��े� पदह� ज�मा भु�ानी �

१ �ािव�धक तफ� ई��जिनयर, सुपरभाइजर, हे�पर, अिमन, सभ�यर 16466812.18

२ वातावरण तफ� िनरी�क, चालक, कामदार, माली 19875102

३ वडा काया�लय तफ� अ न मी, अ हे व, का स 4500000

ज�मा 40841914.18

१० स�प�ी �यव�थापन �णाली 
�ज�सी तथा स�प�ी �यव�थापन नेपाल सरकार म���प�रषदको िमित २०७७।७।२० को िनण�यनुसार सबै तहका सरकारी काया�लयह� को साव�जिनक कोषको
खच�मा िव��य पारदिश�ता र जवाफदेिहता साथै िव�ुतीय शासन कायम गरी सेवा �वाहमा चु�तता, गुण�तरीयता र �भावकारीता कायम गन� आ.व. ०७७।७८ दे�ख
सबै सरकारी काया�लयह�मा साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली लागु गन� िनण�य भएकोमा सो �णाली लागु गरेको दे�खएन । यस तफ�  काया�लयको �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ कम�चारी क�याण कोष 

कम�चारी क�याण कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारीले िनजले सेवाशत� तथा कानून बमो�जम
अवकास ह� ँदा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान, औष�धउपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउन अवकास कोषको �थापना गन� र उ� कोषमा �थानीय
तहले आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलवबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो बराबर ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा
गनु�पन� �यव�था छ। उपमहा नगरपा�लकामा गतवष�को �. ४७३६१२९।७२ र यो वष�को आ�दानी �. १३००२०८३।२८ (उपमहानगरपा�लकाले थप गरेको
�.१०००००००। समेत) ज�मा �.१७७३८२१३ आ�दानी गरेकोमा यो वष� कोषबाट अवकाश ह�ने कम�चारीको सेवा सुिवधामा � १४१०९४९२।७२ खच� भई �
३६२८७२०।२८ मौ�दात रहेको दे�ख�छ । ऐनले आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलवबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी
सो बराबर ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था गरेको भएतापिन सो अनुसार रकम ज�मा गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था पालना गरी कोष
�यव�थापन गनु� पद�छ ।

१२ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण
वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको
�यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

िबिभ� 556088 117448 121260 317379 166975

�ितशत 100 21.12 21.80 57.08 30.03

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह 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 । तर कलैया उप महा नगरपा�लकाले
यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१४ पे�क� बाँक� 
पे�क� वाँक� िववरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� फ��यौट
स�ब��ध �यव�था रहेको छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िवबरण अनुसार िन�न �य�� तथा सं�थाको नाममा हालस�म बाक� रहेको ज�मा पे�क� बाक� �
३,०५,५३,९२३.२६ म�ये यो वष� देहाय बमो�जम �लएको मोिबलाइजेशन लगायत अ�य पे�क� � ५२१६७७४.२६ म�ये �याद नाघेको � १५,९१,७७४.२६ र
�याद ननाघेको � ३६,२५,००० फ�य�ट गन� बाक� रहेको दे�खयो । आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पिन फ��यौट नभई बाँक� रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार
फ��यौट ह�नु पन� दे�खएको �..

पे�क� �लएको
िमित

गो. भौ.
न.

पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको
नाम

कम�चारी भए पद चालु आ. व. ज�मा

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको

०४/०१/२०७७ ३ ओम�काश �साद यादव वडा सद�य ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ कलावती तेलीन मिहला वडा सद�य ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ जगदीश �साद पंिडत वडा सद�य ० ० ७५,०००

०४/०१/२०७७ ३ डा.अ�तर आलम अंसारी वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ डा.अ�तर आलम अंसारी वडा अ�य� ० ० १,००,०००

१,५९१,७७४

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०४/०१/२०७७ ३ डा.अ�तर आलम अंसारी वडा अ�य� ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ दरोगा राउत कुम� वडा सद�य ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ दरोगा राउत कुम� वडा सद�य ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ महेश साह वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ महेश साह वडा अ�य� ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजन �साद कुम� वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजन �साद कुम� वडा अ�य� ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजन �साद कुम� वडा अ�य� ० ० १०,३०,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामिनवास �साद वडा सद�य ० ० १५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामलाल �साद साह तेली वडा सद�य ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ िव�म यादव वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ िव�म यादव वडा अ�य� ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ िव�म यादव वडा अ�य� ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ िव�म साह कानु वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ िव�म साह कानु वडा अ�य� ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ �यामराज गौतम वडा सद�य ० ० १,४०,०००

०४/०१/२०७७ ३ सैफु� लाह िमया अंसारी वडा अ�य� ० ० ५,००,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०४/०१/२०७७ ३ सव� नारायण चौधरी वडा अ�य� ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ सव� नारायण चौधरी वडा अ�य� ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ सव� नारायण चौधरी वडा अ�य� ० ० १०,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ साहेबजान मंसुर वडा सद�य ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरेराम मेहता वडा सद�य ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरेराम मेहता वडा सद�य ० ० २,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरेराम मेहता वडा सद�य ० ० ७,००,०००

०७/०४/२०७७ ३३४ िव�म यादव वडा अ�य� १,२५,००० ० १,२५,०००

०३/२७/२०७८ ८९१ बद�नेसा खातुन द�लत मिहला वडा
सद�य

० १,००,००० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजेश �साद यादव सहायक ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजेश �साद यादव सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजेश �साद यादव सहायक ० ० ६,४०,०००

०४/०१/२०७७ ३ राजेश �साद यादव सहायक ० ० १,१०,०००

०४/०१/२०७७ ३ खेद ुिमया अंसा�र काया�लय सहायक ० ० १,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ धनबहादरु ने�वा� सहायक ० ० ८,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ �माेद कुमार सहनी काया�लय सहायक ० ० २०,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०४/०१/२०७७ ३ �माेद कुमार सहनी काया�लय सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ �माेद कुमार सहनी काया�लय सहायक ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ �मोद कुमार सहनी काया�लय सहायक ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ मनाेज कुमार यादव हे�थ अ�स�टे�ट ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ मनाेज कुमार यादव हे�थ अ�स�टे�ट ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ माधव राज रे�मी काया�लय सहायक ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ माधव राज रे�मी काया�लय सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रमे�� �साद प.हे.न. ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रमे�� �साद प.हे.न. ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ रमे�� �साद प.हे.न. ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रमे�� �साद प.हे.न. ० ० ७,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ रमेश कुमार मोदक काया�लय सहायक ० ० ९७,९७१

०४/०१/२०७७ ३ रा�जव पा�डे काया�लय सहायक ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामजी म�डल महताे सहायक ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामजी म�डल महताे सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामजी म�डल महताे सहायक ० ० ५,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ सुभाष �साद �संह पशु सेवा �ािव�धक ० ० १०,००,०००
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०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० १,२५,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० ६,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० १,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ हरदेव �साद कानु सहायक ० ० ५०,०००

०४/०१/२०७७ १७ तपसी �साद चाैरसीया अ�धकृत छैठौ ० ० ५,४२,०००

०७/०२/२०७७ ८ जल�धर �साद यादव पशु सेवा �ािव�धक १,४७,००० ० १,४७,०००

०७/०४/२०७७ ३३४ म. जह�म अंसारी हलुका सवारीचालक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/०४/२०७७ ३३४ सुिनल कुमार यादव प.हे.न. १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/०४/२०७७ ३३४ हरदेव �साद कानु सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/०५/२०७७ ३५३ धनबहादरु ने�वा� सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/०५/२०७७ ३५३ �माेद कुमार सहनी काया�लय सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/२३/२०७७ ३८८ राजेश ठाकुर काया�लय सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/२३/२०७७ ३८८ हरदेव �साद कानु सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/२६/२०७७ ४१० खेद ुिमया अंसा�र काया�लय सहायक १,२५,००० ० १,२५,०००
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०७/२६/२०७७ ४१० राकेश चौध�र हे�थ अ�स�टे�ट १,२५,००० ० १,२५,०००

०८/३०/२०७७ १९३ सुलाेचना पाैडेल पशु सेवा �ािव�धक ० ० ८,२०,०००

०९/०९/२०७७ २१५ खेद ुिमया अंसा�र काया�लय सहायक ० ० ४,००,०००

१०/१६/२०७७ २८३ राजेश �साद यादव सहायक २,५०,००० ० २,५०,०००

१२/०४/२०७७ ४०६ हरदेव �साद कानु सहायक ७८,००० ० ७८,०००

०३/२३/२०७८ ८३६ खेद ुिमया अंसा�र काया�लय सहायक ० २,००,००० २,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ बजरंग क�ट��सन ० ० २,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ बजरंग क�ट��सन ० ० २,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ बजर� क��ट��सन ० ० १,३७,५००

०४/०१/२०७७ ३ शिश क�सट�कसन ० ० १,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ स�ी क�सट��सन ० ० २,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ सिमर क�ट��सन ० ० ५०,०००

०३/११/२०७८ ७३५ अशाेक क�सट��सन ० ४,३५,४४२.०४ ४,३५,४४२.०४

०३/११/२०७८ ७३६ अशाेक क�सट��सन ० १,६९,४०६.५५ १,६९,४०६.५५

०४/०१/२०७७ ३ भारित िब�डस� ० ० ७,५०,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामराजा बह�मु�ख �यामपस ० ० २६,२३,०००

०४/०१/२०७७ ३ शिश क�सट�कसन ० ० १,००,०००
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०४/०१/२०७७ ३ सिमर स�लायस� ० ० २,०५,०००

०४/०१/२०७७ ४ द�लत जनजाती उ�थान के�� ० ० १,७७,८५०

०४/०१/२०७७ ४ द�लत जनजाती उ�थान के�� ० ० २,७०,६४०

०४/०१/२०७७ ४ द�लत जनजाती उ�थान के�� ० ० १०,३०८

०४/०१/२०७७ ४ द�लत जनजाती उ�थान के�� ० ० १२,८८०

०३/११/२०७८ ७३३ अशोक क��ट��सन ० ३,७९,४२८.९० ३,७९,४२८.९०

०३/११/२०७८ ७३४ अशोक क��ट��सन ० ३,०७,४९६.७ ३,०७,४९६.७७

०४/०१/२०७७ १ सुरेश धमला ० ० ३,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ नरो�म अ�धका�र ० ० २,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रघु �साद सहनी ० ० २०,०००

०४/०१/२०७७ ३ �पेश �साद दास ० ० ७,००,०००

०४/०१/२०७७ ३ रामनरेश कुमार ठाकुर ० ० ४,००,०००

०४/०१/२०७७ ५ सुरेश धमला ० ० ३,००,०००

०६/२६/२०७७ २२७ हरे�� �साद यादव २०,००० ० २०,०००

०७/०४/२०७७ ३३४ आशुताेष पा�डे १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/२६/२०७७ ४१० गोिब�द शमा� १,२५,००० ० १,२५,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 106

०७/२६/२०७७ ४१० सुलाेचना पाैडेल १,२५,००० ० १,२५,०००

०७/२८/२०७७ ४३५ हरे�� �साद यादव १,००,००० ० १,००,०००

११/०२/२०७७ ३०९ इजहार िमया ठकुराई ० ० ५०,०००

०१/२१/२०७८ ५६३ �भात कुमार बमा� ९,०५,००० ० ९,०५,०००

०२/१९/२०७८ ६५२ महबुब अंसारी ५,००,००० ० ५,००,०००

कुल ज�मा ३६,२५,००० १५,९१,७७४.२ ३,०५,५३,९२३.२
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१५ पे�क� फछ्�  यौट बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा काया�लयबाट िन�� चत काम का लािग �लइएको पे�क� रकम िनयमावलीको काय�िव�ध अपनाई
तोिकएको समयमा फ�यौट गनु� पद�छ । काया�लयमा िन�न कम�चारीले िविभ� न समयमा िविभ� न काय�का लािग �लएको पे�क� फछ�यौट नगरेको दे�खएकोले सो
समयमै फ�या�ट ग�रनुपद�छ

गो.भौ./िमित कम�चारीको नाम काय� रकम

१५-०७८।१।१६ �भात कुमार वमा� तराई-मधेश समृ� काय��म २८५०००

११-०७८।३।३० अजय कुमार जयसवाल सुरि�त मातृ�व काय��म २५६००

११-०७८।३।३० अजय कुमार जयसवाल खोप काय��म १५३९९८

११-०७८।३।३० अजय कुमार जयसवाल खोप तथा EVM सिम�ा ४४३७१

ज�मा ५०८९६९

५०८,९६९

१६ िश�ा तफ�  
१ िनकासा अिभलेख खाताः उपमहानगरपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� यिकन गरी तलव भ�ा िनकासा
गनु�पन� �य�तै माग फाराम सोही आधारमा �जू गरी िव�ालयगत िनकासा लेजर तयार गरी िनकासा छो�नुपन�मा िनकासा लेजर राखेको छैन उपमहानगरपा�लकाले
दरव�दी िववरण, काय�रत िश�क िववरण, सो अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।
२ िब�ालयह�को लेखापरी�णः उपमहानगरपा�लका मातहतका िव�ालयले तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पन� �यब�था छ । उपमहानगरपा�लका
अ�तग�त ७२ सामुदाियक िव�ालयह� रहेकोमा आ.व. २०७७।०७८ को अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म ७२ िब�ालयले लेखापरी�ण गराएको पाइएन।अतः
काया�लयबाट अनुदान जाने स�पूण� िब�ालयह�को समयमै लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी उपमहानगरपा�लकाले िदएको िनकाशा र अनुदान समेत समावेश गरी
िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे नगरेको एिकन गनु�पद�छ ।
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१७ औषधी ख�रद 

औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य
�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । काया�लयले पेश गरेको िन�न िबबरणका स�व�धमा
दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छनः

� सं औष�धको �कार यस बष� ख�रद रकम

१ एलोपे�थक औष�ध 5800000

२ स�ज�कल सामान 300000

१ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खएन ।
२ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन
खुलाएको �माण समावेश नभएको,
३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । ४ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको औष�धको मु�य नखुलेको ।
५ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� �पमा घटाउने गरेको दे�खयो ।
६ औष�धको �ज�सी �ितवेदन तयार नगरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको
गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को
अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
औष�धको लोगोः उपमहानगरपा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लागी” भ�े लोगो लगाउनु पन� �यव�था छ ।
उपमहानगरपा�लकाले यस बष� िनःशु�क िवतरण गन�का लािग ख�रद गरेका औष�धह� लेखापरी�णको अब�ध स�ममा स�पूण� िबतरण भइ सकेको भनी िबबरण पेश
गरेकोले उ� औष�धह�को भ�डार परी�ण ह�न सकेन ।
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१८ एउटामा� सुिवधा पाउने 

एउटामा� सुिवधा पाउने – बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,

२०७५(पिहलो संशोधन समेत) को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट िनवृ�भरण पाएको �यि� पदा�धकारीमा िनवा�िचत वा मनोनयन भएमा िनवृ�भरण वा यस
ऐन बमो�जमको मा�सक सुिवधा म�ये एउटा मा� पाउने �यव�था छ । तर पा�लकाले िनवृितभरण पाईरहेको पदा�धकारीह�बाट यस �कारको सुिवधा �लए न�लएको
�वघोषणा गरेको र अिभलेख संल� गरेको पाईएन ।

१९ स�टवेयरको �योगः 
स�टवेयरको �योगः काया�लयले केही आंिशक कारोवारको आ�दानी स�टवेयर माफ� त गन� गरेको छ ।२७ वटा वडाह� बाहेक नगरपा�लकाको काया�लयमा
स�टवेयरको �योग माफ� त आ�दानी गन� जनाइएता पिन उ� काया�लय÷इकाईह�मा ह�ने सबै �कारका आ�दानीलाई स�टवेयर माफ� त लेखा�न गन� ग�रएको छैन ।
जसमा दे�खएका मू�य �यहोरा िन�न छन्
१ नगरपा�लकाले २७ वटा वडाह�मा उ� स�टवेयर �योगमा �याएको दे�खएन । उ� वडा काया�लयह�ले नगरपा�लका काया�लयको राज�व शाखाबाट तोिकए
बमो�जमको नगदी र�सद बुझेर लैजाने र उ� हाड� कपी नगदी र�सद माफ� त आ�दानी गन� गरेको पाइयो । तर �वीकृत म.ले.प.फारम न�वरह� १०१, १०२, १०५,

१०६, १०७, १०८, १०९ लगायतका िववरण र अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�ने गरेको दे�खएन । वडा काया�लयह�ले किहले कुन िमितमा कुन कुन र�सद
न�बरह�बाट के कित आ�दानी गरे र सो आ�दानी म�ये के कित रकम किहले दा�खला गरीयो के कित दा�खला गन� बाँक� छ आिद समब�धमा खु�न नसकेबाट
राज�व आ�दानीको यथाथ�ता यिकन ह�न सकेन । यसमा यथाथ�ता यिकन ग�रनुपद�छ ।
२ नगरपा�लकाको काया�लयले गन� आ�त�रक आ�दानीमा स�टवेयर माफ� त आ�दानीको �ा�ी र अिभलेखीकरण गन� गरेको जनाइएतापिन आ�दानी �ा�ीलाई मा�
स�टवेयर माफ� त लेखा�न गन� ग�रएको छ । यस �कार ग�रएको आ�दानी म�ये संिचत कोषमा गरेको दा�खलालाई स�टवेयरले लेखा�न गन� गरेको पाइएन ।
जसले गदा� उ� आ�दानी कानुन�ारा तोिकएको िमितमै संिचतकोषमा दा�खला भयो वा भएन वा सबै आ�दानी दा�खला ग�रयो वा दा�खला गन� बाँक� रहेको छ सो
स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । �यसैगरी स�टवेयरले �वीकृत म.ले.प.फारम न�बरह� १०१, १०२, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ लगायतका अिभलेखह�
समेत नदेखाउने ह� ँदा पूण� रहेको भ� सिकने अव�था दे�खएन ।
३ नगरपा�लकाको काया�लयले गन� सबै �कारको आ�दानीमा �वीकृत म.ले.प. फारम न�बरह� ज�तै म.ले.प. फारम १०१, १०२, १०५, १०६, १०७, १०८,

१०९ लगायतका �वीकृत लेखा ढाँचा स�टवेयर र हाड�कपी र�सद दवु ैबाट भएको आ�दानीमा अिभलेख अ�ाव�धक गन� नगरेबाट कुन र�सदबाट के कित आ�दानी
भयो र उ� आ�दानी म�ये के कित आ�दानी बाधी किहले दा�खला भयो आिद स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । जसले गदा� आ�त�रक िनय��णको �यव�था कमजोर
रहन जानुको साथै आ�दानीको िहनािमना र म�यौट भएको छैन भ� सिकने अव�था दे�खएन । यसमा स�ब��धत िनकायको �यान गई यथाथ�ता यिकन ग�रनु पद�छ
।
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४ एिककृत स�पती करः कलैया उपमहानगरपा�लकाबाट कर तथा गैरकर राज�व लगाउने र उठाउने स�ब�धमा �यब�था गन� बनेको आ�थ�क ऐन २०७५ को दफा
२ मा भएको �यब�था र उपमहानगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७६ अनुसार नगर�े�िभ� रहेको स�प�ीमा कर लगाउने भिन तोकेको घर र ज�गामा मू�याङिकत
रकमको तोिकए बमो�जमको दरले स�पती कर लगाउने र उठाउने �ाबधान रहेको छ । उपमहानगरपा�लकाले आ ब २०७७।७८ मा स�प�ी कर वापत
�-६०८६०२७.१७ असूली गरेको छ । उपमहानगरपा�लका �े� िभ�का स�प�ी कर दा�खला गन� दािय�व रहेका करदाताबाट यो बष� स�प�ी कर दा�खला गरे
नगरेको यिकन गरी गरेको नदे�खए आव�यक कानुनी उपचार माफ� त असूल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

२० बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी रिहमा खातुनले िमित २०७७।०३।२६ गते १४००४१७७६९.०० को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित
२०७७।०३।२६ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७६/०३/३१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको दे�ख�छ ।

२१ ऋणको साँवा �याज भु�ानी - 
ऋणको साँवा �याज भु�ानी - यस उपमहानगरपा�लकाले िबगतमा योजना तथा काय��म संचालन गन� नगर िबकास कोषबाट ऋण सापटी �लएकोमा यो आ ब को
शु�मा � ३०००००००। ऋण सापटी बाँक� रहेको छ । जस म�ये आ ब २०७७७।७८ मा �याज ज�मा �. ५००००००। भु�ानी भएको छ भने २०७८ आषाढ
मसा�तमा �. २५००००००। साँवा बाँक� रहेको िबबरण पेश भएको दे�खयो ।

२२ खाना तथा िविवध खच� 
खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवध तफ�  �. २९६०१००।४९खच� गरेको छ ।

२३ ख�रद �यव�थापन
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२३.१ कर िवजकः िनमा�ण �यवसाियले तोिकएको िनमा�ण काय� गरे वापत भु�ानी पाउदा मू�यअिभवृि� कर ऐन र िनयमावलीले तोकेबमो�जम रीतपूव�कको कर िवजक जारी
गनु�पनु� पद�छ । काया�लयले गरेको िन�नानुसारको भु�ानीमा िनमा�ण �यवसायीले देहाय बमो�जम रीत नपुगेको कर िवजक जारी गरेको दे�खएकोले उ� भु�ानी रकम
आ�रीक राज�व काया�लयमा मू अ कर समायोजन गरेको कर िववरण प� पेश ह�नुपद�छ । अ�यथा ला�े ज�रवाना समेत यिकन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �

गो भौ। िमित िनमा�ण�यवसायी भु�ानी मू अकर रकम कैिफयत

६४।०७७।६।२५ शशीक�ट� �सन ६४१६२६ ७३८१५ कर िवजकसंल� नगरेको

५८।०७७।६।२२ सिमरक�ट� �सन १०६१६८२ १२२१४० हातले िवजकन�वर १ लेखेको

२६५।०७७।१०।२४ सिमरक�ट� �सन ५२६१६६ ६५१३४ कर िवजकसंल� नगरेको

७९८।०७८।३।२१ रहमानक�ट� �सन ३८८५८७ ४४७०५ हातलेकोरेर िवजक न�वर ०२ लेखेको

८०६।०७८।३।२१ जनसेवाक�ट� �सन ४८७५२६ ५६०८७ हातलेकोरेर िवजक न�वर १ लेखेको

ज�मा ३१०५५८७ ३६१८८१

३६१,८८१
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२३.२ अधुरो कामः िनमा�ण �यवसायीले ठे� का स�झौतामा तोिकएको शत� र साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली अनुसार तोिकए बमो�जम काय� स�प� न गनु� गराउनु
पद�छ । िन�नानुसारको ठे� कामा तोिकएको अवधी (�यादथप समेत) समा� भएको दे�खयो तर स�झौतानुसारको काय� स�प� न भए गरेको दे�खन नआएकोले
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम पूव�िनधा��रत �ितपुित� असूल गरी तोिकएको काय� स�प� न गराउनु पन� दे�ख�छ ।

ठे�का न�बर िनमा�ण �यवसायी स�झौताको रकम � कायम अव�ध भएको काय�

४-०७५।७६ भारितयिव�डस� २३७७९४७ २०७७ पौष मसा�त १०९५५९५

४-०७६।७७ शािश क�ट��सन ४८१६१३६।७ २०७७।१।३१ ३०७०११८

७-०७५।७६ िनराजन क�ट��सन ५१२०४४९।५ २०७७।९।३० ३५७९२५२

७-०७५।७६ िनराजन क�ट��सन १०३३४५६ २०७७।४।३० ८३१५२४

वडा नं २२ वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय� सिमर क�ट��सन ४११३५१६ २०७७ पौष स�म ३०३०९४९

ज�मा ११६०७४३६
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२३.३ �याद थप स�ब�धमा: साव�जिनक ख�रद िनयामवली, २०६४ को िनयम १२० मा ठे� का स�झौताको �यादथप स�ब�धी �ावधानह� उ�ेख रहेका छन् । काया�लयले
िन�नुसारका ठे� का स�झौताको �थम पटक �याद थप स�बनधी िनण�य गदा� अ��तम पटकको लािग भिन शत� सिहत �याद थप गरेको दे�खयो । उ� ठे� का
स�झौताको दो�ो पटक पुन : �यादथप गदा� उ� शत� र िनयम १२१ बमो�जम पूव�िनधा�रीत �ेितपूित� असुल गन�गरी मा� �याद थपको िनय�ण गनु�पन�मा पूव�िनधा�रीत
�ेितपूित� असुल गन� गरी िनण�य नगरी �यादथप को मा� िनण�य भएको दे�खएकोले यसरी �यादथपको िनण�य गन� �ज�मेवार �यि�लाई कानुन बमो�जम जवाफदेही
तु�याई िनज िनमा�ण �यवसायीबाट िन�नानुसार पूव�िनधा��रत �ेितपूित� असुल ह�नुपन� � . ५५७५३७

ठेकान�बर िनमा�ण�यवसायी स�झौताकोअंश � दो�ोपटक थप भएको अव�ध पूव�िनधा��रत�ेितपूित� रकम

३-०७५।७६ भारितयिव�डस� २४०२२३७।६ ८.७ मिहना २४०२२३

४-०७५।७६ भारितयिव�डस� २३७७९४६।८ ८.७ मिहना २३७७९४

७-०७५।७६ शािश क�ट��सन २४४६७८५।४ ६५ िदन ७९५२०

ज�मा ५५७५३७

�यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२० �यादथप र िनयम १२१मा पुव� िनधा��रत �ितपुित� स�व�धी उ�ेख रहेको छ ।
िन�न ठे�काह�मा िनमा�ण �यवसायीह�ले स�झौतामा तोिकएको अवधी [�यादथप समेत ] भ�दा िढलागरी काय� स�प� गरेको आधारमा अ��तम िबलको भु�ानी
�लएको दे�खयो । तर िनयमानुसार �यादथप भएको दे�खन नआएकोले उ� िढला अवधीको पूव� िनधा��रत �ितपुित� रकम असुल गनु�पन� � ३३३९१५

ठे�कान िनमा�ण�यवसायीको नाम ठे� कारकम तोिकएकोअवधी समयअवधी पूव�िनधा��रत�ेितपूित�

१३-०७६।७७ सुिनलिनमा�ण सेवा ११२१८६२ २०७७ २०७७।८।१८ ७९६५२

५-०७६।७७ स�ीक�ट� �सन ४१६८२५७ २०७८।३।२४ २५४२६३

ज�मा ३३३९१५

८९१,४५२

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.४ टावरलाईट जडानः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ उपिनयम (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले खच�को िवलभरपाई
पु��ाई र रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �ावधान छ । काया�लयले कलैया ��थत भरत चोकमा टावरलाइट जडान गरेवापत डाइनािमक
टे�नोस�ट �ा. ली. लाई � १२८४०१२।२२ भु�ानी गो भौ नं ८५६ बाट गरेको छ । उ� काय�को लागत अनुमान � १४७६४९८ �वीकृत गरेकोमा सोका दररेट
कुन आधारमा राखी तयार गरीएको हो खु�न सकेन । जसले गदा� हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र थप �ययभार पारेको छैन भ� ने अव�था दे�खदनै ।
�यसैगरी उ� काय�को काम भएको ठे� का िवल, नापी िकताब र काय� स�प� न �ितवेदन समेत पेश नभएकोले पेश ह�नु पन� �

१,२८४,०१२

२३.५ सामा�ी ख�रदः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को िबल पु��ाइ सिहत िवल भरपाई
रा� नुपन� र उप िनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले �य�तो खच�को िवल भरपाई पु��ाई र रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �ावधान रहेको छ ।
काया�लयले देहाय बमो�जमका िनमा�ण साम�ीह� बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गरी भु�ानी गरेकोमा उ� िनमा�ण साम�ीह� कहाँ कहाँ, के �योजनको लागी के,

कित आव�यक हो आव�यकता र मागको िव� लेषण भएको दे�खएन । एकमु� मागफारम र ख�रद आदेशको भरमा एकमु� प�रमाणह� उ�ेख गरी लागत अनुमान
�क�ि�त गरेको ख�रद गरेको छ । यसरी ख�रद भएका सामा�ीह� एकमु� दा�खला �रपोट�को आधारमा आ�दानी जनाई खच� घटाउने गरेको दे�खयो । कहाँ - कहाँ
कुन �योजनमा के, कित �योग भए सोको नापी िकताब, ठे� का िवल र काय�स�प� न �ितवेदन समेत तयार ग�रएको छैन । यसमा स�ब��धत िनकायबाट यथाथ�ता
यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

�संनं ख�रदिववरण आपूित�कता� स�झौता रकम � भु�ानी रकम

१ सडक ब�ी ख�रद गु�ु जनरल स�लायस� ७२८३०३० ७२८३०३०

२ आशाइले��ट�क �टोस� ६८४६४३७ ६८४६४३७

३ धाराका साम�ी ख�रद गणपित ट� ेडस� कलैया २७४०१६१ २७४०१६१

ज�मा १६८६९६२८ १६८६९६२८

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ �ाव ख�रद 

संघीय सरकार ह�ता�त�रत काय��म अ�तरगत ७-०७७।१२।२ बाट २० वटा samsung Tab A7 (TSOS) ख�रद गरी शमा� इले�ट� ोिन�सलाई � ८४७७००
भु�ानी गरेकोमा उ� Tab �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको �माण पेश ह�नु पन� � 

८४७,७००

२५ कर क�ी

२५.१ ८७१ २०७८-३-२५ दा�खला �माण पेशः ग� भौ नं ८७१।०७८।३।२५ बाट १० वटा बाइक ख�रद गरेको जनाई � २१९९००० भु�ानी खच� लेखेको छ । तर संल� िवजक अनुसार
�ित वाइक � २०९०५० का दरले � २०९०५०० को मा� िवल िवजक देखाएको ह�दा बढी खच� लेखेको रकम असुल गनु�को साथै उ� वाइकह� �ज�सी खातामा
आ�दानी बाँधेको �माण पेश ह�नुपन� � १०८५००

१०८,५००

२५.२ कर क�ीः ना �ा स सुरेश धमलाले देहायका �योजनको लािग पे�क� फ�यौट समेत िन�नानुसार भु�ानी �लएकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्

गो.भौ./ िमित �योजन भु�ानी�

७००-०७८।३।६ माटोपरी�ण १००००००

८४३-०७८।३।२३ सामूिहकखेती �व��न ५०००००

५६२-०७८।१।२१ कृिषकाय��म स�ालन १००००००

५६६-०७८।१।२१ कृिषकाय��म स�ालन ५०००००

५९६-०७८।२।२ मकै पकेटिवकास काय��म ५०००००

९०८-०७८।३।२८ धान िवउख�रद २०००००

ज�मा ३७०००००

आयकर ऐन, २०५९ अनुसार भु�ानीमा अि�म कर क�ी गनु� पद�छ । उपरो� खच� रकम म�ये साधारण िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी भएको िन�नानुसारको
रकममा भु�ानीमा १५ �ितशतले ह�ने रकम अि�म कर क�ी गनु�पन�मा १.५ % मा� क�ी गरेकोले नपुग रकम असुल गरी संघीय राज�व खातामा दा�खला गनु� पन� �

३२४,७०७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सनं नाम भु�ानी नपुगरकम

१ िकसान खेतीभ�डार वोटे�सए�ड �जंक १०१००० १३६३५

२ जनक क�याणबह�मुखी सहका�र सं�था �जंक १००००० १३५००

३ मातृभूिमस�लायस� स�फर १००००० १३५००

४ महाल�मीिवज भ�डार �या��सयम १००००० १३५००

५ पूव�मातृभूमी कृषी साम�ी िवतरक मेटा गो�ड १०४००० १४०४०

६ पूव�मातृभूमी कृषी साम�ी िवतरक �जंक ९०००० १२१५०

७ ग�ाभ�डार �या��सयम ९०२४० १२१८२

८ ग�ाभ�डार वोरोन ९०००० १२१५०

९ मातृभूिमस�लायस� स�फर रजाइम ९०००० १२१५०

१० �यू यादविवज भ�डार �जंक रजाइम ४३५००० ५८७२५

११ िकसान खेतीभ�डार �या��सयम ९९९९९ १३५००

१२ रामेष कृिषसहकारी सं�था �जंक ७५००० १०१२५

१३ जनक क�याणबह�मुखी सहका�र सं�था िकटनाशक ६०००० ८१००

१४ जय िनम�लवावा �सड से�टर जाइम ३५९९९९ ४८६००

१५ न�दलालखा� भ�डार िकटनाशक ३६०००० ४८६००

१६ धान िवउख�रद धान १५०००० २०२५०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २४०५२३८ ३२४७०७

२६ 404 २०७७-१२-४ �माण पेश गनु�पन� 
�माण पेश गनु�पन�ः हाटबजार ��थत िनकासा �यास पसललाई िनजले हाटबजार िक�तावापत २८२७०९३ को स�ा � ३०९९३२९ बुझाएकोले � २७२२३६
िफता� गरेको जनाई बजेट खच� लेखेको छ । उ� पसलले हाटबजार िक�ता वापत � ३०९९३२९ बुझाएको नदे�खएकोले सोको �माण पेश ह�नुपद�छ । अ�यथा
िफता� खच� लेखेको रकम िनजबाट असुल ह�नुपन� �

२७२,२३६

२७ 343 २०७८-३-३० हा�ीपाइले रोग िव��को   औषधी सेवन(MDA) काय��म 

�वा��य तथा जनसं�या म��लाय�ारा सशत� अनुदान तफ�  �थानीय तहबाट काया��वयन ग�रने �वा�थ तथा जनसं��या स�ब�धी काय��मह�का लािग स� चालन
माग�दश�न को �यव�था ग�रएको छ । जसमा इिपिडिमयोलोजी तथा रोग िनय��ण काय��म अ�तग�तको १० औं काय��म मा MDA काय��म स�बनधी �यव�था
गरीएको छ । यस काया�लयमा चालु आ.व.मा MDA काय��म अ�तग�त सशत� अनुदान बाट � १३१२००० िनकासा गरी खच� गरीएको छ जसमा िन�नानुसार
सुधार गरीनु पद�छ ।

माग�दश�न बमो�जमका काय��म ��वकृत गराइ तोिकएको बजेट �समा िभ� रिह तोक�एको �समा िभ� रिह खच� गनु�पन�,
ता�लम,छलफल तथा गो�ी स� चालन गरेको िमित �प� दे�खनेे गरी �यानरको फोटो संल� गनु�पन�,
�िश�क,सहजकता� तथा सहभागीको उप��थत जनाउने �प� िववरण िमित सिहत खुलाई द�तखत गरी रा� नु पन�्,
अ�धकांश माइ�यूटमा िमित र समय उ�ेख नगरेकोले सो अिनवाय� उ�ेख गनु�पन�,
भ�ा बु�झ�लइएको भरपाई �प� टका साथ कुन काय��म वापत कसले �लएको भ�े �प� ट खुलाउनु पन�,
मिहला �वंयसेिवका �तरीय अिभमु�खकरण काय��म गदा� माग�दश�न िवप�रत पटक पटक ३/ जना मा� सहभािग गराए गरेकोले सो गन� नह�ने,

माग�दश�नमा तोक�ए बमो�जमको स�ब��धत �े� र सं��यामा �िश�क, सहजकता� र सहभागीलाई मा� उप��थत गराइ काय��म स� चालन खच�लाई
िम��ययी बनाइनु पन�
काय��मको उ�े�य अनु�पको काय� गरी नितजामु�ख प�रणाम मा जोड िदनुपन� ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ बढी भ�ा 
अथ�म��लायको खच�को मापद�ड तथा िनण�य स�ब�धी काय�िव�धमा कुनै पिन ता�लम,गो�ी ,सभा स�मेलन र काया�शाला स� चालनका लािग �िश�क तथा सहभागी
को भ�ा,खाजा ,यातायात खच�का स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । काया�लयले िन� न काय��ममा िदएको �िश�क भ�ा उ� मापद�ड भ�दा बढी भु�ानी भएकोले
असूल ह�नुपद�छ ।

काय��म / कम�चारीको नाम िदन पाएको पाउनु पन� बढी दर ज�मा

दर ज�मा दर ज�मा

पशु तथा कृिष काय��म

महवुव अ�सारी �िश�क १० २५०० २५००० १५०० १५००० १००० १००००

सुरेश धमला �िश�क १० २५०० २५००० १५०० १५००० १००० १००००

ग�रबसँग िवशे� वर काय��म

�भु �साद यादव �िश�क २ २००० ४००० १५०० ३००० ५०० १०००

राम कुमार चौधरी �िश�क २ २००० ४००० १५०० ३००० ५०० १०००

ज�मा २२०००

२२,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ िवल भरपाई वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को �� िवल भरपाई रा�ख स�ब��धत �यि�ले बुझेको भरपाईमा द�तखत गराई भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न कारोबारको िवलभरपाई र सो मा द�तखत िबना नै भु�ानी गरेको दे�खएकोले सो को �माण पेशह�नु पद�छ । अ�यथा असूल
ह�नु पद�छ ।

गो.भौ./िमित कम�चारीको नाम रकम कैिफयत

६७९-०७७।
९।२३

रेखा कुमारी
चौधरी

३०००० ल�िगक िहंसा िनवारण कोष स� चालन तथा सिमितको वठैक भ�ा िवतरण ग�रएको भिनएता पिन सो रकम
स�ब��धत �यि�ले बुझेको भरपाईमा द�तखत नग�रएको

७९२-०७७।
११।१

रेखा कुमारी
चौधरी

५६००० अपा� प�रचय प� िवतरण गन� �थानीय सम�वय सिमितको वठैक भ�ा िवतरण ग�रएको भिनएता पिन सो
रकम स�ब�धीत �यि�ले बुझेको भरपाईमा द�तखत नग�रएको

३०३-०७७।
३।२७

�पेश कुमार गु�ा ३१२००० रा�� ीय मिहला �वा��य �वंयसेिवका काय��म स� चालन गरेको पु��ाई गन� कागजात र िवलभरपाई
नभएको

३२०-०७७।
३।२९

अजय जयसवाल
ले �लएको पे�क�
प�य�टमा
(२२०००० को
१५ %)

३३००० पा�लका�तरीय �वा��य सं�थाह�को मा�सक सूचना संकलन,भेरीएसन एवं गुण�तर सुधार का साथै
वािष�क सिम�ा काय��ममा सहभागी भ�ा भू�ानी मा कर क�ी गरेको �माण नदे�खएको

३२६-०७७।
३।२९

रामे� वर �साद
भमा�

१०६२५० पा�लका�त�रय पोषण काय��म सिम�ा तथा काय�योजना पिहलो पटक िमित २०७८।१।११ मा गरीएको
भिनएता पिन सो पु� �ाई गन� �या� कागजात संल� छैन र दो�ो पटक िमित २०७८।३।२१ मा स�प�
गरीएको जनाइएकोमा सो काय��मको उ�े�य िवगतमा भएका काय�को सिम�ा गद� नयाँ आ .व.का लािग
आाव�यक योजना तजु�मा गनु� पन� ह�दा सो आ.व.को अ�तमा गरेकोले िनयमसंगत दे�खएन

ज�मा ५३५२५०

५३५,२५०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० 449 २०७७-८-८ िव�ुत महसुल 

साव�जिनक खच� मापद�ड, काय�िव�ध र िम��ययीता स�ब�धी िनद�िशका , २०७५ प�र�छेद २१ (२) मा पानी , िबजुली , टे�लफाेनको महसुल �रिड� ग पिछ
तोक�एको समयमा नै भु�ानी गरी ज�रवान नितन� तथा िनयमानुसारको छूट �लने �यव�था छ । काया�लयले नेपाल िव�ुत �ा�धकरणलाई िव�ुत महसुल वापत्
बुझाउनु पन� � २८६९४५ िढलो गरी बुझाएकोले िनयमानुसार पाउने पन� छुट सुिवधाबाट ब��त ह�नुका साथै ज�रवना �व�प � ११६५०२ मा २५ % र १२८४७०
मा १० % गरी � ४१९७२ थप ितनु� पन� अव�था �सज�ना गन� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाई असूल गनु�पद�छ ।

४१,९७२

३१ समािनकरण चालू तफ�  
�माण पेश गनु�पन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम खच� पु� टी ह�ने िवल,

भरपाई, �माण र कागजात रा� नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले परी�ण गरेका देहायका भौचरमा खच� �मािणत गन� कागजात संल� नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले
खच� पु�� ट ह�ने कागजात संल� गरी पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� दे�खएको �.

�.स. भौचर नं./िमित िववरण रकम

संघीय ससत� चालू

१ 67-077/11/2 बैठक भ�ा खच� ले�दा पु��ाई ह�ने माइ�यटु संल� नरहेको 72000

२ 111-077/12/12 िव�ालयमा सेवा �वेश ता�लम संचालक �ी अजय कुमार जयसवालबाट संचा�लत काय��ममा डायरी,
�यानुअल, �याग सामान बुझाएको भरपाई संल� नरहेको ।

30500

३ 260-078/3/22 IT HUB लाई भु�ानी िदँदा स�कल िवजक संल� नरहेको 787754

पा�लका चालू

४ 58-077/6/12 यस भौचरबाट भएको खच�को पु��ाई गन� कागजात संल� गनु�पन� । 69472

५ 1177-078/2/13 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 120000

६ 345-077/7/5 तलवी पे रोल वेगर खच� लेखेको 3407680

७ 423-077/7/28 िदनेश स�लायस�बाट ख�रद गरेको सामानमा ख�रद आदेश दा�खला मागफारम तथा िवतरण भरपाई संल� 196620

७,१९५,७४७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नरहेको ।

९ 593-077/9/2 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 540000

१० 974-077/12/12 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 114500

११ 982-077/12/12 वडा नं. 8 का वडा अ�य� �ी िव�म यादवको ७ वटा वठैकको �. 11900। बुझेको भरपाई संल� नरहेको
।

11900

१२ ७-०७७।१२।२ संघीय
सरकार ह�ता�त�रत

२० वटा samsung Tab A7 (TSOS) ख�रद गरी शमा� इले�ट� ोिन�सलाई � ८४७७०० भु�ानी
गरेकोमा उ� Tab �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेक �माण पेश ह�नु पन�

847700

१३ 1355-078/3/22 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 186000

१४ 1400-078/3/24 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 6100

१५ १४०६-078/3/24 भ�ा बुझेको भरपाई संल� न नरहेको । ७८०००

१६ 1417-078/3/24 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 61200

१७ 1434-078/3/26 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 270000

१८ 1442-078/3/26 �मुख �शासिकय अ�धकृतको ह�ता�र नरहेको । 125000

१९ 1445-078/3/27 खच� �योजन नखुलाई भु�ानी भएको । 32205

२० 1485-078/3/29 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 21840

२१ 1507,1508, 1509-
078/3/30

हा�जरी िववरण संल� नगरी तथा �मािणत नगराई भु�ािन िदएको 192559

२२ 1512-078/3/30 खच� �मािणत गन� िवल भरपाई संल� नरहेको । 24717

7195747

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा

३२ िव�ापन तथा �शारण 

बढी �ययभारः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐेन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको उ�चतम �ितफल �ा� त ह�ने
गरी िमत�ययी त�रकाले गनु�पन� �यव�था छ । राि�� य �तरको गोरखाप� सं�थानले समेत समय समयमा साव�जिनक सुचना माफ� त सरकारी िनकायह�लाई
(कितपयमा स�झौता गरी) २५ �ितशत छुट िदने �यव�था गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जमको िव�ापन छपाइ गराई एजे�सी माफ� त भु�ानी िदँदा
बढी भ�दा बढी छुट �लएर भु�ानी िदनुपन�मा छुट �लएको दे�खन आएन । यसबाट पा�लकालाई छुट ह�ने रकम वरावरको बिढ �ययभार पारेको दे�ख�छ । कानूनमा
भएको �यव�था बमो�जम िमत�ययीता अपनाई काय� नगरेवाट काया�लयलाइ देहाय बमो�जम �यनुतम पिन थप �ययभार पारेको �.

�.स भौचर नं./िमित िववरण भु�ानी रकम २५ �ितशत छुट न�लएको � क़ैिफयत

पा�लका चालू तफ� बाट

१ 397-077/7/25 शा��त िमिडया �ा.�ल 33993.22 7520.6

२ 398-077/7/25 साझेदारी राि�� य दिैनक 55765.5 12337.5

३ 399-077/7/25 साझेदारी राि�� य दिैनक 21696 4800.0

४ 400-077/7/25 िमिडया गेट �ा�ल 86445 19125.0

५ 401-077/7/25 शा��त िमिडया �ा.�ल 15079.85 3336.3

६ 623-077/9/8 �चार �सार खच� 125720 27814.2

७ 715-077/9/29 साझेदारी िमिडया �ा�ल 174940 15482.0 १५�ितशत �लएको

८ 716-077/9/29 साझेदारी राि�� य दिैनक 78817.5 17437.5

९ 757-077/10/15 शा��त िमिडया �ा.�ल 43030.4 9520.0

882-077/11/20 393059.2 86960.0

२९२,३४३
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१० �चार �सार खच�

११ 962-077/12/20 शा��त िमिडया �ा.�ल 199055 17615.0 १५ �ितशत �लएको

१२ 1318-078/3/13 मधेश रा�� ट� य दिैनक 54918 12150.0

१३ 1319-078/3/13 लाइभ िमिडया �ा.�ल 28467 6298.0

१४ 1320-078/3/13 सूचना �काशन भु�ानी 62100 13738.9

१५ 1341-078/3/18 ि�यिटभ मेिडया ि�� ट 175996 15574.0 १५ �ितशत �लएको

१६ 1473-078/3/29 साझेदारी राि�� य दिैनक 102310 22635.0

ज�मा 292343.9

३३ असुल गनु�पन� 
असुल गनु�पन�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम खच� गन� िवल, भरपाई,

कागजात तथा �माण संल� गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भौचरबाट भु�ानी गदा� �माण कागजात भ�दा बढी भु�ानी गरेको, कर असुल
गनु�पन�मा सो नगरेको तथा कानूनमा तोकेको भ�दा बिढ भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� दे�खएको �

�.स. भौचर नं./

िमित
िववरण रकम

संघीय ससत� चालू

१ 82-
077/11/14

गरीव घर प�रवार पिहचान काय��ममा मेयरको अ�य�तामा वसेको बैठको २ वठैको �. 2000। को दरले भु�ानी गन� िम�ने
दे�खएपिन अ�य बैठकको �. 1500 को दरले मा� िम�ने ह� ँदा एक वठैकको ७ जनाको बिढ भएको �.

2975

पा�लका चालू

893- 1700

२४५,७५०
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३ 077/11/21 �हलाद �साद वण�वालाई ४ वटा वठैकको � 500 का दरले बिढ भु�ानी भएको असुल ह�नुपन�

४ 1327-
078/3/15

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 147(1) मा साव�जिनक िनकायमा कानून अ�धकृतको दरव�दी रहेको भए
कानून अ�धकृत १ समेत 5 जना मू�यांकन सिमित रहने र िवषय िवशेष�ता भएकालाई वठैकमा आम��ण गन� स�ने
�यव�था छ भएकोमा ९ जनालाई भु�ानी िदएको दे�खएकोले ४ जनाको असुल ह�नुपन� �

6375

५ 1354-
078/3/22

अनुगमन भ�ा िवतरण गदा� २७ वटा योजनाह�को अनुगमन �माण पेश भएको तर ३३ वटाको भु�ानी भएकोले ६ वटा
बिढको �. २०००। को दरले ६ जनाको असुल ह�नुपन�

61200

६ 1364-
078/3/23

खेद ुिमया अंसारीको पे�क� फ� य�ट गदा� �. 168000 को पारी�िमक कर दा�खला गनु�पन� दे�खएको 25200

७ 1369-
078/3/23

बैठक भ�ा खच� लेखेकोमा सो नखुलेको 57800

८ 1403-
078/3/24

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 147(1) मा साव�जिनक िनकायमा कानून अ�धकृतको दरव�दी रहेको भए
कानून अ�धकृत १ समेत 5 जना मू�यांकन सिमित रहने र िवषय िवशेष�ता भएकालाई वठैकमा आम��ण गन� स�ने
�यव�था भएकोमा मू�यांकन सिमितमा 7 जनाको ५ वटा बैठकको � १५००। को दरले िवतरण गरेको दे�खएकोले �
१२७५०।(कर वाहेक) तथा िशलव�दी दरभाउप�मा मू�यांकनमा ११ जनालाई भ�ा िवतरण गरेको दे�खएकोले ६ जनाको
बिढ � ७६५०।(कर वाहेक) सिहत असुल ह�नुपन� ।

२०४००

९ 1488-
078/3/30

वडा नं. २४ का पदा�धकारी ह�रलाल चौधरीको बैठकमा उप��थित वेगर भ�ा बुझेको दे�खएकोले असुल ह�नुपन� । 5100

१० 1503-
078/3/30

िवल िवजक वेगर भु�ािन भएको असुल ह�नुपन� । 65000

ज�मा 245750
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३४ १२६३ २०७८-३-७ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानीः काया�लयले स�झौताको सता�नुसार भु�ानी ह�नुपद�छ । पा�लकाले स�झौताको िदनबाट लागू ह�ने गरी �थानीय शासन िव�को �पमा �ी नजवु�ाह
अंसारीलाई ०७८।३।३१ स�म �थानीय शासन िव�को �पमा अ�धकृत छैठौको सेवा सुिवधा िदनेगरी स�झौता गरेको छ । स�झौता प�मा िनजलाई कुन
�ज�मेवारीको लािग राखेको हो खुलाएको छैन । यसरी �प� ट �ज�मेवारी नतोक� करार स�झौता गनु� िनयमस�मत दे�खदनै । साथै िनजलाई बैशाख मिहनाको तलव
भ�ा भु�ानी गदा� स�झौता प�मा उ�ेख भएको िमित बैशाख २३ बाट िदनुपन�मा पुरै मिहनाको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� दे�खएको
�.

२०,४६१

३५ सभा संचालन खच� 
दोहोरो भ�ाः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सेवा सुिवधा स�व��ध ऐन २०७७ को दफा ७ मा पदा�धकारी तथा सद�यले ��येक मिहनामा बिढमा
३ वटा बैठकस�मको अनुसूिच ग मा उ�ेख भएबमो�जमको बैठक भ�ा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले असार मिहनाको पदा�धकारीलाई ३ वटा वठैकको भ�ा
भु�ानी गरेकोमा पुन नगरसभाका पदा�धकारीलाई �याग तथा छाता सिहत बैठक भ�ा खच� लेखेको दे�खयो । सेवा सुिवधा स�व��ध ऐनमा भएको �यव�था िवप�रत
भएको य�तो भ�ा स�व��धत पदा�धकारीबाट असुल गनु�पद�छ ।

६८५,६३०

३६ सामी �ोजे�ट 

सामी �ोजे�टः हेलभेटास �वीस इ�टरकोअपरेशनको �ािव�धक सहयोगमा सुरि�त आ�वासन प�रयोजना संचालन गन� यस पा�लका र द�लत जनजाती उ�थान
के��िवच स�झौता भई आ�थ�क वष� २०७६/७७ दे�ख काय��म संचालन ह�द ैआएको छ । स�झौता बमो�जम सुरि�त आ�वासन स�व��ध जनचेतना, वदेैिशक
रोजगार जानुपूव� आव�यक परामश�, सीप िवकास ता�लम, ग�त�य मुलुकमा सम�या परेमा सहयोग, वदेैिशक रोजगार स�व�धी ता�लम, सेवा �दायक सं�थाह�को
�मता िवकास, �म रोजगार तथा समा�जक सुर�ा म��ालयको िवषयगत तथा सेवा �वाहमा सहयोग ज�ता काय�को गन� उ�ेख गरी हालस�म पा�लकाले �.

८६४३७५३। रकम भु�ानी गरेको छ । उ�े�खत काय�ह� वदेैिशक रोजगार िवभाग, वदेैिशक रोजगार �ब��न बोड�, सामा�जक सुर�ा म��ालय, �म रोजगार तथा
समा�जक सुर�ा म��ालय र पररा� ट�  म��ालयह�बाट वदेैिशक रोजगार स�व�धी िविभ� न काय��मह� संचालन गन� गरेका ह��छन । यसबाट काममा दोहोरो पन� स�ने
दे�ख�छ । काममा दोहोरोपना ह�न निदनको लािग पा�लकाले अनुगमन गनु� पन�मा सो नगरी स�झौता बमो�जम पेश भएको िवजको आधारमा भु�ानी िदएको दे�खयो ।
यस िवषयमा पा�लका ग��भर भई दोहोरोपना ह�न नस�ने अव�था सृजना गन� अनुगमन गरी �ा� त �ितवेदनको आधारमा भु�ानी िदनुपद�छ । साथै, स�झौताको
SCC मा ��येक भु�ानीमा ५ �ितशत �रटे�सन वापत क�ा गनु�पन� उ�ेख भएकोमा हालस�म भु�ानी भएको �. ८६४३७५२। को क�ा गरेको नदे�खएकोले सो
वापत क�ा ह�नुपन� �. ३८२४६६। असुल गनु�पद�छ ।

३८२,४६६

३७ आ�थ�क सहायता 
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आ�थ�क सहायताः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन�
पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यो वष� नगरपा�लका पंू�जगत बजेट िशष�कको िन�नानुसार २५ वटा गौ�वरा भौचरबाट िबिभ� �यि� एवं संघ
सं�थालाई � २७४४६२७। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो। आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ । पा�लकाले िविभ� �योजन उ�ेख
गरी यो वष� देहाय बमो�जम �यि� एवं संघ सं�थालाई पंू�जगत बजेट खच� िशष�कबाट उपल�ध गराएको आ�थ�क सहायता � २७४४६२७ का स�व�धमा यथाथ�ता
यिकन ग�रनु पद�छ ।

�स नं िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०६/०८/२०७७ ७ दवैी �कोप वापतको रकम िशला देवीलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

२ ०६/०८/२०७७ ८ �ितपुित� वापतको रकम भोला िमया अंसारीलाई भु�ानी गरीयो । ३०,०००

३ ०६/११/२०७७ २८ दवैी �कवप वापतको रकम अिम�रलाल साह तेलीलाई भु�ानी गरीयो । ५,०००

४ ०६/१४/२०७७ ३४ दवैी �कोप वापतको रकम जादोलाल पिडतलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

५ ०६/१८/२०७७ ४२ दवैी �कोप वापतको रकम सिकना खातुनलाई भु�ानी गरीयो । ९,०००

६ ०६/१९/२०७७ ४४ दवैी �कोप वापतको रकम रामशरण महरा चमारलाई भु�ानी गरीयो । ५,०००

७ ०६/२१/२०७७ ५७ दवैी �कोप वापतको रकम रामएकवाल �साद कुिम�लाई भु�ानी गरीयो । ४०,०००

८ ०६/२६/२०७७ ७६ दवैी �कोप वापतको रकम राम�साद जैसवाललाई भु�ानी गरीयो । ५,०००

९ ०८/३०/२०७७ १९३ वाड� न�बर २१ मा राहत र मा�स सेिनटाईजर िबतरण गन� वडा सिचव सुलोचना पौडेल पे�क� फरछौट ८,२०,०००

१० ०९/०९/२०७७ २१५ दवैी �कोप तथा िबपद �यव�थापन गन� खेद ुिमया अंसारी पे�क� फरछौट ७१,६२७

११ १०/१३/२०७७ २६३ आगलगीबाट भएको �तीपुत� वापतको रकम कलावती देवी कुिम�नलाई भु�ानी ९,०००

१२ १०/३०/२०७७ ३०३ �ितपुित� वापतको रकम जौवाद ह�सेनलाई भु�ानी गरीयो । १८,०००
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१३ ११/०६/२०७७ ३२२ दवैी �कोप वापतको रकम सािबर अंसारीलाई भु�ानी गरीयो । ८,०००

१४ ११/२०/२०७७ ३७३ राहत िबतरण गन� शंकर �साद गु�ाले �लएको पे�क� फरछौट गरीयो । १४,५०,०००

१५ ११/२०/२०७७ ३७४ राहत िबतरण गन� रामनरेश साहले �लएको पे�क� फरछौट गरीयो । १,००,०००

१६ १२/०३/२०७७ ४०१ दवैी �कोप वापतको रकम स�तलाल साह तेलीलाई भु�ानी गरीयो । ८,०००

१७ ०१/०७/२०७८ ५०२ वाड� न�बर १५ मा राहत िबतरण गन� स�ये�� सहनीले �लएको पे�क� फरछौट १,००,०००

१८ ०१/१५/२०७८ ५२६ दवैी �कोप वापतको रकम रो�जदन खातुनलाई भु�ानी गरीयो । ८,०००

१९ ०२/१८/२०७८ ६४० दवैी �कोप वापतको रकम �िदप पा�डेलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

२० ०३/०७/२०७८ ७०३ दवैी �कोप वापतको रकम गौरी ठकुराईनलाई भु�ानी गरीयो । ९,०००

२१ ०३/१५/२०७८ ७६८ िवपद �यव�थापन वापतको रकम भु�ानी ग�रयो। १२,०००

२२ ०३/१५/२०७८ ७७१ दिैवक �कोपवापतको रकम हिकदर मंसुरलाइ भु�ानी गरीयो। २,०००

२३ ०३/२२/२०७८ ८२१ दवैी �कोप वापतको रकम रामसेवकदास लाई भु�ानी गरीयो । ५,०००

२४ ०३/२७/२०७८ ८९० दवैी �कोप वापतको रकम िशवनारायण राउत अिहरलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

२५ ०३/२७/२०७८ ८९२ दवैी �कोप वापतको रकम रमेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

ज�मा २७४४६२७
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३८ नाफामुलक सं�थालाई अनुदान 

सहकारी ऐन, २०७५ बमो�जम वचत तथा ऋण स�व��ध काय� गन� सहकारी सं�थाह� वचत तथा ऋण प�रचालनबाट मुनाफा कमाउने िव��य सं�थाको �व�पमा
रहने ह��छन । य�ता सं�थाह�ले सद�यह�को िहतको लािग िन��चत मुनाफा गन� वचत तथा ऋणको कारोवार गरी नाफा आज�न गद�छन । पा�लकाले नाफामुलक
सं�था िदपिशखा वचत तथा ऋण सहकारी सं�थालाई भवन िनमा�ण काय�को लािग � १००००००। अनुदान िदएको दे�खयो । नाफामूलक सं�थाह�लाई भवन
िनमा�ण �योजनका लागी रकम िनकासा िदई खच� ऋण �व�प वा सेयर �वािम�व �ा� त ह�ने तवरले िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएकोले ऋण वा शेयर �वािम�व कायम
ह�नुपन� दे�खएको �.

१००,०००

३९ जन�मदान र लागत अनुमान

३९.१ उपभो�ा सिमितबाट गराएको काम काया�लयले योवष� गरेको पंू�जगत खच� म�ये देहाय बमो�जम ३५५ वटा गौ�वरा भौचरबाट िबिभ� उपभो�ा सिमितह�लाइ
िन�नानुसार � २५७८९६१३५।१७ भु�ानी गरेको पाइयो । जसम�ये पौष र आषाढ मिहनामा भएको भु�ानीको �े�ता परी�ण र �ा� िबबरणह�को िब�लेषण गदा�
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन् ।

�स नं िबबरण भु�ानी भौचर सं�या उपभो�ालाइ ज�मा भु�ानी

१ नगरपा�लका पंू�जगत बजेट तफ� ३२४ २१८४८११०९।३६

२ संिघय शशत� पंू�जगत बजेट तफ� ३ ३३१९७८२।२५

३ �देश शशत� पंू�जगत बजेट तफ� ४ १४३०१५६८।५३

४ �थािनय पुवा�धार िबकास काय��म तफ� २४ २१७९३६७५।०३

ज�मा ३५५ २५७८९६१३५।१७

१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ र कलैया उपमहानगर पा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी
काय�िव�ध,२०७५ को दफा ३ उपदफा (२), दफा ४ उपदफा (१) ख�ड (ञ) र दफा ४ को उपदफा (१) ख�ड (ट) लगायतका कानुन अनुुसार उपभो�ा सिमितबाट
काम गराउँदा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन उपभो�ा सिमितले गनु� पन�, खच�को सूचना साव�जिनक गनु� पन�, िनमा�ण काय�मा डोजर, लोडर, ए�साभेटर, मेशीनह�
�योग गन� नह�ने �यव�था छ । लागत सहभािगताको �यव�था नभएको योजना उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन गन� नपाइने, तोिकए बमो�जम काम नगन� उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी निदई कालो सूचीमा राखी कारवाही गनु�पन�, �ममूलक �िव�धमा आधा�रत रही �मको उपयोग र प�रचालनलाई �ाथिमकता िदनु पन�, मेशीनरी
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उपकरणको �योग गरेमा कारवाही गनु�पन�, उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन भएका आयोजनाह�को काय�स�प� भएपिछ स�व��धत िनकायले सोको रेखदेख मम�त
स�भार गन� �ज�मेबारी समेत तोक� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन� आिद �यव�थाह� रहेका छन् । �यसैगरी कुल लागत �.१ करोडस�म भएको तथा
�थािनय सीप, �ोत र साधन उपयोग ह�ने र �थािनय �तरमा काय� स�प� गन� स�ने मा� आयोजनाको काया��वयन उपभो�ा सिमित माफ� त गन� सिकने, उपभो�ा
सिमितले स�झौता बमो�जम गनु�पन� काम सिमित आफैले गनु� गराउनु पन�, अ�य कुनै िनमा�ण �यवसायी वा अ�य �यि� वा सं�था माफ� त गन� गराउन नपाइने र
उपभो�ा सिमितको लगत अनुसूची १ मा तोिकएको ढांचामा अ�ाव�धक गराई रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट काय�ह� गराउदा देहाय
बमो�जमको अव�था दे�खन आयो । उपभो�ा सिमितबाट काय�ह� गराउदा कानुनको पूण��पले अनुशरण र पालना गरेर मा� गराउनु पद�छ ।
२ भु�ानीको �सफा�रसः उपभो�ा सिमितह� माफ� त ग�रएका काय�ह�को भु�ानी गदा� अ�धकाशंमा फोटाह� संल� रा�ने गरेको दे�खयो । केिह योजनाह�मा
स�व��धत वडा अ�य�ह�को �सफा�रस संल� गरेर भु�ानी गन� गरेको र केिहमा �य�तो �सफा�रस समेत संल� नगरेको समेत दे�खयो । फोटाह� संल� गरेता पिन
काय� शु� ह�नु भ�दा पिहलेको र काय� स�प� भए प�चातको काम �प� दे�खने ग�र फोटा रा�ने गरेको दे�खन आएन । �यसैगरी स�व��धत वडा�य�ले भु�ानीको
�सफा�रस गदा� कामको �प� प�रमाण, गुण�तर, समय र लागत िकटान गरी काय� स�प� भए नभएको उ�ेख गनु�पन�मा अ�धकाशं �सफा�रसमा सो बमो�जम नगरी
बजेट अनु�पको काय� स�प� भएकोले भु�ानीको लागी �सफा�रस गद�छु भ�े भाषाको �सफा�रस गन� गरेको दे�खयो । अ�धकांश योजनाह�मा वडा�त�रय अनुगमन
सिमितको अनुगमन र �सफा�रस भएको �माण दे�खएन । यसवाट तोिकए बमो�जमको प�रमाण, गुण�तर र लागतमा उपभो�ा सिमितह�बाट काय�ह� भएको छ भ�
सिकने अव�था दे�खन आएन ।
३ कामको नापजाच र ह�ता�तरण ◌ः उपभो�ा सिमितबाट ग�रएका कितपय काय�ह�मा �वीकृत लागत अनुमानस�ग बराबर नै ह�नेगरी नापी िकताव, ठे�का िबल र
काय� स�प� �ितवेदनमा कामको प�रमाण रा�ने गरेबाट कामको यथाथ� मु�याकंन स�व�धमा आ�व�त ह�नस�ने अव�था दे�खएन । योजना ह�ता�तरण र सोको
मम�त स�भारको �यव�था गरेको दे�खन आएन । स�व��धत वडा तथा �थािनय तहले यस �कार संचालन भएका योजनाह�को अिभलेख अ�ाव�धक गन� गरेको
पाइएन ।
४ साव�जिनक प�र�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन
काय�को सामा�जक प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले अ�धकांश काय� सडक ढलान गन�, माटो पुन�, �ावेल
िब�याउने, क�पाउ�ड वाल लगाउने लगायतका काय�ह� गरेको भएतापिन, भवन िनमा�ण, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास लगायतका काय�ह�
समेत गरेको छ । य�ता काय�को साव�जिनक सुनवाई गरेको जनाएतापिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । साव�जिनक सुनुवाईको लागी
तोिकएको फारम भन� गरेता पिन केही बाहेक अ�धकांश उपभो�ा सिमितको साव�जिनक सुनुवाइमा सरोकारवालाह�को �यनु उप��थती रहने गरेको, आंिशक
काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन माइ�यटुमा लेखी रा�ने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको
दे�खयो । �यसैले साव�जिनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै । कानुनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��धन गनु�पद�छ ।
�यसैगरी बहालवाला पदा�धकारी, राजनीितक दलको �ितिन�ध सरकारी कम�चारी, िश�क, िनमा�ण �यवसायी लगायतका �यि� उपभो�ा सिमितका सद�य ह�न
नपाउने, एउटै समयमा एकभ�दा बढी उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न नपाउने आिद �यव�थाह� रहेकोमा उपभो�ा सिमितको गठन गदा� तोिकए बमो�जमको �कृया
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पुरा गरेको दे�खन आएन । सिमितमा रहेका पदा�धकारी तथा सद�यह� उपरो� बमो�जमको पेशा, �यवसाय वा रोजगारीमा संल� �यि�ह� भए नभएको यिकन ह�न
सकेन । एउटै �थानमा गन� फरक फरक िनमा�ण काय�को लागी समेत फरक फरक उपभो�ा सिमितह� गठन गन� गरेको छ । एउटै समयमा एकै �यि� एक भ�दा
बढी सिमितमा रहे नरहेको स�व�धमा समेत यिकन ह�ने आधार दे�खन आएन । यस स�व�धमा काया�लयले अिभलेख अ�ाव�धक गरी सुधार गनु�पद�छ ।
५ अनुगमन सिमित ◌ः उपमहानगरपा�लका उपमेयरको संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितले कामको िवबरण, स�प� भएको कामको अव�था, अनुगमन गरेको
िमित, अव�ध, दे�खएका किम कमजोरी, र सुधारका िवषय उ�ेख गरी �ितवेदन गन� गरेको दे�खएन । एक िन��चत फारममा सिमितका सद�यले ह�ता�र गरेर पेश
गरेको धेर� योजनाह�को �ल�लाइ एकमु� �पमा ह�ता�र गरी पेश गरेको फारमलाइ अनुगमन �ितवेदन मानीएको छ । सबै योजनाह�मा उ�े�खत सबै �कारको
�यहोरा आ�व�त ह�नेगरी सिमितले �सफा�रस गरे प�चात मा� स�प� कामको भु�ानी ह�ने �यव�था ह�नुपन� दे�ख�छ ।
६ जिटल संरचना िनमा�णः 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 । उपमहानगरपा�लकाले गरेका िनमा�ण काय�ह� म�ये अ�धकांश िनमा�ण काय�ह� आर.�स.सी. �ेम �ट��चर
सिहतका भवन िनमा�ण, सडक ढलान गन�, सडकमा क�भ�ट� बनाउने, खानीपानी टंक� िनमा�ण, लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना
िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप�को मा�यमबाट
�ित�पधा� गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । य�ता काय�मा िनय��ण गरी िनयमावलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३९.२ जन�मदान र लागत सहभािगताः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम ४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को
िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीता वा लागत सहभािगताको अंश क�ा गरेर मा�
भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । उपमहानगरपा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता वा जनसहभािगता जु�ने
आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सोको
भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पद�छ ।उपमहानगरपा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� केिह उपभो�ा सिमितको तफ� बाट
नगद लागत सहभािगता �व�प ४ �ितशत नगद रकम काया�लयको मम�त स�भार कोषमा ज�मा गन� गरेको छ भने केिह योजनाह�मा य�तो लागत सहभािगताको
रकम शु�य रहेको दे�खन आयो । तर जनसहभािगताको अंश भने सबैजसो योजनामा शु�य रहेको छ । आयोजनाको स�झौता गदा� उपरो� बमो�जम लागत
सहभािगता �व�प मम�त स�भार कोषमा ज�मा गरी राखेको ४ �ितशत नगद रकम उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरी अ��तम िबलको भु�ानी िददा
काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम उ� लागत सहभािगता �व�प राखेको ४ �ितशत नगद रकम समेत उपभो�ाको िबलमा थप गरेर �वयं उपभो�ा सिमितलाइ नै

२,८०१,६६४
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िफता� गन� गरेको दे�खयो । परी�ण गरेका गौ�वरा भौचरह�मा यस �कार िफता� गरेको नगद रकम देहाय बमो�जम रहेको छ । यस �कार लागत सहभािगताको रकम
िफता� गन� काय� उपरो� कानुन िबप�रत रहेको ह�दा स�व��धत उपभोताह�बाट असुल गरी स�व��धत राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� �....

िमित गौ भौ
नं

उपभो�ा सिमित र कामको िबबरण भु�ानी रकम िफता� लगेको
लागत
सहभािगताको
रकम अ�य
बिढ भु�ानी
समेत

नगरपा�लका पू�जगत बजेट तफ�

०९/०५/२०७७ २०३ �थानीय पुवा�धार िवकास साझेदा�र काय��म अ�तग�त वाड� न�बर १ मा मैिदर िनमा�ण काय�
गरे वापतको रकम भु

४,८०,०२५.०६ २३९६९८

०९/१५/२०७७ २३३ वाड� न�बर १ मा क�पाउ�डवाल र धम�शाला िनमा�ण काय� गरे वापत क�पाउ�डवाल तथा
धम�शाला मम�त िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

३,३६,०२४.०८ १२६०५

०९/१५/२०७७ २३६ वाड� न�बर २७ मा क�भट� िनमा�ण काय� गरे वापत क�भट� िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

१,७८,५५१.६८ २११६

०९/२०/२०७७ २३८ वाड� न�बर १९ मा मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम मंिदर िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

२,३२,३२३.७५ १७५६

०९/२३/२०७७ २४६ वाड� न�बर २१ मा अधुरो मंिदर िनमा�णकाय� गरे वापत रामे�वरनाथ महादेव अधुरो मंिदर
िनमा�ण उ.स.लाई �थम िबलको भु�ानी गरीयो

२,०९,३३०.०८ ८०५१

०९/२३/२०७७ २४७ वाड� न�बर १९ मा बाटो ढलान र नाला िनमा�ण काय� गरे वापत बाटो ढलान तथा नाला
िनमा�ण उ.स.लाई �थम िबलको भु�ानी गरीयो ।

७,२४,७४९.२१ २८९९०
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११/१२/२०७७ ३५२ वाड� न�बर ५ मा रहेको रामराजा �या�पसको भवन िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम
रामराजा (मो.िब.साह) �या�पसलाई �थम िबलको भ्ुकतानी गरीयो ।

६,९२,०३४.४९ २७६८१

०२/१९/२०७८ ६५४ वाड� न�बर १६ मा बाटो ढलान काय� (�थानीय पुवा�धार िबकास साझेदारी काय��म
अ�तग�त आ.ब.०७५/०७६ को भु�ानी ह�न बाक� रहेको रकम ) वापतको रकम सडक
ढलान उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

७,२७,९६६.५७ ६३३२७

०३/०७/२०७८ ७०७ वडा नं. १२ सपिह माई म��दर िनरकाे पाेखरीमा �सडी मम�त गरे वापत बुिनलाल साह
बिनयालाई अ��तम िबलकाे चेकबाट भु�ानी गरीयाे।

८४,९६०.९० १२५६

०३/०८/२०७८ ७२७ वडा नं. १० मा माई ब��थान मम�तस�भार काय� गरे वापत माई ब��थान मम�त काय�
उ.स. लाई अ��तम िबलकाे चेकबाट भु�ानी िदईयाे ।

१,९६,५३३.२१ २९०००

०३/१३/२०७८ ७३८ यसै साथ संल� कागजात बमो�जम वाड�न�बर २४ �ीपुरमा बाटो डलान काय� गरे वापतको
रकम बाटो ढलान उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

३,२०,१२२.२४ ८२५००

०३/१३/२०७८ ७४१ आ.ब. ०७६।०७७ काे वडा नं. १ मा बाटाे ढलान काय� गरे वापत बाटाे ढलान उ.स. लाई
अ��तम िबलकाे भु�ानी गरीयाे ।

१,५१,२०४.८६ ४६०००

०३/१३/२०७८ ७५२ वडा नं. १८ मा बाटो ढलान काय� गरे वापत नाला तथा रोड ढलान उ.स. लाई अ��तम
िबलकाे भु�ानी गरीयाे ।

८,५०,२०६.३४ ३४०१५

०३/१८/२०७८ ७७८ वाड� न�बर ७ मा रहेको छिठया पोखरी िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम छिठया पोखरीको
अधुरो मम�त िनमा�ण काय� उ.स.लाई अ��तम बिबलको भ्ु�ानी गरीयो ।

६,७६,९९०.१७ २१४०२५

०३/१८/२०७८ ७७९ वाड� न�बर १२ मा बाटो र नाला ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो र नाला ढलान
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो।

१,०८,१२६.३९ ४१०००

०३/१८/२०७८ ७८७ वाड� न�बर १० िनलक�ठवामा माटोपुरी�ेभल काय� गरे वापतको रकम अिभयान
क�सट��सनलाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

४,६९,०१२.५० ६१४४
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०३/१९/२०७८ ७८८ वाड� न�बर ६ मा नाला िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम नाला िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

५,२४,७८८.९७ २२३२२

०३/२०/२०७८ ७९१ वाड� न�बर १ मा �ेभल काय� गरे वापत �ेभल िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

४,८०,०२८.९१ ३३४००

०३/२०/२०७८ ७९४ वाड� न�बर १२ मा बो�डर जाली लगाउनेकाय� गरे वापत पोखरीमा बो�डर जाली गराउने
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

४,३९,२०१.१० १७६०००

०३/२१/२०७८ ७९७ �हमपुरी टोलमा छिठ घाट न�जक बंगरी खोलामा �मु पाइप िहतको क�बे िनमा�ण
गरेवापतको दो�ो तथा अ��तम िबलको रकम बंगरी खोलामा �मु पाइप सिहतको क�बे
िनमा�ण उ.स.लाइ भु�ानी गरीयो।

२६,४६,१६४.१८ १४८०००

०३/२१/२०७८ ८१३ बकुलहर टोलमा बाटो ढलान गरेवापतको दो�ो तथा अ��तम िबलको रकम बाटो ढलान
उ.स.लाइ भु�ानी गरीयो।

३,०९,६६७.७४ ८५०००

०३/२२/२०७८ ८२० वाड� न�बर १७ मा नाला िनमा�ण तथा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान
तथा नाला िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

१५,३९,०६८.०८ ६२०००

०३/२२/२०७८ ८२७ वाड� न�बर १२ मा बाटो ढलान र नाला िनमा�ण काय� गरे वापत बाटो र नाला िनमा�ण
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

१,२६,२४९.४२ ४१६००

०३/२३/२०७८ ८४८ छिठया पोखरीको अधुरो मम�त िनमा�ण काय�को मम�त संभार कोष क�ी वापतको रकम
िफता� गरीयो ।

३५०००० ३५००००

०३/२६/२०७८ ८८६ वाड� न�बर ४ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम सडक मम�त उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

१०,२२,३९१.७९ ४२०००

०३/२६/२०७८ ८८७ वाड� न�बर २ सानो दोहरी टोलमा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान िनमा�ण ५,१२,९६८.११ २१०००
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उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो

०३/२८/२०७८ ९०५ वाड� न�बर ६ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

१,४९,६१४.५६ २७०००

०३/२८/२०७८ ९०६ वाड� न�बर ६ पसा� टोलमा �हम�थान �खाल िनमा�ण र मो�तम �खाल िनमा�ण काय� गरे
वापत �हम �थान �खाल तथा पसा� मो�तम �खाल िनमा�णउ.स.लाई अ��तम िबलको
भु�ानी गरीयो ।

२,०९,०६९.७८ २१०००

०३/२८/२०७८ ९०७ वाड� न�बर २४ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

८,०३,०५३.८७ १८१०००

०३/२८/२०७८ ९१९ वाड� न�बर १८ मा नाला िनमा�ण र माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम नाला तथा रोड ढलान
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

३,२३,२४४.९७ २९०००

०३/२८/२०७८ ९२२ वडा नं. २५ मा म��दर िनमा�ण काय� गरेवापतको रकम बौ�धमाइ म��दर िनमा�ण उ.स. लाइ
भु�ानी गरीयो।

४,१५,१२८.५६ ४११००

०३/२८/२०७८ ९२३ वडा नं. २७ को बाटो ढलान गरेवापतको रकमबाटो ढलान उ.स. लाइ भु�ानी गरीयो। ६,१४,८५४.८० २४६३०

०३/२९/२०७८ ९४४ वाड� न�बर २६ मा िबधालय मम�त काय� गरे वापतको रकम �� ने रा मा िब .लाई अ��तम
िबलको भु�ानी गरीयो ।

५०,१६३.६८ ७२६८

०३/२९/२०७८ ९४६ वाड� न�बर ११ मा बैधीमाइ मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम बौधीमाइ मंिदर िनमा�ण
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

१,२०,२५०.६३ २१०००

०३/२९/२०७८ ९४७ वाड� न�बर २ मा म�पाउ�डवाल िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम राधाकृ�ण मंिदर
क�पाउ�डवाल िनमा�ण उ.स. अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो ।

८,२१,१५३.९२ ३४०००

०३/३०/२०७८ ९६४ वाड� न�बर २६ मा सडक �ेभल काय� गरे वापतको रकम सडक �ेभल उ.स.लाई अ��तम ६६,१४०.६७ १५७१५
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िबलको भु�ानी गरीयो ।

०३/३०/२०७८ ९८१ वाड� न�बर १४ मा नाला र रामजानक� मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापत नाला िनमा�ण र
रामजानक� मंिदर �खाल िनमा�ण उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी

३,५४,१०३.१३ ५००००

०३/३०/२०७८ ९८६ वाड� न�बर २२ मा क�पाउ�डवाल िनमा�ण काय� गरे वापत �वा��य चौक� क�पाउ�डवाल
तथा भवन मम�त उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी

९,७१,९५४.५३ ७००००

०३/३०/२०७८ ९९० वाड� न�बर १५ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी

१,६७,८५९.३८ ३५०००

०३/३०/२०७८ ९९२ वाड� न�बर १९ मा वडा काया�लय भवन मम�त काय� गरे वापतको रकम नेक महमद
िमयालाई भु�ानी गरीयो ।

९९,३६५.२२ १४६८

०३/३०/२०७८ ९९५ वाड� न�बर २७ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम बाटो ढलान उ.स.लाई अ��तम
िबलको भु�ानी

१,२९,२२९.९० २०६००

०३/३०/२०७८ ९९८ वाड� न�बर १९ मा बमटो ढलान र नाला िनमा�ण काय� गरे वापत बाटो ढलान र नाला िनमा�ण
उ.स.लाई अ��तम िबलको भु�ानी

८,१५,२०९.५२ ८४०००

०३/३०/२०७८ १०१५ वडा नं. १३ मा पखा�ल िनमा�ण काय� गरेवापतको रकम मु��लमह�को इदगाहाको अधुरो
पखा�ल िनमा�ण उ.स. लाय भु�ानी िदइयो।

१,६७,५०९.५० २४६००

०३/३०/२०७८ १०१८ वडा नं. १ मा हनुमान म��दर िनमा�ण गरेवापतको रकम अधुरो हनुमान म��दर िनमा�ण उ.स.

लाइ भु�ानी
३,१०,८७३.१९ ४२१००

०३/३०/२०७८ १०१९ वडा नं. २ मा माटो पुरी �ेभेल काय� गरेवापतको रकम माटो पुरी �ेभेल उ.स. लाइ भु�ानी ६,२१,२३०.२१ ३००००

०३/३०/२०७८ १०२२ वडा नं.९ मा पोखरी मम�त गरेवापतको रकम बुढुवा पोखरी मम�त उ.स. लाइ भु�ानी १,८६,१७०.६५ ३३०००

०३/३०/२०७८ १०२३ बमो�जम वडा नं.१ मा बाटो मम�त गरेवापतको रकमढु बाटो मम�त उ.स. लाइ भु�ानी ६,३८,३५७.७१ २५५५७
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�थािनय पुवा�धार िबकास काय��म तफ�

२०७८।३।२२ १३ वडा नं १० र १८ खानेपानी धारा जडान उ स ४३२८४१।५० ४५५००

२०७८।३।२२ १५ वडा नं ६ मदसा� इ�लािमया बह�ल उलुम भवन िनमा�ण उ स ९३२१२१।९० ३६५४०

२०७८।३।२२ १७ वडा नं १ खानेपानी नाला िन उ स १५९६७४।५९ ४१०५०

२०७८।३।२३ २३ वडा नं १ खानेपानी नाला िन उ स ११८६२४।५९ ४१०५०

ज�मा २८०१६६४

१. �यसैगरी शु�य लागत सहभािगतामा उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी काय� गराएका उपभो�ा सिमितह� र ४ �ितशत नगद सहभािगता जनाइ अ��तम िबलको
भु�ानी �लदा उ� रकम समेत िफता� लगेका उपरो� बाहेकका उपभो�ा सिमितह�संग समेत लागत सहभािगताको रकम यिकन गरी �य�तो रकम स�व��धत
उपभो�ा सिमितबाट असुल उपर गरी स�व��धत राज�व खातामा दा�खला गनु� पद�छ ।
२.�थािनय सीप, �ोत र साधन उपयोग ह�ने र �थािनय �तरमा काय� स�प� गन� स�ने मा� आयोजनाको काया��वयन उपभो�ा सिमित माफ� त गनु� पन�, उपभो�ा
सिमितले स�झौता बमो�जम गनु�पन� काम सिमित आफैले गनु� गराउनु पन� र अ�य कुनै िनमा�ण �यवसायी वा अ�य �यि� वा सं�था माफ� त गन� गराउन नपाइने
�ावधानको पुण� पालना गद� उपभो�ा सिमितबाट ग�रने िनमा�ण काय�मा जनसहभािगता र लागत सहभागको अंश बृि� गरी योजनामा उपभो�ाको अपन�व बृि� ग�नु�
पद�छ ।

४० खच�को पु��ाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत िवल भरपाई रा� नुपन� र उप
िनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले �य�तो खच�को िवल भरपाई पु��ाई र रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �ावधान रहेको छ । काया�लयले
िन�नानुसारका भु�ानीमा देहाय बमो�जमका आधार �माणह� र पु��ाई गन� �माण कागजातह� पेश ह�न नआएकोले पेश ह�नुपन� � १९४३४०६८

गो.भौ./िमित खच�िववरण भु�ानी नपुग �माण

३६-०७७।६। ठे नं ९०७५।७६ वडा नं २४ ��थत �वा��य के�� ७९३२०२ ठे� काफाइल र स�झौता

१९,४३४,०६८
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१८ भवन िनमा�ण काय�

३७-०७७।६।
१८

िप िप आर �या��सन र �स�र� ख�रद २९५३६८ �योग रखच�को पु��ाइ र �माण

२६०-०७७।९।
२९

पशु स�ब��ध औष�ध ख�रद १७००००० �योग र खच�को पु��ाइ र �माण

३४१-०७७।
११।१६

बस�तपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित ११७८४३८ काम भएकोदे�खने नापी िकताव ठे�का िवल र काय�स�प�
�ितवेदन

३४१-०७७।
११।१६

पसा� खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित १२१९०३९ काम भएकोदे�खने नापी िकताव ठे�का िवल र काय�स�प�
�ितवेदन

४४८-०७७।
१२।२५

पशु�या�सीन ख�रद मोहवुद अ�सरी पे फ १०००००० गो भौबाहेका िवलभरपाइ ख�रद �कृया र �योग र खच�को
पु��ाइ पेश नभएको

६१२-०७८।२।
११

औषधी ख�रद ग�र सागरदेवी फम�लाई भु�ानी ३५००००० लागतअनुमान ठे�का फाइल स�झौता र खपतको पु��ाइ र
�माण

७१२-०७८।३।
७

वडा नं १मा माटो ढलान उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी १०५२०५ लागतअनुमान ठे�का फाइल स�झौता नापी िकताव
ठे�काको िवल आिद �माण

७२४-०७८।३।
८

वडा नं २४�ीपुरमा बाटो ढलान उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी

३२०१२२ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

७३०-०७८।३।
९

पु�तक ख�रदको भु�ानी क�हैया िकताब पसललाई ४९९८९३ िवतरण र सदपुयोगको �माण

७५४-०७८।३। वडा नं १३प�क� पुल ढलान उपभो�ा सिमितलाई ८५२५३३ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
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१३ भु�ानी लगायतका �माण कागजातह�

८००-०७८।३।
२१

रहमान क�ट��सन पसाहा खोला तटब�ध िनमा�ण ३८८५८६ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

८११-०७८।३।
२१

धारा जडान उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी १८३७६९ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

८८०-०७८।३।
२६

वडा नं ७मा बाटो ढलान र नाला िनमा�ण वापत उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी

२९७६०४ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

८८९-०७८।३।
२६

औषधी ख�रद ग�र सागरदेवी फम�लाई भु�ानी ५००००० औषधी ख�रदर �योग भएको िववरण

९०९-०७८।३।
२८

िमल �यान ख�रद ग�र छापािडया टेड�स�लाई भु�ानी ५००००० लागतअनुमान खरीद फाइल स�झौता र �योगको पु��ाई

९११-०७८।३।
२८

�यापकटर मेिशन ख�रद ग�र माया स�लायस�लाई
भु�ानी

४७४००० िवतरणगरेको भरपाई

९१३।
१४-०७८।३।
२८

इले��ट�कल ��े ख�रद गरी भु�ानी २०० थान १०००००० िवतरणगरेको भरपाई

९१६-०७८।३।
२८

�यानुअल ��े ख�रद गरी भु�ानी २०० थान ५००००० िवतरणगरेको भरपाई

९२५-०७८।३।
२८

वडा नं१३मा म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी

१८७१५८ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�
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९२९-०७८।३।
२९

कृिष िव�िुतकरण काय�को उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी ११०१४ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

९३०-०७८।३।
२९

वडा नं ११मा प�क� ढलान उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी

७४७६९४ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

९३१-०७८।३।
२९

वडा नं ११मा नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी

१२७८७९० स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

९४९-०७८।३।
२९

वडा नं १८मा म��दर मा िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई
भु�ानी

१५३२०९ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

९५९-०७८।३।
२९

काय��म खच� भु�ानी तप�स �साद चौरा�सया १८१३५८ काय��मस� चालनको पु��ाई र �माण

९७७-०७८।३।
३०

�ूम पाइप स�लाइको सुजन िन से लाई भु�ानी ४६६९८७ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

१०००-०७८।
३।३०

भौितक िनमा�ण सिमितलाई भु�ानी १०८००९९ स�झौताफाइल लागत अनुमान नापी िकताब ठे�का िवल
लगायतका �माण कागजातह�

१००१७-०७८।
३।३०

खेलकुद साम�ी ख�रद गरी िव�ा�त स�लाय�क़लाई
भु�ानी

२०००० ख�रद र िवतरणको पु��ाई र आधार

ज�मा १९४३४०६८

४१ आ�त�रक आय तफ�

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np54 of 106

४१.१ 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 गरेको दे�खन नआएमा काय�लय �मुखले दश
िदनस�म िढलो गरेको भए दश �ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िविवरण
अनुसार देहाय बमो�जम दे�खयो ।

सव ैवडाह�ले कानुनमा तोकेको अवधीिभ� राज�व रकम दा�खला गन� नगरेको ।
नगदी र�सद तथा मालपोत र�सद एउटै शाखाबाट िवतरण नभइ लेखा शाखा र राज� व शाखाबाट भएको ।
कुन वडालाई कित नगदी र�सद/मालपोत र�सद िवतरण भयो सोको अ�ाव�धक अिभलेख तयार नगरेको ।
िवतरण गरेको र�सदबाट कित आ�दानी भयो सो को अनुगमन, िनरी�ण र परी�ण नभएको ।
�ा� त राज�वलाई भौचर उठान मा� गरेको मा�सक राज� व िववरण तयार नगरेको ।
कितपय वडाले आ�थ�क वष� समा� त ह� ँदास�म एक पटक मा� राज� व दा�खला गरेको ।
वडा नं. ११ र २१ बाट दा�खला भएको रकमको भौचर उठान नभएको ।
लेखापरी�णको �ममा वडा नं. ११, १९, २१, २२, २४ र २७ को राज�व परी�णको लािग �े�ता माग ह� ँदा वडा नं. १९ र २७ को कुनै पिन िववरण पेश
नभएको र अ�य वडाले आंिशक �े�ता मा� पेश गरेकोमा दा�खला �माण नरहेको, दिैनक राज� व दा�खला नभएको, राज� वको अ�ाव�धक अिभलेख
नरहेको, वडामा �ा� त भएका र�सदह� सव ैलेखापरी�णमा पेश नभएकोले पूण� परी�ण गरी राय �य� गन� सिकने अव�था नदे�खएको ।

यसथ� पा�लकाले छानिवन गरी संकलन गनु�पन� राज�व र भएको राज�व यथाथ� दा�खला भए नभएको स�व�धमा एिकन ह�नुपद�छ र यथाथ� राज�व सकलन नगन� र
संक�लत राज�व दा�खला नगन� तथा िढला दा�खला गन� �ज�मेवार �यि�लाई कानून बमो�जम ज�रवाना र िवभािगय कारवाही गनु�पन� तथा दिैनक �पमा राज�व
दा�खला गन� �यव�था गनु�पन� दे�ख�छ ।

४१.२ �देश सरकारको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ५ को उपदफा ४ मा �थानीय तहले िव�ापन कर असुल गनु�पन� र असुल गरेको ४० �ितशत �देश संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ापन कर वापत �. ४ लाख संकलन भएकोमा ४० �ितशतले ह�ने �. १६००००। �देश संिचत कोषमा
पठाएको दे�खएन । कानूनमा भएको �यव�था बमो�जम उ� रकम �देश संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

१६०,०००
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४१.३

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 गरेको दे�खन नआएमा काय�लय �मुखले दश
िदनस�म िढलो गरेको भए दश �ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लकाले िमित २०७७/११/१९ मा
�शासन शाखा �मुख मु�ताक अंसारीको संयोजक�वमा ३ सद�यीय अनुगमन सिमितले अनुगमन गरी देहाय बमो�जम �ितवेदन गरेको पाइयो ।

वडा नं २७ मा चलानी नं. ७३४, ७३५, ७४८, ७४९, ७५० र ७५७ बाट भएको �सफा�रसमा राज�व छुट िदएको ।
वडा नं २६ मा चलानी नं. ३८६, ४१७ र ४२२ बाट भएको �सफा�रसबाट राज� व असुल नभएको तथा अिभलेख �यव��थत नभएको ।
वडा नं ५ मा केिह चलानीमा �सफा�रश द�तुर छुट गरेको ।
वडा नं. १५, २१, २२ र २४ मा काया�लय ब�द रहेको ।

उपरो� िववरण अ�ययन गदा� वडा नं. २७, २६ र ५ मा राज� व न�लई �सफा�रस िदने गरेको दे�खयो । यसरी कुनै वडा िवशेषले राज� व छुट िदनस�न े �यव�था
नरहेको र काया�लयले अनुगमन गरी �ा� त �ितवेदनको आधारमा िनजह�लाई �प�� टकरण र छुट भएको राज� व दा�खला गराउने काय� गरेको दे�खएन । पा�लका
यस स�व�धमा �ज�मेवार भई राज�व �यव�थापनमा �भावकारीता हा�सल गनु�पद�छ ।
साथै, लेखा शाखामा रहेको राज� व भौचरको परी�ण गदा� देहायका वडाह�बाट िनयिमत �पमा राज�व दा�खला भएको दे�खएन । राज� व छुट िदने, कानून बमो�जम
समयमा संक�लत राज�व दा�खला नगन� �ज�मेवार �यि�लाइ जवाफदेही तु�याइ कानून बमो�जम ज�रवाना समेत असुल गनु�पद�छ । यसका अित�र� ��येक
वडाह�को र�सद तथा चलानी िकताब �ा� त गरी पा�लकाले संक�लत राज�व यथाथ� भए नभएको स�व�धमा एिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

वडा नं. आ�थ�क वष�मा ज�मा राज� व दा�खला पटक बैकमा ज�मा भएको राज�व

१ ८ ५८६६५०

३ ८ ४२५०६५

४ ९ ४७०३२५

५ १० २७५३२०

७ १ १७७४९०

८ ११ २२८०८७
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४२.१ DPR अ�ययन स�ब�धमाः यस उप महानगरपा�लकाले यो वष� िन�न बमो�जम काय�को लािग अ�ययन गरेको भिन देहायका परामश�दातालाइ िन�नानुसार �
३३३२९३५ भु�ानी गरेको दे�खयो । जसको परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०६/०९/२०७७ १३ िड.िप.आर  िनमा�ण काय�को रकम आदश� नेपाल क��ट��सन ए�ड क�स�टे�सी �ा. �ल.लाई भु�ानी ४,९४,९४०

२ ०६/०९/२०७७ १४ िड.िप.आर. िनमा�ण काय�को रकम एस.आर.इ��जिनय�र� ए�ड ए�स�लोरेसन �ा. �ल.लाई भु�ानी ३,६७,२५०

३ ०६/०९/२०७७ १५ िड.िप.आर.िनमा�ण काय�को रकम गु�मोहर इ��जिनय�रङ सोलुस�स �ा. �ल.लाई भु�ानी ४,९५,५०५

४ १२/०४/२०७७ ४०३ वाड� न�बर १० नेपाल भारत �समामा �वेश �ार िनमा�ण काय�को िड िप आर तयार गरेको ि��टर
इ��जिनयरी� ए�ड �या�जमे�ट क�स�टे�ट �ा.ली.लाई भु�ानी

२,८०,२४०

५ ०३/१५/२०७८ ७६९ िड.िप.आर वापतको रकम भे�टर इ��जिनयरीङलाइ भु�ानी १०,१७,०००

६ ०३/०७/२०७८ ७१३ वडा नं. १८ काे ने.रा.मा.िव. काे िडिपआर तयार गरेको िडजाइन पाक�  इ��जिनयस� �ा.�ल. लाई भु�ानी ६,७८,०००

ज�मा ३३३२९३५

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ र िनयमावलीको िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन�
काय�को लागी परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपरो� �स न १ दे�ख ६ स�मका ६ वटा
अ�ययन काय�ह� गदा� लागत अनुमान तयार नै नगरी सोझै ३ वटा दररेट �लएर �सिमत �ित�पधा�को मा�यमबाट परामश�दाता छनौट गरेबाट कानूनको उ�ंघन ह�न
जानुको साथै �ित�पधा��मक वातावरण तयार भए गरेको दे�खद�न । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत
आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो
गरेको दे�खएन ।साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत पुि� ह�न सकेन ।
यसमा स�व� प�को �यान जानु पन� दे�ख�छ ।

४२.२ पँूजीगत िशष�कबाट चालु खच�ः एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयो�जत बजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख ६,४४४,३६०
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छ । पू�जंगत िशष�कमा िविनयोजन भएको बजेटबाट चालु �कृितका खच� गन� काय� बजेटको �स�ा�त िवप�रत समेत ह��छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४
को दफा ७३ को खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�व��ध �यव�थाको उपदफा (७) मा काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन�
पाउने छैन भ�े �यव�था रहेकोछ । �यसैगरी दफा ११ मा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार तोकेको छ । उ� कानुनमा िवतरणमु�ख काय��म भ�दा
िवकासा�मक गितिव�ध तफ�  नगरपा�लकाको �ोत प�रचालन ह�न पन� उ�ेख छ । काया�लयले योवष� नगरपा�लका पू�जंगत िशष�कमा िविनयोजन भएको बजेटबाट
देहाय बमो�जम १७ वटा गौ�वरा भौचरबाट � ६४४४३६० उपभोग, संचालन तथा अ�य चालु �कृितका खच�ह� गरेको दे�खयो । सभाले बजेट �वीकृत गदा� चालु
�कृितका खच�ह� समेत पू�जंगत बजेट िशष�कमा समावेश गरी बजेट �वीकृत गरेको काय� उपरो� बजेटको �स�ा�त र खच� रकमको बिग�करण र �या�या िवप�रत
ह�न गएको दे�खयो । �यसैगरी कितपय खच�ह� पू�जंगत बजेट तथा �वीकृत काय��म भ�दा बािहर उपभोग, संचालन तथा अ�य चालु �कृितका काय�ह�मा खच�
गरेको दे�खयो । यसबाट सभाले पा�रत गरेको बजेट तथा �वीकृत काय��मको पालना समेत ह�न सकेको पाइएन साथै संचालन र उपभोग खच�मा समेत तोिकए
भ�दा खच� ब�न जाने दे�खयो । चालु �कृितका खच� चालु बजेट िशष�कमा समावेश गरी खच� ले�नु पद�छ । यस स�व�धी केही उदाहरण िन�न छन्ः

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०६/१८/२०७७ ४१ िबधुत महसुल वापतको रकम भु�ानी गरीयो । ७,४७०

२ १०/१४/२०७७ २७० वाड� न�बर ४ को सूचना �शारण गरे वापतको रकम भु�ानी गरीयो । २८,७८०

३ ११/०१/२०७७ ३०६ सामा�जक परीचालकह�को तलब वापतको रकम भु�ानी ग�रयो । २,८८,०००

४ ११/२५/२०७७ ३८४ नमुना िन मा िब को कम�चारीको लागी अपुग रहेको तलब वापतको रकम िबधालयको बैक खातामा ज�मा
ग�रयो

१,५०,०००

५ ११/२५/२०७७ ३८९ िबधालय संचालन र �यव�थापन अनुदान वापतको रकम िबधालयको बैक खातामा ज�मा गरीयो । ११,००,०००

६ १२/२८/२०७७ ४५८ वाड� न�बर १५ मा रहेको ने रा िन मा िब को िबधालय �यव�थापन काय�को लागी िनकाशा ४,००,०००

७ १२/३०/२०७७ ४६९ शैि�क �यव�थापन खच� वापतको रकम िबधालयको बैक खातामा िनकाशा गरीयो । ७,००,०००

८ ०२/०३/२०७८ ५९८ राजदेवी �लब �ा िब को �यव�थापन खच� वापतको रकम बैक खातामा ज�मा गरीयो । ७,००,०००
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९ ०२/०९/२०७८ ६०३ �यािनटाईजर र मा�क खरीद गरे वापतको रकम हािकम फम�सीलाई भु�ानी गरीयो । ४६,६५०

१० ०२/११/२०७८ ६१० मा�स ख�रद गरे वापत हरदेव �साद कानुलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । १५,०००

११ ०२/१३/२०७८ ६२१ काया�लय �यव�थापन खच� वापतको रकम नमूना िन मा िबको बैक खातामा ज�मा गरीयो । ५,००,०००

१२ ०२/१८/२०७८ ६४४ करार सेवाका कम�चारीह�को २०७८ बैशाख मिहनाको तलब वापतको रकम बैक खातामा ज�मा गरीयो । १,२०,५१०

१३ ०२/२४/२०७८ ६८२ सेिनटाईजर ख�रद गरे वापत अमन स�लायस�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । ३३,९००

१४ ०३/०७/२०७८ ७०१ २०७७ जे� मिहनाको आभारभूत �वा��य सेवाका कम�चारीह�को तलब वापतको रकम भु�ानी गरीयो । ७,२१,०८०

१५ ०३/१४/२०७८ ७६७ मिहला �वय सेिवकाह�काे फागुन देखी अषाढ मसा�त स�मकाे यातायात खच� वापतकाे रकम बै क
दा�खला

८,६५,०००

१६ ०३/२४/२०७८ ८५५ बृ�ारोपन काय��म स�ब�धी बैठक भ�ा वापतको रकम रामजी म�डललाई भु�ानी गरीयो। १,०९,५६०

१७ ०३/२६/२०७८ ८८८ २०७८ असाढ मिहनाको आधारभूत �वा��य सं�थामा काय�रत कम�चारीह�को तलब भ�ा रकम बैक
ज�मा

६,५८,४१०

ज�मा ६४४४३६०

४२.३ िबतरणमु�ख खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उपमहानगर पा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार तोकेको छ । उ� कानुनमा
िवतरणमु�ख काय��म भ�दा िवकासा�मक गितिव�ध तफ�  उपमहानगर पा�लकाको �ोत प�रचालन ह�नु पन� उ�ेख छ । उपमहा नगरपा�लकाले तोिकएको अव�धमा
आ�थ�क सहायता िदन र िवतरणमु�ख �कृितका खच� गन� िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । दफा १६ को उपदफा (४)(१)क उपमहानगर �मुखको काम, कत��य र
अ�धकार स�व�धी �यव�थामा उपमहानगर �मुखले आ�थ�क सहायता िदनस�ने र िवतरणमु�ख �कृितका खच� गन� िम�ने अ�धकार रहेको छैन । �यसैगरी दफा ७३
को खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�व�धी �यव�थाको उपदफा (७) मा काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन� पाउने छैन
भ�े �यव�था रहेकोछ । एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयो�जत बजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ ।
पू�जंगत िशष�कमा िविनयोजन भएको बजेटबाट चालु �कृितका खच� गन� काय� बजेटको �स�ा�त िवप�रत ह��छ । उपमहानगर पा�लकाले योवष� २७ वटा वडाह� र

९,०७६,५८४
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नगरपालिकालाई िविनयोजन गरेको पू�जगत बजेटबाट देहाय बमो�जम ४४ वटा गौ�वरा भौचरबाट �. ९०७६५८४। िवतरणमु�ख �कृितका खच�मा भु�ानी िदई खच�
लेखेको छ । यसरी उपल�ध गराउदा अ�धकाशंमा तोक आदेश र िनद�शन अनुसार खच� गरेको दे�खयो । मानिवय संवेदनिशल अव�था र दिैव िबप�ीको अव�था
बाहेकको अव�थामा समेत आ�थ�क सहायता र िवतरणमु�ख �कृितका खच�ह� उपल�ध गराइ खच� ले�ने गरेको पाइयो । यसरी िविभ� �यि� र सं�थाह�लाई
उपल�ध गराएको रकम िवकासा�मक कृयाकलाप भ�दा पिन िवतरण मुखी रहेको छ । यसरी िवतरण गरेको अ�धकांश रकम बजेट तथा �वीकृत काय��म अनुसार नै
रहेको छ भ� सिकने अव�था समेत दे�खन आएन । यस �कार पू�जंगत बजेटबाट आ�थ�क सहयोग र िवतरणमु�ख �कृितका खच� उपल�ध गराएबाट काया�लयलाई
थप �ययभार पन� ह�दा उ� खच�को यथाथ�ता यिकन गरी कानुन बमो�जम ग�रनु पन� दे�खएको �....

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०६/१८/२०७७ ३८ काय��म (मा�स र साबुन) िबतरण काय� गरे वापतको रकम शेषनाथ साह तेलीलाई भु�ानी गरीयो । १,१९,३९०.७६

२ ०९/०२/२०७७ १९४ वाड� न�बर १२ धम� सं�कृित �ब�न वापतको रकम बुिनलाल साह बिनयालाई भु�ानी गरीयो । ४३,७४०

३ ०९/०२/२०७७ १९५ राम राउत मे�तरको सौचालय वापत िमनहा भएको रकम िफता� गरीयो । ३९,४२८

४ ०९/०२/२०७७ १९६ वाड� न�बर १२ मा छठघाट सजाए वापतको रकम �पेश कुमार कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । १,०८,७८०

५ ०९/०६/२०७७ २०६ वाड� न�बर १२ को धम� सं�कृित �ब��न वापतको रकम बुिनलाल साह बिनयालाई भु�ानी गरीयो । ६३,७४०

६ १०/१४/२०७७ २७२ वाड� न�बर ८ मा साडी खरीद गरे वापतको रकम कुसुम स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ९९,८९२

७ १०/१४/२०७७ २७४ वाड� न�बर ७ को लागी साडी ख�रद गरे वापतको रकम िशव �टोस� ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो
।

२,९८,३२०

८ १०/१६/२०७७ २८४ �वीकृत िट�पणी अनुसार र कागजात बमो�जम खेलकुद वापतको रकम भु�ानी गरीयो । १,९५,०००

९ १०/२९/२०७७ २८६ वाड� न�बर ४ को लागी �ला�केट िबतरण गन� खरीद गरे वापतको रकम अमन स�लायस�लाई भु�ानी ४,९८,१०६.२६

१० १०/२९/२०७७ २८७ वाड� न�बर ५ मा जे� नागरीक लाई जाडोबाट बा�न क�बल खरीद गरेको रकम िबधा ट� ेडस�लाई भु�ानी ४,९७,३४६.९०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np62 of 106

११ १०/२९/२०७७ २८८ �चार �सार खच� वापतको रकम भोजपुरी टाइ�स दिैनकलाई भु�ानी गरीयो । ४,०००

१२ ११/०५/२०७७ ३१८ ख�ने समान (नेपाल �सतोरीयो करातै डो को समा�ी ) खरीद गरेको रकम िब�ण ु�टेसनरी �टोस�लाई
भु�ानी

३०,०००

१३ ११/०२/२०७७ ३०७ �वीकृत िट�पणी अनुसार खेलकुद वापतको रकम िनकाशा गरीयो । ५,९५,०००

१४ ११/१९/२०७७ ३७० वाड� न�बर १८ मा ि�केट समा�ी खरीद गरी िबतरण गरेको रकम वडा सिचव हरदेव �साद कानुलाई
भु�ानी

९९,७२२.५०

१५ ११/१९/२०७७ ३७२ �चार �सार खच� वापतको रकम पसा� टेलीिभजन नेटवक�  �ा.ली.लाई भु�ानी गरीयो । १५,०००

१६ १२/२२/२०७७ ४२४ वाड� न�बर २ मा �यास �स�ल�डर सेट िबतरणको लागी खरीद भएको रकम ��ा ट� ेड �लकलाई भु�ानी ४,९३,३४६.७०

१७ १२/१८/२०७७ ४२२ खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम राजन �टोस� ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ४९,७२०

१८ १२/२२/२०७७ ४२५ वाड� न�बर २५ मा �यास �स�ल�डर सेट िबतरणको लागी खरीद भएको रकम �रभा इ�फो ट� ेडस�लाई
भु�ानी

४,९४,४१४.५५

१९ १२/३०/२०७७ ४७३ खेलकुद समा�ी खरीद गरेको रकम कुसुम स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ९९,८९७.६५

२० १२/३०/२०७७ ४७४ वाड� न�बर २ मा िबतरण गन� �यास र चु�हो खरीद गरेको रकम राइ�ज� �टार इ�टर�ाइजेजलाई
भु�ानी

४,९३,३४६.७०

२१ ०१/१७/२०७८ ५३२ वाड� न�बर २१ मा फुटबल टुना�मे�ट संचालन गरे वापतको रकम समाज िबकास यवुा �लबलाई भु�ानी २,९९,५००

२२ ०१/१७/२०७८ ५३३ िमित २०७८/०१/१७ को �वीकृत िट�पणी बमो�जम मेयर कप फुटवल �ितयोिगता गन� कलैया फुटवल
�लबलाई रकम िदईयो

१,५०,०००

२३ ०१/२०/२०७८ ५४८ वाड� न�बर २३ मा साडी िबतरण काय� गरेको रकम �यवसायीक तथा �सप िबकास ता�लम के��लाई
भु�ानी

९९,९९९.९२
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२४ ०२/१६/२०७८ ६२८ आ.ब. ०७६।०७७ काे वडा नं. ७ काे काय��म �यास िवतरण गन� ख�रद �यास ख�रद गरे वापत मुनी
इ�टर�ाईजेजलाई भु�ानी

४,८६,५६६.७०

२५ ०२/२१/२०७८ ६६७ वाड� न�बर १७ मा बालबा�लकाको लागी खेदकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम राजन �टोस� ए�ड
स�लायस�लाई भु�ानी

९९,९३१.५५

२६ ०२/२१/२०७८ ६६८ फेस �सड खरीद गरे वापतको रकम हिकम फम�सीलाई भु�ानी गरीयो । ९,९७५

२७ ०२/२४/२०७८ ६८५ वडा नं. ३ र ७ मा साडी िवतरण गन� साडी कुता� सु�वाल ख�रद गरेको अंसारी ई�टर�ाईजेजलाई
भु�ानी

४,९८,६६७.०९

२८ ०३/०९/२०७८ ७२८ वाड� न�बर ७ मा साडी खरीद गरी िबतरण गरे वापतको रकम �ुित स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ९८,८१८.५०

२९ ०३/०९/२०७८ ७३० िकताब खरीद गरे वापतको रकम क�हैया िकताब महललाई भु�ानी गरीयो । ४,९९,८९३

३० ०३/१३/२०७८ ७४२ वडा नं. १७ मा कृिष िबधुितकरण काय� गरे वापत मिनषा क�सट��सनलाई लाई अ��तम िबलकाे
भु�ानी

२,६१,०३३.४६

३१ ०३/१५/२०७८ ७७३ वडा नं. ८ काे साडी िवतरण काय��ममा साडी ख�रद गरे वापत कुसुम स�लायस�लाई चेकबाट भु�ानी ९९,८९२

३२ ०३/२४/२०७८ ८५२ वाड� न�बर ४ को शुभकामना संदेश �कासन गरे वापतको रकम तराइ मधेश राि�� य दिैनकलाई भु�ानी ४,५२०

३३ ०३/२५/२०७८ ८७२ खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम भु�ानी गरीयो । २,८०,४०९.५०

३४ ०३/२५/२०७८ ८७३ खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम सिमना स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ९९,९९९.३५

३५ ०३/२५/२०७८ ८७५ वाड� न�बर १६ को बजेटबाट खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम राह�ल स�लायस�लाई भु�ानी ४९,९९६.८५

३६ ०३/२६/२०७८ ८७९ वाड� न�बर २५ मा रहेको बैधीमाइ िबधालयका िबधाथ�ह�लाई टाइ बे�ट िबतरण गरेको रकम िश�ा र
जनचेतना िबकास के��लाई भु�ानी

१,९८,९९९.७८

३७ ०३/२८/२०७८ ९२० वाड� न�बर ८ मा �यास �स�ल�डर िबतरण काय� गरेको रकम बौधीमाई ट� ेड ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी ४,९४,४१४.५५
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३८ ०३/३०/२०७८ १०१७ खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम िब�ा�त स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । २०,०००

३९ ०८/२३/२०७७ १६९ वाड� न�बर २ मा �यास �स�ल�डर पाईप र चुलो खरीद र िबतरण गरेको �समस इनेटर�ाइजेजलाई
भु�ानी

४,९६,७२५.४०

४० ०८/१०/२०७७ १५३ मा�क र �यािनटाईजर िबतरण गन� राजेश ठाकुरले �लएको पे�क� फरछौट रकम भु�ानी १,४४,७५२

४१ ०७/२७/२०७७ ११६ मा�स र सेिनटाईजर खरीद गरी िबतरण गरेको रकम वडा अ�य� शेषनाथ �साद साहलाई भु�ानी १,२८,१७७.६४

४२ ०६/१३/२०७७ ३३ माेबाईल ख�रद गरे वापत �यू राज माेबाईल कन�रलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । १,६०,४००

४३ १२/०२/२०७७ ४०० खेलकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम राजन �टोस� ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । ४९,७२०

४४ ०९/२९/२०७७ २५८ �सिड ख�रद गरे वापतको रकम ह�र�� महतो कोईरीलाई भु�ानी गरीयो । ६,०००

ज�मा ९०७६५८४

४३ को ले िन का बाट ह�ता�त�रत बजेट िशष�कको आ�त�रक लेखपरी�ण 

को ले िन का बाट ह�ता�त�रत बजेट िशष�कको आ�त�रक लेखपरी�ण गरी सोबाट औ�याएका �यहोरा िन�न छन् ।
१ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६ (क) मा साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा (६),दफा ४१ को उपदफा (१ ) को ख�ड क र दफा ४६ बमो�जम
ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार आपूित�कता� , िनमा�ण �यवसायी , परामश�दाता, गैरसरकारी सं�था वा सेवा�दायको दफा १० को उपदफा (२)

बमो�जम यो�यताको आधारमा छु�ा छु�ै मौजुदा सुची तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस काया�लयले सो अनुसार कारोबार नगरेको दे�खयो ।
२ �ज�सी तथा स�प�ी �यव�थापन नेपाल सरकार म���प�रषदको िमित २०७७।७।२० को िनण�यनुसार सबै तहकव सरकारी काया�लयह� को साव�जिनक कोषको
खच�मा िव��य पारदिश�ता र जवाफदेिहता साथै िव�ुतीय शासन कायम गरी सेवा �वाहमा चु�तता, गुण�तरीयता र �भावकारीता कायम गन� आ.व. ०७७।७८ दे�ख
सबै सरकारी काया�लयह�मा साव��जक स�पती �यव�थापन �णाली लागु गन� िनण�य भएकोमा सो �णाली लागु गरेको दे�खएन । यस तफ�  काया�लयको �यान जानुपन�
दे�ख�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४

बढी �ेड भु�ानी 
बढी �ेड भु�ानीः िश�क सेवा ऐन तथा िनयमावली अनुसार पा�रत तलवी �ितवेदन बमो�जम तलव भ�ा िनकासा गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायका िश�कह�को
रा�� ट� य िकतावखाना (िश�क) बाट पा�रत तलवी �ितवेदन भ�दा देहाय बमो�जम बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले असुल गनु�पद�छ ।

�.स िश�क/िव�ालयको नाम पाउनुपन� मा�सक
�ेड

भु�ािन भएको
मा�सक �ेड

�ित �ेड
दर

वािष�क संचयकोष थप सिहत ज�मा असुल
ह�नुपन� �.

१ मनोज कुमार यादव(दगुा� उमािव वरेवा) 3 5 1346 38226

2 िवहारी महतो (दगुा� उमािव वरेवा) 6 7 940 13348

3 अवधिकशोर िगरी (नेरािनमािव ब�लरामपुर) 5 6 1200 17040

4 धम�लाल महतो (नेरामािव मिटहवा�) 3 4 1200 17040

5 सोनालाल �साद यादव (नेरा नमुना िनमािव
कलैया)

0 7 940 87796

6 िव�ा देवी गौतम अ�धकारी (नेरामािव
कलैया मदसा�)

0 7 940 87796

7 �िदप कुमार ठाकुर (नेरामािव कलैया
मदसा�)

0 7 940 87796

8 सगु� त सवा (नेरामािव कलैया मदसा�) 0 1 887 12596

9 शिष खरेल (�ी ३ च�� उमािव) 0 1 887 12596

10 िवनोद कुमार �सँह (�ी ३ च�� उमािव) 0 7 1263 117965

11 अिमरा �साद यादव (जनता मािव कलैया 6 7 940 13348

५९४,२८३�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भवानीपुर)

12 िनशा कुमारी (जनता मािव कलैया
भवानीपुर)

2 3 940 13348

13 पूिनत कुमार लाल दास (अ�चुत �ा.िव.

महेशपुर)

0 6 940 75388

ज�मा 594283

४५ िश�ा तफ�

४५.१ �यानीटरी �याड ख�रदः काया�लयले �यानीटरी �याड ख�रदको लागत अनुमान तयार गन� ितनवटा फम�बाट दररेट माग ग�र �ित �याकेट �याट सिहत �. १०३।
कायम गन� िनण�य गरेकोमा पिछ बजार दर �याट सिहत � ७९।१० कायम गरी िशलव�दी दरभाउप� आ�हान गरेको दे�खयो । लागत अनुमान �. ७५१८०००।
तयार गदा� �ित इकाइदर तयार गरेको भएपिन िव�ालयमा रहेका छा�ाह�को सं�यालाई आधार न�लई �ा� त वजेटलाई रकमले भाग गरी सोही सं�यामा ख�रद गन�
िनण�य गरेको दे�खयो । िशलव�दी दरभाउप�बाट पेश भएका ३ वटा फम� म�ये सागरदेवी फमा�ले १.३९% कम �. ७५०९८४०। मा �ा� त गरी पा�लकामा आपूत�
गरेको दे�खयो । पा�लकाले �ा� त सामानको चेकजाँच नगरी प�रमाण मा� गणना गरेको आधारमा भु�ानी गरेको छ । आपूत�क सागरदेवी फमा�ले लागत अनुमान
तयार गदा� �ित �याकेट �. १०३। मा उपल�ध गराउने उ�ेख गरेको र िशलव�दी दरभाउप�मा �. ७८। का दरले िवड गरेको र काया�लयले लागत अनुमान तयार
गदा� उ�ेख गरेको �पेिशिफकेशन परी�ण नगरी प�रमाण गणनाको आधारमा भु�ानी भएकोले उ� सामान तोिकएको मापद�ड बमो�जम �ा� भएको छ भ�े आधार
दे�खएन । पा�लका यस स�व�धमा ग��भर भइ तोिकएको गुण�तर य�ु सामान पाएको छ भ� ने एिकन ह�नुपन� दे�खयो । �ा� त सामान सव ैिव�ालयमा भरपाई गराई
पठाएको ह� ँदा ठूलो प�रमाणमा �ा� त गरेको समान िव�ालयमा पठाउदा िवगतमा पठाएको खच�को िववरण तथा मौ�दात िववरण संल� गरी आव�यक एिकन गनु�पन�मा
सो गरेको दे�खएन । यसबाट सामानको �योग सिह तवरले भएको छ भ� न सिकने अव�था रहेन । पा�लकाले यस स�व�धमा अनुगमन गरी खच�को िववरण एिकन
गनु�पद�छ । उ� �यानीटरी �याड िवतरण भरपाई परी�ण गदा� नेरा मािव मोितसरको ३९२७ �याकेट बुझेको भरपाई वेगर खच� लेखेको दे�खएकोले �माण संल�
गनु�पन� दे�खएको �. ३०६३०६

३०६,३०६
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४५.२ २३९-२४१ २०७८-३-१८ फरक काय��म खच�ः तोिकएको िशष�क अनुसार खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एंव काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदान िशष�कमा ४ वटा
िव�ालयलाई ५० हजारको दरले र दगुा� मािव वरेवालाई ४ लाख भु�ानी िदएको छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को िशष�क नं. २.७.१३.१३ मा
लेखाजोखा के�� �यव�थापनको लािग भु�ानी गन� सिकने �यव�था रहेको र उ� रकम ५० हजार �ित िव�ालय िदनुपन�मा दगुा� मा िव वरेवालाई ४ लाख िनकासा
िदएको दे�खयो । फरक िशष�क कोडवाट उ�े�खत बढी रकम िदनुको कारण पेश गनु�पन� दे�खएको �.

४००,०००

४६ लागत अनुमान 

ख�रद �यव�थापनः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� ख�रद मु�यको आधारमा अपनाउने ख�रद
िब�धको उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले देहाय बमो�जमका भौचरबाट ख�रद गदा� ख�रद कानून बमो�जम आव�यकता पिहचान गरी लागत अनुमान तयार नगरेको,
कोटेशन न�लएको दे�खयो । ख�रद कानून बमो�जम ख�रद भएको नदे�खएको तथा िवतरण भरपाई संल� नरहेको दे�खएकोले भरपाई समेतका �माण र पु��ाइ
संल� गरी पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

�.स भौचर नं. / िमित िववरण रकम � कैिफयत

१ १३६-०७८।१।१५ फिन�चर ख�रद ४८५५६१ लागत अनुमान, िवतरण भरपाई नरहेको

२ १३७-०७८।१।१५ औष�ध ख�रद ४१८९३५ लागत अनुमान तयार नभएको, कोटेशन न�लएको तथा िवतरण भरपाई नरहेको ।

३ १३९-०७८।१।१५ फिन�चर ख�रद ३१२०६३ लागत अनुमान तयार नभएको, कोटेशन न�लएको तथा िवतरण भरपाई नरहेको ।

४ १४०-०७८।१।१५ औष�ध ख�रद २४३५९४ लागत अनुमान तयार नभएको, कोटेशन न�लएको तथा िवतरण भरपाई नरहेको ।

१,४६०,१५३

४७ िश�ा तफ� को िनकासा
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४७.१ ८५९-८६३ २०७८-३-२४ िश�ा �यव�थापन खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु� �ाई गन�
िवल भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारका िव�ालयलाई रकम िनकासा गदा� कुन �योजनको लािग हो सो खुलाई िवल
भरपाई सिहत खच� ले�नु पन�मा सो गरेको दे�खएन । यसबाट खच� भएको �माण, �योजन तथा �भावका�रता नखु�ने भएकोले �योजन खुलाई िवल भरपाई �माण
पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

िव�ालयको नाम रकम �

नेरामािव वसतपुर ५०००००

बौ�धमाई आिव ३२४०००

नेरामािव मोितपुर ३०००००

नेरामािव मिटअवा� २५००००

नेरामािव �ससिनया ६०००००

१,९७४,०००

४७.२ कामको पु��ाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत िवल
भरपाई रा� नुपन� र उपिनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले �य�तो खच�को िवल भरपाई पु��ाई र रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �ावधान रहेको छ l

काया�लयले देहाय बमो�जम पूजीगत बजेट िशष�कबाट िन�न िव�ालयह�लाई देहायको �योजनको लािग रकम िनकासा िदएको छ । यसरी िदएको िनकासा रकमको
काय� तोिकए बमो�जम स�प� न गरी सोको नापी िकताब ठे� का िवल काय� स�प� न �ितवेदन लगायतका खच�लाई पु��ाई गन� �माण कागजात र अनुगमन �ितवेदन
पेश ह�न नआएकोले पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ./िमित िववरण रकम

नगरपा�लका पू�जगत वजेट तफ�

३८३-०७७।११।२५ ५ वटािव�ालयलाई २कोठे भवन िनमा�ण गन� ३१०००००

२८,८९०,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५२-०७८।१।२० जनता मािव�यव�थापन खच� ५०००००

६४७-०७८।२।१८ नेर मािव �ीपुरलाई २ कोठे भवन िनमा�ण गन� ४०००००

६६०-०७८।२।२० लोकता���कगणत��लाई भवन िनमा�ण गन� १८०८२६

६६६-०७८।२।२० लोकता���कगणत��लाई भवन िनमा�ण गन� १८०८२६

६७६-०७८।२।२४ नेर मािव खमवा लाई २ कोठे भवन िनमा�ण गन� २५००००

८६९-०७८।३।२५ नेर मािव �ीपुरलाई २ कोठे भवन िनमा�ण गन� ५००००

८५९-८६३-०७८।३।२५ िविभ�िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन खच� १९७४०००

�देशह�ता�त�रत पँूजीगत बजेट तफ�

४-०७८।३।२२ १िव�ालयलाई खेलमैदान र क��यूटर �याव �थापना गन� ६९५००००

५-०७८।३।२४ १२िव�ालयलाई खेलमैदान र क��यूटर �याव �थापना गन� ५५००००

संघीयह�ता�त�रत पँूजीगत बजेट तफ�

४-०७८।१२।१ २िव�ालयलाई २ कोठे भवन िनमा�णका िनकासा २१६००००

६-०७७।१२।१ दगूा�नमूना मा िव लाई भौितक पूवा�धार िनमा�णको लािग १०००००००

८-०७७।१२।३० �भादेवी मा िव लाई भौितक पूवा�धारिनमा�णको लािग १०८००००

९-०७८।१।२० २िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग ४२००००

१०-०७८।१।२० २िव�ालयलाई ४ कोठे भवन िनमा�णको लािग ३६०००००

१२-०७८।२।१८ १िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग ३५००००
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१३-०७८।२।२८ १िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग २१००००

१६-०७८।२।२५ १िव�ालयलाई ४ कोठे भवन िनमा�णको लािग १८०००००

२३-०७८।३।१५ १िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग ३५००००

२४-०७८।३।१५ १िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग २१००००

२९-०७८।३।२२ १िव�ालयललाई शैि�क सुधार काय��म खच� ६४००००

३०-०७८।३।२२ १िव�ालयलाई िव�ालयलाई �वलीकरण गन� १५०००००

३२-०७८।३।२२ ४िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग ९१००००

३१-०७८।३।२२ १िव�ालयलाई शौचालय िनमा�णको लािग ३५०००००

३३-०७८।३।२२ ३िव�ालयलाई ४ कोठे भवन िनमा�णको लािग २१६००००

ज�मा २८८९००००

४८ िवगतको तलवभ�ाः 
िवगतको तलवभ�ाः भौचँर नं. 114-077/12/25 �वा��य सेवा िवभागको िमित 077/9/26 को िनण�यबाट हे�थ अ�स�े�ट �ी अजय कुमार जयसवाल (सहायक
पाँचौ) को �तरवृि� गरेको र िनजको जे�ता 075/10/26 दे�ख लागू ह�ने गरी गरेकोमा िनजलाई 075/10/26 दे�ख 077/9/23 स�मको �. 122206। भु�ानी गरेको
दे�खएकोले िनजले पाउने आधार पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� दे�खएको �.

१२२,२०६

४९ काया�लय �यव�थापन

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९.१ २२ २०७७-८-१६ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� ख�रद मु�यको आधारमा अपनाउने ख�रद िब�धको उ�ेख गरेको
छ । ऐनको दफा २४(१) मा आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएका ��ताव उपर कारवाही नह�ने उ�ेख छ । भौचर नं. २२-०७६।८।१६ बाट औष�ध ख�रद
कोटेशन �लई मेिडसे�स फम�बाट गरेको भएपिन उ� फम�ले बुझाएको कोटेशन इकाइदर नबु�झने भएकोले सो फम�ले उ�ेख गरेको दर र माग गरेको दर नै �यूनतम
हो भ� न नसिकने दे�खएको �. 499248।

४९९,२४८

४९.२ ५९, ६५,

६६
२०७७-१०-२८ काय��म पे�क�ः काय��ममा ला�े समयलाई �यान िदई पे�क� �दान गनु�पद�छ । भौचर न�वरह� ५९-०७७।१०।२८ बाट �वा��यसँग स�व��धत ४ वटा काय��म

गन� अजय कुमार जैसवाललाई �. १८७५०००।, ६५-०७७।११।१ बाट ५ वटा काय��मको लािग �पेश कुमार गु� तालाई �. ४७९०००।, ६६-०७७।११।१ बाट
१२ वटा काय��मको लािग रामे� वर �साद शमा�लाई �. १७९००००। पे�क� िदएको दे�खयो । तोिकएको समयमा काय� स�प� न ह�न स� ने आधार िवचार गरी
िदनुपन�मा एकै पटक एक भ�दा बढी पे�क� िददा काय��म स�प� न गन� ला�े समय र पे� क� फछ्�  यौट गन� समय भ�दा बढी ह�ने भएकोले काय��ममा �भावकारीता
हा�सल ह�न नस�ने अनुगमन गन� असहज ह�ने तथा �ोतको िमत�ययी �योग ह�न नस�ने ह��छ । काय�स�प�ताको आधार िनधा�रण नगरी य�तो पे�� क िदनु
िनयमस�मत दे�खदनै ।

४,१४४,०००

५० काया�लय �यव�थापन

५०.१ ११४ २०७७-१२-२५ िवगतको तलवभ�ाः �वा��य सेवा िवभागको िमित ०७७।९।२६ को िनण�यबाट हे�थ अ�स�े�ट �ी अजय कुमार जयसवाल (सहायक पाँचौ) को �तरवृि� गरेको र
िनजको जे�ता ०७५।१०।२६ दे�ख लागू ह�ने गरी गरेकोमा िनजलाई ०७५।१०।२६ दे�ख ०७७।९।२३ स�मको �. १२२२०६। भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनजले
पाउने आधार पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� दे�खएको �

१२२,२०६

५०.२ 297 २०७८-३-२६ �यानो झोला ख�रदः पा�लकाले जगनारायण ट� ेडस�बाट २००० थान �यानो झोला �याट वाहेक �. ५३०।९७ मा ख�रद गरी ०७८।३।२५ मा कलैया अ�पतालबाट
िमित २०७८।२।१७ मा माग गरे बमो�जम ५०० थान िनकासी ग�र बाँक� १५०० थान हालस�म पिन मौ�दातमा नै रहेको दे�खयो । ठूलो प�रमाणमा ख�रद ग�र
मौ�दात रा�नु उपयु�� नभएको स�व�धमा पा�लकालाई सोधनी ह� ँदा माग आउन स�ने अव�थालाई �यानमा िदई ख�रद गरेको तर माग नभएको जानकारी �ा� त
भयो । वा�तिवक आव�यकता ५०० थान रहेकोमा �यसको चार गुणा २००० थान ख�रद गरी हालस�म मौ�दात रहनुले रकम खच� गन� उ�े�यले ख�रद गरेको
दे�ख�छ । मौ�दातमा रहेको झोलालाई सुरि�त भ�डारण गरी रा�नुपद�छ । आगामी िदनमा वा�तिवक आव�यकताको आधारमा ख�रद गरी खच� िमत�ययीता
अपनाउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ सामा�जक सुर�ा

५१.१

५१.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका�यिव�ध २०७७ को दफा ५ मा ��येक आ.व.का लागी काित�क मसा�त िभ� लाभ�ाहीको निवकरण िववरण अ�ाव�धक गन� णार
दफा ११ मा मु�य ुभएका,नाम दोहो�रएका �यि�को �णालीबाट लगत क�ा गनुु� पन� �यव�था छ । काया�लयका केही वडाह�मा परी�ण गदा� िन�न �यि�ह�को दोहोरो
ID दे�खएकोले सो दोहोरो स�ब�धमा एिकन गरी वा�तिवक ID को मा� लगत खडा गनु� पद�छ ।

Name Group ward
no

DOB/Ctz. no amount Remarks

Arohi Kumar
Patel(426,427)

child १६ ४।९।०७६ १६०० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Nanda kumari Sah child १६ २।९।०७६ १६०० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Pawan Babu Kumar
Kushwaha

child १६ १३।७।०७४ १६०० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Raj sarf sonar child १६ २९।३।०७३ १६०० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Ritik Patel child १६ ३।२।०७५ ३२०० एउटा २१० नं को नाबालक प�रचय प�बाट ३ पटक �णालीमा �िव�ी
गरी ३ a/c मा भु�ानीका लािग पठाइएको

Sahil Ansari ( child १६ १३।६।०७४ १६०० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Korayas khatun 70
above

८ ६५९०९५४११३१ ३६००० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

Genesh Mahato
Dhanuk

70
above

८ १.५०९१E+११ ३६००० २ वटा ID र a/c मा भु�ानी पठाइएको

ज�मा ८३२००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.३ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ मा ��येक चौमा�सकको अ�तस�म भ�ा भु�ानी ग�र स�नु पन�, आ.व.समा� ह�नु भ�दा क�तीमा ७ िदन अगावै
िवतरण काय� स�प� न गरी स�नु पन� र दोहोरो भु�ानी पठाउन नह�ने �यव�था छ । काया�लयले पिहलो , दो�ो र ते�ो चौमा�सक भु�ानी पठाइसके पछी पिन पटक
पटक छुट भिन वीच वीचमा भु�ानीका लागी पठाएका िन�न बमो�जमका �यि�ह�को फवाड� िफडमा दोहोरो दे�ख�छ।

नाम समुह वडा नं रकम कैिफयत

लालदेवी मुिमहन� १६ १२००० छुट भएको जनाई २६-०७७।९।२० र ४६-०७७।११।१७ मा गरी दईू पटक भु�ानी पठाइएको

ल�मीिनया देवी १६ ८०००

सुदमा देवी बराई १६ ६०००

तराया खातुन १६ ८०००

कलावित देवी सोनार १६ ८०००

४२०००

५१.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को दफा २४ (६) मा ब�कले लाभ�हीको खातामा पैसा ज�मा गरीकेपिछ पिहलो चौमा�सक को मं�सर ७ गते िभ� ,

दो�ो चौमा�सकको चैत ७ गते िभ� र ते�ो चौमा�सक असार मसा�त िभ� भ�ा िवतरणको िववरण अनुसूची ८ ब�कबाट �ा� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा
अनुसूची ८ ब�कबाट �ा� नभएको दे�खएको र बैकबाट एक आ.व. स�म रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण अनुसूची ९ माग गन� पठाइ मा�दा सो पिन समयमै
नआएकोले कित लाभ�ाहीलाई रकम िवतरण गरीयो, कित िवतरण गन� बाँक� रहयो र ब�क मा िन���य रकम कित छ भने �यहोरा यिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ ९९८ २०७७-१२-२२ पदा�धकारी सुिवधा 
दोहोरो सुिवधाः �देश सरकारले �थानीय तहका पदा�धकारीले �ा� गन� सेवा सुिवधामा मा�सक यातायत तथा इ�धन खच� सव ैसद�यको लािग �यव�था गरेको छ ।
पा�लकाले नगर सभा संचालन गदा� दिैनक वठैक भ�ाको अित�र� यातायात खच� �. ३००। �ित सद�य भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� रकम मा�सक यातायात
खच� तथा इ�धन खच�सँग दोहोरो पन� जाने दे�खएकोले सो वापत खच� लेखेको १३२ जना पदा�धकारीबाट �. ९००। को दरले ह�ने �. ११८८०० असुल गनु�पद�छ ।

११८,८००

५३ 408 २०७७-७-२५ पदा�धकारी बैठक भ�ा 
�देश नं २ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सेवा सुिवधा स�ब�धी ऐन , २०७६ ले यस �देश िभ�का पदा�धकारी तथा सद�यको सेवा सुिवधाका
स�ब�धमा �प� �यव�था गरेको छ । कलैया उपमहानगर पा�लकाले िमित २०७६।७।२४ दे�ख २०७७।६।१५ स�म ज�मा २० वटा नगर काय�पा�लका बोड� बैठक
स�प� गरेको छ । उ� बैठकमा अनुप��थत रहेका देहाय सद�यह�लाई पिन बैठक भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोले सो रकम असूल गनु�पद�छ ।

�स. नं. पदा�धकारीको नाम अनुप��थत बैठक सं�या भ�ा दर रकम �

१ रिहमा खातुन २ २५०० ५०००

२ रामलखन राउत भेिडहर २ २००० ४०००

३ मोहन सा�कान ४ २००० ८०००

४ पु�षो�म लामा चाडपव� भ�ा दोहोरो भु�ानी १५००० (वािष�क) १५०००

ज�मा ३२०००

३२,०००

५४ धरौटी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन तथा िनयमावलीमा उ�े�खत धरौटी स�ब�धी कारोबारको ब�क �टेटमे�ट �ा� गरी �े�ता बाँक� रकम ब�कमा बाँक�
र �े�तामा बाँक� रकम मा�सक �पमा िभडाई िहसाब िमलान गनु�पन� , धरौटी िफता� गदा� आव�यकता अनुसार कर चु�ा �माणप� , कर समायोजन प� र र�सद वा
ज�मा भौचर सिहतको िनवेदन माग गनु� पन� ज�ता िनयमको पालना गरीनु पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ �माण पेश 

काया�लयले िन�नानुसार िव�वाको ख�रद गरी रोपण गरेको भनी खच� लेखेकोमा िव�रोपण गरेको नापी िकताब र अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

गो.भौ./िमित पाउने सं�था �योजन भु�ानी

८५७-०७८।३।२४ मनकामनानस�री २६० िव�वाख�रद गरी रोपण गरेको ४९९९८०

८५८-०७८।३।२४ रामजी मजुल ५२८ िव�वाख�रद गरी रोपण गरेको १६९१८०

ज�मा ६६९१६०

६६९,१६०

५६ ख�रद �यव�थापन

५६.१ टु�ा पारी ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� ख�रद मु�यको आधारमा अपनाउने ख�रद
िब�धको उ�ेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा यो ऐन र िनयमावली बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै र दफा
२४(१) मा आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएका ��ताव उपर कारवाही नह�ने उ�ेख छ । िनयमावलीको िनयम ७ मा ख�रदको गु� योजना र िनयम ८ मा बािष�क
ख�रद योजना �वीकृत गराई ख�रद गनु�पन� �यव�थाह� उ�ेख रहेका छन । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाई सोही बमो�जम �वीकृत काय��म अनुसार
ख�रदको �याकेज बनाएर सो अनुसार एकमु� �पमा ख�रदका �ित�पधा��मक िबधी पालना गरी ख�रद काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम नगरी सोझै िब�ेताबाट र
केहीमा ३ वटाबाट खुला दररेट �लएर �यून �ित�पधा�को आधारमा ख�रद गन� गरेको दे�खयो । �ायजसो ख�रद काय�ह� िबना �ित�पधा� सोझै वा ३ वटा खुला दररेट
�लइ �यनु �ित�पधा�को आधारमा ख�रद गन� गरेको छ । जसले गदा� एउटै सामा�ी समेत पटक पटक ख�रद गनु� परेको, एउटै सामा�ीको मू�य समेत फरक पन�
गरेको, एउटै साम�ी फरक फरक िब�ेताबाट एउटै वा फरक िमितमा ख�रद गन� ग�रएको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �ा� िवबरण अनुसार पंू�जगत िशष�कमा
देहाय बमो�जम ज�मा ८२ वटा गौ�वरा भौचरबाट � २८२७५५६८। को ख�रद गरेको दे�खयो । यसरी ग�रएको ख�रद काय�को िनण�य गदा� आव�य�ाको पिहचान र
िब�लेषण समेत गन� ग�रएको दे�खन आएन । वष� भ�रमा कुन कुन मालव�तु के कित प�रमाणमा के कित मू�यको ख�रद भयो एकमु� अिभलेख अ�ाव�धक नगरेबाट
यिकन गन� सिकएन । यस �कार ग�रएको ख�रद काय� �यव��थत, कानुन स�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो भ� सिकने अव�था दे�खएन । यसमा
स�व��धत िनकायबाट यथाथ�ता यिकन गरी काया�लयलाई थप �ययभार �ृजना भए नभएको स�व�धमा यिकन गरी कानुन बमो�जम ग�रनु पन� दे�ख�छ ।

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ०६/११/२०७७ २९ िविभ� सामान ख�रद गरे वापत िब�क� ई�टर�ाईजेजलाईलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 75710.00

२ ०६/११/२०७७ ३० टायर ख�रद गरे वापत नेशनल ई�टर�ाईजेजलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 46695.79

३ ०६/१८/२०७७ ३९ धाराको समान खरीद गरे वापतको रकम िब�क� ई�टर�ाईजेजलाई भु�ानी गरीयो । 69222.04

४ ०६/१८/२०७७ ४० फिन�चर मम�त खच� वापतको रकम कु�वाहा ��टल फिन�चर उधोगलाई भु�ानी गरीयो । 93823.90

५ ०६/२७/२०७७ ७८ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम जटा शंकर सहनीलाई भु�ानी गरीयो । 5800.00

६ ०६/२९/२०७७ ८० धाराको समान खरीद गरे वापतको रकम िब�क� इ�टर�ाईजेजलाई भु�ानी गरीयो । 135227.19

७ ०७/०४/२०७७ ८७ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकमको रकम आईिट �लाजालाई भु�ानी गरीयो । 123170.00

८ ०७/०५/२०७७ ९६ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम नारायणी ईले�ट� ीक स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 42318.50

९ ०७/१७/२०७७ १०२ सडक ब�� समा�ी खरीद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस� लाई भु�ानी गरीयो । 39917.25

१० ०७/१७/२०७७ १०३ ख�ने समान ख�रद गरे वापतको रकम िशव �टोर ए�ड स�लायस� लाई भु�ानी गरीयो । 45369.50

११ ०७/२७/२०७७ ११७ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम रामबहादरु पासवानलाई भु�ानी गरीयो । 14780.00

१२ ०७/२७/२०७७ ११९ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम अमन स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 42075.55

१३ ०७/२७/२०७७ १२० ख�ने समान ख�रद गरे वापतको रकम नेशनल ई�टर�ाईजेजलाई भु�ानी गरीयो । 61404.20

१४ ०७/२७/२०७७ १२१ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम साह साईकल �टोस�लाई भु�ानी गरीयो । 27400.00

१५ ०७/२८/२०७७ १२८ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम आशा ईले�ट� ीक �टोरलाई भु�ानी गरीयो । 498838.50

१६ ०८/०८/२०७७ १४० वाड� न�बर ८ मा सडक ब�� समा�ी खरीद गरेको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी 49403.60

१७ ०८/०८/२०७७ १४४ सडक ब�� समा�ी खरीद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 407762.76

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ ०८/०८/२०७७ १४५ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 82377.00

१९ ०८/१६/२०७७ १५८ सडक ब�� समा�ी खरीद गरे वापतको रकम अमन स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 88377.30

२० ०८/१८/२०७७ १६१ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम ��ा ट� ेड �लकलाई भु�ानी गरीयो । 492740.40

२१ ०८/१९/२०७७ १६२ साईकल खरीद गरे वापतको रकम साह साईकल �टोस�लाई भु�ानी गरीयो । 7260.00

२२ ०८/२५/२०७७ १८४ �सरक ितकया त�ा र झुल ख�रद गरे वापतको रकम िशव �टोस� ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी 12684.25

२३ ०९/०६/२०७७ २०४ टायर र �ुब खरीद गरे वापतको रकम नेशनल ई�टर�ाईजेजलाई भु�ानी गरीयो । 67772.88

२४ ०९/१२/२०७७ २१६ सडक ब�� समा�ी खरीद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 22351.40

२५ ०९/१२/२०७७ २१७ हाईलोजन िहटर खरीद गरे वापतको रकम नारायणी ईले�ट� ीक स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 60867.45

२६ ०९/१३/२०७७ २१९ नो पािक� �को बोड� ख�रद गरे वापतको रकम �नेहा ��टल फिन�चर उधोगलाई भु�ािन गरीयो । 34465.00

२७ ०९/१३/२०७७ २२० ि�पाल खरीद गरे वापतको रकम रिब�� हाड�वेयर �टोस�लाई भु�ानी गरीयो । 99666.00

२८ ०९/१४/२०७७ २२७ ि�पाल खरीद गरे वापतको रकम रिब�� हाड�वेयर �टोस�लाई भु�ानी गरीयो । 99666.00

२९ ०९/१५/२०७७ २३२ वाड� न�बर १८ मा धाराको समा�ी खरीद गरे वापतको रकम गणपित ट� ेडस�लाई भु�ानी 132302.66

३० ०९/२३/२०७७ २४३ ई�टरनेट केवल खरीद गरे वापतको रकम अमन कुमार द�ुानालाई भु�ानी गरीयो । 1000.00

३१ ०९/२८/२०७७ २५४ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम अमन स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 49697.40

३२ ०९/२९/२०७७ २६१ वाड� न�बर २४ मा आगलगी ह�दा राहत �व�प समा�ी खरीदको रकम िशव �टोस� ए�ड स�लायस� लाई
भु�ानी

90580.80

३३ १०/१४/२०७७ २७३ ख�ने समान(बैट� ी) ख�रद गरे वापतको रकम नारायणी ईले��ट�क स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 78648.00

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ १०/१६/२०७७ २८२ िप.�स.आर खरीद तथा �यव�थापन वापतको रकम िनण�य भए बमो�जम िनकाशा गरीयो । 10253273.00

३५ १०/२९/२०७७ २८९ ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 16667.50

३६ १०/२९/२०७७ २९० अ�य ख�ने समान खरीद गरे वापतको रकम �.�.अ.�हलाद �साद बण�वाललाई भु�ानी 5200.00

३७ १०/२९/२०७७ २९१ नेट केवल मम�त गरे वापतको रकम सुिबसु केवल नेट �ा.ली.लाई भु�ानी गरीयो । 2000.00

३८ १०/२९/२०७७ २९२ वाड� न�बर १८ मा धाराको समान खरीद गरे वापतको रकम गणपित ट� ेडस�लाई भु�ानी 124533.91

३९ १०/२९/२०७७ २९३ फायरमैन कोठाको िट.िभ मा नेट केबल र चाज�र खरीदको रकम अम�लहक अंसारीलाई भु�ानी 1500.00

४० ११/०३/२०७७ ३१० वाड� न�बर ७ मा भेपर लाईट खरीद गरे वापतको रकम �यूम अंसारीलाई भु�ानी गरीयो । 17325.00

४१ ११/०५/२०७७ ३१६ ख�ने समान (�याकुम ��लनर) खरीद गरे वापतको रकम �ी गढीमाई इले�ट� ोिन�सलाई भु�ानी 27120.00

४२ ११/११/२०७७ ३४६ धाराको समा�ी खरीद गरे वापतको रकम गणपित ट� ेडस�लाई भु�ानी गरीयो । 1125986.24

४३ ११/२०/२०७७ ३७५ फिन�चर खरीद गरे वापतको रकम कु�वाहा ��टल फिन�चर उधोगलाई भु�ानी गरीयो । 393722.51

४४ १२/०३/२०७७ ४०२ फिन�चर खरीद गरे वापतको रकम कु�वाहा ��टल फिन�चर उधोगलाई भु�ानी गरीयो । 499177.50

४५ १२/३०/२०७७ ४७५ धाराको समान खरीद गरे वापतको रकम गणपित ट� ेडस�लाई भु�ानी गरीयो । 529314.60

४६ १२/३०/२०७७ ४७६ ि�पाल खरीद गरे वापतको रकम रिब�� हाड�वेयर �टोस�लाई भु�ानी गरीयो । 99666.00

४७ ०१/१५/२०७८ ५२३ िविभ� सामा�ी खरीद गरे वापत कुसुम स�लाय�सलाई चेकबाट भु�ानी गरीयाे । 99609.50

४८ ०१/१५/२०७८ ५२४ धाराकाे िविभ� सामा�ी स�लाई गरे वापत गणपती ट� ेडस�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 242352.23

४९ ०१/१५/२०७८ ५२५ िबजुलीकाे सामान ख�रद गरे वापत िहटलर �संहलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 60000.00

५० ०१/२३/२०७८ ५७८ फिन�चर खरीद गरे वापतको रकम कुशवाहा ��टल फिन�चर उधोगलाई भु�ानी गरीयो । 917344.17

100000.00
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५१ ०१/२३/२०७८ ५७९ िबधालयको लागी फिन�चर खरीद गरे वापतको रकम वडा सिचव नरो�म अ�धकारीलाई भु�ानी

५२ ०२/१०/२०७८ ६०५ समा�ी खरीद गरे वापतको रकम अमन स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 93253.25

५३ ०२/१०/२०७८ ६०६ समा�ी खरीद गरे वापतको रकम िशव �टोस� ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 75885.15

५४ ०२/११/२०७८ ६१२ औषधी खरीद गरे वापतको रकम सागर देवी फमा�लाई भु�ानी गरीयो । 3500000.00

५५ ०२/१२/२०७८ ६१३ यस काया�लयको ते�ो त�ामा फिन��स�को काय� गरेको रकम शुभ स�लायस�लाई भु�ानी 484995.49

५६ ०२/१९/२०७८ ६५१ बष� घसको िबउ खरीद गरे वापतको रकम महबुब अंसारीलाई भु�ानी गरीयो । 145000.00

५७ ०२/१९/२०७८ ६५५ सडक ब�� ख�रद गरे वापतको रकम गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 309846.00

५८ ०२/२०/२०७८ ६५६ वाड� न�बर ४ मा इले�ट� ोिन�स समा�ी खरीद गरे वापतको रकम �ुती स�लायस�लाई भु�ानी 98005.34

५९ ०२/२०/२०७८ ६५७ �लक मे�सन खरीद गरे वापतको रकम एस ए�ड एस �यानेजमे�ट सिभ�स �ा.ली.लाई भु�ानी 300000.00

६० ०२/२४/२०७८ ६७८ धारा जडान समा�ी र सरसफाई काय�को समा�ी खरीद गरेको रकम गणपती ट� ेडस�लाई भु�ानी 129608.74

६१ ०२/२४/२०७८ ६७९ ३ च�� िबधालयको लागी फिन�चर खरीद गरेको रकम िबधा ए�ड स�स स�लायस�लाई भु�ानी 219132.99

६२ ०२/२४/२०७८ ६८० वाड� न�बर ४ मा रहेको आधारभूत �वा��य के��को लागी फिन�चर खरीद गरेको रकम कु�वाहा �दस�
ए�ड स�सलाई भु�ानी

99999.35

६३ ०२/२४/२०७८ ६८१ वडा नं. ७ मा ि�पाल िवतरणकाे लािग ि�पाल ख�रद गरे वापत िदपक हाड�वेयरलाई भु�ािन 99666.00

६४ ०२/२४/२०७८ ६८३ सडक ब�ीकाे सामा�ी ख�रद गरे वापत नारायणी ईले��ट�क स�लायस�लाई चेकबाट भु�ानी 243825.75

६५ ०२/२५/२०७८ ६९२ सडक ब�ीकाे सामानह� स�लाई गरे वापत गुडु जेनरल स�लायस�लाई भु�ानी 300161.90

६६ ०२/२५/२०७८ ६९३ वडा नं. ७ मा सडक ब�ी जडानकाे लािग सडक ब��का सामाि�ह� स�लाई गरेकाे रकम कुसुम 99609.50
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स�लायस�लाई भु�ानी

६७ ०२/२५/२०७८ ६९४ �ी ३ च�� �कुलमा काप�ट स�लाई गरे वापत �रित� स�लायस�लाई चेकबाट भु�ानी गरीयाे । 80867.00

६८ ०३/१५/२०७८ ७७२ फिन�चर ख�रद गरे वापत बौ�धमाई ट� ेड ए�ड स�लायस�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे। 149499.00

६९ ०३/१५/२०७८ ७७४ �टेवलाईजर ख�रद गरी �याए वापत मुकेश पासवानलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे। 13500.00

७० ०३/१५/२०७८ ७७५ फिन�चर ख�रद गरे वापत कुशवाहा �टील फिन�चर उ�ाेगलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 52545.00

७१ ०३/१५/२०७८ ७७६ मेिशनरी औजार ख�रद गरे वापत आशा इले��ट�क �टोस�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे। 15255.00

७२ ०३/१७/२०७८ ७७७ हाड�वेयरकाे सामा�ीह� स�लाई गरे वापत गणपती ट� ेडस�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । 88971.68

७३ ०३/१८/२०७८ ७८१ पशु �या��सनेशनकाे लािग �स�र�ज िनडोल ख�रद गरे वापत महबुब अंसारीलाई भु�ानी 55050.00

७४ ०३/२४/२०७८ ८५४ ड�टिबन खरीद गरे वापतको रकम इ सोिनक ट� ेड स�लायस�लाई भु�ानी गरीयो । 296557.20

७५ ०३/२४/२०७८ ८५८ नगर िभ� बृ�ारोपन काय�को लागी बास, कोदालो, खुपा� र ख�त लगायतका समा�ी खरीदको रकम रामजी
म�डललाई भु�ानी

169180.00

७६ ०३/२६/२०७८ ८८९ औषधी खरीद गरे वापतको रकम सागर देवी फमा�लाई भु�ानी गरीयो । 500000.00

७७ ०३/२८/२०७८ ९०९ िम� क �यान ख�रद गरेवापतको रकम छापिडया ट� ेडस�लाइ भु�ानी गरीयो। 499999.91

७८ ०३/२८/२०७८ ९११ �यापक�र ख�रदवापतको रकम माया स�लायस�लाइ भु�ानी गरीयो। 474000.00

७९ ०३/२८/२०७८ ९१३ इले��ट�कल ��े टंक� खरीद गरेवापतको रकम िकसान भ�डारलाइ भु�ानी गरीयो। 500000.00

८० ०३/२८/२०७८ ९१४ २ इन १ ��े टंक� ख�रदवापतको रकम ह�र     ओम ट� ेडस�लाइ भु�ानी गरीयो। 500000.00

८१ ०३/२८/२०७८ ९१६ mannual hand spray ख�रद गरेवापतको रकम लखिन ट� ेडस�लाइ भु�ानी गरीयो। 500000.00
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८२ ०३/३०/२०७८ ९७७ हयमुपाइप स�लाइ काय� गरे वापतको रकम सृजन िनमा�ण सेवालाई अ��तम िबलको भु�ानी 466987.18

ज�मा 28275568.91

५६.२ िनमा�ण काय� टु�ाः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ उपपदफा २ मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ठे�का टु�याउन नपाइने, दफा २४(१) मा आपसमा
िमलेमतो गरी दा�खला भएका ��ताव उपर कारवाही नह�ने र िनयमावलीको िनयम ८ लगायतमा ख�रद योजना र �याकेजमा ग�रने ख�रद काय�ह� आिदको
�ावधानह� उ�ेख रहेका छन् । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाइ सोही बमो�जम ��वि�त काय��म अनुसार ख�रदको �याकेज बनाइ एकमु� �पमा ख�रद
काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको छैन । काया�लयले देहाय बमो�जमका काय�ह� � ५ लाख भ�दा कमको लागत अनुमान तयार गरी ३ वटा िनमा�ण �यवसायीबाट
खुला दररेट �लइ छनौट गरेको आधारमा देहाय बमो�जम ९७ वटा िनमा�ण �यवसायीबाट �.40698532.4 को काम गराएको �यहोरा �माण कागजातबाट दे�खयो ।
यसरी छनौट गदा� िनमा�ण �यबसायीह�ले शु�य दे�ख २ �ितशत भ�दा घटीको दरमा कवोल अंक घटेर स�झौता गन� गरेको पाइयो । एउटै �थानमा ग�रने
काय�ह�लाइ एकमु� लागत अनुमान तयार गरी ख�रदका �ित�पधा��मक िव�ध अवल�बन गरी �प� दे�खने गरी काय� गराउनुको स�ा स साना धेरै वटा टु�ा बनाइ
कुनै काय� सोझै दरभाउप�को मा�यमबाट र कुनै काय� उपभो�ा सिमित बनाइ उपभो�ा सिमितको मा�यमबाट गरेको काय�ले उ� कानूनको उ�ंघन ह�न जानुका
साथै काया�लयलाइ थप �ययभार परे नपरेको तथा कामको गुण�तर र स�यताको स�ब�धमा स�ब��धत िनकायबाट यथाथ�ता यिकन ह�नुपन� दे�ख�छ ।

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०६/११/२०७७ २७ बालगंगा नदी िनय��ण काय�को रकम बजरंग क�सट��सनलाई भु�ानी 473072.16

२ ०६/१९/२०७७ ४६ वाड� न�बर २४ मा नाला िनमा�ण काय� गरे वापत कमले�वर िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 439216.21

३ ०६/२०/२०७७ ५५ बालगंगा नदी िनय��ण काय� गरे वापतको रकम बजरंग क�सट��सनलाई भु�ानी 480572.16

४ ०६/२२/२०७७ ५९ वाड� न�बर ७ मा �ेभल गन� काय� गरे वापत उ�जवल िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 411535.33

५ ०६/२५/२०७७ ६६ वाड� न�बर ४ मा आधारभूत �वा��य के��मा क�पाउ�डवाल र गेट िनमा�ण काय� गरे वापत भारती
िब�डस�लाई भु�ानी

481783.42

६ ०६/२५/२०७७ ६९ वाड� न�बर १० मा �ेभल काय� गरे वापतको रकम स�तोष िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 344382.56
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७ ०६/२५/२०७७ ७० वाड� न�बर १० र २० मा बाटो मम�त काय� गरे वापत साह िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 380728.87

८ ०६/२९/२०७७ ८३ वाड� न�बर २३ मा कृिष बो�र� जडान काय� गरे वापत सिमर क�सट��सनलाई भु�ानी 295159.78

९ ०७/०४/२०७७ ८८ वाड� न�बर २२ मा �हमबाबाको भुई ढलान काय� गरे वापत कृ�णा िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 492142.64

१० ०७/२६/२०७७ ११३ वाड� न�बर २२ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम ि�यांसु िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 493325.16

११ ०७/२६/२०७७ ११४ वाड� न�बर २२ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम छिठया िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 346037.22

१२ ०८/०८/२०७७ १३८ वाड� न�बर ११ मा क�पाउ�ड वाल िनमा�ण काय� गरे वापत पुजा क�सट��सनलाई भु�ािन 288155.68

१३ ०८/०८/२०७७ १३९ वाड� न�बर ११ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम मलहो�ा क�सट��सनलाई भु�ानी 495137.19

१४ ०८/१९/२०७७ १६६ वाड� न�बर ९ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापत यादव िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 465141.9

१५ ०८/१९/२०७७ १६७ वाड� न�बर ११ मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम �ेट स�य क�सट��सनलाई भु�ानी 293881.79

१६ ०९/०८/२०७७ २१२ वाड� न�बर १० मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम अंजनी क�सट��सनलाई भु�ानी 476639.7

१७ ०९/२०/२०७७ २३९ वाड� न�बर १२ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम �ेट स�य िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 488184.74

१८ ०९/२९/२०७७ २५६ वाड� न�बर ९ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापत कृ�ण िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 474997.38

१९ ०९/२९/२०७७ २५७ वाड� न�बर १०, ११ र १८ मा �मुपाईप जडान काय� गरे वापत खुशी क�सट��सनलाई भु�ानी 307360

२० १०/१४/२०७७ २६६ वाड� न�बर १५ मा िबधुतीकरण काय�को रकम इभान इन�ज� सोलुसन �ा.ली.लाई भु�ानी 485629.48

२१ ११/२१/२०७७ ३८१ वाड� न�बर ११ िप�ाढीमा माटोपुन� काय�को रकम सुबेश ए�ड िनतेश िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 291602.6

२२ ११/२५/२०७७ ३८७ वाड� न�बर २५ मा समसानघाट िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम गौतम िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 424594.39

२३ ११/२६/२०७७ ३९३ वाड� न�बर ११ घोघरिडयामा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम सोनुमोनु क�सट��सनलाई भु�ानी 489819.4
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२४ १२/०१/२०७७ ३९८ �स �स �यामेरा मम�त काय� गरे वापतको रकम अं�सका स�लायस�लाई भु�ानी 480137

२५ १२/०४/२०७७ ४०८ वाड� न�बर २३ मा रहेको ने रा �ा िब मा फिन�चर रंगरोगनकोअंसारी क�सट��सनलाई भु�ानी 416884.74

२६ १२/०४/२०७७ ४१५ वाड� न�बर १३ मा कटेगन माई देखी फुलव�रया स�म माटोपुरी �ेभल िनमा�ण काय�को रकम हरीओम
िनमा�ण सेवालाई भु�ानी

487547.97

२७ १२/०४/२०७७ ४१७ वाड� न�बर १० �या�प जानेबाटोमा माटोपुरी �ेभल गन� काय�को छिठया िनमा�०ण सेवालाई भु�ानी 475974.98

२८ १२/२३/२०७७ ४३९ वाड� न�बर ५ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम अंशी क�सट��सनलाई भु�ानी 481928.37

२९ १२/२३/२०७७ ४४० वाड� न�बर २२ मा मंिदर र धम�शाला िनमा�ण काय�को रकम टाईयर क�सट��सनलाई भु�ानी 482318.84

३० १२/२५/२०७७ ४४२ वाड� न�बर ७ मा रहेको �महबाबाको भुई ढलान काय�को रकम माँ गंगा िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 476650.11

३१ १२/२५/२०७७ ४४६ वाड� न�बर ४ ऐमाले पाटी काया�लय पछाडी �ेभल काय�को रकम �याम िब�डस�लाई भु�ानी 217269.42

३२ १२/२५/२०७७ ४४७ वाड� न�बर ९ मा �स �स �यामेरा जडान काय�को रकम �सह इले�ट� ीक �टोरलाई भु�ानी 297471.6

३३ १२/२५/२०७७ ४५२ वाड� न�बर २५ समसानघाट िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम गौतम िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 424594.39

३४ १२/३०/२०७७ ४७२ वाड� न�बर १५ मा माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम िगरी क�सट��सनलाई भु�ानी 485476

३५ ०१/०७/२०७८ ४७९ वाड� न�बर १५ मा ��ह �थान मम�त काय� गरे वापतको रकम कएित क�सट��सननलाई भु�ानी 475407.55

३६ ०१/०७/२०७८ ४८३ वाड� न�बर १८ पतौरामा धम�शालाको �खाल िनमा�ण काय�को मां भवानी िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 483713.55

३७ ०१/०७/२०७८ ४८८ वाड� न�बर ८ मोितबाग टोलमा �ेभल गन� काय�को रकम पािकजा क�सट��सनलाई भु�ानी 488520

३८ ०१/०७/२०७८ ४९२ वाड� न�बर ९ रामपुरमा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम �ी राम क�सट��सनलाई भु�ानी 467989.59

३९ ०१/०७/२०७८ ४९४ वाड� न�बर ५ घुसुकपुरमा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम शैले�� क�सट��सनलाई भु�ानी 433276.76

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० ०१/०९/२०७८ ५०४ �स �स �यामेरा मम�तको २०७७ पौष देखी माघ स�मको डायनिमक इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी 93225

४१ ०१/१६/२०७८ ५२९ वाड� न�बर २५ मा अधुरो बाटो ढलान काय�को रकम महे�वरनाथ िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 449629.26

४२ ०१/१७/२०७८ ५३४ �स �स �यामेरा मम�त काय� गरे वापतको रकम डायनिमक इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी 31075

४३ ०१/२१/२०७८ ५५९ वाड� न�बर ६ मा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम चारती िब�डस�लाई अ��तम िबलको भु�ानी 483551.11

४४ ०१/२३/२०७८ ५७१ वाड� न�बर १२ मा रामजानक�को �खाल िनमा�ण काय�को रकम रेमेडेज क�सट��सनलाई भु�ानी 374122.68

४५ ०१/२३/२०७८ ५७४ वाड� न�बर १५ मा बाटो मम�त तथा �ेभल काय�को रकम पुजा िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 482938.18

४६ ०२/०३/२०७८ ६०० आ.ब. ०७६।०७७ काे वडा नं. काे याेजना �रटेिन� वाल िनमा�ण काय�को यमन क�सट��सनलाई भु�ानी 480951.78

४७ ०२/१२/२०७८ ६१७ वाड� न�बर २५ मा नाला िनमा�ण काय� गरे वापत क�वाईन क�सट��सनलाई भु�ानी 425314.56

४८ ०२/१३/२०७८ ६१९ मानवत मिटअवा�को बाटोमा �ेभल गन� काय� गरे वापतको रकम स�तोष िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 481699.22

४९ ०२/१३/२०७८ ६२२ �स �स �यामेरा मम�त काय� गरे वापतको रकम डायनिमक इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी 31075

५० ०२/१६/२०७८ ६२७ यस काया�लयको ३ त�े भवनमा पािट�सन गरे वापतको रकम शुभ स�लायस�लाई भु�ानी 484995.56

५१ ०२/१७/२०७८ ६३७ वडा नं. २४ मा अधुराे धम�शाला िन र शाैचालय िन. गरे वापत अफाक क�सट��सनलाई भु�ानी 484334.5

५२ ०२/१८/२०७८ ६३९ वारा �ज�ा आदालतमा �ित�ालय िनमा�ण काय�को रकम �सह क�सट��सनलाई भु�ानी 484451.84

५३ ०२/२०/२०७८ ६५९ वडा नं. ६ काे िविभ� �थानमा धारा चापाकल जडान गरेको राजाबाबु क�सट��सनलाई भु�ानी 385240.03

५४ ०२/२४/२०७८ ६७४ वाड� न�बर १४ भौरामा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम िदवाकर िब�डस�लाई भु�ानी 192724.89

५५ ०२/२४/२०७८ ६७७ रामराजा �या�पसमा �स �स �यामेरा जडान काय�को रकम अि�मल इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी 248995.5

५६ ०२/२५/२०७८ ६८६ वाड� न�बर ३ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापत कृ�ण िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 487245.6

485162.98

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ ०२/२५/२०७८ ६८९ वडा नं. ७ मा माटाे पुरी �ेभल गरे वापत िकशाेल क��ट�सनलाई भु�ानी

५८ ०२/२५/२०७८ ६९० आ.ब. ०७६।०७७ काे वडा नं. ६ मा माटाे पुरी �ेभल काय� गरेको अंशी क��ट�सनलाई भु�ानी 485810.1

५९ ०२/२६/२०७८ ६९६ आ.ब.२०७६/७७ को वडा नं. ६ मा माटो पुरी �ेभेल गरेवापतको रकम भु�ानी 485810.1

६० ०३/०७/२०७८ ७०२ �स �स �यामेरा मम�त काय� गरे वापतको रकम डायनिमक इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी गरीयो । 31075

६१ ०३/०७/२०७८ ७०९ वडा नं. २३ मा माटाेपुरी �ेभल गन� काय� गरे वापत जेहान क�सट��सनलाई भु�ानी 486971.3

६२ ०३/०७/२०७८ ७१४ वडा नं. १४ काे ल��मिनया टाेलमा अधुराे कृिष भवन िन. गरेको पुजा क�सट��सनलाई भु�ानी 486995.48

६३ ०३/०७/२०७८ ७१५ आ.ब. ०७६।०७७ काे वडा नं. १५ ख�वा टाेलमा रामजानक� म��दर पखा�ल िन. काय� गरे वापत �सता
क�सट��सनलाई भु�ानी

476087.5

६४ ०३/०८/२०७८ ७२५ वडा नं. १२ िव�ुत �यव�थापन र पाेल सान� सामा�ी ख�रद काय� गरे वापत जयगढीमाई क��ट��सनलाई
भु�ानी

480153.94

६५ ०३/१३/२०७८ ७४५ वाड� न�बर २२ मा िशवरा�धका �ा िब को क�पाउ�ड वाल िनमा�ण काय�को रकम सोनाली िनमा�ण सेवालाई
भु�ानी

480863.75

६६ ०३/१३/२०७८ ७५० वडा नं. १५ मा धारा जडान काय� गरे वापत गुडु क�सट��सनलाई अ��तम िबलकाे भु�ानी 485910.32

६७ ०३/१३/२०७८ ७५५ वडा नं. ११ मा �ुबेल र �लेटफम� िनमा�ण काय� गरे वापत सुरे�� अ�धकारीलाई भु�ानी 77377.68

६८ ०३/१३/२०७८ ७५६ वडा नं. २७ मा िबधुतीकण काय� गरे वापत एस के िनमा�ण सेवा लाई अ��तम िबलकाे भु�ानी 330885.19

६९ ०३/१३/२०७८ ७५८ वडा नं. ४ मा माटोपुन� काय� गरे वापत गौतम कुमार साहलाई अ��तम िबलकाे भु�ानी 33341.46

७० ०३/१३/२०७८ ७५९ वडा नं. १२ मा हयमुपाइप जडान काय� गरे वापत च���कालाल हजरालाई भु�ानी 93646.09

७१ ०३/१८/२०७८ ७८७ वाड� न�बर १० िनलक�ठवामा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम अिभयान क�सट��सनलाई भु�ानी 469012.5

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ ०३/२०/२०७८ ७९२ वाड� न�बर ४ मा �स �स �यामेरा जडान काय� गरे वापतको रकम ल�क� स�लायस�लाई भु�ानी 184190

७३ ०३/२१/२०७८ ७९६ बजार प��चम मा बाटो ढलान तथा नाला िनमा�ण गरेवापत आिद�य क�सट��सन लाइ भु�ानी 428976.75

७४ ०३/२१/२०७८ ७९८ दिैव�कोप तथा राहत िवतरण काय� योजना अ�तग�त पसाहा खोलाको तट ब�ध िनमा�ण गरेवापतको
रहमान क�सट��सनलाइ भु�ानी

388586.82

७५ ०३/२१/२०७८ ८०६ वडा नं. ३ मा िश�े�वर म��दर िनमा�ण गरेवापतको रकम जनसेवा क�सट��सन लाइ भु�ानी 487525.96

७६ ०३/२१/२०७८ ८०८ पूव� प��चमनहरी सडक मम�त गरेवापतको ओम िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी 486475.11

७७ ०३/२१/२०७८ ८०९ वडा नं.३ को बैजनाथपुर टोलमा शंकरजीको मंिदर िनमा�ण गरेको सािहल क�सट��सनलाइ भु�ानी 474730.53

७८ ०३/२१/२०७८ ८१० ढोिडया टोलमा िशव पाित� मंिदर िनमा�ण गरेको अवधेश िनमा�ण तथा �म सेवा �ा. �ल. भु�ानी 419847.87

७९ ०३/२१/२०७८ ८१२ वडा नं. ३ गंगापुरमा �हम�थानमा क�पाउ�डवाल िनमा�णको करैयामाइ िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी 483680.66

८० ०३/२१/२०७८ ८१४ वडा नं.७ मा बै�रया मा अधुरो भवन र सामुदाियक भवन धम�शाला �हमबाबा रंगरोगन गरेवापतको रकम
सुवेश ए�ड िनतेश िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी

434935.36

८१ ०३/२१/२०७८ ८१५ �याियक सिमितको �यब�थापन गन�काय� गरेवापतको रकम राज क�सट��सनलाइ भु�ानी 170783.22

८२ ०३/२२/२०७८ ८२४ वाड� न�बर ७ मा धारा जडान काय� गरे वापत बेलपाती िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 383344.99

८३ ०३/२३/२०७८ ८३५ वाड� न�बर १३ मा साव�जािनक सौचालय िनमा�ण काय�को रकम पा�डे क�सट��सनलाई भु�ानी 281296.52

८४ ०३/२३/२०७८ ८३९ वाड� न�बर २२ धोधामा �हमबाबाको भुइ ढलान काय� गरे वापत के िब िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 479004.29

८५ ०३/२४/२०७८ ८५७ वाड� न�बर ८ मा बृ�ारोपन काय� गरे वापतको रकम मनोकामना नस�रीलाई भु�ानी 499980

८६ ०३/२५/२०७८ ८७१ सवारी साधन खरीद गरे वापतको रकम �ी मोटस�लाई भु�ानी 2199000

८७ ०३/२८/२०७८ ९०३ वाड� न�बर १६ �झटकैयामा क�बे िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम शाह िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 484382.95

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ ०३/२८/२०७८ ९२१ वाड� न�बर ४ मा भेपरलाइट जडान काय� गरे वापतको रकम िदनेश स�लायस�लाई भु�ानी 388324.5

८९ ०३/२९/२०७८ ९४२ वाड� न�बर १ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम सुगा�धी िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 386833.76

९० ०३/३०/२०७८ ९६८ वाड� न�बर २२ मा धोधामा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम ए.य.ुिब�डस� िनमा�ण सेवालाई भु�ानी 479454.14

९१ ०३/३०/२०७८ ९६९ वाड� न�बर १२ मा धारा जडान काय� गरे वापतको रकम ब�लराम क�सट��सनलाई भु�ानी 394109.7

९१ ०३/३०/२०७८ ९७० वाड� न�बर १६ मा अधुरो धम�शाला िनमा�ण काय�को रकम जानक� क�सट��सनलाई भु�ानी 484501.14

९३ ०३/३०/२०७८ ९७४ वाड� न�बर ८ मोहनबागमा �ेभल काय� गरे वापतको रकम सािहल क�सट��सनलाई भु�ानी 384042.05

९४ ०३/३०/२०७८ ९७५ वाड� न�बर १२ मा माटोपुरी �ेभल काय�को रकम जय क�सट��सनलाई भु�ानी 444277.49

९५ ०३/३०/२०७८ ९८९ वडा नं. ४ मा नाला मा�थ �लेभ रा�ने काय� गरेवापत राज िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी 488329.14

९६ ०३/३०/२०७८ ९९७ माटोपुरी �ेभल गरेवापतको रकम सािहल िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी 290210.87

९७ ०३/३०/२०७८ १००७ सडक ढलान गरेवापतको रकम िद�या िनमा�ण सेवा लाइ भु�ानी 486774.83

ज�मा 40698532.4

५७ गैर सरकारी सं�थाबाट काय��म संचालन 

गैरसरकारी सं�थाह� माफ� त काय��म संचालन ◌ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ र िनयमावलीको िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत
जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय�को लागी �दान ग�रने सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले सं�था छनौट गरी उ�
सं�था माफ� त सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय बमो�जम ४४ वटा सं�था (अनुसूिच १ मा संल� रहेको ) माफ� त जनचेतना र सशि�करण स�व�धी
िन�न काय��मह� संचालन गदा� काया�लयमा उपल�ध जनशि� माफ� त संचालन नगरी िबिभ� गैर सरकारी सं�थाह� माफ� त संचालन गरी िन�नानुसार �
१४५७३६७४। खच� लेखेको छ । काया�लयमा उपल�ध जनशि� माफ� त उ� काय��मह� संचालन नगरेको स�व�धमा केही उ�ेख गरेको छैन। िन�नानुसार
सं�थाह� माफ� त काय��म संचालन गदा� लागत अनुमान तयार नै नगरी सोझै सं�था छनौट गरी स�झौता गरेबाट कानूनको उ�ंघन ह�न जानुको साथै �ित�पधा��मक
वातावरण तयार भएको पाइएन । जसले गदा� काया�लयलाइ थप �ययभार पन� गएको छैन भ� सिकने दे�खएन । पा�लकाले पंू�जगत बजेट िशष�कबाट यस �कारका

१४,५७३,६७४
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�थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत काय��मह� छनौट गरेपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न
नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले सं�था छनौट गरी सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको छैन ।साथै काय��म संचालनको �भावकारीता र सोको अनुगमन
समेत काया�लयबाट गरीनु पन�मा सो समेत भएगरेको नदे�खएबाट िनयमस�मतत भ� िम�ने नदे�खएको �

�स
नं

िमित भौ नं िबवरण भु�नी

१ ०१/०७/२०७८ ४९५ वाड� न�बर १७ मा मिहलाह�को लागी जनचेतना मुलक काय��म संचालन गरेको रकम शुभार�भ
सहयोगी सं�थालाई भु�ानी

298320.00

२ ०१/०७/२०७८ ४९६ वाड� न�बर ८ मा मिहलाह�को �मता िबकास काय��म संचालन गरेको रकम शुभार�भ सहयोगी
सं�थालाई भु�ानी

298320.00

३ ०१/०७/२०७८ ४९७ वाड� न�बर ८ मा बाल अ�धकार स�ब�धी जनचेतना मुलक काय��म संचालन गरेको रकम शुभार�भ
सहयोगी सं�थालाई भु�ानी

298320.00

४ ०१/०७/२०७८ ४९८ वाड� न�बर ३ मा बाल िबवाह बह� िबवाह स�ब�धी जनचेतना मुलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम
उ�जयालो नेपाल िबकास सं�थालाई भु�ानी

199106.00

५ ०१/०७/२०७८ ४९९ वाड� न�बर ५ मा दलीत समूहका मिहलाह�को लागी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको
रकम नव िकरण समाज िबकास सं�थालाई भु�ानी

249052.00

६ ०१/१५/२०७८ ५२० वाड� न�बर १० मा �सलाई कटाई ता�लम संचालन गरे वापतको रकम समप�ण नेपाललाई भु�ानी 498499.50

७ ०१/१५/२०७८ ५२१ वाड� न�बर ११ मा �सलाई कटाई ता�लम संचालन गरे वापतको रकम बारा उ�थान सेवा के��लाई
भु�ानी

448225.80

८ ०१/१५/२०७८ ५२२ वाड� न�बर २३ मा पोषण स�ब�धी काय��म संचालन गरेको रकम शुभार�भ सहयोगी सं�थालाई भु�ानी 99999.35

९ ०१/१९/२०७८ ५३६ वाड� न�बर ३ मा �सपमूलक क�पयटुर ता�लम संचालन गरेको रकम एपे�स क��यटुर इ��स�यटु अफ 300000.00

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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इ�फरमेसन टे�नोलेजीलाई भु�ानी

१० ०१/२२/२०७८ ५६९ बाल संर�ण काय��म संचालन गरे वापतको रकम संर�ण नेपाललाई भु�ानी 499999.58

११ ०१/२२/२०७८ ५७० बाल संर�ण काय��म संचालन गरे वापतको रकम संक�प नेपाललाई भु�ानी 499999.58

१२ ०१/२६/२०७८ ५८१ वाड� न�बर ११ मा मिहला िहसा स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम बारा
ट� े िन� ए�ड सब� से�टरलाई भु�ानी

296907.50

१३ ०१/३०/२०७८ ५९१ वाड� न�बर १० मा कोिभड १९ स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म र िन शु�क आखा िशिवर संचालन
गरे वापतको रकम यूवा समाज िबकास के��लाई भु�ानी

498895.00

१४ ०२/०३/२०७८ ५९९ वाड� न�बर ११ मा बालबा�लका स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम �ी
तराई मिहला उ�थान के��लाई भु�ानी

198315.00

१५ ०२/११/२०७८ ६११ वाड� न�बर २० मा मिहलाह�को पाठेघर स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम
मिहला जन जागरण अिभयानलाई भु�ानी

198315.00

१६ ०२/२४/२०७८ ६८४ काय��म संचालन गरे वापतको रकम द�लत जनजनती उ�थान के��लाई भु�ानी 1208032.77

१७ ०३/०७/२०७८ ७१३ वडा नं. १८ काे ने.रा.मा.िव. काे िडिपआर तयार गरे वापत िडजाइन पाक�  इ��जिनयस� �ा.�ल. लाई
चेकबाट भु�ानी

678000.00

१८ ०३/०९/२०७८ ७२९ वाड� न�बर २, १८ र २५ मा घरेलु िहसा स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम मिहला सुर�ा
समूहलाई भु�ानी

299249.84

१९ ०३/२३/२०७८ ८३७ वाड� न�बर १२ मा लि�त समूहका िबधाथ�ह�लाई �सप मूलक क�पयटुर ता�लम संचादन गरे वापतको
रकम व�ड �ल� क�पयटुर इ�स�यटुलाई भु�ानी

293800.00

२० ०३/२५/२०७८ ८६४ वाड� न�बर ३ मा पािन शु�ता चेकजाच काय� गरेको रकम �ािमण सामुदायीक िबकास के��लाई भु�ानी 491324.00
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२१ ०३/२५/२०७८ ८६५ वाड� न�बर ८, ११ र १९ मा बाल अ�धकार र बाल िहसा स��नधी काय��म संचालन गरेको रकम बारा
ट� े िन� ए�ड सब� से�टरलाई भु�ानी

297755.00

२२ ०३/२५/२०७८ ८६६ वाड� न�बर ७ मा ��े टेक� िबतरण काय� गरे वापतको रकम संक�प नेपाललाई भु�ानी 199500.37

२३ ०३/२५/२०७८ ८६७ वाड� न�बर १, २ र १५ मा बाल अ�धकार र दाइजो िब�� सचेतना मूलक काय��म संचालन गरेको
रकम संर�ण नेपाललाई भु�ानी

299000.26

२४ ०३/२५/२०७८ ८६८ वाड� न�बर १, ३ र ६ मा लैि�क िहसा िब�� सचेतना मूलक काय��म संचालन गरेको रकम संक�प
नेपाललाई भु�ानी

299000.26

२५ ०३/२६/२०७८ ८७८ वाड� न�बर २४ मा �सप मूलक �सलाई कटाइ ता�लम संचालन गरेको महाल�मी मिहला समूहलाई
भु�ानी

498949.24

२६ ०३/२८/२०७८ ८९३ घरेलु िहसा िब�� जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम यवुा साझेदारी के��लाई
भु�ानी

299450.00

२७ ०३/२८/२०७८ ८९४ मिहला तथा िकशोरीह�लाई शसि�करण स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम गढीमाइ
मिहला खोज िबकास सं�थालाई भु�ानी

199000.91

२८ ०३/२८/२०७८ ८९५ कोिभड १९ स�ब�धी जनचेतना मूलक सडक नाटक काय��म संचालन गरे वापतको रकम �थानीय
तथा शहरी िबकास के��लाई भु�ानी

196620.00

२९ ०३/२८/२०७८ ८९६ कोिभड १९ स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम जनमूखी सेवा नेपाललाइ
भु�ानी

199162.50

३० ०३/२८/२०७८ ८९७ कोिभड १९ स�ब�धी सडक नाटक संचालन गरे वापतको रकम मिहला तथा बालिबकास समाजलाई
बबुआइनलाई भु�ानी

199250.00

३१ ०३/२८/२०७८ ८९८ घरेलु िहसा िब�� जनचेतान मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम मिहला सर�ा समूहलाई 198813.50
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भु�ानी

३२ ०३/२९/२०७८ ९६० गभ�वती मिहलाह�लाइ पोषण स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम शुभार�भ
सहयोगी सं�थालाई भु�ानी

199558.00

३३ ०३/२९/२०७८ ९६१ मिहलाह�लाई जनचेतना मूलक काय��म गरेको रकम �यवसायीक तथा �सप िबकास ता�लम के��लाई
भु�ानी

199558.00

३४ ०३/२९/२०७८ ९६२ लैि�क समानता तथा समावेशीकरण स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम
�ामीण उ�थान के��लाई भु�ानी

299794.65

३५ ०३/२९/२०७८ ९६३ बमो�जम मिहला िहसा �यूिनकरण काय��म संचालन गरे वापतको रकम �यवसायीक तथा �सप िबकास
ता�लम के��लाई भु�ानी

449062.00

३६ ०३/३०/२०७८ १००१ वाड� न�बर ७मा बालबा�लका स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम द�लत मिहला बाल िबकास
के��लाई भु�ानी

199558.00

३७ ०३/३०/२०७८ १००२ वाड� न�बर१० र १९ मा बैदेिशक रोजगार स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको
रकम द�लत मिहला बाल िबकास के��लाई भु�ानी

398664.00

३८ ०३/३०/२०७८ १००३ वाड� न�बर ७ र १८ मा िबषाधी रिहत आग�िनक खेती स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम
द�लत मिहला बाल िबकास के��लाई भु�ानी

297755.00

३९ ०३/३०/२०७८ १००५ वाड� न�बर ११ र १३ मा बाल अ�धकार स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम द�लत मिहला
बाल िबकास के��लाई भु�ानी

298772.00

४० ०३/३०/२०७८ १००६ वाड� न�बर १९ र २५ मा बाल िबवाह िब�� जनचेतान मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम
द�लत मिहला बाल िबकास के��लाई भु�ानी

298772.00

४१ ०३/३०/२०७८ १००८ वाड� न�बर ७ र ८ मा घरेलु िहसा स�ब�धी जनचेतना मूलक काय��म संचालन गरे वापतको रकम द�लत 297077.00
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मिहला बाल िबकास के��लाई भु�ानी

४२ ०३/३०/२०७८ १०१० वाड� न�बर ७ मा यवुाह�लाई रोजगारी स�ब�धी काय��म संचालन गरे वापतको रकम उ�जयालो नेपाल
िबकास सं�थालाई भु�ानी

199558.00

४३ ०३/३०/२०७८ १०११ वाड� न�बर २ र ११ मा आिदवासी मिहला उ�थान काय��म संचालन गरे वापतको रकम तराइ मिहला
उ�थान के��लाई भु�ानी

397760.00

४४ ०३/३०/२०७८ १०१२ वाड� न�बर ८ ९ र १९ मा मु��लम मिहलाह�लाई परीवार िनयोजन स�ब�धी काय��म संचालन गरे
वापतको रकम सजाय नेपाललाई भु�ानी

298602.50

ज�मा 14573674.11

५८ अमानतबाट काय� 
अमानतबाट गरेको काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९८ मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव�
�वीकृित �लनु पन�, सो कामको लािग आव�यक पन� �ािव�धक सेवा र िनमा�ण साम�ी ऐन र िनयमावलीको �ि�या बमो�जम ख�रद गरी �यालामा काम गराउनु पन� र
�य�तो काम एकलाख �प�याँमा नबढाई ख�ड ख�ड गरी वाता�बाट गराउन वा िनमा�ण स�ब�धी काम आव�यक िनमा�ण साम�ी उपल�ध गराई �यालामा िदन सिकने
उ�ेख रहेको छ । ऐनको दफा ८ मा �ित�पधा� सीिमत नह�नेगरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।िनयमावलीको िनयम ३ मा ख�रदको आव�य�ा पिहचान गन�, ख�रद
योजना तयार पान�, ख�रदको �याकेज बनाउनु पन� आिद उ�ेख रहेका छन् । पा�लकाले उपरो� अनुसार ऐन र िनयमावलीको �ि�या पुरा नगरी िबिभ� �ि�ितका
काय�ह� िबिभ� �यि�ह�बाट पटक पटक देहाय बमो�जम १५९ सं�यामा गराइ � ११४७३९७६.९२ खच� लेखेको दे�खयो । यस �कार ऐन र िनयमावलीको
�ि�या र िब�ध िबप�रत अमानतबाट गराएको काय�बाट काया�लयलाइ थप�यय भार परेको छैन भ� नसिकनुको साथै िनयमस�मत समेत नदे�खएको �

�स नं िमित भौ नं िबवरण भु�ानी

१ ०६/०९/२०७७ १० वाड� न�बर ६ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम ओम �मास �साद यादवलाई भ�ानी
गरीयो ।

९६३४५.३६

२ ०६/०९/२०७७ ११ वाड� न�बर ६ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम ब�लराम �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो
।

७४८९५.६७

११,४७३,९७६

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np93 of 106

३ ०६/०९/२०७७ १२ वाड� न�बर २ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम �जते�� ठाकुरलाई भु�ानी गरीयो । ९०७४८.६१

४ ०६/११/२०७७ २० वाड� न�बर ९ रामपुर टोलमा माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम पवन िकशोर साहलाई भु�ानी
गरीयो ।

८८३५०

५ ०६/११/२०७७ २१ वाड� न�बर २ मा धारा जडान तथा �लेट फम� िनमा�ण काय�को रकम यगुल िकशोर �सादलाई
भु�ानी गरीयो ।

६४८१.५५

६ ०६/२९/२०७७ ८२ वाड� न�बर ४ को िबिभ� ठाउको बाटो मम�त गरे वापतको रकम आमोद मिण मह�ोलाई भु�ानी
गरीयो ।

९२१८४.४७

७ ०६/३०/२०७७ ८६ वाड� न�बर १ मा नुतनदेवी माई मंिदर िनमा�ण काय�को सुमन द�ुानालाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

९९९६८.९१

८ ०७/०६/२०७७ ९८ वाड� न�बर १८ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम ल�लता देवीलाई भु�ािन गरीयो । २८३३०.७

९ ०७/२४/२०७७ १०४ वाड� न�बर १ मा माटोपुन� काय� गरे वापत शंकर महतोलाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो । १५२२५

१० ०७/२४/२०७७ १०५ वाड� न�बर २४ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम �जयालाल �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो
।

९७४४०

११ ०७/२४/२०७७ १०६ वाड� न�बर ११ मा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापत सुबोध ठाकुरलाई अ��तम िबलको भु�ािन गरीयो
।

६७००८.३८

१२ ०७/२४/२०७७ १०८ जडान काय� गरे वापतको रकम हरीशंकर महतोलाई भु�ानी गरीयो । ४६८९०

१३ ०७/२४/२०७७ १०९ धारा जडान काय� गरे वापतको रकम हरीशंकर महतोलाई भु�ानी गरीयो । ७५३००

१४ ०७/२४/२०७७ ११० धारा जडान काय� गरे वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९७६६०

१५ ०७/२४/२०७७ १११ धारा जडान काय� गरे वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९५२६०
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१६ ०७/२४/२०७७ ११२ धारा जडान काय� गरे वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९६४००

१७ ०८/०८/२०७७ १४३ वाड� न�बर २५ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम मनोज �साद राउत कुिम�लाई भु�ानी
गरीयो ।

९७६३४.८८

१८ ०८/०८/२०७७ १४६ वाड� न�बर ६ मा ��हबाबा रंगरोगन काय� गरे वापतको रकम ह�र साह लहेरालाई भु�ानी गरीयो । ९८५००

१९ ०८/०८/२०७७ १४७ लामखु�ेको औषधी िछडकाव काय� गरेको �याला वापतको रकम हरदेव �साद कानुलाई भु�ानी
गरीयो ।

४४२००

२० ०८/१०/२०७७ १५२ धारा जडान काय� गरेको �याला वापतको रकम श�भु चौधरीलाई भु�ानी गरीयो । ४०६२५

२१ ०८/१६/२०७७ १५७ वाड� न�बर ४ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम �सया देवी यादवलाई भु�ानी गरीयो । ३४००२.५

२२ ०८/२३/२०७७ १७२ �ज�ा �शासन काया�लयमा बाटो मम�त गन� काय� गरे वापत �जते�� कुमार साहलाई अ��तम
िबलको भु�ानी

८०६३२.५५

२३ ०८/२३/२०७७ १७३ वाड� न�बर १२ मा छठको �सिड िनमा�ण काय� गरे वापत रामिबकास कु�वाहालाई अ��तम िबलको
भु�ानी

९८६२९.२५

२४ ०८/२४/२०७७ १८३ वाड� न�बर १४ मा धाराको �लेट िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम असिकयामत िमया जोलहालाई
भु�ानी

६९४७.७८

२५ ०८/२९/२०७७ १८६ वाड� न�बर २५ मा छठघाट मम�त काय� गरे वापतको रकम असलम िमयालाई भु�ानी गरीयो । ५९०८५.१८

२६ ०८/२९/२०७७ १८८ मम�त संभार वापतको रकम सोदभना� गरीयो । १६४४१.५४

२७ ०८/२९/२०७७ १८९ मम�त संभार वापतको रकम सोदभना� गरीयो । ४२०००

२८ ०८/२९/२०७७ १९० मम�त संभार वापतको रकम सोदभना� गरीयो । २४५००
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२९ ०८/२९/२०७७ १९१ मम�त संभार वापतको रकम सोदभना� गरीयो । ९४०००

३० ०९/०२/२०७७ १९७ वाड� न�बर ५ मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रिव थापालाई अ��तम िबलको भु�ानी गरीयो । ८७३०७.३४

३१ ०९/०६/२०७७ २०७ वाड� न�बर ६ मा माहाकाले�वरनाथ मंिदर रंगरोगन काय� गरे वापतको रकम महेश कुमार साहलाई
भु�ानी

१०००००

३२ ०९/०७/२०७७ २१० वाड� न�बर ६ मा माहाकाले�वरनाथ मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम महेश कुमार साहलाई
भु�ानी

९८५००

३३ ०९/०८/२०७७ २११ वाड� न�बर ११ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम �ानचन राउत कुिम�लाई भु�ानी गरीयो । ८७८४६

३४ ०९/०८/२०७७ २१४ वाड� न�बर ८ मा नाला मम�त काय� गरे वापतको रकम िदपक राउत अिहरलाई भु�ानी ग�रयो । १९७४७.४३

३५ ०९/१३/२०७७ २२१ वाड� न�बर ११ को ��ह �थान िनर माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम मुकेश चौधरीलाई भु�ानी
गरीयो ।

९१९८३.०२

३६ ०९/१३/२०७७ २२२ बजारको सटर मम�त काय� गरे वापतको रकम तफाजु िमया मंसुरलाई भु�ानी गरीयो । १९२३५.५३

३७ ०९/१४/२०७७ २२५ वाड� न�बर १२ मा छठघाटमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम शुभनारायण कुमार कु�वाहालाई
भु�ानी

४८१६८

३८ ०९/१४/२०७७ २२८ वाड� न�बर २४ �ीपुर ने रा िन मा िब मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम िमना कुमारी चौधरीलाई
भु�ानी

८८२९१.८९

३९ ०९/१५/२०७७ २३१ वाड� न�बर ११ मा �ुबेल र �लेटफम� िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम सिवता कुमारीलाई भु�ानी
गरीयो ।

७७९८७.५२

४० ०९/१५/२०७७ २३४ वाड� न�बर ११ को क��थानमा गेट िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम अ�लअकवर अंसारीलाई
भु�ानी गरीयो ।

६५०९३.५१
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४१ ०९/१५/२०७७ २३५ वाड� न�बर ८ क��थानमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम व�सर महमदलाई भु�ानी गरीयो । ९७४९०.२५

४२ ०९/१६/२०७७ २३७ वाड� न�बर ११ हे�थ पो� िनर माटो पुन� काय� गरे वापत रामिनवास साहलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

९२२४६.१२

४३ ०९/२३/२०७७ २४२ वाड� न�बर ७ को छठीया पोख�रको िडलमा टे�ट पंडाल िनमा�ण काय�को रकम अवध कु�वाहालाई
भु�ानी

९९६२५

४४ ०९/२३/२०७७ २४४ वाड� न�बर २ मा बाल िबकास भवन मम�त काय� गरे वापतको रकम रमेश चौधरीलाई भु�ािन गरीयो
।

७२०६६.४१

४५ ०९/२३/२०७७ २४५ वाड� न�बर २ र १६ को बाध मम�त काय� गरे वापतको रकम अवधेश महतोलाई भु�ानी गरीयो । ९८०४६

४६ ०९/२४/२०७७ २५० वाड� न�बर १८ मा धारा जडान काय� गरे वापतको रकम स�जय महतोलाई भु�ानी गरीयो । ७२४४०

४७ १०/१३/२०७७ २६४ काय��म खच� वापतको रकम धन बहादरु ने�वा�लाई भु�ानी गरीयो । १२३४०

४८ १०/१४/२०७७ २७५ वाड� न�बर ४ मा �लैब िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम मोहन �साद तेलीलाई भु�ानी ग�रयो । ९२२०.२

४९ १०/१५/२०७७ २७६ वाड� न�बर १८ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम उमेश साहलाई भु�ानी गरीयो । ५५५८३.४३

५० १०/१५/२०७७ २७७ वाड� न�बर २ आधारभूत �वा��य के��मा माटोपुरने काय� गरे वापतको रकम रमे�� साहलाई
भु�ानी ग�रयो ।

४८१०६.७८

५१ १०/१६/२०७७ २८५ वाड� न�बर १८ मा धारा जडान काय� गरेको �याला वापतको रकम रामिबहारी महतोलाई भु�ानी
गरीयो ।

७५८६०

५२ १०/३०/२०७७ २९६ वाड� न�बर ९ मा छठीघाट िनमा�ण काय� गरे वापत िबकमा� साह तुरहालाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

४७९०१.१९

५३ १०/३०/२०७७ २९८ वाड� न�बर ४ बसपाक�  देखी आदालत जानेबाटोमा माटोपुन� काय�को राकेश कुमारलाई अ��तम ९७७८०
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िबलको भु�ानी

५४ ११/०३/२०७७ ३१२ वाड� न�बर ५ बरेवा टोलमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम रोिहत म�डललाई भु�ानी गरीयो । ९३५६८.८

५५ १०/३०/२०७७ ३०२ �ज�ा �शासन काया�लयको गेट र बाटो ढलान काय�को ओम �कास साह कानुलाई अ��तम
िबलको भु�ानी

७८४९७.१६

५६ ११/०५/२०७७ ३१९ वाड� न�बर १ को �ान �योती �ा.िव को चौरमा माटोपुरने काय�को रकम सुकाई महतोलाई भु�ानी ८७३१२

५७ ११/०६/२०७७ ३२९ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९९१४०

५८ ११/०६/२०७७ ३३० धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९७३२०

५९ ११/०६/२०७७ ३३१ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ७६२१०

६० ११/०६/२०७७ ३३२ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ५०५४०

६१ ११/०६/२०७७ ३३३ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९९७१०

६२ ११/०६/२०७७ ३३४ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९८६८०

६३ ११/०६/२०७७ ३३५ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९३५५०

६४ ११/०६/२०७७ ३३६ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९८५७०

६५ ११/०६/२०७७ ३३७ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ७६४२०

६६ ११/०६/२०७७ ३३८ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९५२७०

६७ ११/१२/२०७७ ३४८ वाड� न�बर ९ मो�ममा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम �सिक�� िमयालाई भु�ानी गरीयो । ९२३४७.५

६८ ११/१२/२०७७ ३४९ वाड� न�बर १२ मा �सडी मम�त काय� गरे वापतको रकम बनारसी महतो म�डललाई भु�ानी गरीयो ९२९२६.७
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।

६९ ११/१२/२०७७ ३५१ वाड� न�बर १८ मा मंिदरको �खाल िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम रामलोचन साह कानुलाई
भु�ानी गरीयो ।

९८०२०.५

७० ११/१३/२०७७ ३५३ वाड� न�बर १८ मा क�भट� मम�त काय� गरे वापतको रकम बेचु साह तेलीलाई भु�ानी गरीयो । ५६७४४.५

७१ ११/१८/२०७७ ३६६ वाड� न�बर १५ कवलपुर देखी मझौ�लया स�म माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम स�तोष ठाकुरलाई
भु�ानी

९७८७५

७२ ११/१८/२०७७ ३६८ वाड� न�बर ५ मा पाईप राखी पानी िनकास गन� काय� गरे वापतको रकम सुरज म�डललाई भु�ानी
गरीयो ।

४४९१३.१७

७३ ११/१९/२०७७ ३७१ वाड� न�बर २३ मा रहेको राजदेवी मंिदर रंगरोगन गन� काय� गरे वापतको रकम मनोज कुमार
पटेललाई भु�ानी

३५२८७.८९

७४ ११/२१/२०७७ ३७६ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९९६००

७५ ११/२१/२०७७ ३७७ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९८२३०

७६ ११/२१/२०७७ ३७८ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९७४८०

७७ ११/२५/२०७७ ३८६ वाड� न�बर २० क��थानमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम महमद ��तम �वेजलाई भु�ानी
गरीयो ।

४८८१३.६

७८ ११/२८/२०७७ ३९७ वाड� न�बर ८ मा नया बाटो िनकाली �ेभल गन� काय�को �मान�द �साद यादवलाई भु�ानी ६३४७८.७

७९ १२/०४/२०७७ ४०५ वाड� न�बर २३ मा सरसफाई स�ब�धी सचेतना मूलक काय��मको वडा सिचव धन बहादरु
ने�वा�लाई भु�ानी

१२३४०

८० १२/०४/२०७७ ४०७ वाड� न�बर २४ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम राम कृ�ण भेटवाललाई भु�ानी गरीयो । ९८२११.५२
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८१ १२/०४/२०७७ ४०९ वाड� न�बर ३ मा कमरगाह िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम हिकम िमया धोबीलाई भु�ानी गरीयो । ९८०५१

८२ १२/२३/२०७७ ४३२ वाड� न�बर २२ मा बाटो ढलान काय� गरे वापतको रकम लालमित देवीलाई भु�ानी गरीयो । ९७३८४.५६

८३ १२/२३/२०७७ ४३३ वाड� न�बर ४ ह�डेक टोलमा माटोपुन� काय�को रकम �जते�� साह कलवारलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

४८५६२.९६

८४ १२/३०/२०७७ ४६० धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९०८००

८५ १२/३०/२०७७ ४६१ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ५८५२०

८६ १२/३०/२०७७ ४६२ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ३७९९०

८७ १२/३०/२०७७ ४६३ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९८९१०

८८ १२/३०/२०७७ ४६४ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९७७६०

८९ १२/३०/२०७७ ४६५ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९६०५०

९० १२/३०/२०७७ ४६६ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९७६५०

९१ १२/३०/२०७७ ४६७ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९४८६०

९२ १२/३०/२०७७ ४६८ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम सुरेश �साद यादवलाई भु�ानी गरीयो । ९०२३०

९३ १२/३०/२०७७ ४७१ वाड� न�बर २७ मा बाटो तथा छिठघाट मम�त िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम सिफउ�ाह बाबुलाई
भु�ानी

६६९३९

९४ १२/३०/२०७७ ४७७ वाड� न�बर १८ मा होली िमलन काय��म खच� वापतको रक वडा सिचव हरदेव �साद कानुलाई
भु�ानी गरीयो ।

१०८२७५

९५ ०१/०७/२०७८ ४९३ वाड� न�बर १८ �वा��य चौक� र िबधालयमा माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम गणेश साह
कानुलाई भु�ानी

९७४९२.८
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९६ ०१/०९/२०७८ ५०५ वाड� न�बर २१ को आधारभूत �वा��य के��मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम रामबाबु
कु�वाहालाई भु�ानी

९८१०८.३७

९७ ०१/१२/२०७८ ५१० वाड� न�बर १८ मा धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम भु�ानी गरीयो । १८३८९०

९८ ०१/१३/२०७८ ५११ वाड� न�बर ११ मा बाटो माम�त काय� गरे वापतको रकम राजेश �सादलाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

५८३१७.६

९९ ०१/१३/२०७८ ५१२ वाड� न�बर १७ मा अधुरो म��जदको �याल तथा क�पाउ�ड िनमा�ण काय�को कारी िमया धोबीलाई
भु�ानी

८०८९२.७६

१०० ०१/१५/२०७८ ५१८ वाड� न�बर १६ मझौ�लयामा रामजानक� मठ ढलान काय�को रकम अ�छेलाल �साद साहलाई
भु�ानी

९८३१२.५५

१०१ ०१/२३/२०७८ ५७२ वाड� न�बर २१ तपी मा िब मा सर�वती मंिदर िनमा�ण काय�को रकम भुपे�� कुमार झा लाई भु�ानी ९८३४७.९३

१०२ ०१/२३/२०७८ ५७३ वाड� न�बर ५ घुसुकपुरमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम राजिकशोर �साद राउतलाई भु�ानी
गरीयो ।

९७८२८.१३

१०३ ०१/२३/२०७८ ५७६ वाड� न�बर ४ �गती टोलमा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम जंग बहादरु पंिडतलाई भु�ानी गरीयो
।

९७९४५

१०४ ०२/१०/२०७८ ६०४ वाड� न�बर ६ मा रहेको छठी �थानका बाटोह�मा माटो खसा�ने काय�को रकम �शुराम ठाकुरलाई
भु�ानी

९८१२८.०७

१०५ ०२/१६/२०७८ ६३१ सरसफाई काय��म संचालन गरे वापतको रकम धनबहादरु ने�वा�लाई भु�ानी गरीयो । १२३४०

१०६ ०२/१८/२०७८ ६४२ वाड� न�बर ५ मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम रामबाबु महतोलाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

९००५८.३२

१०७ ०२/१८/२०७८ ६४३ वाड� न�बर ६ मा रहेको िव�वकमा� मंिदर रंगरोगन काय� गरे वापतको रकम विवता कुमारीलाई ३९३५१.९
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भु�ानी गरीयो ।

१०८ ०२/१८/२०७८ ६४६ धारा जडान काय�को �याला वापतको रकम िदपे�� �साद कु�वाहालाई भु�ानी गरीयो । ९७७६०

१०९ ०२/१९/२०७८ ६४८ वडा नं. ५ काे कलभट� िनमा�ण गरे वापत अिभनाश िम�लाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । ६९९३७.५५

११० ०२/१९/२०७८ ६५० �मु पाईप जडान गरे वापत �जते�� �साद यादवलाई भु�ानी िदईयाे । ९७९६२

१११ ०२/२०/२०७८ ६६२ वडा नं. ६ मा �लेब िनमा�ण काय� गरे वापत महेश कुमार साहलाई चेकबाट भु�ानी िदईयाे । ९९९५४.९२

११२ ०२/२२/२०७८ ६६९ वडा नं. ११ मा िशव हनुमान म��दर िनमा�ण गरे वापत भिभखन महताे कहारलाई चेकबाट भु�ानी
गरीयाे ।

४८४४७.१६

११३ ०२/२४/२०७८ ६७५ वाड� न�बर ४ मा आदालत पछाडी माटो पुन� काय�को जंग बहादरु पंिडतलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

९७९४५

११४ ०३/०७/२०७८ ७०४ वडा नं. ५ मा �लाब िनमा�ण काय� गरे वापत �याम बहादरु पासवानलाई अ��तम िबलकाे चेकबाट
भु�ानी

३८७२४.८४

११५ ०३/०७/२०७८ ७०५ वडा नं. १८ माेितसर टाेलमा बाटाे मम�त काय� वापत �ेम महताे धानुकलाई अ��तम िबलकाेभु�ानी ३५९१७.०४

११६ ०३/०७/२०७८ ७०७ वडा नं. १२ सपिह माई म��दर िनरकाे पाेखरीमा �सडी मम�त वापत बुिनलाल साह बिनयालाई
भु�ानी

८४९६०.९

११७ ०३/०७/२०७८ ७१० वडा नं. ११ मा नगर�तरीय याेजना माटाे पुन� काय� गरे वापत आशा साह गाेढलाई भु�ानी ४५३८०

११८ ०३/०७/२०७८ ७१९ वडा नं. ३ मा नगर�त�रय याेजना म��जद पे�ट मम�त काय� गरे वापत मैयसु मंसुरलाई भु�ानी ५८५८२.१६

११९ ०३/१८/२०७८ ७८२ िविभ� वडामा धारा जडान गरे वापत �यालाकाे रकम िदपे�� �साद कुशवाहालाई चेकबाट भु�ानी
िदईयाे ।

८४१९०
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१२० ०३/२१/२०७८ ८०१ ठुलो अवधापुरमा बाटो मम�त गरेवापतको राजे�� महरालाइ भु�ानी गरीयो। ५५९४९.७६

१२१ ०३/२१/२०७८ ८०२ अ◌ौधापुर टोलमा बाटो मम�त काय� गरेवापतको रकम आिशक पटेललाइ भु�ानी गरीयो। ६३२४९.४१

१२२ ०३/२३/२०७८ ८२८ वाड� न�बर ४ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम ललन साहलाई भु�ानी गरीयो । १४५२६.०२

१२३ ०३/२३/२०७८ ८२९ वाड� न�बर २४ मा रहेको �ीपुर िबधालयमा धारा जडान काय�को रकम �ी ने रम िन मा िब लाई
भु�ानी

७०८२.६२

१२४ ०३/२३/२०७८ ८३० वाड� न�बर १७ मा सडक मम�त काय� गरे वापतको रकम महे�� राउत कुिम�लाई भु�ानी गरीयो । ९८०३१.७८

१२५ ०३/२३/२०७८ ८३३ वाड� न�बर १ कलैया गाउँमा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम प�पु �साद यादवलाई भु�ानी
गरीयो ।

९७८३९

१२६ ०३/२३/२०७८ ८४० न�बर ३ मा माटोपुरी �ेचल काय� गरे वापतको रकम या�सन िमयालाई भु�ानी गरीयो । ३६२७९.२

१२७ ०३/२३/२०७८ ८४१ वाड� न�बर १९ इनवा�मा ने रा आ ि◌ब को क�पाउ�डवाल िनमा�ण काय�को रकम रिब�� िकशोर
�सहलाई भु�ानी

७८४६८.६८

१२८ ०३/२४/२०७८ ८४९ वाड� न�बर ३ मा बाटो �ेभल काय� गरे वापत फुल महमद िमया धोबीलाई भु�ानी गरीयो । ८०४९७.५५

१२९ ०३/२४/२०७८ ८५१ वाड� न�बर २ मा िपपले�वरनाथ मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम धनपत �साद यादवलाई
भु�ानी

९७४६०.५९

१३० ०३/२५/२०७८ ८७४ धाराको समान (वाड� न�बर १६ को बजेट) खरीद गरे वापतको रकम गणपित ट� ेडस�लाई भु�ानी
गरीयो ।

९९९०३.३

१३१ ०३/२६/२०७८ ८८१ वाड� न�बर १८ पतौरामा �ेभल खसाली स�याउने काय� गरे वापतको रकम राजकुमार साह
तेलीलाई भु�ानी

९५९३६.४

१३२ ०३/२६/२०७८ ८८२ वाड� न�बर २४ मा �ी ने रा िन मा िब को गेटमा माटोपुन� काय�को रकम िमना कुमारी चौधरीलई २४५८०.७९
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भु�ानी

१३३ ०३/२६/२०७८ ८८३ वाड� न�बर ४ मा बाटो तथा नाला मम�त काय� गरे वापतको रकम गगनदेव यादवलाई भु�ानी गरीयो
।

९६२८२.०७

१३४ ०३/२६/२०७८ ८८४ वाड� न�बर १८ �ससहिनया देखी मनगढवा जानेबाटोमा पानी बगाउने काय�को च�दन साह कानुलाई
भु�ानी

३९६७५.३६

१३५ ०३/२६/२०७८ ८८५ वाड� न�बर २६ मा सानो दोहरी र असमसानघाट जानेबाटोमा माटोपुन� काय�को नुरमहमद िमया
धोबीलाई भु�ानी

४८९८२.५

१३६ ०३/२८/२०७८ ९१० वाड� न�बर ७ मा माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम गौरी शंकर �साद यादवलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

३२९६४

१३७ ०३/२८/२०७८ ९२६ वाड� न�बर ६ मा मदसा� �कूल देखी पुव� द�ीण बाटोमा �ेभल काय� गरे वापतको रकम बिबता
कण�लाई भु�ानी

१९४०४

१३८ ०३/२८/२०७८ ९२७ वाड� न�बर ३ िशव मंिदर िनर माटो �ेभल काय� गरे वापतको रकम लखराज िगरीलाई भु�ानी
गरीयो ।

१९६९२

१३९ ०३/२८/२०७८ ९२८ वाड� न�बर १ मा नाला मम�त काय� गरे वापतको रकम गंगु सहनीलाई भु�ानी गरीयो । १८०९१.२३

१४० ०३/२९/२०७८ ९४३ वाड� न�बर १ मा क�भट� िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम राजन कुमार साहलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

५७८२६.३१

१४१ ०३/२९/२०७८ ९४४ वाड� न�बर २६ मा िबधालय मम�त काय� गरे वापतको रकम �� ने रा मा िब .लाई अ��तम िबलको
भु�ानी

५०१६३.६८

१४२ ०३/२९/२०७८ ९४५ वाड� न�बर ३ �स�े�वर परीसरमा बा�केटबलको �ाउ�ड �ला�र काय�को ह�रओम कुमार साहलाई
भु�ानी

६८०६४.९२
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१४३ ०३/२९/२०७८ ९५५ वाड� न�बर २२ मा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम ल�मी �साद साह कानुलाई भु�ानी गरीयो
।

८८५६०

१४४ ०३/२९/२०७८ ९५६ वाड� न�बर २२ मा माटो पुन� काय� गरे वापतको रकम �शुराम �सहलाइ भु�ानी गरीयो । ६२३७०

१४५ ०३/२९/२०७८ ९५७ वाड� न�बर ९ मा िशव मंिदर िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम उमेश उपा�यायलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

९७१२९.०२

१४६ ०३/२९/२०७८ ९५८ वाड� न�बर ४ मा रे�ल� िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम राकेश कुमार साहलाई अ��तम िबलको
भु�ानी

९८०१०

१४७ ०३/२९/२०७८ ९५९ काय��म खच� वापतको बाक� रकम तपसी �साद चौर�सयालाइ भु�ानी गरीयो। गो.भौ. नं. ३३३
ससत�

१८१३५८

१४८ ०३/३०/२०७८ ९६४ वाड� न�बर २६ मा सडक �ेभल काय� गरे वापतको रकम सडक �ेभल उ.स.लाई अ��तम िबलको
भु�ानी

६६१४०.६७

१४९ ०३/३०/२०७८ ९६५ दवैी �कोप वापतको रकम काय�पा�लका बैठकको िनण�य अनुसार भोला िमया अंसारीलाई भु�ानी
गरीयो ।

३००००

१५० ०३/३०/२०७८ ९८२ वाड� न�बर १८ मनगढवामा बाटो मम�त काय� गरे वापतको रकम िहद�य नारायण महतोलाइ भु�ानी
गरीयो ।

२८२००

१५१ ०३/३०/२०७८ ९८३ वाड� न�बर १८ मोतीसर �वा��य चौक�मा बाटो मम�त काय�को मट्◌ोतीसर �वा��य चौक�लाइ
भु�ानी

१९५६२

१५२ ०३/३०/२०७८ ९८४ वाड� न�बर १५ बकुलहर देखी कवलपुर जाने बाटोमा माटोपुरी �ेभल काय�को िबरे�� �साद
सहनीलाई भु�ानी

३४५००.४८

१५३ ०३/३०/२०७८ ९८५ वाड� न�बर २ को ठूलो अवधापूरमा माटोपुरी �ेभल काय� गरे वापतको रकम हरी �साद दसुादलाई ५४०९१.५४
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भु�ानी

१५४ ०३/३०/२०७८ ९९२ वाड� न�बर १९ मा वडा काया�लय भवन मम�त काय� गरे वापतको रकम नेक महमद िमयालाई
भु�ानी

९९३६५.२२

१५५ ०३/३०/२०७८ ९९३ वाड� न�बर १९ मा माटोपुन� काय� गरे वापतको रकम नेक महमद िमयालाई अ��तम िबलको भु�ानी
गरीयो ।

५७०६७.५

१५६ ०३/३०/२०७८ ९९४ वाड� न�बर १ मा नालाको क�भट� िनमा�ण काय� गरे वापतको रकम िबजय �साद यादवलाई भु�ानी
गरीयो ।

९८२७९.३९

१५७ ०३/३०/२०७८ ९९६ वाड� न�बर १ मा �ेभल काय� गरे वापतको रकम सुिम�ा देवी �सह गोगोइलाई भु�ानी गरीयो । ९४९२०

१५८ ०३/३०/२०७८ १०२६ खेदकुद समा�ी खरीद गरे वापतको रकम वडा सिचव िनर�जन कुमार साहलाई भु�ानी गरीयो । ३००००

१५९ ०३/३०/२०७८ १०२८ वडा नं.५ मा अिफस मम�त गरेवापतको रकम जय मंगल ठाकुरलाइ भु�ानी गरीयो। ९११०४.४२

ज�मा ११४७३९७६.९२

५९ वे�जू तथा संपरी�ण
बे�जू फ�यौट तथा स�परी�ण ��थतीः �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ र आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व ऐन,२०७६ को दफा
३९ बमो�जम काया�लयले बे�जू फछय�ट ग�र दफा ४० वमो�जम स�परी�णको लागी अनुरोध गनु�पन� �यव�था छ । उपमहा नगरपा�लकाले लेखापरी�णको �ममा
कुनै पिन संपरी�ण अनुरोध गरेको छैन । कानूनमा भएको �यव�था बमो�जम समयमा स�परी�ण गराउनु पद�छ

६० अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । पा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । (�.हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

२७७९८७
० १२५६५५ ० ४०३६४२
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