
https://nams.oag.gov.np1 of 40

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : धु�लखेल नगरपा�लका, का�ेपला�ोक , धु�लखेल नगरपा�लका , का�ेपला�ोक

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

काया�लय �मुख तारानाथ     लुईटेँल २०७७-१२-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख धन   बहादरु   व�नेत २०७७-४-१

बे�जु रकम ३३,१८६,७२२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ६,९२,८७,९६१.२८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४१,५०,७६,५९९.०७ चालु खच� ५०,२२,६२,४४६.४७

�देश सरकारबाट अनुदान ५,४७,८१,०७१ पँूजीगत खच� ३३,१०,८८,८०३.४४

राज�व बाँडफाँट १५,३९,७७,३७४.४९ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ५,०८,७८,५१७.६५

अ�य आय २०,८०,३९,१५६.६५

कुल आय ८८,२७,५२,७१८.८६ कुल खच� ८३,३३,५१,२४९.९१

बाँक� मौ�दात ११,८६,८९,४३०.२३
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१ प�रचय
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
२०४३।११।५ मा धु�लखेल नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� धु�लखेल नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडा, ६२ सभा
सद�य, ५५वग� �कलो�मटर �े�फल तथा जनगणना २०६८ अनसुार ३२ हजार १६२ जनसं�या रहेको छ ।

२ िब��य िबबरण 

क)�थानीय संिचत कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार
स�ालनमा भएका आय-�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 207७/7८ को �व�ीय ��तवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ �न�न बमोिजम रहेको छः

                      िववरण                                                  यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी             ज�मा

�ा�ी (क+ख) ८५७४७१४३७.७१ ७९७२५९०३४.१८ ७९७२५९०३४.

१८

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ७६९३९२०४७.०० ७१७२९०६५४.४४ ७१७२९०६५४.

४४

११००० कर १६१६२५१३०.०० १७५२७६५१६.९१ १७५२७६५१६.

९१

१३००० अनुदान ५४८८६८६२०.०० ४९२४४११७१.३० ४९२४४११७१.

३०

संघीय सरकार ४४७१२८६२०.०० ४१५०७६५९९.०७ ४१५०७६५९९.

०७

�देश सरकार ६१७४००००.०० ५४७८१०७१.०० ५४७८१०७१.०
०

जनसहभािगता ४०००००००.०० २२५८३५०१.२३ २२५८३५०१.२
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३

१४००० अ�य राज�व ४२८१६०००.०० २९३६९०६३.२३ २९३६९०६३.२
३

१५००० िविवध �ाि� १६०८२२९७.०० २०२०३९०३.०० २०२०३९०३.०
०

ख. अ�य �ाि� ८८०७९३९०.७१ ७९९६८३७९.७४ ७९९६८३७९.७
४

िवतरण गन� बाक� राज�व ०.०० ०.०० ०.००

कोषह� ८८०७९३९०.७१ ७१९५२४६४.७४ ७१९५२४६४.७
४

धरौटी ०.०० ८०१५९१५.०० ८०१५९१५.००

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म ०.०० ०.०० ०.००

भु�ानी (ग+घ) ९७८४०६३४०.७१ ७१८६३९७३१.२३ ७१८६३९७३१.

२३

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ८९०३२६९५०.०० ६६७३९८४६८.८७ ६६७३९८४६८.

८७

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा २६३४४९९३५.०० २४३६७५५३७.०२ २४३६७५५३७.

०२

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८३१९८३२०.०० १४३०९३१५३.२५ १४३०९३१५३.

२५

   २४००० �याज सेवा शु�क तथा ब�क किमशन ५०००००.०० ०.०० ०.००

   २५००० सहायता (Subsidy) १०००००.०० ७५३००.०० ७५३००.००
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   २६००० अनुदान ५०००००.०० ४७५०००.०० ४७५०००.००

   २७००० सामा�जक सुर�ा ३००००००.०० ३००००००.०० ३००००००.००

   २८००० अ�य खच� २५८०१३०.०० १३२२९१५.०० १३२२९१५.००

   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� ४३५५९८५६५.०० २७४४५९४६२.५० २७४४५९४६२.

५०

   ३२००० िव�ीय स�प�� १४०००००.०० १२९७१०१.१० १२९७१०१.१०

घ. अ�य भू�ानी ८८०७९३९०.७१ ५१२४१२६२.३६ ५१२४१२६२.३
६

कोषह� ८८०७९३९०.७१ ४८३६४०८२.५६ ४८३६४०८२.५
६

धरौटी ०.०० २९१६६९७.८० २९१६६९७.८०

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म ०.०० ०.०० ०.००

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाँक�  -३९५१८.०० -३९५१८.००

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -१२०९३४९०३.०० ७८६१९३०२.९५ ७८६१९३०२.९
५

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)  ३७३९०२०२.७७ ३७३९०२०२.७
७

वषा��तको बाँक� रकम (ङ + च) -१२०९३४९०३.०० ११६००९५०५.७२ ११६००९५०५.

७२

 

ब�क तथा नगद बाँक�  १०९८८५९००.९१ १०९८८५९००.

९१
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�स नं आयोजना ऋण रकम २०७८ आषाढस�ममा �तनु�पन�
साँवा

२०७८ आषाढस�म �तनु�पन�
�याज

२०७८ आषाढस�म �तनु�पन�
ज�मा

१ संिजवनी �कुल 439520.37 15797.07 11391.40 27188.47

२ भवन �नमा�ण 1852189.60 58119.87 69825.01 127944.88

3 पसल भवन �नमा�ण 10686696.07 305334.17 402873.80 708207.97
४ का� ेखानेपानी 114123644.83 15660652.40 20113931.29 35774583.69
 ज�मा 127102050.87 16039903.51 20598021.50 36637925.01

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

ख)ऋण लगानी नगरपा�लकाले �लएको ऋण रकम देहाय बमोिजम रहेको छ ।

 

नगरपा�लकाले आ व २०७७।७८ स�ममा ऋण �.127102050.87 को ितनु�पन� साँवा र �याज गरी �.36637925.01बाँक� रहेकोमा नगरपा�लकाले यस वष�  का�े खानपेानी  को साँवा तथा �याज वाहेक स�झौता बमो�जमको साँवा
�याज समयम ैभु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३ वजेट तथा खच�ः

३.१ 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 नगरपा�लकामा नगर उप �मुख �ी िबमला कुमारी चौलागाई शमा�ले िमित २०७७।३।२१ गते �.१ अव� ११ करोड
११लाख ११ हजारको बजेट सभा सम� पेश भई पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

३.२ अब�डा बजेट– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा
िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले यो बष� �.१ करोड अब�डा राखेको छ । उ�  अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको
िनण�यबाट काय��म खच� गन� गरेको पाइयो । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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३.३ �े�गत बजेट र खच�- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को
��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ:

�े�  बजेट खच� �ितशत 

आ�थ�क िवकास ६२२१२३५५ ४४४४७८५५ ६।६६

सामा�जक िवकास ३९८६७८२५
०

३३५३३४७५
०

५०।२४

पूवा�धार िवकास ३०५५८३५८
०

१९०४०२५४
१

२८।५३

सुशासन तथा
अ�तरस�ब��धत �े�

१४१०७५०० ७६७२१५० ०।०१

काय� संचालन तथा
�शासिनक खच� 

१०९७४५२६
५

८९५४११७२ १३।४२

ज�मा ८९०३२६९५
०

६६७३९८४६
८

100

पा�लकाले यस वष� गरेको कुल खच� म�ये सवैभ�दा वढी सामा�जक िवकासमा ५०.२४  �ितशत र सवै भ�दा कम सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा ०.०१,आ�थ�क िवकासमा ६.६६ �ितशत तथा काय�
संचालन तथा �शासिनक खच� १३.४२ �ितशत खच� गरेको छ । यी सुचकह�मा पा�लकाले �यान पुया�उनुपद�छ।
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३.४ 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�को
ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँु�जगत खच�को ��थती 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

धु�लखेल
न.पा

२१७१२९ २२२९२ ५०२६२ १४४६८
५

९३७४०

संघीय
काय��म

२९५९३० ७०८५५ ४७२१५ १७७८६
०

११४५९
७

�देश
काय��म

१९२६४ १४४ २९८४ १६१३६ १२९६०

कूल खच�: ५३२४३३ ९३२९१ १००४६
१

३३८६८
१

२२१२९
७

खच� �ितशत  १०० १७.५२ १८.८६ ६३.६१ ४१.५६

४ सम� आ�त�रक राज�व
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४.१ �यहोरा िन�न छन्ः
क) �यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष�
नगरपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत आ�दानी गरेको दे�खदनै पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय
कर यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।
ख) िव�ापन कर - बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै
�थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लागाइ असुल गरी उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस स�ब�धी कुनै कर असुल
गरेको दे�खएन।
ग) कृिषमा आय कर - बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ६ मा आ�नो कृिष आय ��तुत गन� कृषकह�को लािग िनजह�को �वयं घोषणाको आधारमा कृिष आयमा कर लगाई असूल ग�रने
उ�ेख छ । तर पा�लकाले यसवष� यस स�ब�धी कुनै कर असूल गरेको दे�खएन । ।

४.२ आ�दानीको ��थित �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार नगरले
यस वष� िविभ� िशष�कमा �. ५०८७८५१८।०० आ�दानी गरेको दे�ख�छ । जसम�ये भूिमकर मालपोत,सवारी साधन कर पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर, वहाल कर,पािक� ङ शु�क, शीष�कमा अपे�ा
अनुसार राज�व संकलन गन� नसकेको दे�खएकोले नगरपा�लकाले य�तो राज�व वृि� गरी करको दायरा िव�तार गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

शीष�क ��तािवत
आय

वा�तिवक आय �ितशत

अ�त�रक �ोत    

११३१३ एक�कृत स�पती कर १०००००
००

११६२९०२७.

४७
११६.२९

११३१४ भुिमकर/मालपोत २००००० १२४८७२ ६२.४४

११३२१ घरवहाल कर ४०००००
०

६१८६२४३.९
५

१५४.६६

११३२२ वहाल िवटौरी कर ५००००० १८१२६२४ ३६२.५२

११४५१ सवारी साधन कर (साना
सवारी)

१००००० ० ०.

११४५२ पुवा�धार सेवाको ३००००० १५४६३७५ ५१.५५
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उपयोगमा ला�े कर ०

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर ० ०  

१४१५१ सरकारी स�प�ीको
वहालबाट �ा� आय

१०५०००
०

२१८६०० २०.८२

१४२१८ िव�ुत सेवा शु�क ८००००० ६४७७०० ८०.९६

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा
िब��

७०००००
०

४५९८४६२ ६५.६९

१४२२१ �याियक द�तूर ५००००० १२,६४० २.५३

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा
शु�क

७००००० १४७५८०२ २१०.८३

१४२४१ पािक� � शु�क १८००००
०

५४०६७० ३०.०४

१४२४२ न�सापास द�तुर १४००००
००

९२८९५८६.१
९

६६.३५

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ६१६६००
०

५२५४००७ ८५.२१

१४२४४ �यि�गत घटना दता�
द�तुर

६००००० ४६,८५० ७.८१

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर २००००० ११४२६० ५७.१३

१४२४९ अ�य द�तुर २४००००
०

१८९२७५६.९
७

७८.८६

१४३१२ �शासिनक द�ड
ज�रवाना र जफत

२०००००
०

१००६०६१.३
३

५०.३
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१४३१३ धरौटी सदर�याहा १००००० १३,०३९.८० १३.०४

१४५२९ अ�य राज�व १३००००
०

१२३४८६३.९
४

९४.९९

१४६११ �यवसाय कर ४०००००
०

३०२३७६४ ७५.५९

१५१११ बे�जू ५००००० २१०३१२ ४२.०६

 ६०९१६०
००

५०८७८५१८  

४.३ �यहोरा िन�न छन्ः
क) नगरपा�लकाले नगदी र�सदको िववरण पेश गरेको भएतापिन वडा काया�लयह�ले कित �योगमा �याइ वष�को अ��यमा कित बाँक� छन् सो को अिभलेख नराखेको,नगरपा�लकले �ा� भएको र�सदबाट
एकमु� जोड ज�मा गरी बैक दा�खला गन� गरेको पाइयो ।नगरपा�लकाको१२ वटा वडाह�म�ये वडा नं १ सांि�ला स�टवर �योगमा न�याएको पाईयो मेनुअल र�सदबाट ह�ने आ�दानीको दिैनक आ�दानी
खाता, बँैक दा�खला खाता लगायतका म.ले. प. फारमह� �योग नगरेको कारण आ�दानी िभडान ह�ने अव�था छैन उ�� वडामा पिन अिनवाय� �पमा स�टवयर स�ालन गराउन पहल गनु�पन� दे�ख�छ ।
ख) रकम िढला दा�खला गन� आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९.६ बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय
�मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय
मा�सक �पमा र कितपयले 2 /3 मिहना पछी मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�व��धत प�ले �यान जानु पद�छ ।ज�तै वडा नं २ दे�ख १२ स�मको मिहनाको अ��यमा दा�खला गन� तर
वडा नं १ ले 2 /3 मिहनामा एक पटक दा�खला गन� गरेको पाईयो ।अिनवाय� �पमा िनयमावलीको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।
ग) वडा अनुसार राज�व संकलनको �यव�थाः नगरपा�लकाले पेश गरेको वडागत आ�तरीक आ�दानीको िववरणमा वडाह�को एकमु� आ�दानी �.५७३८१७२।१९गरेको देखाएकोमा शीष�कअनुसार आ�दानी
छुि�दनै ।नगरपा�लको िविभ� वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल
गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।

वडा नं कर

१ ४८०३२०

२ ११६६२३२

३ ३६४२३३
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४ ७८९९१०

५ ३३३३९६।१९

६ ३७३४१०

७ ३२४८४०

८ ५१०४७१

९ २५२९१२

१० ४८९६८४

११ ६४७९२५

१२ ४९४३२३

ज�मा ५७३८१७२

४.४ राज�व अिभलेखः नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा तथा �देश नं. ३ को आ�थ�क ऐन २०७४ को दफा २(झ)मा िव��य िववरण स�व�धी आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी
लेखापरी�णको �ममा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ।नगरपा�लकाले करदाता वा सेवा�ाहीबाट �ा� ह�ने ह�न आएको राज�वको स�व��धत आय िशष�क जनाइ क�पुटरमा अिभलेख राखेतापिन राज�व ज�माको
ब�क दा�खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र मलेप  फा नं 213 को राज�व अ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न
गनु�पन�मा सो काय� गरेको पाइएन । अत िनयमानुसार खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ ।
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५ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था
बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान वषा��तमा � ५६७८१६१९।०० रहेकोमा िढला गरी संघीय तथा �देश कोषमा िफता� गरेको छ । समयमै िफता� गन� �णालीको िवकास गनु�पद�छ ।

अनुदान �दान गन�
िनकाय

अनुदान
को �कार

�ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� ३२९०५४६२० २८४७३१९३० ४४२२६८९।९

 िवषेश    

 समपुरक ११२००००० ११२००००० ०

 अ�य    

�देश सरकार शसत� २२४३६००० १९२६४८१० ३१७११९०

 िवषेश ५०००००० ५०००००० .

 समपुरक ३९२३५००० २५४४७२६१ ३७८७७३९

ज�मा  ४०२४२५६२० ३४५६४४००१ ५६७८१६१९
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६ सेवा �वाह 

सेवा �वाहः नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । सेवा �वाहलाई थप �भावकारी बनाउनु पद�छ।

� सं िववरण सेवा �ा�ीका
लािग िनवेदन
सं�या

�सफा�रस
सं�या

१     नाग�रकता
�सफा�रस 

११०४ १०९७

२.       घरबाटो
�सफा�रस

१४४० १४२८

३.       नाता �मािणत ३४८ ३४५

४.      ज�म मृ�यु
दता�

१९०२ १९०२

५.       अ�य ५७६६ ५७४९

७ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� – आ.व. को अ��यस�म फ�य�ट ह�न नसक� देहायका �यि� तथा सं�थाको नाममा बाँक� रहेको �याद नाघेको पे�क� आ�थ�क काय�िव�ध ऐन तथा िनयमावली बमो�जम यथाशी� फ�य�ट ह�नु पन� �

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

७.१ भवानी कुमारी िम� ९६,०००

७.२ �ी �सि�िवनायक िनमा�ण सेवा ७,५०,०००

७.३ जोशी �ज क��ट� �सन �ा.�ल २३,००,०००

७.४ जन आद�श िनमा�ण सेवा ७,५०,०००

७.५ धु�लखेल अ�पताल १६,५०,०००

२०,८९६,०००
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७.६ कालीदेबी मा�यािमक िव�ालय ध�लखेल ११ १८,००,०००

७.७ पूण� सं�जवनी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल ६ ६,५०,०००

७.८ बाल�याेती आधारभुत िव�ालय धु न पा १० १८,००,०००

७.९ शंखे�वरी महाल�मी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल १२ ६,५०,०००

७.१० �ीख�डपुर मा�यािमक िव�ालय ६,५०,०००

७.११ सं�जवनी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल १८,००,०००

७.१२ सेतीदेवी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल २ ६,५०,०००

७.१३ सर�वती मा�यिमक िव�ालय ६,५०,०००

७.१४ हनुमान मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल ११ १८,००,०००

७.१५ देिव�थान मा िव िव�ालय देिवटा। १४,००,०००

७.१६ सर�वती मा�यिमक िव�ालय ७,००,०००

७.१७ कालीदेबी मा�यािमक िव�ालय ध�लखेल ११ २,००,०००

७.१८ पूण� सं�जवनी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल ६ ६,५०,०००

७.१९ शंखे�वरी महाल�मी मा�यािमक िव�ालय धु�लखेल १२ ६,५०,०००

७.२० बछलादेवी आधारभुत िव�ालय ६,५०,०००

७.२१ िबनायक बाल आधारभुत िव�ालय धु�लखेल ८ ६,५०,०००

८ �याय स�पादन 

�यायीक सिमितः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ७ र यो बष� थप भएको
१९ गरी कुल २६ िववाद दता� भएकोमा ७ वटा मा� फ�य�ट भई १९ वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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९ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जमको ढाँचामा �ितवेदन गरेको पाईएन,

पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको छैन, साथै पा�लकावाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार
गरेको पाईएन,
 
काया�लयको �े�ता र व�क िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा व�क िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा एिकन गन� सिकएन,
 
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा हालस�म पा�लकाले सो खच� संरचना तयार गरेको पाईएन,

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाँउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक, रणनीितगत िवषय,

�े�गत म�यकालीन तथा दीध�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन,
 
िदगो िवकास योजना(२०१५+३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन,

�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 पाईएन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २७ वमो�जम �थानीय तहले भू० जो�खम संवेदनिशलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�व�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अ�धनमा
रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृती िदनस�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�व�धी मापद�ड वनाई लागू गरेको पाईएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकावाट संचालन भएका िविभ� िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको
पाईएन
 
पा�लकाले वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयारगरेको
पाईएन ।
वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेतापनी पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए नभएको
सं�व�धमा  एिकन गन� सिकएन ।
 
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ८ दफा २८ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको िनयिमत अनुगमन,मु�या�न तथा सुपरीवे�ण गन� �थानीय �तरको अनुगमन तथा
सुपरीवे�ण सिमित गठन गनु�पन� �यव�था भएकोमा उ� सिमित गठन नगरेको,
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३५ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक
सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको,
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१० 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 यस नगरपा�लकाले यस
वष� पान िबलमा� समाबेस गरी खाना तथा िविवध तफ�  �.१८ लाख तथा िबिबध काय��म खच� शीष�कमा � १० लाख ३५ हजार समेत � २८ लाख ३५ हजार खच�  गरेको छ । नगरपा�लकाले आ�त�रक
आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु� पन� दे�खयो ।

११ सामा�जक सहायता खच� ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपा�लकालाई तोिकएको अ�धकारमा आ�थ�क सहायता तथा काय��मगत सहयोग िदन िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । तर नगरपा�लकाले
आ�त�रक चालू तथा नेपाल सरकारको चालू खच� शीष�कबाट िबरामीको �माण राखी िविभ� �यि�लाई औषधी उपचार सहायता वापत, पव� पूजा रथया�ा जा�ा, तीज काय��म, िव�ालय बालिवकास,

खेलकुद काय��म, र अ�य िविभ� संघ तथा सं�थालाई िविभ� सामा�ी, खाजा, खाना, खा� सामा�ी, खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेका िबल र मागको आधारमा खच�को अनुमािनत लागत, �वीकृत ��ताव,

��ताव अनुसारका खच�का �मािणत िबल भपा�इ बेगर � ३००००००। काय��म र आ�थ�क सहायतामा खच� गरेको दे�खयो। खच�को अनुमािनत लागत र ��ताव अनुसारका �मािणत िबल बेगर भु�ानी गदा�
ख�रद ग�रएका सामानको द�ुपयोग ह�ने, वा�तिवक काय��ममा खच� नभई �यि� िवशेषलाई फाइदा पु�े र भु�ानी रकम वा�तिवक खच� हो भिन यिकन गन� स�ने अव�था नभएको ह� ँदा नगरपा�लकाले िनयम
अनुकुल नह�ने गरी य�तो आ�थ�क सहायता र काय��मगत सहयोग उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

१२ कम�चारी क�याण कोषः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी
सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.२५०००००। ट� ा�सफर गरेको छ । नगरपा�लकाका
�थानीय तहका कम�चारीवाट क�ा गरी रा�नुपन�मा राखेको छैन। तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी नगरपा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन।यसरी कानूनको �यव�था नगरी नगरपा�लका
अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

१३ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान र िनमा�ण काय�को स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए
नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले केिह िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको
पाइएन। अतःिनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

१४ साव�जिनक प�र�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लका�ारा संचा�लत िविभ� सडक,�सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास लगायत काय��को साव�जािनक सुनवाई गरेको भएतापिन साव�जािनक
सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । साव�जिनक सुनुवाईको लागी तोिकएको फारम भन� गरेता पिन सरोकारवालाह�को �युन उप��थती रहने गरेको, आंिशक काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन
माइ�युटमा 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 ।
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१५ �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 । नगरपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ११० जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �सिनयर िडिभजन
इ��जिनयर १ सिहत १८ जनाको �ािब�धक दरब�दी रहेकोमा २ जना सब इ��जिनयर र १ जना अ�स�े�ट सब इ��जिनयर पदमा� �थाई पद पूत� रिह बाँक� १५ जना करारमा काय�रत रहेको दे�खएको छ ।
यसरी ठूलो सं�यामा �ािब�धक पदमा करारमा िनयु� गरी काय� गदा� नगरपा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । यस तफ�  नगरपा�लकाले �यान िदनु ज�री छ ।

१६ करार सेवाः 
�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 यस नगरपा�लकाले उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा ५४ जना करार िनयुि� गरी
बष�भरीमा �.१७३६६८३०।खच� लेखेको छ ।

१७ तलबी �ितबेदनः 
िनजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� काया�लयमा काय�रत नगर तफ�  समायोजन
भएका कम�चारीको तलबी �ितबेदन पा�रत नगरी � ३७६५७२१२। तलब खच� लेखेको छ । साथै अ�य िबषयगत शाखामा काय�रत कम�चारीह�को पिन तलबी �ितबेदन पारीत नगरी खच�  लेखेको छ । यसरी
खच� ले�दा कम�चारीह�को �ेड रकम स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन अतः स�ब��धत �थानबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव खच� ले�नु पन� दे�ख�छ ।
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१८ २०७८-३-१० कोिभड–१९ तफ� ः 
कोिभड स�ब�धमा आ�दानी र खच�को �यहोरा िन� नानुसार छः

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

खच� शीष�क २०७८ असार
मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोषबाट 1000000 राहात िवतरण 588000

�देश  स��त कोषबाट 6000000 �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण
�यव�थापन

0

�थानीय तहको आ�नै
बजेटबाट िविनयोजन भएको

2600000 आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन 558908

संघीय कोिभड कोषबाट 0 जनशि� प�रचालन जो�खम भ�ा 782066

�देश कोिभड कोषबाट 0 औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा
साम�ी ख�रद

2367971

अ�य �ोतबाट �ा� गाडी
भाडा बापत पा�लकाह�बाट

97470 �वारे��टनमा रहेकाह�लाई खाना तथा
खाजा खच� भु�ानी ।

1876724

गत आ ब को अ�या 2485744.5 अ�य शीष�कमा भएको खच� गाडी 266900

  बाँक� 5742645.5

ज�मा 12183214.5 ज�मा 12183214.5
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१९ कर व�यौताः 
कर नउठाएकोः स�प�� तथा भूिमकर लगायतका कर स�व��धत आ�थ�क ऐन अनुसार ��येक वष� उठाउनुपद�छ। पा�लकाको स�टवेयरवाट केही करदाताको नमुना छनोट गरी अ�ययन िव�लेषण गदा� देहायका
२४ करदाताले समयमा रकम वुझाएको दे�खदनै। उ� करदाताम�ये अ�धकांश करदाताले लामो समयदे�ख कर िववरण दा�खला नगरेको, केही करदाताले २०७७।७८ दे�ख नै कर व�यौता राखेको दे�खएकोले
ती करदाताको आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार स�प��  तथा भूिमकर र वहाल कर वापत �.१६०६९७।०० असुल गनु�पन� �.

�सनं व�यौता रा�ने करदाता रकम

१ धु�लखेल सनराईज होटल ८७५००

२ नेपाल वैक �लिमटेड ३१६३४

३ रिव�� कुमार सुमन �य�ु १६३५९

४ अिनल च�� धुजु �े� २५२०४

ज�मा  १६०६९७

१६०,६९७

२० �मािणत हा�जरी िबबरण पेश नभएको 
अ�स�े�ट सब ई��जिनयर रती �े�लाई संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७७।६।२१ को िनण�यअनुसार शैलुङ गाउँपा�लका दोलखाबाट धु�लखेल नगरपा�लकामा कामकाज गन�
खटाइएको �यहोराको प�बाट दे�ख�छ । िमित २०७७।९।२१ मा शैलुङ गाउँपा�लका दोलखाले िनज िमित २०७७।३।२३ मा गाउँपा�लकमा िनयु� भएक� अ�स�े�ट सब ई��जिनयर रती �े�लाई उ�
गाउँपा�लकाबाट तलब भ�ा भु�ानी नभएको �यहोराको प� संल� राखी िमित २०७७।६।२२ दे�ख धु�लखेल नगरपा�लकाले हा�जरी भएको भिन भौ नं ४५७।२०७८।२।१६ बाट िनजको २०७७ आषाढ
२३ दे�ख २०७८ बैशाख स�मको तलब भ�ा � ३५३१०१।३ भु�ानी गरेको छ । िनजको िनयु�� िमित शैलुङ गाउँपा�लका दोलखाले २०७७।३।२३ भनेकोमा सो खु�ने �माण संल� छैन साथै २०७७।३।
२३ दे�ख २०७७।६।२४ स�म िनजको �मािणत हा�जरी िबबरण बेगर तीन मिहनाको �८६४३०। रकम भु�ानी गरेको दे�खएकोले �माणीत हा�जरी बेगरको भु�ानी भएको उ� रकमको �माण पेश ह�नु पन� �

८६,४३०

२१ कम�चारी अ�य भ�ा 
कम�चारी अ�य भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय
कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६(२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ।
�य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको रकम
भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ।�थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� नपा तफ� का �थायी अ�थायी तथा करारका
कम�चारीह�लाई अ�य भ�ा शीष�कमा �.२५७२८६४।खच� गरेको छ ।
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२२ करार कम�चारीह�लाई थप सुिबधा 
नगरपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�यबाट करार सेवामा काय�रत १६ जना करार कम�चारीह�लाई शु� तलबको १० �ितशत कम�चारी संचयकोष र �.४०० बीमा बापत थप गरी तलब भ�ा भु�ानी भएको
दे�ख�छ । नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चारी तथा काया�लय स�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानून बमो�जम ह�ने तथा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन,

सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त संघीय कानून बमो�जम ह�नेगरी �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�यबाट १६ जना
करार कम�चारीह�को कम�चारी संचयकोष तथा िबमा बापतको रकम सुिवधा भु�ानी �च�लत संघीय कानूनको �स�ा�त र मापद�ड बमो�जम �वीकृत भएको नदे�खएकाले नगरपा�लकालाई बीमा बापत
�.  ७६८००। तथा क सं कोष बापत � ४८६४०८।  थप �ययभार परेको छ ।

२३ �ो�साहन सुिबधा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ मा �थानीय सेवाका कम�चारीह�को शु� तलब �केल र सुिवधा �देश सरकारले तोकेबमो�जम ह�ने �यव�था छ । यसरी �देश सरकारले नतोकेस�मको
सुिवधा नेपाल सरकारले तोके बमो�जम ह�ने �यव�था छ । बा�मती �देश सरकारले �थानीय सेवाका कम�चारीह�ले अित�र� काय� बापतको खच� भु�ानी स�ब�धी कानूनको �यव�था नगरेको
अव�थामा नगरपा�लकाले भौचर नं ६३१।३।२४ बाट कोरोनामा खिटने १५ जना कम�चारीह�को २०७८ बैशाख १ दे�ख नै ५० �ितशत �ो�साहन सुिबधा � २२२८६५। भु�ानी गरेको छ।  कोरोनामा
��य� �पमा खिटने अ�य कम�चारीलाई भने २०७८ बैशाख १५ दे�ख मा� भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोमा िनजह�ले कोरोनाको समयमा के कुन काय� गरेको हो सो खु�ने �माण संल� बेगर भु�ानी भएको
बैशाख १ दे�ख १५ स�मको २५ �ितशत रकम �१११४३२। मा कर �१६७१४। क�ी गरी बाँक� �९४७१८। असूल ह�नु पन� �.

९४,७१८

२४ स�सन मेिशन से�टी �ँंक� सफाई तथा �याक हो लोडर संचालन 

स�सन मेिशन से�टी �ँंक� सफाई: काया�लयमा रहेको एकवटा स�सन मेिशनले यस आ.व. २०७७।०७८ मा नगद आ�दानी � १३५०००। गरेको छ भने ८३ घ�टा काय� गरेको दे�खएको छ ।
उ� मेिशनमा यो वष� भएको खच� म�ये इ�धनमा खपत ९८० �ल मम�त काय�मा �.४९२००० र एक जना करारमा रहेको चालकको पा�र�िमक �.२६४१२०। खच� भएको दे�खयो।उ� मेिशनले के कती काय�
गय� सो को रेकड� अ�ाब�धक �पमा राखेको दे�खएन ।यस �कार सरकारी साधनको उपभोग र सोको �ितफललाई हेदा� लागत लाभ �स�ा�त र �यूनतम लागतको �स�ा�त समेतलाई िवचार नगरी भएको
काय�को स�व�धमा काय�पा�लकाको �यान जानु आव�यक छ।
�याक हो लोडर: काया�लयमा रहेको एकवटा �याकहोलोडरले यस आ.व. २०७७।०७८ मा नगद आ�दानी गरेको छैन भने २६४ घ�टा काय� गरेको दे�खएबाट आ�दानी भएको पाइएन।उ� �याक हो लोडरमा
यो वष� भएको खच� म�ये इ�धन २३५० �ल मम�त काय�मा �.१५१३०० र एक जना करारमा रहेको चालकको पा�र�िमक �.२६४१२०। खच� भएको दे�खयो । उ� मेिशनले के कती काय� गय� सो को रेकड�
अ�ाब�धक �पमा राखेको दे�खएन । यस �कार सरकारी साधनको उपभोग र सोको �ितफललाई हेदा� लागत लाभ �स�ा�त र �यूनतम लागतको �स�ा�त समेतलाई िवचार नगरी भएको काय�को स�व�धमा
काय�पा�लकाको �यान जानु आव�यक छ।
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२५ मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� नगरेकासंग ख�रद 

साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम १९ -१ मा बीस हजार भ�दा बढी रकमको खरीद गदा� �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेकासंग ख�रद गनु� पन� स�ब��ध
�यब�था छ ।जस अनुसार साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा�
ख�रद गनु� पन�मा नगरपा�लकाले िन�नानुसारको ख�रद काय� गरेकोमा उ� फम�ह� मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� नगरेका दे�खएकोले कानून िबपरीत भु�ानी िदएको �८०५७००। रकमअिनयिमत
दे�खएको � 

भौ नं िमित भु�ानी पाउने काम रकम

६६६।०७८।३।२९ सफ�ता भेिहकल सिभ�स ए�ड ड� ाईिभङ �कूल मोटर ड� ाईिभङ ता�लम संचालन २६८१००

६६३।०७८।३।२८ सफ�ता भेिहकल सिभ�स ए�ड ड� ाईिभङ �कूल मोटर ड� ाईिभङ ता�लम संचालन २६८१००

६६१।०७८।३।२८ िब एम के ड� ाईिभङ �कूल मोटर ड� ाईिभङ ता�लम संचालन २६९५००

८०५,७००

२६ खच�को मापद�ड 

अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ को बँुदा नं. ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ । सो मापद�डलाई आधार �लई खच� गनु� पन�छ । सो दे�ख बाहेकका
िवषयह� र उि��खत दरभ�दा अ�धक दरमा खच� गनु� परेमा अथ� म��ालयको पूव� �वीकृित �लएर मा� गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले नेपाल सरकार अथ� म��ालयको काय�स�ालन िनद�िशका, २०७५ मा
तोिकएभ�दा फरक न�सको �योग गरी नगरपा�लकाको गो�ी, तालीम, �मण तथा अनुिश�ण काय��म संचालन गन� खच�को मापद�ड स�ब��ध काय�िव�ध नबनाई काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा  मापद�ड
�वीकृत गरी काय��म खच� गन� गरको पाईयो । नगरसभाबाट पारीत नगराई काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण ह�नुपद�छ।

२७ ६६० २०७८-३-२८ बीमा ि�िमयम अनुदान 

संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन
िम�दनै । तर नगरपा�लकाले ६६०-२०७८\०३\२८ बाट िन�य च�डे�वरी कृिष सहकारी सं�था �ल लाइ बीमा ि�िमयम वापत �१६७४९० भु�ानी गरेको दे�खएको छ उ� सं�थाले  के काय�को बीमा गरेको 
हो सो को �माण संल� गरेको दे�खएन ।



https://nams.oag.gov.np22 of 40

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२८ अबलोकन �मणमा खच� 
नगरपा�लकाले कम�चारीह�को मानव संशाधन िबकास तथा सं�थागत िबकासका िन�नानुसारको रकम अ�ययन अबलोकन �मण खच� शीष�कमा खच� गरेको दे�ख�छ। �थािनय िनकायको �मता अिभबृि� गन�
काय�मा खच� गनु� पन� रकम अबलोकन �मणमा खच� भएको दे�ख�छ । �मणको उ�े�य तथा उपल��ध के भयो सो स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । �थािनय िनकायले �मता अिभबृि� ह�ने काय�मा उपल�धी
मूलक ढंगले �भाबकारी काय�मा मा� खच� गनु� पन�मा उ�े�य तथा कम उपल��ध ह�ने अवलोकन �मणमा रकम खच� गरेको उिचत दे�खएन । सरकारी रकम खच� गदा� उ�े�यमुलक, उ�पादनमुलक एवं
उपल�धीमुलक काय�मा खच� ह�नुपद�छ । अ�ययन अबलोकन �मण खच�का केही उदाहरणः

भौ नं िमित िबबरण खच� रकम उप��थत सं�या �मण अब�ध कैिफयत

२८२।२०७७।१०।
२९

अ�तर नगरपा�लका
अबलोकन �मण तथा
अनुगमन

१८३५०० ७ जना वडा नं ७
को भु�ानी  

२०७७।१०।१८
दे�ख २४ स�म

लमजुङ पोखरा दे�ख
िबता�मोड झापा स�म

३६५।२०७७।१२।
२५

अ�ययन अबलोकन
�मण

४३६००० १६ जना २०७७।१२।१२
दे�ख १९ स�म

काठमाडौ दे�ख
का�लकोट ह� ँद ैमुगु स�म 

५३१।२०७८।३।८ अ�ययन अबलोकन
�मण

४५८००० २८ जना २०७७।१२।६
दे�ख ११ स�म

इलाम झापा ता�लेजुङ
धरान लगायत

२९ एज िब�ट ड� इ� 

एज िब�ट ड� इ� ः  साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदनिभ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एजिब��ट
न�सा) पेश गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी काया�लय र िनमा�ण �यवसािय बीच भएको स�झौताको Special Condition of Contract को GCC मा िनमा�ण �यवसायीले काय� स�प�� भएको ३० िदनिभ� एज
िब�ट ड� इ�पेश गनु� पन� र सो डकुमे�ट पेश नगरेमा िन�नानुसारको रकम रो�का गन� उ�ेख छ । तर यस वष� िनमा�ण स�प� भएका देहाय अनुसारका िनमा�ण काय�को अ��तम िबल बापत िनमा�ण �यवसाियलाई
भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�ध २०७८।१०।२० स�म पिन एज िव�ट ड� इङ पेश भएको नपाइएको �

ठे.नं. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम �. एज िब�ट ड� इङ वापत
रो�का रा�नु पन� रकम

DMO/NCB/Works.076
/77-07

िट� टमे�ट �ला�ट मम�त �ाईट नेपाल क�ट� �सन धु�लखेल १४९०७२५ २००००

DMO/NCB/Works.077
/78-15

कवड� हल िनमा�ण काय� एिबएस।िब िप जे भी धु�लखेल २४१९१५९।४९ ५००००

ज�मा ७००००।

७०,०००
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३० बीमा स�ब�धमा 
बीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पैयाँभ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण साम�ी, �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत
िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने अव�ध समेत कभर ह�ने गरी बीमा गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट स�ा�लत िन�न ठे�कामा बीमाको �ाबधान  राखेको नदे�खएकोले स�झौता तथा �ुिट स�याउने अव�ध
कभर ह�ने गरी बीमा गराएर मा� स�झौता गनु� पन� दे�ख�छ।

ठे नं काम िनमा�ण �यबशायी स�झौता रकम

DMO/NCB/Works.077/78-15 कवड� हल िनमा�ण काय� एिबएस।िब िप जे भी धु�लखेल २४१९१५९।४९

DMO/NCB/Works.076/77-07 िट� टमे�ट �ला�ट मम�त �ाईट नेपाल क�ट� �सन धु�लखेल १४९०७२५

DMO/NCB/Works.077/78-01 शौय� ब�� जडान काय� नेवाल पावर सोलुसन �ा �ल २१७७३२८६।२२

३१ पूव�िनधा��रत �ितपुित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा आपूत� कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसाियको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जम काम सो स�झौतामा तोक�एको
�यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी साधारण तथा �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव�िनधा��रत �तीपुित� िदनु पन� उ�ेख छ ।
िमित २०७७।११।३० स�म काय� अब�ध रहेको औधोिगक �ाम पह� ँच माग� िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसािय सुसन क��ट� �सनले स�झौता अब�धमा काय� स�प� गन� नसकेकोमा ख�रद िनयमाबली
बमो�जमको �कृया अनुसार �याद थपका लािग िनबेदन पिन पेश नगेको साथै काया�लयले उ� काय�को �याद थप पिन गरेको दे�खएन । यस आ ब मा उ� िनमा�ण �यवासयी लाई स�झौता रकम
� ४७६९५०१। मा २०७७।९।३ गतेको नगर काय�पा�लकाको बैठकको िनण�यले उ� काय�को शु�लागतमा � १०७७२९६।३० बढी ह�न गई � ५७३४०३५। को लागत संशोधन �वीकृत गरेको दे�खएको
छ । स�झौता बमो�जमको समयमा काय� स�प� ह�न नसिक १ मिहना िढलो गरी काय� गरेको अव�थामा समेत �याद थप बेगर भु�ानी भएकोले िनमा�ण �यवसायी तथा काया�लय बीच भएको स�झौता अनुसार
स�झौता रकमको दिैनक शु�य दशमलव शु�य पाँच �ितशत � २८६७।का दरले ३० िदनको ह�न आउने रकम � ८६०१०। पूव�िनधा��रत �ितपुित� असूल गनु�पन� दे�खएको �.

८६,०१०

३२ कर िबजक 

कर िबजक – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले  �रत
पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.३७७९१३ समेत �. ३२८४९४१। िनमा�ण काय� गरेको छ । तसथ� उ� िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट
भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असूल �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम कर िवजकको अव�था भु�ानी मू अ कर

�थािनय पूवा�धार िबकास तफ�  ३।२०७८।१।८ बी पी क��ट� �सन ए�ड स�लायस� �ा �ल िबजक हातले लेखेको ३८३४०९ ४४१०९

�थािनय पूवा�धार िबकास तफ�  ६।२०७८।३।२८ सुुसन क��ट� �सन िबजक केरमेट गरेको २९०१५३२ ३३३८०४

३२८४९४१ ३७७९१३

३७७,९१३
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३३ भे�रयसन 

भे�रएसन आदेश बेगर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६३ को िनयम ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा
सोको �प� कारण खुलाई अ�धकार �ा� अ�धकारीले भे�रएसन आदेश िदन स�नेछ भनी उ�ेख गरेकोमा नगरपा�लकाले कबड� हल िनमा�णको िनमा�ण �यबशायी एिबएस।बीपी जेभी संग स�झौता गरी
िनजको स�झौता अंक �.२४१९१५९।४९ को ४९.१७ �ितशत �.११८९६७८। बराबरको मा� काय� स�प� गरेको अव�थामा भौ नं ११।२०७८।३।२७ बाट भु�ानी गरी काय� स�प� गरेको छ । स�झौता
भ�दा ५०.८३ �ितशत घिट काय� स�प� गरेको अव�थामा कारण सिहतको भे�रएसन आदेश �वीकृत गराउनु पन�मा  भे�रएसन �वीकृत गरेको दे�खएन । अतःभे�रयसन आदेशको �वीकृती बेगर ४९.१७
�ितशत मा� भएको काय�लाइ स�प� ग�रने काय�लाई कानुन स�मत भएको भ� िम�े नदे�खएको � 

१,१८९,६७८

३४ ठे�का �यव�थापनः 
ठे�का �यव�थापनः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�का स�झौता गन� काय� �थम चौमा�सक िभ� गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले यो वष�
वोलप�को मा�यामबाट � २८ करोड ८३ लाख  ५७ हजारका  १९ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो चौमा�सकमा २ वटा र ते�ो चौमा�सकमा १७ वटा वोलप� आ�हान गरेको छ  । �वीकृत काय��म
अनुसार स�पुण� काय� �थम चौमा�समा गनु� पन�मा सो बमो�जम गरेको पाइएन । यसरी ख�रद िनयमावलीले तोकेको चौमा�सकमा ठे�का �यव�था नगदा� समयमा काम ह�न सकेको छैन । ठे�का �यव�थापनलाई
�भावकारी बनाउन िनयमको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

३५ स�झौता भ�दा बढी दरले भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ -१_ख_ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक
नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले समपुरक अनुदान तफ�  DMO/NCB/Works/2077/78-13 नेपाल पावर
सोलुसन �ा �ल मकवानपुरलाई शौय� ब�� जडान काय�को �१३३७३८८६।भु�ानी गरेकोमा आईटम नं ३८ को 10sq.mm4/c/cu/Ar Power Cable को काम ३५० मी गरेको दे�खएकोमा स�झौतामा �ित
िम � ५०० का दरले भु�ानी ह�ने गरी भएकोमा भु�ानी गदा� ६०० का दरले भु�ानी गरेकोले बढी �ित िम � १०० का दरले ३५००० मा मू अ कर४५५० थप गरी � ३९५५०। बढी दरले भु�ानी गरेको
रकम असूल ह�नु पन� �

३९,५५०
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३६ अधुरा आयोजना 
अधुरा आयोजना – आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख
कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहले यो वष� देहायअनुसार �.३३९२६८३३।३४ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता
गरी बष�स�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपयु� दे�खएन ।

िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी संझौता िमित स�प� गनु�पन� िमित यो बष� स�मको खच�

धु�लखेल सभाहल िनमा�ण ड� ागन/अिव�ट इ��जिनय�र� जे भी ०१/२८/२०७७ ०३/२८/२०७८ २६९७३५३९/३४

रिब �ल�ट �संचाइ िनमा�ण फिटके�वर िनमा�ण सेवा ०६/०४/२०७७ ०१/३०/२०७८ ५४६५९३९.

िटटमे�ट �लान मम�त �ाइट नेपाल क��ट� �सन ०२/१३/२०७७ २०७८।३।२० १४८७३५५.

 ३३९२६८३३.३४
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३७ दर िब�लेषण भ�दा बढी भु�ानी 
दर िव�लेषण भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�व�धी न��स बमो�जम र न��स नभएको अव�थामा
आव�यक न��स तयार ग�र नेपाल सरकार म��ीप�रषदवाट �वीकृत गराई ��वकृत न��स बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ।नगरपा�लकाले आ व २०७७।७८ का लािग तयार गरेको न�स
बमो�जमको दर िव�लेषण अनुसार देहायको काय� गन�का लािग िन�नअनुसारको दर कायम रहेकोमा भु�ानी िददंा दर फरक पारी भु�ानी िदएकोले बढी दरमा भु�ानी भएको � ५६७८३।रकम स�ब��धत
उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन� �

    उपभो�ा सिमित       काम   प�रमाण दर िब�लेषणमा
भएको 

भु�ानी भएको   फरक दर   रकम

का�ेभ�ाङ दा�रबोट
धु�लखेल सडक
�तरउ�ती उपभो�ा
सिमित 

carrying out the
construction
operation of
grannualar sub base
local loose gravel
m3 

७१५।९५ ११३१ ११८३।८८ ५२।८८ ३७८५९।

सौय� देिवथान
�कूलडाँडा सडक
उपभो�ा सिमित

providing and laying
local gravel work by
manual means on
prepared surface

३५७।८८ ११३१ ११८३।८८ ५२।८८ १८९२४

ज�मा ५६७८३

५६,७८३

३८ सोझै ख�रद स�ब�धमा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा � ५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकन,े � ५
लाखभ�दा मा�थ �२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन�
नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका सामान ख�रद गदा� सोझै ३ वटासंग दर माग गरी ख�रद पटक पटक
ख�रद गरीएको  छ । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाई सोही बमो�जम �वीकृत काय��म अनुसार ख�रदको �याकेज बनाइ �याकेज अनुसार एकमु� �पमा ख�रद काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको
छैन । िविभ� काय��म संचालनको �ममा ख�रद गरेका िविभ� सामा�ी तथा स�प�ीह�, िविभ� िक�समका काय��मको लागी चािहने सामा�ीह� आिदको ख�रद काय� गदा� साना ठुला सबै काय��म
��येकको छु�ा छु�ै �पमा काय��म वाईज सोझै वा दररेट �लएर ख�रद गन� गरेको छ । वािष�क ख�रद योजना अनुसार सबै �कारका मालव�तु तथा स�प�ीको एकमु� �याकेज बनाएर साव�जिनक ख�रद ऐन,

२०६३ र िनयमावली, २०६४ ले तोकेको ख�रद िव�ध र �कृया पुरा गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो बमो�जम नगरी छु�ा छु�ै �पमा ख�रद गन� ग�रएको छ । जसले गदा�
एउटै सामा�ी समेत काय��म वाइज पटक पटक ख�रद गनु� परेको, 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 । 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। यसवाट ख�रद काय� �यव��थत, कानुन स�मत, िमत�ययी
र �ित�पध� �पमा भयो भ� सिकने अव�था दे�खएन । नगरपा�लकाले यस बष� सो नगरी िबिभ� फम�ह�बाट �.८८३७८६०। को काया�लय सामान तथा सेवाह� �.१७३२७५६ को मेिशनरी औजार तथा
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फिन�चरह� �सधै ख�रद गरेको दे�खएको छ । साथै एउटै फम�वाट पटक पटक सीमाभ�दा वढीको ख�रद भएको दे�खएकोले बोलप� तथा दरभाउप� छ�ने उ�े�य राखी पटक–पटक सोझै िव�धबाट गरेको
ख�रद काय� �युन गरी ऐन िनयमको प�र�धिभ� रहेर ख�रद �िकया वढाउनुपन� दे�ख�छ । सोझै ख�रद गरेका केही उदाहरण िन�न छन्ः

स�लायस� ख�रद िबबरण भु�ानी रकम

सुि�म जनरल स�लायस� काया�लय सामान १२९२५४५

िमराकल ट� ेडस� िबिभ� सामान २४६२९८२

डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार
देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम

�ीख�डपुर पु�यमाता खोला पुल िनमा�ण िचराउ क�स�टेया�सी 489990 489990

�ीख�डपुर पु�यमाता खोला पुल िनमा�ण बाटो प�र�ण नेपाल इ��जिनय�र� क�स�टे�सी 476472 476472

कभड� हल िनमा�ण आर�भ इ��जनय�र� क�स�टीङ सिभ�स 452000 452000

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपयु� दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� के
कित काया��वयनमा गए सो को समेत अिभलेख अ�ाब�धक भएको नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३९ ५३८ २०७८-३-१५ वढी भु�ानी 
िशखर कटेरी लुईटेलटोल सडक �तरो�ित उपभो�ा सिमित
वढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।१०।
२० मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं १० तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� carrying out the construction operation of granular sub

base local loose gravel को नापी िकतावमा खुद काय� १०६४.२५ घ.मी गरेको उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी ७.३४ घ.मी मा�
पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा १०५६.९१ घ.मी प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �११८३.८८ को दरले  �. १२५१२५४.६१ गो.भौ.नं ५३८ िमित
२०७८।०३।१५ वाट भु�ानी भएकोले उपभो�ा सिमितवाट  �माण पेश ह�नुपन� �

१,२५१,२५४
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४० ६६७ २०७८-३-२८ �यािवन व�स 

देिव�थान का�े भ��याङ सडक �तरो�ित उ.स
�यािवन व�सः वढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको
२०७७।१०।२० मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०२ तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� �यािवन व�स को नापी िकतावमा खुद जाली
लगाउने काय� १८ घ.िम उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी १४ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा ४ घ.िम प�रमाणमा फरक
परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �.२८५०।०० को दरले वढी �. ११४००।०० गो.भौ.नं ६६७ िमित २०७८।०३।२८ वाट भु�ानी भएकोले यस उपभो�ा सिमितवाट
असुल ह�नुपन� �. 

११,४००

४१ ६८१ २०७८-३-२९ लुज �ाभेल 

आ�वोट ितलखो�रया �ािमण सडक उपभो�ा सिमितः
लुज �ाभेलःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।११।२५
मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ११ तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा ३२१ घ.िम
उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी ५१.१ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा २६९.९ घ.िम प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही
िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �.११८३.८८ को दरले �. ३१९५२९.२१ गो.भौ.नं ६८१ िमित २०७८।०३।२९ वाट भु�ानी भएकोले यस उपभो�ा सिमितवाट �माण िवल पेश ह�नुपन� �.

३१९,५२९

४२ ७०३ २०७८-३-३० िप  �स �स फर आर.�स.�स 

व�योिगनी म��दरदेख गोसाँईकु�ड जाने वाटो मम�त उ.स 

िप.�स.�स फर आर.�स.�सः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको
२०७७।११।२६ मा भएको स�झौता अनुसार सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०५ तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� िप.�स.�स फर आर.�स.�स काय�का लािग नापी
िकताव तथा न�स अनुसार �समे�टको प�रमाण ज�मा ३३३ वोरा ला�ुपन�मा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी २९० वोरा मा� पेश गरेको दे�खएकोले
सम�मा ४३ वोरामा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �.७६८ को दरले वढी �. ३३०२५।८३ गो.भौ.नं ७०३ िमित २०७८।०३।३० वाट भु�ानी भएकोले यस
उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

३३,०२६
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४३ ६७३ २०७८-३-२९ वढी भु�ानीः 
भगवती माग�वाट अघोरीमाग� वाटो �ाभेल उ.स 

क) बढी भु�ानी :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 20७७ को िनयम 3९(१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार  �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु पद�छ । वाटो �ाभेल िनमा�णका लािग िमित २०७८।०१।१४ मा न.पा र यस
उपभो�ा सिमितवीच स�झौता भएकोमा २०७८।०३।२५ मा पेश गरेको  काय�स�प� �ितवेदन अनुसार लागत ईि�मेटकोआईटम नं ४ Providing and laying granular sub-base  मा खुद२९४.४५
घ.मी. काय� भएको भनी �ािव�धक मू�याङकन भएकोमा स�प� साथ पेश भएको ख�रद िवजकमा ज�मा उ�� मालको २०४.४० घ.िम को मा� �माण पेश भएकोमा �ािव�धकवाट वढी मू�यांकन भई �
२५५२.०७ कोदरले � २२९८१३.९१ वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �.

ख) वाटो �ाभेल तथा िपच गन� काय�का लािग िमित २०७८।०१।१४ मा न.पा र यस उपभो�ा सिमितवीच स�झौता भएकोमा २०७८।०३।२५ मा पेश गरेको  काय�स�प� �ितवेदन अनुसार लागत ईि�मेटको
आईटम नं ६ Prime coat मा १८५५ के.जी Item no 7 Tact coat मा २२९५.४८ के.जी  Item no 8, premix carpet मा ४१८९.४७ के.जी  गरी ज�मा ज�मी  ८३३९.४७ के.जी. िवटुिमन �योग
भएको उ�ेख गरी �ािव�धक मू�याङकन भएकोमा स�प� साथ पेश भएको ख�रद िवजकमा ज�मा उ�� माल ७८०० के.जी को मा� �माण पेश भएकोमा �ािव�धकवाट ५३९.४७ के.जी वढी मू�यांकन भई
�ित के.जी ८८.१४ को दरले गो.भौ.नं ६७३ िमित २०७८।०३।२९ वाट � ४७५४८.८८ वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.सवाट असुल ह�नुपन� �

२७७,३६३

४४ ६२३ २०७८-३-२५ िप.�स. �स फर आर. �स. �स 

सेतीदेिव ढल तथा वाटो िनमा�ण उपभो��ा सिमितः
िप.�स.�स फर आर.�स.�सः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको
२०७८।०२।२६ मा भएको स�झौता अनुसार वाटो ढलान  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०३ Providing and laying of plain\ reinforced Cement concrete(P\RCC) grade M15 मा 
तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� िप.�स.�स फर आर.�स.�स काय�का लािग नापी िकताव तथा न�स अनुसार िगटीको प�रमाण ज�मा ११६.८५ घ.मी ला�ुपन�मा न�सअनुसार काय�स�प� �ितवेदनसाथ
पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ��माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी ९४.९ घ.मी मा� पेश गरेको दे�खएकोल े सम�मा २१.९५ घ.मी फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई
�.११५४० को दरले वढी �. २५३३०३।०० गो.भौ.नं ६२३िमित २०७८।०३।२५ वाट भु�ानी भएकोले यस उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �

२५३,३०३

४५ ५१४ २०७८-३-१० वढी भु�ानीः 
भ�ीडाँडा का�ेभ��याङ सडक �तरो�ित उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी िददंा स�झौता अनुसार दर िव�लेषण,उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िवल
िवजकह� र काय�स�प� �ितवेदन लगायतका कागजातको जाँच गरी भु�ानी िदनुपद�छ भ�े �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।१२।२५ मा भएको स�झौता अनुसार
वाटो सडक �तरो�ित तथा िपच गन�  काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ०४ applying tact coat on the surface of pavement, का लािग १०९५.३१ �ल. premix का लािग ११७२.४३ �ल.

तथा prime coat का लािग ४६९ �ल गरी ज�मा २७२६.७४ �ल. खपत भएको उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदन साथ पेश भएको ख�रद िवलमा उ�� सामानको प�रमाणमा ज�मा १४०४ �ल मा� ख�रद
भएको दे�खएकोले १३२२.७४ �ल नभएको सामानको �ािव�धकवाट मू�याङकन भई � ८८.१४ को दरले गो.भौ.नं ५१४।२०७८।०३।१० वाट �.११६५८६.३१ वढी भु�ानी भएको दे�खएकोले
स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �

११६,५८६
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४६ १७७ २०७७-१०-७ �ाभेलमा वढी भु�ानी 
डाँडामुख देिवटार अनैकोट सडक उ.स 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी िददंा स�झौता अनुसार दर िव�लेषण, उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िवल
िवजकह� र काय�स�प� �ितवेदन लगायतका कागजातको जाँच गरी भु�ानी िदनुपद�छ भ�े �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।०८।२९ मा भएको स�झौता अनुसार
वाटोसडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लागत ई��टमेटको आईटम नं ०२ providing and laying local gravel work on prepeared surface काय�का लािग खुद काम १०६०.३९५ भएको नापी
िकताववाट दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन साथ पेश भएको ख�रद िवलमा उ�� सामानको प�रमाणमा ज�मा ७५९.२० घ.िम मा� ख�रद भएको दे�खएकोले ३०१.१९५ घ.िम नभएको सामानको
�ािव�धकवाट मू�याङकन भई � ११३१ को दरले गो.भौ.नं १७७।२०७७।१०।०७ वाट वढी भु�ानी  भएको दे�खएकोले ३४०६५१.५५ रकम स�व��धतवाट  िवल �माण पेश ह�नुपन� �

३४०,६५१

४७ ४२७ २०७८-१-९ िप.�स.�स वक� ः 

लािमछाने गांउ देिव�थान सापकोटा गांउ सडक उ.स

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी िददंा स�झौता अनुसार दर िव�लेषण, उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िवल
िवजकह� र काय�स�प� �ितवेदन लगायतका कागजातको जाँच गरी भु�ानी िदनुपद�छ भ�े �यव�था छ । यस  नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।०९।२२ मा भएको स�झौता अनुसार
वाटो सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लागत ई��टमेटको आईटम नं ०३ plain cement concrete work(1:2:4)foundation including collection of matarial grad M15 काय�का लािग िगटीमा
८१.६ घ.िम. खुद काम भएको नापी िकताववाट दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन साथ पेश भएको ख�रद िवलमा उ�� सामानको प�रमाणमा ज�मा ५८.४४ घ.िम मा� ख�रद भएको दे�खएकोले २३.२ घ.िम
नभएको सामानको �ािव�धकवाट मू�याङकन भई � ३३३३.५ को दरले गो.भौ.नं ४२७।२०७८।०१।०९ वाट वढी भु�ानी  भएको दे�खएकोले ७७३३७.२० रकम स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �.

७७,३३७

४८ ७७ २०७७-७-२४ वढी भु�ानी 
भ�ीडाँडा का�ेभ�याङ सडक �तरो�ित उ.स
क) बढी भु�ानी :-आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार  �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु पद�छ । वाटो �ाभेल तथा िपच गन� काय�का लािग िमित २०७६।०१।१७ मा न.पा
र यस उपभो�ा सिमितवीच स�झौता भएकोमा २०७८।०३।२५ मा पेश गरेको  काय�स�प� �ितवेदन अनुसार लागत ईि�मेटको आईटम नं ४.३ Prime coat मा २१७०.३५ के.जी Item no ४.४ मा Tact

coat मा ४२४९.६८ के.जी  Item no ४.५, premix carpet मा ७९५५.५०  के.जी तथा Item no ४.४ 10providing and laying sand seal मा ३७७८.६१ गरी ज�मा ज�मी  १७०६८.७९ के.जी.
िवटुिमन �योग भएको उ�ेख गरी �ािव�धक मू�याङकन भएकोमा स�प� साथ पेश भएको ख�रद िवजकमा ज�मा उ�� माल १६२२४ के.जी को मा� �माण पेश भएकोमा �ािव�धकवाट ८४४.७९ के.जी
वढी मू�यांकन भई �ित के.जी ९१.९३ को दरले गो.भौ.नं  ७७ िमित २०७७।०७।२४ वाट � ७७६६१.५५ वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �
ख) यस नगरपा�लका र ��तुत उपभो�ा सिमितवीच भएको स�झौताको लागत ईि�मेट तथा िमित २०७७।९।२३ मा भएको काय�स�प� �ितवेदनमा लागत अनुमानको आईटम नं ८ मा �यािवन वालमा खुद
२८ िपस व�स �योग भएको नापी िकतावमा उ�ेख गरेको भएतापिन स�प� साथ पेश गरेको कागजात तथा िवजकमा य�तो व�तु ख�रद ज�मा १४ िपस मा� ख�रद भएको दे�खएकोले वा�तिवक मालभ�दा
वढीको नापी गरी �.४९९१.१९७२ को दरले गो.भौ.नं  ७७ िमित २०७७।०७।२४ वाट � ६९८७६.७६ भु�ानी भएकोले स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �.

१४७,५३८
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४९ िविभ�
५

२०७८-३-३० आ�त�रक लेखापरी�णका �यहोराः 

यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

क) १४५।२०७७।९।६तामाङ गाउं �वग� होमेन दोभान ढलान गन� काय�को लागी ३% क�टे�जे�सी समेत �. ६,१६,९७६।२५ को ल.ई. तयारी भई क�टे�जे�सी वाहेक �. ५,९६,९०६।२७ को मु�यांकन
भएकोमा उ� योजनामा �. ६,१०,८८४।०० भु�ानी भएकोले मु�यांकन भ�दा वढी भु�ानी भएका १३,९७७।७३ स�व�धीत उपभो�ा सिमित संग असुल गनु� पन� �.

ख) पानी टयांक� नमोवु� जोडने सडक वडा �तरीय योजना कुल ल.ई. क�टे�जे�सी समेत � ४,०६,५८१।२४ को लागत अनुमान तयारी भई न.पा.को. �. ३,४०,०००।०० र उ.स.को �. ६७,६०४।००
समेत ज�मा �. ३,९७,४०४।०० भु�ानी भएकोमा उ� योजनामा क�टे�जे�सी वाहेक �. ३,९१,३१४।७२ को अ��तम मु�यांकन भएकोले मु�यांकन भ�दा वढी भु�ानी भएको स�व�धीत उपभो�ा सिमित
संग असुल गनु� पन� �.

ग) धु�लखेल शारदा वतासे शंखु सडकका लागी काया�लयको �. ३४,००,०००।०० उपभो�ा समितको लागत सहभागीता �. ६,८०,०००।०० समेत �. ४०,८०,०००।०० िविनयोजन भई �.

४०,७९,७९२।६१ को लागत अनुमान तयार भई �. ४०,३८,१०१।१६ को मु�यांकन भई सोही वोजीम भु�ानी भएकोमा उ.स. वाट भएको कामको मु�यांकन 1.Lab test of RCC cube test and as per

instruction of site engineer 20,000.00 2. Lab test of RCC Cube test and core cutting all work complete 25,000.00 समेतको मु�या.कन भएको तर उ� काय�को मु.अ.कर िवजक र िव�तृत
िववरण संल� भएको नदेखीएकोले उ� कागजात संल� गनु� पन� अ�यथा असुल उपर गनु� पन� �.

घ) वडा नं ८ घाटखोला खानेपानी �मागत योजनका लागी गत आ�थ�क वष�मा � ३१,०९,९६५।०० भु�ानी भइ यस आ.व.मा �. १३,६४,७४९।०० समेत कुल �. ४४,७४,७१४।०० उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी भएकोमा उ.स.वाट भएको काय�को अ��तम �ावी�धक मु�यांकन �. ४४,२७,५७७।२७ भएको दे�खएकोमा मु�यांकन भ�दा वढी भु�ानी भएको असुल उपर गनु� पन� �

ङ) �सटाघारी खोपानी येजना वडा नं ८ का लागी काया�लयवाट �. ९,०००००।०० र उपभो�ा सिमितको लागत सहभागीता �. १,८०,०००।०० समेत वाट उ� योजनाको अ��तम मु�यांकन �.

८,७५,६३८।७० भएकोमा काया�लयवाट िविभ� िक�तामा उ� काय�को लागी �. ९,११,१६१।०० भु�ानी भएकोले योजनामा भए गरेको अ��तम मु�यांकन भ�दा वढी िनकासा भएको रकम स�व�धीत
उपभो�ा सिमित संग असुल उपर गनु� पन� �
च) भगवती माग� वाटो �तर उ�ती काय�को लागी अ��तम मु�यांकन गदा� Lab test of Gravel base Bitumin content snd core cutting all necessary test to be done as per site engineer

requirement Valuation job 25,000.00 भएकोमा उ� काय�को लागी �याव टे� ग�र �ितवेदन िदने सं�था मेह �जयो ई��जिनय�र� सिभ�सेज �ा.�ल.ले मु.अ.कर समेत �. १६,१५९।०० को िवजक
उपल�ध गराएकोले िवल भ�दा वढी रकम मु�यांकन ग�र उपभो�ा सिमित लाई भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी स�व�धीत संग असुल गनु� पन� �.

६) �यौपाने गाउं प��डतथोक आ�वोट डांडागाउं खानेपानी योजना क�टे�जे�सी समेत ल.ई. �. ३०,६१,०००।७२ को तयार भई काया�लयको ८०% र उ.स.को २०% नगद ैलागत साझेदारीमा योजना
संचालन भएकोमा उ� योजनामा भएको ज�मा कामको क�टे�जे�सी वाहेक �. २४,४७,३१७।५२ मु�यांकन भएकोमा उ� रकमको ८०% ले ह�न आउने रकम � १९,५७,८५४।०० भु�ानी ह�नु पन�मा
काया�लयको �. २०,४५,५७९।०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी असुल गनु� पन� �.

२७४,३११



https://nams.oag.gov.np32 of 40

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

५० १९४ २०७७-१०-१२ फलामे ड�डी 
िव.िप. राजमाग� शारदा वतासे शंखु सडक उ.स
फलामे ड�डीः यस नगरपा�लका र ��तुत उपभो�ा सिमितवीच भएको स�झौताको लागत ईि�मेट तथा िमित २०७७।१२।०५ मा भएको काय�स�प� �ितवेदनमा लागत अनुमानको आईटम नं ५.१ मा
providing and laying fitting and placing HYSD(8 MM) काय�का लािग एम.एस रड ८४९८.६४ के.जी �योग भएको नापी िकतावमा उ�ेख गरेको भएतापिन स�प� साथ पेश गरेको कागजात तथा
िवजकमा य�तो व�तु ख�रद ज�मा ८००५  के.जी मा� ख�रद भएको दे�खएकोले ४९३.६४ के.जी वा�तिवक मालभ�दा वढीको नापी गरी �.१०८.५२  को दरले गो.भौ.नं  १९४।२०७७।१०।१२ वाट �
५३५६९.८१ भु�ानी भएकोले स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �

५३,५७०

५१ ४१० २०७८-१-६ िप.�स.�स फर आर.�स.�सः 
िव.िप. राजमाग� शारदा वतासे सडक उ.स
क) िप.�स.�स फर आर.�स.�सः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार  �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु पद�छ । यस यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको
२०७७।०९।२२ मा भएको स�झौता अनुसार वाटो सडक �तरो�ित गन�  काय�का लािग लागत ई��टमेटको आईटम नं ६.१ िप.�स.�स फर आर.�स.�स �ेड एम १५ काय�का लािग िगटीमा १८०.८८ घ.िम.

खुद काम भएको नापी िकताववाट दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन साथ पेश भएको ख�रद िवलमा उ�� सामानको प�रमाणमा ज�मा १३८.७ घ.िम मा� ख�रद भएको दे�खएकोले ४२.१७ घ.िम नभएको
सामानको �ािव�धकवाट मू�याङकन भई � २९५० को दरले गो.भौ.नं ४१०।२०७८।०१।०६ वाट वढी भु�ानी  भएको दे�खएकोले  �.१२४२३१।०० रकम स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �
ख) फलामे ड�डीः यस नगरपा�लका र ��तुत उपभो�ा सिमितवीच भएको स�झौताको लागत ईि�मेट तथा िमित २०७७।१२।०५ मा भएको काय�स�प� �ितवेदनमा लागत अनुमानको आईटम नं ७.२ मा
providing and laying fitting and placing HYSD(8 MM) काय�का लािग एम.एस रड ८२५२.६५९८ के.जी �योग भएको नापी िकतावमा उ�ेख गरेको भएतापिन स�प� साथ पेश गरेको कागजात
तथा िवजकमा य�तो व�तु ख�रद ज�मा ८१२५.५६  के.जी मा� ख�रद भएको दे�खएकोले १२७ के.जी वा�तिवक मालभ�दा वढीको नापी गरी �.१०८.५२  को दरले गो.भौ.नं  ४१०।२०७८।०१।०६ वाट
� १३७९२.८९ भु�ानी भएकोले स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �.

१३८,०२४

५२ सशत� िश�ाः

५२.१ २०७८-१०-१४ �ािव िश�क दरब�दी अनुपात १३:१ दे�खएकोले रा�� ीय दरब�दी िमलानमा यस नगरपालीकाबाट ८१ वटा दरब�दी क�ा गनु�पन�मा िनमािव र मािव मा नपुग दरब�दी �ािव बाट पुलमा कायम गरी खुद पुलमा
रहेका ३७ दरब�दी म�ये २२ वटा �र� दरब�दी िश�ा ईकाइ का�े माफ� त स�ब��धत पालीकामा पठाई सकेको छ।बाँक� १५ वटा दरब�दी सुिवधा सिहतको अवकास (golden handsake) लािग सूचना
िनकालेको र यसै आ व मा उ� दरब�दी िमलान पूण�त ह�ने देखीएको छ। क�ा १-१२ स�मका कुल िव�ा�थ� सं�या ४१७५ रहेकोमा रा�यको कुल लगानी �.१९ करोड रहेकोमा �ित िव�ा�थ� लागत �.

४५५०९ देखीएकोले िश�ा �े�मा रा�यको लगानीले शैि�क उ�पादक�व कम रहेको दे�खयो।

तीनवटा िव�ालयमा िव�ुतीय पाठय सामा�ी वाट क�ा संचालन गन� िच�ो पात एजुकेशन ईन्िइ�ी�यूट �ा.�ल. लई �. ३,०५,०००।०० भु�ानी भएकोमा सोको स� कल मु.अ.कर िवजक संल�
नभएको
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५२.२ २०७८-१०-१३ बढी �ेड भु�ानीः िश�कह�को �ेड भु�ानीगदा� िव�ालय िश�क िकतावखानाबाट पा�रत भएको तलवी �ितवेदनका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले देहायका िश�कह�को �ेड भु�ानी गदा�
सो �ितवेदनमा उ�ेख भएभ�दा बढी �ेड भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन�

�स.नं
.

िव�ालय िश�क बढी �ेढ सं�या मिहना बढी भु�ानी

१ �ीख�डपुर मा.िव म� जु पौडेल १ १३ १३३४८

२ सं�जवनी मा िव अ�णावती िच�कार १ १३ ८२७२

३ �ीख�डपुर मा.िव �ेमलाल सुवाल १ १३ १३३४८

४ शंखे�वरी �ा िव राजुदेवी थापा ख�ी १ १३ १३३४८

५ सर�वती मा िव उ�व �साद बडाल १ १३ १३३४८

                                                       ज�मा   ६१६६४

६१,६६४

५२.३ २४७ २०७८-३-२४ �सयुजी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः�सयुजी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मका लािग २७ िव�ालय म�ये २० वटालाई िव�ालयह�लाई फोन माफ� त िव�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन
�ित िव�ा�थ� �.१२५ का दरले तीन मिहनाको टक टाईम रहने गरी कुल �.८०९६२५  िनकासा भएकोमा  नेपाल टे�लकमको िबल िव�ा�थ�लाई िवतरण गरेको भरपाई, िव�ा�थ�को सङ�या खु�ने �माण र
सो को अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�ख�छ। यसरी �ितवेदन पेश ह�न नसकेका िन� न िव�ालयलाई गएको रकम असुल ह�नुपद�छ

�स िव�ालयको नाम कुल
ज�मा
िव�ाथ� 

� १२५
का दरले
३
मिहनाको
ज�मा

िनकासा खच�
टे�लकम
को संल�
वील

दा�खला
गनु�पन�

१ देवी�थान मािव देवीटार १५०.०० ५६२५०.

००
५६२५०.

००

0 ५६२५०

२ गो�मादेवी आिव देवीटार  ४९.०० १८३७५.

००
१८३७५.

००
८८९६ ९४७९

४५४,६७६
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३ सेतीदेवी मािव रिव २१२.०० ७९५००.

००
७९५००.

००
३५९७४ ४३५२६

५ प�क�या आिव
चोलामाथ 

५५.०० २०६२५.

००
२०६२५.

००
० २०६२५

६ �ीख�डपुर मािव
�ीख�डपुर 

२३७.०० ८८८७५.

००
८८८७५.

००
२९३९८ ५९४७७

७ पूण�स�ीवनी ल�नामाई
मािव 

२५०.०० ९३७५०.

००
९३७५०.

००
३४९४३ ५८८०७

८ ह�र�सि� आिव धु�लखेल ९.०० ३३७५.०
०

३३७५.०
०

३१२५.०
०

२५०

१० बालम��दर आिव
अ�ाबजार 

५७.०० २१३७५.

००
२१३७५.

००
२०५०१ ८७४

११ सर�वती मािव बडालगाउँ १२६.०० ४७२५०.

००
४७२५०.

००
१९८५७ २७३९३

१२ िवनायक बालआिव
बडालगाउँ 

५८.०० २१७५०.

००
२१७५०.

००
११०९४ १०६५६

१३ करथरी मािव का�े ८२.०० ३०७५०.

००
३०७५०.

००
२०६३० १०१२०

१४ बछलादेवीआिव ५७.०० २१३७५.

००
२१३७५.

००
५५४४ १५८३१

१६ नव�योित �ािव राणाछाप १२.०० ४५००.०
०

४५००.०
०

२८३६ १६६४

१७ बालचेतना �ािव १५.०० ५६२५.०
०

५६२५.०
०

३५०० २१२५
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम१८ बाल�योित आिव बतासे ५३.०० १९८७५.

००
१९८७५.

००
१३७९६ ६०७८

१९ का�लका मािव बतासे १६९.०० ६३३७५.

००
६३३७५.

००
१५०६ ४७७७४

२० हनुमान मािव पा�लेखेत १६२.०० ६०७५०.

००
६०७५०.

००
१५०१३ ४५७३७

२२ महाँकालआिव ३८.०० १४२५०.

००
१४२५०.

००
१४२५०.

००
०

२३ कालीदेवी मािव डाँडागाउँ १६६.०० ६२२५०.

००
६२२५०.

००
२४२४० ३८००९

२४ शंखे�वर महाल�मी मािव
शंखु 

२०२.०० ७५७५०.

००
७५७५०.

००
७५७५०.

००
०

ज�मा २१५९ ८०९६२
५

८०९६२
५

३५४९४
९

४५४६७
६

५३ २०७८-३-२१ �वा��यतफ�  सशत�ः 
तलब तथा �ेडः िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख) २० अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन िनजामती िकताबखानाबाट पारीत गराएर मा�
तलब खच� ले� नुपन� छ। य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. १८० िमित २०७६\५\१८ को प�बाट �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट �थािनय तहमा खिटएका कम�चारीह�को
�ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस नगरपा�लकामा काय�रत �वा��य सेवातफ� का �थाई कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी
पा�लकाले आ.व २०७७\७८ मा ४४ जना �थायी �वा��य कम�चारीह�को भु�ानी गरेको दे�ख�छ।तलबी �ितवेदन पारीत नभएको ह�दा कम�चारीह�लाई के कित दर र सं�यामा �ेड बापत खच� लेखेको हो
यिकन गन� सिकएन।�यसैले िनयमानुसार तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब र �ेड बापत खच� ले� नुपद�छ।
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५४ २०७८-२-२० सामा�जक सुर�ातफ� ः 
सामा�जक सुर�ातफ� ः पालीकाले सामा�जक सुर�ातफ�   � ९४३१२०७५  िविनयोजन भएकोमा � ८९३७२९७८।३८ खच� भई बाँक� रकम ४९३९०९६।६२ दा�खला भएको दे�खयो। पा�लकाले
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� पिहलो चौमा�सकको forward feed तोिकएकै समयमा िनकालेर बैकंलाई उपल�ध गराएको दे�खयो।तर बैकले उ� पिहलो\दो�ो चौमा�सकको reverse समयमा नगदा�
नगरपा�लकाले दो�ो\ते�ो चौमा�सकको forward feed िनका�न िढला भई तोिकएको समयमा भ�ा िवतरण गरेको पाईयो।

५५ फोहोर �यव�थापन गन� काय�ः 
फोहोर �यव�थापन गन� काय�ः नगरपा�लकाको नगरिभ�को फोहोर मैला �यव�थापनको लािग ने�से�याक सेवा �ा �ल सँग िमित २०७६।७७ दे�ख लागु ह�ने गरी स�झौता गरी फोहोर �यव�थापन गन� काय� गद�
आएको पाइयो । यो बष� उ� सेवा �दायकलाइ �.३६५०८८५। भु�ानी भएको छ । साब�जिनक ख�रद िनयमाबली बमो�जमको सोझै ख�रदको सीमा बािहरको भु�ानी गरेको दे�खएकोमा �ित�पधा�को
मा�यमबाट उ� काय� नगरी गत बष�कै सेवा �दायकसंगको स�झौतालाई आधार मािन काय� गरेको उिचत दे�खएन । अतः साब�जिनक ख�रद िनयमाबलीको काय��यनमा नगरपा�लकाले �यान िदनु पन� दे�खयो ।

५६ �माण बग�रको खच� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ -५_ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले नगर नमूना िब�ालय अनुदान शीष�कमा देहायका िब�ालयलाई िन�नानुसारको रकम � २२९५०००। िनकासा गरेकोमा उ� िब�ालयह�ले स�ब��धत िश�कह�लाई रकम िबतरण गरेको
भरपाई संल� नरहेकोले सो को �माण पेश ह�नु पन� �

िब�ालयको नाम रकम

सेती देबी मा िब २५५०००

देिब�थान मा िब २५५०००

�ीख�डपुर मा िब २५५०००

पूमा� सं�जबनी मा िब २५५०००

सर�वती मा िब २५५०००

बछलादेबी मा िब २५५०००

वा�योती मा िब २५५०००

का�लदेबी मा िब २५५०००

शंखे�वर महाल�मी मा िब २५५०००

२,२९५,०००
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५७ शीष�क फरक पारी खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ उपदफा (३) मा अ��तयार �ा� रकम �वीकृत बजेटको प�र�ध िभ� रही �च�लत कानून बमो�जम खच� गन�, लेखा रा�ने र रा�न लगाउने समेतको
स�पूण� उ�रदािय�व अ��तयार �ा� अ�धकारीको ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� नगरपा�लका चालु शीष�कमा िनिम�त साब�जिनक स�प��को मम�त संभार खच� शीष�कबाट देहायका भौचर नं बाट िबिभ�
फिन�चर सोफा तथा अ�य सामान ख�रद तथा मम�त काय� गरेको नदे�खएकोले शीष�क फरक पारी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं िमित कामको िबबरण भु�ानी भएको स�लायस� रकम

७४।२०७७।६।१८ सोफा कु�स� मम�त सुगम फिन�चर ई�ड�� ीज ३३००१६

२८४।२०७७।११।३ पाबर सकेट ब�ब लाईट िदयो
आिद ख�रद

आकास जनरल स�लायस� २२३५२९

ज�मा ५५३५४५

५५३,४५४

५८ �माण बेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५_  अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ ।
धु�लखेल न.पा. िभ� �थायी वसोवास गन� िव�ाथ�ह�का लागी िनःशु�क उ�च िश�ा तथा अ�य िव�ाथ� लाई ५०% िनःशु�क छा�वृित र पु�तकालाय सु�ढीकरणका लागी देहाय वमोजीमका सामुदायीक
�या�पसह� लाई देहाय वमोजीम रकम िनकासा भएकोमा सो रकम वाट भएका छा�वृती िवतरण स�वनधी िनण�य, न.पा र �या�पस िवच भएको छा�वृती िवतरण स�व�धी संझौता तथा उ� खच�को िवल
भपा�इ संल� गनु� पन� �

िबबरण काय�। �योजन भु�ानी रकम

धु�लखेल �या�पस उ�च िश�ा छा�बृित तथा �मता िबकास र िश�ण सहयोग अनुदान १२,२३,०००

सं�ीवनी कलेज उ�च िश�ा छा�बृित ८०००००

२,०२३,०००



https://nams.oag.gov.np38 of 40

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

५९ �माण बेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५_  अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ ।
धु�लखेल नगरपा�लकाले िन�नानुसारका भौ नं बाट देहायको सामा�ी ख�रद गरेको दे�खएकोमा स�ब��धतलाई िबतरण गरेको नदे�खएकोले िबतरणको �माण पेह ह�नु पन� �

भौ नं िमित      भु�ानी िबबरण       सामा�ी िबबरण  ख�रद प�रमाण दर रकम

५७०।०७८।३।
१४ 

रौतन  ि��टीङ सपोट�  �वअ�ययन सामा�ी ४११ थान ६१९।२४ २५४५०७

७०५।०७८।३।
२०

सगुन ि��टस� िब�ाथ�ह�लाई  होम वक�
डायरी

१५०० थान १६९।५ २५४२५०

ज�मा ५०८७५७

५०८,७५७

६० िविवधः 
गो.भौ.नं. ५० िमित २०७७\१०\२९ �सज�ना क�� ट� �सनको िनमाण� काय� बाफतको धरौटी िफता� � १२२००० मा मू�य अिभवृि� कर समायोजनको प� नरहेको।
िन� न िव�ालयलाई छा�वृ��को रकम भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णको �ममा सो को िबल भपा�ई पेश ह�न सकेनः
 

�स.नं. िव�ालयको नाम �माण बेगरको भु�ानी

१ ह�र�सि� आ िव  २०००

२ सं�जविन मा िव ५६००

३ शा��तपुर �ा.�ल. २८००

४ करथरी मा.िव. ४००

                 ज�मा १०८००

१३२,८००
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अनुगमन तथा िनरी�ण
स�परी�णः  नगरपा�लकाबाट गत बष�को िन�नानुसारको बे�जू फ�य�ट गरी स�परी�णका लािग पेश गरेकोमा �माण कागजातका आधारमा   िन�ननानुसार � ५७०१२१५.६ स�परी�ण ग�रएको छ ।

आ ब दफा नं फ�य�टको �यहोरा रकम �

२०७६।७७ ७१ जो�खम भ�ा खच�  �.१३९३२४ लेखेकोमा भ�ा भु�ानी गदा� १�% करक�ी गरी भु�ानी गनु�पन�मा
१.�% मा� करक�ी गरी भु�ानी गरेकाले नपुग आयकर �१९�०�.६ असुल भएको �माण पेश ह�न
आएको

१९�०�.६

२०७६।७७ �६ पे�क� फछय�ट स�ब�धमा नगरपा�लकाले िबिभ� िमितमा गो�वारा भौचर पे�क� फछय�टको िनबेदन बैक
भौचर तथा बील भरपाईका साथ �माण कागजात पेश ह�न आएकोले सोही �माणको आधारमा उ�
पे�क� फछय�टको बे�जु स�परी�णका लािग पेश भएकोमा िन�नानुसार स�परी�ण भएको छ ।

५६८१७१०

� सं पे�क� �लनेको नाम तथा िबबरण  फछय�ट रकम फछय�टको भौ नं
िमित

१ बीमा तथा निबकरण खच� हरी बहादरु भुजेल ३००००० �।२०७७।�।२७

२ नगर�तरीय भैपरी योजना हरी बहादरु भुजेल ३६६७१० ७७।२०७७।७।२४

३ धु�लखेल मनोर�न पाक�  ऐ के िनमा�ण सेवा १००००० ४४�।२०७�।१।
१�

४ �वा��य सं�था भवन िनमा�ण �यू डाईम�ड
अिब�ट इ��जिनय�रङ

२०३�००० १९।२०७७।७।३

� म�ी डाँडा का�ेभ��याङ सडक �तरउ�ती उ
स

२��०००० ७१।२०७७।१०।
१२

 ज�मा �६�१७१०  

अनगुमन तथा स�पर��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 ।नगरपा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । 
गत वष�स�मको बा ँक �

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 बा ँक� बे�जू 
(E=A-B+C+D)
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