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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : काठमाडौ ँमहानगरपा�लका, काठमाडौ ँ, काठमाडौ ँमहानगरपा�लका , काठमाडौ ँ

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

काया�लय �मुख लोक   नाथ   पौ�ाल २०७८-९-११ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख राजे�वर     �वाली २०७७-८-२५

लेखा �मुख बु�   र�न   मान�धर २०७४-२-२३

बे�जु रकम १,०७१,२२३,१३५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १०,२२,७८,८२,५३४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २,०९,६६,६७,५१९ चालु खच� ३,४४,१४,२८,६४०

�देश सरकारबाट अनुदान ७,१६,९६,००० पँूजीगत खच� १,३६,७२,९९,३७५

राज�व बाँडफाँट १०,१०,९१,१५३ िव�ीय/अ�य �यव�था २,७५,८४,९०,८४३

आ�त�रक आय ४,९९,१९,९३,६९४

अ�य आय ४,९४,७३,२३,८८६

कुल आय १२,२०,८७,७२,२५२ कुल खच� ७,५६,७२,१८,८५८

बाँक� मौ�दात १४,८६,९४,३५,९२९
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१ परीचयः
�थानीय नेत�ृवको �वकास गदा� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले महानगरपा�लका
�थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �ब�धन गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदश�ता स�ुनि�चत गर�
नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�तर�य सेवा �दान गनु� महानगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस महानगरपा�लका अ�तग�त ३२ वडा रहेका छन ।

२ संिचतकोषः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम महानगरपा�लकाले पेश गरेको �वि�य�ववरण अनसुार �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-
�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 207७/7८ को कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छः

�ा�ी भु�ानी िहसाव 

 
िववरण

िट�पणी यसवष� �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा
 

�ा�ी (क+ख)  ११,६९,२�,४३,९६९.

�६
१०,�६,१४१०००६।�४ १०,�६,१४१०००६।�४ �,४३,०४,०२,४०३.७२ �,४३,०४,०२,४०३.७२

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ९,७४,२६,२�,००० �,९�,३०,००,२२� �,९�,३०,००,२२� �,४३,०३,७९,��७.२२ �,४३,०३,७९,��७.२२
११००० कर ११ �,०२,६२,१०,२१० ४,९९,१९,९३,६९३.६१ ४,९९,१९,९३,६९३.६१ २,३६,४३,�६,१०१.७२ २,३६,४३,�६,१०१.७२
१३००० अनुदान  २,४३,४४,१७,७९० २,१९,६६,११,३४०.�१ २,१९,६६,११,३४०.�१ २,०�,९१,०३,६२७.�९ २,०�,९१,०३,६२७.�९
संघीय सरकार १२ १,९७,९१,�२,७९० २,०९,६६,६७,�१९ २,०९,६६,६७,�१९ २,०१,२�,��,००० २,०१,२�,��,०००
�देश सरकार १२ ४४,०२,३�,००० ७,१६,९६,००० ७,१६,९६,००० ४,२�,०९,००० ४,२�,०९,०००
जनसहभािगता  १,�०,००,००० २,�२,४७,�२१.�१ २,�२,४७,�२१.�१ ३,४०,०६,६२७.�९ ३,४०,०६,६२७.�९
१४००० अ�य राज�व  २,२३,२०,००,००० १,७६,१०,११,२��.२७ १,७६,१०,११,२��.२७ ३,�१,४६,६६,७७७.६२ ३,�१,४६,६६,७७७.६२
१�००० िविवध �ाि�  �,००,००,००० ३३,�३,९०२.३१ ३३,�३,९०२.३१ ४६,२२,२३,०�०.२९ ४६,२२,२३,०�०.२९
ख. अ�य �ाि�  १,९�,०२,१�,९६९.�

६
१,६०,�४,०९,७�१.�४ १,६०,�४,०९,७�१.�४ २२,�४६.�० २२,�४६.�०

िवतरण गन�  बाक� राज�व  ० १,०७,२�,६१०.२० १,०७,२�,६१०.२० ० ०
कोषह�  १,९�,०२,१�,९६९.�

६
१,��,३�,४१,२००.६९ १,��,३�,४१,२००.६९ ० ०

धरौटी  ० ४,४१,४२,९७०.१� ४,४१,४२,९७०.१� ०.०० ०.००
भु�ानी (ग+घ)  १६,२�,९९,४७,�९४.

१७
�,९१,९�,�६,६११.६३ �,९१,९�,�६,६११.६३ ६,७�,�७,२४,४३९.०७ ६,७�,�७,२४,४३९.०७

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट)  १४,३३,९७,३१,६२४.

३१
४,७६,३१,६६,�२९.२२ ४,७६,३१,६६,�२९.२२ ६,७�,�७,२४,४३९.०७ ६,७�,�७,२४,४३९.०७

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� २,३�,६६,०�,३६३.३
१

२,१२,४�,�२,७�७.२२ २,१२,४�,�२,७�७.२२ २,११,४७,०१,�६६.७� २,११,४७,०१,�६६.७�

   २२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१� १,१९,११,�९,�४३ �१,९९,२७,७२०.३२ �१,९९,२७,७२०.३२ ३�,४०,६१,०१�.६� ३�,४०,६१,०१�.६�

   २४००० �याज, सेवा शु�क तथा ब�क १� २,९०,००,००० ० ० ० ०
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किमशन
   २�००० सहायता (Subsidy) १� �९,४३,२०,००० २२,६०,०�,०२�.६० २२,६०,०�,०२�.६० ४,६२,००० ४,६२,०००
   २६००० अनुदान १� ३�,०४,४०,००० १९,९�,१�,१�२.९३ १९,९�,१�,१�२.९३ ० ०
   २७००० सामा�जक सुर�ा १� ४६,४१,०६,०४१ २१,०७,३४,��६.४६ २१,०७,३४,��६.४६ १,४४,०४,१�,�३७.�३ १,४४,०४,१�,�३७.�३
   २�००० अ�य खच� १� �,९१,�०,००० ३,०१,२९,२३९.०१ ३,०१,२९,२३९.०१ ४,३४,२४,२१२.९७ ४,३४,२४,२१२.९७
   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१� �,�९,३७,�९,३७७ १३,६७,२९,९३,७४.६� १३,६७,२९,९३,७४.६� २,७७,�६,�६,�०३.१४ २,७७,�६,�६,�०३.१४

   ३२००० िव�ीय स�प�� १� ३७,११,२�,००० �,�०,००,००० �,�०,००,००० ० ०
घ. अ�य भू�ानी  १,९�,०२,१�,९६९.�

६
१,१�,६६,९०,०�२.४१ १,१�,६६,९०,०�२.४१ ६,७�,�७,२४,४३९.०७ ६,७�,�७,२४,४३९.०७

कोषह�  १,९�,०२,१�,९६९.�
६

१,०�,३�,१४,६९१.०४ १,०�,३�,१४,६९१.०४ ० ०

धरौटी  ० २,७३,१३,९०६.२७ २,७३,१३,९०६.२७ ० ०
क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक�   (२१,�२,०७९.७७) (२१,�२,०७९.७७)   

ङ. यो वष�को बचत (�युन)  (४,�९,७१,०३,६२४.३
१)

४,६४,१��३,३९�.२१ ४,६४,१��३,३९�.२१ १,६७,१६,७७,९६४.६� १,६७,१६,७७,९६४.६�

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)   १०,२२,७�,४२,�३४.७१ १०,२२,७�,४२,�३४.७१ १,३६,२�६ १,३६,२�६
वषा��तको बाक� रकम (ङ + च)  (४,�९,७१,०३,६२४.३

१)

१४,�६,९४,३�,९२९.�९ १४,�६,९४,३�,९२९.�९ १,६७,१�,१४,२२०.६� १,६७,१�,१४,२२०.६�

ब�क तथा नगद बाक� २४  १०,७६,०�,�०,००१.३१ १०,७६,०�,�०,००१.३१ १,६७,१�,१४,२२०.६� १,६७,१�,१४,२२०.६�

३ िव��य िववरणको िच�णः 
महानगरपा�लकाले गरेको लगािन ऋण सापटी तथा पू�जगत स�पित तथा दािय�वको अिभलेख अ�तर सरकारी कारोवार सिहतको िववरण िव��य िववरणमा समावेश नभएकोले  पेश गरेको िव�ीय
िववरणले महानगरको आ�थ�क ��थितको समि�गत िच�ण गद�न । िव�ीय िववरणको ��तुतीकरण र खुलासामा अिवल�व सुधार ग�रनु पद�छ ।

४ िव��य िववरणको ��तुितः 
�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 तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा
देहाय बमो�जम छन्
·नेपाल लेखामान बोड�बाट तयार ग�रएको ने�सास नेपाल सरकारको लेखा �णालीमा लागू भइसकेको छ । हाल नेपाल संघीय शासिकय �िकयामा गएको छ । यसले नेपाल सरकारको शासिकय ढाँचा
संघीय, �देिशक र �थानीय गरी तीन वग�मा वग�करण भएको छ । �यसैले अिघ�ो वष�ह�मा यस ने�सास लेखामान संघीय �व�पमा काया��वयन ग�रएको �थयो ।हाल संघीय सरकारमा मा� नभई ७ �देश
तथा स�पूण� �थािनय िनकायह�मा समेत ने�सास पूण� �पमा काया��वयन गनु� पन� अव�था छ । काठमा�डौ ँमहानगरपा�लकाले २०७७।७८ को िव�ीय िववरण नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान अनुसार
तयार ग�रएको पाइएन । सम�मा उ�कृ� िव�ीय िव�लेषण, कानून र अ�तराि�� य लेखा मापद�डको अनुपालनको लािग नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान अनुसारको िव�ीय िववरण तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
·�थािनय संिचतकोष �यव�थापन �णा�ल शु� चालु आ.ब दे�ख लागु गरेकोमा सािवकको ए�ुएल बेसमा आधारीत लेखा�णा�लमा उ�े�खत ऋण लगािन सापटी लगायतको िववरण सु�मा समािहत
नभएकोले उ� �णा�ल लाई िनर�तरता िदई अनुसुिचको �पमा स�पित तथा दािय�व लाई उ�ेख गनु� पद�छ ।
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उ�े�खत शु�को कारोवार सािवकको वासलात तफ�  रहेको स�पित तथा दािय�व र चालु आ.ब मा भएको अ�तरसरकारी कारोवार िन�नानुसार समावेश नभएकोले सव ैकारोवार समावेश ग�र िव��य
�ितवेदन तयार गनु�पद�छ । �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 ।

दािय�व तफ� रकम (� हजारमा)

जगेडा कोष १६९६९८

संिचत बचत ९९८४५०४

िदघ�का�लन ऋण ४६१६१२

स�पित तफ� रकम (� हजारमा)

��थर स�पित १३३३७५४

िदघ�का�लन लगािन ३४५१८९

अ�तर सरकारी कारोवार तफ� त िनकासा खच� (� हजारमा)

काय��मको नाम  

रा�� पित मिहला शशि�करण काय��म ६००

सामा�जक  िवकास काय��म ३०८६२

मिहला बालवा�लका तथा जे� नागरीक काय��म ६००

सामा�जक सुर�ा ११४३०४६

�देश पूवा�धार ३१५५०२

�थािनय पूवा�धार १३७३२१

िवपद राहत तथा पुन�था�पना काय��म १९४२९

उ�े�खत सु�मा समावेश नभएका कारोवारको परी�णबाट दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन । 
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५ �ज�मेवारीः 
महालेखापरी�कको बािष�क �ितवेदन २०७६।७७ बमो�जम महानगरपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरण अनुसार आ=ब २०७६।७७ मा � ६ अव� ६० करोड५७ लाख ०७ हजार नगद तथा बैक
मौ�दात बाँक� रहेको उ�ेख छ । तर पा�लकाले आ=ब २०७७।७८ को िव��य िववरण -शु�_ तयार गदा� गतबष�को बाँक� रहेको रकम भ�दा � ३ अव� ६२ करोड २१ लाख ७५ हजार बढी ह�ने गरी � १०
अव� २२ करोड ७६ लाख ८२ �ज�मेवारी सारेकोमा �यसको कारण र पु��ाई सिहत बैक िहसाव िमलान िववरण पेश गरेको छैन ।

६ बैक बाँक�ः 
पा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरण शु� अनुसार आ.ब २०७७।७८ को अ�तयमा �१४८६९४३५९२९।८९ मौ�दात बाँक� रहेको उ�ेख छ तर सोिह िव��यिववरणको अनुसुिच २२ अनुसार बैक तथा
नगद बाँक� (बैकको िववरण अनुसार) �१०७६०५८०००१।३१ रहेको दे�खदा िव��य िववरण र अनुसुिच २४ मा उ�ेख गरेको बैक रकममा �४१०८८५५९२८।५० फरक रहेकोमा िहसाव िमलान
नगरेको र माहानगरवाट िविभ� वडाह�लाई  िदएको िनकासा र खच�  नभई बाक� रहेको रकम तथा धरौटीको कारोवार िव��य िववरणमा समावेश नगरेकोले उ� िव��य िववरणले यथाथ�परक कारोवार
देखाउदनै । �यसैले सव ैकारोवार सु�मा समावेशगरी िव��य िववरण यथाथ�परक बनाई बैक िहसाव िववरण पेश गनु�पद�छ । सरकारी िनकायले बचत गन� नभई �ोतको �भावकारी प�रचालन गनु�पन�मा 
उ�े�य �पमा बचत रहेको दे�खदा बचत रकम उपयोग गन� वा राज�व संकलन स�व��ध िनित पुनरावलोकन गरेर वा �ोत साधन �ा� ह�ने �थािनय तहलाई संघ, �देश माफ� त िदईने अनुदान �यनु गन�
�यव�था ह�नुपद�छ ।
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७ आय अनुमान र खच�ः 
महानगरपा�लकाले २०७७।७८ को लािग ज�गा एक�करण आयोजना बाहेक � १६ अव� ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार खच� अनुमान �वीकृत गरेकोमा पेश भएको िव�ीय िववरण साथ पेश भएको आय
�यय िववरण अनुसार देहायबमो�जम � १४ अव� ३३ करोड ९७ लाख ३२ हजार बािष�क बजेट म�ये � ५ अव� ९१ करोड ९८ लाख ५७ हजार अथा�त् ४१.२८ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ । �ा�
िववरण अनुसार िवषयगत खच�को ��थित िन�नानुसार छ ।

मु�य �े� बािष�क बजेट खच� रकम कुल खच�
म�ये �ितशत

आ�थ�क
िवकास

893507912.00 176911436.35 २.९९%

सामा�जक
�े�

2785458041.00 1638987585.18 २७.६९%

पूवा�धार
िवकास �े�

7803648377.00 1194843692.16 २०.१८%

िव��य
�यव�थापन
र सुशासन

1009231099.00 249250996.17 ४.२१%

काय�
स�ालन
तथा
�शासिनक
खच�

1847886895.31 2659862901.77 ४४.९३%

ज�मा १४३३९७३२३२
४

५९१९८५६६११
.६३

१००.

मा�थको ता�लकाको िव�लेषण गदा� कुल खच� म�ये ७६.०३ �ितशत काय�स�ालन, िव��य �यव�थापन तथा सामा�जक �े�मा खच� गरी पूवा�धार तथा आ�थ�क िवकासमा �मश २०.१८ र २.९९
�ितशत खच� भएको दे�खदा �शासिनक खच�मा िमत�यियता �याई पूवा�धार �े�मा खच� बृिद� गनु�पद�छ ।
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८ अ�य भु�ानी बाँक�ः 
गत वष�को वासलात अनुसार आ.ब ०७६।७७ को अ��यमा भु�ानी िदन बाक� �.51 करोड ९२ लाख १६ हजार बाँक� रहेको दे�ख�छ । यसरी बाँक� रहेकोम�ये �.43 करोड ३४ लाख ४५ हजार िवपत
�यव�थापन कोषतफ� को �.49 लाख ५० हजार, मम�त स�भारतफ�  �.4 लाख ९५ हजार िवगतदे�ख नै भु�ानी िदन बाँक� देखाएकोमा उ� रकम कसला◌�इ भु�ानी गन� बाँक� हो सोको िववरण
अ�ाव�धक नगरेको र उ� कारोवार समेत सु�मा समावेश नभएकोले भु�ानी िदन बाँक� िहसावको  अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ ।
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९ आ�तरीक ि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 ।
·      महानगरपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
·      काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
·      अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा महानगरपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
·      �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम महानगरपा�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 ।
·      महानगरपा�लकाले 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 ।
·      वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी महानगरपा�लकाले मूल �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 ।
·      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 ।
·      उपभो�ा सिमित सँगको िनण�य काय�को स�झौता तथा फरफारक गदा� मुअकर सिहतको लागत अनुमान तथा मुअकरको भु�ानी दे�खने ग�र लागत अनुमान तयार ग�र काया��वयन गरेको छैन ।
·      ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
·       महानगरपा�लकाले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
·       िनमा�ण �यवसाियको रिन� िवल भु�ानी गदा� तोिकएको ढाँचामा लागत अनुमान दे�खने ग�र ठे�का िवल राखेको छैन ।
·      सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ बमो�जम महानगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमितले ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने
गरी दता� गरेको पाइएन ।
·      महानगरपा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मासो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका
लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
·      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।
·      सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
·      िनजामती सेवा ऐन, 2049 को वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
·      िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको पाईयो ।
तसथ� महानगरपा�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 ।
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१० बजेट ��ताव तथा छलफलः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ६ अनुसार आव�धक योजनाको आधारमा ��येक आ�थ�क वष�मा ितन वष� अव�धको म�यका�लन खच� संरचनाको खाका को आधारमा
आव�धक योजना र �े�गत िनित तथा योजनाको आधारमा तजु�मा गनु�पन�मा महानगरले आ=ब २०७७।७८ को बजेट नगरप�रषदमा िमित २०७७।३।१० गते पेश गरेकोमा म�यका�लन खच� संरचना
तयार नगरी १६ अव� ४२ करोड ७३ लाख आ�दानी ह�ने ��ेपण सिहत बजेट ��तुत गरेकोमा  गत बष� यथाथ�ता समेत उ�ेख नगरेकोले कुन िशष�कबाट कित �ाि� तथा खच� भएको हो सो को
वा�तिवकता नदे�खदा िनिद�� ढाँचामा बजेट ��तुत गरी छलफल  तथा काया��वयन गनु�पद�छ ।

११ योजना तजु�मा �ि�या 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ अनुसार महानगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण र सोको स�तु�लत
िवतरणको खाका तथा बजेट सीमा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन गरी सो सिमितले बजेट तथा योजना तजु�मा गरी दफा ६७ बमो�जम बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी आ. व. को बजेट, काय��म, सीमा, छनौट लगायतको �ि�यालाई सभामा पेश गरी योजना तजु�मा �ि�या स�ालनमा �याइनुपन�मा सो अनु�पको �ि�या
अवल�वन गरेको पाइएन । वडाबाट योजना �लने, बाडफाँड गन�, िवभागमा खच� गन�, अ��तयारी सु�पने, खच�को उ�रदािय�व वडा तथा िवभागमा ट� ा�सफर गन�, �ितवेदन �लने, अनुगमन तथा मू�या�न
गन� लगायतका काय�लाई �यव��थत गरी महानगरपा�लकाबाट त�स�ब�धी काय��ि�यामा सुधार ग�रनुपद�छ । ��येक वडा तथा िवभागको काय��म, बजेट, योजना छु�याई िव�ीय उ�रदािय�व र
जवाफदेिहतालाई िवके���त गरी काय��म स�ालनमा �याउने र ठूला पूवा�धार �े�का योजनामा मा� महानगपा�लकाले कारवाही अगािड बढाउने गरी योजना तजु�मा, काया��वयन र िवतरण �णालीमा सुधार
गनु�पद�छ ।

१२ ��थर स�पितः 
सव�मा�य लेखाका �स�ा�तह�अनुसार ��थर स�प��को समुहको उप–समूह छु�ाई �यसको िववरण सिहत रेकड� खातामा रा�नुपद�छ । ��थर स�प�� खातामा सु�को मौ�दात, यस वष�को थपघट,

अिहलेस�मको �ासक�ी, वाष��तमा बाँक� स�पित ज�ता िववरणह� रा�नुपद�छ ।यो ��थर खातामा िववरणह� िनयिमत �पमा अ�ाव�धक गनु�पद�छ । महानगरपा�लकाले ��थर स�प��को खाता राखेको
पाइएन् । थप, ��थर स�प��को हरेक समूह, उप–समूहको छु�ै िववरण रा�खएको पाइएन । शु� मौ�दात, यस वष�को थप तथा अ��तम मौ�दातको िववरण तयार गन� ग�रए तापिन ��थर स�प�� खातामा
�िब��ट गरी स�प��को प�रमाण र मू�य सिहतको वष�को सु� मौ�दात थपघट �ास क�ी तथा बषा��तमा बाँक� स�प��को िववरण खु�नेगरी ��थर स�प�� खाता तयार ग�रएको पाइएन ।गतबष�को
वासलात अनुसार �१ अव� ३३ करोड ३७ लाख ५४ हजार को स�पित खुलासा गरेकोमा उ� स�पित सु�मा समावेश गरीएकको छैन । �यसकारण महानगरपा�लकाको ��थर स�प��को सिह र यथाथ�
िच�ण गरेको यिकन गन� सिकएन । स�पित �यव�थापनको आ�त�रक िनय��ण �णाली कमजोर रहेको दे�ख�छ । यसका साथै महानगरपा�लकाले केिह वष�द�ख आ�नो िव�ीय िववरण तयार पदा� ��थर
स�प��मा �ासक�ी ग�रएको पिन पाइएन ।आ�नै ज�गा �.29 करोड 55 लाख 52 हजारको लालपुजा� उपल�ध गरी ज�गाको सरकारी मू�या�न अनुसार पुनमू��या�न गनु�पन� भिन िवगतको लेखापरी�ण
�ितवेदनमा औ�याएकोमा �यसमा सुधार भएको पाइएन ।
महानगरपा�लकाले ��थर स�पित खाता रा�ने र �यस खातामा मा�थ उ�े�खत िववरणह� ��तुत गन�, िववरणलाई अ�ाव�धक गनु�पन� र िव�ीय िववरण तयार गदा� ��थर स�प��मा �ासक�ी गनु�पन�
दे�ख�छ ।
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१३ िदघ�का�लन लगानीः 
गतबष�कोिव�ीय िववरणको अनुसूिच ५ अ�तग�त िदघ�का�लन लगानी � ३४ करोड ५१ लाख ८९ हजार दे�खएको �यहोरा सिहत िवगत बष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख गरेकोमा �यसमा सुधार
भएको छैन ।

लगािनको िववरण रकम

शेयर लगािन १६०००००००

आयोजनालाई ऋण सापटी १८१३८३६१८

टे�लफोन धरौटी ४९३६०७।७१

अ�य धरौटी ३३१२२७०

ज�मा ३४५१८९४९५।७१

टे�लफोन धरौटी �.४,९३,६०७।७१ तथा अ�य धरौटी �.३३,१२,२७०।– लाई दीघ�कालीन लगानीको �पमा देखाएको छ । उ�े�खत िदघ�का�लन लगािन गतवष� वासलात मा समावेश  नभएकोले
लगािन िहसाव � ३४५१८९४९५ �प�ट दे�खने अिभलेख अव�धक गरी सु�मा समावेश गनु�पद�छ । 

१४ कानुन िनमा�ण र काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस
पा�लकाले हालस�म २२ वटा ऐन, ४वटा िनयमावलली, ११ िनद�िशका, ३० काय�िव�ध र १ न�स� लगायत ६८ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

१५ अ�तर िवभाग िहसावः 
अ�तर िवभाग िहसाब अ�तग�त गतबष�को वासलात अनुसार �८७६१२४८८५३।२७ बाक� रहेकोमा जे� नाग�रक खातातफ�  आ.व.को अ��तम मौ�दात ऋणा�मक �.1,04,54,099।- रहेको छ । �यसैले
यस कोषमा आव�यक समायोजनह� सिहत सोको यथाथ� िच�ण गनु�पन� दे�ख�छ ।
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१६ िदघ�का�लन ऋणः 
दीघ�कालीन ऋणह� समय समयमा भु�ानी ता�लका (Repayment Schedule) का आधारमा ित�रस�नुपछ�  । महानगरले भु�ानी ता�लकाको िववरण रा�नुपन� साथै ऋणको साँवा अिन सोही अनुसार
�याज भु�ानी गनु�पन�मा ए.डी.बी.बाट �ा� दीघ�कालीन ऋण �.35 करोड 53 लाख 96 हजार, अ�य दीघ�कालीन ऋण �.40 करोड, िव�णमुती �लंकरोड ऋण �.6 करोड 62 लाख 15 हजार समेत गत
बष�को वासलात अनुसार �.46 करोड 16 लाख 11 हजार रहेकोमा यो बष� कुनैपिन ऋण थपघट नभई रकम यथावत रहेको पाइयो ।तर उ� ऋण सु�मा समावेश भएको छैन ।  उ� ऋणको भु�ानी
ता�लका पिन उपल�ध नभएको र ऋणको साँवाँ र �याज यस आ.व.मा पिन भु�ानी र लेखा�न ग�रएको पाइएन । अतः ऋणको बािष�क �याज सिहत साँवाको भु�ानी कित र किहले ह�ने भ�े �प� ह�नुपन� र
स�ब��धत अव�धमा ऋणको साँवा र �याज लेखा�न तथा भु�ानी गनु�पन� �

४६१,६११,०००

१७ �ज��सः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमाव�ल २०७७ को िनयम १०० मा सरकारी स�पित तथा �ज��स मालसामानको �े�ता रा�ने स�व��ध �यव�था छ ।जसअनुसार ��येक काया�लयले गत
आ�थ�क बष�को मौ�दान चालु आ�थ�क बष�मा ख�रद गरेको तथा ह�ता�तरण भै आएको मालसामान र व�तुगत सहायताको �पमा �ा� भएको मालसामान समेत उ�ेख गरी कुल स�पित तथा �ज��स
मालसामान प�रमाण र मु�य चालु आ�थ�क बष�मा �ललाम िमनाहा वा ह�ता�तरण भई खच� भएको प�रमाण र मु�य तथा बाक� �ज��स सामानको प�रमाण र मु�य समेत खुलाई �ज��स सामानको �े�ता
माहालेखा परी�कबाट ��वकृत ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ । �यसैग�र महालेखा िनय��क काया�लयले सव ै�थािनय िनकाय र काया�लयको लािग २०७७ �ावण दे�ख अिनवाय� �पमा PAMS �णा�ल
लागु गरेकोमा महानगरपा�लकाको छु�ै  काठमा�डौ महानगरपा�लकाको लािग सामान भ�डारण �णा�ल नामक स�टवेयर �योगमा �याएको पाईयो । उ� स�टवेयर �णा�लमा ख�ने र नख�ने दवु ैसमान
दा�खला ह�ने तथा �यसको एिककृत अिभलेख नदे�खने ��थित रहेको छ । सािवकको मलेप फाराम नं ४७ र ५२ मा िन��चत नाउको सामान एकै ठाँउमा रा�ख �पेिशिफकेशन खुलाउने गरेकोमा उ�
स�टवेयरमा �पेिशिफकेशन अनुसार िविभ� �थानमा दा�खला ह�ने ह� ँदा काया�लयमा के कित सामान क�तो अव�थामा रहेको छ भिन एिकन गन� स�ने अव�थामा नरहेकोले, एिककृत अिभलेख दे�खने
ग�र �ज��स भ�डारण र �यव�थापनको काय� तोिकएको �े�ता �णा�लको आधारमा रा�ख आ�त�रक िनय��ण �भावकारी बनाई �ज��स �यव�थापन पारदिश� बनाउनुपद�छ ।
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१८ साव�जिनक सम�वय 

सम�वयः महानगरपा�लका िभ�का सडक िव�तार तथा पूवा�धार िवकास काय��ममा महानगरपा�लका, सडक िवभाग, सडक िव�तार आयोजना, मेल�चीको आयोजना काया��वयन िनद�सनालय पूवा�धार
िवकास काया�लय लगायतका सं�था संल� भएको दे�ख�छ । िबिभ� िनकायबाट सडक मम�त, िनमा�ण तथा ��रो�ित र अ�य खानेपानी, िब�ुितकरण लगायतका काय��म एकै �थानमा स�ालन गदा�
स�झौता बमो�जमको काम घटेको, साईट प�रवत�न गरेको, भे�रयसन अड�र जारी गनु�परेको अव�था रहेको दे�ख�छ । यसो गदा� दोहोरो भु�ानी ह�ने स�भावनालाई �यून गन�तफ�  सम�वय गरी योजना तजु�मा
र ख�रद �यव�थापन ह�न आव�यक दे�खएको छ ।

�गित िववरण – राि�� य योजना आयोगको सिचवालयले तोकेको ढाँचामा चौमा�सक �गित िववरण तयार गरी सो स�ब�धमा भए गरेका सूचकमा आइपरेका स�भािवत जो�खम उपर कसरी समाधान गन�
सिक�छ सो स�ब�धमा छलफल गरी अपेि�त �गित हा�सल गन� काय��मको �गित तोिकएको ढाँचामा तयार गनु�पद�छ ।बजेट िविनयोजनको ढाँचा अनुसार िवभागगत काय��मह� उ� काय��ममा
िविनयोजन भएको बजेट अनुसारको खच� िववरण तयार नगरेको कारण बजेटमा समावेश काय��मगत �गित स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।
साथै महानगरपा�लकाबाट स�ालन भएका काय��म तथा बजेटको तोकेको ढाँचामा भौितक तथा िव�ीय �गित दे�खने गरी वािष�क ल�य �गित वा वािष�क काय�स�पादन �गित तयार गरी खच�को
उपल�धी र बजेटको प�रचालन स�ब�धमा िव�लेषण गनु�पन�मा गरेको दे�खएन । बजेट तथा खच�को उपल�धी दे�खने गरी कानूनले तोकेबमो�जम काय�स�पादन �गित िववरण तयार ग�रनुपद�छ ।

साव�जिनक परी�ण –महानगरपा�लकाले स�ालनमा �याएका काय��म, खच� तथािवभागीय �गितको स�ब�धमा भए गरेका काय�को साव�जिनक सुनुवाई र योजनाको साव�जिनक परी�णमा अपनाइने सबै
�ि�या पूरा गरी साव�जिनक लेखापरी�ण लाई �भावकारी बनाउनुपन�मा सो काय�को समय िनधा�रण नगरेको, तथा लेखापरी�ण स�ब�धी औजारह� �योग नगरेको अव�था छ । साव�जिनक सुनुवाई तथा
साव�जिनक परी�णलाई �भावकारी बनाउन परी�ण औजारह� �योगमा �याइनुपद�छ ।

१९ नीित तथा काय��म 

काठमाड� महानगरलाई सां�कृितक जीव�त शहरका �पमा अगािड बढाई िव�वमा महानगरको गौरवलाई �जव�त रा�ने, लोकक�याणकारी अवधारणा, संिवधानले प�रक�पना गरेको समाजवादतफ� को
या�ा र िवकासको �ममा आ�थ�क, सामा�जक र सां�कृितक �पमा पछाडी परेका समुदायलाई �ाथिमकतामा रा�द ैमहानगरवासीको सव�परी िहतलाई के�� भागमा राखी पारदश�ता, आ�थ�क अनुशासन
तथा सामा�जक �यायलाई अंिगकार गद� ��ाचारमु� िव�धको शासन �यव�थाको सुिन��चतता ग�रने नीित रहेको महानगरपा�लको िविभ� द�तावेजमा उ�ेख छ । िनित काया��वयनका लािग महानगरले
�मुख�पमा सुशासन, आ�थ�क तथा िव�, शहरी िवकास, पूवा�धार िवकास, शहरी यातायात, सामा�जक िवकास तथा सहकारी िश�ा �यव�थापन, �वा��य, सां�कृितक स�पदा र पय�टन, सूचना स�ार,
वातावरण िवपद �यव�थापन, भवन मापद�ड, शहरी योजना आयोग आिद काय��म स�ालन गरेको छ । तर गत िवगत बष� दे�खनै महानगरको नीित तथा काय��ममा समेिटएर पिन काया��वयन प�
�भावकारी नदे�खएका �माट�पािक� �भिट�कलपािक� �रअ�डर�ाउ�डपािक� �,फोहोर मैलाको बिग�कृत �यव�थापन लगायतका काय��म िवगतवष� दे�ख औ�याएकोमा �यसमा सुधार नभएकोले तोिकएको
काय�ह� तथा िनितिह� समयमानै काया��वयन गनु�पद�छ ।
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२० सेवा �वाहः 
न�सा दता� तथा स�प�ः महानगरपा�लकालको न�सा शाखावाट �ा� िववरण अनुसार आ व २०७६।७७ भवन िनमा�ण ईजाजत दता�  न�सा पास सं�या र िनमा�णस�प� सं�या िन�नानुसार छ। यसवाट
गत िवगत मै दता� भएका न�साह�को ईजाजत र िनमा�ण स�प� �माण प� यस आ�थ�क वष�मा आएर �दान गरेको  दे�खयो।  न�सा िबभागले गत िवगतमा दता� भई िनमा�ण स�प� �माण प� िदन
नसिकएका िनबेदकह�को समयमा िनमा�ण स�प� िदन नस�नुको कारण समेत खुलाई अिभलेख राखेको छैन। तसथ� िनमा�ण स�प� �माण प�को लागी िनवेदन िदई �माण प� पाउन बाँक� िनबेदकह�को
सं�या यिकन गरी �च�लत कानून बमो�जम यथािश� कैिफयत सिहत वा कैिफयत रिहतको िनमा�ण स�प� �माण प� उपल�ध गरी गराई िनजह�लाई स�प�ीकरको दायरामा �याउनु पद�छ।

आ�थ�क बष� न�सा दता�
सं�या

काय�स�प� सं�या

गत िवगतमा अनुमित �लएका म�ये यो बष� अनुमित �लएका म�ये ज�मा

२०७७।७८ २०२९ ३०७१ ८९ ५१८९

२१ आ�तरीक लेखापरी�णः 
महानगरपालीकाले २०७८।९।२५ मा आ�तरीक लेखापरी�ण �ितबेदन पेश  गरेकोमा  उ� �ितबेदनलाई यसै �ितबेदनको अिभ� अंशको �पामा �लईएको ले उ� �ितबेदनका �यहोराह�लाई �च�लत
कानुन बमो�जम आ�तरीक लेखापरी�ण शाखाबाटै संपरी�ण गराई सानाितना कुराह�लाई लेखापरी�ण गदा�कै बखतमा सुधार गन� लगाई त�यांक र सूचनाह�लाई टेबुलेसन र एिककरण गरी संि��
�पमा ��तुत गन� र �ितबेदनलाई पठिनय र काया��वयनयो�य बनाउने तफ�  �यान िदनु पद�छ।

२२ पे�क� �यव�थापनः

२२.१ पे�क�ः गतबष�को अ��यमा �१२८४९५९६०।७२ पे��क फछ�यौट ह�न बाँक� रहेकोमा यो वष� �याद नाघेको � ६२५११६२८\७२ पे��क फछ�ट ह�न बाँक� रहेकोमा यो बष� ६२.५ �ितशत बृि�� भै �याद
ननाघेको ६२५११६२८।६० र नाघेको �१४६४१७९११ समेत �२०८९२९५५१\०८ बाक� रहेकोले िनयमानुसार �याद नाघेको पे�क� फछ�ट गनु�पन� �
यस स�व��ध िव�तृत िववरण अनुसुिच ६ मा उ�ेख ग�रएको छ ।

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम पे�क� रकम

२२.१.१ महादेव मखन �लब २०,०००

२२.१.२ तारादेवी �मृित फाउ�डेशन १,६०,०००

२२.१.३ उपभो�ा सिमित ३ वडा ९९,०००

२२.१.४ �ी �हेपी नयाँव�ती उपभो�ा टोल सुधार सिमित २,६८,९८६

१४६,४१७,९१२
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.५ शा��तघाट ब�धातु चै�य महािवहार संघ �ीघ बहा १,६१,८८४

२२.१.६ शा��तमाग� सुधार सिमित कोटे�वर १०,१६९

२२.१.७ शा��तमाग� समाज सुधार सिमित १६,५७,०००

२२.१.८ संकटा �लब एस िव एस सी ३,१९,०००

२२.१.९ संकटा �लब भवन िनमा�ण सिमित ३,२०,०००

२२.१.१० सुनगाभा आदश� समाज कामपा १४ ८,१२,८२७

२२.१.११ �मुत घर पुन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,१५,०००

२२.१.१२ �याेित शमा� ३२,६४०

२२.१.१३ सुिशल मान�धर ५०,०००

२२.१.१४ मजुना �सलाकार ४०,०००

२२.१.१५ उमा कुमारी ब�नेत ५३,०४०

२२.१.१६ ए�रना मा�के २४,०००

२२.१.१७ ख�ग मान �े� १६,३२०

२२.१.१८ �ुव �े� ५५,०८०

२२.१.१९ िनम�ला गोसाई ( �े� ) �े� १६,३२०

२२.१.२० पाव�ती के.सी. २६,५२०

२२.१.२१ मिनषा �े� १६,३२०

२२.१.२२ मैया सैजु ५७,१२०

२२.१.२३ िमठू (न.को.) �े� ३८,७६०
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२४ यशोदा ख�ी (के.सी) १२,२४०

२२.१.२५ ल�मी देवकोटा (पौडेल) २४,४८०

२२.१.२६ िवमलेश िम� १८,३६०

२२.१.२७ �ृजना �ज.सी. ४२,८४०

२२.१.२८ शा�तादेवी ढु�ेल ४४,८८०

२२.१.२९ स�जु �े� २६,५२०

२२.१.३० सुभािशनी कमा�चाय� ७३,४४०

२२.१.३१ �सज�ना पाठक ४०,८००

२२.१.३२ उमेश भ�डारी ७५,०००

२२.१.३३ गाेिब�द आचा�य ८६,०००

२२.१.३४ �जत बहादरु थापा मगर १,०००

२२.१.३५ डा.�वण कुमार �े� ४१

२२.१.३६ दीपक पाैडेल ख�ी १,००,०००

२२.१.३७ धन �े� ४,०००

२२.१.३८ ब�ी मान नगरकाेटी २०,०००

२२.१.३९ मिणराम ढंुगाना १,३८,८९०

२२.१.४० मुरारी ख�का १०,०००

२२.१.४१ राजन भ�राई ५०,०००

२२.१.४२ रामह�र काक� ५०,०००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.४३ श�भु �साद नेपाल १०,०००

२२.१.४४ �ीहरी थापा २५,०००

२२.१.४५ िशवराज रे�मी ५०,०००

२२.१.४६ सुधा शा�य २८,०००

२२.१.४७ सुरेश कुमान �े� १०

२२.१.४८ सुरेश कुमार दाहाल ५,२०,०००

२२.१.४९ राम बहादरु म�ाती म�ाती २०,०००

२२.१.५० रामकुमार बा�काेटा २,७५२

२२.१.५१ िनम�ला गोसाई ( �े� ) १,५०१

२२.१.५२ धम� महज�न २५,०००

२२.१.५३ िशवभ� शमा� २,०००

२२.१.५४ सरकरिदप �े� ६५,०००

२२.१.५५ आइ िब एस क��ट��सन ए�ड सिभ�सेज �ा.�ल. ६,००,०००

२२.१.५६ इ�फाे�सस नेपाल पाकाे �यूराेड काठमा�डाै १,७४,०२०

२२.१.५७ िड.ए�ड िब ट� ेड �लंक ६५,५७८

२२.१.५८ का�म�डप क�ट��सन �ा.�ल. ९,००,०००

२२.१.५९ का�म�डप क��ट��सन �ा.�ल. २१,६०,०००

२२.१.६० बाबा ट� ेड �स��डकेट २,२५०

२२.१.६१ महज�न िनमा�ण सेवा ४,८३,१०३
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.६२ व�ड� वाइड/कंडेल/के.ए�ड के.जी जेभी ७२,००,०००

२२.१.६३ िव.एल. िनमा�ण सेवा ८०,७५१

२२.१.६४ शेरावेशी िनमा�ण सेवा २०,०००

२२.१.६५ सनसाइन क��ट��सन ४७,५१४

२२.१.६६ सुिम�ा िनमा�ण सेवा १,६१,९०५

२२.१.६७ सुवास िनमा�ण सेवा २,४६,०००

२२.१.६८ साइिन��टार क��ट��सन २,८०,७११

२२.१.६९ ह�र ह�र िनमा�ण ए�ड एभरे� क��ट��सन २१,४०,०००

२२.१.७० िहम�खला िनमा�ण सेवा ए�ड सनसाइन क��ट��सन जे.िभ. ५,३५,०००

२२.१.७१ काठमाडाै उप�यका खानेपानी �लिमटेड १६,९५,७५८

२२.१.७२ नेपाल ह�तकला महासंघ ६,००,०००

२२.१.७३ छ�पाटी िन.शू�क िचिक�सालय २,५०,००,०००

२२.१.७४ आ�था वृ�ा�म के�� १,८१,०००

२२.१.७५ अपांगता भएका �यि�ह�का लािग �वावल�बन जीवन प�ती के�� ४,००,०००

२२.१.७६ काठमाड� उप�यका नगर िवकास योजना अनामनगर ५६,७०३

२२.१.७७ नेपाल खु�ा �यापार संघ टेकु पचली ३०,०००

२२.१.७८ बालबा�लका �याहार �लब ५,९३,०००

२२.१.७९ र��जतकार समाज १,४०,०००

२२.१.८० लु��वनी जागरण नेपाल ६६,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.८१ िव�ोदय मा�यिमक िव�ालय १,००,०००

२२.१.८२ ��य ��य कला तथा िव�ान �ित�ान ४६,७५,०००

२२.१.८३ नेपाल िभिडयो ि�यशन ए�ड मोर �ा. �ल. १,६८,७५०

२२.१.८४ �ी घ िवहार ८,००,०००

२२.१.८५ जिडबुिट उ�पादन तथा �शोधन क�पनफ �ल ४४,०००

२२.१.८६ नगर िबकास �िश�ण के�� २,०८,४५३

२२.१.८७ नेपाल चे�वर अफ कमस� १५,००,०००

२२.१.८८ नेपाल मधुमेही समाज ५०,०००

२२.१.८९ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ५८,५९,३४१

२२.१.९० �य ुधा�े यवुा �लब ३८,०००

२२.१.९१ नवजागरण साँ�कृितक समुह ८५,०००

२२.१.९२ फोहरमैला �ब�ध तथा �ोत प�रचालन के�� ३०,७२,१४३

२२.१.९३ मिहला सराेकार के�� १३,०००

२२.१.९४ नघल यवुा समुह ७२,५००

२२.१.९५ साझा सेवा (सहकारी सं�था) �ल. ४०,००,०००

२२.१.९६ १९ वडा सामुदाियक िवकास समाज २५,०००

२२.१.९७ अ�धकारका लािग पह� ंच नेपाल १,५००

२२.१.९८ आभास मेिडया ई�टरनेशनल ५९,६६४

२२.१.९९ उप�यका ट� ािफक काया�लय १,४५,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.१०० के���य मान�धर संघ २,००,०००

२२.१.१०१ केयर फर केयर १०,०००

२२.१.१०२ ��लन इन�ज� नेपाल १,४३,९००

२२.१.१०३ काठमाड� उप�यका नगर िवकास सिमित ७,००,०००

२२.१.१०४ काठमाड� एिनमल िट� टमे�ट से�टर १,००,०००

२२.१.१०५ काय�रथी िवभाग िनवेश जंगी अ�ा २०,०००

२२.१.१०६ कोिहिट पािट ढु�ेधारा �जणो�ार ४,००,०००

२२.१.१०७ गण महािवहार प�रय�� गणबहाल २,००,०००

२२.१.१०८ गणेश गुठी खल ४०,०००

२२.१.१०९ �ािमण िवकास िनर�तर सहयोग ५०,०००

२२.१.११० चमित िमसा पुच� २५,०००

२२.१.१११ �योित बाल गृह २०,०००

२२.१.११२ �ज�ा �हरी काया�लय १,२०,०००

२२.१.११३ ि�भुवन िव�व िव�ालय इ��जिनय�रङ अ�ययन सं�था १,९९,२९५

२२.१.११४ नेपाल �लिप गुिठ २,५०,०००

२२.१.११५ नेपाल ह�तकला महासंघ ४००

२२.१.११६ पचली भैरब ितते�रयो कराँते डोजो १२,५००

२२.१.११७ ��ा भवन १०,०००

२२.१.११८ ��ा मिहला िव�ालय १२,०००
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�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.११९ पूवा�धार िवकास मंच १०,०००

२२.१.१२० बिडमा�लका म��ट�पोज क�स�टे�सी �ा.�ल १,५००

२२.१.१२१ महानग�रय ट� ािफक �हरी महाशाखा १,५०,०००

२२.१.१२२ मिहला ि�या�सल समाज नेपाल १६,५००

२२.१.१२३ मिहला �सज�निशल के�� १०,०००

२२.१.१२४ मानव सेवा आ�म ४९,१७०

२२.१.१२५ मोड�न क�या म��टपल कलेज २,५०,०००

२२.१.१२६ यथु �यान ७,०००

२२.१.१२७ राउटे उ�थान �ित�ान नेपाल १०,०००

२२.१.१२८ राि�� य जे� नाग�रक महासंघ ८,००,०००

२२.१.१२९ िव�व नाग�रक मंच १५,०००

२२.१.१३० िवशाल नगर पु�तकालय १०,०००

२२.१.१३१ �ी कुमारी �लब २,२४,२१७

२२.१.१३२ �ी कृ�ण म��दर पखा�ल पुन िनमा�ण सिमित १,५८,०००

२२.१.१३३ िशवश�� कुलदेवता ५०,०००

२२.१.१३४ संगालो बाल कला मंच ५००

२२.१.१३५ सम� िवकास सेवा के�� १,५००

२२.१.१३६ समाज प�रवत�नको लािग एकता ६०,०००

२२.१.१३७ संय�ु उ�ोम �यापार �यवसायी महासंघ के���य सिमित ७,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.१३८ सवाल बहाल उपभो�ा किमिट २,७०,९२९

२२.१.१३९ सामुदाियक �वा��य तथा िवकास के�� १७,५००

२२.१.१४० नेपाल बाल संगठन ४९,०००

२२.१.१४१ अिट�क बेलफेयर एशो�सयसन नेपाल १,६०,०००

२२.१.१४२ अ�जाइमस� िव�मृित समाज नेपाल २,००,०००

२२.१.१४३ आय� समाज ५००

२२.१.१४४ �यापु महागु�थ काठमाड� महानगर सिमित १,६०,०००

२२.१.१४५ नेपाल अ�वेषक समुह ४,४०,०००

२२.१.१४६ नेपाल कु�रोग िनवारण संघ २८,८०,०००

२२.१.१४७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ८,५९,७८५

२२.१.१४८ पुनरावेदन अदालत पाटन ४,३७०

२२.१.१४९ महानग�रय �हरी आय�ुको काया�लय ५०,०००

२२.१.१५० महानग�रय �हरी पहरा गण मु�यालय ५०,०००

२२.१.१५१ सूचना तथा संचार म��ालय ३,८२,६१२

२२.१.१५२ सव�नाम ८०,०००

२२.१.१५३ �स ए�ड के एशो�सय�स १८,३९,०००

२२.१.१५४ अपांगता भएका �यि�ह�कालािग �वावल�बन �जवनप�ित के�� ४,००,०००

२२.१.१५५ उ�कृ� �सप िवकास के�� ९,९००

२२.१.१५६ का.म.पा ५ वडा काया�लय ३,००,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.१५७ का.म.पा. १२ काया�लय १,३६,७८२

२२.१.१५८ का.म.पा. १९ काया�लय ५२,९३९

२२.१.१५९ काठमाडाै उप�यका खानेपानी �लिमटेड ६,९०,४४५

२२.१.१६० जु� बा�ण य�� काया�लय ५५,०००

२२.१.१६१ ट� �लबस सेवा १२,५०,०००

२२.१.१६२ ता��सपाखा सामुदाियक अ�ययन के�� ३४,६५०

२२.१.१६३ नेपाल समप�ण सामा�जक म� १,००,०००

२२.१.१६४ िनजामती कम�चारी �ीमित संघ २,००,०००

२२.१.१६५ राि�� य अपांग बाल सहायता संघ नेपाल १,६०,०००

२२.१.१६६ स�गु� सेवा कुटु�ब म��ादेवी म��दर २,४७,५००

२२.१.१६७ �वी�वसःकाेटी गुथी १,००,०००

२२.१.१६८ �ी कमलादी गणेश िवकाश तथा जा�ापव� सहयोग सिमित २४,५८,४०५

२२.१.१६९ देवी नाच (दी �याखं)�व�न� तथा संर�ण सिमित २४,८४,३४४

२२.१.१७० �ी �ह�मु�हय�वा द�गु�थ संर�ण सिमित २५,३८,०००

२२.१.१७१ आगंछँे संर�ण सिमित ६,९७,२१६

२२.१.१७२ ढ�काे जे� नाग�रक संर�ण उपभाे�ा सिमित १६,४९,०००

२२.१.१७३ ��ाकुमारी राजयोग उप सेवा के�� १६,४४,०००

२२.१.१७४ जनमाग� टाेल सुधार सिमित १८,२२,३००

२२.१.१७५ कामा�रोङ िवकास समाज , नेपाल ३०,२०,०००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.१७६ जन माग� उपभाे�ा सिमित १०,२०,०००

२२.१.१७७ दया�वर महादेब म��दर भजन पािट घर िनमा�ण सिमित १२,३५,३८५

२२.१.१७८ अफलडोल टोल सुधार सिमित ल�लतपुर उ म नपा ३ र ४ ५,००,०००

२२.१.१७९ अमृतमाग� िव�तार तथा सुधार सिमित १०,३९,०००

२२.१.१८० आया�वलािकत�वर सेतो म��छ��नाथ सुधार सिमित ४,१२,५००

२२.१.१८१ इचंगु सामुदियक तथा खेलकुद िवकास समाज १,३२,०००

२२.१.१८२ इटुबहाल भुिमगत खानेपानी �ांक� उपभो�ा सिमित १३,४५,०००

२२.१.१८३ उि�माग� उपभो�ा सिमित ६,००,०००

२२.१.१८४ उपभो�ा सिमित सानेपा साँचल ७५,०००

२२.१.१८५ उमादेवो म��दर भौितक संरचना िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,२५,०००

२२.१.१८६ कुमारीगाल टोल सुधार सिमित ७,७६,०००

२२.१.१८७ कुमारीमाई माग� उपभो�ा सिमित कामपा २ १,६४,०००

२२.१.१८८ कृ�ण महािव�ण ुम��दर पुन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ८,८०,०००

२२.१.१८९ �े�पाटी ढ�को इ��ायणी उपभो�ा सिमित ५,०००

२२.१.१९० का��त संगम माग� टोल सुधार उपभो�ा सिमित ३,०९,६००

२२.१.१९१ का��तपुर डे�टलमाग� उपभो�ा सिमित ७,६१,०००

२२.१.१९२ का�ल�ोक उपभो�ा सिमित १,६०,०००

२२.१.१९३ कोटदेवी सुय�कोट िडपवो�र� िनमा�ण उपभो�ा सिमित कामपा ३२ कोटे�वर ११,५४,०००

२२.१.१९४ खानेपानी िनमा�ण सिमित ५०,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.१९५ गणेश व�ती िवकास सिमित ३,५५,०००

२२.१.१९६ गोदार गाउ ढल िनमा�ण सिमित ४५,०००

२२.१.१९७ च�पथ का��त अ�पताल बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ७२,०००

२२.१.१९८ च�पथ �सतापाइला राकुलो बाटो संर�ण एवं ढल िनमा�ण सिमित ९९,०००

२२.१.१९९ च�खु माग� टोल सुधार सिमित १,४६,०००

२२.१.२०० च�खु व�ती सुधार सिमित २,२०,०००

२२.१.२०१ ज�गनाथ म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमित ८,७८,०००

२२.१.२०२ �याबहा �याय�ह पुच १,००,०००

२२.१.२०३ जागृितनगर िवकास सिमित २,८९,९९९

२२.१.२०४ टोल सुधार सिमित �य�ुलाजा पुतलीसडक ७,६४,०००

२२.१.२०५ ड�ु आवास यवुा सिमित १,७३,०००

२२.१.२०६ तमु माग� ढल िनमा�ण सिमित २,३७,२२२

२२.१.२०७ �ाेबँु टाेल उपभाे�ा सिमित ४८,९३८

२२.१.२०८ �ौछे पाटी पुन िनमा�ण उपभो�ा सिमित कामपा ५ हाँडीगाउ ८,९५,०००

२२.१.२०९ धम�पुरी माग� ढल िनमा�ण सिमित २,००,०००

२२.१.२१० नेपाल वाल संगठन ढल िनमा�ण उपभो�ा सिमित ४,०७,०००

२२.१.२११ नमुना टोल सुधार तथा वातावरण संर�ण सिमित १,१५,५००

२२.१.२१२ प� का��मरी तिकया तिकया उपभो�ा सिमित १,७२,०००

२२.१.२१३ प�ािहटी माग� �सफल ७ १,००,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२१४ �गितिशल उपभो�ा सिमित ६,५९,०००

२२.१.२१५ िप�ला�थान उपभो�ा सिमित २९,०००

२२.१.२१६ िपपलवोट माग� टोल सुधार सिमित कामपा ३३ ९२,३१०

२२.१.२१७ बेखमाग� खहरे खोला उपभो�ा सिमित १,७९,३५०

२२.१.२१८ बु�माग� टोल सुधार सिमित ९,८०,०००

२२.१.२१९ बसु�धारा सुधार तथा िवकास आयोजना ७३,१५४

२२.१.२२० बा�बष�मेला �ािचन इनार मम�त उपभो�ा सिमित ६४,५८०

२२.१.२२१ बौ� �तुपा म�डला मम�त तथा ढल िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५,००,०००

२२.१.२२२ भुगोल पाक�  सुधार सिमित १४,२०,०००

२२.१.२२३ भुगोलपाक�  पुन िनमा�ण सिमित नयाँसडक कामपा २२ ११,००,०००

२२.१.२२४ भुगोलपाक�  सुधार तथा �यव�थापन सिमित २०७६ १४,४०,०००

२२.१.२२५ भवन िनमा�ण सिमित िव�वशा��त िचरण िमलन के�� १०,९९,०००

२२.१.२२६ मगता पाँचमुरी खानेपानी िनमा�ण तथा उपभो�ा सिमित २,३१,०००

२२.१.२२७ मैि�पुण� महािवहार संर�ण सिमित ३२,९६,०००

२२.१.२२८ मनमाने�वरी उपभो�ा सिमित ७,७९,१८९

२२.१.२२९ मयलवारी टोल सुधाचर समाज कामपा १२ १५,२७,०००

२२.१.२३० महज�न ग�ी �लंक माग� उपभो�ा सिमित १,४६,०००

२२.१.२३१ य�खाबहाल पुन िनमा�ण सिमित ८,८०,०००

२२.१.२३२ ��मती टोल सुधार सिमित ९७,२००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२३३ राजपथ माग� उपभो�ा सिमित २,१२,०८३

२२.१.२३४ रामच�� म��दर �जण��ार सिमित एवम् स�ब��न सिमित १,००,०००

२२.१.२३५ ला�ज�पाट नस�रीमाग� टोल सुधार सिमित १,३२,०००

२२.१.२३६ वन�थ�ल सव �टेशन नयाँव�ती टोल सुधार सिमित ८००

२२.१.२३७ िवनायक नगर समाज ५७,९९८

२२.१.२३८ िवशालनगर च�पथ मुल सडक सुधार सिमित ३,५३,५४८

२२.१.२३९ िव�णमुित टंके�वर बगैचा िनमा�ण उपभो�ा सिमित १३,१५,०००

२२.१.२४० िव�णमुाग� बस�तनगर टोल सुधार सिमित २,७८,७८६

२२.१.२४१ सुनाखरी टोल सुधार समाज कलंक� ४,४७,०००

२२.१.२४२ समाज िवकास छा�ाबास िवजे�वरी १,००,०००

२२.१.२४३ �वय�भु �सतापाइला ढल तथा टोल सुधार उपभो�ा सिमित ३,०००

२२.१.२४४ सुवण� माग� उभो�ा िनमा�ण सिभित ५,३०,२००

२२.१.२४५ साकुना माग� उपभको�ा सिमित कामपा २ १,४३,१४५

२२.१.२४६ सामुदाियक तिकया ग�ी ढल िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,४९,०००

२२.१.२४७ सामुदाियक िवकास सहकारी म� बालाजु हाइट २,९०,०००

२२.१.२४८ सामुदाियक शहरी �वा��य ��लिनक िवजय कृ�ण �े� ७,१९,०००

२२.१.२४९ सामुदाियक सेवा के�� १५,०००

२२.१.२५० साव�जिनक प�क� बाटो िनमा�ण योजना ३,१२,५२४

२२.१.२५१ �सलडोल माग� सुधार सिमित एरािहटी ९६,३६५
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२५२ हाँडीगाउ ढल िनमा�ण उपभो�ा सिमित २०,०००

२२.१.२५३ ताना देवी �तारणी भवाणी संर�ण सिमित १,४३,१५५

२२.१.२५४ बागमती �े� ढल िनमा�ण १,२६,०००

२२.१.२५५ मैित देवी �े� �ब�ध सिमित ४६,०००

२२.१.२५६ म� उपभो��ा सिमित १९ वडा २१,८६६

२२.१.२५७ जोिश देवल �जण�दार काय� सिमित २,००,०००

२२.१.२५८ नास � �जण�दार सिमित १,४०,२६१

२२.१.२५९ मीमननी बहा �वाफा � छ� मम�त सुधार सिमित २,००,०००

२२.१.२६० �सि� गणेश पुजा सिमित ३१,५२०

२२.१.२६१ िकरेपानी धुलेचाैर दाेभान माेटर बाटाे िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ७५,०००

२२.१.२६२ मानेडाँडा मरानघाट शैया िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ६९,३००

२२.१.२६३ ताना देवी �तारणी भवाणी संर�ण सिमित १

२२.१.२६४ िवनोद �साद �सलवाल १,००,०००

२२.१.२६५ ऋिष �साद भुसाल २८,५६०

२२.१.२६६ गाैतमर�न ब�ाचाय� ४०,८००

२२.१.२६७ दगुा� देवी अ�धकारी २४,४८०

२२.१.२६८ िनर�जनी �े� ४६,९२०

२२.१.२६९ प� कुमारी लाेहनी ६९,३६०

२२.१.२७० बस�ती पाेखरेल २०,४००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२७१ िमना �े� १६,३२०

२२.१.२७२ शारदा थापा २०,४००

२२.१.२७३ सुिनता �े�ी बाेहरा ३८,७६०

२२.१.२७४ सुर�ा शमा� २८,५६०

२२.१.२७५ सर�वती पने� ३०,६००

२२.१.२७६ सुिशला व�ती ४४,८८०

२२.१.२७७ सािव�ी ख�का ४४,८८०

२२.१.२७८ �सता माया �जरेल ६३,२४०

२२.१.२७९ अजु�न पुडासैनी ४०,०००

२२.१.२८० िदपक गजुरेल १,२५,०००

२२.१.२८१ सुिदप गौतम ६,५००

२२.१.२८२ �जवन �े� ५०,०००

२२.१.२८३ शाैरभ गाैतम ९९,९७०

२२.१.२८४ अजय मगर २,७५२

२२.१.२८५ अ��वका अया�ल, ११ वडा सद�य २०,०००

२२.१.२८६ आन�द खडका, अ�य� ४ वडा ३०,०००

२२.१.२८७ कुमार खडका २,७५२

२२.१.२८८ कृ�ण लाल �े�, अ�य� १ वडा ३०,०००

२२.१.२८९ कृ�ण वहादरु ब�ाचाय�, अ�ष� १२ वडा ८०,०००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.२९० कृ�ण शमा� अ�धकारी, अ�य�३५ वडा ३०,०००

२२.१.२९१ कालु पाेडे ४०,०००

२२.१.२९२ गंगा देवी िव�वकमा�, अ�य� २९ वडा ३०,०००

२२.१.२९३ गाेपाल महज�न २,७५२

२२.१.२९४ गाेपी नेपाली, उप��ख, िदपायल �सलगुढी न.पा. २०,०००

२२.१.२९५ गाेिव�द लािमछाने, अ�ष� ३४ वडा ३०,०००

२२.१.२९६ गाेिव�दा �ेषठ, अ�ष� १९ वडा ३०,०००

२२.१.२९७ च�� लामा २,७५२

२२.१.२९८ िचर��वी कँडेल, अ�य� १४ वडा १५,०००

२२.१.२९९ �ान वहादरु थापा, भरतपुर १२ वडा ५००

२२.१.३०० जयकृ�ण सुवेदी २,७५२

२२.१.३०१ देवे�� �े�, अ�य� ११ वडा ३०,०००

२२.१.३०२ िदग�वर म�डल ४,९००

२२.१.३०३ �यान गाेिव�द र��त, �ितिनधी सात द�लय संय�� ६५,०००

२२.१.३०४ धम�राज शा�य, अ�य� २१ वडा ३०,०००

२२.१.३०५ �ुव �साद बा�काेटा, अ�य� १० वडा ३०,०००

२२.१.३०६ नारायण कृ�ण �े�, अ�य� ३० वडा ३०,०००

२२.१.३०७ िनम�ला िगरी, ना.सु. �था.िव. मं. २,५००

२२.१.३०८ पु�षाे�म कार��त २,७५२
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.३०९ पवन भ�राइ २,७५२

२२.१.३१० पासा� तामा� २,७५२

२२.१.३११ फुपा� शेपा� २,७५२

२२.१.३१२ बुि� बहादरु लामा तामाग, अ�य� १५ वडा ३०,०००

२२.१.३१३ बालकृ�ण अ◌ाचा�य, अ�य� ९ वडा ३०,०००

२२.१.३१४ भगवान शा�य, वडा सद�य २६ २०,०००

२२.१.३१५ मिनषा �े�, अ�य� ३३ वडा ४०,०००

२२.१.३१६ महे�� �वज जाेशी, अ�ष� २० वडा १५,०००

२२.१.३१७ महे�� िवलास जाेशी, अ�य� १७ वडा ३०,०००

२२.१.३१८ महे�� शाही, अ�य� १८ वडा १५,०००

२२.१.३१९ महेश शा�य २,७५२

२२.१.३२० याेगे�� कुमार �े�, अ�य� १ वडा ३८,०००

२२.१.३२१ ��राम कार��त २,७५२

२२.१.३२२ रमेश डंगाेल, २ वडा अ�य� ३०,०००

२२.१.३२३ रिवलाल �े�, अ�य� २७ वडा ३०,०००

२२.१.३२४ राज कुमार लामा २,७५२

२२.१.३२५ राजन �े�, �था.िव. म. १,०००

२२.१.३२६ राजेश तामा� २,७५२

२२.१.३२७ रामकृ�ण थापा, अ�य� १६ वडा ३०,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.३२८ रामकृ�ण मालाकार ४५,२५२

२२.१.३२९ रामे�वर �साद अया�ल २,७५२

२२.१.३३० राेशन �सलवाल, अ�ष� १३ ३०,०००

२२.१.३३१ िव�क� जंग राणा, अ�य� १७ वडा ३०,०००

२२.१.३३२ िव�म अ�धकारी ३५,२८०

२२.१.३३३ िवकास डंगाेल, अ�य� २६ वडा ३०,०००

२२.१.३३४ �याम कृ�ण के.सी. ९ वडा अ�य� १,००,०००

२२.१.३३५ �याम िच�कार, २६ वडा अ�य� १,००,०००

२२.१.३३६ शुरेश पुडासैनी १४,५००

२२.१.३३७ शु�सल िबलास ब�ाचाय�, अ�य� २५ वडा ३०,०००

२२.१.३३८ शा�ल�ाम �रजाल ५९,०१६

२२.१.३३९ सुधार देउला २,७५२

२२.१.३४० सुिनल शाही २,७५२

२२.१.३४१ सुय�लाल �जापित, अ�य� ५ वडा १५,०००

२२.१.३४२ सुिशला �े�, ३० वडा सद�य २०,०००

२२.१.३४३ ह�र कृ�ण डंगाेल २२ वडा अ�य� १,००,०००

२२.१.३४४ ह�र वहादरु �सलवाल, ४ वडा सद�य ४०,०००

२२.१.३४५ ह�रवाेल �े�, अ�य� ७ वडा ३०,०००

२२.१.३४६ हंस राज कमा�चाय�, अ�य� ८ वडा ३०,०००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२२.१.३४७ िहरादेवी खड�गी, अ�य� ३१ वडा ३०,०००

२२.१.३४८ िपता�बर गुरागाँई २५,०००

२२.१.३४९ सुिनल शमा� २,५००

२२.१.३५० �जवन भ�डारी २०,०००

२२.१.३५१ अिनल �सहं धामी २,०००

२२.१.३५२ ई�� कुमार खा�याहा� राई १५,०००

२२.१.३५३ िटका पाेडे १०,०००

२२.१.३५४ दीपक तामा� ५,०००

२२.१.३५५ नरे��मान शा�य ३३,५००

२२.१.३५६ नरेश कुवंर १०,०००

२२.१.३५७ नराे�म बै� १,००,०००

२२.१.३५८ �ेम बहादरु लामा १५,०००

२२.१.३५९ िबजयमान शा�य ९,९५०

२२.१.३६० मनाेज थापा ५,०००

२२.१.३६१ मैया पाेडे १५,०००

२२.१.३६२ महेश लईटेल २२,०००

२२.१.३६३ यवुबराज सं�ाैला ३८,०००

२२.१.३६४ र��मला �जापती १,२६,३६८

२२.१.३६५ राजु पोडे १५,८४०
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२२.१.३६६ राधा कुमारी �े� १५,०००

२२.१.३६७ लजली ब�ाचाय� २२,०००

२२.१.३६८ सुराेज �साद दवुाल १७,०००

२२.१.३६९ देवकुमार लामा वडा ६ अ�य� १५,०००

२२.१.३७० अिडयाे िभजुयल ६,७८,२७६

२२.१.३७१ आ.एस. इ�टर�ाइजेज १,०००

२२.१.३७२ एन.एस.ट� ेड ए�ड स�लायस� ८७,०१०

२२.१.३७३ िड�जटल कलर ���न �ा.�ल. १,५५०

२२.१.३७४ �याैपाने इ��जिनय�रङ १,७९,९३९

२२.१.३७५ पिव� ट� ेडस� ए�ड जनरल स�लायस� २,४२०

२२.१.३७६ भेराइटी ि��टस� �ा.�ल. १,६००

२२.१.३७७ महाशि� हयमु पाइप उ�ोग �ा.�ल. ६३,८८६

२२.१.३७८ यू.जे. स�लायस� ८३,३५०

२२.१.३७९ सेभ द इ�भायरमे�ट फाउ�डेशन १,००,०००

२२.१.३८० आचाय� िनमा�ण सेवा ३,२५,०००

२२.१.३८१ टुनाल देवी यनेु�को संघ १,९८,९९१

२२.१.३८२ डा�स क�चर आट� से�टर १,०९,७२५

२२.१.३८३ िडजाइनको नेपाल २२,०००

२२.१.३८४ धोिबघाट प�रसर ढल उपभो�ा सिमित १,००,०००
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२२.१.३८५ नेपाल बार एशो�सएसन ३०,०००

२२.१.३८६ �य ुहोराइजन क��यटुर लिन�� से�टर ६,७८०

२२.१.३८७ िमतेरी पुल सामुदाियक िव.सिमित १,०७,४०१

२२.१.३८८ रालुका देवी िनमा�ण सेवा २,५९,०००

२२.१.३८९ �ी िव�ोदय �ाथिमक िव�ालय १८,४५१

२२.१.३९० सगरमाथा आरोिह संघ २,१०,०००

२२.१.३९१ सडक िवभाग िडिभजन सडक ४,२५,०००

२२.१.३९२ �व.िव.य ुअमृत साइ�स �या�पस २२,०००

२२.१.३९३ �व�छ उजा� नेपाल अनामनगर २,१०,०००

२२.१.३९४ सं�कृित संर�ण तथा िवकास समाज ग�गबु ५०,०००

२२.१.३९५ सांि�ला माइ�ो�स�टम �ा.�ल ३४,४८०

२२.१.३९६ अलाइ�सटेक �ा.�ल ८१,९२५

२२.१.३९७ अशािह इ�टर�ाइजेज ३,५४,८३८
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२२.२ पे�क� ◌्बाँक�को िववरणः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७४(३) मा तोिकएको �याद  िभ� पे��क फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ ।  िन�नानुसारको �यि� तथा सं�थाको नाममा
िनयमानुसार फछ�ट नभई बाक� रहेको पे�क� िन�नानुसार फछ�ट गनु�पद�छ ।

�.स िववरण रकम

    1.         कम�चारी २०८१२३३।१३

    2.         िनमा�ण �यवसािय १५३५६२५५।९२

    3.         सं�थागत ९०१५०३३५।२८

   4.         उपभो�ा सिमित ९४३५५११७।७३

    5.         �यि�गत ३१५६४०८

    6.         आपूित�कता� ३८३०२०१

 ज�मा २०८९२९५५१।०८

२३ जगेडा तथा कोषः 
गत बष� पेश गरेकोिव�ीय िववरणमा जगेडा तथा कोषमा � १६ करोड ९६ लाख ९८ हजार पुगेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
क. कुनै पिन िनकायमा छु�ै �योजनका िविभ� कोषह� �थापना भई तोिकए बमो�जमका काय�ह� स�पादन ह�ने गद�छन् । कोष साधारणतया धना�मक मौ�दातमा रह�छन् । हानगरपा�लकाको िव�ीय
िववरण प�र�ण गदा� वासलातको अनुसुची–१ मा रहेको काठमा�ड� महानागरपा�लका कोष �.9,77,39,557।-र �ी गणेशमान ई.एन.टी.हेड नेकमा �.35,44,668।78 ऋणा�मक मौ�दात रहेको दे�ख�छ,

जुन सव�मा�य लेखाका �स�ा�तह� अनुसार ��तुत ग�रएको पाइएन्  भिन गतवष�को लेखापरी�णमा उ� �यहोरा औ�याएतापिन हालस�म सुधार भएको छैन । जगेडा कोष तफ�  आ ब २०७६।७७ को 
अ��यस�म उ�ेख भएको � १६९६९८४६०।१४ चालु आव २०७७।७८ को िव��य िववरणमा समावेश नभएकोले िव��य िववरणमा समावेश गरी अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np36 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२४ अव�डाः 
�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 । महानगरपा�लकाले यो बष� महानगर िवशेष पूवा�धार काय�ह� अ�तग�त काय��मको �.स ३६२ दे�ख ३६७ स�मका ६ वटा
काय��ममा �१८ करोड ६८ लाख ६ हजार अव�डा राखेको छ । बजेट अव�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यवाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�=स काय�ह� रकम

३६२ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म ३५०६२

३६३ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म ५२४८६

३६४ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म ५८८७२

३६५ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म १५०००

३६६ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म २५३८५

३६७ महानगर िवशेष पुवा�धार काय��म  १०१

 ज�मा १८६८०६

२५ अ�तर सरकारी

२५.१ ३०।०७८।३।२३ नेपाल ने�िहन संघलाई िदएको पे��क � २लाख फछ�ट गरी �३लाख खच� लेखेको समेत � ५लाख खच� लेखेको छ । उ� खच� म�ये िविभ� �ज�ाका ११ जना �ि�िविहनह�लाई ३
मिहने आधारभुत क��यटुर ता�लम िदएको र २६ जना �ि�िविहनह�लाई �ित �यि� �१२००० को दरले िवउ पू�ज समेत िवतरण गरेको आधारमा पे��क फछ�ट गरी खच� लेखेको पाईयो । य�िप
�ित�यि� � १२ हजारको दरले चालु आ.बमा उपल�ध गराएको �३१२००० र िवगत बष�मा समेत िवउ पू�ज उपल�ध गराएको भएसो समेतको िववरण पेश नभएकोले  अ�ाव�धक अिभलेख पेश
ह�नुपद�छ ।

१. ३२।३।२३ आ.ब २०७७।७८ को लैिगक िहंसा �भािवत िपिडत तथा साहारािविहन अपा�ता भएका मिहलाको पु�था�पना गृह संचालन गन� काठमा�डौ महानगरपा�लकाको िमित २०७७।१२।१७ को
स�झौता बमाो�जम संचालन भएको भिन पे��क फछ�ट ३२०००० गरी बाँक� रकम भु�ानी समेत ८००००० खच� लेखेकोमा स�झौता तथा खच�को स�कल िवल पेश नभएको �

८००,०००
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२५.२ ३३।३।२३ राि�� य अपा� महासंघ नेपाल र सामा�जक िवकास िवभाग िवच २०७७।१२।३० मा भएको स�झौता बमो�जम अपा� भएका �यि�ह�को हक अ�धकार संर�णका लािग काय��म संचालन गन�
�२० लाख खच� गरेको छ । तर उ� पूरक स�झौता पेश नभएको तर राि�� य अपा� महासंघ नेपाल को तफ� वाट अ�य� िम�लाल शमा� तथा सहजकता� राजु व�नेतिवच स�झौता भएको दे�खदा महासंघले
सहजकता�सँग स�झौता गनु�को औिच�य नदे�खएको तथा भु�ानी िववरणमा स�कल िवल भरपाई पेश नभएको �

२,०००,०००

२५.३ ३४।३।२३ मिहला बालवा�लका तथा जे� नागरीकम��ालयवाट आ=ब २०७७।७८ सालको जे� नागरीक अपा� भएका �यि�, मिहला र वालवा�लकाको �े�मा काम गन� सं�थालाई �थािनय तह
काठमा�डौ महानगरपा�लका माफ� त �दान गरीने सशत� अनुदान अ�तग�तका काय��म संचालन गन� काय��म संचालन गन� का.म.पा र राि�� य बिहरा महासंघ नेपाल िवच भएको स�झौता अनुसार पे��क
फछ�ट गरी भु�ानी समेत �४४९१९१३ राि�� य बिहरा महांसघ लाई भु�ानी िदएकोमा सफलिवल भरपाई पेश नभएको �

४,४९१,९१३

२५.४ ४१।३।३० महानगर र इनेपाल िवच भएको स�झौता अनुसार १८ जनालाई चलाए मान कृितम हात िनमा�ण गरी िनशु�क जडान गन� गरी �१० लाखको सं�झौता भएकोमा ४ लाख पे��क फछ�ट गरी
बाक� रकम भु�ानी समेत �१० लाख खच� भएकोमा सेवा�ा� गन� १८ जना �यि� सिहत स�कल िवल भरपाई संल� नभएको �

१,०००,०००

२५.५ ३९।३।२९ िहमोिफ�लया सोसाईटी नेपाललाई महानगरसँग भएको स�झौता अनुसार औष�ध �टोरको लािग �याकअप सोलार रा�ने काय�को लािग � २लाख ४० हजार पे��क फछ�ट गरी बाँक� रकम
भु�ानी समेत �५५०००० खच� लेखेकोमा सोलार जडान तथा ख�रदको �माण संल� नभएको �

३४००००११३ ३।०७८।३।२२ वाट महानगरपा�लका र िनल िहरा समाज िवच यौिनक तथा लैिगक अ�पसं�यक ह�को जन चेतना तथा शसि�करणका लािग �सपमुलक ता�लम �दान गन� गरी
काय�ह� ��वकृत गरी स�झौता भएकोमा मिहला बालवा�लका तथा जे� नागरीक म��ालयवाट ��वकृत �लएर १७७ जनालाई राहत िवतरण गरेको भिन पे��क फछ�ट गरी � ४ लाख खच� लेखेको छ । तर
��वकृत काय��म भ�दा फरक काय��मह�मा खच� गरेकोमा म��ालयको ��वकृित सिहतको िवतरणको िववरण पेश गनु�पन� �

९५०,०००
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२६ पदा�धकारी सुिवधाः 
 �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिबधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थािनय तहका पदा�धकारी, सद�य र सभाका सद�यह�ले आफू िनवा�िचत भई पद तथा गोपिनयताको सपथ
�लई काम सु� गरेको िमित दे�ख अनुसूिच १ मा उ�ेख भएबमो�जमको मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था भएकोमा सव��च अदालतले २०७६ काित�क १ बाट उ� सुिवधा खारेज गरेप�चात बागमती �देश
सरकारले उ� ऐन संसोधन गरी  २०७७ बैशाख ३ मा राजप�मा �काशन गरी �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�लाई अनुसूची १ क मा उ�ेख भएका सुिवधा िदन िकने �यव�था गरेको छ ।
सोिह �यव�था अनुसार महानगरपा�लकाले पदा�धकारी, सद�य तथा सभाका सद�यह�लाई देहाय अनुसार �३०६४८००० सुिवधा उपल�ध गराएको छ ।

िववरण टे�लफोन खाजा पु�तक
प�पि�का
इ�टरनेट

सम�वय खानेपािन
तथा
िवजु�ल

सरसफाई
मम�त

अित�थ
स�कार

यातायात ज�मा मा�सक बािष�क

नगर �मुख ४००० ५५०० २००० १४००० ३५०० ३००० १२००० ० ४४००० ५२८०००

उप�मुख ४००० ५५०० ३५०० १४००० २५०० ३००० १०००० ० ४१००० ४९२०००

वडा
अ�य� ३२
जना

२५०० ३५०० २००० ८५०० १००० १००० ७००० ५५०० ३१००० ११९०४०००

का.पा
सद�य  ८
जना

१५०० १५०० १००० २५०० १००० १००० ३००० ३५०० १५००० १४४००००

सभा
सद�य
११८ जना

१५०० १५०० १००० ० १००० ० ३००० ३५०० ११५०० १६२८४०००

 ज�मा         ३०६४८०००

२७ पदा�धकारी सुिवधा
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२७.१ पदा�धकारी उपचार खच�:- का म न पा आ�थ�क सहायता िनद�िशका २०७६ को प�र�छेद ५ को बँुदा नं १३ मा उपचार सहायता स�ब�धी �यव�था उ�ेख भएकोमा जन�ितिनधी कम�चारी पूव�
जन�ितिन�ध पूव� कम�चारी तथा �थायी नगरवासीको हमा सहायता उपल�ध गराउन सिकने भ�े �यव�था भएको र बँुदा न् १४ मा उपचार हायता �ा� गन� पेश गनु�पन�मा कागजाह�मा िबशेष�
िचिक�सकको �सफा�रस र उपचार गदा� भएको खच�को िबल भरपाई रहेको छ । सोही स�दभ�मा १६० जना जन�ितिन�धको लािग महानगरपा�लका र राि�� य बीमा सं�थानबीच िमित २०७७।३।४ गते
ह�ता�र भएको समझदारी प� अनुसार �ित �यि� औषधी उपचार वापत � २ लाख, घातक रोग लागेमा � १० लाख र दघु�टना भएमा � ८ लाख उपल�ध गराउन बीमा गरेको पाइयो । काय�पा�लकाको
िनण�यमा समेत बीमा सं�थानबाट उपचार खच� �ा� गरेपिछ िनजले महानगरपा�लकाको आ�दानी खातामा दा�खला गन� गरी हाललाई भु�ानी गन� भ�े िनण�यानुसार देहायका पदा�धकारीह�लाई
महानगरपा�लकाको ५८औं बैठको िनण�यानुसार भु�ानी भएको उपचार खच� रकम � १३९२८०२.४५ बीमा सं�थानबाट सोधभना� �लइ आ�दानी बाँ�नु पन�  �
 

�स नं गो भौ नं पदा�धकारीको नाम उपचार खच� रकम कैिफयत

१  २०१५।२०७८।२।२० वडा सद�य िनरजराज स�याल ३४३०५८.४५

२ २०१७।२०७८।२।२० वडा सद�य सरोजकुमार मु�मी ९५५५१  

३ २०४३।२०७८।२।२४ वडा सद�य डािब�न �े� १७४९३७  

४ ४६७।२०७७।७।१९ वडा अ�य� �ुबनारायण मान�धर १६०३२५  

५ ३२०।२०७७।६।२७ वडा सद�य िनरजराज स�याल ७८०२१  

६ ३२१।२०७७।६।२७ वडा सद�य अिनल हाडा ४५८५०  

७ ३२२।२०७७।६।२७ वडा सद�य गोपाल नािपत १५५९७३ सुगर �ेशर

८ ३२३।२०७७।६।२८ वडा सद�य �योती शा�य ३२११७ थायराइड कोले�टेरोल

९ ११६२।२०७७।११।४ वडा सद�य िनमा सुनार १९८०९ नशा �यािपएको

१० ११९८।२०७७।११।७ िहरालाल त�डुकारको �ीमित
िवमला त�डुकार

२८७१६१  

  ज�मा १३९२८०२.४५  

१,३९२,८०२.४५
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२७.२ १९६३ २०७८-२-१० �मण खच�:- दा�धकारी तथा ९ कम�चारी गरी ११ जनाको िमित २०७७।१२।२७ दे�ख २०७८।१।२ स�म गु�मी पा�पा वा�लंुग �या�जा र का�क� �ज�ाको िविभ� �थानमा अ�ययन अवलोकन �मण
गरेवापत िशवहरी पुडासैनीलाई � २१७६४०। भु�ानी भएकोमा २ जनाको पदा�धकारीह�को �मण खच� �१६००। का दरले ६।२५ िदनको �२००००। खच� ले�नुपन�मा � ३८०० का दरले वडा
अ�य� िदपे�� लामा को � २३७५०। र वडा सद�य नरे�� कुमार थापाको � २३७५०। गरी ज�मा �४७५००। खच� लेखेकोमा  बढी खच� लेखेको वडा अ�य� िदपे�� लामा को � १३७५०। र वडा
सद�य नरे�� कुमार थापाको � १३७५०। गरी ज�मा रकम � २७५००। असुल गनु�पन� �

२७,५००
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२७.३ पदा�धकारीको अवलोकन �मण �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १क को ख�ड घ मा पिद�धकारीह�ले �वदेश �मण गदा� वडा अ�य� तथा वडा
सद�यह�ले �ितिदन १६००। का दरले पाउने �यव�था गरेको छ । महानगरपा�लकाको वािष�क काय��ममा राखेर �याकेज बनाइ �मण गरेको पाइयो । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्
।
१ काठमाड� महानगरपा�लकाका १८ जना जन�ितिन�ध सिहतको टोली िमित २०७७।१२।२० दे�ख २०७७।१२।२८ स�म बिद�या राि�� य िनकु� र रारा �े�को अ�ययन अवलोकन गन� �मण आदेश
�वीकृत गराइ �मणमा गएकोमा गो भौ नं २५३८ िमित २०७८।३।२४ बाट सुरज अमा�यको पे�क� फ�य�ट सिहत �६४५४०१।७५ खच� भएको छ । सो �ममा भएको खच�ह� देहायबमो�जम रहेका
छन् ।

�स नं खच�को िववरण रकम

१ खाना खच� रारा �े� ४९८००।००

२ होटल खच� रारा �े� १९९६००।००

३ भाडा नेपालगंज ठाकुर�ारा नेपालगंज ५८७६०।००

४ होटल चाज� बिद�या ८१६४२।५०

५ खाना खच� बिद�या ७५९९।२५

६ �याकेज नेपालगंज दे�ख ता�चा �लेन�ारा १९६०००।००

७ �याकेज नेपालगंज दे�ख ता�चा जीप�ारा ५२०००।००

 ज�मा ६४५४०१।७५

यसरी पा�लकाका पदा�धकारीह�को अवलोकन �मणमा �ित �यि� �मण भ�ा वापत � ११६००। तथा यातायात खच� िबल बमो�जमको ह�नुपन�मा �मण खच� सिहत �ित �यि� �.३५,८५५।६५ खच�
भएको पाइएकोले �ित�यि� �.२४२५६। का दरले बढी खच� भएकोले १८ जनाको �मण खच� �.४,३६,६०८। ले महानगरपा�लकालाई थप �ययभार परेको छ ।
 २ िमित २०७८।१।६ दे�ख २०७८।१।१२ स�म वडा अ�य� तथा सद�य सिहत १६ जना र कम�चारी ३ गरी ज�मा १९ जनाको �वी�ट हो�लडेज �ा �ल बाट मुि�नाथ �मणको �याकेजमा �मण
गरेवापत वापत गो भौ नं २५८७।२०७८।३।२५ बाट ितलक �साद लािमछानेको �.७,०७,२००।०० पे�क� फ�य�ट गरेको छ ।
अत: महानगरपा�लकाले य�तो उपल�धीमूलक नह�ने खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।  
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२८ खाना तथा िविवधः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविभ� बैठकह�
स�ालन, काया�लय �योजन, अित�थ स�कार लगायतका िविभ� िशष�कमा खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.१७१४२७३१ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२९ आ�थ�क तथा समा�जक सहायतः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा
खच� गनु�पद�छ । साथै पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने
गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ। यो वष� महानगरले धम�िकित� महािवहार,  सुपा गुडिवल सिभ�स
�ा�ल, ई��जा�ा �यव�थापन सिमित लगायतका िविभ� सं�थालाई िविभ� काय��म संचालन गरेको भिन स�व��धत सं�थाले आ�थ�क सहयोग माग  गरेको आधारमा नगर �मुखबाट तोक आदेश तथा
िनण�य गरी िविभ�  संघ सं�थालाई धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता �१०६८४९७० र अ�य सं�था सहायता िशष�कबाट �१०४०९१७७२ आ�थ�क सहयोग िवतरण गरेको पाइयो । ती
काय��मह� उपल��धमूलक �कृितका छैनन । ती सं�थाले सो आथ�क सहायताबाट के क�ता काय�ह� गरे अनुगमन गन� गरेको दे�खएन । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

३० क�याणकोषः 
�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 । पा�लकालेक�याण कोषमा गतवष�को �ज�मेवारी �१६९७४७९४६।९४ यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण
कोषमा �.१२२८७८९२३।४२ ट� ा�सफर गरेको छ । र यस बष� क�याण कोषमाफ� त � ९०९६५६५४।८८ खच� भु�ानी गरी �२०१६६१२१५।४८ मौ�दात रहेको छ ।

३१ �याियक 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 िववाद
दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १३० र यो बष� थप भएको १६१ गरी
कुल २९१ िववाद दता� भएकोमा १३९ वटा मा� फ��यौट भई १५२ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

३२ सवारी साधन ई�धन खच�ः 
महानगरपा�लकाले सरसफाई, �ुमर स�ालन तथा हलुका सवारी साधन संचालनमा पेट� ोल तथा िडजल खच� वापत � ८७८१२९८९ खच� लेखा�न गरेको छ। ई�धन ले�दा सवारी साधन गुडेको घ�टा,
कुपन, र कर िवजक िभडान ह�ने गरी लगबुक �यव��थत गरेको दे�खएन ।महानगरपा�लकाले सेवा �वाहमा मा� सवारी साधन �योग भएको �माणीत ह�ने गरी लगबुक र सवारी साधन गत �पमा ई�धन
खपतको िहसाब रा�नु पद�छ।
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३३ Smart vehicle parking; 
काठमा�डौ महानगरपा�लकार ि��स ट� �ल योस� एडगु� एडभरटाई�ज� �ा�ल िवच २०७५ साल माघ ८ गते भएको स�झौता अनुसार �यरुोडको केिहभाग तथा दरवारमाग�मा आधुिनक �िव�धको �योग
गरी सवारी साधन पािक� � गन� काय�का लािग ५ वष�को लािग स�झौता भएको छ । स�झौताको �स.न ११ अनुसार करार अव�धको अिघ�ो ३ वष� ��येक सवारी साधनको �ित सवारी पािक� � शु�कको
२० �िशतशत र �यसपिछका वष�ह�का लािग ३० �ितशत काठमा�डौ महानगरले रोय�टी वापत �ा� गन� छ । तर पेश गरीएको ��ताव भ�दा कम ह�ने छैन । भिन उ�ेख भएकोमा महानगरले
देहायबमो�जम रोय�टी �ा� गरेको िववरण पेश गरेको छ । तर कित सावरी साधन पािक� क� गरीयो �यसको अिभलेख �माणीत गन� आधार दे�खन नआएकोले, साव�जिनक िन�ज साझेदारी अवधारणा
अनु�प खु�ा �ित�पधा�वाट मनसाय प� कामगरी �ा� ह�न आएका ��तावह� िवच �ित�पधा� गराई काम गन� गरी काय� अगाडी बढाउनुपद�छ ।

�स.न आ.ब असु�ल रोय�टी दा�खला

   1.      ०७५।७६ १८४२३९३।८१ आषाढको मा� ३१३२०६।९५

   2.      ०७६।७७ २६६७४३४५।३५ ४५३४६३८।७१

   3.      ०७७।७८ १४९१२५२०।४४ २५३५१२८।४८

  ज�मा ७३८२९७४।१४
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३४ �स�डोल �या�डिफ�ड साईडः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३  दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने ग�र गनु�पन� �यव�था छ । �यसेगरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�य उ�रदािय�व ऐन  २०७६ को दफा ९-२_ बमो�जम आयोजना बैकमा
�िव�ी भएका आयोजनाको लािग रकम ��ताव गन� �यव�था रहेको छ ।सािवकमा संिघय काय��मवाट संचा�लत ओखरपौवा ितनिप�ले ग�छी सडक को िनमा�णको लािग २०७२ सालबाट िडिभजन
सडक काया�लय नुवाकोटवाट िनमा�ण स�झौता भै काया��वयनमा आईरहेकोमा काठमा�डौ महानगरबाट पिन िविभ� समयमा �भािवत �े�का पूवा�धार िवकास गन� रकम िविनयोजन गरी खच� गरेको पाईयो ।
य�िप उ� �थानको अपेि�त सम�या समाधान भए गरेको नदे�खदा उ� �े�को िवकासको लािग आव�यक योजना आयोजना बैकमा समावेश गरी रणनैितक �पले काया��वयन गरी �ससडोल
�याणडिफ�ड साईटको �यव�थापन गनु�पद�छ । आ=ब २०७७।७८ मा उ� �थानको लािग भएको खच� ��थित िन�नानुसार छ ।

भौ न िमित बापत रकम

१२२१।०७७।१०।१० �भािवत �े�को पूवा�धार िवकास गन�को लािग धुिनवेिश नपा लाई अनुदान १०००००००

१०८५।०७७।१०।२२ �भािवत �े�को पूवा�धार िवकास गन�को लािग ककिन गाँ पा लाई अनुदान १०००००००

९७८।०७८।३।२५ �ससडोल सडक ख�डमा सईड ड� ेन �यािवन वाल तथा �रटेिनङ वालको काय� २८३६१७२

८४०।०७८।३।९ �भािवत �े�को पूवा�धार िनमा�ण तथा मम�त स�व��ध काय��म २५६२८४

९०, ९१९ लगायत ७ वटा भु�ानी �भािवत �े�मा पूवा�धार िवकास िनमा�ण । १०२३७३३४

१२२५ लगायत �भािवत �े� तथा अ�य िव�ा�थ�ह�लाई �ितपुित� �व�प छा�वृित २३३८६५

 ज�मा ३३५९३६५५

पा�लकाले भौ न १२२१ र १०८५ माफ� त ककिन गाँउपा�लका र धुिनवेिश नगरपा�लकालाई अनुदान भु�ानीको वखत भएको स�झौताको बुदा नं ४ मा पिहलो प�ले उपल�ध गराएको रकम �भािवत
�े�को िविभ� िवकास िनमा�ण तथा पूवा�धार िवकास �े�मा लगािन गनु�पन� र काय� संचालनको �गित तथा �ािव�धक काय� �गित �ितवेदन महानगरपा�लमा उपल�ध गराउनुपन� �यव�था रहेकोमा भए गरेका
काय�को �गित तथा काय�को �ािव�धक पु�ाई उपल�ध गराएको नदे�खएकोले स�झौता बमो�जम आव�यक �गित �ितवेदन पेश गनु�पन� �

२०,०००,०००
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३५ फोहोर �यव�थापन 

क. फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को प�र�छेद ४ मा फोहोरमैला �यव�थपनमा िनजी तथा सामुदाियक �े�को संल�ा ह�न स�ने �यव�था छ । साथै दफा १५(१) मा �थानीय िनकायले िनजी �े� वा
सामुदाियक सं�थाबाट फोहोरमैला �यव�थापन गराउँदा वोलप� आ�ान गरी �ित�पधा� गराई �यव�थापकको छनौट गरी �यव�थापन गन� �ज�मा िदनुपन� उ�ेख छ । तर हालस�म काठमा�डौ
महानगरपा�लकाको वातावरण िवभागले कुनैपिन िनजी �े�लाई �ित�पधा� गराएको दे�खएन । साथै महानगरपा�लकाको ३२ वटै वडामा िनजी �े�बाट फोहोर स�लन भइरहेको भए तापिन उ�
क�पनीह�ले महानगरपा�लकाबाट अनुमित समेत �लएको नदे�खदा  �ित�पधा��मक तवरबाट िनजी�े�को प�रचालनाबाट फोहोर �यव�थापन गनु�पद�छ ।
ख. �यव�थापन शु�कः महानगरपा�लका अ�तग�त फोहोर मैला ��व�थापनको �ज�मेवारी पाएको वातावरणशाखले महानगरको फोहोर �यव�थापनाथ� राज�व िवभागबाट छपाई ग�र �ा� गरेको र�सदह�को
�योग गन� गरेको छ । यस बष� िविभ� िन�ज सं�थाह�लाई �ित र�सद �याड ८ टन स�मको �मता �ित �याड २५००० र ८ टन भ�दा बढी �मता भएको �ित �याड ३५००० को दरले दईु बग�मा िवभाजन
गरी र�सद िवतरण गरेको पाईयो ।जस अनु�प ८ टन स�मको लािग र�सद नं ८३३०१ दे�ख १०७२०० स�म ज�मा  ८८ �याड र�सद र ८ टन भ�दा बढी भारवहन गन�को लािग र�सद नं ५१३०१ दे�ख
६११०० स�म ग�र ज�मा ९८ �याड र�सद िवतरण गरेको पाईयो । जसवट कुल �१०८१५०००  राज�व संकलन भएको दे�ख�छ । िवभागले अ�ाव�धक गरेको र�सद िनय��ण खातामाफ� त िवभागले
िवतरण गरेको र�सद �याडको सं�या एिकन भएतापिन राज�व शाखाबाट िवभागमा उपल�ध भएको �याडह�को �स�लसलेवार दे�खने ग�र खाता अ�ाव�धक नगरेको ह�दा �ा� भएको र िवतरण ग�रएको
र�सद �याडको सं�या एिकन गन� नसिकएकोले र�सद आ�दानी तथा खच�को अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

३६ काठमा�डौ टावरः 
काठमा�डौ महानगरपा�लका काया�लय र �ी जले�वर �व�छ�द िवकोई िव�डस� �ा�ल िवच साव�जिनक िन�ज साझेदारी अवधारणा अ�तग�त काठमा�डौ महानगरपा�लका वाड� न ३१ पुरानो वसपाक� मा
िनमा�ण तथा संचालनगरीने काठमा�डौ टावर प�रमाज�न स�व��ध िमित २०७१।११।२२ को ३० वष� स�झौताको �स.न ३.१३ अ�तग�त अनुसुिच ६ बमो�जम बािष�क ि�िमयम �९८३३३३३ र �लज भाडा
वापत बािष�क �७० लाख स�झौताको शत�मा उ�ेख भएनुसार बुझाउनुपन� रकम भु�ानी गन� दो�ो प� सहमत भएको �यहोरा उ�ेख छ । �लज भाडा वापतको बािष�क रकम बुझाउने अव�ध स�झौता
बमो�जम ि�िमएम बुझाउने िमितलाई भिननेछ भिन उ�ेख छ ।स�झौता अनुसार �िमयम  बुझाउने िमित काया�देश िदएको िमितले १ वष� िभ� उ�ेख गरेकोमा महानगरपा�लकाले २०७३।४।३० मा
स�झौता भ�दा २.५ बष� पिछ काया�देश िदई क�रव १ करोड७५ लाख �लज भाडा वापतको रकम �ा� भएको दे�खएन । �ा� िववरण अनुसार �ा�ल ले ि�िमयमवापत रकम भु�ानी गरेतापिन �लजभाडा
वापत बािष�क �७० लाख �लएको पाइएन । यस स�व�धमा छलफल गदा� ि�िमयम र �लज गरी एउटै �िमयमको दरमा भएको महानगरले जनाएकोले स�झौता स�व�धमा पुन�ः�या�या गरी �लजवापत
�ितवष� �७० लाखको दरले ५ वष�को � ३ करोड ५० लाख ज�रवानासिहत असुल गनु�पन� �

३५,०००,०००

३७ आकासे पुलः 
काठमा�डौ महानगरपा�लका र इनोभेिटभ क�से�ट नेपाल �ा�ल िवच २०५७।७।१ मा १८ बष�को लािग नगरपा�लका �े� िभ�मा तोिकएको �थानमा ६ वटा नँया आकासेपुल िनमा�ण गन� र िनमा�ण
भैसकेका ५ वटा आकासेपुलको �यव�थापन तथा मम�त संभार गरी �यवसाियक �पले उपयोग गन� गरी िवल स�झौता गरी आकासे पुल ि�ितय प�ले संचालन �यव�थापन गद� आइरहेकोमा िमित २०६७
बैशाख १० मा पुरक स�झौता गरेको पाइयो । स�झौताको �स.न ५.२४ अनुसार िमित २०५७।७।१ को स�झौताप� बमो�जम �ितवष� �१२०००० का दरले रोय��ट बुझाई आएकोमा हालको
अव�थालाई म�यनजर गरी रोय�टी द�तुर सािवकको रोय��ट द�तुरमा �२०८०००० बृि�ग�र ज�मा � २२ लाख �ितवष� बुझाउने गरी पुरक स�झौता भएको पाईयो । तर स�झौताको �स.न ५.१
अनुसार िनमा�ण भईसकेका ६ वटा आकासे पुलह� तथा अ�य�थानमा िनमा�ण भएका २ वटा र िनमा�ण ह�ने ४ वटा आकासे पुलह�को संर�ण सरसफाई �यवसाियक त�रकावाट संचालन गन� स�झौता मा
उ�ेख भएतापिन स�झौता अनुसार सरसफाई र �यवसाियक त�रकामा संचालन आएको पाईएन । �ा� िववरण अनुसार आकासे पुल �यव�थापनकता�वाट आ.ब २०७७।७८ स�म �१०७२८९१० बाक�
रहको िववरण �ा� भएकोले उ� रकम स�झौता अनुसार असुल गनु�पन� �

१०,७२८,९१०
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३८ नयाँ बसरपाक�  िनमा�ण तथा िवकास स�व��ध पूरक स�झौताः 
क. काठमा�डौ महानगरपा�लका र �हो�से बह�बिष�य �ा�ल िवच कामपा २९ वडा ��थित गोवंबुमा रहेको नँया बसपाक�  िनमा�ण तथा िवकास गरी संचालन गन� िमित २०५६।१२।२९ को मुल स�झौतामा
संशोधन गरी २०७२।४।२५ मा गरीएको पुरक स�झौताको �स.न २ अनुसार अवधारणागत िडजाईनमा उ�ेख गरेभ�दा िवपरीत िनमा�ण गरेवापत �९ लाख रोय��ट उपल�ध गराउनुपन� र उ�े�खत थप
रोय�टी समेत गरी यो स�झौता भएको िमितवाट बािष�क रोय�टी �९२०७३६३ कायम गरेको र �स.न २(घ)अनुसार मा�टर �लान अनुसारको भवन संरचनाह� िनमा�ण गरी संचालन गरेवापत � १८
लाख थप रोय�टी बुझाउन �हो�से बह�उ�े��यय �ा�ल को दािय�व ह�ने उ�ेख गरेकोमा चालु आ.ब २०७७।७८ मा ितनु�पन� रोय��ट �११७५११८७।५६ म�ये कुनै पिन रोय�टी नितरेको र िवगत वष� र
चालु वष�को ब�यौता र ज�रवाना समेत (छुट ४ मिहनाको) �५८४५४४८३।४१ �हो�से बह�उ�े��यय �ा�लले ितनु�पन� दे�खएकोले उ� व�यौता असुल सिहत चालु आबको �११७५११८७।५६ असुल
गनु�पन�  �
ख. स�झौताको �स.न ४ मा साव�जिनक यातायातका सव ैसाधनह� �वेश गनु�पन� वसपाक�  िभ� सव ैवस पािक� � गन� �यव�था िमलाउने तथा िभ�ैवाट सव ैवस छु�ने लगायतका काय�मा सम�वय
गरी मा�टर �लान अनुसार िनमा�ण काय� भएको नदे�खदा स�झौता बमो�जम वसपाक� को �यव�थापन गरी संचालनमा �याइनुपद�छ ।

११,७५१,१८७

३९ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ४२ मा सामान ख�रद गदा� �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा परी�ण गन� अपनाईने मापद�ड र त�रका तोिक �यस अनु�प भए नभएको गुण�तर
प�र�ण गनु�पन� उ�ेख छ । तर महानगरपा�लकाले िन�नानुसार �यायम सामाि� लगायतका सामाि� खरीद गरी भु�ानी िदएकोमा िन�नानुसार �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको एिकन ग�र गुण�तर
परी�ण गनु�पन�मा �यस�कारवाट भए गरेको नदे�खएकोले गुण�तर परी�णको �माणप� पेश गनु�पन� �

भौ=न िमित �थान ख�रद भएको पािट� रकम

७५८।०७८।१।१५ शंखपाक� ि�न बाकस� �ा�ल ९३२७२४

७७७।०७८।१।२३ िविभ� पाक� िव�वकमा� स�लायस� ४५६७५०

 ज�मा  १३८९४७४

१,३८९,४७४

४० पूवा�धार तफ� ः

४०.१ काठमा�डौ महनगरपा�लकाको भवन िनमा�णः काठमा�डौ महानगरपा�लका र समा�तर िनमा�ण सेवा �ा�ल िवच ठे�का नं १८५।०७७।७८ अ�तग�त स�पादन गरीने construction of teku Building at

Teku kmc 12 काय�को लािग वोल कबोल गरेको रकम �६८९८१९३५९।४० �याट र िपएस बाहेक २०७८।४।१० मा ��वकृत भै िमित २०७८।४।११ मा भएको स�झौता अनुसार िमत २०८०
असार १५ गते िभ� स�पूण� काय� स�पादन गन� गरी काया�देश िदए अनुसार काठमा�डौ महानगरपा�लकाको िनमा�ण काय� अगािड बढीरहेको छ । य�िप िनमा�ण काय� अपि�त �पमा अगािड नवढेकोले ५०
�ितशत समय �यितत ह�दा हालस�म �यनु �ितशत मा� �गित भएकोले समयमानै काय�स�प� गरी काठमा�डौ महानगरपा�लकाका िविभ� �थानवाट िदइरहेको सेवालाई एउटै भवनको छातावाट �दान
ग�रनु पद�छ ।
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४०.२ मंगालको कभर जडानः  ७८९।०७८।२।६ काठमा�डौ महानगरपा�लका अ�तग�त वाड� न १ दे�ख ३२ स�मका िविभ� �थानमा मंगालको कभर जडानको लािग का�लका िव�ड�स� �ाा�लसँग २०७७।८।
३० िभ� स�प� गन� ग�र �२१०५५६८०।७६ को काय�देश िदएकोमा अ��तम िवलको भु�ानी �९०८१७३५।९८ समेत � १८३९५१३७।७९ भु�ानी भएकोमा दे�खएका थप �यहोरा िन�नानुसार छनः
१= कामपाले वाड��तरीय काय��मको लािग वाड�ह�मानै रकम िविनयोजन ग�रसकेको आव�थामा ससाना काय�को लािग सव ैवाड�लाई समेटेरर ठे�का गनु� मान�सव नदे�खएकोले �यस�कारका काय�ह�
वाड�माफ� त नै संचालन गन� �ो�साहन गनु�पद�छ ।
२= भेरीएसन सिमितको २०७८।१।२२ को िनण�य अनुसार औषत �ितशत १३ हजारको दरले �२९५१००० का २२७ थान कभर नगर�हरी महाशाखामा रहेको भिनएकोमा उ� महाशाखामा दा�खला
भै क�को �ज�मामा रहेको हो �प�ट भएकोले उ� कभरको संर�ण तथा �योगको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।
३= स�झौता तथा भु�ानी बमो�जम �योगमा �याईएका मंगल कभरह�को �योगको सुिन��चतता दे�खने गरी काय�स�पा� �ितवेदन तयार गनु�पन� �

२,९५१,०००

४०.३ संिघय सरकारवाट ह�ता�तरीत काय��मः उ� काय��म अ�तग�त �९०५००००० िविनयोजन भएकोमा �७५०७८९०४।७० खच� भएको छ । काय��म अनुसार रा�� पित शैि�क सुधार काय��म
अ�तग�त क�ाकोठा िनमा�ण क��यटुर �याव �योगशाला, फिन�चर लगायतका काय��मको लािग रकम खच� भै ८२=९६ �ितशत �गित भएको िववरण पेश भएको छ । तर अपा� भएका �यि�ह�को लािग
सामा�ी खरीद तथा िवतरण, पकेट िवकास काय�ह�, बागमित निदमा झौलु�े पुल -सुिवधानगर ३१ र ३२_ िनमा�ण लगायतका काय�ह� संचालन आएको नदे�खदा तोिकएको ��वकृत काय�ह� िनिद��
समयमानै स�प� गन� गरी काय��वयन गनु�पद�छ ।

९७९।२।१६ िन�नानुसारको भौचरवाट देहायको िव�ालयलाई िन�नकाय��मको लािग रकम उपल�ध गराएकोमा �ािव�धक मु�या�न तथा पे�क� समेत कायम नभएको पे��क कायम गरी �ािव�धक
मु�या�नको आधारमा फछ�ट गनु�पन� �

भौचर न=। िमित िव�ालयको नाम रकम

७९८।२।१६ नव जागृित मा िव १००००००

िशवपुरी उमािव ३०००००

�ानोदय मािव ७०००००

िशतला उमािव १००००००

 ज�मा ३००००००

३,०००,०००
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४०.४ गोखेलः १८५।०७७।७।३ �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तग�त कामपा १४ अ�तग�त गोखेल माग� िपच तथा सतह ड� ेन िनमा�णको लािग लागत अनुमान ४९८९८०४।०२ -�याट र
क��टजे��स सिहत_ ��वकृत भई ठे�का नं ९८।०७६।७७ वाट वोलप� आ�हान भई पशुपित क����सनले कबोल गरेको �२७२८६७८।८० िमित २०७७।३।२ मा काय��म मै िनमा�ण काय� स�प� भै
�२०८५४५१।०५ भौचर नं १८५ वाट भु�ानी िदएको पाईयो । य�िप आ व ०७६।७७ मा ��वकृत साझेदारी काय�ह�को आ=ब ०७७।७८ मा िनर�तरता भएकोले िनयिमत नदे�खएको �

२,०८५,४५१

४०.५ साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ११२ बमो�जम �१०  लाख भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय� गदा� तथा ख�रद स�झौतामा िवमा गनु�पन� �यव�था रहेको छ। स�झौता िमित दे�ख �ुिट
स�याउने अव�धस�मको िनमा�णकाय�, औजार उपकरण, र िनमा�ण काय�मा संल� जनशि�ह�को िवमा गनु�पन� उ�ेख भएतापिन देहायका िनमा�ण �यवसाियह�ले िवमा गराएको �माण संल� नगरी स�झौता
गरेको तथा भु�ानी गरेकोले िन�नानुसार �३३५५७२ भु�ािन गरेकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �

भौ न िमित िनमा�ण �यवसािय काय� िवमावापत भु�ानी

२१०।०७७।७।४ के ए�ड के। रिमता जेिभ बाड� न २ को काया�लय भवन िनमा�ण २८८३११

७४३।०७८।१।१४ िम�लजुल क����सन ए�ड स�लायस� �ा�ल काटे�वर भगवित म��दर पुन िनमा�ण काय� िवमा नगरेको

८२३।०७८।३।६  धम�द� माग� सडक िनम�ण तथा सुधार काय� ४७२६१

 ज�मा  ३३५५७२

३३५,५७२

४०.६ पाक� ः १२१।०७७।६।२८ च�डोल ४ ��थत साव�जिनक ज�गामा जे� नागरीक पाक�  िनमा�ण गन� काय� वापत नोमदा क�ट��सन सँग २०७६।९।३० िभ� स�प� गन� ग�र०७६।३।२९ मा �६५२७४०।२१
-�याट सिहत_ को स�झौता गरेकोमा भेरीएसन सिहत � ६९२३७४।३० भु�ानी भएको छ । य�िप गतवष�को रकम भु�ानी िदएकोमा भु�ािन िदन बाँक�को िववरण संल� नभएको �

६९२,३७४

४०.७ नमुना िव�ालयः १०२५।०७८।३।३० काठमा�डौ महानगरपा�लकाको आ�तरीक �ोतवाट खच� ह�ने गरी �ितिव�ालय � २लाखको दरले आ=ब २०७७।७८ मा ३२ िव�ालयको लािग �६४०००००
नमुना िव�ालयको अवधारणाप�को मापद�ड बमो�जम िनकासा िदएको पाईयो । तर अवधारणाप�को  �स=न ८ ङ बमो�जम िव�ालयले शैि�क गुण�तर प�र�ण के��वाट ��वकृत काय�िव�धको अधारमा
बािष�क काय�स�पादन अव�थाको �वमु�या�नगरी अिभभावक भेला माफ� त साव�जिनक गनु�पन� र नमुना िव�ालय स�झौता प�को �स=न १२ अनुसार शैि�क स�को शु� वा अ�तयमा अिभभावाक भेला
सिहत साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�मा �यस�कारले �वमु�या�न र साव�जिनक भएको �माण संल� नभएकोले खच�को वा�तिवकता एिकन नभएको �

६,४००,०००

४०.८ २१५।०७७।७।५ महानगरपा�लका वाड� नं ११ माईितघर ��थत आकाशेपुल िनमा�ण गन�को लािग २०७६।३।९ मा कोशी िव�डस�ले �ा� काय�देश अनुसार �६३२९०७९।७९ -�याट सिहत_ को
काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छ । तर स�झौताअनुसार पु�चोक �या�पसको २०७७।३।१० को �याव �रपोट� पेश भएकोमा �यसको कुन �तरमा कुन �कारको मापद�ड पुरा नगरेको हो सो खु�नेगरी
रे�ज नखुलाएकोले सो �यहोरा खु�ने गरी �याव �रपोट� पेश गनु�पद�छ ।
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सडक ब��ः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�नेग�र ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ मा � पाच लाख स�मको ख�रदकाय� सोझै
गन� सिकने तर एक आ�थ�क वष�मा �समाभ�दा बढी ख�रद गन� नह�ने �यव�था रहेकोछ तर महानगरपा�लकाले राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन ब��ह� जडान वापत १७ वटा पािट�वाट
िन�नानुसार �९८२१२२१ को सडक व�� जडान वापत भु�ानी िदएकोमा अ�धकांश भु�ानीमा �ािव�धक मु�या�न समेत भएको नदे�खको सोझै ख�रद गरेकोले ख�रद तथा भु�ानी काय� िनयमस�मत
नभएको �

भौ न िमित �यवसािय कारोवारको �यहोरा भु�ानी रकम

६६।६।२० �य ुिशवम ट� ेडस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९४७९६।१०

६७।६।२० िव�व�जत स�लायस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९२२८४।५०

७१।३।२१ सिमता ट� ेडस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९५४७६।७५

७४।६।२१ आर के ट� ेडस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान १८४२०१।३०

७५।६।२१ ए िव �स डी अिफस
स�लायस�

राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९४१४९

२३४।७।२४ �ायोिगक इ�टर�ाईजेज राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ३७०३५७।५०

३२४।९।१७ �ाईट सन क�पिन �ा�ल मेयर उ�यालो काय��म अ�तग�त सडकब�� जडान ९२६८२६

४५०।१०।२६ के ए�ड ए स�लायस� राि�का�लन सौ�दय� काय��म ४९२९२८।६०

४६०।१०।२७ �सिभल �ोफोसनल �ा �ल राि�का�लन सौ�दय� काय��म ४९३५१४

४६३।१०।२७ आलम ई�टर�ाईजेज राि�का�लन सौ�दय� काय��म ४९०८५१।५०

४६९।१०।२७ आलम ई�टर�ाईजेज राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९०८५१।५०

४७०।१०।२७ आलम ई�टर�ाईजेज राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९०८५१।५०

४७४।११।३ आ�था इ��जिनय�र�
सोलुसन

मेयर उ�यालो काय��म अ�तग�त सडकब�� तथा हाईमा�ट जडान ४९४९४०

५६५।११।२५ ओम ट� ेडस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९२८४९।५०

९,८२१,२२१
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५६६।११।२५ चौधरी स�लायस� राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९२९०६

५६७।११।२६ �स�ा�त ट� ेड इ�टर�ाईजेज राि�का�लन शहरी सौ�दय�को लािग आउटडोर रंिगन लाईटह� जडान ४९२००२

८७२।३।१८ महाका�ल िनमा�ण सेवा मेयर उ�यालो काय��म अ�तग�त सडकब�� तथा हाईमा�ट जडान ९५४८५०

 ज�मा  ९८२१२२१

४०.१० लेखापरीषण �ितवेदनः ९८०।०७८।३।२५ वाड� न १५ ��थत आन�तदकुिट िवहारको बु�म��दर िनमा�ण काय�को लािग काठमा�डौ महानगरपा�लका र आन�दकुिट िवहार िवच २०७८।३।२२ मा उ�
िवहार लाई �१०५५७०९०।५३ लाख अनुदान सहयोग उपल�ध गराउने गरी स�झौता भएको छ । स�झौताको �स=न ४ बमो�जम ६० �ितशत रकम पिहलो िक�ता वापत र ४० �ितशत रकम दो�ो
तथा अ��तम िक�तावापत उपल�ध गराउने गरी २०७८ चै� मसा�त िभ� स�प� गन�गरी �४२२२००० भु�ानी िदएको पाईयो । स�झौताको �स=न ११ अनुसार स�झौता बमो�जमको काय�गदा� भए
गरेका खच�ह�को लेखाप�र�ण गन� दािय�व िवहारको ह�ने र लेखापरी�ण गरी �ितवेदन महानगरलाई उपल�ध गराउने गरी स�झौता भएकोमा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश भएको छैन र स�झौता बमो�जम
समयमा काय� भएको समेत नदे�खदा स�झौता बमो�जम लेखाप�र�ण �ितवेदन उपल�ध गराउनुपन� �

४,२२२,०००

४०.११ भेरीयसन २२१।०७७।७।५  साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ बमो�जम पूवा�नुमान गन� नसिकने िवषयमा भेरीएसन गनु�पन� �यव�था छ ।  काठमा०डौ महानगरपा�लका वाड� ७ ��थत चाविहल चोकमा
िनमा�णा�धन आकाशेपुल िनमा�ण गन�को लािग महानगरले लागत अनुमान १२१३३८४३।८४ (�याट र क��टजे�सी सिहत) ��वकृतगरी ठे�का आ�हान गरेकोमा का�छामान िनमा�ण सेवा सँग �
८२६७००० (�याट सिहत) मा स�झौता गरेकोमा भौ न २२१ वाट अ��तम िवल �५४१०११।६८ भु�ानी गरी स�झौताभ�दा ३४.५६ �ितशत (२८५७७६३) घटीमा �५४०९२३७।४९ मा स�प�
गरी काय���वकार �ितवेदन समेत पेश गरेको छ । य�िप लागत अनुमान भ�दा ४५ �ितशत र स�झौता भ�दा ३५ �ितशत घटीमा काय�स�पादन गरेकोमा भे�रएसन ��वकृत ग�र पेश गरेको छैन । �यसैगरी
लागत अनुमान र ठे�का स�झौता यथाथ�परक नदे�खएकोले लागत अनुमान तयार गदा� यथाथ�परक बनाई भे�रएसन ��वकृत गनु�पन� �

५,४०९,२३७

४०.१२ �याद थपः  १३२।६।३० कामपा २१ ��थत मिणसंघ महािवहार पुनिनमा�ण काय�को लािग कामपा र एस िप क����सन िवच स�झौता भई िमित २०७६।६।१४ मा िदएको काया�देश अनुसार २०७७।६।१
मा स�प� गनु�पन�मा ०७७।६।३० मा �थम िवल वापत �३५६४१५७।८६ भु�ानी िदएकोमा अ��तमपटक २०७८ माघमसा�त स�म �याद थप भएको छ । लेप अव�धस�म-२०७९।१।२५_ �याद थप
नभएको र काय�स�प� पिन नभएकोले समयमानै काय�स�पादन ह�ने गरी स�प� गनु�पद�छ ।
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४०.१३ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ३ बमो�जम � १लाख भ�दा बढीको ख�रद काय�गदा� लागत अनुमान बनाउनुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले देहाएको नस�रीवाट फुल तथा
िव�वाह� ख�रद गरेकोमा लागत अनुमान तयार गरेको नपाईएकोले ख�रद मु�य एिकन नभएको �

भौ न िमित ख�रद भएको िववरण रकम

४३।६।१५ �य ुिव�ान इ�टर�ाईजेज िविभ� िव�वा ८४९६८२।०२

४६।६।१५ गौतम नस�री िविभ� िव�वा ४९३७७८।३६

 ज�मा  १३४३४६०।३८

१,३४३,४६०

४०.१४ दा�खलाः १३४।३।३० संिघय सशत� अनुदान तफ� ः �ािव�धक मैि� िश�ण ि�याकलाप अ�तग�त एक िश�क एक �यापटप काय��म संचालनलािग �यापटप ख�रद काय� गन� जनक�याण मा�यािमक
िव�ालयको लािग �२५००००० िनकासा गरेकोमा ख�रदको तथा दा�खलाको �माण पेश नभएको �

२,५००,०००

४१ �माट� काड�ः 
३९२।०७७।१०।११ महानगरको सुचना तथा संचार िनित अ�तग�त �स=नं १८८ मा िव�ुितय भु�ानी �णा�ललाई महानगरपा�लकाको सेवासँग आव� गन� स�व��धत िनकायह�को सहकाय�मा महानगर
�माट� काड� �योगमा �याईने उ�ेख भएअनुसार काड�को अ�यायनको लािग इनोभेसन �लस �ा�ल सँग स�झौता गरी �४७४६०० भु�ानी गरेको पाईयो तर अ�ययन स�झौता बमो�जम काया��वयनमा
आएको दे�खएको छैन ।
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४२ न�फाईलरः 
मु�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ को दफा १८ मा भु�ानी गदा� समावेश भएको मु�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ� स�व��धत आ�तरीक राज�व काया�लयमा कर
िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ  । तर देहाएका िनमा�ण �यवसाियले िवजक िववरण नवुझाई मुअकर न�फाईलर रहेको दे�खदा िववरण वुझाई कर समायोजन पेश गनु�पन� �

भौ न िमित करदाताको नाम मुअकर नं कर िवजक रकम मुअकर रकम

२६४।०७७।८।२४ कंडेल। के ए�ड के जेिभ ६०७०००९५१ ८६८१९३२।५५ ९९८८०६

२७५।८।२४ कंडेल। के ए�ड के जेिभ ६०७०००९५१ ५०५८५९२।३० ५८१९६१

९४९।०७८।३।२४ पशुपितनाथ क����सन ६००४१३०७३ ५५०६६९१।७४ ६३३५१३

 ज�मा   २२१४२८०

२,२१४,२८०

४३ काय�स�प� �ितवेदनः 
४२४।०७७।१०।२० नेपाल िवधुत �ा�धकरण वाने�वर के��लाई वाड� नं७ मैजु वहाल माग�मा सडक िव�तार गन� सडकका पोलह� हटाउने काय�को लािग �४०६११८८।७५ गत वष� पे��क िदएकोमा
�३१४६२९४।१० कुल खच� गरी बाँक� �९१४८९४।६५ िफता� दा�खला गरेको आधारमा िव�ुत �ा�धकरणको नाउँमा रहेको पे��क फछ�ट गरेको छ । तर खच� दािव गरेको � ३१४६२९४ को
कास��प� �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

४४ स�झौता पेश नभएकोः 
पशुपित प�रसर िभ� खानेपािन तथा सरसफाई काय��मको लािग कंडेल इ��िण सुि�म जेिभ को कबोल अंक �३०३०८४५४।०९ �याट सिहतको स�झौता भै िमित २०७८।४।२१ मा काया�देश िदएको
पाईयो । य�िप फाईल साथ संल� िट�पणी अनुसार काठमा�डौ महानगरपा�लका, भारितय राजदतुावास तथा संिघय मािमला म��ालय िवच भएको स�झौता बमो�जम बह�बिष�य काय�ह� अ�तग�त संचालन
आएको उ�ेख गरेकोमा उ� स�झौता लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले स�झौता �ित पेश गनु�पद�छ ।

४५ लागत सहभािगताः 
महानगरपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०७४ को दफा १०६=३ बमो�जम उपभो�ा सिमित सँग स�झौता गरी काय�स�पादन गदा� अ�य �यहोराको अित�र� िनमा�ण काय� वा सेवा
महानगरपा�लका र उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायको सहभािगतामा स�प� ह�ने उ�ेखछ । तर उपभो�ा सिमितसँगको लागत सहभािगता िनधा�रण गदा� िन��चत मापद�डको प�र�धिभ� रिह
काया��वयन गनु�पन�मा, नगर �मुखको तोकेबमो�जम भएको दे�खदा लागत सहभािगता स�व�धमा �प� िनित िनधा�रण गनु�पद�छ ।

४६ िशष�क फरकः 
५६८।०७७।११।२९ शंखपाक�  संचालन तथा �यव�थापन िशष�क अ�तग�तवाट नगरकाय�पा�लका का िविभ� सिचवालय, िवभाग, महाशाखा, शाखा को लािग समान ख�रद वापत �४६३३० भु�ानी
िदएकोले यसरी खच�ले�न िम�ने आधार पेश नभएको �

४६,३३०
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४७ दररेटः 
६९०।०७७।१२।३० कमलपोखरी ��थत �लव भवन भजनगृह, �हरी काया�लय र ट� ािफक �हरी काया�लय आिद डोजर लगायर भ�काउन मेिशन चलेको घ�टाको िडजल सिहत ५४ घ�टाको �ितघ�टा
�याट बाहेक ३९३९ को दरले मुअकर सिहत २४०३५७।७८ �ी कृित� िव�डस� �ा�ल लाई भु�ानी गरेको पाईयो तर पा�लका सँग आ�नै ए�साभेटर रहेको अव�थामा भाडामा�लई खच� लेखेकोमा
दररेटसमेत पेश नभएको �

२४०,३७५

४८ िशत भ�डारः 
६८३।०७७।१२।२७ काठमा�डौ महानगरपा�लकाको ३२ वटै वाड�मा िशत भ�डार -संकलन के��_ �थानको �यव�था गन� िशत भ�डार संभा�यता अ�ययन गन� पहािड �े� िवकास प�रषद सँग
�४९९४६० को स�झौता गरी भु�ानी िदएको पाईयो य�िप िशत भ�डार गृह �थापना काय��म काया��वययन काय�िव�ध, २०७४ तथा िशतघर तथा खा�ा� भ�डारण घर �थापना काय��मका लािग
�याज अनुदान मापद�ड, २०७३ काया��वयनमा आईसकेको अव�थामा संभा�यता अ�ययनको लािग स�झौता गरी  भु�ानी गरेको छ । �ितवेदन पेश गरेको अव�थामा खच� ग�र तयार गरेको �ितवेदन
काया��वयन नभएको �

४९९,४६०

४९ सोलार ब�� जडान काय�ः 
काठका�डौ महानगरपा�लकाले तोकेको ३ �थानमा सोलार ब�� जडान काय�को लािग िब=के ट� ेडस� ए�ड स�लायस� सँग ०७३।६।१२ गते काठमा�डौ महानगरपा�लका काया�लयको वोड� बैठकको िनण�य
अनुसार देहायबमो�जम पोलमा ब�� जडान गरी सो वापत पोलमा िव�ापन रा�न िदने  गरी स�झौता भएकोमा �ा� िववरण अनुसार िन�नानुसार रकम बुझाएको नदे�खदा उ� रकम । -बृि� रकमसमेत_

एिकन गरी असुल गनु�पन� �

�स=न �थान पोलसं�या रकम स�झौता बमो�जम बुझाउनुपन�

१ Sector A ४०० ३४८००००

२ Sector B ३०० २६१००००

३ Sector C ३८५ ३३४९५००

 ज�मा १०८५ ९४३९५०0

९,४३९,५००

५० दा�खलाः 
८७२।०७८।३।७ साकुना माग� वाड� न २ मा खानेपािन पाईप लाईन �यव�थापन काय�को लािग काठमा�डौ उप�यका खानेपानी �लिमटेड महाराजगँ� शाखाको ०७८।१।२ को प�ानुसार उ� �लिमटेडको
नाममा �६६०७३६।२९ खच� लखेकोमा िव�ज िनमा�ण सेवाको �४२०३७४।०१ र अ�य मेटे�रयल वापत �२४०३६३।२८ समेत �६६०७३७।२९ खच� दािव गरेकोमा ठे�का िवल समेतको �ित�लिप
संल� रहेको र उ� रकम खानेपानी �लिमटेडको खातामा दा�खला समेत भएको �माण संल� नभएकोले स�कल िवल सिहत दा�खलाको �माण संल� गनु�पन� �

६६०,७३७

५१ िन���य बैक खाताः 
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िविभ� बँैकह�मा गत िवगत दे�ख नै संचालनमानआएको �७३८२९५९३।१३मौजदात रहेको दे�खयो। उ� मैजदात रकम िन���य मौ�दात रकम स��त कोष खातामाज�मा गनु�  भिन गत बष�को
लेखापरी�ण �ितवेदनमा  औ�याएको अव�था यथावतनै रहेको छ । अनाव�यक �पमा बढीब�क खाता खो�ने परीपाटीमा िनय��ण गरी �यूनतम �पमा आव�यक ब�क खाताह� बाट मा� कारोबार
स�ालन गनु� पद�छ ।

�स नं बँैकको नाम खाता नं �ा� िववरण अनुसार चालु बष�को
मौ�दात रकम

गत बष�को मौ�दात

१ नेपाल बंगलादेश बँैक १९६ १९२७२५६१।२० १९२७२५६१।२०

२ नेपाल बंगलादेश बँैक १९७ ८९६०७९।९६ ८९६०७९।९६

३ नेपाल बंगलादेश बँैक १९९ ९९६७९७।३९ ९९६७९७।३९

४ नेपाल बंगलादेश बँैक २०० १४७८८८५।१२ १४७८८८५।१२

५ नेपाल बंगलादेश बँैक ०२८९९१ C ९४६५२४९।०१ ९४६५२४९।०१

६ राि�� य वािण�य बँैक ७९३१/७ १३५७८६०८।४७ १३५७८६०८।४७

७ राि�� य वािण�य बँैक १०९००४१६४९१० ९५५५९६।२४ ९५५५९६।२४

८ राि�� य वािण�य बँैक १०९००४१६४८१० ९५५५९६।२४ ९५५५९६।२४

९ राि�� य वािण�य बँैक १०९००४२४०४१० ४०९७८६।५१ ४०९७८६।५१

१० राि�� य वािण�य बँैक १०९००४१६४५१० १०६५६८१।८३ १०६५६८१।८३

११ कृिष िबकास बँैक ४४४९४ २५७६८।०८ २५७६८।०८

१२ नेपाल रा��  बँैक ग ५१ ५००००।०० ५००००।००

१३ निवल बँैक ०३०६०१७५००००५ १८५२६५५६।८२ १८५२६५५६।८२

१४ निवल बँैक ०३०६०१७५०००३२ ६१५२४२६।२६ ६१५२४२६।२६

 ज�मा  ७३८२९५९३।१३ ७३८२९५९३।१३
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५२ िविवधः 
लागत ईि�मेटः ८४०।०७८।३।९ बालाजु बाईसधारामा रहेको पुलको वरीपरी फलामको जा�लराखी रंगरोगन तथा व��ड�, िफिट� गरी स�पुण� काय�गरेवापत डेभलभ िनमा�ण सेवालाई �२५६२८४
भु�ानी गरेकोमा �ािव�धक मु�या�न तथा लागत इि�मेट पेश नभएको �

�ािव�धक मु�या�नः ८८७।०७८।३।२१ छाडा पशु �यव�थापन तथा उपचार काय�ह� अ�तग�त िवनेश मेिड�सन स�लायस�वाट का��हाउस िनमा�णको लािग िविभ� सामान ख�रद वापत �४८७३७६।
१५ भु�ानी गरेकोमा िनमा�णको �ािव�धक मु�या�न पेश नभएको �

७४३,६६०

५३ ठे�का �यव�थापन 

महानगरपा�लका अ�तग�तको सूचना �िव�ध िवभागबाट ३२ वटै वडा काया�लयह�को लािग भवन िनमा�ण इजाजत प� स�ब�धी काय� गन�को लािग Supply and Delivery of LED monitor, plotter A0

size and Card printer and consumables as per Specification at KMC (12-65-077/078NCBG-KMC) काय�को लािग �५२६७८७१। को लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७७।८।२६
मा राि�� य पि�कामा दरभाउप� आ�हान गरेकोमा २ वटा क�पनीले मा� पेश गरेको रकममा बारकोड नेपाल इ�क �ा �ल ले मू अ कर सिहत � ४४८९४४८।१९ बोलप� जमानत �लोबल आइएमइ ब�कको
� १३०००० मा�य अिव�ध ८ जुन २०२१ रहेको र �या�स इ�टरने�नलको मू अ कर सिहत � ५१७६४०३। बोलप� जमानत नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क �लको � १३००००।, मा�य अव�ध ३ जुन २०२१
भएको िबड पेश गरेको पाइयो । सो दवु ैक�पनीले पेश गरेको �पेिशिफकेशसन चेक जाँच गन� िमित २०७७।१०।२८ मा सिमित गठन गरेको र सो सिमितले �पेिशिफकेशन बमो�जम सबै क��लाइ गरेको
भिन िमित २०७७।१०।२९ मा �ितवेदन िदएको पाइयो । तथा िनज दवुलेै बोलप�ह�को �ािव�धक �पेिशिफकेशन पास भएको र पूण�ता तथा �ा�ता परी�ण गदा� बारकोड नेपाल इ�क �ा �ल ले पेश
गरेको ब�क जमानत तेिकएको ढाँचामा नभएको कारण जनाई �या�स इ�टरने�नल ले पेश गरेको मू अ कर बाहेक � ४५८०८००। को बोलप� मू�यांकन सिमितको िमित २०७७।११।१२ को िनण�यले
�वीकृत गरी िमित २०७७।१२।१६ मा स�झौता गरेको छ । यसरी बढी कबोल गन� �या�स इ�टरने�नल संग स�झौता गदा� �५१७६०४। बढीमा स�झौता भएको पाइयो । सो को भु�ानी गो भौ नं
२५९१।२०७८।३।२५ मा सामान स�लाइ गरी � ५१०९८४०।०० भु�ानी भएको आधारमा पा�लकालाई � ६२०३९१।८१ बढी �ययभार परेको �

६२०,३९१.८१

५४ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा � पाँच लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन�
सिकने, पाँच लाख भ�दा मा�थ िबस लाख �पयाँस�म �सलब�दी दरभाउप�वाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन� �यव�था छ ।सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढी
ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। महानगरपा�लकाले यो वष� पंू�जगत तथा चालु िक�समका व�तु तथा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध
नअपनाई ख�रद गरेको छ ।
काठमा�डौ महानगरपा�लकाले साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको �समा भ�दा बढी ह�ने गरी दश लाख स�मको िनमा�ण काय� र पाँच लाख स�मको मालसामान, परामस�  तथा अ�य सेवा
सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िबस लाख स�मको मालसामान, अ�य सेवा र पचास लाख स�मको िनमा�ण काय� �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद गन� सिकने गरी संिघय ऐनमा भएको ख�रद स�व�धी
�यव�थाको �समा नघाई  साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ बनाएको छ । महानगरपा�लकाले यो वष� चालु तथा पंू�जगत िशष�कबाट � ७ करोड ५० लाख ७१ हजार ४४३ को �टेशनरी, छपाई
फिन�चर, क��यूटर ि��टर, ए �स लगायतका काया�लय सामान ख�रद गदा�  सोझै ख�रद गरेको दे�खएको छ । महानगरपा�लकाले ख�रद गदा� �ित�पधा��मक मा�यामबाट ख�रद गनु�पद�छ ।

५५ कर क�ीः 
२४२०।३।२३ पा�लकाले सव��च अदालतको िमित २०७३।९।१७ को फैसला आदेश बमो�जम �वा��य सेवाका दश कम�चारीह�लाई �ािव�धक �ेड छुट बापत � १५४८०८४ भु�ानी गदा� आयकर
छुट भएको १०९०२ �ित �यि� �१०९० को दरले असुल गनु�पन� �

१०,९०२
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५६ बढी दरमा भु�ानीः 
खच�को मापद�डस�व��ध िनण�य तथा काय�िव�धको अनुसार नगरपा�लका�तरमा क�ा संचालनाथ� काय�प� बापत १००० र क�ा संचालन बापत �६०० गरी १६०० भु�ानी गन�सिकने �यव�था रहेको छ
।भौ न २२५८।३।१५ माफ� त सामुदाियक सह�र �वा��य ता�लमा संचालनमा जानिक �संह को पे��क फछ�ट ग�र भएको भु�ानी गदा� बािहरी �िश�कलाई �िश�णबापत �थािनय िनकायमा भएका
ता�लमा गो�ीमा �२१६०० को दरले भु�ानी िदन िम�नेमा � ३४०० को दरले भु�ानी भएकोले बढी भएको � ९००० स�व��धत वाट असुल गनु�पन� �

�िश�कको नाम भु�ानी भएको दर भु�ानी ह�नुपन� दर बढी भु�ानी

डा. ओज��व आचाय� ३४०० १६०० ३६०० २ िदनको

महे�� � �े� ३४०० १६०० १८००

ह�र ब कुवर ३४०० १६०० १८००

अमृता पोखरेल ३४०० १६०० १८००

 ज�मा  ९०००

९,०००

५७ यातायात खच�ः 
२२२६।३।१४ पा�लकाले कानुिन सहायता नेपाल अनुदान सहयोग शष�कमाफ� त कानुिन सहायता नेपाललाई पे�क� रकम � १० लाख उपल�ध गराई फछ�ट भएको � ६ लाख र ३६७०७५ बाक� िफता�
गरेको दे�ख�छ । कानुिन सहायता नेपालले ४ िदने सुशासन तथा समता िवकास काय��म संचालन गरेकोमा काय��ममा आम���त �िश�क लाई �ित �यि� �ित िदन � ५००० को दरले यातायात खच�
भु�ानी गरी कुल ४०००० खच� लेखेकोमा �ित �यि� �ित िदन �५००० को दरले यातायात खच� भु�ानी िदन िम�ने आधार पेश नभएको �  

४०,०००
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५८ अ�यकोषः 
पा�लकाले देहाएका िनकायलाई अ�यकोष �थापना वापत � ६५ लाख अनुदान उपल�ध गराएकोमा उ� रकम वाट �ा� उपल��धको अनुगमन गरेको नदे�खदा मापद�ड बनाई अ�यकोष �थापना र
संचालन गनु�पद�छ ।

भौ न िमित सं�थाको नाम रकम

२१२४।३।८ �ानमाला भजन खल �वयं�भु २००००००

१७११।१।१२ नेपाल प�ाकार महासंघ १५०००००

२०९३।३।४ नाितका�ज �मृित समाज २००००००

२४५८।३।२३ तारादेिव �मृित फाउ�डेशन १००००००
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५९ भरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ को िनयम ३९ अनुसार खच�का िबल भरपाइ सिहत �यसलाइ पु�याइ गन� कागजात सिहतको लेखा रा�नु पन� र भु�ानी गदा� रीत पुगे
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पर�परागत बाजा गु�लाई बािष�क ३०००० को दरले बािष�क सुिवधा उपल�ध गराएकोमा स�व��धतले रकम बुझेको भरपाई पेश नभएकोले भरपाई पेश ह�नुपन� �

गो�वरा भौचर र िमित िववरण रकम

६८१।८।२६ ७ जना २१००००

६८२।८।२६ भरपाई नभएको ६०००००

६८३।८।२६  भरपाई नभएको ६०००००

६८४।८।२६ १८ जनाको भरपाई नभएको ५४००००

६८६।।८।२६ २२ जनाको भरपाई नभएको ६६००००

६८७।८।२६ २२ जनाको भरपाई नभएको ६६००००

६८८।८।२८ १६ जनाको भपाई नभएको ४८००००

६९०।८।२६ ६ जनाकोभरपाई नभएको १८००००

 ज�मा ३९३००००

३,९३०,०००
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६० वठैक भ�ाः 
अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बंुदा ७.१.१ मा बैठक भ�ाको मापद�ड उ�ेख गरेको छ । जस अनुसार बैठक काया�लय समय भ�दा अिघ वा पिछ ह�नुपन�, एउटै िनकाय र अ�तग�तका
पदा�धकारी / कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� उ�ेख छ । महानगरले देहायका गो�वरा भौचर र िमितवाट िबिभ� सिमितको बैठक भ�ा भु�ानी गरेकोमा बैठकको सव ैमाइ�यटुमा समय
उ�ेख गरेको दे�खएन । साथै महानगरका पदा�धकारी तथा कम�चारी मा� बसेको बैठकको समेत बैठक भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोले मापद�ड िवप�रत िदएको बैठक भ�ा िबतरण गन� काय�मा िनय��ण
गनु� पद�छ ।केिह उदाहरण

गो�वरा भौचर र िमित बैठक भ�ाको िबवरण िववरण रकम

३१।५।२६ वोलप� मु�या�न सिमित २३१०००

३२।५।२६ �ज�सी �ललाम सिमित ७८०००

९०९।९।२६ वोलप� मु�या�न सिमित बैठक १९१०००

२१९८।३।१३ िवधेयक तथा काय�िव�ध म�यौदा सिमित १६००००

२३०३।३।२१ िव�ायन सिमित ९००००

२३०९।३।२१ िनण�य काया��वयन सम�वय सिमित ५५०००

२३८६।३।२५ नागरीक उपचार �सफा�रस सिमित १५४०००
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६१ अनुदानको काया��वयनः 
महानगरपा�लका र देहायका नगरपा�लकािवच िन�नानुसारको काय�को लािग २ करोड ५० लाख अनुदान उपल�ध गराएकोमा िनमनानुसारको भौचर माफ� त भु�ानी खच� लेखेकोमा स�झौताको बुदा नं ४,

५ र ६ मा आ व ०७८।७९ िभ� योजना स�प� ग�रस�नुपन�, स�व��धत िशष�क भ�दा अ�य� रकम खच� गन� नपाउने र िनमा�णको �गित पेश गनु�पन� भिन उ�ेख भएकोको िनमा�ण काय�को अव�था र �गित
पु��ाईह�ने कागजात पेश ह�न आएको छैन । अत स�झौतामा भएको �यव�थाअनुसार काय� भए नभएको एिकन ग�र अनुगमन गरी समयमानै काय� स�प� गनु�पद�छ ।

भौ न िमित पा�लकाको नाम काय��म रकम कैिफयत

२३१९ राम�ाम नगरपा�लका परा�स को�लय शा��त उ�ान १५०००००० ०७८।७९ िभ� स�नुपन�

२३२० टोखा नगरपा�लका बालमैि� उ�ान १००००००० उ�ान िनमा�ण �माण

१८४४ ल�लतपुर नगरपा�लका माग� िनमा�ण ७५००००० माग� िनमा�णको �माण

ज�मा   २२५०००००  

पा�लकाले अ�तरपा�लका �त�रय अनुदान उपल�ध गराउदा अनु�पादक र चालु �कृितको खच� भ�दा िदघ�का�लन िटकाउ ह�ने, िवकास िनमा�णमा टेवा पुया�उने, �थािनय �तरमा रोगगार �सज�ना ह�ने र पू�ज
बृि�� ह�ने खालका काय��ममा मा� लगािन गदा� उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।
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६२ खच�को पु��ाईः 
महानगरपा�लका र �ी टुसाल �लव िवच ०७८।१।१४ मा स�झौता भई रकम भु�ानी भएको छ । स�झौतामा उपल�ध गराएको रकम सामाि� तथा गितिव�धमा मा� खच� गनु�पन�, सामाि�मा महानगरको
लोगो उ�ेख गनु�पन�, लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन�,  रकमवाट ख�रद ग�रएका खेलकुद सामाि�ह�को िव�तृत िववरण, य�को �योग ह�ने �ितयोिगताको उ�ाटन तथा समापन काय��म स�व��ध
िववरण खुलेको �ितवेदन पेश गन� ग�र स�झौता भएकोमा दो�ोप�माफ� त िववरण उपल�ध नगराई भु�ानी खच� ले�खएको छ। अत स�झौताबमो�जम आव�यक �माण पेश गनु�पन� �

अनुदान �ा� गन� वापत रकम

�ी कुमारी �लव खेल संचालन तथा �व�ध�न ३०००००

बासँवारी �लव खेल संचालन तथा �व�ध�न ३०००००

अ�पुण� �वल खेल संचालन तथा �व�ध�न ३०००००

टुसाल यवुा �वल खेल संचालन तथा �व�ध�न ३०००००

�याईज यिुनयन �लव खेल संचालन तथा �व�ध�न ३०००००

 ज�मा १५०००००

१,५००,०००

६३ िवल भरपाईः

६३.१ ९३२।९।२९ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ को िनयम ३९ अनुसार खच�का िबल भरपाइ सिहत �यसलाइ पु�याइ गन� कागजात सिहतको लेखा रा�नु पन� र भु�ानी
गदा� रीत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । महानगरपा�लकाले २६ औ महानगरिदवसको अवसरमा िवतरणको लािग आव�यक मेडल ख�रदकोलािग स�तु �े�को पे��क फछ�ट �९६६९७२ गरेको
छ। तर उ� रकमबाट िनमा�ण ग�रएको मेडलको थान र िवतरणको अव�था खु�ने कागजात पेश भएको छैन । उ� कारोवारको पु��ाई कागजात पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �

९६६,९७२

६३.२ २३८०।३।२२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ को िनयम ३९ अनुसार खच�का िबल भरपाइ सिहत �यसलाइ पु�याइ गन� कागजात सिहतको लेखा रा�नु पन� र भु�ानी
गदा� रीत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।महानगरपा�लकाले मदन भ�डारी फाउ�डेसनलाई � २४००००० पे��क फछ�ट र १६ लाख बजेट खच� गरी कुल ४०००००० अनुदान भु�ानी भएकोमा
फाउ�डेशनमाफ� त खच�को स�कल िवजक तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश नभएको �

४,०००,०००
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६३.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ को िनयम ३९ अनुसार खच�का िबल भरपाइ सिहत �यसलाइ पु�याइ गन� कागजात सिहतको लेखा रा�नु पन� र भु�ानी गदा� रीत पुगे
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले भौ न १२९०।११।१६ माफ�  CAN  लाई मेयरकप २०७७ संचालनाथ� � ५० लाखमा स�झौता भई ३० लाख भु�ानी खच� लेखेकोमा उ� खच� रकमको
िवल भरपाई पेश नभएकोले आव�यक �माण कागजात पेश ह�नुपन� �

३,०००,०००

६४ खच�को आधारः 
काया�लयले PIS Entry ख�रने कम�चारीह�लाई असार र �ावण मिहनामा १७ जना कम�चारीह�लाई तलबको थप ५० �ितशतको दरले �४१००८५ भु�ानी खच� गरेकोमा सोिह काय�मा खिटएका
कम�चारीह�लाई खाना खाजा बापत थप �२०५०९५ भु�ानी खच� लेखेकोमा खच�को आधार पेश नभएको �

२०५,०९५

६५ गत वष�को भु�ानी 
कुनै पिन कारोवारको भु�ानी सोिह आ�थ�क वष� िभ� ग�रस�नुपन� र यिद अक� आ�थ�क वष�मा भु�ानी िदनुपन� अव�था आएमा म.ले.प. फारम नं.२२१ तयार गरी भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी अनुसार
भु�नी िदनुपन�मा महानगरपा�लकाले देहायको भु�ानी गरेकोमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण नराखेकोले � ५५०३७९२।५० अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ नं।िमित िववरण नाम रकम

२४९४।२०७८।३।२४ मेलिमलाप संचालन खच� २०७६ भा� दे�ख २०७७ आषाढ फिणराज �सलवाल १३५०००

२०७५।७६ दे�ख २०७६ चै�स�म �याम नारायण �े�

३९१।२०७७।७।३१ २०७६।१२।११ देख जे� २७ स�मको लकडाउनमा खिटएवापत
�वा��य�मीलाई

�ो�साहन भ�ा २६४८२१२।५०

५७७।२०७७।८।७ वातावरण िवभाग अ�तग�तको सफाई भ�ा  ११८११८०।

४४७।२०७७।७।१२ िहराकाजी महज�न २०७६।७७ को पुजालागयत िनयिमत काय� महाने पुजारीको १२ मिहनाको खच� १५३९४००।

  ज�मा ५५०३७९२।५०

५,५०३,७९२.५
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६६ बढी �ययभार पारेको 
होटेलमा सेिमनारः सरकारी खच�मा िमत�यियता तथा �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ को बँुदा नं ११ अनुसार सरकारी खच�मा सभा स�मेलन गो�ी सेिमनार अ�तरि�या
ज�ता काय��म संचालन गदा� सरकारी िनकायकै सभाहल �योग गनु�पन� उ�ेख छ । महानगरपा�लकाको ५०० �सट भ�दा बढी �मताको राि�� य सभा गृहमा १ सभाहल भएको र जे डी ए क��ले�समा
समेत सभाहल भएको अव�थामा ती हलमा काय��म संचालन नगरी देहाय बमो�जम िबिभ� होटलमा अिभमु�खकण ता�लम लगायतका िविभ� काय��म संचालन गरी �.२०८९४१९।१५ बढी �ययभार
पारेको �.

गो.भौ.नं र िमित संचा�लत �थान काय��म रकम

२६९८।२०७८।३।३० �स�ाथ� �रभरसाइट �रसोट� िवपद �यव�थापन ता�लम ४८०९००

२७०८।२०७८।३।३० ए�ो �यागोडा होटल राज�व परामश� सिमितको बैठक १०२२८०

१६३९।२०७७।१२।२६ धु�लखेल लज �ा �ल ता�लम काय��म २ वटा फा�गुण ६
दे�ख ७ र २१ दे�ख २२

१५०६२३९।१५

  ज�मा २०८९४१९।१५

२,०८९,४१९.१५

६७ भरपाई नभएको

६७.१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था रहेको छ । तर
महानगरपा�लकाले देहायको सामान खच� लेखेकोमा स�ब��धतलाई बुझाएको � ९७१०५२। को भरपाइ संल� नभएको � 

�स.नं भौचर नं।िमित सामानको िववरण रकम कैिफयत

1 २४६३।०७८।३।२३ ५०० थान हाफ �याकेट कामनपाको नाम लोगो र नारा ि��ट
भएको

480250 का स नवराज �रजाल

2 २५१५।०७८।३।२४ का म पा को नाम र लोगो ि��ट भएको सेरािमको सामान
�लेट कप आदी

490802 माग फाराम र सामान बुझेको भरपाइ
नभएको

  ज�मा 971052

९७१,०५२
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६७.२ १५५९।२०७७।१२।१८ नगर�हरीको लािग �लो�रसे�ट जाली भएको रातको समयमा ट�कने कपडमा नगर�हरी लेखेको लोगो समेत ले�खएको हाफ �याकेट २५४२।५० का दरले १९० थान बिबता
इ�टर�ाइजेजबाट � ४८३०७५। मा खरीद गरी न � ना िन धम�राज भ�डारीले २०७७।९।२८ मा �याकेट बुझेकोमा स�ब��धत �हरी जवानह�लाई बुझाएको भरपाइ पेश ह�नुपन� � ४८३०७५।००

४८३,०७५

६७.३ १५५८।२०७७।१२।१८ �वा��य सं�थाह�सँऊ सहकाय�मा मृगौला स�ब��ध �वा��य िशिवर काय��म मृगौला बचाउ अिभयान को लािग िडप ��ट� प २५००० थान र य�ुरन पोट २५००० थान �रमाल
इ�टर�ाइजेजबाट � ४९१५५०। मा खरीद गरी �ानबहादरु ओ�लले स�पुण� सामान बु�झ लगेकोमा समब��धत वडा काया�लय/शहरी �वा��य के��लाई बुझाएको �४९१५५०। को भरपाइ पेश ह�नुपन�

४९१,५५०

६८ �माण पेश ह�नुपन�

६८.१ १९८३ १९८३।२०७८।२।१६ सुर�ा िनकायह�को सम�वयमा यातायात �यव�थापन तथा सुर�ा �यव�थापन सहकाय� काय��मको लािग स�ब��धत काया�लयबाट लेखापरी�ण ह�ने गरी महानगरीय ट� ािफक
�हरी महाशाखालाई � १० लाख र महानगरीय �हरी प�रसर टेकुलाई � १० लाख गरी २० लाख िनकासा भएकोमा सो को लेखापरी�ण भएको �माण पेश ह�नुपन� �

२,०००,०००

६८.२ गो भौ नं ४७३।२०७७।७।१९ बाट िमिडया सोलुसन �ा �ललाई ४७४४१५।बजेट खच� लेखेकोमा अि�म आयकर वापत � ५९५५ र ५० �ितशत मू अ कर � २८८०५। क�ा गरी � ४१६८५०।
भु�ानी भएकोमा दािय�व वापतको �२८८०५।बैक बाट मा� कटी ह�ने गरी खच� देखाउनु पन�मा पुन बजेट खच� लेखेकोले िढलो दा�खला गना�ले खच� बढेको रकम िहसाब िमलान गनु�पन� �

२८,८०५
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६८.३ मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत
दा�खला गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.२६७४१०।०० समेत �.२३२४४१४।५० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई
न�फाईलर रहेको पाइकोले �.२६७४१०। को कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नु पन� �.

गो भौ नं।िमित स�लायस�को नाम िबल नं मू अ कर रकम िबल रकम न�फाइलर
िमित

२५००।२०७८।३।२४ जनक�याणी स�लायस�
६१२२१०२१५

०४६ र ५०७०। ४४०७०। २०७६।m।
११

४५ २६४०३। २२९५०३

२५०२।२०७८।३।२४ माता जानक� स�लायस�
६०८९९०५४३

०१५ ०१६ र ०१७ ५६२३८। ४८९६३८ २०७७।m।
१०

४१९।२०७७।७।४ पुव��द ु�ोड�सन �ा �ल
६००३८७१६३

६ ५५७९७। ४८५०००। २०७८।m।३

४३२।२०७७।७।४ स�देश �टोस� �ा �ल १७८ १९२ २८९ ४०७
४३२ १८१८ २३२३

१२३८११ १०७६२०३।५० २०७६।m।२

 ज�मा  २६७४१०। २३२४४१४।५०  

२६७,४१०

६८.४ 1388 २०७७-१२-२४
1. १३८८।२०७७।१२।२४ बाट सां�कृितक सं�थानलाई ३०००००। अनुदान उपल�ध गराएको छ । सां�कृितक सं�थानले पेश गरेको िबल भरपाइमा सं�थानको िवशेष ��तुितमा सहभागी
कलाकारह�लाई भ�ा िवतरण गरेको भरपाई � २९२५००। को पा�र�िमक करवापत � ४३८७५। क�ा गरी भु�ानी गरेकोमा कर दा�खला गरेको भौचर पेश नभएको � ४३८७५।००

2. १३८८।२०७७।१२।२४ बाट नेपाल ��ा �ित�ानलाई � ६०००००। अनुदान उपल�ध गराएकोमा स�झौता अनुसार उ� �ित�ानको लेखापरी�ण �ितवेशन पेश गनु�पन� �६०००००।

६४३,८७५

६८.५ गो भौ नं २४८८।२०७८।३।२४ नेपाल पो�लमर इ���ट�यटुको नाममा चेक नं १००६१७६२३८। बाट �९५०००।०० बजेट खच� देखाएकोमा सो चेक नसािटएकोमा ब�क िहसाब िववरण पेश नगरेको � ९५,०००
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६९ संचार सुिवधा 
नेपाल सरकार अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ प�र�छेद- ७ खच�को मापद�ड स�व�धी िनण�य तथा काय�िव�धको बँुदा ७.१.८ मा म���प�रषद सद�यले पाउने संचार सुिवधा तथा ७.१.९
मा स�ाहकार तथा अ�य पदा�धकारीह�को स�ार सुिवधा वारे उ�ेख भएको बाहेक अ�य कुनै पिन कम�चारीलाइ स�ार सुिवधा िदने स�व�धी �यव�था भएको दे�खदनै । महानगरले िनण�य गरी �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई मा�सक �.३०००।-, आठ� तहको अ�धकृतलाई मा�सक �. १५००।- र सात� तहका अ�धकृतलाई मा�सक � १०००।- का दरले स�ार सुिवधा वापत � १०५९५००।- खच�
लेखेको छ । यसरी अथ� म��ालयबाट जारी भएको काय� संचालन िनद�िशकामा संचार सुिवधा पाउने उ�ेख नभएका कम�चारीह�लाई संचार सुिवधा उपल�ध गराई थप �ययभार पारेको दे�खयो �

१,०५९,५००

७० �माण पेश ह�नुपन�

७०.१ १६९ २०७८-३-२४ लेखा अ�धकृत िब�जु ब�ाचाय� आषाढ मिहनामा बीमा वापत � ४०० थप गरी तलबबाट �८०० क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा आषाढ मिहनाको तलब � ५३५००। खच� लेखेकोमा � ८००।०० क�ा नगरी
भु�ानी भएकोले िनजको १२ मिहनाको बीमा वापत ह�ने � ८४००। क�ा गरी दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� � ८४००।

८,४००

७०.२ २४६७ २०७८-३-२५ मदन भ�डारी �पोट�स एकेडेमीलाई काय�कम संचालन गन� �.२५ लाख उपल�ध गराउने गरी िमित २०७८।१।१३ मा स�झौता भएकोमा २१९६०००। खच� भएकोमा खच�को िववरणमा सामान ख�रद
वापत भु�ानी भएवापत � २६९८५।  र पा�र�िमक कर वापत �.१३५३६०। कर कि� गरेकोमा पा�लकाबाट पा�र�िमक कर �.८९७६०। मा� दा�खला गरेको �माण पेश भएकोमा बाँक� पा�र�िमक
कर �.४५६००। र अि�म आयकर �.२६९८५। गरी ज�मा �.७२५८५। दा�खला गरेको भौचर पेश ह�नुपन� � 

७२,५८५

७०.३ २७२६ २०७८-३-३० जलन रोकथाम तथा �ाथिमक उपचार काय��मको �ानबहादरु ओलीले �लएको पे�क� फ�य�ट सिहत � १४०२८५। खच� लेखेकोमा � १५२८५। कर क�ा गरेको रकम दा�खला गरेको �माण पेश
नभएको � 

१५,२८५

७०.४ जुनोिटक रोग पशुपंि� रोग तथा पशु पंि�ज�य पदाथ� उपभोग स�ब��ध िव�ालय�तरमा संचालन काय��म अ�तग�त नुवाकोटको �ी भवानी मा िव रानीपौवामा क�ा १० मा अ�ययनरत १०४
िव�ाथ�ह�लाई ता�लम िदनको लािग पशु सेवा महाशाखा अ�धकृत �ी �धरादेवी के सी ले �लएको पे�क� � ३१०८००। २०७८ बैशाख १५ र १६ गते १ िदने ता�लममा ५४ जना िव�ाथ�का दरले २ िदन
ता�लम संचालन गरी फ�य�ट गदा� ता�लमको लािग भिन १०४ थान हेयर �याप १०४ �ा�ड �यािनटाइजर ९ ब�स मा�क र ७ ब�स �ल�स गरी ज�मा �.३२४९०। को खरीद गरेकोमा सो को िवतरण
वा �योग भएको �माण पेश नभएको �

३२,४९०

७१ असुल गनु�पन�
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७१.१ १५२१ २०७७-१२-१६ नेपाल भाषा �िश�कको करारमा भना�को लािग १७२ जनाको परी�ा संचालन खच�को लािग तोइ�� सापकोटाले �लएको पे�क� � १००००००। फ�य�ट गदा� देहायको पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को
� २००८२ भ�ा बुझेको भरपाइ नभएकोले असुल गनु�पन� �

�स
नं

नाम रकम

१ �ी िव�ासु�दर शा�य १६९५८।

२ डा �ी अवधेशकुमार झा १७८५।

३ �ी फुवा� शेपा� १३३९।

 ज�मा २००८२।

२०,०८२

७१.२ काठमाड� महानगरपा�लकाले मानव सेवा आ�मले �लएको घरको घरभाडा ितन� गरी कामनपा र मानव सेवा आ�मबीच िमित २०७४।८।१ दे�ख २०७६।७।३० स�मको लािग स�झौता भएकोमा सो
�याद प�चात �याद थप गन� िनवेदन िदएकोमा िमित २०७७।७।२ को िनण�यानुसार २०७८ मं�सर स�म �याद थप गरी स�झौता निवकरण गरेको पाइयो । सोही बमो�जम मानव सेवा आ�मले समेत
घरधनीह�सँग देहायको िक�ा नं ह�को स�झौता अनुसार १६८२०० र २०७७ मं�सर दे�ख २०७७ आषाढ स�मको �१६८२०० का दरले �१३३७६००।, २०७७ �ावण दे�ख काित�क स�मको
६६८८००। र �याद थप प�चातको � ८३९२०।का दरले मं�सर र पुषको �३६७८४०। गरी � २३७४२४०। मा� भु�ानी गनु�पन�मा � गो भौ नं २८४। २०७७।७।२ बाट � २४४११२०। भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम � ६६८८०। मानव सेवा आ�मसँग असुल गनु�पन� � ६६८८०

स�झौता अनुसार �याद थप

ठेगाना िक�ा नं �े�फल भाडा रकम निवकरण

कामनपा २६ १४४ २६८।९० ६७२००। ७३९२०।

बुनपा १ ९८३ र ९८४ ०-११-२-० १०००००। ११००००।

  ज�मा १६७२००। १८३९२०।

६६,८८०
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७१.३ 2702 २०७८-३-३० जुनोिटक रोग पशुपंि� रोग तथा पशु पंि�ज�य पदाथ� उपभोग स�ब��ध िव�ालय�तरमा संचालन काय��म अ�तग�त नुवाकोटको �ी भवानी मा िव रानीपौवामा क�ा १० मा अ�ययनरत १०४
िव�ाथ�ह�लाई ता�लम िदनको लािग पशु सेवा महाशाखा अ�धकृत �ी �धरादेवी के सी ले �लएको पे�क� � ३१०८००। २०७८ बैशाख १५ र १६ गते १ िदने ता�लममा ५४ जना िव�ाथ�का दरले २ िदन
ता�लम संचालन गरी फ�य�ट गदा� दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन् ।
1 उ� काय��म संचालन गन� सहभागी तथा आयोजकको ता�लम िमित २०७८।१।१५ र १६ गते तय भई जाने र आउने िदन गरी ३.२५ िदनको �मण खच� � १०५००। सिहत � ३१०८००। लागत
अनुमान �वीकृत भएको र सोही अनुसार काय��म समेत िमित २०७८।१।१५ र १६ मा स�प� भएकोमा काय��म भ�दा अगाव ैिमित २०७८।१।९ दे�ख ११ स�म ता�लमको �यव�था िमलाउने उ�े�य
राखी �मण आदेशबमो�जम देहायका �यि�ह�लाई भ�ा भु�ानी भएको रकमको औिच�य पु�ी नभएको � ९८०० असुल गनु�पन� � ९८००

कम�चारीको नाम रकम �मण
आदेश नं

�धरादेवी  के सी ४९०० १

पवन कुमार ठाकुर ४९०० २

ज�मा ९८००  

2 सहभागी भ�ा २ िदनस�मको ता�लम काय��मको लािग एकमु� २००। स�मम उपल�ध गराउन िम�ने भ�े �यव�था भएकोमा १०८ जना सहभागीको एक िदने ता�लमको �५०० का दरले कर क�ा गरी
भु�ानी भएकोमा बढी भु�ानी भएको रकम �ित सहभागी � ३०० का दरले कर क�ा गरी �२७५४०। असुल गनु�पन� �.२७५४०

३७,३४०

७१.४ भौचर नं २६९८।२०७८।३।३० िवपद �यव�थापन ता�लम िचतवन��थत �स�ाथ� �रभरसाइड �रसोट�मा संचालन गरी पदम बहादरु थापाको पे�क� � ४८०९००।०० फ�य�टको लािग पेश गरेको िबल
भरपाइमा �.४१४३४९।१० मू अ कर समेतको कर िबजक संल� गरेकोम सो मा ला�े अि�म आयकर वापतको � ५५००। कि� गनु�पन�मा सो क�ी नगरेको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

५,५००
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७१.५ १९२४ २०७८-२-४ आ .व. २०६४।६५ दे�ख आ .व. २०७४।७५ स�मको िम�सल धु�याउने तथा फाइल �यव�थापन तथा िड�जटाइजेशन काय�को लािग एक मिहना बराबरको शु� तलब �केल उपल�ध गराउने भिन िव�
िवभागको िमित २०७७।१०।२६ मा िनण� गरे अनुसार  देहायका कम�चारीह�लाई चै� मिहनामा सो काय� गरे वापत भ�ा रकम �.१,१७,३३०।५० भु�ानी भएकोमा सो रकम िनजह�को वािष�क आयमा
समावेश नगरी तथा कर क�ा समेत नगरी भु�ानी भएकोले  उ� भ�ा रकम �.११७३३०।५० को १५ �ितशतले ह�न कर रकम � १७५९९।५० असुल गरी दा�खला गनु�पन� � 

�स नं नाम रकम कर रकम

1 क अ सुरज अमा�य ३५९९०। ५३९८।५०

2 ना सु पुण� नारायण महज�न २८२००। ४२३०।

3 का स शेरबहादरु कटुवाल २६५७०। ३९८५।५०

4 का स भरत �साद खनाल २६५७०। ३९८५।५०

 ज�मा ११७३३०। १७५९९।५०

१७,५९९.५

७१.६

1. आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था रहेको
छ । महानगरपा�लकाले देहाय भ�ा रकम भु�ानी गरेको भरपाइ संल� नभएको �६९८६७।५०     

गो भौ नं।िमित काय��मको नाम रकम बु�नेको नाम भरपाइ नभएको �यि�को नाम रकम

२५८२।२०७८३।
२५

नेपाल भाषा �िश�ण सकायक
िनयिु�को समयमा काय� गरेको भ�ा

पाब�ती अ�धकारी िश�ा छैठ� ल�मी अ�धकारी १६९९५।५०

िश�ा पाँच� संगीता शमा� १२६९०।

१५२१।२०७८।
१२।१६

नेपाल भाषा �िश�ण सहायकको
�योगा�मक परी�ामा िनगरानीमा तथा
छनौटमा खिटने पदा�धकारी तथा
कम�चारीको भ�ा

लेखापाल तोइ�� राज सापकोटा न � िव�ासु�दर शा�य १६९५८।

डा �ी अवधेशकुमार झा १७८५।

फुवा� शेपा� १३३९।

२७२१।०७८।३।
३०

क�ा ८ को अ��तम परी�ाका लािग
��नप� िनमा�ण काय��म

मोित�साद भटराइ  ७६५०।

६९,८६७
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२०३७।२०७८।
२।२४

औषधी ढुवानी तथा अनुगमन भ�ा म�जु मा�के �े�लाई � १६८६००
भु�ानी

बु�र�न मान�धर १८००

महेश का�ले १२००

भुमकुमारी पौडेल ८००

लाल बहादरु गोले ८००

पिव�ी चौधरी ८००

सानु महज�न ८००

िदपक तुलाधर १०००

राममाया ब�नेत १०००

१३७८।२०७७।
११।२८

ि��ल चुरा बनाउने ता�लम �गित नेपाल सुिम राजभ�डारी ४२५०

   ज�मा ६९८६७।५०
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�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

७१.७ २७०४ २०७८-३-३० महानगरपा�लकाको �वािम�वमा रहेका सवारी साधनह�को �लुबुक नवीकरण तथा ते�ो प� बीमा गन�को लािग रामच�� लाखेले �५०००००। पे�क� �लई फ�य�ट गदा� �.३,७४,७४९।४८ खच� भई
�.१,२५,२६०। पा�लकामा िफता� गरेको छ । सो पे�क� फ�य�ट गदा� पा�लकाको नाममा रहेको सवारी साधनह�को मा� �लुबुक निवकरण तथा बीमा गनु�पन�मा देहायका िनजी न�बर �लेट भएका सवारी
साधनह�को निवकरण वापत �.३९,२४०। तथा ते�ो प� िबमा वापत � ३४१२।६० ज�मा गरी � ४२६५२।६० खच� गरेको पाइएको छ । सो सवारी साधन पा�लकाको �वािम�वमा रहेको हो वा होइन
नखुलेकोले पा�लका बाहेकको �वािम�व रहेको सवारी साधनमा भएको खच� स�ब��धत बाट असुल गनु�पन� �.

सवारी साधन नं निवकरण रकम ते�ो प� बीमा ज�मा

बा ५२ प ७७७० ५६०० १७०६।३० ७३०६।३०

बा १२ च १६२० २६२५०। ब�यौता समेत ० २६२५०।

बा ६० प ७७९४ ७३९०। ब�यौता समेत १७०६।३० ९०९६।३०

ज�मा ३९२४०।०० ३४१२।६० ४२६५२।६०

  

४२,६५२.६

७२ िमत�ययी नभएको

७२.१ काठमाड� महानगरपा�लका र नेपाल प�कार महासंघ काठमाड� �ज�ा शाखा बीच २०७७।१०।२२ गतेको स�झौता अनुसार २०७७ माघ २४ गते प�कारको स�मान तथा �मृित पुर�कारको काय�कम
संचालन गरी भएको पाइयो । स�झौता अनुसार काय��म स�प� गरी नेपाल प�कार महासंघले पेश गरेको अ�पुण� �याट�रंग सिभ�स ३०४३७१६१५ को िबल नं उ�ेख नभएको मू अ कर � १३२९९
समेत � ११५५९९।को िबल राखी पेश गरेकोमा गो भौ नं १३८७।०७७।१२।१ बाट � १००००० भु�ानी भएको छ । उ� �याट�र�को �थायी लेखा न�बर आ�त�रक राज�व िवभागको वेवसाइटमा
खोजी गदा� आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा २१(४) बमो�जम खारेजीमा परेको पाइएकोले प�कार महासंघले पेश गरेको उ� करदाता खारेजीमा परेकोले भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �

१००,०००

७२.२
1. महानगर सां�कृितक सडक महो�सव काय��म :- महानगरले �जात�� िदवसको पूव� स��यामा का म न पा को आयोजनामा िमित २०७७।११।६ गते दरबारमाग�मा सां�कृितक समारोह संचालन
गरी �२७९४८४०।३० खच� गरेको छ । सो महो�सबमा भएको खच� देहाय बमो�जम रहेको छ । �यूनतम लागतमा सां�कृितक पर�पराको जगेना� गरी िमत�ययीतामा �यान िदनु पद�छ।

गो भौ नं।िमित भु�ानी िववरण रकम

१४५७।२०७७। गायक गाियकाको पा�र�िमक ६५००००

१६१०।२०७७।१२।२४ सु�ी िमिडया �ा �ल २४४३०७
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१६०५।२०७७।१२।२६ �ायिभटी �ोड�सन �ा �ल ४७३६५०

१६१२।२०७७।१२।२४ सामटेक ि�यशन �ा �ल ४३९३६६

१६१५।२०७७।१२।२३ मगन इ�टरनेशनल �ा �ल ४८७४९३।३०

१६१६।२०७७।१२।२३ आइ एस एस �ा �ल ४४८६१०।

१६७३।२०७७।१२।२७ सु�ी िमिडया �ा�ल ५१४१५।

 ज�मा २७९४८४०।३०

 
2. जन�ितिन�ध �मता िवकास ता�लम :- महानगरपा�लका र वडा�तरबाट संचा�लन काय��म तथा आगामी योजना तजु�मा स�ब�धी अ�तरकृया काय��म िमित २०७७ चै� ६-८ स�म िचतवनको
सौराहामा भएकोमा महनगरपा�लकाका नगरसभा सद�यह� १३२ जना सहभागीह�को काय�कम खच� िन�नानुसार �२३७७२३०।०० रहेको छ । य�तो काय�मा िमत�ययीता �याउनु पद�छ ।

गो भौ नं िमित िववरण रकम

१५७०।२०७७।१२।
१९

ता�लम खच� ४०९९८०।००

१५६९।२०७७१२।
१९

ता�लम खच� २७९२७७।००

१६०३।२०७७।१२।
२४

भेइकल खच� १५९३३०।००

१६११।२०७७।१२।
२४

होटल।रे�ुरे�ट खच� १५२८६४३।
००

 ज�मा २३७७२३०।
००

७३ सामा�जक सुर�ाः
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७३.१ सामा�जक सुर�ाः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा
स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको
छ तरमहानगरपा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी पा�लकाले यस बष� सामा�जक सुर�ा भ�ामा � १०९६२९५१९५ िवतरण गरेको छ ।
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७३.२ वडागत िन���य खातामा बाक� रहेको रकमः समा�जक सुर�ा काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ५ बैकमाफ� त भ�ा िवतरण स�व��ध �यव�थामा �य�तो खाता संचालन गन� बैक तथा िव��य सं�थाले
य�तो �कारको खाताम�ये िन���य खाताको िववरण �वण मिहनािभ� स�व��धत �थािनय िनकाय र िवभागमा पेश गनु�पन� र एक आ�थ�क बष�मा एकपटक पिन कारोवार नगन� लाभ�ाहीको एिकन गरी
बाक� रकम संिघय संिचतकोषमा िफता� दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िन�नानुसार वडामाफ� त िवतरण ग�रएको िन�नानुसारको लाभ�ाहीको खाता
हालस�म पिन िन���य रहेको छ । भने अ�य वडाह�को िववरण माग गरेकोमा �ा� ह�न सकेको छैन यसरी बाक� रहेको रकम अ�य वडाह�को समेत एिकन गरी स��तकोषमा िफता� गनु�पन� �

वडा न. रकम िन���य लाभ�ाही सं�या

३ ७७१८०० ७४

८ ३०२९९२३ २७५

१२ २७३९६८ २८

१३ ५२४७४०० ५६०

१५ ३६२०२०० ३२२

१६ १०७८४०० ११४

२१ २४०२००० २१३

२३ ३३००६७७ ३१५

२५ ११३३००० १०५

२७ २९५४०० २८

२८ ४२५००० ४१

ज�मा २१५७७७६८  

२१,५७७,७६८
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७३.३ फवा�ड� तथा �रवाड� िफडः समा�जक सुर�ा काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ५ बैकमाफ� त भ�ा िवतरण स�व��ध �यव�थामा अिनवाय� बैि�ङ �णा�ल माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, पा�लकाले स�झौता
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गराउनुपन�, र आ�थ�क बष�को अ��यमा स�व��धत िव��य सं�थाले िन���य खाता र रकमको बारेमा �थािनयतहलाई जानकारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वडा नं ४, ६, ९, १०, ११, १४,

१७, २७, ३०, ३१ र ३२ को आ व २०७७।७८ को भ�ा रकम िवतरण गदा� फरवाड� तथा �रभस� िफड वेगरनै भरपाईको आधारमा रकम िवतरणको काय� गरेको छ । काय�िव�धमा भएको �यव�थाअनुसार
भ�ा रकम िवतरण गनु�पद�छ ।

७४ वडा गत खच�को िववरण

७४.१ काठमाडौ ँमहानगरपालीका अ�तग�त रहेका ३२ वडा काया�लयह�को आ।व २०७७।७८ मा भएको िनकासा तथा खच�को ��थती देहायबमो�जम रहेका छन् । उ� खच� म�ये लेखापरी�णको �ममा
दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन

आ.व. 2077/078 को िनकासा खच� र िफता�

�स.नं. खच� के��  चालू खच� खाता- जोर वष� ग २.४ : पँुजीगत खच� खाता- जोर वष�

िनकासा खच� िफता� िनकासा खच� िफता�
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१००५८७०३.
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७८३३७०२ २२२५००१ ३३४०५६५६ २९८४१२०८.

४८
३५६४४४८
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३

८५७४७८६.४
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१४४१३०२
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७०४०६०१.६
४

६५०३३३०.०
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 ५३७२७१.५
८

२००००००० १९४१३९१०.

८३
 ५८६०८९.१७
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७८०१६६३.९
२

६९६७९६४.५
७

८३३३०९.३५ ३२३३४२३८ ३०४०७२७७.

५
१९२६९६०.५
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०४
४०९२४७९.९
६

३२ काठमाडौ ँमहानगरपा�लका32 नं.

वडा काया�लय काठमाडौ ँ
१११९१८९४.

०५
९०,०९,२५४.

५०
२१७४९०९.६
३

४५३६८७३१ ३,८१,१९,३६
९.२०

७२,४९,३६१.

८०

७४.२ गत आ.व. को भु�ानी- कुनै पिन कारोवारको भु�ानी सोिह आ�थ�क वष� िभ� ग�रस�नुपन� र यिद अक� आ�थ�क वष�मा भु�ानी िदनुपन� अव�था आएमा म.ले.प. फारम नं. १८ तयार गरी भु�ानी िदन
बाँक�को क�चावरी अनुसार भु�नी िदनुपन�मा काठमाडौ ँमहानगरपालीका अ�तग�त रहेका देहाएका ३२ वडा काया�लयह�ले सो अनुसार नगरी आ�थ�क वष� २०७६।७७ को ब�दाब�दीको समयमा कम�चारी
पदा�धकारी तथा �वयमसेवकले खिटएर काम गरेको भिन �ो�साहन भ�ा बापत कम�चारी पदा�धकारी तथा �वयमसेवकह�लाइ � ९७९३७३७.१० भु�ानी गरेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

वडा न भौचर न र िमित िववरण रकम

१ ५१ ७८।२।९ गत आ.व. को भु�ानी- ३७६०८१

२ ५३ ७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २४२६७६.२५

३ ६५ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २९४५०३.५

४ ५८ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २७३६३९

५ ५३ ७८।१।२४ गत आ.व. को भु�ानी- २७९८३४.७

६ ७१ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३४४०६३

७ िविभ� भौचर गत आ.व. को भु�ानी- ३३३९०९.११

८ ३९।२०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २८८८९०

९ ६४।२०७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३३२६९३.१५

१० ७० ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३९२०९०

९,७९३,७३७.१
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

११ ५३।२०७८।१।२७ गत आ.व. को भु�ानी- ३२३३५३

१२ ७३।२०७८।३।९ गत आ.व. को भु�ानी- 268473

१३ ५९ ७८ १।२० गत आ.व. को भु�ानी- ३५३१२०.३८

१४ ५२ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ४५५२२०

१५ १७२।२०७८।१।२७ गत आ.व. को भु�ानी चालु पे�क�
िदएको

२५६९५९

१६ ११४।०७८।२।१६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४३७९७

१७ ६४ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २८२९२१.०३

१८ ६७ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २८९६६५.५

१९ ७९ ७८।१।२१ गत आ.व. को भु�ानी- २३७३८६

२० ६४/86 /20७८।३।७ गत आ.व. को भु�ानी- २५४१५४.८३

२१ ९९  ७८।२।५ गत आ.व. को भु�ानी- २९५१३८.२५

२२ ६५ ७८।२।३ गत आ.व. को भु�ानी- २०७४५५.५३

२३ ७२ ७८।१।२० गत आ.व. को भु�ानी- २४९५२६.२२

२४ ६६ ७८।१।३० गत आ.व. को भु�ानी- २७९०३४

२५ िविभ� भौचर गत आ.व. को भु�ानी- २४३८७४

२६ ५४।०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- ४८४९३१

२७ ७१।२०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २३३४८५.७१

२८ ४८ ७८।२।९ गत आ.व. को भु�ानी- ३०५५६२
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

२९ ७१ ७८।१।२६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४९५४८

३० ४० ७८।१।२६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४९४०२.४

३१ ६३ ७८।१।२४ गत आ.व. को भु�ानी- ३०६१५६.४९

३२ ५६ ८७।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २६६१९४.०५

  ज�मा ९७९३७३७.१०

७४.३ कर क�ी नभएको-¬ आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ। िन�न वडा काया�लयले कम�चारी पदा�धकारी तथा �वयमसेवकले आ�थ�क वष� २०७६।
७७ को ब�दाब�दीको समयमा काम गरेको भिन �ो�साहन भ�ा बापत कम�चारी पदा�धकारी तथा �वयमसेवकह�लाइ ज�मा � ९७९३७३७.१० भु�ानी गरेको मा १५% ले ह�ने �.१४,३०,५१६।७१
कर क�ा गनु� पन�मा १% ले ह�ने � ९५३६७।७८ मा� कर क�ा गरी भु�ानी गरेकोले नपुग कर १४% ले ह�ने � १३३५१४८।९३ स�ब��धतबाट असुल गनु� पन� �

वडा न भौचर न र िमित िववरण भु�ानी रकम नपुग कर रकम

१ ५१ ७८।२।९ गत आ.व. को भु�ानी- ३७६०८१ ५२६५१.३४

२ ५३ ७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २४२६७६.२५ ३३९७४.६८

३ ६५ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २९४५०३.५ ४१२३०.४९

४ ५८ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २७३६३९ ३८३०९.४६

५ ५३ ७८।१।२४ गत आ.व. को भु�ानी- २७९८३४.७ ३९१७६.८६

६ ७१ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३४४०६३ ४८१६८.८२

७ िविभ� भौचर गत आ.व. को भु�ानी- ३३३९०९.११ ४६७४७.२८

८ ३९।२०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २८८८९० ४०४४४.६०

९ ६४।२०७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३३२६९३.१५ ४६५७७.०४

१० ७० ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ३९२०९० ५४८९२.६०

१,३३५,१४८.९३
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम११ ५३।२०७८।१।२७ गत आ.व. को भु�ानी- ३२३३५३ ४५२६९.४२

१२ ७३।२०७८।३।९ गत आ.व. को भु�ानी- 268473 ३७५८६.२२

१३ ५९ ७८ १।२० गत आ.व. को भु�ानी- ३५३१२०.३८ ४९४३६.८५

१४ ५२ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- ४५५२२० ६३७३०.८०

१५ १७२।२०७८।१।२७ गत आ.व. को भु�ानी चालु पे�क�
िदएको

२५६९५९  

१६ ११४।०७८।२।१६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४३७९७ ४८१३१.५८

१७ ६४ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २८२९२१.०३ ३९६०८.९४

१८ ६७ ७८।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २८९६६५.५ ४०५५३.१७

१९ ७९ ७८।१।२१ गत आ.व. को भु�ानी- २३७३८६ ३३२३४.०४

२० ६४/86 /20७८।३।७ गत आ.व. को भु�ानी- २५४१५४.८३ ३५५८१.६८

२१ ९९  ७८।२।५ गत आ.व. को भु�ानी- २९५१३८.२५ ४१३१९.३६

२२ ६५ ७८।२।३ गत आ.व. को भु�ानी- २०७४५५.५३ २९०४३.७७

२३ ७२ ७८।१।२० गत आ.व. को भु�ानी- २४९५२६.२२ ३४९३३.६७

२४ ६६ ७८।१।३० गत आ.व. को भु�ानी- २७९०३४ ३९०६४.७६

२५ िविभ� भौचर गत आ.व. को भु�ानी- २४३८७४ ३४१४२.३६

२६ ५४।०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- ४८४९३१ ६७८९०.३४

२७ ७१।२०७८।१।२३ गत आ.व. को भु�ानी- २३३४८५.७१ ३२६८८.००

२८ ४८ ७८।२।९ गत आ.व. को भु�ानी- ३०५५६२ ४२७७८.६८

२९ ७१ ७८।१।२६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४९५४८ ४८९३६.७२
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

३० ४० ७८।१।२६ गत आ.व. को भु�ानी- ३४९४०२.४ ४८९१६.३४

३१ ६३ ७८।१।२४ गत आ.व. को भु�ानी- ३०६१५६.४९ ४२८६१.९१

३२ ५६ ८७।१।२२ गत आ.व. को भु�ानी- २६६१९४.०५ ३७२६७.१७

  ज�मा ९७९३७३७.१० १३३५१४८.९३

७५ १ नं. वडा काया�लय
लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्  ।



https://nams.oag.gov.np83 of 228
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

७५.१ सडक व�� जडानः महानगरको साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७४ को िनयम ९५ अनुसार �.१० लाख स�मको िनमा�ण काय� र �. ५ लाख स�मको मालसामान तथा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन�
सिकने �यव�था अनुसार ३ वटा फम�सँग कोटेसन �लई �यनुतम रकम कवोल गन� फम�वाट �सधै ख�रद गरेको पाइयो ।िन�नानुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट िविभ� �थानमा सडक व�� स�लाई
तथा जडान गन� काय� वापत देहायको फम�ह�लाई �. १८०८३९९।५ खच� लेखेको छ । यस काय�मा कुल खच� �.१८०८३९९।५ भएको दे�खदा एिककृत लागत अनुमान वनाई �सलव�दी दरभाउप� माग
गरी �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन� सिकनेमा एकै �कृितको कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� �सिमत भएको दे�ख�छ। काया�लयले �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन�
तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.न र िमित काय�को नाम फम�को नाम खच� रकम

५।२०७७।६।२९ सडक ब�ी ख�रद िबमोहोन इ�टर�ाइजेज ९९७२२।५०

४।२०७७।६।२९ सडक ब�ी ख�रद कु�ड�लनी स�लायस� ९९७७९

४१।२०७८।३।२३ सडक ब�ी ख�रद मेगा िक �टोन सिभ�सेस �ा
ली

९६९५४

४२।२०७८।३।२३ सडक ब�ी ख�रद मेगा िक �टोन सिभ�सेस �ा
ली

९१५६९।५५

३३।२०७७।१२।६ सडक ब�ी ख�रद मेगा िक �टोन सिभ�सेस �ा
ली

१३२२६६।५०

२१।२०७७।११।३ सडक ब�ी ख�रद कु�ड�लनी स�लायस� २८९४१५।६०

१७।२०७७।८।१० टा��क लाइट यासा� टे�नोलो�ज �ा ली ९९८६९४

ज�मा १८०८३९९।५

१,८०८,३९९.५
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

७५.२ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १०  मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८ को दर
रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको  भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

२१ ०७७।११।३ िविभ� �थानमा सडक ब��
जडान

५० वाट LED
streetlight

२० ९००० ९८०० १६०००

२१ ०७७।११।३ िविभ� �थानमा सडक ब��
जडान

LED Bulb १८ watt १५ ५२२ १०५० ७९२०

ज�मा २३९२०

२३,९२०

७५.३ पे�क� बाँक� : वडा काया�लयले आ।ब ७७।७८ मा पुजीगत िशष�कबाट भौ न ६ ७७।७।४ मा � ६०००० जा�ा �यव�थापन तथा समाज सेवा सिमतीलाइ िदएको पे�क� वाँक� रहेको र चालू िशष�कबाट भौ
न ३९ ७७।१२।२७ मा जा�ा �यव�थापन तथा समाज सेवा सिमतीलाइ � ६०००० पे�क� िदएकोमा ज�मा पे�क� �१२००००। असुल फ�य�ट भएको नदे�खएकोले िनयमानुसार यथा�स� असुल
फ�य�ट ह�नुपन� �

१२०,०००

७५.४ धरौटीतफ�  : गत वष�को �ज�मेवारी �११७६१०८।५१ र चालु आ.व.मा �१२७६४३४।८६ आ�दानी समेत कुल आ�दानी �२४५२५४३।३७. रहेकोमा � ६४८९५०।७२ धरौटी िफता� भई �
१८०३५९२।६५ मौ�दात रहेकोमा नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

७५.५ 41 २०७७-१२-३० भरपाई वेगर खच� : आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत
पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।  भौ न ४१, ७७।१२।३० बाट � ४००००को खेलकुद सामा�ी ख�रद आदेश मागफारम दा�खला �रपोट� केिह उपल�ध नगराइ खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेको भिन
िबलिबजक मा� रा�ख न�साल टेबुल टेनीस �लबलाइ दीएको देखीएकोले उ� काय� िनयम संगत दे�खएन साथै खेलकुद सामा�ी िबतरण गरेको �४०००। भरपाइ पेश ह�नु पन� �

४०,०००
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७५.६ �ज�सी दा�खला: यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय खेलकुद सामानह� � ४९५००। को ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको नदे�खदा दा�खला गरी आ�दानी तथा खच�
अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� �            

भौ न िमित िववरण रकम

२९ ।७७।११।३ खेलकुद सामा�ी २४५००

३२।७७।१२।१ खेलकुद सामा�ी २५०००

  ज�मा ४९५००

४९,५००

७५.७ मृ�य ुभएका लाभ�ाहीको नाममा भ�ा िवतरण :  सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई
उ� रकम � २२३१४। असुल गनु� पन� �..

नाम ना न मृ�य ुिमित भु�ानी
ह�नुपन�

भु�ानी भएको बढी भु�ानी कैिफयत

ितथ�माया
मह�जन

८४४७ ७७।६।१३ ७३०० १२००० ४७०० पिहलो

राम माया के सी ३८५५ ७७।११।२९ ० १२००० १२००० ते�ो

कमला राणा
िबधुवा

८७ ७८।२।२१ ५३८६ ८००० २६१४ ते�ो

हरी ब काक� ७६१४ ७७।११।१ ९००० १२००० ३००० दो�ो

ज�मा २२३१४  

२२,३१४

७६ वडा नं २ तफ�
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।
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७६.१ अि�म करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ बमो�जम भु�ानीमा १.५ �ितशत का दरले अ�ीम कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा देहायका गो�वरा भौचरबाट भु�ानी गदा� अ�ीम कर �५५८७। क�ा
गरेको  नदे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� � 

गो�वरा भौचर र िमित भु�ानीको �यहोरा भु�ानी रकम अ�ीम कर

३३ ७७।११।४ जा�ा पव� स�ालन ३१६३० ४७४

२६ ७७।११।१३ िववध खच� १३५०० २०२

११ ७७।७।२६ सरसफाई काय� पे��क फछ�यौट ३७५०० ५६२

२०३ ७७।१२।१० नाते�वर म�दीरमा पुजा खच� २०००० ३००

४६ ७७ ।१२।१७ कोरोना सं�िमतलाइ फलफूल
िवतरण काय��म

१५९८८० २३९८

५७ ७८।२।२७ सरसफाई काय��म स�ालन ३१३०० ४६०

७८ ७८।३।२४ खेलकुद सामा�ी खरीद गरी िवतरण ७९४०० ११९१

  ज�मा ५५८७

५,५८७

७६.२ धरौटीतफ� :- आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयलेगत वष�को �ज�मेवारी  � ३०७६३३० र यस आ।व को आ�दािन � ९८८६४४।४२ सिहत � ४०६४९७५।१४ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. १९८४१८७।९१ िफता� ग�र � २०८०७८७।२३ खाता अनुसार बाँिक दे�ख�छ ।साथैनामनामेसी नखुलेको धरौटीसदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता
अ�ाव�धक गनु� पद�छ।
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७६.३ मृ�य ुभएको लाभ�ाहीको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम  मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम �७४००० असुल गनु� पन� �.....

नाम ना न मृ�य ुिमित भु�ानी ह�
नुपन�

भु�ानी
भएको

बढी भु�ानी कैिफयत

मोहोनराज प�त २७७९।
१६१४९

७७।१२।२९ ३००० १२००० ९००० ते�ो िक�ता

मदन �े� २७०१७५०६२
११

७८।१।२६ ५६०० १२००० ६४०० ते�ो िक�ता

चौथीमाया मा�धर १७८२२ ७८।२।८ ६८०० १२००० ५२०० ते�ो िक�ता

कृ�ण बाहादरु शाह ८९।०२० ७८।२।१३ ७३०० १२००० ४७०० ते�ो िक�ता

पंचमाया महज�न १९४२ ७८।३।६ ९६०० १२००० २४०० ते�ो िक�ता

िछ�दी शेप�नी २१९ ७७।४।३ ३०० १२००० ११७००

िछ�दी शेप�नी २१९ ७७।४।३ ०० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

िछ�दी शेप�नी २१९ ७७।४।३ ०० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

राम बा राना मगर १३३६।
४३६७८

७७।६।७ ६७०० १२००० ५३०० �थम िक�ता

रामदेिव डंगोल १०८६४ ७७।७।१ ९१०० १२००० २९०० �थम िक�ता

राज राजे�वरी शाह १७०२६७७२ ७७।७।६ ९६०० १२००० २४०० �थम िक�ता

                                                    ज�मा ७४०००

७४,०००
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७७ वडा नं ३ तफ�
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।

७७.१ पचास �ितशत मू.अ.क :- मू�य अिभबृि� कर िनयमावली(ए�काइस� संशोधन), २०५३ को िनयम ६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को बजेट व��य बमो�जम २०७६।२।१५ गतेदे�ख लागू ह�ने गरी
सरकारी िनकायका नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले स�झौता बापतको भु�ानी िदँदा भु�ानी गन� मू�य अिभबृि� करको ५० �ितशत ह�न आउने रकम िनजको नामबाट
स�ब��धत राज�व शीष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापतक�ा गरेको तर दा�खला गरेको भौचर लेखापरी�णको �ममा पेश
नभएकोले राज�व दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� वा स�ब��धत ठेकेदारको मुअ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

१८ ७७।८।१२ मगर क�सट��सन �ा ली ५६८५३

१४ ७७।७।३० इ��देवी क��ट��सन २६७६५

१३ ७७।७।३ िड �ज एस िनमा�ण सेवा ५६९१२

११ ७७।७।३ रघुपती िनमा�ण सेवा १८७१४

१२ ७७।७।३ रालुका देिव िन से ५६८०१

१५  ७७।७।३ दरुपना िन से ३७७७६

१६  ७७।७।३ सूय�गढी क��ट��सन ४४२७१

७० ७७।७।३ �लु एकाइ क��ट��सन ५२६४७

 ज�मा ३५०७३९

३५०,७३९
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७७.२ 32 २०७७-९-२५ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः सडक िबभागवाट िव. सं २०७३ मा जारी भएको standard specification for road and bridge worksको बँुदा नं १३०२ मा Tack Coat को Rate of Spray ०.४०-०.६०
के. �ज. �ित बग�िमटर उ�ेख गरेको छ । जसको  औषत �लँदा ०.५ के.�ज  �ित बग� िमटर ह�न आउछ ।यस वडा काया�लयले रानीबारी माग� र सहायक बाटोमा कालो प�े गदा� �ित बग�िमटर Tack Coat

को प�रमाण गणना गदा� ०.५ के.�ज का दरले प�रमाण गणना गरी भु�ानी िदनुपन�मा ०.८५ के. �ज का दरले गणना गरी के.�ज लाई �लटरमा प�रवत�न गरी लागत अनुमान तयार गरी ��वकृत गरेको कारण
�३४०१९ बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

कामको प�रमाण वग�िमटर िदनु पन� िबटुिमन
�लटर

िदएको िबटुिमन
�लटर

दर � बढी भु�ानी

९६६।९० ४८३।४५ ८२३।६४ १०० ३४०१९

३४,०१९
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७७.३ 8 २०७७-७-२ न�स� भ�दा बढी भु�ानी

1. साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।भौचर न ८ िमती ७७।७।२ D. G. S िनमा�ण सेवा लाइ जलधारा माग�मा
सडक कालो प�े गदा� � ९८९३९२ भु�ानी भएको मा providing and laying open graded premix carpet of 20mm thickness composed of 13.2 mm to 56mm manual means को
महमनगरको न�स 302.42 भएको मा फम�लाई भु�ानी िददा 313 राखी 386.91 परीमाणको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी �४०९३।५० स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु� पन�
�४०९३।५०

2.  साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।भौचर न ७ िमती ७७।७।२ सूय�गढी क��ट��सन लाइ दोचा माग�मा बाटो
िब�तार गदा� � ७६९६१९ भु�ानी भएको मा providing and laying random rubble stone masonary in cement and mortor को महमनगरको सडकको न�स 8370.38 भएको मा
फम�लाई भु�ानी िददा भवनको दर � 13600 राखी 1.43 परीमाणको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी � ७३२१।४६ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु� पन� � ७३२१।४६

3. यस वडा काया�लयको िविभ� गो भौ नं र िमितअनुसार वडा अ�तग�तका िविभ� �थानमा िविभ� काय� गरेवापत िविभ� िनमा�णल �यवसायीह�लाई भु�ानी भएकोमा महानगरपा�लकाको दररेट
भ�दा पिन बिढ दररेट कायम गरी काय�स�प� प�चात भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको � २११८०।३३ स�ब��धतबाट असूल गनु�पन� � २११८०।३३

काय� ��पिशिफकेशन ह�नुपन� दर
�

�योग गरेको
दर�

प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

चुनदेवी म��दर प�रसरमा
गेट रा�ने 

Providing and
fixing machine
made cly tile with
cement sand
mortar 1:4

२८८६।
७८

३४०६।७५ १५।५३
व िम

िव एस �े�
स�लायस� ए�ड
क��ट��सन
�ा�ल

७९७०।३१

सामाखुसी खोलामा�थ
क�भट� िनमा�ण

Earthwork
excavation in soft
soil for
foundation 

८०८।४५ ९०० ९७।७५ सव�शि�
महामाया िनमा�ण
सेवा

८९६७।३२

िपपलबोट बाँसावारीमा
वो�र� रा�ने काम

25 mm ppr pipe
PN 10
Panchakanya,
Nepatop or
equivalent 

१४८।७५ १७८ १४५ नोवल
ई��जिनय�र�
सोलुसन

४२४२।७०

ज�मा २११८०।
३३

३२,५९४
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७७.४ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � २९१८०५।२७ र यस आ।व को आ�दािन � १३७५०९३।२५ सिहत � १६६६८९८।५२ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �.२६४७५९।६० सदर�याहा तथा � ४४५४५।६७ धरौटी िफता� गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � १३५७५९३।२५ भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा
गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ। 

७७.५ बढी दररेटमा भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं ८२ िमित: ०७८।०३।०९ मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत सौय� िब�ुत िबकास � ली ला◌�इ भु�ानी िदँदा, काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी गरेको
दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �६२७३०। स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न िमित कामको
िववरण

सामान प�रणाम ह�नुपन�
दर  

भु�ािन
भएको
दर

बिढ
रकम

  ८२  ७८।३।
९

सडक ब�ी
जडान

LED A/C
street light 24
Watt

४१ ७००० ८५३० ६२७३०

 ज�मा ६२७३०

६२,७३०
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७७.६ आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ। वडा काया�लयले देहायका खच� रकम भु�ानी िददंा वील भरपाइ वेगर खच� लेखेकोले �७३०००। खच�को �माण पेश गनु� पन� �

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

४७  ७७।१२।१६ घोडेजा�ा ��ायणी टोलसुधार सिमित २००००

९१ ७८।३।१३ �मा पुजाको लािग सहयोग कुमारी धािम�क संर�ण
समाज

२५०००

९४  ७८।३।१५ �मा र जगपुजाको लािग
सहयोग

चुनदेवी सहयोगी सं�था २८०००

ज�मा ७३०००

७३,०००

७७.७ अ�य िनकाय खच� संघीय सरकार अ�तग�तका िनकायह�को काय��म तथा बजेट संघीय सरकारबाट �वीकृत भई िनकासा ह�ने गद�छ । यो वष� यस वडा काया�लयले महाराजग�मा अव��थत महानगरीय
�हरी वृतमा खानेपानीको लािग पानी �शोधन िफ�टर मेिशन जडान गन� काय�को लािग िमित २०७८।३।१३, गो�वारा भौचर नं ८८ बाट �२७१८६० खच� लेखेको छ । महानगरीय �हरी वृतमा पानी
�शोधन �व�धको लािग �हरी �धान काया�लयबाट समेत काय��म �वीकृत भै बजेट िनकासा ह�ने ह� ँदा संघीय काया�लयको लािग वडाबाट योजना �वीकृत गरी खच� ले�नु उपय�ु नदे�खएको �

२७१,८६०

७७.८ मृ�य ुभएको लाभ�ाहीको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम �७६००। असुल गनु� पन� �.....

नाम मृ�य ुिमित भु�ानी
ह�नुपन� 

भु�ानी
भएको

बढी
भु�ानी

कैिफयत

माधव �साद रे�मी २०७७।७।८ ९८०० १२००० २२०० पिहलो

तारादेवी
सापकोटा

२०७७।१०।६ ६६०० १२००० ५४०० दो�ो

ज�मा ७६००  

७,६००
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७८ ४ नं. वडा काया�लय
लेखापरी�णको �ममा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन् । 

७८.१ बढी दररेटमा भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं ७ िमित: ०७७।०७।०५ मा सडक व�� जडान
मम�त काय� �ाइटसन क�पनी �ा ली लाई भु�ानी िदँदा, काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले
बढी भु�ानी भएको रकम �२१७५०।स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन�
दर  

भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

७७।११।७ सडक व��
जडान

24 watt led A/C
steel light

45 7000 7350 15750

 सडक व��
जडान

50 watt led A/C
steel light

12 9000 9500 6000

  ज�मा 21750

२१,७५०
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७८.२ �ज�सी दा�खला नभएको : यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको नदे�खदा �ज�सी दा�खला गरी आ�दािन खच� अिभलेख
अ�ाव�धक गनु� पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

८८ ७८।३।१५ आवृित छापाखाना पु�तक छपाइ २६५०००

६९ २०७८।२।२८  कोिभड साम�ी ख�रद ७२२५५

११५ ७८।३।२२  काया�लय सामा�ी ९९४०६

१२८ ७८।३।२५ कपुरधारा �टेशनरी ए�ड �पोट�स काया�लय सामा�ी ४४७०८

१३० ७८।३।२५ कपुरधारा �टेशनरी ए�ड �पोट�स काया�लय सामा�ी २७६४१

ज�मा ५०९०१०

५०९,०१०

७८.३ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � ५००३४२७।४८ र यस आ।व को आ�दािन � २३०३२५ सिहत � ५२३३७५२ धरौटी आ�दानी
गरेको तथा �. १०७८८७६ सदर�याहा ग�र � ४१५४८७६। खाता अनुसार बाँिक भएको र बैकं अनुसार � ५४७९६९१ बाँिक भएकोले �१३२४८१५ नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी
राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।
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७८.४ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम ७७६०० असुल गनु� पन� �.....

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

पिव�ा �सटौला ३२३५९६० २०७७।७।१७ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

पदमा गु�� १११०३२।७४ २०७४।८।७ ७०० १२००० ११३०० दो�ो 

मोती ब भ�राई ८०१।५१ २०७७।८।१५ १५०० १२००० १०५०० दो�ो

ल�मीकुमारी
त�डुकार

११३।२१५० २०७७।१२।३१ ३००० १२००० ९००० ते�ो

तारादेवी �े� ७५८५ २०७८।१।१३ ४३०० १२००० ७७०० ते�ो

मैयादेवी �े� २७३०६०।४२०५ २०७८।१।२३ ५३०० १२००० ६७०० ते�ो

�ानुदेवी अया�ल ७०३४।४८६३ २०७८।१।२३ ५३०० १२००० ६७०० ते�ो

ईमान�संह गु�� ३५४५।३५० २०७८।२।७ ६७०० १२००० ५३०० ते�ो

छ� का�ले ९०१।३१५३ २०७८।२।२१ ८१०० १२००० ३९०० ते�ो

�ेम � ओली ११८०२३९८ २०७८।२।१५ ७५०० १२००० ४५०० ते�ो

ज�मा ७७६००  

७७,६००

७९ वडा नं ५
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।
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७९.१ पचास �ितशत मू.अ.क: मू�य अिभबृि� कर िनयमावली(ए�काइस� संशोधन), २०५३ को िनयम ६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को बजेट व��य बमो�जम २०७६।२।१५ गतेदे�ख लागू ह�ने गरी सरकारी
िनकायका नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले स�झौता बापतको भु�ानी िदँदा भु�ानी गन� मू�य अिभबृि� करको ५० �ितशत ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत
राज�व शीष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत क�ा गरेको तर दा�खला गरेको भौचर लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले राज�व
दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� वा स�ब��धत ठेकेदारको मुअ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.न. र िमित  िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

६५ ७८।३।२७ गो�डेन क��ट��सन ३८४५९

२ ०७७।७।४ ई��देवी क�सट��सन ५०८३३

१४ ०७७।७।१६ सुय�गढी क�सट��सन ५४६२४

३३ ०७७।११।
१८

िद�य�ी क�सट��सन २८४०८

ज�मा १७२३२४

१७२,३२४
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७९.२ न�स�भ�दा बढी भु�ानी
1 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ५ नं वडा काया�लय हाँिडगाउँले
वडाअ�तग�तको ध�व�तरी माग�मा खहरे बाटो िनमा�ण गन� काय� गन� �ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete in foundation complete as per drawing and

technical specifications, PCC grade m20 मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१४७९८।२१ भएकोमा भवनअ�तग�तको दररेट �१९३४१।९४ �ितघनिमटरका दरले
भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

िववरण ह�नुपन� दर काम गरेको दर प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

ध�व�तरी माग�मा
खहरे बाटी िनमा�ण
गन� 

१४७९८।२१ १९३४१।९४ ८।५९घनिमटर आकार 
इ��जिनय�रङ्
सोलुसन ए�ड
क����सन

३९०३०।६४

2साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ५ नं वडा काया�लय हाँिडगाउँले
वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल सफाई गन� काय� बापत जलसुरी देवी िनमा�ण सेवालाई भु�ानी िदएकोमा 200 mm HDPE double wall corrugated pipe को �वीकृत िवभागीय दररेट �
१५८२।७४ भएकोमा बढी दर � ३२७८ को दर राखी �ित रिन� िमटरका दरले भु�ानी िदएको छ ।अत फरक दर � १६९५ ।२६ को १२ रिन� िमटरको दरले ह�न आउने रकम � २०३४३।१२
स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

५९,३७४
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७९.३ अि�म करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ बमो�जम भु�ानीमा १.५ �ितशत का दरले अ�ीम कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा देहायका गो�वरा भौचरबाट भु�ानी गदा� अ�ीम कर क�ा गरेको
नदे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

गो�वरा भौचर र
िमित

भु�ानीको �यहोरा भु�ानी रकम अ�ीम कर

७० ७८।३।२३ मसल�द तथा काया�लय
साम�ी

४९४५० ७४२

६ ७७।७।२ सरसफाई साम�ी ख�रद ५४७४० ८२१

१२ ७७।७।२५ सरसफाई काय� ९४७५० १४२१

३५ ७७।९।२२ काया�लय साम�ी ३०२०० ४५३

३६ ७७ ।१०।१८ काया�लय सामान ३०२५० ४५४

६९ ७८।३।२४ राहत िवतरण खच� ७५००० ११२५

७० ७८।३।२५ गहनापोखरीमा बो�र� रा�ने
काम

१५०००० २२५०

६९ ७८।३।२५ सडक ब�ी जडान १४९९८८ २२५०

                                           ज�मा ९५२१

९,५२१

७९.४ 70 २०७८-२-२५ लागत अनुमान बेगर खच�ः साव�जिनक िनकायले कुनैपिन िनमा�ण काय� गनु� अिघ सो कामको लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । वडा काया�लयले गो�वरा भौचर नं ७० िमित २०७८।३।२५ मा गहना
पोखरीमा बोरीङ िनमा�ण गरेको भनी कैलाशकुट यवुा �लबलाई � १५००००- भु�ानी गरेकोमा उ� काय�को लागत इ�टीमेट �ािव�धकबाट नापजाँच गरी तयार गरेको नापी िकताब तथा काय�स�प�
�ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । अतः काय�स�प� भएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �

१५०,०००
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७९.५ �ज�सी दा�खला नभएको :- यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको नदे�खदा दा�खला गरी आ�दानी तथा खच� अिभलेख
अ�ाव�धक गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

७० ७८।३।२३ यो�न इ�टर�ाईजेज मसल�द तथा काया�लय
साम�ी

४९९५०।००

६ ०७७।७।२  सरसफाई साम�ी ५४७४०।००

३५ ७७।९।२२ मनोज ब�ाचाय� काया�लय साम�ी ३०३००

१२ ७७।७।२५  सरसफाई सामान ९४७५०।००

ज�मा २२९७४०

२२९,७४०

७९.६ के��मा िफता� गन� बाँक� — आ.ब को अ�तमा खच� भइ बाँिक रहेको रकम का म न प को के��ीय खातामा िफता� गनु� पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले आ।व को अ�तमा खच� भइ बाँिक रहेको रकम
पँु�जगत तफ�  � ५८६०८९।१७ र चालू तफ�  � ५३७२७१।५८ गरी ज�मा � ११२३३६०।७५ का म न पा को के��ीय खातामा दा�खला नगरेकोले उ� रकम के��ीखातामा दा�खला गनु� पन� �

१,१२३,३६०.७५

७९.७ धरौटीतफ�  :- �यि�गत धरौटी खाता, गो�वारा धरौटी खाता तथा धरौटी स�ब�धी भौचर नै नउठाएकोले धरौटी को ज�मा आ�दानी कती हो एिकन ह�न सकेन तथा धरौटी स�ब�धी कारोवारको
लेखापरी�ण ह�न सकेन ।

७९.८ भरपाइ बेगर खच�
1 आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ। भौ च न १८ ७७।८।९ बाट खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेको भनी �४८७५० भु�ानी गरेको मा िबलभरपाइ पेश नभएको �
2 आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ।पुजीगत िशष�क बाट भौ न ६० िमित ७७।८।९ िविभ� �थानमा ढल मंगाल मम�त भिन � २४१३०।०० भु�ािन गरेकोमा िबलभरपाइ पेश नभएको �

७२,८८०

७९.९ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �.....

९५,७००
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नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको
भु�ािन

बिढ भु�ािन कैिफयत

बुि�नाथ थप�लया १६ ०७७।५।२५ ५५०० १२००० ६५०० पिहलो

�ी �जापित १४५४ ०७७।६।१ ६००० १२००० ६००० पिहलो

चतुरमान कुसुले १४०७५।
७८९२

०७७।७।१० ७००० १२००० ५००० पिहलो

जय�तीदेवी
रघुवंशी

१०३८ ०७७।७।१३ ७३०० १२००० ४७०० पिहलो

म�ु �थािपत २७=१०=७६ ०७७।७।२० ८००० १२००० ४००० पिहलो

का�छी थापा मगर ९४३२ ०७७।७।२८ ९००० १२००० ३००० पिहलो

धना केसी २७।०१।७२ ०७७।४।४ ४०० १२००० ११६०० पिहलो

चतुरमान कुसुले १४०७५।
७८९२

०७७।७।१० ० १२००० १२००० दो�ो

चतुरमान कुसुले १४०७५।
७८९२

०७७।७।१० ० १२००० १२००० ते�ो

का�छी थापा मगर ९४३२ ०७७।७।२८ ० १२००० १२००० दो�ो

का�छी थापा मगर ९४३२ ०७७।७।२८ ० १२००० १२००० ते�ो

धना केसी २७।०१।७२ ०७७।४।४ ० ६९०० ६९०० दो�ो

ज�मा  ९५७००।००
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७९.१० िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न ५ हाँडीगाउँले �४११९०००।०० िनकासा िदएकोमा यस बष� ३१८ व�र� �ये� नाग�रक तथा ३० पूण� अपा� गरी कुल ३४८ जनालाई कुल � ३८९४०००।००
िवतरण गरी � २२५०००।०० म न प को खातामा ज�मा गरेको भौचर पेश भएको छ।

८० वडा नं ६
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छ ।

८०.१ �ज�सी दा�खला नभएको यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको नदे�खदादा�खला गरी आ�दानी तथा खच� अिभलेख अ�ाव�धक
गनु�पन� �            

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

७८।३।२४ रमा फिन�चर उधोग फिन�चर खरीद २४२९५

१२५ ७८।३।२५ भैरव िग�ट ए�ड �टेशनरी काया�लय सामा�ी १९७२०

९१ ७८।३।१६  काया�लय सामा�ी ४०१७०

ज�मा ८४१८५

]

८४,१८५

८०.२ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � ३२०२०८७।७० र यस आ।व को आ�दािन � १२४०५३०।६९ सिहत � ४४४२६१८।३९
आ�दानी गरेकोमा � ३४६२८।४१ धरौटी िफता� तथा � ४०५३१।३५ सदर �याहा गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � ४३६७४५८।५४ भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी
राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

८०.३ 100क २०७८-३-२१ सामा�जक सुर�ा कर क�ा नगरेको :- आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ बमो�जम सामा�जक शुर�ा भु�ानीमा १ �ितशत का दरले कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।भौ न १००क ७८।३।२१
मा �वमसेवकलाइ पोशाक भ�ा १०००० को दरले ३० जना लाइ िवतरण �३००००० गदा� १ �ितशत कर �३०००। क�ा गरेको  नदे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

३,०००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८०.४ न�स�भ�दा बढी भु�ानी
1 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ६ नं वडा काया�लय बौ�ले
वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� �ममा supplying and placing manual mixed m15 cement concrete, मा
महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१३६९६।६९ भएकोमा १४२४९।८२ �ितघनिमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी बढी दररेट राखी काय� स�प� गदा� लागत ब�न जाने
ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

िववरण ह�नुपन� दर काम गरेको
दर 

प�रमाण फम�को नाम बढी
भु�ानी 

वागमती क�रडोरमा
सुय�वतीको घरन�जक
बाटो ढलान

१३६९६।
६९

१४२४८ ३१।
८८घनिमटर

शुभम् क��ट��सन १७५९८

परोपकार माग�मा ढल
मंगाल िनमा�ण तथा ढलान

१३६९६।
६९

१४२४० २८।५६ घ िम शुभ ई��ावती क��ट��सन
�ा �ल

१५५५७

ज�मा ३३१५५

2 साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।भौचर न ७३ िमती ०७८।२।१० प��लक क��ट��सन लाइ संगमटोलमा �संढी िनमा�ण काय�
गदा� � ९१७२६५।०६ भु�ानी भएको मा 300 mm dia Np2 RCC Hume pipe works को महानगरको न�स २७४३।८७ (pipe, collar र clj समेत गरी) भएको मा फम�लाई भु�ानी िददा � ५३२५
राखी ५ रिन� िमटर बराबरको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी �१२९०६। स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

४६,०६१



https://nams.oag.gov.np103 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८०.५ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �.....

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन�
भ�ािन

भएको
भु�ािन

बिढ
भु�ािन

कैिफय
त

गाय�ी �सकदेल िवधुवा ७२६३ ७८।२।१८ ७८०० ८००० २०० ते�ो

साक� डोमा शेपा� ११६७ ७७।७।३ ९३०० १२००० २७०० पिहलो

कमल कुमारी आचाय�
िवधुवा

११८० ७७।११।२९ ० ८००० ८००० ते�ो

िदल बा कािक� १०९३ ७७।६।१७ ७७०० १२००० ४३०० पिहलो

िद�यसोरा ओली ३५७४२४
९

७७।७।१० १०००० १२००० २००० पिहलो

�ानुमाया बोहोरा ३३९९।
२२८९

७७।४।३१ ३००० १२००० ९००० पिहलो

सािहली लमीिन १६५८ ७७।६।१९ ७९०० १२००० ४१०० पिहलो

पृ�वी ब काक� ४३५ ७८।१।२७ ५७०० १२००० ६३०० ते�ो

सुकुमाया लामा १८८ ७७।२।२८ ० १२००० १२००० पिहलो

ज�मा ४८६००  

४८,६००

८१ ७ नं. वडा काया�लय
लेखापरी�णको �ममा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन् ।



https://nams.oag.gov.np104 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८१.१ िवतरण भरपाई तथा ह�ता�तरण फाराम नभएकोः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा
कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले िविभ� भौचर र िमितमा खेलकुद तथा अ�य सामान ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला तथा िवतरण भरपाई वा
ह�ता�तरण फाराम संल� नभएकोले िवतरण तथा ह�ता�तरण भरपाईको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

१४८ ०७८।३।२५ �स�धु बु�स
ए�ड ट�याक
सुट से�टर

खेलकुद साम�ी ९५७००

१४९ ०७८।३।२५ �य�ुजक �यालरी जा�ा पव� ४४०००

                                                 ज�मा १३९७००

१३९,७००

८१.२ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � ४०६२८५२।०८ र यस आ।व को आ�दािन � १५११३०९।९७ सिहत � ५५७४१६२।०५ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. १७४७७१।२२ धरौटी िफता� गरी � ५३९९३९०।८३ खाता अनुसार बाँिक भएको र बैकं अनुसार � ५४०६९६९।२० बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा
गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�।

८१.३ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �....

लाभ�ाहीको नाम थर नाग�रकता
न�बर

लगत क�ा िमित बढी िनकासा कैिफयत

सािव�ी �सलवाल ८३२७ 2078.3.4 2600  

शारदा राना मगर १११।०४६ २०७८।१।२१ ६९००  

ज�मा ९५००  

९,५००
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८२ ८ नं. वडा काया�लय
लेखापरी�णको �ममा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन् ।

८२.१ १९ २०७८-१-५ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।वडा काया�लयले अमरावती माग���थत उपरा�� पित
िनवास तफ� को बाटोमा ��टल रे�ल� िनमा�ण गन� काय�वापत �ी ि�कुमार क��ट��सनलाई भु�ानी भएकोमा न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम � १७०२१४।६१ असूल उपर गनु�पन� �

िववरण �वीकृत दर काम गरेको
दर

प�रमाण बिढ भु�ानी

 38 mm dia stainless
steel hand railing 2m
distance

३४८२।६२ ४५२६।४० १६६।
५०

१७०२१४।६१

१७०,२१५

८२.२ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � २१६६७४९।८३ र यस आ।व को आ�दािन � ६४४११९।०२ सिहत � २८१०८६८।८५ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. १०४०१।०० धरौटी िफता� तथा � १००९२३।७१ धरौटी सदर�याहा गरी � २६९९५४४।१४ खाता अनुसार बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी
राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८२.३ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �...

लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं लगत क�ा िमित बढी  िनकासा रकम कैिफयत

सुकुमाया ड�ोल १६०८३ दोहोरो नाम ३६००० बािष�क

ह�रमाया �े� ८१३ २०७६।११।१७ ३६००० बािष�क

गुहे�वरी सा�लके २१२२८२३५ २०७७।१२।५ ११५०० ते�ो
चौमा�सक

इ��दरा मैनाली ४१४।३४०४ २०७८।१।२१ ६९०० ते�ो
चौमा�सक

पुरण माया �े� १७०५२ २०७८।३।२ २८०० ते�ो
चौमा�सक

�लला कुमारी रायमाझी ७२३६ २०७८।३।६ २४०० ते�ो
चौमा�सक

�सता �े� ८०४ २०७८।३।११ १२६७ ते�ो
चौमा�सक

िब�णमुाया भ�राई २८२ २०७८।२।१० ५००० ते�ो
चौमा�सक

ज�मा १०१८६७।  

१०१,८६७

८३ वडा नं ९
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।
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८३.१ खेलकुद सामान :-वडा काया�लयले गो भौ नं १७।२०७७।८।१४ बाट ब��स पुतली यवुा �लब ब��सपुतलीलाई खेल सामा�ी खरीद वापत � ४९८३३ भु�ानी भएकोमा सो यवुा �लबले पेश गरेको िबल
नं समावेश नभएको सुनुवार स�लायस�(६००६५६८८७) को मू अ कर � ५७३३। िनजको आय िववरणमा समावेश भएको समायोजन पेश ह�नपन� � 

५,७३३

८३.२ मु अ कर :- वडा काया�लयले घ�टी ग�ीको उ�रितरको बाटोमा मंगल िनमा�ण र ढंुगा छा�ने काय� र आर�स�स ढलानको लािग बंगलामुखी िनमा�ण सेवासँग स�झौता गरी गो भौ नं १०।०७७।८।१४ बाट �
९९३८३५।९८ भु�ानी भएकोमा िनज िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको िबल नं रातो मसीले छोपी पुन ००४ ि��ट गरेको िबल िमित २०७७।८।१४ बाट मू अ कर �११४३३५।११ भु�ानी भएकोमा
िनजले आ�त�रक राज�व काया�लयमा पेश गरेको आय िववरणमा सो मू अ कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

११४,३३५

८३.३ नयाँ भवन उ�ाटन खच� :- वडा काया�लयको नव िनिम�त भवन उ�ाटनमा � १९७७५०।०० खच� भएको छ । ॐ शाही �याट�र� ए�ड पाट� �यालेस पुरानो बाने�वरमा भएको काय��मको िबल नं १ बाट
िवहानको खाजा ४०० जना र बेलुकाको खाना १९० जनाको मूअकर सिहत � २२७५०। ज�मा �१९७७५०। को िबल मा� संल� गरी भु�ानी भएकोमा सो काय��ममा उप��थत �यि�ह�को िववरण
संल� ह�नुपन� �

१९७,७५०

८३.४ धरौटीः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले सदर�याहा
गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ वडा काया�लयको धरौटी अ �या ४१०८४२०।७८ र चालु वष�को आ�दानी �२२१८५७६।२९ मा यस वष� � ४१७१३।िफता� तथा �३२७७१२।९६
सदर�याहा गरी बाँक� � ५९५७५७१।०६ रहेको दे�ख�छ ।धरौटीको �यि�गत धरौटी खातामा नाम नामेसी नखुलेको � ६३५९१५।८६ धरौटी रहेको पाइएकोले सो रकम सदर�याहा गरी धरौटी खाता
अ�ाव�धक गनु�पन� दे�खएको छ ।

८४ १० नं. वडा काया�लय
लेखापरी�णको �ममा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन् ।
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८४.१ कर समायोजन प�ः   िन�नानुसारको िनमा�ण �यावसायीह�लाई देहाय अनुसार �.३९६८५७।९३ धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी िफता�
भएकोले � ३९६८५७।९३ को कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित फम�को नाम रकम

२१ ७७।६।१४ िव�वजीत िनमा�ण सेवा ४००५८।१६

२२ ७७।६।१५ सुय�गढी क��ट��सन ४३८२३

२३ ७७।६।१५ राउचुली क��ट��सन ३६७१९

२५ ७७।६।१५ �यू िशवशि� िनमा�ण सेवा ३९६२४

२६ ७७।६।१५ बैगुण धारा िनमा�ण सेवा ३७१०३।७७

२७ ७७।६।१५ एिन िनमा�ण सेवा ३८८७८

९४ ७७।१२।३० तुलसी भूिम िनमा�ण सेवा ३८३७६

९५ ७७।१२।३० बोहोरा िनमा�ण सेवा ७८९७४

१०० ७८।१।२ जय अ�बे ए टु जेट िनमा�ण सेवा ४३३०२

ज�मा ३९६८५७।९३

३९६,८५७.९३
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८४.२ सडक ब�� जडानः महानगरको साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७४ को िनयम ९५ अनुसार �.१० लाख स�मको िनमा�ण काय� र �. ५ लाख स�मको मालसामान तथा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन�
सिकने �यव�था अनुसार ३ वटा फम�सँग कोटेसन �लई �यनुतम रकम कवोल गन� फम�वाट �सधै ख�रद गरेको पाइयो ।िन�नानुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट िविभ� �थानमा सडक व�� स�लाई
र तथा जडान गन� काय� वापत देहायको फम�ह�लाई �. १९९४१८२ खच� लेखेको छ । यस काय�मा कुल खच� �.१९९४१८२ भएको दे�खदा एिककृत लागत अनुमान वनाई �सलव�दी दरभाउप� माग गरी
�ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन� सिकनेमा एकै �कृितको कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� �सिमत भएको दे�ख�छ । काया�लयले �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन� तफ�
�यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.न र
िमित

काय�को नाम फम�को नाम लागत अनुमान खच� रकम

१८ ७७।७।३ सडक व�� स�लाई र जडान
गन� काय�

कम�िशल
क��ट��सन

९९९३४३।७५ ९९६९५७।
५४

४९ ७८।२।७ िविभ� �थानमा व�� जडान
काय�

बाइस धारा
स�लायस�

९९७२२५ ९९७२२५

 ज�मा १९९४१८२
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८४.३ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 को 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८
को दर रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म न पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा � २६९०६५ को ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत
बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको दर बिढ रकम

१८ ७७।७।३ िविभ� �थानमा सडक ब��
जडान

५० वाट LED ६३ १२६२ ३६०० १४७२९
४

१८ ७७।७।३ िविभ� �थानमा सडक ब��
जडान

४० वाट LED २४७ १००७ १५०० १२१७७
१

ज�मा २६९०६
५

२६९,०६५
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८४.४ मृ�य ुभएका लाभ�ाहीकाो नाममा भ�ा भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम मृ�य ुिमित भु�ानी ह�नुपन� भु�ानी भएको बिढ भु�ानी कैिफयत

बि� �साद
उपा�याय

७७।७।२९ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

बि� �साद
उपा�याय

७७।७।२९ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

नानु अ�धकारी ७७।७।१७ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

नानु अ�धकारी ७७।७।१७ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

िशव कुमारी खाती ७७।११।१२ १०२०० १२००० १८०० दो�ो िक�ता

िशव कुमारी खाती ७७।११।१२ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

सािब�ी पराजुली ७७।११।१४ १०४०० १२००० १६०० दो�ो िक�ता

सािब�ी पराजुली ७७।११।१४ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

ज�मा ७५४००  

७५,४००
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८४.५ िवषेश भ�ाः काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर व�र� जे� नग�रकह�लाइ ७५ वष� पुरा भएको लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृतकको नाम मा िकत� भरपाइ बनाइ भ�ा िबतरण गरेको पाइएकोले उ� रकम स�ब��धतबाट � ३६०००। असुल गनु� पन� �

जे� नाग�रक नाम    ना न मृ�य ुभएको िमित रकम

िपता�बर �वज खाती १९६४९ २०७७।११।१२ १२०००

नानु अ�धकारी ५५२३ २०७७।७।१७ १२०००

िहमलाल रे�मी ९५ २०७७।८।९ १२०००

         ज�मा ३६०००

३६,०००

८४.६ भरपाई वेगरको खच�ः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा
�रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। भौ न ७६, ७८।२।२५ का स सुदस�न  आचाय�को नामको पे�क� फछ�यौट � ६०००० गदा� ख�रद आदेश मागफारम दा�खला �रपोट� केिह उपल�ध नगराइ
खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेको भिन िबलिबजक मा� रा�ख पे��क फछ�यौट गरेको िनयम संगत दे�खएको साथै खेलकुद सामा�ी िबतरण गरेको भरपाइ समेत पेश ह�नु पन� �

६०,०००

८४.७ भरपाईः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। भौ न १०५, ७८।३।२५ वडा सद�य सितस त�डुकारले खेलकुद काय�कमको लािग खेलकुद सामाि� ख�रद गदा� ख�रद आदेश मागफारम दा�खला �रपोट� केिह उपल�ध
नगराइ खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेको भिन �६००००को िबल िबजक मा� रा�ख खच� गरेकोले उ� खच� गरेको िनयम संगत दे�खएको साथै खेलकुद सामा�ी िबतरण गरेको भरपाइ समेत पेश ह�नु पन� �

६०,०००
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८४.८ धरौटी तफ� ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�वमा आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयलेगत वष�को �ज�मेवारी सिहत � ४५६३३५५।९६ धरौटी आ�दानी गरेको तथा �. १४१७३८२।३३ िफता� भई �.

३१४५९७३।६३ खाता अनुसार बाँिक भएकोमानामनामेसी नखुलेको धरौटी�.६५६७०८ सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाँधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

८५ वडा ११ तफ�
वडा ११ तफ� को �यहोराह� िन�न छन ।

८५.१ िवतरण भरपाई तथा ह�ता�तरण फाराम नभएको :आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा
कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले भौचर नं ४३ िमित २०७७।१२।०४ मा खेलकुद स�ब�धी सामान ख�रद गरी भु�ानी गरेकोमा �ज�सी दा�खला
तथा िवतरण भरपाई वा ह�ता�तरण फाराम संल� नभएकोले िवतरण तथा ह�ता�तरण भरपाईको �माण पेश गनु�पन� �

१७३,११६

८५.२ अ�य िनकाय खच�: संघीय सरकार अ�तग�तका िनकायह�को काय��म तथा बजेट संघीय सरकारबाट �वीकृत भई िनकासा ह�ने गद�छ । यो वष� यस वडा काया�लयले थापाथलीमा अव��थत थापाथली
�हरी िबट तथा भा�छाघर िनमा�ण गरेवापत �ी �वीक ए�ड �वा�लिट क�सट��सन नेपालाई भु�ानी िदई िमित २०७७।७।५, गो�वारा भौचर नं ८ बाट खच� लेखेको छ । य�तो कामको �व�धको लािग
�हरी �धान काया�लयबाट समेत काय��म �वीकृत भै बजेट िनकासा ह�ने ह� ँदा संघीय काया�लयको लािग वडाबाट योजना �वीकृत गरी खच� ले�नु उपय�ु नदे�खएको �

६३०,७२८

८५.३ कर क�ी नभएको-¬ आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन�

   नाम  रकम १ �ितशत कर क�ी
रकम

नपुग १४ �ितशत
कर क�ी रकम

स��दप दास �े�ी १८४३६ १८४ २५८१

२,५८१

८६ वडा १२ तफ�
वडा १२ तफ� को �यहोराह� िन�न छन ।
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८६.१ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �.

लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता
नं

लगत क�ा िमित बढी  िनकासा रकम कैिफयत

िव�णमुाया शाही
ख�गे

२१०३ २०७८।२।३ ५७००।  

मोितहष� ब�ाचाय� ५३२० २०७८।२।४ ५६००।  

केशव ख�गी ८९४८ २०७८।२।२५ ३५००।  

ज�मा १४८००।  

१४,८००

८६.२ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी र यस आ।व को आ�दािन सिहत � २७५३८११।९८ धरौटी आ�दानी गरेको तथा �. ५७३०४१।८८
िफता� गरी � २१८०७७०।१० खाता अनुसार बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�।

८६.३ �पेिशिफकेशन नखुलाइ खच� :-�य�छे न�य ग�ी, भलननी, �मुत, खो�चा पाखा, च�खु माग�, टेकू �वाँतामग ग�ी र अ�य िविभ� �थानह�मा मंगल सफा गन�, मंगल कभर रा�ने, एचिडपीइ पाइप रा�ने
र �मु पाइप रा�ने योजना अनु�प Supplying, laying & Joining double wall corrugated Pipe 78 Rm को � ३७१७।८३ का दरले � २८९९९१। भु�ानी भएकोमा सो को नापी िकताब तथा
काय�स�प� �ितवेदनमा �पेिशिफकेशन खुलाएको पाइएन ।

८६.४ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न १२ टेकुले २५९२००० िनकासा िदएकोमा यस बष� १६ जना पूण� अपागंता भएका र २१२ जना व�र� �ये� नाग�रकलाई गरी कुल � २५९२००० िवतरण गरेको
िववरण पेश भएको छ।
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८६.५ बढी दररेटमा भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं 55 िमित: ०७८।०३।21 मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत नयाँ िकरण इनज� सोलुशन �ा�ल ला◌�इ भु�ानी िदँदा, काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ०७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी
गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न िमित कामको
िववरण

सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

  ५५ ७८।३।
२१

सडक ब�ी
जडान

LED A/C street
light ५० Watt

३४ ९००० १०१०० ३७४००

 ज�मा ३७४००

३७,४००

८७ वडा नं १३ तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

८७.१ मू�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोः िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर रिमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको �.५६९२०१  आ�त�रक राज�व काया�लयमा
दा�खला गन� गरी स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको
नाम

मु.अ.कर रकम

१३ ७७।१०।५ अबुजा क��ट��सन �ा
ली

४२९७९

१४ ७७।१०।५ बैगुनधुरा िनमा�ण सेवा ५६५६१

५८ ७८।३।२० नयाँ िकरन इनज�
सोलूसन �ा ली

५७१८७

१२ ७७।१०।५ रिमता क��ट��सन ५२९९९

२५ ७७।११।
१४ 

ि�पुरा सु�दरी
क��ट� �सन

४२५३४

५६९,२०१
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४४ ७८।२।२९ िबजय िनमा�ण सेवा �
ली

५१४६४

६१ ०७८।०३।
२२

र�न फेि��े�ट �ा।ली ४४,६९२।०७

६४ ०७८।०३।
२४

रघुपित िनमा�ण सेवा ५६,०२६।६०

५० ०७८।०२।
२५

भेटवाल िनमा�ण सेवा ५७,२१९।४६

६२ ०७८।०३।
२२

िवहानी क�ट��सन १,०७,५४०।००

ज�मा ५६९२०१

८७.२  धरौटी तफ� ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नुपन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी  � ३५४६०७७।५० र यस आ।व को आ�दािन � ९३३८०५।३९सिहत � ४४७९८८२।८२ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. ९३७३४५।५२िफता� ग�र र � ७१३४६७सदर�याहा गरी � २८२९०६९।४० खाताअनुसार बाँिक दे�ख�छ ।साथै ब�क �टेटमै�ट अनुसार � ४०६३५०८।९ बाँिक रहेको
देखीएकोलेनामनामेसी नखुलेको धरौटीसदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�।
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८७.३ कर समायोजन प� पेश नभएकोः िन�नानुसारको िनमा�ण �यवसायीह�लाई देहाय अनुसार �.७८३७०३ धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी िफता�
भएकोले कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित     फम�को नाम रकम

एनी िनमा�ण सेवा ६५३००।६४

ओ�र�जन ट� ेड क�सन� ३९७१२।५०

गो�डन क��ट��सन ८२०७६।०७

िड� मव�डस� क��ट��सन ८०७८४।४५

ि�शुली हाइड� ो क��ट��सन १०३७८३।९६

तुलसी भूमी िनमा�ण सेवा ४७८५३।७०

पा�चोक िनमा�ण सेवा ६०४५२।८६

�विणम� िनमा�ण सेवा ९८७०८।८४

िन�मा ट� ेडस� ४३३९५

बैगुनधुरा िनमा�ण सेवा ३६७८८।३४

बािहटी इ��जिनय�रङ क�सट��सन
�ा ली

३९८९३।९८

िवयस िनमा�ण सेवा ४२८९०

िव�व�जत िनमा�ण सेवा ४२०६९

                             ज�मा ७८३७०३

७८३,७०३
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८७.४ बढी दररेटमा भु�ानी : साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौनं ७ िमित: ०७७।०७।०५ मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत नयाँ िकरण इन�ज� सोलुसन�ा ली ला◌�इ भु�ानी िदँदा,  काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी
गरेको दे�खएकोले बढीभु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �

भौ न िमित कामको
िववरण

सामान प�रणा
म

ह�नुपन�
दर  

भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

७७।९।१७ सडक ब�ी
जडान

LED A/C
street light
50 Watt

४८ ९००
०

१०१०० ५२८००

  LED A/C
street light
24 Watt

५० ७००
०

७९०० ४५०००

 ज�मा ९७८००

.

९७,८००

८७.५ मृ�य ुभएको लाभ�ाहीको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम  मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना. नं. मृ�य ुिमित ह�नुपन�
भु�ानी

भएको
भु�ानी

बढी
भु�ानी

कैिफएत

सीताराम �े� ९०८१ २०७८।१।
२२

५२०० १२००० ६८०० ते�ो
िक�ता

गणेश देिव
मा�धर

१२१६१ २०७८।१।
२२

५२०० १२००० ६८०० ते�ो
िक�ता

िचिनमाया थापा ३७५६।
५४६८

२०७८।१।
२२

५२०० १२००० ६८०० ते�ो
िक�ता

ह�र�साद पाठक २११३ २०७८।१।
२२

५२०० १२००० ६८०० ते�ो
िक�ता

६४,१००
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कामीिनराज
भ�डारी

२०७३२५९
५१

२०७८।१।
२३

५३०० १२००० ६७०० ते�ो
िक�ता

तीथ� मह�जन १४७७१२४ २०७८।१।
२४

५४०० १२००० ६६०० ते�ो
िक�ता

गु�ङचा मह�जन ३६१।
१४६३६

२०७८।१।
३०

६००० १२००० ६००० ते�ो
िक�ता

र�नमाया
मह�जन

५१३ २०७८।२।६ ६६०० १२००० ५४०० ते�ो
िक�ता

शा�ती
शाहीिवधुवा

४३५ २०७८।१।५ ३५०० ८००० ४५०० ते�ो
िक�ता

ल�मी देिव
शा�य

१४९६६ ७७।१०।११ ७१०० १२००० ४९०० दो�ो
िक�ता

�कमणी �े� ८८३५ ७७।११।२ ९२०० १२००० २८०० दो�ो
िक�ता

                                                     ज�मा ६४१००  

८८ वडा १४ तफ�
वडा १४ तफ� को �यहोराह� िन�न छन । 

८८.१ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �.

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

िव�ण ुराना ५५२४ ७७।७।५ ९५०० १२००० २५०० �थम िक�ता

सिवता गौतम ५१७४।११९। ७७।१।८ ० १२००० १२००० �थम िक�ता

१८७,९००
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१२०४

कृ�णमाया सुवेदी १८७५ ७७।१।२१ ० १२००० १२००० �थम िक�ता

िमना देिव �रसाल ३२९ ७७।३।६ ० १२००० १२००० �थम िक�ता

िमठु सुवेदी ८९४८ ७७।६।१६ ७५०० १२००० ४५०० �थम िक�ता

शु�सला देिव
जोशी

३९२५४ ७७।७।१० १०००० १२००० २००० �थम िक�ता

का�छी थापा २७१०६०११२
८२

७७।७।१० १०००० १२००० २००० �थम िक�ता

माइली मह�जन २७११७२०९४
५६

७७।७।१३ १०३०० १२००० १७०० �थम िक�ता

�ेम बा थापा २९२७ ७७।७।२० ११००० १२००० १००० �थम िक�ता

इ�वरी �रजाल ९२५९ ७७।७।२२ ११२०० १२००० ८०० �थम िक�ता

का�छी थापा २७१०६०११२
८२

७७।७।१० ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

�ेम बा थापा २९२७ ७७।७।२० ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

बाबुराम मा�धर ५७८२२९० ७७।८।१९ १९०० १२००० १०१०० दो�ो िक�ता

सीता ख�ी ४२७ ७७।८।२२ २२०० १२००० ९८०० दो�ो िक�ता

�ीमती
अन�तपुण� सुवेदी

४२२१ ७७।८।२७ २७०० १२००० ९३०० दो�ो िक�ता

ल�मी देवी �े� ३१५४ ७७।८।२७ २७०० १२००० ९३०० दो�ो िक�ता

र�नमाया महज�न ९४७३ ७७।९।१४ ४४०० १२००० ७६०० दो�ो िक�ता
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कृ�ण �े� ४०८८ ७७।१२।११ ११०० १२००० १०९०० ते�ो िक�ता

�ीमती
अन�तपुण� सुवेदी

४२२१ ७७।८।२७ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

गणेश�साद
भ�राई

४०२ ७८।१।१३ ४३०० १२००० ७७०० ते�ो िक�ता

कृ�ण �साद
पौडयाल

७१५ ७८।१।१५ ४५०० १२००० ७५०० ते�ो िक�ता

मंगलदास
मा�धर

२०६२।३४ ७८।१।१८ ४८०० १२००० ७२०० ते�ो िक�ता

बाबुराम सुनुवार ४५६७ ७८।२।२४ ८४०० १२००० ३६०० ते�ो िक�ता

�सता बुढाथोक� ३३०८।
४४११६

७८।१।२६ ५६०० १२००० ६४०० ते�ो िक�ता

र�नमाया महज�न ९४७३ ७७।९।१४ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

                                                        ज�मा १८७९००  

८८.२ धरौटी तफ� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नुपन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयलेगत वष�को �ज�मेवारी  � ३३०४७७४।३२ र यस आ।व को आ�दािन � ३८९००० सिहत � ३६९३७७४।३२ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. २७३१२९६।७४ िफता� ग�र र � २५०५१२।२२सदर�याहा गरी � ७११९६५।३६ खाता अनुसार बाँिक  देखीएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटीसदर �याहा गरी राज�व
खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�। 
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८८.३ कर क�ी नभएको :आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको�यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�ककिमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा�ा�ह�ने भ�ा  भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ािवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १%मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन�

   नाम  रकम १ �ितशत कर क�ी
रकम

नपुग १४ �ितशत कर
क�ी रकम

पुजा महज�न २७२३१ २७२ ३८१२

िन�ता ब�नेत २१४४४७ २१४४ ३००२२

साजन अ�धकारी २१८७ २१ ३०६

िनर�जन कुमार यादब ११९२३३ ११९२ १६६९२

�यामु कुमार काक� २३०२६ २३० ३२२३

िनम�ला सुवेदी ३८७०३ ३८७ ५४१८

                                            ज�मा ५९४७३

५९,४७३
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८८.४ िबल भपा�ई बेगरको खच� :आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी
िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।  वडा काया�लयले देहायका खच� रकम भु�ानी िददंा वील भरपाइ वेगर खच� लेखेकोले खच�को �माण पेश गनु� पन�  �

�स. नं. िमित/भौ नं. िववरण रकम

१ ९५  ७८।३।२४ �स�ी गणेश म��दर ९०००

२ ९६  ७८।३।२४ उमा देवी म��दर ९०००

३ ९७  ७८।३।२४ ब�धुद�व तथा कुमारी म��दर ९०००

४ ९८  ७८।३।२४ भगवती म��दर ९०००

५ ९३  ७८।३।२४ कुले�वर महादेव ९०००

६ ९२  ७८।३।२४ कलंक� म��दर २५०००

ज�मा ७००००

७०,०००

८८.५ सडक ब�ी जडान : साव�जािनक ख�रद ऐन, २०६३ बमो�जम एकै �कृितको काय�मा टु�ा परी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ।महानगरपा�लकाको साव�जािनक ख�रद िनयमावलीले �. १० लाख भ�दा
बढीको सोझै ख�रद गन�नपाइने �यव�था समेत गरेको छ। यस वडा काया�लयले सडक व�ी सुधार काय��म अ�तग�त का�लमाटीको इ�भे�मे�ट ब�कबाट TUगेटस�म सडक व�ी काय� गन�का लागी एकै
�थानमा एकै �कृितका काय� गन�का लागी दइु ओटा लागत अनुमान तयार गरी दइु फरक फरक आपुित�कता� सँग संझौता गरी काय� गरेको दे�खन आयो। भौचर नं ६ ०७७।०७।०५ मा सल�य िनमा�ण सेवा
र भौचन नं ७, ०७७।०७।०५ बाट आर.िड.आर िनमा�ण सेवाला◌�इ �मश: �. ९८२४२२ र ९७६०९४ गरी १९५८५२२ भु�ानी िदएको दे�ख�छ।एउटै िमितमा एकै �थानमा एकै �कृितको काय� गन�
कानून बमो�जम ठे�क �कृया जानुपन�मा टु�ा पारी ख�रद गरेको िनयमसंगत दे�खएन।वडा काया�लयले िनयमानुसार ठे�का �कृयामा गइ काय� स�पादन गनु�पद�छ।
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८८.६ पचास �ितशत मू.अ.क: मू�य अिभबृि� कर िनयमावली(ए�काइस� संशोधन), २०५३को िनयम ६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को बजेट व��य बमो�जम २०७६।२।१५ गतेदे�ख लागू ह�ने गरी सरकारी
िनकायका नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थालेस�झौता बापतको भु�ानी िदँदा भु�ानी गन�ले मू�य अिभबृि� करको ५० �ितशत ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत
राज�व शीष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापतक�ा गरेको तर दा�खला गरेको भौचर लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले राज�व
दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� वा स�ब��धत ठेकेदारको मुअ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �. मू�य अिभबृि� कर िनयमावली(ए�काइस� संशोधन), २०५३ को िनयम
६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को बजेट व��य बमो�जम २०७६।२।१५ गतेदे�ख लागू ह�ने गरी सरकारी िनकायका नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले स�झौता बापतको
भु�ानी िदँदा भु�ानी गन�ले मू�य अिभबृि� करको ५० �ितशत ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व शीष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट
मु�य अिभवृि� कर वापतक�ा गरेको तर दा�खला गरेको भौचर लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले राज�व दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� वा स�ब��धत ठेकेदारको मुअ कर समायोजन प�
पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको
नाम

मु.अ.कर रकम

२ पहरीखच� िनमा�ण एवं
ढुवानी सेवा

५६,६६०।००

७ ०७७।०७।
०५

आर िड आर िनमा�ण सेवा ५६, ५११।००

१६ ७७।९।२७ �ी राइ�जग अथ�
क��ट� �सन

५६९७०।००

 ज�मा १७०१४१

१७०,१४१

८८.७ बिढ दर रेटमा भु�ािन:  साब�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।भौचर न ६५ िमती ७८।३।१९ इ��ायणी िनमा�ण सेवा लाई
सुनार गाउ ��थत देिव म��दर �जण��ार गदा� � ९८६४२० भु�ानी भएको मा traditional nago brick work 1:1:3 को महमनगरको न�स १५५.३७ rft भएको मा फम�लाई भु�ानी िददा ५३५ rft राखी
१३८ परीमाणको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी � ५२३८८।९४ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु� पन� �

५२,३८४



https://nams.oag.gov.np125 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

८८.८ िवटुिमन: सडक िबभागवाट िव. सं २०७३ मा जारी भएको standard specification for road and bridge worksको बँुदा नं १३०२ मा Tack Coat को Rate of Spray ०.४०-०.६० के. �ज. �ित
बग�िमटर उ�ेख गरेको छ । जसको  औषत �लँदा ०.५ के.�ज  �ित बग� िमटर ह�न आउछ ।यस वडा काया�लयले देहायका सडक कालोप�े गदा� �ित बग�िमटर Tack Coat को प�रमाण गणना गदा� ०.५ के.�ज
का दरले प�रमाण गणना गरी भु�ानी िदनुपन�मा ०.८५ के. �ज का दरले गणना गरी के.�ज लाई �लटरमा प�रवत�न गरी लागत अनुमान तयार गरी ��वकृत गरेको कारण बढी भु�ानी भएको रकम असुल
गनु�पन� �

गो�वरा भौचर िनमा�ण �यवसायी योजना कामको प�रमाण
वग�िमटर

िदनु पन� िबटुिमन
�लटर

िदएको िबटुिमन
�लटर

दर � बढी भु�ानी

१३ ७७।९।२७ एकल�य
क��ट��सन

�गती संगम टोलमा
पीच

७०४।६ ३५२।३ ५९९ १०९।५५ २७०२५

ज�मा २७०२५

२७,०२५

८८.९ बढी दररेटमा भु�ानी :साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं ७ िमित: ०७७।०७।०५ मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत आर िड िनमा�ण सेवाला◌�इ भु�ानी िदँदा,  काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी गरेको
दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको दर बिढ रकम

७ ७७।७।०५ सडक व�� जडान High Power led
20watt E27
2700k।6500k

२०० ५२२ ९०० ७५६००

७५,६००

८९ १५ नं वडातफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

८९.१ िबजे�वरीमा खेलकुद पाक�  िनमा�णः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।यस वडा काय�लयको गो�वारा भौचर नं १०८
िमित २०७८।३।२४ बमो�जम िवजे�वरीमा खेलकुद पाक�  िनमा�ण काय� स�प� गरेबापत �ी बंगलामुखी िनमा�ण सेवालाई भु�ानी िदएकोमा ५०mm कालो फलामे पाईप पो� २ m दरुीमा २५×२५×४ को
दररेट �ितवग� िमटर �२९९५.९६ भएकोमा बढी दर ३१९४. ७३ कायम गरी भु�ानी िदएको छ । अत न�स�िवपत�रतको बढी मु�याकंन रकम स�ब��धतबाट असूल गनु�पन� �

३,०४१
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८९.२ मु अ करः वडा काया�लयले बािहनीमा बाटो बनाउने र �लक छा�ने काय�को लािग के ए�ड आर क��ट��सनलाई �.८९६५९४।८२ को भु�ानीमा पेश गरेको िबल नं स�याइ ००३ ि��ट गरेको िबल बाट मू
अ कर � १०३१४८।०८ भु�ानी भएकोमा िनज आ�त�रक राज�व काया�लयमा पेश गरेको आय िववरणमा सो मू अ कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

१०३,१४८

८९.३ अिनयिमत भु�ानीः �दखाना उ�र �े�मा ढल तथा �लक िब�याउने कामको लािग �४९९६९८।४८ को लागत अनुमान तयार गरी कम दररेट पेश गरेको �लोबल इ��जिनय�र� क��ट��सन �ा �ल को
� ४९८४२३।७६ �वीकृत गरी काय� गराएकोमा देहायको काम लागत अनुमान तथा स�झौता भ�दा बढी काम गरेको काय� स�प� �ितवेदनमा देखाएको आधारमा � ५०२९६।९८ भु�ानी भएको
अिनयिमत दे�खएको �

कामको िववरण स�झौता
प�रमाण 

काय�
स�प�
प�रमाण

बढी प�रमाण दर रकम

Soiling & laying
existing Dry flat
brick soiling
works–Using
existing soling

३६ ९२।०१ ५६।०१ ३९७।०० २२२३५।९७

60mm Heavy duty
Interlocking
Concrete Block
Paving works
(Using Existing
block

३६ ९२।०१ ५६।०१ ५०१ २८०६१।०१

ज�मा ५०२९६।९८

५०,२९६.९८
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८९.४ बढी दररेट कायम गरी भु�ानीः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�सअनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ  यस वडा काया�लयले तल उि��खत िविभ�
गो�वारभौचर र फरक फरक िमितमा वडा अ�तग�तका िविभ� �थानमा �रटेिन� वाल तथाक�पाउ�ड र पाक�  िनमा�ण काय� गरेवापत स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िदएकोमा providing and
placing plum concrete with 60% M15/40concrete and 40% boulders/ stone as per specification lead 30 m lift 1.5m using concrete mixer and vibrator I using Mechanical
Aids भ�े काय�िव�लेषणको दररेट �ितघनिमटर �१०१७०.१२ भएकोमाबढी दररेट � १०७७० कायम गरी स�ब��धतलाई भु�ानी िदएको छ ।अत बढी दररेट कायमगरी भु�ानी िदएको रकम
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

िमित । गो भौ न िववरण िनमा�ण क�पनी बिढ भु�ानी
� 

२०७७।०७।२१,

४
फुक� स�ामा �रटेिन�
वाल तथा पाक�  िनमा�ण
काय�

िब जी क��ट��सन ४०९७८

२०७७।७।२१, ६ िबजे�वरीको उ�र
तफ� को बाटोमा �रटेिन�
वाल तथा क�पाउ�ड
लगाउने काय� 

तुलसी भुमी िनमा�ण
सेवा

४३४४५

ज�मा ८४४२३

८४,४२३

८९.५ धरौटीतफ� ः  वडा काया�लयले उपल�ध गराएको धरौटीको आ�थ�क िववरण अनुसार �४४२३७४५।१६ र ब�क �टेटमे�ट अनुसार �३२५८०७०।८७ धरौटी बाँक� दे�ख�छ । पँू�जगततफ� को िविभ�न
िनमा�ण क�पनीसँग काय� गराएवापत क�ा गरेको धरैटी वापतको रकम � ११६५६७४।२९ िमित २०७८ �ावणमा ज�मा भएको ब�क �टेटमे�ट बाट दे�ख�छ । काया�लयले गत बष�को बाँक� धरौटी रकमको
अ. �या भौचर उठाई यो वष� �ा� र िफता� भएको धरौटी रकम गो�वरा भौचर उठाई आ�दानी बाँधी �े�ता अ�याव�धक गरी रा�नु पन�मा गो�वरा भौचर तथा गो�वरा धरौटी खाता तयार गरेको दे�खएन ।
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८९.६ पे�क� बाँक�को िववरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 47 मा तोिकएको अव�धस�ममा पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । वडा काया�लयको देहाय
अनुसार फ�य�ट गन� बाँक� पे�क� म�ये �याद नाघेको �.४५६९५९।८९ बाँक� पे�क� देखाएकोले िनयम अनुसार फ�य�ट गनु�पन� �याद नाघेको पे�क� �.

�स नं गो.भौ.नं./िमित पे�क� �लनेको नाम रकम

१ ६९/२०७८।१।२६ वडा सद�य िनमा �या�छो
तामा�

५००००।

२ १७२।२०७८।०१।
२७

वडा सद�य िनमा �या�छो
तामा�

१३९९५९।८९

३ १७२।२०७८।०१।
२७

वडा सद�य िनमा �या�छो
तामा�

११७०००।००

४ ७३।२०७८।२।१३ वडा सद�य िनमा �या�छो
तामा�

५००००।००

५ १५०।२०७८।३।३० वडा सद�य मैयाल�मी
महज�न

१०००००।००

ज�मा ४५६९५९।८९

४५६,९५१

८९.७ िवतरण भरपाईतथा ह�ता�तरण फाराम नभएकोः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा
कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँचगनु�पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले भौचर नं ५१  िमित २०७७।१२।२५ मा खेलकुद स�ब�धी सामान ख�रदगरी भु�ानी गरेकोमा �ज�सी दा�खला
तथा िवतरण भरपाई वा ह�ता�तरण फाराम संल� नभएकोले िवतरण तथा ह�ता�तरण भरपाईको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु� ्पन� �

१५,०००

९० वडा नं १६ तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।



https://nams.oag.gov.np129 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९०.१ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न १६ ले ४४९१००० िनकासा िदएकोमा यस बष� ५ जना पूण� अपागंता भएका र ३७३ जना व�र� �ये� नाग�रकलाई गरी कुल � ४४९१००० भ�ा िवतरण गरेको
िववरण पेश भएको छ। 

९०.२ मू�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोः का म न पा १६ अ�तग�त माछापोखरीमा ढलान र �हेपीमा ढल सफा गन� काय� स�प� गरेवापत गो भौ नं ८।२०७७।७।२ बाट गो�डेन क��ट��सन
६०८४३३८३५ लाई मू अ कर ५० �ितशत � ४७२०५ क�ा गरी � ८२०६३७।१० खच� लेखेकोमा गोभौ नं ९।२०७७।७।२ बाट आ�त�रक राज�व काया�लयको नाममा चेक काटी स�ब��धत िनमा�ण
�यवसायीलाई नै सो चेक दा�खला गन� बुझाएकोमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले चेक सा�ने अव�ध स�म बुझाएको नदे�खएकोले मू अ कर वापतको � ४७२०५ आ�त�रक राज�व खाता मा ज�मा गरेको
�माण पेश गनु�पन� �

४७,२०५

९०.३ बढी दररेटमा भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं ६६ िमित: ०७८।०१।३० मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत नयाँ िकरण इनज� सोलुशन �ा�ल ला◌�इ भु�ानी िदँदा, काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ०७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी
गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न
िमित

कामको
िववरण

सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

६६
०७८।१।
३०

सडक ब�ी
जडान

LED A/C
street light
२४ Watt

५६ ७००० ७४०० २२४००

ज�मा २२४००

२२,४००
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९०.४ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �....

लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं लगत क�ा िमित बढी िनकासा कैिफयत

ड�बर बहादरु थापा �े�ी 2642368 २०७८।२।२४ ३६००  

ह�र शंकर �े� 7369,042।3।2।2 २०७८।१।१७ ७३००  

रमेश �साद िघिमरे 271060।50919 २०७७।१२।७ ११३००  

बु��दमान लालाचन 988 २०७७।८।२४ ९६००  

ल�मी प�त 30468।3576 २०७७।११।१८ ८००  

शारदा देिव डंगोल 2239,046।3।6 काठ २०७७।९।९ ८१००  

नानु �े� 2407046 २०७७।८।१९ १०१००  

लु�र भ�े पदमकुमार
ब�नेत

2527 २०७७।११।२ २८००  

कृ�ण िवलाश भ� 362 २०७७।८।१२ १०८००  

  ज�मा ६४४००।  

६४,४००

९०.५ सामा�जक सुर�ा तफ� ः सामा�जक सुर�ा तफ� को कुल िनकासा भएको रकम � ५१८२०१८७ म�ये � ५०१७९५८७।०० खच� भइ � १६४०६००। िनकासा िफता� गनु�पन�मा आ व को अ��य िमित
२०७८।३।३० मा � १५७९८००। मा� िफता� गरेकोले बाँक� रकम � ६०८०० संिघय संिचत कोष िफता� गनु�पन� � ६०८०० ।

६०,८००

९१ वडा नं १७ तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९१.१ �ज�सी दा�खला नभएकोः  यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� तथा अ�य सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला नगरी सोझै िविभ� सघं स�थालाइ िवतरण
गरेको मा ह�ता�तरण फाराम तथा िवतरण भरपाइ नभएकोले िवतरण भरपाइ पेश गनु� पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

८५ ०७८।३।९ जगदीश टे�सटाईल कोिभड साम�ी १५८२०

८७ ०७८।३।९ �य�ुजक �ा�ट सेलर �ा�ल पौरािणक बाजागाजा ७०९०७

९७ ०७८।३।१७ �य�ुजक �ा�ट सेलर �ा�ल पौरािणक बाजागाजा ७८४७८

११५ ०७८।३।२३ �सता ए�ड जनरल
स�लायस�

काया�लय सामान ३५१९९

१२१ ०७८।०३।२३ �सता ए�ड जनरल
स�लायस�

खेलकुद साम�ी २४४४७

१२३ ०७८।३।२३ �सता ए�ड जनरल
स�लायस�

कोिभड साम�ी २९४१३

१३० ०७८।३।२० िनभा जनरल स�लायस� काया�लय सामा�ी २०९०५

ज�मा   २७५१६९

२७५,१६१
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९१.२ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

ह�रदेवी �े� ८१७० ०७७।४।२७ २७०० १२००० ९३०० पिहलो

ह�रदेवी �े� ८१७० ०७७।४।२७ ० १२००० १२००० दो�ो

ह�रदेवी �े� ८१७० ०७७।४।२७  १२००० १२००० ते�ो

माया पोडेनी ३५८० ०७७।६।१७ ० ८००० ८००० दो�ो

माया पोडेनी ३५८० ०७७।६।१७ ० ८००० ८००० ते�ो

कृ�ण कुमारी
ख�गी

५५९६ ०७७।१२।२८ २८०० १२००० ९२०० ते�ो

दोज� गु�� १९१९।३९ ७८।१।२२ ५२०० १२००० ६८०० ते�ो

अमृतलाल
ब�ाचाय�

११२८ ७७।८।१८ १८०० १२००० १०२०० दो�ो

राजे�वरी �े� १०६९७ ०७७।९।१९ ४९०० १२००० ७१०० दो�ो

राजे�वरी �े� १०६९७ ०७७।९।१९ ० १२००० १२००० ते�ो

ज�मा ९४६००  

९४,६००

९१.३ के��मा िफता� गन� बाँक� — आ।ब को अ�तमा खच� भइ बाँिक रहेको रकम का म न प को के��ीय खातामा िफता� गनु� पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले आ।व को अ�तमा खच� भइ बाँिक रहेको रकम र
चालू तफ�  � ३०१८००।२९ का म न पा को के��ीय खातामा दा�खला नगरेकोले उ� रकम के��ीय खातामा दा�खला गनु� पन� 

३०१,८००.२९
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९१.४ धरौटीतफ� ः आ व २०७७।०७८ को �रटे�सन मनीवापतको धरौटी � ८५०४९३ िविनयोजन खातामा नै रहेकोले धरौटी रकम धरौटी खातामा दा�खला गनु�पन� � ८५०४९३ साथै गो�वारा धरौटी खाता,
�यि�गत धरौटी खाता गत आ वको �ज�मेवारी नसारेकोले धरौटी स�ब�धी भौचर नउठाएकोले धरौटीको लेखापरी�ण ह�न नसकेको �

८५०,४९३

९१.५ कर क�ी नभएको-¬ आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ। यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित    नाम  रकम नपुग १४ �ितशत कर क�ी रकम

 ६८ ०७८।१।२२ राजेश �े� १११६२ १५६३

१३९ ०७८।३।२५ सोना शमा� ७१४४ १०००

ज�मा २५६३

२,५६३

९१.६ िबशेष भ�ा िबतरण पे�क� बाँक� आ।व ७७।७८ को पे��क आथ�क वष� को अ�तमा फछ�ट गरी स�नु पन�मा सुजे�� �े� लाइ दीएको पे�क� � ६९९००० पे�क� वाँक� रहेकोमा अशुल फछय�ट भएको
नदे�खएकोले िनयमानुसार अशुल फछय�ट ह�नुपन� �

६९९,०००

९१.७ फरक िशष�क पारी खच�— आ।ब को अ�तमा खच� भइ बाँिक रहेको रकम का म न प को के��ीय खातामा िफता� गनु� पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले पँु�जगत तफ�  फरक िशष�क पारी िनकासा भ�दा
खच� बिढ भएको � ३४५०१६।६३ अिनएिमत दे�खएको

३४५,०१६.६३
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९१.८ न�स�भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को १७ नं वडा
काया�लय ले वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने, ढल िनमा�ण तथा ढलान गन� �ममा Providing and laying dry old brick on flat soiling को दर
३९९।१८ �ितवग�िमटर ह�नुपन�मा � १०९१।६९ �ितवग�िमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी महानगरको �वीकृत न�स�भ�दा बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी
भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

भौ न िमती ह�नुपन� दर काम गरेको दर प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

२० ०७७।११।०४ ३९९।१८ १०९१।६९ १४७।१३ आर डी आर िनमा�ण
सेवा

१०१८१४

२४ ०७७।११।७ ३९९।१८ १०९१।६९ १४९।१२ डी �ज एस िनमा�ण
सेवा

१०३१६४

 २०४९७८

२०४,९७८

९१.९ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोःिन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको रकम आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गन�
गरी स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको व�क भौचारको �माण पेश गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

६५ ०७८।३।१३ ए�कोट क�सट��सन २५६३४

७५ ७८।३।२२ ��पड िव�डस� ए�ड क�स�टे�सी ४५४६९

८३ ७८।३।२३ जलसुरी देवी िनमा�ण सेवा ३४३१९

२१ ०७७।११।७ आर िड आर िनमा�ण सेवा ५२१६०

ज�मा १५७५८२

१५७,५८२
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९१.१० िवतरण भरपाई तथा ह�ता�तरण फाराम नभएकोः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा
कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले िविभ� भौचर र िमितमा खेलकुद तथा बाजागाजा स�ब�धी सामान ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला तथा िवतरण
भरपाई वा ह�ता�तरण फाराम संल� नभएकोले िवतरण तथा ह�ता�तरण भरपाईको �माण पेश गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

८७ ०७८।३।९ �य�ुजक �ा�ट सेलर �ा�ल पौरािणक बाजागाजा ७०९०७

९७ ०७८।३।१७ �य�ुजक �ा�ट सेलर �ा�ल पौरािणक बाजागाजा ७८४७८

१२१ ०७८।०३।२३ �सता ए�ड जनरल स�लायस� खेलकुद साम�ी २४४४७

८ ०७७।८।३० िनभा जनरल स�लायस� कोिभड सं�िमतका लािग सामान ख�रद १४९२१६

२१ ०७७।९।१६ िनभा जनरल स�लायस� खेलकुद साम�ी २३३९१

४४ ०७७।१२।१३ सुिनरा जनरल स�लायस� खेलकुद साम�ी २८०१४

ज�मा ३७४४५३

३७४,४५३

९१.११ अि�म आयकरः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ बमो�जम भु�ानीमा १.५ �ितशत का दरले अ�ीम कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा देहायका गो�वरा भौचरबाट भु�ानी गदा� अ�ीम कर क�ा गरेको
 नदे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

गो�वरा भौचर र िमित भु�ानीको �यहोरा फम�को नाम भु�ानी रकम अि�म कर

८० ७८।३।१ चामल ख�रद सा�ट ट� े िड� कपा�रेशन ९६००० १४४०

८४ ७८।३।७ चामल ख�रद सा�ट ट� े िड� कपा�रेशन ९६००० १४४०

९३ ७८।३।१४ नाग�रक सुनुवाई
काय��म 

िविभ� १४२०९७ २१३१

                                                            ज�मा ५०११

५,०११
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९१.१२ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८ को दर
रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रमाण ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको
दर

बिढ रकम

७८ ०७८।३।२२ िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

५० watt LED
Bulb

३७ १२६२ १४०० ५१०६

७८ ०७८।३।२२ िविभ�
�थानमासडक
ब�� जडान

१०० watt LED
AC street light

२८ १६००० १८१०० ५८८००

ज�मा ६३९०६

६३,९०६

९२ १८ नं वडा तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

९२.१ �स �स �यामरा जडानः वडा काया�लयले यस वष� �स �स �यामरा जडान तथा मम�त काय�को लािग �४९८३७४।९३ खच� भएको मा मम�त वापत � ६१२२८।७८ र नयाँ जडान १७ वटाको ४३७१६४।
१५ खच� भएको छ। वडा काया�लयको �ज�सी िनरी�ण गदा� �ज�सी अिभलेखमा उ� �स �स �यामरा कहा कहाँ जडान भयो र कहाँको कुन मोडलको �स �स �यामरा िवि�एर मम�त गनु�परेको हो एिकन गन�
सिकएन । वडा अ�तग�त के कित �स�स �यामरा जडान छ र �यसको अव�था के क�तो छ यथाथ� िववरण खु�ने �माण पेश गरी�ज�सी अ�ाव�धक गनु�पन� �

४९८,३७४.९३

९२.२ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � १८४०३३३।९० र यस आ।व को आ�दािन � ६४८८५९।२८ सिहत � २४८९१९३।१८ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा �. ४१०२६३।३८ धरौटी िफता� गरी � २१२०९७१।८४ खाता अनुसार बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम � ७६७११।८० सदर �याहा गरी राज�व खातामा
आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

९२.३ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

२६१,९००
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लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं लगत क�ा िमित बढी  िनकासा रकम कैिफयत

पुण�माया महज�न 27106031618 २०७८।०१।१६ 7400  ते�ो चौमा�सक

तु�सी महज�न 4064 २०७८।२।८ 5200  ते�ो चौमा�सक

राम कुमारी
�जापती

2651  24000 दोहोरो नाम

ह�र ल�मी बै�य 1569 २०७७।७।२४ 8400 �थम र दो�ो

राधा �े� 3709।711 २०७८।१।२० 4000 ते�ो चौमा�सक

धम�नारायण
महज�न

8237-8118 २०७८।२।१६ 4400 ते�ो चौमा�सक

म�जुला बै�य
कमा�चाय�

2387 २०७८।१।२८ 6200 ते�ो चौमा�सक

जानक� देिव माली 3192।302 २०७८।१।२७ 6300 ते�ो चौमा�सक

िबनु कुमारी प�त 2080 २०७८।२।२० 4000 ते�ो चौमा�सक

ख�ग बहादरु
थापा मगर

273124 २०७७।१२।१४ 10600 ते�ो चौमा�सक

आशामाया �े� 429।95 २०७८।१।२९ 6100 ते�ो चौमा�सक

�जत बहादरु �े� 100184401 २०७८।२।७ 5300 ते�ो चौमा�सक

जय �काश पा�डे 1188।39 २०७७।९।२१ 18900 दो�ो र ते�ो चौमा�सक

ल�मीदेवी
मान�धर

9686 २०७७।१२।३ 11700 ते�ो चौमा�सक

पुण�माया �े� 3906 २०७८।१।२२ 6800 ते�ो चौमा�सक
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सुय� र�न ब�ाचाय� 4867 २०७८।२।५ 5500 ते�ो चौमा�सक

�ाण देवी महज�न 4997 २०७८।२।७ 5300 ते�ो चौमा�सक

मोहन सु�दर �े� 1218035 २०७८।३।१७ 1300 ते�ो चौमा�सक

गोिपनी
राजभ�डारी

234 २०७८।१।७ 8300 ते�ो चौमा�सक

मोहनदेिव महज�न 868।2702 २०७७।७।३ 14700 �थम र दो�ो

�ाण माया महज�न 943 २०७७।७।२२ 12800 �थम र दो�ो

बुि�नारायण
डंगोल

98741480 २०७७।७।१० 14000 �थम र दो�ो

गणेश ल�मी �े� 12598 २०७७।११।२४ 600 दो�ो चौमा�सक

िभमलाल
ब�ाचाय�

378040574 २०७७।११।२५ 500 दो�ो चौमा�सक

धन माया शाही 3280046 २०७७।७।४ 14600 �थम र दो�ो

मोित माया
महज�न

3355 २०७७।७।१८ 13200 �थम र दो�ो

सा�तु माया
महज�न

1101 २०७७।११।१२ 1800 दो�ो चौमा�सक

अ��बका मान
मु�मी

27-01-72-00950 २०७७।७।११ 13900 �थम र दो�ो

तु�सी र�न
कंशाकार

288891603 २०७७।७।२३ 12700 �थम र दो�ो

िकरण �साद 2531।5286।871 २०७७।७।१६ 13400 �थम र दो�ो
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पा�डे

ज�मा  २६१९००

९३ १९ नं वडातफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

९३.१ न�स�भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० बमो�जम �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को १९नं
वडा दमाइटोलले भौ न २५ ,िमित २०७७।१२।९ बाट यटखा पतांिगिन गणेश म��दरमा रंगरोगन गरेबापत थापा काजी िनमा�ण सेवालाइ � ७९४०४३।७८ भु�ानी गरेकोमा one coat imulsion paint

को मु�य काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को दररेट बमो�जम � १२९।३६ का दरले भु�ानी गनु� पन�मा �२२० को दरले ५२ quantity भु�ािन गरेकोले
बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

४,७१३

९३.२ दररेट भ�दा बढी भु�ानीः यस वडा काया�लयको िमित २०७७।९।२१ तथा गो�वारा भौचर नं १४ मा दमाईटोल वडा काया�लय प�रसरको चोकमा ईटा छा�ने कामका लािग िड �ज एस िनमा�ण सेवालाई
भु�ानी िदएकोमा सु�खा ईटा ठाडो छा�ने मा महानगरपा�लकाको भवन िवभागअ�तग�तको दर � १९०६।५४ �ितवग�िमटर भएकोमा �ितवग�िमटर � २०४९।६२ का दरले २५२।७२ वग�िमटर
�े�फलमा काय�स�प� गरी भु�ानी भएकोमा बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

३६,१८४
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९३.३ न�स�भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को १९ नं वडा
काया�लयले वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� �ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete in

foundation complete as per drawing and technical specifications, PCC grade m15, मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१३४७२।५६ भएकोमा भवनअ�तग�तको
दररेट �१५५९२।२२ �ितघनिमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

िववरण ह�नुपन� दर काम गरेको दर प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

वडाभ�रका ढल मम�त
तथा मंगाल िनमा�ण

१३४७२।५६ १५५९२ २।१९घ मी सुय�गढी क�सट��सन ४६४२।००

वडाअ�तग�तका बाटो
ढलान

१३४७२।५६ १५५८५ १३।५० घ िम गो�डेन क�सट��सन २८५१८।००

ज�मा ३३१६०

३३,१६०

९३.४ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोः िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको �. आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गन�
गरी स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम � 

१४ ७७।९।२१ िड �ज एस िनमा�ण सेवा ५७९४९

२९ ७७।१२।१८ जय अ�बे ए टु जेड िनमा�ण सेवा ४५७६७।६६

२१ ७७।११।२५ न�बु इ�टर�इजेज २७८३५

 ज�मा १३१५५१

१३१,५५१
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९३.५ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

हेरा देिव डंगोल ३६२२ ७७।६।१३ ७३०० १२००० ४७०० पिहलो

�छु�छे र�न शािह ७।१६६ ७७।५।२३ ५३०० १२००० ६७०० पिहलो

गंगालाल शाही १०८७३ ७७।६।२८ ८८०० १२००० ३२०० पिहलो

पुण� दास खडगी १०२७६० ७७।५।७ ३७०० १२००० ८३०० पिहलो

ितथ�मान �े� ६८१९ ७७।७।११ ० १२००० १२००० दो�ो

िम�ीमाया शाही १०४०२ ७७।८।१३ १३०० १२००० १०७०० दो�ो

कमला देिव जोशी ३०० ७७।८।४ ४०० १२००० ११६०० दो�ो

कमला देिव जोशी ३०० ७७।८।४ ० १२००० १२००० ते�ो

ल��म का�त �वज
जोशी

६६० ७८।१।२३। ५३०० १२००० ६७०० ते�ो

गंगामाया िच�कार ३७१ ७८।२।४ ६४०० १२००० ५६०० ते�ो

तारा देिव �जचाय� ७३५२१११९५ ७८।१।२३ ५३०० १२००० ६७०० ते�ो

ज�मा ८८२००  

८८,२००



https://nams.oag.gov.np142 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९३.६ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८ को दर
रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रमाण ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको
दर

बिढ रकम

४१ ०७८।०३।
२३

िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

२४ watt LED
AC street light

४६ ७००० ८०२० ४६९२०

३३ ०७८।३।६ िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

५० watt LED
AC street light

३० ९००० १०३०० ३९०००

३३ ०७८।३।६ िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

१०० watt LED
AC street light

५ १६००० १८२०० ११०००

ज�मा ९६९२०

९६,९२०

९३.७ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � १५३३९४६।७१ यस आ ।व को आ�दानी � ४७५६७८।०७ गरी � २००९६२४।७८ धरौटी
आ�दानी गरेकोमा � १२३०५६ धरौटी िफता� तथा � ९१४३७।२२ सदर �याहा गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � १७९५१३१।५६ र ब�क अनुसार बाँक� रकम � १८०१९७१।४३ भएकोले
नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९३.८ �ज�सी दा�खला नभएकोः यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� तथा अ�य सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला नगरी सोझै िविभ� सघं स�थालाइ िवतरण
गरेको मा ह�ता�तरण फाराम तथा िवतरण भरपाइ नभएकोले िवतरण भरपाइ पेश गनु� पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

१११ ७८।३।२१ िव�ण ुदेिव कपी उधोग कापी ८९७००

११३ ७८।३।२१ �शा�त इ�टर�ाइजेज खेलकुद सामा�ी ८९८३५

१२२ ७८।३।२३ �े� सेिवङ मेिशन से�टर िशलाइ मेिशन ९८८७५

१२९ ७८।३।२५ िविभ� फम� खाध सामा�ी १२३९००

१३६ ७८।३।३० िभमडु�ा मेडीकल हल कोिभड सामान ६०५००

ज�मा ४६२८१०

४६२,८१०

९३.९ कर क�ी नभएको-¬ आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� � ६५२०

भौ न िमित    नाम  रकम नपुग १४ �ितशत कर क�ी रकम

 िविभ� जयदेव िघिमरे ५९२७ ८२९

 सुभाष परीयार २०४५ २८६

 िव�ण ुकुमारी सापकोटा १२३७ १७३

 उषा �ाजापती २५०७ ३५१

 आिशष मान �संह ३४८६५ ४८८१

ज�मा ६५२०

६,५२०
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९४ वडा नं २० तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

९४.१ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � १४४०९७३। यस आ ।व को आ�दानी � ०० गरी � १४४०९७३ धरौटी आ�दानी गरेकोमा �
९१२९७३।३० धरौटी िफता� तथा � २३९९३०।५० सदर �याहा गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � २८८०७० र ब�क अनुसार बाँक� रकम भएकोले धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ। आ व
२०७७।०७८ को �रटे�सन मनीवापतको धरौटी � ६४०४८६।८६ िविनयोजन खातामा नै रहेकोले धरौटी रकम धरौटी खातामा दा�खला गनु�पन� �

६४०,४८६.८६

९४.२ कर क�ी नभएको-¬ आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ। यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित    नाम  रकम नपुग १४ �ितशत कर क�ी रकम

 िविभ� गो भौ नं र िमित रो�जना महज�न १५४० २१५।६०

 रामजी �े� ४९८०३ ६९७२।४२

 �दीप कोईराला ५०३७ ७०५।००

ज�मा ७८९३

७,८९३

९४.३ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भनी �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य��लाई �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २० ले � २१६३०००।०० िनकासा िदएकोमा यस बष� १७९ व�र� �ये� नाग�रक तथा ५ पूण� अपा� गरी कुल१८४ जनालाई कुल � २१६३०००।०० िवतरण
गरीएको िववरण �ा� भएको छ । 

९४.४ दोहोरो सुिवधा- यस वडाका मिहला वडा सद�य शोभादेवी मान�धर मिहला �वयंसेिवकाको �पमा काय�रत रिह आएकोमा यस वडाको मिहला वडा सद�यमा िनवा�िचत भएपछी पिन मिहला �वयंसेिवकाले
पाउने सेवा सुिवधा पोषाक भ�ा �लई आएको दे�खएकोले दोहोरो सुिवधा वापतको �.१०००० र चाडपव� सुिवधा �१२००० मा १%कर क�ी गरी �.२१७८० भु�ानी �लएकोमा स�ब��धतबाट असुल
गनु� पन� �

२१,७८०
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९४.५ �ज�सी दा�खला नभएकोः यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� तथा अ�य सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला नगरी सोझै िविभ� सघं स�थालाइ िवतरण
गरेको मा ह�ता�तरण फाराम तथा िवतरण भरपाइ नभएकोले िवतरण भरपाइ पेश गनु� पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

९ ०७७।०६।२७ िनभा जनरल स�लायस� कोिभड साम�ी ४२३७५

१० ०७७ ६।२७ िनभा जनरल स�लायस� मसल�द तथा काया�लय सामान ३९५८३।९०

४३ ०७७।१०।१४ िनभा जनरल स�लायस� मसल�द तथा काया�लय सामान २५३७६

५१ ०७७।११।१७ भ�काली �या�प हाउस खेलकुद साम�ी १३२५०

७३ ०७८।०३।११ िनभा जनरल स�लायस� कोिभड साम�ी ५३३७५

७८ ०७८।३।१६ िनभा जनरल स�लायस� काया�लय सामान २०९२७

७९ ०७८।३।२० कु�ड�लनी स�लायस� काया�लय सामा�ी २७४४७

८० ०७८।३।२० सुिनरा जनरल स�लायस� सरसफाई सामान २६३७४

८९ ०७८।३।२३ खु�ा िकनारा पसल खा� साम�ी ४३५००

१०३ ०७८।३।२४ कु�ड�लनी स�लायस� खेलकुद साम�ी ८४९७६

ज�मा ३३७६००

३३७,६००
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९४.६ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८ को दर
रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको दर बिढ रकम

 िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

५० वाट LED
streetlight

३६ ९००० ९५५० १९८००

ज�मा १९८००

१९,८००
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९४.७ कर समायोजन प� पेश नभएकोः िन�नानुसारको िनमा�ण �यावसायीह�लाई देहाय अनुसार �.८०३५५७ धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी िफता�
भएकोले कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित     फम�को नाम रकम

 २० ०७७।११।२१ �लोवल ई��जनय�र� �ा �ल ७७१२९।८७

30 077.11.21 चौलागाई िव�डस� ए�ड स�लायस� �ा�ल ८५५१७

३१ ०७७।११।२१ कोशी िब�डस� ८७००१

३२ ०७७।११।२१ ग�फ क��ट��सन ८५९७७

३३ ०७७।११।२१ िवपु  क��ट��सन ए�ड ट� ेडस� �ा�ल ८६५१३

३४ ०७७।११।२१ प��लक क�सट��सन ८६३६६

३५ ०७७।११।२१ अ�बुजा क�सट��सन ३७९७६

४२ ०७७।११।२१ शल�भु देवी क�सट��सन ए�ड स�लायस�
�ा�ल

४३४६०

४१ ०७७।११।२३ गुम मेटल ए�ड क�सट��सन �ा �ल ३६४२९

४० ०७७।११।२३ सा�गे को�ेसोम िनमा�ण सेवा ४२६९०

३९ ०७७।११।२३ पहरीखक�  िनमा�ण तथा ढुवानी सेवा �ा�ल ३८७९४

३८ ०७७।११।२३ सल�या िनमा�ण सेवा ४३६६३

३७ ०७७।११।२३ महागौरी गणेश िन सेवा �ा�ल ४१९६३

३६ ०७७।११।२३ �य नेशनल िव�डस� �ा�ल ४३६०७

४४ ०७७।११।२३ अ�बुजा क�सट��सन ४३६०१

८०३,५५७
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                             ज�मा ८०३५५७

९५ वडा नं २१
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन ।

९५.१ िबल भपा�ई बेगरको खच�ः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी
िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। वडा काया�लयले देहायका खच� रकम भु�ानी िददंा वील भरपाइ वेगर खच� लेखेकोले खच�को �माण पेश गनु� पन� �

िमित/भौ नं. िववरण भु�ानी पाउनेको
नाम

रकम 

७१ ०७७।११।
१६

जा�ा पव� स�ालन �ी गणेश यवुा
�लव

१५०००

५३ ०७७।९।२९ जा�ा पव� स�ालन मैया िमजारनी १००००

ज�मा २५०००

२५,०००

९५.२ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भनी �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य��लाई �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २१ ले � ३२३१०००।०० िनकासा िदएकोमा यस बष� २५८ व�र� �ये� नाग�रक तथा १६ पूण� अपा� गरी कुल २७४ जनालाई कुल � ३१४४००० िवतरण गरी �
८७००० िफता� गरेको ब�क भौचर �ा� भएको छ।
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९५.३ िवतरण भरपाई तथा ह�ता�तरण फाराम नभएकोः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा
कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस वडा काया�लयले िविभ� भौचर र िमितमा खेलकुद स�ब�धी सामान ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला तथा िवतरण भरपाई वा
ह�ता�तरण फाराम संल� नभएकोले िवतरण तथा ह�ता�तरण भरपाईको �माण पेश गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

३३ ०७७।८।१८ नेपाल ��याक सुट
से�टर

खेलकुद साम�ी २८५००

८४ ०७७।१२।
२६

�याम सा�यको
नाममा भु�ानी

खेलकुद साम�ी २२७२०

१४१ ०७८।३।
२४

पु�षो�म
ई�टर�ाईजेज

खा� साम�ी ७३८००

                                                 ज�मा १२५०२०

१२५,०२०
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९५.४ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

िब��ादेिव �े� १७००० ७७।३।३१ ० ३६००० ३६००० सबै िक�ता

शेर बा शाही ४६ ७७।५।२६ ५६०० १२००० ६४०० पिहलो

बालकुमारी
लामीछाने

५९८८ ७७।३।३१ ० १२००० ३६००० सबै िक�ता

िशवराम राजवंशी २७१०६०।
६८९२८

७८।१।८ ३८०० १२००० ८२०० ते�ो

शंकर ढंुगाना १०३८७ ७७।१०।११ ७१०० १२००० ४९०० दो�ो

सुनवती त�डुकार ७९८४।४७२५ ०७७।६।१ ६००० १२००० ६००० पिहलो

सुनवती त�डुकार ७९८४।४७२५ ०७७।६।१ ० १२००० १२००० दो�ो

ना�य मुनी
ब�ाचाय�

१३६२ ०७७।३।३१ ० ३६००० ३६००० सबै िक�ता

तीथ� नारायण
डंगोल

२८८४।२७३२ ०७७।५।३१ ६००० ३६००० ३०००० सबै िक�ता

भीम नारायण
महज�न

३०७३।१०४५८ ०७७।९।२० ५००० १२००० ७००० दो�ो

ज�मा १८२५००  

१८२,५००

९६ २२ नं वडा तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।
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९६.१ प�रमाण फरक पारी खच�— भु�ानी भैपरी आउने काय�ह�मा िविनयोजन गरेको बजेटबाट वडा काया�लयले संकटा �लब भवनको RCC Slab and Bim Construction work for fourth floor. बनाउने
काय�को लािग �९९९०६१।७५ को लागत अनुमान तयार गरी दररेट माग गरेकोमा सबै भ�दा कम दररेट �९८६६१५।पेश गन� के ए�ड के जी क��ट�कसन कं �ा �ल लाइ स�झौता बमो�जम काया�देश
िदएको छ। सो काय�को � ९८५२०६।९४ को काय� स�प� �ितवेदन पेश भएअनुसार गो भौ नं ११ २०७७।७।१९ बाट भु�ानी भएको छ। सो काय�को लािग लागत अनुमानको �स नं २ मा Supplying

and bending, cutting and laying of reinforcement for slab 5375.4 kg को �१२७।०५ भएकोमा Detailed estimate मा देहाय बमो�जम रडको साइज अनुसारको प�रमाण जोड ज�मा फरक
पारेकोमा िनमा�ण �यवसायीले समेत सोही प�रमाणमा दररेट पेश गरी काय�स�प� �ितवेदनमा देखाएकोले फरक परेको बढी परीमाण ७४२।७१ के जी को मू अ कर सिहत � १४१।२५ को दरले �
१०४९०७।७८ स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

१ प�रमाण िमटर ह�नुपन� के जी �ित
िमटर

भएको के जी �ित िमटर बढी प�रमाण बढी रकम मू अ कर सिहत

१६ mm dia १८७२ २९५७।७६ २९५७।७६ ० िन �यवसायीले पेश गरेको
दररेट �ित केजी � १२५ मु
अ कर बाहेक

१० mm dia ११००।५० ६७९।०१ ६७९।०१ ०  

८ mm dia २४७५।६८ ९७७।८९ १७२०।६० ७४२।७१  

 ज�मा ४६१४।६६ ५३५६।७७  १०४९०७।७८

१०४,९०७

९६.२ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं लगत क�ा िमित बढी  िनकासा
रकम

कैिफयत

राम माया महज�न ३७५०।०४२ 2078/01/21 ७००० ते�ो चौमा�सक

जगिद�वर ख�गी 928 2078/03/09 २२०० ते�ो चौमा�सक

नानी महज�न 15109 2078/01/02 ८८०० ते�ो चौमा�सक

कयौ मयजु �थािपत 824 2077/11/07 २४०० दो�ो चौमा�सक

399 2077/06/16

१०३,०००
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ल�मी देवी शा�य ४५०० �थम  चौमा�सक

दान शोभा िच�कार 5863 2077/12/11 ११००० दो�ो चौमा�सक

जगत कुमारी ब�ाचाय� 15587 2078/02/04 ५७०० ते�ो चौमा�सक

कृ�ण �साद शाही 418 2077/06/21 ४००० �थम  चौमा�सक

सूलोचना �े� 6005 2078/03/17 १४०० ते�ो चौमा�सक

�ुब र�न �स�ाकार 138 2077/06/02 ५८०० �थम  चौमा�सक

�सि� र�न �थािपत 688 2077/06/12 ४९०० �थम  चौमा�सक

िनम�ला देवी �े� 33 2078/01/10 ८१०० ते�ो चौमा�सक

�याम कृ�ण मान�धर ३७२१-०२३ 2078/01/30 ६००० ते�ो चौमा�सक

�जव र�न �स�ाकार ३७६।९७४७ 2077/05/14 ७७०० �थम  चौमा�सक

�सर कुमारी ख�गी 1762 2078/01/28 ६३०० ते�ो चौमा�सक

सुरे�� दास कमा�चाय� १०५९-०२३ 2077/07/08 २३०० �थम  चौमा�सक

कदम बहादरु �े� 4668 2078/01/28 ६३०० ते�ो चौमा�सक

�ान देवी �थािपत 391 2078/01/28 ६३०० ते�ो चौमा�सक

महे�� र�न ब�ाचाय� १०३६५ 2078/03/08 २३०० ते�ो चौमा�सक

ज�मा   103000  
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९६.३ पे�क� बाँक�  आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 47 मा तोिकएको अव�धस�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । वडा काया�लयको देहाय अनुसार
फ�यौट गन� बाँक� पे�क� म�ये �याद नाघेको �.३५०००० पे�क� देखाएकोले िनयम अनुसार फ�यौट गनु�पन� �

गो भौ नं ।िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क� रकम

११४।२०७८।३।२४ वडा अ�य� िचनीकाजी महज�न १०००००।

१२२।२०७८।३।२४ वडा सद�य अिनल हाडा १०००००।

२।०७७।६।७ रामहरी �े�ी ५००००।

११३।२०७८।३।२४ गीता प�रयार १०००००।

 ज�मा ३५००००।००

३५०,०००

९७ वडा नं २३ तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

९७.१ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � १८३७५५८।७०।यस आ ।व को आ�दानी �९६७७७३ गरी � २८०५३३१।७० धरौटी आ�दानी
गरेकोमा � ११२८४४२।८३ धरौटी िफता� गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � १६७६८८८।८७ भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम सदर �याहा गरी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।
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९७.२ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोःिन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको रकम आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गन�
गरी स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण�यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

४४ ०७८।१।२९ एिटक क�सट��सन २७४६५

४१ ०७८।१।१३ ि�पुरासु�दरी ई�फा�ट� �चर ए�ड
स�लायस�

५६८६२

२९ ०७७।११।२१ ��ादेवी क�सट��सन ५५१९४

१८ ०७७।९।६ के ए�ड के जीक�सट��सन ५७११६

२१ ०७७ऽ९।६ अ�धकारी िनमा�ण सेवा ५४५२०

ज�मा २५११५७

२५१,१५७



https://nams.oag.gov.np155 of 228

�म भौचर
न�बर
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९७.३ कर समायोजन प� पेश नभएकोः िन�नानुसारको िनमा�ण �यावसायीह�लाई देहाय अनुसार �. ३५१४८० धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी
िफता� भएकोले कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित     फम�को नाम रकम �

३३ ०७७।८।२४ वटुसफल िनमा�ण सेवा ३५३८१

२६ ०७।६।३० ��देवी क�सट��सन ४३८३३

२५ ०७७।६।३० बैगुनधुरा िनमा�ण सेवा �ा�ल ४३५७१

२४ ०७७।६।३० पा�चोक िनमा�ण सेवा ३७४२०

१२ ०७७।६।१५ क�काई क�सट��सन ४०९२६

१३ ०७७।६।१५ अ�बुजा क�सट��सन ३६७३५

१४ ०७७।६।१५ िड� म व�ड क�सट��सन २६८०१

१५ ०७७।६।१६ के ए�ड के जी िनमा�ण सेवा �ा�ल ८६८१३

ज�मा ३५१४८०

३५१,४८०
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९७.४ कर क�ी नभएको-आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ। यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित    नाम  रकम नपुग १४ �ितशत कर
क�ी रकम

 ४८ ०७७।१०।९ रेखा ह�मागाई ३६३१० ५०८३

४८ ०७७।१०।९ िकरण �े� १३६९० १९१७

ज�मा ७०००

७,०००
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९७.५ िबल भपा�ई बेगरको खच�ः आ�थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी
िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। वडा काया�लयले देहायका खच� रकम भु�ानी िददंा वील भरपाइ वेगर खच� लेखेकोले खच�को �माण पेश गनु� पन� �

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

१०८ ०७८।३।२२ जा�ा पव� स�ालन जीव�त सं�कृित संर�ण
समाज

३५०००

११७ ०७८।३।२२ मिहला द�लत बालबा�लका
अपा� �ये� नाग�रक स�ब�धी
काय��म

�यापु िमसा पुचः ४००००

११८ ०७८।३।२२  वडा मिहला जागरण समाज ५५०००

११९ ०७८।३।२२ जा�ा पव� स�ालन �वाःखलःओमबहाल ४५०००

१२० ०७८।३।२२ मिहला द�लत बालबा�लका
अपा� �ये� नाग�रक स�ब�धी
काय��म

नःबदी समाज ५५०००

१३२ ०७८।३।२३ जा�ा पव� स�ालन नेपाल राि�� य ख�गी समाज ५०००

ज�मा २३५०००

२३५,०००

९७.६ �स �स िटिभ �यामेरा जडानः साव�जिनक िनकायले कुनैपिन िनमा�ण काय� गनु� अिघ सो कामको लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । वडा काया�लयले देहायका गो�वरा भौचर र िमितवाट वडा काया�लय
अ�तग�तका िबिभ� माग�मा �स �स िटिभ �यामेरा जडान गरेको भिन भु�ािन गरेकोमा उ� सामान स�व��धत �थानमा जडान भएको खु�ने �ािव�धकबाट नापजाँच गरी तयार गरेको नािप िकताव तथा
काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । साथै ित सामानह�को रेख देख तथा मम�त संभारको लािग स�व��धत सरोकारवालाह�लाई ह�ता�तरण समेत गरेको नदेखीएको �

गो�वरा भौचर आपूित� कता� भु�ानी रकम

५२ ७८।३।१६ क�पुटर सपोट� िटम ८०८५३४।७८

८०८,५३४.७८
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

९७.७ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

तारामैया �े� ५४ ०७८।१।१८ ४८०० १२००० ७२०० ते�ो

तीथ� बहादरु
मान�धर

५४२९ ०७७।६।१६ ० १२००० १२००० दो�ो

तेजमाया महज�न १६०२६ ०७७।१०।१० ७००० १२००० ५००० दो�ो

हेरामाया मान�धर ९८२२ ०७८।१।२५ ५५०० १२००० ६५०० ते�ो

मचाम मान�धर ३१७१ ०७८।१।१४ ४४०० १२००० ७६०० ते�ो

बस�त हष�
ब�ाचाय�

५५९६ ०७७।१२।२८ २८०० १२००० ९२०० ते�ो

कमला �े� १२९९८ ०७७।१२।६ ६०० १२००० ११४००  

ज�मा ५८९००  

५८,९००

९८ वडा नं २४ तफ�
यस वडाअ�तग�त दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् ।

९८.१ पे�क�ः आ।व ७७।७८ को पे��क आ�थ�क वष� को अ�तमा फछ�ट गरी स�नु पन�मा सुजे�� �े� लाइ िदएको पे�क� � २२५००० पे�क� वाँक� रहेकोमा अशुल फछय�ट भएको नदे�खएकोले िनयमानुसार
यथा�स� अशुल फछय�ट ह�नुपन� दे�ख�छ �

२२५,०००
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९८.२ अि�म करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ बमो�जम भु�ानीमा १.५ �ितशत का दरले अ�ीम कर क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा देहायका गो�वरा भौचरबाट भु�ानी गदा� अ�ीम कर क�ा गरेको
 नदे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� � 

गो�वरा भौचर र िमित भु�ानीको �यहोरा फम� को नाम भु�ानी रकम अ�ीम कर

५ ७७।६।१४ काय�लय सामा�ी या� िड� म अग�नाइजेशन
�ा ली

१२००० १८०

६  ७७।६।१४ काय�लय सामा�ी िप एस बु�स ए�ड
�टेशनरी

१५००० २२५

७  ७७।६।१५ हल�स खरीद ए आर िबजनेश १७८९९ २६८।४८

११ ७७।६।२९ अ�थती स�कार कृ�ण रा�धका सप से�टर १८३७४ २७५।६

१६  ७७।७।६ काय�लय सामा�ी गौतम िवजनेश �ुप १५४४० २३१।६

१७ ७७।७।६ काय�लय सामा�ी िप एस ब�स ए�ड
�टेशनरी

११००० १६५

१९ ७७।७।२६ हल�स खरीद ए आर िबजनेश ३५७९८ ५३६।९

ज�मा १८८०

१,८८०

९८.३ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर व�र� जे� नग�रकह�लाइ ७५ वष� पुरा भएको लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ
�३००० का दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २४ ले ५०३९१०० िनकासा िदएकोमा यस बष� जे� नागरीक र पुण� अपाङ लाभ�ाही लाई � ३८८२९०० िवतरण गरी म न पा को खातामा �
१०३९२०० ज�मा गरेको भौचर पेश भएको छ।

९८.४ पे�क�ः आ।व ७७।७८ को पे��क आ�थ�क वष� को अ�तमा फछ�ट गरी स�नु पन�मा मचा सां�कृितक पुच लाइ िदएको पे�क� � १०००० पे�क� वाँक� रहेकोमा अशुल फछय�ट भएको नदे�खएकोले
िनयमानुसार यथा�स� अशुल फछय�ट ह�नुपन� दे�खएको �

१०,०००
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९८.५ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � १९५३८४२।१२ यस आ ।व को आ�दानी � ६५८९८२।०२ गरी � २६१२८२४।१४ धरौटी
आ�दानी गरेकोमा � ११०३७३०।८१ धरौटी िफता� तथा � १०५२२५।०४ सदर �याहा गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � १४०३८६८ र ब�क अनुसार बाँक� रकम � १४०३८६८।२९
भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

९८.६ न�स�भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को २४ नं वडा
काया�लय ले िविभ� गो भौ नं र िमितबाट वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा ढल मम�त तथा ढु�ा सोलीङ, रे�ल� िनमा�ण गन� काय� बापत िविभ� िनमा�ण सेवा लाई � ३९९५५०४।९३ भु�ानी गरेको मा
providing and laying 25-37.5 mm thick flag stone over cement sand chips pcc( 1:2:4) all complate as per drawing and specification मा महानगरपा�लकाको दररेट � १९९७
�ितवग�िमटर भएकोमा �२३९० का दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम प�रणाम ह�नु पन� दर भु�ािन दर बिढ भु�ािन

१२ ७७।१०।७ कौिशल ब�नेत 

िनमा�ण सेवा
१४।०५ १९९७ २३९० ५५२१।६५

२३ ०७७।११।
४

पहरीखक�  िनमा�ण
तथा ढुवानी सेवा

१५२।२५ १९९७ २४०० ६१३५५

६ ०७७।७।५ सल�या िनमा�ण
सेवा

१३१।२० १९९७ २४०० ५२८७२

ज�मा ११९७४८।६५

११९,७४८

९८.७ संिचत कोषमा दा�खला गन� बाँक�ः  लेखापरी�णको �ममा � ८२६९१।००  मृतक �य��को नाम मा गएको सामा�जक सुर�ा बापतको रकम असुली भएता पिन  उ� रकम वडा को निबल बैक को
खातामा ज�मा गरेकोले संिचत कोष खातामा दा�खला गनु�पन�  �

८२,६९१

९८.८ कर समायोजन प� पेश नभएकोः िन�नानुसारको िनमा�ण �यावसायीह�लाई देहाय अनुसार � ६०७४३२ धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी िफता�
भएकोले कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित     फम�को नाम रकम

६०७,४३२
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४३ ०७८।१।३ पहरीखक�  िनमा�ण तथा ढुवानी सेवा
�ा�ल

८६४०६।५

४४ ०७८।१।५ सा�े को�ो�योम िनमा�ण सेवा �ा�ल ४३९१९।२९

४६ ०७८।१।५ महागौरी गणेश िनमा�ण सेवा �ा�ल ३१५३५।१०

४७ ०७८।१।५ �यू नेशनल िब�डस� �ा�ल ३६८०१।४८

४८ ०७८।१।५ शल�भु देवी क�सट��सन ४३९६०

४९ ०७८।१।५ गु� मेटल ए�ड क�सट��सन �ा�ल ४३५७७

५० ०७८।१।५ �लोबल ई��जिनय�र� क�सट��सन ७९२७८

५१ ०७८।१।५ कोशी िब�डस� ७७१५३

५२ ०७८।१।५ ग�फ क�सट��सन ८६७०५

५३ ०७८।१ ।५ नाती क�सट��सन ४४१२५

५४ ०७८।१।५ प��लक क�सट��सन ३००३६

५७ ०७८।१।८ चौलागाई िव�डस� ए�ड स�लायस� ७५३०१

५८ ०७८।१।८ कौिशल ब�नेत िनमा�ण सेवा ४३४१६

५९ ०७८।१।८ िवपु क�सट��सन ए�ड ट� ेड�स �ा�ल ८३८८१

६१ ०७८।१।१२ सल�या िनमा�ण सेवा ४३३२९।२६

                                           ज�मा ६०७४३२

९९ वडा नं २५ तफ�
दे�खएका �यहोरा िन�नााुसार छन ।
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९९.१ कर समायोजन प� पेश नभएकोः िन�नानुसारको िनमा�ण �यावसायीह�लाई देहाय अनुसार �.८०३५५७ धरौटी िफता� गरेकोमा आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन प� पेश वेगर धरौटी िफता�
भएकोले कर समायोजन गरेको िववरण पेश ह�नु पन� �

गो.भौ.न. र िमित     फम�को नाम रकम

८  ७७।१०।६ अ�धकारी िनमा�ण सेवा ४३३४२

१० ७७।१०।६ बटु सफल िनमा�ण सेवा ४३८३३

११ ७७।१०।६ पी सी िव�डस� ४३८५१

१२ ७७।१०।६ अ�बुजा िनमा�ण सेवा ४३९०७

१३ ७७।१०।७ िमसन क��ट��सन ४३७०२

१५ ७७।१०।७ बैगुन धारा िनमा�ण सेवा ४४०२४

२२ ७८।३।३ प�चक�या िनमा�ण सेवा ३८७८९।८९

                             ज�मा ३०१५००

३०१,५००
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९९.२ बढी दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८ को दर रेट
नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न
िमित

कामको
िववरण

सामान प�रमाण ह�नुपन�
दर  

भु�ािन
भएको
दर

बिढ
रकम

३५
०७७।
१२।१९

िविभ�
�थानमा
सडक
ब��
जडान

५० watt
LED
AC
Street
light 

७१ ९००० १०३५
०

९५८५
०

ज�मा ९५८५
०

९५,८५०
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९९.३ कर क�ी नभएको- आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित    नाम  रकम १ �ितशत कर क�ी रकम नपुग १४ �ितशत कर
क�ी रकम

 िविभ� बाबु राजा
मह�जन

८६८० ८६।८० १२१५

 अिनमा डंगोल १७२२० १७२।२० २४११

 म�जु �वाली ३७१० ३७।१० ५१९।४

 महे�वर बा
भुजेल

१०५२१।७२ १०६।२८ १४७२।९४

 कृ�ण � भ�राइ ६७३४ ६७ ९४२।७६

 ६५६०।७

६,५६०

९९.४ िबशेष भ�ा िबतरण –काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भनी �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २५ ले �५३८२००० ।०० िनकासा िदएकोमा यस बष� व�र� �ये� नाग�रक तथा पूण� अपा� गरी कुल जनालाई कुल �४५५५५००।०० िवतरण गरी �८२६५००।।
०० महानगरपा�लकाको खातामा ज�मा गरेको ब�क भौचर पेश भएको छ।
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९९.५ िबल भरपाइ बेगरको खच�: आ� �थ�क िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ (३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� तथा सोही िनयमावलीको िनयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भु�ानी
िददंा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। वडा काया�लयले देहायका खच� रकम भु�ानी िददंा वील भरपाइ वेगर खच� लेखेकोले खच�को �माण पेश गनु� पन� � 

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

९० ७७।१२।८ िनशु�क द�त परी�ण
काय��म

नघन मिहला समुह १००००

९५ ७७।१२।१२ मिछ�� क�ब आ�थ�क सहयोग १५०००

९९ ७७।१२।२३ भेडा �संह प�रवार आ�थ�क सहयोग २५०००

१३५ ७८।३।१० उ�तारा टोल सुधार
सिमती

जा�ा पव� ५०००

ज�मा ५५०००

५५,०००

९९.६ धरौटी तफ� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � ६०९१२०९।६२ यस आ ।व को आ�दानी � ४०००० गरी � ६१३१२०९ धरौटी आ�दानी
गरेकोमा � ३२८४५२।७६धरौटी िफता� तथा � ३८०७२८।३९ सदर �याहा गरी ब�क अनुसार बाँक� रकम � १३९६१२१।७६ सु� अनुसार बाक� �५४२२०२८।४७ भएकोले सु� र बैक अनुसार
फरक � ४०२५९०६।७१ आ।ब २०७७।७८को �रटे�सन मनी बापत को धरौटी �८२०६०३।६९आ।ब २०७८।७९ मा सु�मा इनट� ी गरेको छ। सु� र बैक अनुसार फरक रकम छानबीन गरी धरौटी
खाता अ�ाव��क गनु� पद�छ। � ४०२५९०६ िबगतका �यानुअल �पमा रा�खएका धरौटी क�ी सु�मा अ�या गदा� फ�ता� भइसकेका रकम पिन एकमु� अ�या गरीएको ले फरकभ परेको हो भ�े
काया�लयको भनाइ रहेको छ । 

९९.७ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

३४०,४००
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हष�वीर �संह तुलाधर ३३१० ०७७।७०।७ ९७०० १२००० २३०० दो�ो

हष�वीर �संह तुलाधर ३३१० ०७७।७०।७ ० १२००० १२००० ते�ो

भीमलाल जोशी १५५२५ ०७७।४।४ ४०० १२००० ११६०० पिहलो

कृ�ण लाल �े� ४७४१ ०७७।५।२७ ५७०० १२००० ६३०० पिहलो

�ानी महज�न १०३९६।०४१ ०७७।११।५ ९५०० १२००० २५०० दो�ो

ई��कृ�ण �े� ४७२ ०७७।८।१ ० १२००० १२००० ते�ो

तारादेवी �े� ६७३३ ०७७।५।३० ६००० १२००० ६००० पिहलो

तारादेवी �े� ६७३३ ०७७।५।३० ० १२००० १२००० दो�ो

तारादेवी �े� ६७३३ ०७७।५।३० ० १२००० १२००० ते�ो

का�छाकाजी ब�ाचाय� ४५४६।१०१ ०७७।७।२५ ० १२००० १२००० दो�ो

र�नकाजी ता�कार २३४१।०४४।१०२५ ०७७।५।३१ ६००० १२००० ६००० �थम

र�नकाजी ता�कार २३४१।०४४।१०२५ ०७७।५।३१ ० १२००० १२००० दो�ो

र�नकाजी ता�कार २३४१।०४४।१०२५ ०७७।५।३१ ० १२००० १२००० ते�ो

अ�माया मान�धर १३४५०४५ ०७७।२।२६ ० १२००० १२००० पिहलो

अ�माया मान�धर १३४५०४५ ०७७।२।२६ ० १२००० १२००० दो�ो

अ�माया मान�धर १३४५०४५ ०७७।२।२६ ० १२००० १२००० ते�ो

र�नकेशरी ब�ाचाय� ३८१३०३७ ०७७।८।२ २०० १२००० ११८०० दो�ो

च�ता महज�न ३६७९ ०७७।१०।९ ६९०० १२००० ५१०० दो�ो

ई�वरमान राज भ�डारी २६६८ ०७७।४।४ ४०० १२००० ११६०० पिहलो



https://nams.oag.gov.np167 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

कृ�णकुमारी तुलाधर १५१५६०४० ०७७।६।१५ ७५०० १२००० ४५०० पिहलो

कृ�णकुमारी तुलाधर १५१५६०४० ०७७।६।१५ ० १२००० १२००० दो�ो

कृ�णकुमारी तुलाधर १५१५६०४० ०७७।६।१५ ० १२००० १२००० ते�ो

गोकुल देवी जोशी १७६९९ ०७७।६।१७ ७७०० १२००० ४३०० पिहलो

गोकुल देवी जोशी १७६९९ ०७७।६।१७ ० १२००० १२००० दो�ो

िहरादेवी �धान ४०५८ ०७७।६।२० ८००० १२००० ४००० पिहलो

िव�णलु�मी ता�ाकार ३२० ०७७ ६।१७ ७७०० १२००० ४३०० पिहलो

ई��माया �े� सा�लखे ७४३४ ०७७।६।२१ ८१०० १२००० ३९०० पिहलो

ई��माया �े� सा�लखे ७४३४ ०७७।६।२१ ० १२००० १२००० दो�ो

ई��माया �े� सा�लखे ७४३४ ०७७।६।२१ ० १२००० १२००० ते�ो

पूण� महज�न २०४०४२ ०७७।६।२८ ८८०० १२००० ३२०० पिहलो

जुजुकाजी कमा�चाय� ६७५१।८८३७ ०७७।९।१८ ४८०० १२००० ७२०० दो�ो

जुजुकाजी कमा�चाय� ६७५१।८८३७ ०७७।९।१८ ० १२००० १२००० ते�ो

धनबहादरु नकम� ३४४६७२४ ०७७।२।३१ ० १२००० १२००० पिहलो

धनबहादरु नकम� ३४४६७२४ ०७७।२।३१ ० १२००० १२००० दो�ो

धनबहादरु नकम� ३४४६७२४ ०७७।२।३१ ० १२००० १२००० ते�ो

छोरी कपाली १५४६४०४२ ०७७।३।११ ० १२००० १२००० पिहलो

ई��माया �े� ११९२ ०७७।७।१ ९००० १२००० ३००० पिहलो

प�माया महज�न ५८३१।४१ ०७७।७ २ ९२०० १२००० २८०० पिहलो
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ज�मा ३४०४००  

१०० वडा नं २६
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।

१००.१ न�स�भ�दा बढी भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।
७८ को दर रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु�
पन� �

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको
दर

बिढ रकम

४१ ०७७।०९।७ िविभ� �थानमा सडक
ब�� जडान

४० watt LED
Bulb

४८ १००७ १५०० २३६६४

ज�मा २३६६४

२३,६६४
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१००.२ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोःिन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गन� गरी
स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

६६ ७८।३।२१ िवपु क��ट��सन ए�ड ट� ेड�स �ा �ल ५६८५७।१८

७४ ७८।३।२३ दरुपना िनमा�ण सेवा ३१७९८

६९ ९७८।३।२३ जालपा देवी िनमा�ण सेवा ५६०१८।१५

६५ ०७८।३।२१ �ी राम िनमा�ण सेवा ३४१०६।३७

५६ ७८।१।७ विन घाट िनमा�ण सेवा ५६३४१।७७

५८ ७८।१।७ जय अ�बे ए टु जेट िनमा�ण सेवा ५७०२२

४५ ७७।१२।२७ ि�पुरा सु�दरी क��ट��सन ५२५२५।६०

४८ ७७।१२।२७ रिमता क��ट��सन ५४१२८।३०

५१ ७७।१२।२७ नेशनल यिुनक िव�डस� ४६६९२

६३ ७८।३।२१ प��लक क��ट��सन ४७१७२

ज�मा ४९२६५९

४९२,६५९
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१००.३ न�स�भ�दा बढी भु�ानी: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा बमो�जम �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को २६
नं वडा काया�लय ले वडाअ�तग�तको कुमारी कृपामाग�मा �टोन ि�क वाल  आर सी सी रोड ढलान गन� काय� बापत बालाजु िनमा�ण सेवा लाई � ९९२८२८।५९ भु�ानी गरेको मा Random rubble

masonary , providing and laying of stone masonary work in cement mortar 1:4 infoundations complete as per drewing and technical specifications मा महानगरपा�लकाको
सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट � ९३७३।९३ भएकोमा भवनअ�तग�तको दररेट � १३२५० का दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न
जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �
 

भौ न िमित फम�को नाम प�रणाम ह�नु पन� दर भु�ािन दर बिढ भु�ािन

११ ७७।६।३० बालाजु िनमा�ण सेवा २५।३८ ९३७३।९३ १३२५० ९८३७५

ज�मा ९८३७५

९८,३७५

१००.४ न�स�भ�दा बढी भु�ानी साव�जिनक ख�रद िनयमा�ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete in foundation complete as per drawing and technical

specifications, PCC grade m20, (1:1.5:3) मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१४७९८।२१ भएकोमा भवनअ�तग�तको दररेट �१९०१५ का दरले भु�ानी िदएको छ ।
यसरी सडक बनावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को २६ नं वडा काया�लय ले वडाअ�तग�तका
िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� उने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

भौ न िमित िववरण फम�को नाम प�रणाम ह�नु पन� दर भु�ािन दर बिढ भु�ािन

४६ ७७।१२।२७ अमृत �या�पस अगािड
बाटो ढलान

अबुजा क��ट��सन १९।५३ १४७९८।२१ १९०१५ ८२३५३।९

४४ ७७।१२।२७ मुसलमान ग�ीमा बाटो
ढलान

ि�पुरा सु�दरी
क��ट� �सन 

२०।५७ १४७९८।२१ १९०१५ ८६७३९

                                                                                                                                                                                                   ज�मा १६९०९२।९

१६९,०९२
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१००.५ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन�
भ�ािन

भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

का�छी मह�जन ३६०२ ७७।१।२४ ० १२००० १२००० पिहलो

ज�मा १२०००  

१२,०००

१००.६ न�स�भ�दा बढी भु�ानी :साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को २६ नं वडा
काया�लय ले वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� �ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete in

foundation complete as per drawing and technical specifications, PCC grade m15, मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१३४७२।५६ भएकोमा भवनअ�तग�तको
दररेट �१५६३३। �ितघनिमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण
�यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

भौ न िमती ह�नुपन� दर काम गरेको दर प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

१९ ७७।६।३० १३४७२।५६ १५३९९ २।७८ दगुा� ल�मी िनमा�ण
सेवा

५३५४

११  ७७।६।३० १३४७२।५६ १५३९९ १।८४ बालाजु िनमा�ण
सेवा

३५४४

                                                                                                                         ज�मा ८८९८

८,८९८

१००.७ �हरी काया�लयको खच�ः …६० ।०७८।३।२१ संिघय सरकारको सुर�ा �यव�थाको �ज�मा �लएको नेपाल ट� िफक �हरी काय�लयमा ट�स िनमा�णको खच� वडा काया�लयले बेहोरेको दे�खयो। िय
िनकायह�को संचालन र �यव�थापनकोलागी अथ� म��ालयवाट बजेट िविनयोजन ह�ने गद�छ। उ� काय�को लागी �६२८६७५।४३ को लागत अनुमान तयार भई का�छामान िनमा�ण सेवा सँग स�झौता
भएको र िनमा�ण काय� स�प� प�चात का�छामान िनमा�ण सेवालाई � ६२८६७५।४३ भु�ानी िदएको अिनयमीत �

६२८,६७५
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१००.८ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर व�र� जे� नग�रकह�लाइ ७५ वष� पुरा भएको लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ
�३००० का दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २६ ले ४४३४००० िनकासा िदएकोमा यस बष� कुल ३५५ जे� नागरीक र १७ पुण� अपाङ गरी ३७२ लाभ�ाही लाइ � ४३११००० िवतरण र िब�कुट
िवतरण � १०९५०० ग�र ज�मा खच� � ४४२०५०० गरी म ना प को खातामा � १३८३०० ज�मा गरेको भौचर पेश भएको छ।

१००.९ �ज�सी दा�खला नभएको :यस वडा काया�लयले िन�न िमित र भौचर बाट िन�न काया�लय सामानह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी दा�खला गरेको नदे�खदा दा�खला गरी आ�दानी तथा खच� अिभलेख
अ�ाव�धक गनु�पन� �

भौ न िमित फम�को नाम िववरण रकम

१०२ ७८।३।२४ �याली ई�टरनेशनल �ले�स बोड� १६२७२०

६५ २०७८।२।०७ जीव�त स�लायस� ए�ड
क�पनी �ा�ल

कोिभड साम�ी
ख�रद

५०७३६

५० ७८।१।१३ िन�मा ट� ेड�स सरसफाई सामा�ी ९६६१५

४९ ७८।१।१३ िन�मा ट� ेड�स खेलकुद सामा�ी ९८३१०

ज�मा ४०८३८१

४०८,३८१

१००.१० धरौटीतफ� -आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी र यस आ ।व को समेत गरी � ५१२६७१३।८६ धरौटी आ�दानी गरेको तथा �२५३२६४।१६ धरौटी
िफता� गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � ४८७३४४९।७० भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

१०१ वडा २७ तफ�
वडा २७ तफ� को �यहोराह� िन�न छन ।

१०१.१ �ज�सी दा�खला नभएको: काया�लयले गो भौ नं १०१।०७८।३।२३ बाट खेलकुद स�ब�धी काय�को लािग फुटबल ३ थान �याटिम�टन या�केट ९ थान �याटिम�टन कक ४ दज�न �याडिम�टन जाली १ थान
भ�लबल नेट १ थान भ�लबल ४ नं २ थान खरीद वापत सु�बा जनरल स�लायस� असनलाई � ५३०००।०० भु�ानी भएकोमा माग फाराम ख�रद आदेश तथा �टोर दा�खला �ितवेदन समेत भएतापिन
�ज�सी खातामा आ�दानी बाँ�धएको नदे�खएको �

५३,०००
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१०१.२ महानगर िवशेष भ�ा :- वडा सद�य उिम�ला महज�नले वडा िभ� रहेका ७५ वष� नाघेका जे� नाग�रकह�लाई वािष�क � १२०००। एकमु� िवतरण गन� िमित ८३।२०७८।२।२३ मा � ३१९८०००। पे�क�
�लई ११६।२०७८।३।३० बाट �३१९८०००। खच� भई पे�क� फ�य�ट गरेकोमा देहायका �यि�ह�को मृ�य ुभइ लगत क�ा समेत भइसकेको �यि�को नाममा खच� भएको रकम महानगरपा�लकाको
राज�व खातामा ज�मा ह�नुपन� �

�स नं लाभ�ाहीको
नाम

नाग�रकता नं क�ा
िमितलगत

रकम

१ मोहन नारायण
महज�न

2374।035 2078.1.23 १२०००।

२ दान ल�मी
तुलाधर

19557 2077.12.26 १२०००।

३ र�ना न�द बै� 6398 2078.2.7 १२०००।

४ रामदेिव �े� 16320 2078.1.25 १२०००।

५ र�न �भा
ता�ाकार

47 2078.2.30 १२०००।

६ िनल हेरा
तुलाधर

१०९०८ २०७७।९।८ १२०००।

ज�मा ७२०००।

७२,०००

१०१.३ धरौटीतफ� -काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले सदर�याहा गरी
राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी र यस आ।व को आ�दािन सिहत � १७७७०१३।०० धरौटी आ�दानी गरेको तथा �. ६९३७३८।०० िफता� गरी �
१०८३२७५ खाता अनुसार बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु�पन�।

१०१.४ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

१७७,८००
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लाभ�ाहीको नाम नाग�रकता नं    लगत क�ा िमित बढी  िनकासा रकम कैिफयत

शैली �े� 4215      2078.3.4 2600  

र�न �भा ता�ाकार 47 2078.2.30 3000  

कुल बहादरु महज�न 8373।9572।041 2078.2.27 3300  

�ी लाल �े� 1079 2078.2.17 4300  

च�� बहादरु मान�धर 8972।1094 2078.2.13 3700  

र�ना न�द बै� 6398 2078.2.7 5300  

ल�मी �े� 6976 2078.2.7 5300  

मोितलानी कंसाकार 105 2078.2.5 5500  

िनर र�न ता�ाकार 131 2078.2.2 5800  

मािणक र�न ब�ाचाय� 1125।020 2078.2.1 5900  

�ाण िहरा कंसाकार 9723।038 2078.1.30 6000  

रामदेिव �े� 16320 2078.1.25 6500  

मोहन नारायण महज�न 2374।035 2078.1.23 6700  

दान ल�मी तुलाधर 19557 2077.12.26 9400  

मे� हष� ब�ाचाय� 733।026 2077.12.23 9700  

ितथ� नारायण महज�न 2582 2077.12.13 10700  

नानी महज�न 10076 2077.11.6 14400 दो�ो र ते�ो

नानी छोरी शा�य 268 2077.10.29 3100  
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

सु�दर नकम� 1505 2077.10.18 4200  

च�� लाल �े� 19044 2077.9.6 20400  दो�ो र ते�ो

पुण�माया �े� 5845 2077.8.5 9500  

गोपाल �वाजु �े� 22128 2077.5.16 7400  

�यापु महज�न 2502 2077.6.6 5400  

�ा�रका नाथ �े� 536 2077.6.21 3900  

काजी बहादरु �े� 1884 2077.6.21 3900  

िचनी देिव �े� 18009 2077.6.23 3700  

िकत� बहादरु शा�य 2135।023 2077.6.24 3600  

अकल मान ता�ाकार 3836 2077.7.3 2700  

�ाण माया ता�ाकार 8756 2077.7.11 1900  

 १७७८००।  

 

 ज�मा

१०२ वडा २८ तफ�
वडा २८ तफ�  को �यहोरा िन�न छन ।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१०२.१ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोः मू�य अिभबृि� कर िनयमावली(ए�काइस� संशोधन), २०५३ को िनयम ६(ग) तथा आ.व.२०७६।७७ को बजेट व��य बमो�जम २०७६।२।१५
गतेदे�ख लागू ह�ने गरी सरकारी िनकायका नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले स�झौता बापतको भु�ानी िदँदा भु�ानी गन� मू�य अिभबृि� करको ५० �ितशत ह�न आउने
रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व शीष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । िन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत क�ा गरेको तर दा�खला गरेको भौचर
लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले राज�व दा�खला भएको व�क भौचर पेश गनु�पन� वा स�ब��धत ठेकेदारको मुअ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण �यावशायीको नाम मु.अ.कर रकम

६४ ७८।३।२४ �य ुके पी क��ट��सन �ा
�ल

५७१२१

३८ ०७८।३।
१५

 मैितदेिव माता ि�ल उ�ोग १९५२५

४७ ओम िनलक�ठे�वर
क��ट�क�न �ा.ली

५६४८३

५२ �ी एस िव क��ट�क�सन ५७१२३

ज�मा १९०२५२

१९०,२५२

१०२.२ धरौटीतफ� -आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी सिहत � ३००६३८१।८२ धरौटी आ�दानी गरेको तथा �. १३७६६८।१३ िफता� भई �.

२८६८७१३।६९ खाता अनुसार बाँिक भएकोमा नामनामेसी नखुलेको धरौटी �.२९००८९।९५ सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाँधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।
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१०२.३ कर क�ी नभएको-आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन�

   नाम  रकम १ �ितशत कर
क�ी रकम

नपुग १४ �ितशत
कर क�ी रकम

िवकास िच�कार ८९९५ ९० १२५९

शुिशल कँुवर १३६७९ १३७ १९१५

िव�ण ुवहादरु पौडेल ४४६८५ ४४७ ६२५५

श�भु बराल १३९७५ १४० १९५६

                                                                ज�मा ११३८५

११,३८५

१०३ वडा २९ तफ�
वडा २९ तफ� को �यहोरा िन�न छन ।

१०३.१ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको
भु�ािन

बिढ भु�ािन कैिफएत

रामकृ�ण
त�डुकार

७५३।२० २०७८।१।
२२

५००० १२००० ७००० ते�ो िक�ता

देिवबाहादरु गु�ङ १४९४३१४
३६

७७।९।२९ ६००० १२००० ६००० दो�ो
िक�ता

देिवबाहादरु गु�ङ १४९४३१४
३६

७७।९।२९ ० १२००० १२००० ते�ो िक�ता

६२,८००
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पुण� कुमारी
कम�चाय�

३७१९ ७७।११।६ ९५०० १२००० २५०० दो�ो
िक�ता

�ेम म�ज�र देिव
शमा�

२७१०६०।
२०९९४

७७।७।२ ९१०० १२००० २९०० �थम
िक�ता

नगे��मिण आचाय� १२२१ ७७।१०।२८ ८८०० १२००० ३२०० दो�ो
िक�ता

खगे�� बा के सी ९८८६ ७७।६।९ ६८०० १२००० ५२०० �थम
िक�ता

क�पना त�डुकार २५१ ७७।७।२० ० १२००० १२००० दो�ो
िक�ता

देिव बा िनरौला १३५० ७७।७।१५ ० १२००० १२००० दो�ो
िक�ता

ज�मा ६२८००  
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१०३.२ कर क�ी नभएको-आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

   नाम  रकम १ �ितशत कर
क�ी रकम

नपुग १४ �ितशत
कर क�ी रकम

नवराज थापा १८१०७ १८१ २५३५

सुबोध खडका २५३२३ २५३ ३५४५

रमेश िघमीरे ११३५२ ११४ १५८९

सुबोध खडका ४२२८५ ४२२ ५९१९

उमा डगोल ७८२५ ७८ १०९६

साहेल �वज जोशी १८५६० १८५ २५९८

नुतन देिव महज�न ४९४०५ ४९४ ६९१७

                                                                        ज�मा २४१९९

२४,१९९

१०३.३ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी सिहत � २७७००७३।३३ धरौटी आ�दानी गरेको तथा �. ४५५७७२।३३ िफता� भई �.

२३१४३०१। खाता अनुसार बाँिक भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।
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१०३.४ सडक व�� जडानः िन�नानुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट िविभ� �थानमा सडक व�� स�लाई र तथा जडान गन� काय� वापत देहायको फम�ह�लाई �. १४४०४४४।९ खच� लेखेको छ ।
महानगरको साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७४ को िनयम ९५ अनुसार �.१० लाख स�मको िनमा�ण काय� र �. ५ लाख स�मको मालसामान तथा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था
अनुसार ३ वटा फम�सँग कोटेसन �लई �यनुतम रकम कवोल गन� फम�वाट �सधै ख�रद गरेको पाइयो । यस काय�मा कुल खच� �.१४४०४४४।९ भएको दे�खदा एिककृत लागत अनुमान वनाई �सलव�दी
दरभाउप� माग गरी �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन� सिकनेमा एकै �कृितको कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� �सिमत भएको दे�ख�छ । काया�लयले �ित�पधा��मक
िव�धवाट ख�रद गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.न र िमित काय�को नाम फम�को नाम लागत अनुमान खच� रकम

४७ ७८।२।७ सडक व�� स�लाई र
जडान गन� काय�

बाइस धारा िनमा�ण
सेवा

७४६३९८।९० ७४६३९८।९०

२० ७७।९।२६ िविभ� �थानमा व��
जडान काय�

खडग ट� े िड� से�टर ७०११७४।०४ ६९४०४६

                                                              ज�मा १४४०४४४।९

१०३.५ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर व�र� जे� नग�रकह�लाइ ७५ वष� पुरा भएको लाइ िविश� भ�ा भिन �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ
�३००० का दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न २९ िड�ी बजार ले ३८१३००० िनकासा िदएकोमा यस बष� कुल ३०९ जे� नागरीक र १५ पुण� अपाङ गरी ३२४ लाभ�ाही लाइ �३७५३००० िवतरण
गरी � ६०००० म ना प को खातामा ज�मा गरेको भौचर पेश भएको छ।
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१०३.६ बढी दररेटमा भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गो भौ नं ७ िमित: ०७७।०७।०५ मा सडक व�� जडान
मम�त काय� बापत बाइसधारा िनमा�ण सेवा र खडग िनमा�ण सेवाला◌�इ भु�ानी िदँदा, काठमाडौ ँमहानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी
भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गनु�पन� �.

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर  भु�ािन भएको दर बिढ रकम

45 78/2/7 सडक व��
जडान

High Power led 50
watt E27 2700k।
6500k

96 1262 1430 16128

 सडक व��
जडान

24 watt led steel
light

65 7000 8050 68250

20 77/9/26 सडक व��
जडान

24 watt led steel
light

83 7000 7400 33200

  ज�मा 117580

११७,५८०

१०४ वडा ३० तफ�
वडा ३० तफ� को �यहोरा िन�न छन ।

१०४.१ मु�य अिभवृि� कर दा�खलाको भौचर पेश नभएकोःिन�नुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट मु�य अिभवृि� कर वापत ६.५ �ितशतले क�ा गरेको आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गन� गरी
स�व��धत िनमा�ण �यावशायी लाई भु�ानी गरेकोमा मु�य अिभवृि� कर दा�खला गरेको व�क भौचर पेश नभएकोले राज�व खातामा दा�खला भएको व�क भौचार पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गनु�पन� �.

गो.भौ.न. र िमित िनमा�ण   �यावशायीको
नाम

मु.अ.कर रकम � 

४० ७७।१२।१ िन�खल ए�ड िन�चल
क��ट��सन

५६९३८

५१ ७८।२।१७ सुय�गढी क��ट��सन २२८४१

५४ ७८।३।२ बंगलामुखी िनमा�ण सेवा ५०८६३

२६ ०७७।११। �लोबल इ��जिनय�र� ५२७५०

४२६,२८८
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१८ क��ट��सन �ा�ल

२७ ०७७ ११
१८

आर�य क��ट��सन २६५९७

३० ०७७।१।
१८

�सिभल सपोट� �ा�ल २८४२७

३६ ०७७ ११
१८

िड� म व�डस� क��ट��सन ११३१३

५६ ०७८।३।२  ओम कँुवर िनमा�णसेवा ५०९३९

५८ ०७८ ३ ।
२०

जा�पा िनमा�ण सेवा २२८४६

६१  ०७८।३।
२५

सु�दरादेवी िनमा�ण सेवा ५७०६८

६० ०७८।३।
२४

के ए�ड के क��ट��सन ४५७०६

                                             ज�मा ४२६२८८

१०४.२ न�स�भ�दा बढी भु�ानी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ३० नं वडा
काया�लय �ाने�वरले वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� �ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete

in foundation complete as per drawing and technical specifications, PCC grade m15, manual mixing मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१३६९६।६९ भएकोमा
भवनअ�तग�तको दररेट �१५५९२।२२ �ितघनिमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको
रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

िववरण ह�नुपन� दर काम गरेको
दर 

प�रमाण फम�को नाम बढी भु�ानी 

ह�रयाली माग�मा आर १३६९६। १५५९२ २०। �लोवल इ��जिनय�र� ३९०२४।४३

१०८,६७६
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�स �स गन� काय� ६९ ५९घन
िमटर

क��ट��सन

ईनार माग�मा कंि�ट
�लक एवं िप�स�स

१३६९६।
६९

१५५९२ ७।४८
घ िम

आर�य क��ट��सन १४१७६।९२

आय� माग�मा िप�स�स १३६९६।
६९

१५५९२।
१५

१४।३२ ई��देवी क��ट��सन २७१४१।००

भा�कर माग�मा सडक
मम�त

१३६९६।
६९

१५५९२ ८।३८ िड� म व�डस� क��ट��सन १५८८३।००

क�णाग�ीमा �लक
छा�ने

१३६९६।
६९

१५५९२ २।१५ िव�वजीत िनमा�ण सेवा ४०७४।००

प�कुमारी ग�ीमा
ढल मंगाल मम�त

१३६९६।
६९

१५५९२।
२२

३।२१ सु�दरादेवी िनमा�ण सेवा ६०८५।००

कुमारी माग�मा ढलान १३६९६।
६९

१५५९२ १।२१ थापाकाजी िनमा�ण सेवा २२९३।००

ज�मा � १०८६७६

१०४.३ न�स�भ�दा बढी भु�ानी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ३० नं वडा
काया�लय �ाने�वरले भौ न ५९ ७८।३।२४ बाट मैती देवी ग�ीमा �लक छा�ने काय� बापत के ए�ड के स�लायस� लाइ �७९४५६६ भु�ानी गरेकोमा 300 mm dia pipe को मु�य काठमाडौ ँ
महानगरपा�लकको नगरसभाबाट पा�रत भै लागू भएको आ।ब ७७।७८ को िवप�रत बढी दररेटमा ख�रद गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असूल
गनु�पन� �.

७,६९३
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१०४.४ िबशेष भ�ा िबतरण – काठमाडौ ँमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट िनण�य गरेर ७५ वष� पुरा भएका व�र� जे� नग�रकह�लाइ िविश� भ�ा भनी �१२००० र पुण� अपा�ता भएको �य�� लाइ �३००० का
दरले भ�ा िवतरण गन� गरी वडा न ३० �ाने�वरले �४५६००००।०० िनकासा िदएकोमा यस बष� ३३५ व�र� �ये� नाग�रक तथा २० पूण� अपा� गरी कुल ३५५ जनालाई कुल � ४०८००००।००
िवतरण गरी � ४८००००।०० महानगरपा�लकाको खातामा ज�मा गरेको ब�क भौचर पेश भएको छ।

१०४.५ धरौटी तफ� : �थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � २७५०७३८।६० यस आ ।व को आ�दानी � १०९३४८५ गरी � ३८४४२२३।६० धरौटी
आ�दानी गरेकोमा � ५४८२७८ धरौटी िफता� तथा � ६६६०७।६० सदर �याहा गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � ३२२९३३८ भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व
खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

१०४.६ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ� रकम
असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन�
भ�ािन

भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

मधुरी �े� ८६५ ०७७।१०।४ ६४०० १२००० ५६०० दो�ो

मधुरी �े� ८६५ ०७७।१०।४ ० १२००० १२००० ते�ो

बसु�धरा महज�न ४४३८ ०७७।८।२ ० १२००० १२००० ते�ो

स�त बहादरु
भुजेल

६२१३।
२१९८

०७७।११।
२०

२००० १२००० १०००० ते�ो

गगन �ताप म� २१४।४५०९ ०७७।११।
१९

१९०० १२००० १०१०० ते�ो

िवदरु थापा ७३४६ ०७७।११।
२२

२२०० १२००० ९८०० ते�ो

१४६,९००
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मोहन बहादरु
केसी 

१०७१।
४५४६।
३२०५

०७७।८।१२ १२०० १२००० १०८०० दो�ो

मोहन बहादरु
केसी 

१०७१।
४५४६।
३२०५

०७७।८।१२ ० १२००० १२००० ते�ो

कृ�णकुमारी
ख�गी

८० ०७७।४।१८ १८०० १२००० १०२०० पिहलो

च�पादेवी
तुलाधर

२७।०१।७३।
१५०५४

०७७।५।०९ ३९०० १२००० ८१०० ते�ो

कृ�ण राज पा�डे २००७ ०७७।३।३० ० १२००० १२००० पिहलो

आशामाया
मुिनकार

९४०१।०४८ ०७७।९।६ ३६०० १२००० ८४०० दो�ो

�ह�छे बहादरु
खाँण 

४१२५।०४२ ०७७।९।५ ३५०० १२००० ८५०० दो�ो

रामे�वर ितवारी ८३७८ ०७७।१०।६ ६६०० १२००० ५४०० दो�ो

िबजुलीदास
ख�गी

८७०५ ०७७।७।२५ ० १२००० १२००० दो�ो

ज�मा १४६९००।
००

 

१०५ वडा ३१ तफ�
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।



https://nams.oag.gov.np186 of 228

�म भौचर
न�बर
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१०५.१ धरौटी तफ� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ ।यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � २१४१३१२।२६ र यस आ।व को आ�दािन � ७६४११५।९७ सिहत � २९०५४२८।२३ धरौटी
आ�दानी गरेकोले � २९०५४२८।२३ खाता अनुसार बाँिक देखीएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।
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१०५.२ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ�
रकम असुल गनु� पन� �

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन�भ�ािन भएको
भु�ािन

बिढ भु�ािन कैिफएत

ल�मी �े� ८७८३ ७८।२।३ ६३०० १२००० ६३०० ते�ो िक�ता

लाल बा ब�नेत ६८१६ ७८।२।२४ ८४०० १२००० ३६०० ते�ो िक�ता

कण� बाभ�डारी ९१२।०४४८ ७७।१०।२४ ८४०० १२००० ३६०० दो�ो िक�ता

गोिब�द बा �े� १८९।०२५ ७७।७।७ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

च��माया गु�ङ ९९६ ७७।८।१२ १२०० १२००० १०८०० दो�ो िक�ता

ड�बरनारायण
यादब

१०२६००२० ७७।७।२ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

िड�ीनाथ खरेल ५२२० ७७।११।९ ९९०० १२००० २१०० दो�ो िक�ता

िभम च�� ठकुरी २८७१ ७७।१०।११ ७१०० १२००० ४९०० दो�ो िक�ता

राम बा बैध ६०४८।
२७२५।०२३

७७।६।३० ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

शमशेर बा ख�ी २५३।०४९ ७७।६।२ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

शुभ नारायण �े� ९३९ ७७।१०।१ ६००० १२००० ६००० दो�ो िक�ता

हेम कुमारी थापा ११४२५ ७७।४।१ ० १२००० १२००० दो�ो िक�ता

    ज�मा ९७३००  

९७,३००
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१०६ वडा ३२ तफ�
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।

१०६.१ न�स भ�दा बढी भु�ानी: साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।भौचर न १४ िमती ०७७।७।२३ �मागत
योजनाअ�तग�त अ�पूण� महाल�मी िनमा�ण सेवालाई सुिवधानगर ��थत गणेशमाग� सहायक बाटोमा काठमा�डौ ह��पटा�लटी �यानेजमे�ट संगै ई�टरलक �लक छा�ने काय� गदा� � ९५६३८३।२३ भु�ानी
भएको मा 60 mm existing interlock block paving work को दररेट � १०३९ �ितवग�िमटर भएकोमा फम�लाई भु�ानी िददा �१७०५ राखी ३६८वग�िमटर प�रमाणको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी
� २४५०८० स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु� पन� � 

२४५,०८०

१०६.२ कर िबजकःमु.अ.कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवाको आपुित� गदा� अनुसुची ५ बमो�जमको ढाँचामा कर िबजक जारी
गनु�पद�छ। साथै आ�त�रक राज�व िबभागको िमित २०५५/३/३२ र २०६५/७/१० मा गरेको प�रप� अनुसार मु.अ. करमा दता� भएको करदाताले हरेक वष� िबजकको �म सं�या १ बाट शु� गनु�पन� र
िबजक हातले केरमेट गन� नह�ने उ�ेख छ। यस नगरपा�लकाले िन�न अनुसार भु�ानी िदँदा केरमेट र हातले लेखेको िबजकबाट भु�ानी गरेको छ। जसको कर समायोजन पेश ह�नुपन� �

िमित/ग� भौ नं. भु�ानी
पाउनेको नाम

भु�ानी रकम मु. अ. कर
रकम

कैिफयत

५८ ७७।१२।
११

खाँडा देिव
क��ट�कसन

४९५६०५ ५७०१६ कर िबजक नं.

मेिटएको

७२ ७८।२।६ सिबरा
क��ट� �सन

८९७१७१ १०३२१४ िबजक न हातले
लेखीएको

७४ ७८।२।२० �इटसन
क�पनी �ा ली

९९६९९९ ११४६९९ िबजक न हातले
लेखीएको

                                          ज�मा   २७४९२९  

२७४,९२९



https://nams.oag.gov.np189 of 228

�म भौचर
न�बर
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१०६.३ न�स�भ�दा बढी भु�ानी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काठमा�डौ महानगरपा�लकाअ�तग�त को ३० नं वडा
काया�लय वडाअ�तग�तका िविभ� �थानमा मंगाल बनाउने साथै ई�टरलिक� कंि�ट �लक छा�ने तथा ढलान गन� �ममा providing and laying of plain/ reinforced cement concrete in

foundation complete as per drawing and technical specifications, PCC grade m15, र m20 मा महानगरपा�लकाको सडक िवभाग अ�तग�तको दररेट �१३४७२।५६ भएकोमा
भवनअ�तग�तको दररेट �१५६३३। �ितघनिमटरका दरले भु�ानी िदएको छ । यसरी सडक बनाउने काममा भवनको बढी दररेट राखी काम गदा� लागत ब�न जाने ह��छ।अत बढी भु�ानी भएको रकम
स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

भौ न िमती िववरण ह�नुपन� दर काम गरेको
दर 

प�रमाण फम�को नाम बढी
भु�ानी 

९८ ७८।३।
२८

पेरीस डाँडा जाने
बाटोमा ढलान

१३४७२।५६ १५६३३ १५.२८ के ए�ड एस क��ट��सन ३३०१२

Pcc work m15

९६।७८।३।
२८

सामुदायीक माग� िभ�
बाटो ढलान

१४७८०।४४ १५६२५ ३.५६ िविदप क��ट��सन ३००७

Pcc work m20

ज�मा ३६०१९

३६,०१९
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१०६.४ फरक दररेटः साव�जािनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 को 10 मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। काठमाडौ ँम न पा ले सडक ब�ी स�ब��ध आ।ब ७७।७८
को दर रेट नगरसभा बाट पा�रत गरेको भएता पिन यस वडाले िन�न ब��ह�मा म ना पा को दररेट भ�दा बिढ दररेट मा ख�रद गरी जडान गरेकोले न�स� भ�दा बिढको दररेट स�ब��धत बाट असुल गनु� पन�

भौ न िमित कामको िववरण सामान प�रणाम ह�नुपन� दर भु�ािन
भएको दर

बिढ रकम

७५ ७८।२।१८ िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

२४ वाट LED ६४ ७००० ७४५१ २८८६४

७४ ७८।२।२० िविभ� �थानमा
सडक ब�� जडान

२४ वाट LED ६४ ७००० ७४५० २८८००

ज�मा ५७६६४

५७,६६४

१०६.५ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः सडक िबभागवाट िव. सं २०७३ मा जारी भएको standard specification for road and bridge works को बँुदा नं १३०२ मा Tack Coat को Rate of Spray ०.४०-०.६०
के. �ज. �ित बग�िमटर उ�ेख गरेको छ । जसको  औषत �लँदा ०.५ के.�ज �ित बग� िमटर ह�न आउछ ।यस वडा काया�लयले देहायका सडक कालोप�े गदा� �ित बग�िमटर Tack Coat को प�रमाण गणना
गदा� ०.५ के.�ज का दरले प�रमाण गणना गरी भु�ानी िदनुपन�मा ०.८० के. �ज का दरले गणना गरी के.�ज लाई �लटरमा प�रवत�न गरी लागत अनुमान तयार गरी ��वकृत गरेको कारण बढी भु�ानी भएको
रकम असुल गनु�पन� �

गो�वरा
भौचर

िनमा�ण
�यवसायी

योजना कामको
प�रमाण
वग�िमटर

िदनु पन� िबटुिमन
�लटर

िदएको िबटुिमन
�लटर

दर � बढी भु�ानी

१८
�मागत
योजना

 कोटे�वर ��थत
िव�वािम� ग�ीमा
सडक कालोप�े गन�
काम

५०१।५६ २५०।७८ ४१५ १२० १९८१८

 ज�मा १९८१८

१९,८१८
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१०६.६ धरौटीतफ� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �योजन सिकएको धरौटी रकम �यादिभ� िफता� �लन नआएमा वा नाम नामेसी नखुलेको धरौटी रकम काया�लय �मुखले
सदर�याहा गरी राज�व आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । यस वडा काया�लयले गत वष�को �ज�मेवारी � ५२१४४९९।७७ र यस आ।व को आ�दािन � २१७८०४०।६९ सिहत � ७३९२५४०।४६ धरौटी
आ�दानी गरेको तथा � १९१३३२९।६२ धरौटी िफता� गरी खाता अनुसार बाँिक धरौटी रकम � ५४७९२१०।८४ भएकोले नामनामेसी नखुलेको धरौटी सदर �याहा गरी राज�व खातामा आ�दानी
बाधी धरौटी खाता अ�ाव�धक गनु� पद�छ।

१०६.७ सडक व�� जडानःिन�नानुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट िविभ� �थानमा सडक व�� स�लाई र तथा जडान गन� काय� वापत देहायको फम�ह�लाई �. २९५४१५३ खच� लेखेको छ ।
महानगरको साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७४ को िनयम ९५ अनुसार �.१० लाख स�मको िनमा�ण काय� र �. ५ लाख स�मको मालसामान तथा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था
अनुसार ३ वटा फम�सँग कोटेसन �लई �यनुतम रकम कवोल गन� फम�वाट �सधै ख�रद गरेको पाइयो । यस काय�मा कुल खच� �.२९५४१५३ भएको दे�खदा एिककृत लागत अनुमान वनाई �सलव�दी
दरभाउप� माग गरी �ित�पधा��मक िव�धवाट ख�रद गन� सिकनेमा एकै �कृितको कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� �सिमत भएको दे�ख�छ । काया�लयले �ित�पधा��मक
िव�धवाट ख�रद गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.न र िमित काय�को नाम फम�को नाम खच� रकम

५९ ७७।१२।१६ सडक ब�ी ख�रद यू एन माक� िटङग �ा ली ४८७६८६।५३

७४  ७७।२।२० सडक ब�ी ख�रद �ाइट सन क�पनी �ा ली ९९६९९९

४   ७७।७।२० सडक ब�ी ख�रद यू एन माक� िटङग �ा ली ४७२३४०

७५  ७८।२।१८ सडक ब�ी ख�रद सूय�दय उजा� �ा ली ९९७१२७।८२

ज�मा २९५४१५३।३
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१०६.८ कर क�ी नभएको-आएकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा भएको �यव�था बमो�जम बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको �याज भाडा सेवा शु�क किमशन िब�� वोनस र अ�य कुनै �ितफल तथा
अवकाश भु�ािनको रकममा वा पटके �पमा �ा�ह�ने भ�ा भु�ािन गदा� कुल भु�ािन रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� उ�ेख छ।यस वडा काया�लयले राज�व स�ब��ध फाइलह� �िव�ी
गरेवापत िन�न कम�चारीह�लाइ भ�ा िवतरण गरेकोमा १५% कर क�ा गनु� पन�मा १% मा� कर क�ा गरेको ँले नपुग कर स�ब��धत बाट असुल गनु� पन� �

भौ न िमित    नाम  रकम १ �ितशत कर
क�ी रकम

नपुग १४ �ितशत कर
क�ी रकम

 िविभ� सुरेश कुमार दाहाल ३७१२४ ३७१ ५१९७

 िनद�श ख�का १८१४५ १८१ २५४०

 सोना शमा� ११५६८ ११६ १६२०

 िब�जु ब�ाचाय� २३३०।५० २३।३१ ३२९

 भेषराज अया�ल २१०६० २११ २९४८

 �िदप कोईराला ४०४४ ४० ५६६

ज�मा १३२००

१३,२००
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१०६.९ मृ�य ुभएको लाभ�ािहको नाममा भ�ा िववरणःसुर�ा भ�ा िवतरण गदा� िन�न बमो�जम मृ�य ुभएको �यि�का नाममा समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई उ� रकम असुल
गनु� पन� �..

नाम ना न मृ�य ुिमित ह�नु पन� भ�ािन भएको भु�ािन बिढ भु�ािन कैिफएत

इ�वरा देिव
मुडभरी

१११७० ७७।१२।३० ३००० १२००० ९००० ते�ो

कमला िमजार ९४६० ७८।१।३१ ६००० १२००० ६००० ते�ो

मथुरा �ज �स
िवधुवा

२७१०६० ७८।१।१४ ४४०० ८००० ३६०० ते�ो

भरत �साद
पराजुली

६४४१।५६६ ७८।३।७ ९७०० १२००० २३०० ते�ो

बेद कुमा�र
रायमा�झ

१३५६ ७७।९।२० ५००० १२००० ७००० �ो�ो

िशव �साद
ढकाल

१९२१।
३४४१

७७।९।२० ५००० १२००० ७००० �ो�ो

नािन मैया ब�नेत ६६६०।
१८०४

७७।६।२९ ० १२००० १२००० ते�ो

�भा काक� ७४१६ ७७।६।२५ ८५०० १२००० ३५०० पिहलो

�सतामाया िघमीरे ५२५।१२७८ ७७।७।१२ १०२०० १२००० १८०० पिहलो

नािन मैया ब�नेत ६६६०।
१८०४

७७।६।२९ ९००० १२००० ३००० पिहलो

     ज�मा ५५२००  

५५,२००
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१०७ िश�ा तफ� ः

१०७.१ िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ�
तहका ९२ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेकोमा दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� नभएकोले पदपुित� ग�र पठनपाठन संचालन
गनु�पद�छ ।

िव�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार �र� दरव��द िव�ाथ� सं�या

९२ १७७८ १५३७ १०० १४१ ४३६७८

१०७.२ िदवा खाजाः पा��म िवकास के���ारा िनमा�ण ग�रएको काय��म काया��वयन पु��तका बमो�जम तोिकएको िव�ा�थ� समुहलाई �जु हा�ज�रको धारमा िदवा खाजा बापतको रकम िनमासा खच� भु�ानी
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । । पा�लकाले यस बष� ९२ िव�ालयह�का लािग �.७४८२५३७ िनकासा खच� लेखेको पाइयो । कुल १८० िदनको �ित िव�ा�थ� � १५ का दरले भु�ानी गनु�पन� �यव�था
भएतापिन लकडाउनको समयमा िव�ालय संचालन नभएको भिन माघ १५ गते दे�ख मा� रकम िव�ालयको खातामा पठाएको छ ।
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१०७.३ बढी �ेड भु�ानीः  िश�कह�को तलब भु�ानी गदा� िश�क िकतावखानाले ��वकृत भएको �ेड दर र सं�याको आधारमा सोही बमो�जम रकम भु�ानी खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
िन�नानुसारका िश�कह��ो तलब भ�ा भु�ानीमा िकतावखानाले पारीत गरेको �ेड सं�या भ�दा बढी �ेड भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी बढी भु�ानी भएको रकम स�व��धत साग असुल गनु�पन� �

िव�ालयको नाम िश�कको नाम ��वकृत �ेड सं�या भु�ानी �ेड सं�या बढी भु�ानी

प�ोदय मािव िभमा कु. कोइराला ६ ७ ६५८०

सुिनल कु खरेल ६ ७ ६५८०

शारदा गौतम ६ ७ ६५८०

त�ण मािव लालका�ज �े� ६ ९ १०८००

पशुपित िम� मािव �यfम ख�का ६ ७ १४४००

�ानोदय मािव शारदा सुवेिद ६ ७ ११२८०

र�न रा�य मािव बस�त कु के�स ६ ७ ११२८०

 स�झना भेटवाल ६ ७ ११२८०

 ज�मा   ७८७८०

७८,७८०

१०८ िव�ालय अनुदान 

गो भौ नं १९४३।२०७८।२।९ बाट ८९ सामुदाियक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधार काय��म अ�तगत� ८९ िव�ालयह�लाइ अनुदान � ४३८२५००। उपलवध गराएकोमा सो को लेखापरी�ण
�ितवेदन पेश ह�नुपन� �

४,३८२,५००

१०९ 2020 २०७८-२-२४ �माण पेश ह�नुपन� 
आ व २०७६।७७ को चै� मिहनादे�ख आषाढ मिहनास�म ७८ िदन लकडाउनको समयमा २४ घ�टा हटलाईन तथा कोिभड प�र�णमा खिटएको अव�धको खोप अ�धकृत सुय� ख�का र व क िन
�ानबहादरु ओलीलाई � ७३८४६।५० को दरले � १४७६९३। भु�ानी भएकोमा सो अव�धको िनजह�को इले�ट� ोिनक हा�जर पेश ह�नुपन� �

१४७,६९३
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११० बढी दरमा भु�ानीः 
७४।१।१७ �वंमसेिवका अिभमु�खकरण ता�लमा संचालनबापत अि� �साद भुसाल को �४०००० पे��क फछ�ट ग�र भु�ानी भएको ५३४२०० मा �िश�क भ�ा बापत एउटै िनकायका कम�चारी
�िश�क भएको ख�डमा �ितसेसन � ८०० मा� भु�ानी ह�नुपन�मा � ३२ वडामा २ जना �िश�कको दरले ६४ जनाको �ित �यि� १४०० को दरले कर क�ा ग�र भु�ानी ग�र बढी भु�ानी भएको
�३८०८० स�व��धतसँग असुल गनु�पन� �

३८,०८०

१११ कोिभड १९ः 
लेखापरी�णको �ममा कोिभडसँग स�नव��धत आ�दानी खच�, �ज��स लगायतसँग स�व��धत िववरण माग गरेकोमा उ� िववरण पेश नभएकोले माग भए बमाो�जमको िववरणह� अ�ाव�धक तयार ग�र
पेश ह�नुपद�छ ।

य�िप भाौ न ८७ िमित ०७८।३।१५ बाट पा�लकाले कोिभड १९ लगायतका िविभ� महामारी रोग िनय��ण तथ �यव�थापन िशष�कमाफ� त कुल �२२८६६६० भु�ानी खच� लेखेकोमा िविभ� १४
�थानमा रहेका खोपके��ह�को लािग �वा��यकिम� भ�ा, �वंमसेवक भ�ा, खाजा , िविवध, टे�ट लगायतको िशष�कमा �२१६८०६० उपल�ध गराएकोमा उ� के��ह�ले स�व��धत खच�को िवल
भरपाई पेश गरेको पाईएन । यस�र िवल भरपाई बेगरको भु�ानीको िवल भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा स�व��धत संग असुल गनु�पन� �

२,१६८,०६०
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११२ धरौटी तफ� ः 
मु�य अिभवृि�� कर ऐन २०५२ को दफा १८ मा करदाताले ��येक मिहना आफुल बुझाउनुपन� कर रकम �वंम िनधा�रण गरी कर अ�धकृतसम� िववरण पेश गनु�पन� �यव�था छ तर िन�नानुसारको
करदातालाई देहायबमो�जम धरौटी िफता� िदँदा िनजले उ�े�खत कारोवार सँग स�व��धत कारोवार बुझाएको दे�खने गरी कर समायोजन प� पेश नगरेकोले कर समायोजन प� संल� गरी िनयिमत गनु�पन� �

भौ. न िमित करदाता धरौटी िफता� रकम कैिफयत

३।०७७।६।७ देिवथान राजधानी जेिभ ३५२६४४ कर िववरण पेश नभएको

१२।०७७।६।
१६

जयअ�वे तुलसी जेिभ ११७९६४ कुन सालको धरौटी हो नखुलेको

३२।०७७।६।
३०

कडेल िनमा�ण सेवा ७६४२२२ आ.ब ०७५।७६ मा कारोवार भएको

३३।०७।६।३० कंडेल\ के ए�ड के जेिभ ७३९३९०९ कुन सालको कर चु�ा हो �प�ट नभएको

५०।०७७।८।
२१

सुमन\सेितदेिव जेिभ १३६५१९ आ.ब ०७७।७८ न�फाईलर रहेको

 ज�मा ८७६५२५८  

८,७६५,२५८

११३ कम�चारी भ�ा स�ब�धमा
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११३.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ अनुसार �थानीय सेवाको शत� तथा सुिवधा स�व�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । �य�तै सोिह ऐनको दफा
८६(२) मा �थािनय सेवाको गठन स�ालन �यव�थापन, सेवाको शत� तथा सुिवधा स�व�धी अ�य �यव�था �थािनय तहले वनाएको कानून बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । महानगरले यो वष� कम�चारीह�लाई
देहाय अनुसारको � १४ करोड ४० लाख ५१ हजार भ�ा उपल�ध गराएकोमा लेखापरी�णको �ममा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

�स.नं बजेट िशष�क खच�

१ कम�चारी ओभरटाइम तथा �ो�साहन भ�ा १३,२०,३५,२८८।७४

२ राशन भ�ा १,२०,१६,२४१।००

 ज�मा १४,४०,५१,५२९।७४

११३.२ कम�चारी ओभर टायम भ�ाः काठमाड� महानगपा�लका खच� �यव�थापन मापद�ड २०७२ को दफा ६.१ मा कामको �कृित तथा चापको आधारमा िव� िवभाग �शासन महाशाखा काय�कारी
अ�धकृत�यकुो सिचवालय राज�व िवभागमा काय�रत कम�चारीह�लाई �ो�साहन भ�ा वापत मा�सक घिटमा २० घ�टास�म अित�र� अित�र� समय काम गन� कम�चारीलाई तलब �केलको १ ितहाइ र
घटीमा ४५ घ�टा काय� गरेवापत तलब �केलको ५० �ितशत र उ� िवभाग महाशाखा र सिचवालय बाहेक अ�य िवभाग महाशाखा तथा शाखामा अित�र� समय भ�ा उपल�ध गराउनुपन� थप काय�
िववरण सिहत िन��चत अव�ध तोिक का म पा बोड�बाट िनण�य गराई उपल�ध गराउने �यव�था गरेको छ । सो मापद�डलाई का�ने गरी िमित २०७७।४।१८ को �मुख �शासक�य अ�धकृत�तरीय
िनण�यानुसार नेपाल सरकारको खच� िमत�यियता गन� नीित अनुसार भ�ाको हकमा दोहोरो नपन� गरी वातावरण �यव�थापन िवभाग र शहरी �वा��य िवभागमा काय�रत कम�चारीह�लाई ५० �ितशत भ�ा
यथावत राखी अ�य सबै भता कटौती गरे अनुसार यस वष� वातावरण �यव�थापन िवभाग र शहरी �वा��य िवभागमा काय�रत कम�चारीह�लाई मा�सक शु� तलब �केलको ५० �ितशत भ�ा अित�र�
समय काम गरेवापत भु�ानी भएको छ । पा�लकाले काय� �ि�या अनुसार काय� स�पादन सूचक तयार गरी काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन �णाली काया��वयनमा �याउन िवगत वष�मा समेत �यहोरा
औ�याएकोमा यो वष� पिन काय� स�पादन सूचक तयार नगरी पटके िनण�यको आधारमा अित�र� समय भ�ा उपल�ध गराएको कारण खच� रकम िनयिमत दे�खएन । काय� स�पादन सूचक ��वकृत गरी
काय� स�पादन नितजाको आधारमा मा� भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

११३.३ �ो�साहन तथा िविवध भ�ाः महानगरको कम�चारीको सेवा, शत� स�व�धी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ७६ र ७९ मा �त�य �पमा ख�ने कुिचकार कम�चारीलाई ३ मिहनाको तलव बरावर र
सफाइमानै �त�य �पमा ख�ने सवारी चालक कम�चारीलाइ १ मिहना वरावरको रकम �ो�साहन �व�प पाउने उ�ेख छ । यसैगरी वातावरण �यव�थापन िवभाग अ�तग�तका सरसफाइमा �त�य �पमा
ख�ने कुिचकार र सवारी चालक वाहेक अ�य कम�चारीह�लाइ मिहनामा ४० घ�टा भ�दा बढी समय अित�र� समय काम गरेवापत ५० �ितशत अित�र� समय /काय� �ो�साहन भ�ा िदने �यव�था
बमो�जम भु�ानी गरेको छ ।तर उ� सुिवधाको अित�र� पा�लकाले काित�क मिहनाको तलब भु�ानीमा देहायका कम�चारीह�लाई एक मिहना दे�ख ३ मिहनास�मको शु� तलब �केल साथै सोही
मिहनामा ५० �ितशत ओभरटामइ भ�ा भु�नी गरेको दे�खएकोले एकै मिहनामा दोहोरा भता भु�ानी भएको वातावरण �यव�थापन िवभाग अ�तग�तका सफाइ काय�मा ��य� संल� नह�ने देहायका
कम�चारीह�लाई एक मिहना दे�ख ३ मिहनास�मको तलव वरावरको �ो�साहन रकम � १५३६३४३।३४ उपल�ध गराएको दे�खएकोले उ� रकम स�व��धतबाट असुल गनु� पन� �

�स नं पद नाम रकम

१,५३६,३४३.३४
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1 िनद�शक पु�षो�म शा�य 43900.00

2 उप िनद�शक ह�र कुमार �े� 40380.00

3 उप िनद�शक सर�वती पोखरेल 40380.00

4 उप िनद�शक िनम�लराज बराल 40380.00

5 शाखा अ�धकृत िनर�जन िब�म ब�नेत 35990.00

6 शाखा अ�धकृत र�क� �रमाल 11996.67

7 शाखा अ�धकृत भरत कुमार पोखरेल 11996.67

8 मेकािनकल इ��िनयर �मोद डंगोल 35990.00

9 शाखा अ�धकृत सानुमैया महज�न 35990.00

10 शाखा अ�धकृत रिवन मान�धर 35990.00

11 शाखा अ�धकृत ह�रशरण के सी 35990.00

12 आिक� टे�ट इ��िनयर �िमला पराजुली 35990.00

13 वातावरण इ��िनयर िनशा कोइराला 35990.00

14 लेखा अ�धकृत मचाराजा महज�न 35990.00

15 नायव सु�बा �धु�न लामा 28200.00

16 नायव सु�बा सदन कुमार झा 84600.00

17 नायव सु�बा सानु �े� 84600.00

18 नायव सु�बा उमेश कुमार मेहता 28200.00

19 नायव सु�बा अ�न कुमार �ेठ 84600.00
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20 नायव सु�बा उषा िगरी 28200.00

21 नायव सु�बा रामच�� लाखे 28200.00

22 नायव सु�बा यमुना राउत 84600.00

23 नायव सु�बा अिनता भ�राई 84600.00

24 �यािनटेशन सुपरभाइजर �ेमकुमारी िचमो�रया अ�धकारी 79830.00

25 नायव सु�बा दामोदर लामा 28200.00

26 नायव सु�बा पदम बहादरु थापा 14100.00

27 नायव सु�बा माधव सुवेदी 84600.00

28 नायव सु�बा िदनानाथ सापकोटा 14100.00

29 ��लिनक अ�स�े�ट कृ�ण �साद ढंुगाना 26610.00

30 ख�रदार िकरण कुमार महज�न 79830.00

31 ख�रदार कमल �साद पराजुली 26610.00

32 �ल��ब� सहायक मेघ �ाद पौडेल 26610.00

33 मेकािनकल हे�पर �याम �े� 23850.00

34 किन� उ�ान सहायक इ�� लाल रे�मी 26610.00

35 किन� उ�ान सहायक केशव �साद ल�साल 26610.00

36 किन� उ�ान सहायक कृ�ण महज�न 22010.00

37 किन� उ�ान सहायक बालगोपाल खनाल 22010.00

38 किन� उ�ान सहायक गोपाल �े� 22010.00
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ज�मा 1536343.34

११३.४ २४८७ २०७८-३-२४ महानगरपा�लका अ�तग�तको वातावरण �यव�थापन िवभागमा काय�रत कम�चा�रह�लाई २०७८ बैशाख १६ गते दे�ख कोिभड १९ को दो�ो लहर �यिुनकरण गन� काठमाडौ �ज�ा �शासन काया�लयबाट
जारी गरेको िनशेषा�ामा काम गरेको अव�धको �ो�साहन भ�ावापत बैशाखको � ३२१०४९४।५२ र जे�को ३०५०९४६।९४ गरी ज�मा � ६२६१४४१।४६ भु�ानी गरेको सो अव�धको
िव�ुतीय हा�जरी पेश गनु�पन� �

६,२६१,४४१.४६

११४ सहरी िवकास आयोग तफ� ः

११४.१ क. परीचयः काठमा�डौ महानगरपा�लकाको िनित तथा योजना तयार गन� र �यसको काया��वयनमा सहयोग गन� तथा �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अ�तग�तका अ�धकारह�को
काया��वयन माफ� त िदगो िवकासको काय�लाई ित�ता िदन �थिनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को अ�धकार �योग गरी शहरी योजना आयोग गठन गरेको हो ।
महानगर �ारा २०७५ चै� २९ गतेको �थािनय राजप�मा �कािशत काठमा�डौ महानगरपा�लका शहरी योजना आयोग गठन तथा संचालन काय�िव�ध ऐन २०७५ अनुसार संचा�लत छ ।

ख. गठनः शहरी योजना आयोग गठन तथा संचालन िनयमाव�ल २०७४ को िनयम ३(१) अनुसार महानगरपा�लकाको �मखुको अ�य�तामा िविभ� �े�मा िव�ता हा�सल गरेका िव�ह�म�ये �मुखवाट
मानोिनत गरेका १० जना सद�य रहेको सिमित गठन गन�स�ने �ावधान रहेबमो�जम िनय�ु पदा�धकारी म�ये उपा�य� सिहत हाल ५ जना काय�रत रहेका छन । �यसैगरी ऐनको दफा १६ अनुसार
सद�यह�को काममा िव�को �पमा सहयोग गन�का लािग िवषयगत �े�मा िव�ता हा�सल गरेका वढीमा १५ जना �यि�लाई �मुखले िव�मा मनोनयन गन�स�ने �यव�था अनुसार हाल ११ जना काय�रत
रहेका छन ।

११४.२ आय �ययको ��थितः �ा� आय �यय िववरण अनुसार आयोजनाको आ�दानी खच�को ��थित िन�नानुसार छ ।

िववरण रकम िववरण रकम

कामपा वाट �ा� रकम    

चालु २५०००००० �यय २०७७५४१८

पू�जगत ५०००००० कामपा िफता� ९२२७५८२

ज�मा ३०००००००  ३०००००००



https://nams.oag.gov.np202 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

११४.३ उपा�य� तथा सद�यह�को पारी�िमक र सुिवधाः काठमा�डौ महानगरपा�लका सहरी योजना आयोग (गठन तथा संचालन काय�िव�ध) ऐन २०७५ अनुसार उपा�य�ले नेपाल सरकारको राजप�ांिकत
िविश� �ेणीको कम�चारीले पाए सरह र सद�यह�ले राजप�ांिकत �थम �ेणीको कम�चारीले पाए सरह शपथ �हण गरेको िमितदे�ख पारी�िमक तथा सिवधा पाउने �यव�था को अित�र� िनजह�ले
सवारीसाधन, इ�धन, ड� ाईभर लगायत सुिवधा पाउने �यव�था वापतको रकम िनजले पाउने पारी�िमक वरावर ह�ने �यव�था छ। �यसैगरी आयोगमा सहायक िव�को मा�सक पारी�िमक अ�धकृत छैठौ
सातौ र आठौ तहको �यनुतम तलबमानको अित�र� मा�सक पा�र�िमक को ५० �ितशतवरावर ह�न आउने रकम पाउने �यव�था छ । पदा�धकारीले उ�े�खत �यव�था अनुसार गत वष�स�म सुिवधा �लदै
आएकोमा २०७७।६।१९ को नगर काय�पा�लकाको वठैकवाट उ�े�खत सुिवधाको स�ा २०७७ �वाण १ गतेदे�ख लागुह�ने गरी अक� �यव�था नभएस�मका लािग उपा�य� र सद�यह�लाई िविभ� �ेणी
तथा सहसिचवले परीवहन पाउने सुिवधाको अित�र� परीवहन सुिवध वापत �ितमिहना १५ हजार र सहायक िव�ह�लाई �ितमिहना � ११ हजार उपल�ध गराउने गरी भएको िनण�य अनुसार आ.ब
२०७७।७८ मा � १ करोड ५ लाख ६६ हजार खच� लेखेको छ । तर बागमित �देश सरकारवाट ��वकृत गरेको पदा�धकारीको सेवा सुिवधा  स�व��ध �यव�थामा उ�े�खत सुिवधा िदनस�ने �यव�था
भएको दे�खएन ।

११४.४ क. �ितवेदनः काठमा�डौ महानगरपा�लकाको शहरी योजना आयोगको �ितवेदन को �स.नं ९ अनुसार साव�जिनक िन�ज साझेदारी अ�तग�त काठमा�डौ को एक�कृत फोहरमैला �यव�थापन अ�तग�त
दईुवष�िभ� फोहरवाट उजा� उ�पादन ग�र राि�� य िवधुत �सारण लाईनमा जोिडने योजना रहेको र �स.नं १० अ�तग�त �ससडोल �या�डिफ�ड (फोहर संकलन �थल) साईटमा �यास मापन गरेको उ�ेख छ
। उ�े�खत काय�स�पादन गदा� आयोगवाट थप आ�थ�क दािय�व परेको नभएतापिन कुन �ोतवाट कसरी काया��वयनमा आएको हो �यसको िववरण र �ितवेदनले उ�ेख गरेको िवषय लेखापरी�णको �ममा
माग गरेकोमा पेश भएको छैन ।

ख. अिभलेखः काठमा�डौ महानगरपा�लका अ�तग�त िविभ� �थानमा काया�लयह� छरीएर रहेकोले स�पािदत  काय�को एक�कृत अिभलेख तथा �यव�थापन गन�को लािग क��यटुरमा आधारीत एिककृत
�णा�ल लागु गनु�पद�छ ।

११४.५ आिव�कार के��ः महानगरपा�लका अ�तग�तका २५ सामुदाियक िव�ालयह�लाई आिव�कार �लब (Steam club ) को �थापनाका लािग �ितिव�ालय � एकलाख को दरले अनुदान िनकासा गन� िमित
२०७७।९।६ को िनण�यानुसार िनकासा िदइ स�ब��धत िव�ालयसँग स�झौता गरेकोमा स�झौताको बँुदा नं ४ मा काय� स�प� भए प�चात अवधारणा प�को अनुसूची ४ बमो�जमको ढाँचामा �ितवेदन
तयार गरी शहरी योजना आयोगमा पेश गनु�पन� भ�े �यव�था भएकोमा सो अनुदान रकम गो भौ नं २४।२०७७।१०।६ बाट �२२१००००।(८५%) र ७९।२०७८।३।२३ बाट �३७५०००।(१५%) गरी
ज�मा �२५८५०००। अनुदान िदएकोमा सो को लेखापरी�ण तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

२,५८५,०००

११५ मनोहरा ज�गा एिककरण आयोजना तफ� ः

११५.१ परीचयः पूव�मा लोक�थ�ल िडल, उ�रमा अरिनको राजमाग�, दि�णमा हनुम�ते खोला र प��चममा मनोहरा खोला िभ�को २५६३ रोपिन अ�ध�हण गरी एिककरण लागु गन� काठमा�डौ महानगरपा�लकाको
िमित २०५९।३।३२ को वोड� वठैकवाट िनण�य भै २०६५।१।२९ मा िड.िप.आर ��वकृत भै काया��वयनमा आएको छ ।
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११५.२ �गितः �ा� िववरण अनुसार २०७७।७८ स�म िन�नानुसार पूवा�धार िनमा�ण गरी �थािय तथा अ�थािय पूजा� िवतरण गरीएको छ ।

�स.न िववरण २०७६।७७ ०७७।७८ ज�मा

  1.      �थािय पूजा� ६६ १४ ८०

  2.      अ�थािय पूजा� ९६ २५ १२१

  3.      भौितक �गित   ७७.३ �ितशत

उ�े�खत िववरण अनुसार �थािय तथा अ�थािय गरी २०१ थान लालपूजा� िवतरण गरेकोमा उ� ज�गा ह�ता�तरण नगरेकोले उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पद�छ ।
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११५.३ आय �ययको ��थितः पेश भएको िववरण अनुसार आयोजनाको यस बष�को आय �ययको िववरण िन�नअनुसार छ ।

�.स िववरण आय िववरण �यय

  1.      गतवष�को �ज�मेवारी ३७९४७३२८।६४ �शासिनक खच� १८९५९७४०।२०

  2.      िवक�सत घडेरी (से�स �लट) िवि�वाट  पू�जगत खच� २२३६०२४४६

२.१ म.�थ.न.पा १ उ�रतफ� ५५९५७८०० पे�क� वाक� ५००००

२.२ म.न.पा ३२ तफ� १०५९७१४१९।१५ मौ�दात रकम ६३६२८३६१।७७

  3.      सिघयार �लट िवि�वाट आ�दानी ३९२५१७६६।६३   

  4.      �ािव�धक थप ज�गा वापत आ�दानी ३५२५२२५५।५२   

  5.      �यनुतम थप ज�गा वापत आ�दानी १४७३६६८३।६३   

  6.      टे�डर फाराम िवि� ४०५०२०   

  7.      बैक वाट �ा� �याज आ�दानी ७३४२७४   

  8.      गत आ.ब को पे�क� �ज�मेवारी १५९८४०००   

 ज�मा ३०६२४०५४७।९७  ३०६२४०५४७।९७
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११५.४ मनोहरा खोलाः आयोजनाको म�यभाग भएर ब�े मनोहराखोलाको स�व�धमा आयोजनाको काय���थित िन�नानुसार रहेको छ ।
क) आयोजना �े� अ�तग�त सािवक िद�य�वरी ७ ख मा करीव ४५ रोपनी ५०७ िम. निदको ज�गा निदको धार प�रवत�न  भएर उकास भएको �े�मा अना�धकृत�पमा न�सा बनाई �यि�ले दता� गरेकोमा
आयोजनाले ��वकृत िड.िप.आर अनुसार सािवक २०२१ सालकै नापन�सा बमो�जम निदको वहाव परीवत�न गरेको तर ज�गा दता�वालाको िक�ा वदर गन� स�व�धमा आयोजनाले स�व��धत मालपोत,

नािप काया�लयलाई िमित २०७३।८।५ वाट दता� �कृया वारे माग गरेकोमा लेखापरी�ण अव�ध (२०७९।१।५) स�म पिन उ�प�को जवाफ �ा� नभएको आयोजनालले जनाएकोले माग भएको िववरण
समयमानै �ा� ग�र िववाद िन�पण गनु�पद�छ।
ख)  अ�यव��थत वसोवासः अरिनको राजमाग� उ�र सािवक मनोहरा खोलामा रहेको करीव ७०० िम. मा अ�यव��थत वसोवासको कारण आयोजनाले ��वकृत िड.िप.आर वमो�जम खोला �यव�थापन
गन� नसकेको कारण आयोजनाको उ� �थानको करीव २०० रोपिन ज�गामा पूव�धार िवकास लगाएतको काय�गन� नसकेकोले, उ� अ�यव��थत वसोवास �यव�थापन गरी आयोजनाको काय� स�पादन
गनु�पद�छ ।

११५.५ िन���य खाताः उ�े�खत आय-�याय िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यमा �६३६२८३६१।७७ मौ�दात बाँक� रहेकोमा आयोजनाले पेश गरेको िववरण अनुसार �२०००१०० बैकले आ�दानी
वाधेको तर आयोजनाले आ�दानी नजनाएको कारण फरक फरक उ�ेख गरेकोमा नामनामेसी िववरण सिहत बैक िहसाविमलान िववरण पेश भएको छैन । �य�तै सािवकको ��ा�डड� बैकमा िन�नानुसार
रकम वाक� रहेको मा उ� बैक मज� भै सकेको अव�थामा समेत रकम यथावत राखी खाता संचालनमा रहेको नदे�खदा उ� बैकको खातामा रहेको देहायबमो�जमको रकम एिककृत गरी एउटै बैक
खातामाफ� त कारोवार संचालन गनु�पन� �

�स.न िववरण रकम

१ िविनयोजन तफ� ५४५२२२।१२

२ धरौटी तफ� ७७७६१।६५

 ज�मा ६२२९८३।७७

६२२,९८३

११५.६ खच�को पु��ाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) अनुसार लेखारा�दा िवल भरपाई संल� गरेर रा�नुपन� उ�ेख छ । आयोजना�थलमा पोल
�थान�तरण गन� लागत अनुमान �१२१३०४२।०९ तयार ग�र नेपाल िवधुत �ा�धकरणलाई २०१।१२।१८ बाट �. १००००००। भु�ानी िदएको छ । भु�ानी साथ पोल �थाना�तरणका िवल भरपाई र
�ािव�धक पु��ाई संल� नभएकोले काय�को पु��ाई ह�ने कागजात पेश ह�नुपन� �

१,०००,०००
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११५.७ पे�क� �यव�थापनः मनोहरा ज�गा एक�करण आयोजनाले ��येक वष� बोड�को िनणा�नुसार बािष�क बजेट िनधा�रण गन� गरेको छ । आयोजनाको गत वष�को �ज�मेवारी � ३७९४७३२८।६४ र पे�क� �
१५९८४०००। गरी ज�मा � ५३९३१३२८।६४ बचत रकममा देखाएको छ । आयोजनाले पे�क� िदँदा बजेट खच� नदेखाइ पे�क� पाएको कोलममा मा� देखाउने गरेको र पे�क� फ�य�ट गदा� मा� बजेट
खच� देखाउने गरेको छ । चालु आ�थ�क वष�को मा� पे�क� �२९५४९२८०।०० र गत आ�थ�क वष�को � १५९८४०००। गरी ज�मा ४५५३३२८०। चालु वष�मा फ�य�ट गरेको छ । यसरी िवगत वष�को
पे�क� चालु वष�मा फ�य�ट गदा� यस वष� बजेट भ�दा बढी खच� भएको छ । 

पे�क�ः कानुन अ�धकृत मनोजकुमार भेटवालको नाउमा २०७४।८।१२ वापत िदएको �ितपुित�वापत पे�क� �५०००० लेखापरी�ण �ितवेदन २०७६।७७ मा फछ�ट भएकोमा सोही पे�क�लाई आय
�यय िववरणमा खच� उ�ेख गरेकोले खच� िहसाव िभडान नभएको �

५०,०००

११५.८ अ�य काया�लयको खच�ः आयोजनाको मोठ रो�का �े�ता संशोधन ज�गा धनी �माण पुजा� तयार गन� िफ�डमा गई स�ज�मन गन� लगायतका काय� अित�र� समयमा गन� काय�को लािग देहायका काया�लयको
नाममा बजेट िविनयोजन गरी कम�चा�रह�लाई डोर हा�जरको आधारमा दिैनक �३००।का दरले खाजा तथा खाना वापत भु�ानी भएकोमा छु�ै िविनयोजन बजेट ह�ने िनकायमा िदएको िनकासा बजेट
�स�ा�त िवप�रत भई अिनयिमत दे�खएको �

काया�लयको नाम कम�चारीको नाम सं�या रकम

�ज.�.का ८० जना १०८३००

मालपोत काया�लय िडि�वजार १० जना ६९१०५

भुिमसुधार तथा मालपोत काया�लय भ�पुर १६ जना ६४२६०

नािप काया�लय भ�पुर            ४८१९५

ज�मा  २८९८६०

   

२८९,८६०

११६ नयाँ बजार ज�गा एिककरण काय��मः
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११६.१ १. परीचयः नेपाल सरकार र ए�सया�ल िवकास बैक िवच १९ से�टे�वर १९९३ मा भएको ऋण स�झौता अनुसार नयाँवजारमा ज�गा एिककरण काय��म लागु गन� काय��म सु� भएको हो । यो काय��म
काया��वयनको लािग १५ वटा िविभ� �लकमा िवभाजन गरीएको छ, य�को �े�फल ८१८-७-०-० रोपिन रहेको छ ।

२. आय- �ययः �ा� िववरण अनुसार आयोजनाको आ.ब २०७७।७८ को आय �ययको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

िववरण रकम

गत वष�को अ�या ६४६३६४५।२५

सिभ�स �लट िवि�वापत �ा� आ�दानी १५३१४०६५

धरौटी आ�दानी १८०००००

�याज १८५४३४।४८

ज�मा आ�दानी २३७६१४४।७३

खच� ४००००००

बाँक� १९७६३१४४।७३

 २३७६१४४।७३

११६.२ बैक िहसावः निवल बैकको आ.ब २०७७।७८ मा अनुसार �१९७६३१४४।७३ बाँक� रहेको दे�ख�छ । तर निवल बैकको �टेटमे�ट अनुसार उ� अव�धमा �१८८५४२२१।९८ बाक� रहेकको दे�खँदा
�े�तामा भ�दा बैकमा घटी दे�खएको स�व�धमा छानिवन ग�र �९०८९२२।७५ को िहसाव िमलान गनु�पन� �

ह�ता�तरणः उ� ज�गा एिककरण काय��म तफ�  अ�धकाँश काय�ह� सं�प� भै सकेकोले स�व��धत ज�गा धिनलाई ह�ता�तरण गरी काय��म स�प� गनु�पद�छ । 

९०८,९२२

११७ चःमित ज�गा िवकास काय��मः
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११७.१ परीचयः काठमा�डौ महानगरपा�लका िभ�रहेक अ�यव��थत �थानलाई �यव��थत गन� �ममा छरीएर रहेको ज�गाका िक�ाह�लाई ज�गा एिककरण योजनाको मा�यमवाट िवकासको लािग समानुपाितक
�ितशतका दरले ज�गा क�ागरी सुिवधा स�प� घडेरीमा परीणत गरी स�व��धत ज�गाधिनलाई नै िफता� िदने काय��म अनुसार यस चःमित �े�मा ज�गा िवकास काय��म लागु गरीएको हो ।
य�मा ��येक �लटवाट सेवाशु�क वापत समनुपाितक �ितशतका दरले कटाईएका ज�गालाई एिककृत गरी सो ज�गालाई एिककृत गरी सो ज�गा अ� ज�तै िवक�सत घडेरीमा परीणत ग�र�छ, यसरी
िवक�सत गरीएका घडेरीह� वोलप��ारा िवि� गरी �यसवाट उठेको रकमले �यही ठाँउमा पूवा�धार िवकास गरी�छ । य�को �लान र िड.िप.आर �थािनय सहयोग सिमितको �सफा�रस अनुसार नेपाल
सरकारवाट िमित २०६०।८।१ मा ��वकृत भै सोिह वेलादे�ख यस आयोजनाको चारिक�ा िभ�को ज�गा आयोजनाको नाममा �े�ता कायम गन� काय� �ार�भ भएको छ । यो आयोजना का.म.पा १५ र १६
मा अव��थत वालाजु चःमती फाँटमा रहेको छ ।

११७.२ काय��गितः �ा� िववरण अनुसार आयोजनाले अ�ध�हण गरेको १३६९ रोपिनमा १७ वटा �लक िनमा�ण गरी िवक�सत घडेरी २७०७ वटा तयारभै देहायबमो�जम स�व��धत ज�गाधनी लाई िफता� गरेको छ
।

िववरण पूजा� िवतरण

�थािय पूजा� िवतरण १८६३

अ�थािय पूजा� िवतरण २१७१

ज�मा ४०३४

पूवा�धार िवकास तफ� ः आयोजनाले १ िम दे�ख ११ िमटर स�मको २७.५ िकिम वाटो तयार गरी �ावेल, िपच, ढलान, ढल, �रटेिनङवाल, फुटपाथ, कभ� �लक, लगायतका काय�ह� संचालन गद� आएको छ ।
य�िप पूवा�धारको काय��म संचालन गदा� एिककृत मा�र �लान ��वकृतगरी �यसैको आधारमा काय�ह� संचालन नगरी पटके िनण�य र उपभो�ा सिमित माफ� त गरेकोले पूवा�धारा काय��मह� मा�र �लान
अनुसार काया��वयन गनु�पद�छ ।
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११७.३ आय �ययको ��थितः �ा� िववरण अनुसार आयोजनाको आ.ब २०७७।७८ को आय �ययको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

िववरण रकम

गतबष�को �ज�मेवारी ११५३६८९२८।४३

थप ज�गा योगदान बापत सेवाशु�क २०८८८६७८६।००

सिघयार �लट िवि�वाट �ा� १५७०५४३७।९७

अ�य २००००

�याज १२७८८४३।१२

ज�मा आ�दानी ३४१२५९९९५।५२

खच� खातामा �थाना�तरण २५०००००००

बाक� मौ�दात ९१२५९९९५।५२

११७.४ िहसाव िमलानः निवल बैकको आ. २०७७।७८ आ.ब २०७७।७८ को बैक �टेटमे�ट अनुसार आ�थ�क बष�को अ��यमा �१००२८६८८५।५१ बैक मौ�दात बाँक� रहेको छ । तर पेश भएको आ�दानी
तथा खच� िहसाव अनुसार �९१२५९९९५।५२ मा� बैक मौ�दात दे�खएकोले बैक घटी दे�खएको � ९०२६८८९।९९ को स�व�धमा छनिवन गरी वकै िहसाव िमलान पेश गनु�पन� �

९,०२६,८८९



https://nams.oag.gov.np210 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

११७.५ मु�या�नः चःमती ज�गा एिककरण आयोजना ज�गाको मु�य पुनरावलोकन सिमितको संशो�धत �ितवेदन २०७६।८।२०को �ितवेदन अनुसार ज�गाधिन तथा मोिहह�वाट �याद िभ�ै िनवेदन दता� ह�न
आएमा आ.व २०६६।६७ को दररेटलाई आधार मािन २०७६को चै� मसा�त स�म ज�गा िफता� गन� र सो अव�ध �यितत भए प�चात ज�गा िफता� माग गन� ज�गाधिन तथा मोिहह�को हकमा िन�नानुसार
नयाँ कायम ह�ने दररेट लागु हने गरी �ितवेदन िदएको र महानगर �मुख अ�य� ह�ने चःमित ज�गा एिककरण आयोजना, ज�गा �यव�थापन उपसिमितको २०७६।८।२२ को िनण�यले २०७६।८।२० को
संशो�धत �ितवेदन पास गरी लागुगन� िनण�य गरेकोमा उपसिमितको २०७७।६।३० को ४१ औ वठैकले पुनः २०७७ पौष स�म समय �समा कायम गरी काया��वयन गन� िनण�य गरेको दे�खदा अपेि�त रकम
�ा� ह�न सकेको छैन ।

�लक बाटो सािवकको �यनुतम दररेट �ित आना संशो�धत दररेट

ACE ११ िमटर ३२७००० २८४९६००

FHMNO ८ िमटर २७८२०० १९३३०००

११७.६ पे�क�ः देहायका पदा�धकारी तथा िनकायको आ�थ�क बष�को अ��यस�म पिन फछ�ट नभई बाक� रहेको पे�क� रकम देहायबमो�जम फछ�ट गनु�पन� �

�.स पे�क� �लएको िमित नाम वापत रकम

१ २०६९।१२।२० शिहद गंगालाल �गित �लव सडक िपच गन� काय� ३००६३२४।६२

२ २०७७।४।२३ लव प��डत निवकरण १०००००

 ज�मा   ३१०६३२४।६२

३,१०६,३२४
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११७.७ ज�गाको दररेटः िमित २०७५।५।२६ को आयोजना ज�गा �यव�थापन उपसिमितको िनण�य अनुसार आगामी आ.ब दे�ख मालपोत काया�लयको र�ज�ेशनपास �योजनको लािग कायम भएको मु��या�न
दररेटलाई आधारमािन आयोजनाको ज�गाको सव ै�कारको मु�य आयोजना�ारा पुरावलोकन गद� जाने िनण�य भएको छ । तर आयोजनाले आ.ब २०७७।७८ मा मालपोतको रेटमा �ािव�धक रेट (५ िफट
िभ�) २५ �ितशत र टे�डर रेटमा ५० �ितशत थपगरी रेट कायम गरेको दे�खदाँ िनण�य र काया��वयनमा एक�पता दे�खएन । �यसका केिह उदाहरण िन�नानुसार छन ।

�लक वाटो मालपोतको मु�या�न रेट(�ित आना) �ािव�धक रेट थप २५ �ितशत समेत टे�डर रेट ५० �ितशत थप सिहत

ABCDEF ११ िम. २६००००० ३२५०००० ३९०००००

 १ िम. ९००००० ११२५००० १३५००००

उ�े�खत रेट कायमगदा� �ितआना भिनएकोमा सो उ�ेख नगरेको तर कारोवार वग�िमटरमा भएकोले �प�ट नभएकोले काय�स�प� गदा� पारदिश�ता कायम गरी गरीनुपद�छ ।



https://nams.oag.gov.np212 of 228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

११७.८ अ�य काया�लयको खच�ः आयोजनाको मोठ रो�का �े�ता संशोधन ज�गा धनी �माण पुजा� तयार गन� िफ�डमा गई स�ज�मन गन� लगायतका काय� अित�र� समयमा गन� काय�को लािग देहायका काया�लयको
नाममा बजेट िविनयोजन गरी कम�चीह�लाई डोर हा�जरको आधारमा दिैनक �३००।का दरले खाजा तथा खाना वापत भु�ानी भएकोमा गत आ�थ�क वष�को � २८१८००। र चालु वष�को � ६९६०००।
गरी ज�मा रकम �६७७८००।अ�य� काया�लयको नाममा खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ नं काया�लयको नाम कम�चारीको नाम सं�या रकम कैिफयत

२२।२०७७।६।५ भुिमसुधार तथा मालपोत काया�लय
कलंक�

�मुख मालपोत अ�धकृत
सिहत ५ जना

९६००० २०७६।�ावण दे�ख २०७६।
फा�गुण स�मको

२३।२०७७।६।५ नापी काया�लय कलंक�  ८५००० २०७६।�ावण दे�ख २०७६ चै�
स�मको

२६।२०७७।५।३१ नापी काया�लय िड�ीबजार  ४८००० २०७६ मं�सर दे�ख २०७६ पौष
स�म

३१।२०७७।५।३० भुिमसुधार तथा मालपोत काया�लय
िड�ीबजार

१२ जना ५२८०० २०७६ असोजदे�ख २०७६ चै�
स�म र २०७७ आषाढ

२२४।२०७८।३।२४ नापी काया�लय काठमाड�s ९ ९९००० २०७७ �ावण दे�ख २०७७
चै�स�म

२२५।२०७८।३।२४ नापी काया�लय कलंक�  ९९००० २०७७ �ावण दे�ख २०७७
चै�स�म

२२८।२०७८।३।२५ मालपोत काया�लय  ९९०००  

२२९।०७८।३।२५ ड�वर ब. िग�र माफ� त  ९९०००  

  ज�मा ५७८८००  

६७७,८००

११८ हनुमानढोका दरवार �े�ः
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११८.१ परीचयः हनुमानढोका दरवारको पुराता��वक मह�वको संर�ण, स�व��न तथा �वध�न गद� �ािचन �मारक ह�को संर�ण गन� उ�े�यले काठमा�डौ महानगरपा�लका अ�तग�त हनुमानढोका दरवार �े�
संर�ण काय��म संचालन िनद�िशका २०७३ जारी गरी काया��वयन आएको छ ।

११८.२ आय �ययः काठमा�डौ महानगरपा�लकाले ��वकृत गरेको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को बािष�क वजेट पु��तका अनुसार िन�नानुसार बजेटको अनुदान गरेकोमा देहायबमो�जम �ा� तथा खच� भएको छ ।

�.स िशष�क अनुमािनत आय � �ा� रकम २०७७।७८ आय �ितशत

  1.      पय�टन सेवा शु�क हनुमान ढोका दरवारको संर�ण
काय��म का.म.पा

५००००००० १३९२४०० १.०९

  2.      अ�य आ�दानी जनसहभािगता ५००००० १८७७०१ ०.१६

  3.      अ�य आ�दानी सुिट� चाज� ५००००० ५५००० ०.०४

  4.      बैकवाट �ा� �याज १०००००० १७०७९०।६७ ०.१४

  5.      का.म.पा वाट रकम िनकासा २६११२३४५५ १२४८००००० ९८.५७

  6.      बैक मौ�दात (का.म.पा) ४६८५१५४५  ०

  7.      का.म.पा वाट गत बष�को दािय�व माग १०००५०००  ०

  8.     ज�मा ३६९९८०००० १२६६०५८९१।६७ १००

उ�े�खत �ा� �१२६६०५८९१।६७ म�ये महानगरपा�लकामा पठाएको �१४४७७६८।२४ क�ा गरी अनुमानको (३३.८२ �ितशत) ह�ने � १२५१५८१२३।४३ वजेट �ा� भै आ�दानी तथा खच�
भएको कारोवारको परी�णवाट उ� काया�लयबाट  पय�टन सेवा शु�क तफ�  गतवष� २०७६।७७ मा करीव १२ करोड �ा� भएकोमा चालु वष� �५करोड �ा� ह�ने अनुमान गरेकोमा अनुमानको तुलनामा
२.७८ �ितशत मा� ह�ने गरी �१३९२४०० आ�दानी भएको पाइयो । लागत अनुमानको तुलनामा कम राज�व �ा� भएको दे�ख�छ
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११८.३ का�म�डप पुन� िनमा�णः काठमा�डौ महानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको िनण�य अनुसार सिमित र काठमा�डौ महानगरपा�लका िवच भएको िमित २०७५।२।२९ मा भएको सहमित प�को आधारमा
का�मा�डप पुनिनमा�ण सिमितलाई िन�नानुसार रकम उपल�ध गराएकोमा दे�खएका थप �यहोरा िन�नानुसार छन ।

आ�थ�क बष� उपल�ध गराएको रकम

२०७४।७५ ५००००००

२०७५।७६ ५०००००००

२०७६।७७ ५०००००००

२०७७।७८ १०००००००

ज�मा ११५००००००

िमित २०७२।१।१२ मा भएको सहमितप�को �स.न.३ अनुसार का�मा�डप पुनिनमा�ण सिमितले नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा अ�य �यि� संघसं�था समेतवाट आ�थ�क �ोत जुटाई का�मा�डप
पुनिनमा�ण गन� उ�ेख भएको छ तर २०७७ फागुन मसा�त स�मको लेखापरी�ण �ितवेदनमा काठमा�डौ महानगरपा�लकाको � ११ करोड ५० लाख भ�दा वाहेकको �ोत �ा� नभएको कारण खुलाएको
छैन ।
सोही सहमितप�अनुसार का�मा�डप पुनिनमा�णलाई �यापक जनसहभािगता, जनचासो र जनसमथ�नको िवषय वनाउन क��तमा ३।३ मिहनामा साव�जिनक सुनुवाई काय��म समेत संचालन गनु�पन�मा
�यस�कारवाट साव�जिनक सनुवाई भएको �माण पेश भएको छैन ।

११८.४ काय� स�प� �ितवेदनः २६१।०७८।३।८ का�मा�डप पुनिनमा�णको लािग लागत अनुमान �१९८८१०५४५(�याट, क��टजे�सी, ओभरहेड सिहत)  गतवष�स�म � १० करोड ५० लाख अनुदान
उपल�ध गराएकोमा चालु आ.बमा � १ करोड समेत �११ करोड ५० लाख उपल�ध गराएकोमा �ािव�धक मु�या�न सिहत काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको छैन ।  �ािव�धक मु�या�न र सािवकको
पुरानो का�म�डपमा �योग भएको काठ लगायतको सामा�ीको संर�ण तथा �योग सिहत काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� �

१०,०००,०००
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११८.५ वठैक भ�ाः बागमती �देश अ�तग�त �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(संसोधन सिहत) को दफा (३)क मा �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�ह�को सुिवधा
स�व�धमा गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका, र महानगरपा�लकाको अ�य�/ �मुख, उपा�य�/ उप�मुख, वडा�य�, काय�पा�लका सद�य र वडा सद�यह�ले बैठकमा भाग �लए वापत
अनुसूची - (१) क मा  उ�ेख भए बमो�जमको �ित बैठक �१०००।- का दरले बैठक भ�ा पाउने उ�ेख छ । हनुमानढोका दरबार�े� संर�ण काय��मको मूल सिमितको िमित २०७८।१।५ २०७८।२।
२८ र िमित २०७८।३।११ गते गरी ३ वटा  बैठक ब�दा �ित बैठक भ�ा � २५००।०० का दरले भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �ित बैठकको �१५००। का दरले १० जनाको कर क�ी प�चात
�३४४२५। असुल गनु�पन� �

�स नं पद नाम थर भ�ा रकम भु�ानी ह�नुपन�
रकम

कर काटेको कर का�नुपन� बढी भु�ानी

१ अ�य� �ी िव�ा सु�दर शा�य ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

२ सद�य �ी राजे�वर �वाली ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

३ सद�य �ी शशीलाल �े� ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

४ सद�य �ी राजे�� मान�धर ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

५ सद�य �ी मचाराजा महज�न ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

६ सद�य �ी बालकृ�ण �े� ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

७ सद�य �ी महेश का�ले ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

८ सद�य �ी बस�त आचाय� ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

९ सद�य सिचव �ी रोशनमान शा�य ७५०० ३००० ११२५ ४५० ३८२५

१० आम���त �ी अच�ना �े� २५०० १००० ३७५ १५० १२७५

  ज�मा ६७५०० २७००० १०१२५ ४०५० ३5700

३५,७००
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११९ स�पित करः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा �� बमो�जम काठमाडौ ँमहानगरपा�लकाले अ�नो अ�धकार �े�िभ� स�प��कर लगाउन स�न े�यव�था छ । काठमाडौ ँमहानगरपा�लकाको अथ�  स�ब�धी ��तावला◌�इ काया��वयन गन� बनकेो आ�थ�क
ऐन, २०७७ को दफा २ बमो�जम महानगरपा�लकाको �े�िभ�का घर र  ज�गामा स�प�� कर लगा◌�इ असुल उपर गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ ।
काठमाडौ ँमहानगरपा�लकाको राज�व ऐन २०७� को दफा १०(३) बमो�जम स�प��कर छुट ह�न े�यि� वा िनकायको ज�गामा �यवसाियक �योजनको लािग भवन िनमा�ण गरी उपयोग गरेको भए  उ� भवन र सो भवनले चच�को ज�गामा स�प�� भोग गन�
�यि� वा सं�थाबाट स�प�� कर लगा◌�इ असुल उपर गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ ।
साथै, सािवकमा घर ज�गा कर ऐन, २०१९ को दफा ३ तथा सािवक घर ज�गा कर िनयमह�, २०२० को दफा ६ बमो�जम घरज�गाको मू�यांकन र कर िनधा�रण ह�न े�यव�था छ ।
वडा काया�लयकोराज�व कारोबारको पेश भएस�मको �े�ता लगायत �माण कागजात समेतका आधारमा लेखापरी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा िन�न अनुसार रहेको छ।

११९.१ काठमा�डौ महानगरपा�लकाको अथ�स�व��ध ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको आ�थ�क ऐन २०७७ को अनुसुिच १ बमाो�जम महानगरपा�लकाले घर र ज�गामा स�पित कर लगाई असुलउपर गन�
सिकने �यव�था छ तर लेखापरी�णको �ममा  ९७ करदाताको फाईल प�र�णगदा� देहाय अनुसारको कुल स�पित �४०९६७५८२५३५ मा िनयमानुसार िनधा��रत ह�ने  कर �१८११५६३५१
ितनु�पन�मा �यपा�रक �योजनको स�पित घराया�स �योजन देखाएको, घर ज�गाले चच�को भ�दा कम �े�फल देखाएको ज�ता �यहोरा समावेश ग�र �६०४२६५३७ मा� कर ितरेकोले घटी कर �
१२०७२९८१४  स�व��धतबाट असुल ह�नुपन� �
( यस स�व��ध �यहोरा अनुसुिच १ मा समावेश छ )

१२०,७२९,८१४

११९.२ महानगरपा�लकाको राज�व महाशाखाको २०७५।११।२३ को प�रप�अनुसार न�सा पास नभएका तथ न�सा पास भएको भ�दा बढी �े.फ.मा भवन िनमा�ण गरेका करदाताह�को िनमा�ण �मािणकरणको
लािग स�प��कर मू�यांकन गदा� िनमा�ण स�प�ता गन� लागेको घरको स�पूण� �े.फ. (थप िनमा�ण भएको भए सो समेत) �थाथी �वीकृत भएको दईु वष� पूरा भएको िमित देखी (�याद थप समेत) मू�यांकन
ह�नुपन� �यव�था छ । तर परी�णको �ममा ४ करदाताको �वीकृत इजाजतभ�दा बढी िनमा�ण भएका भवनको स�प��कर गणनागरी कर असुल नगरेकोले देहाएबमाो�जम अनुसुिच २ अनुसारको रकम
असुल गनुपन� �

२,५०५,७२०

१२० घर बहाल कर
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा �७ बमो�जम काठमाडौ महानगरपा�लले आ�नो अ�धकार�े��ध� बहालकर लगाउन स�न े�यव�था छ । काठमाडौ महानगरपा�लकाको अथ�  स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनकेो आ�थ�क ऐन,
२०७७ को दफा ४ बमो�जम का.म.पा.�े�िभ�का घर, पसल, �यारेज, वक� सप, गोदाम, टहरा, सेड, ज�गा वा पोखरी पुरै वा आिशंक तबरले वहालमा लगाई ह�न ेआ�दानीमा बहाल कर लगाई असुल उपर गनुपन� �यव�था रहेको छ । उ� ऐनको
अनुसूची ६ को उपदफा २ अनुसार करदाताले गरेको �वयं घोषणा वा बहाल �लन ेिदन ेिबच भएको स��ौता बमो�जमको बहाल दर वा कुल बहाल रकम सू�बाट कायम ह�न ेदर अनुसारको बहाल रकम भ�दा बढी ह�न आएमा �वयं घोषणा वा स��ौता
अनुसारको रकमन ैबहाल रकम ह�न ेउ�ेख छ ।
 
उ� ऐनको अनुसूची ६ को उपदफा ६ अनुसार बहाल करको दर बहाल रकमको वािष�क १० �ितशत रहेको उ�ेख छ ।
वडा काया�लयको कारोबारको पेश भएस�मको �े�ता लगायत �माण कागजात समेतका आधारमा लेखापरी�ण गदा� दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

१२०.१ क) महानगरले घरको �े�फलको �ित वग� िफटको दरको आधारमा िनधा�रणगरेको बहालकर म�येवाट १४ करदाताको िन�नानुसार �८९६४९२२ असुल ह�नुपन�मा �२८०३६०० मा� असुल भई बाक�
रहेको �६१६१३२२ स�व��धतबाट असुल ह�नुपन� �
( उ� �यहोरा अनुसुिच ३ मा समावेश रहेको छ )  

६,१६१,३२२
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१२०.२ ख) काठमाडौ महानगरपा�लका आ�थ�क ऐन, २०७७ को अनुसुची ६ (३) बमोजीम बहालकर  िनधा�रण गन� नसिकएकोमा �ितमिहना �ितवग� िफट �यूनतम बहाल दर िनधा�रण गदा� सु�को आधारमा गरीने
�यव�था अनुसार ४१ करदाताको �५५८०९५२४ असुल गनु�पन�मा �५३६८४३९ मा� �ा� भएकोले नपुग कर � ५०४४१०८५ स�व��धतसँग असुल ह�नुपन� �   

(यस स�व��ध �यहोरा अनुसुिच ४ मा समावेश गरीएको छ)

य�पी बह�तले भवनको �यावसायीक तथा गै��यावसायीक सटरको एकै�कारबाट बहाल कर िनधा�रण ह�ने दे�खदा व�ैािनक प�ती माफ� त सु�को आधारमा कर िनधा�रण गन�पद�छ।

५०,४४१,०८५

१२१ �यवसाय कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ बमो�जम काठमाडौ महानगरपा�लले आ�नो अ�धकार�े��ध� �यवसायकर लगाउन स�ने �यव�था छ । काठमाडौ महानगरपा�लकाको अथ� स�ब�धी
��तावलाई काया��वयन गन� बनेको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ५ बमो�जम का.म.पा.�े�िभ� उ�ोग, �यपार, �यवसाय, सेवा र य�तै �कृितका कारोबार गन� �यि�, संघसं�था वा िनकायलाई अनुसुची ७
बमो�जम �यवसाय कर लगाई असुल उपर गनुपन� �यव�था रहेको छ ।
वडा काया�लयको कारोबारको पेश भएस�मको �े�ता लगायत �माण कागजात समेतका आधारमा लेखापरी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा अनुसार ४ करदाताको अनुसुिच ५ बमो�जमको �यवसाय कर रकम
�ा� भएको नदे�खदा स�व��धतबाट  असुल गनुपन�  �.

५५०,०००

१२२ दा�खला बाँक�ः

१२२.१ वडा २१काया�लयको आ.व. ७७।७८ मा � ९,२५५,०७९.५८ राज�व (�याज बाहेक) आ�दानी भएकोमावडा काया�लयको राज�व ब�क खातामा (�याज बाहेक) � ९,२५४,१३०.७५ दा�खलागरेकोमा कम
दा�खला भएको � ९४८.८३ तथा म.ले.प. �ितवेदन ७६।७७ ले औ�याएको असुलगनु�पन� रकम � ३७,८०९.८२ समेत गरी � ३७,७५८.६५ ब�क दा�खला ह�नुपन��.

३७,७५९

१२२.२ वडा १०काया�लयको २०७८ असारमा � २३,०९६,०१३.७९ राज�व आ�दानी भएकोमा काया�लयकोराज�व ब�क खातामा � २२,९४४,६८५.१४ मा�  दा�खला भएकोले नपुग � १५१,३२८.६५
एिकन गरी असुल गनु�पन� �.

१५१,३२८

१२२.३ वडा २०काया�लयको आ.व. ७७।७८ मा � ६७,८५,४६८ राज�व आ�दानी भएकोमा वडा काया�लयकोराज�व ब�क खातामा म.ले.प. �ितवेदन ७६।७७ ले औ�याएको असुल गनु�पन� रकम �६,२१७ क�ी
गरी � ६,७६१,८२७ दा�खला भएको दे�ख�छ । कम दा�खला भएको � २३,६४१म�ये � २०,९५६ िमित २०७८।०७।१६ मा दा�खला भएकोले बाक� � २,६८५ ब�क दा�खलाह�नुपन� �.

२,६८५

१२३ आ�तरीक लेखापरी�णः
आ�तर�क लेखापर��णले औ�याएका देहायका �यहोराह� अि�तम लेखापर��णको अवधी २०७८।१२।३० स�ममा प�न असलु तथा फ�ौट नभएकोले देहायबमोिजम समावेश गर�एको छ।

१२३.१ असु�ल बाँक� राज�वः आलेप �ारा उ�ेख ग�रएका िन�नानुसारको कर राज�व वापतकाो रकम लेखापरी�ण अव�धस�म असुल फछ�ट नभएकोले असुल ह�नुपन� �

वडा न करको �कृित �यवसाियको नाम रकम

१ �यवसायतथा बहाल कर �ी नेपाल�ेट ए�ड फाखाड�स �ा.�ल. ०१-२८-००१९ १५५००

१,१२९,०७४
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१ �यवसायतथा बहाल कर सा�बलाट� ाभ�स ए�ड टुस� �ा.ली. ८५०००

२ �यवसायतथा बहाल कर �ीमेजवान रे�� ो०१-२८-००१९ १०००

२ स�पित कर केशनतुलाधरको ०२-०६-००७२ ४६४२२

२ स�पित कर �ी बानुराजा नकम� ०२-२५-०११२ ११६६६

५ बहाल कर �ीिव�ण ुरोअर प�प मम�त से�टर ८८२०

७ स�पित कर �ीचा�मित ि�. टे�ट ए�डवेइक�स सिभ�स �ा.�ल. ०७-३१-११५५ १६००

८ �यवसायतथा बहाल कर �ीमधु�रमा अटोमोबाइ�स ए�ड �रक�डीसन �ा.�ल ०७-३१-११५५ ६०००

८ �यवसायतथा बहाल कर �ीमहाल�मी अपटीक ट� ेड०८-२७-००२९ ७०००

८ �यवसायतथा बहाल कर �ी कुवेरइले�ट� ीक�स ए�ड स�लायस� ०८-०६-००३१ ५०००

८ �यवसायतथा बहाल कर �ी�ोटेक इ��जिनयरी� �ा.�ल०८-२३-००१९ ५०००

११ �यवसायतथा बहाल कर Zonta Club Kathmandu २६४००

११ �यवसायतथा बहाल कर �ी स�मट� ेडस� ए�ड स�लायस� ९०००

१२ �यवसाय कर �ी वाईटेक �ा.�ल. १२-२५-०१४३ ४०००

१३ �यवसायतथा बहाल कर �ी यू िवजोन म��ट क�सन� �ा.�ल. १३-२८-०००१ ३०००

१४ �यवसायतथा बहाल कर �ीस�भाव इ�भे�मे�ट क�पनी �ा.�ल. १४-३१-०३९७ ९०००

१४ �यवसायतथा बहाल कर �ी नेपालअगेना �ा.�ल. १४-३१-०४१६ ८०००

१७ स�पित कर �ी�ाइम एजुकेशन इ���ट�यटु �ा.�ल. १७-२३-०१५२ ११४५७०

१७ �यवसाय कर �ीपोटाला गे� हाउस १७-११-०००५ १५०००

२० स�पित कर �ीएडभा�स अटोमोबाइ�स �ा.�ल.२०-०४-०००२ २२२८७३
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२० �यवसायतथा बहाल कर Professional Accounting & Auditing Solution २०-२२-०१२४ ८००

२१ बहाल कर �ी उदयलाइट हाउस २१-१५-०००२ ८४९५

२१ बहाल कर �ी महेशअ�वाल २१-२७-००७८ ८००

२६ स�पित कर �ीअ��बका रा�य ल�मी राणा२६-०१-०१६३ ३६७२७४

२६ बहाल कर �ी माईसप २६-०१-०२७६ २४००

२७ �यवसाय कर �ी ह�पीट� ेड �लइ� ४०००

३१ स�पित कर �ी नेपालहाउ�ज� क����सन३१-२२-०००१ ६६१७४

३१ स�पित कर सािव�ी�सलवाल३१-३१-०७१९ ७४२८०

 ज�मा  ११२९०७४

१२३.२ वडा नं.१
१.स�प�ी करः
१.१.आ.व २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा करदाता संकेत नं ०१-२९-०१०८ का �ी राजबहादरु �संहको नाममा रहेको िक�ा नं. ४६२९, ४६३० भएको घरको �े�फल ५६८.८ ब.मी. रहेकोमा
इजाजत प�मा घरको �े�फल ४००६ व. फ�. २११४०.५० व.फ�.  रहेकोमा िड.पी.सी. �वीकृत िमित २०६५।०८।०३ भवन िनमा�ण स�प� �माणप�मा ज�मा �े�फल २३९४९ वग� िफट रहेको
दे�ख�छ।आ.व २०६६।०६७ दे�ख २०७७।७८ स�म यो घरको कर िनधा�रण गदा� २११४०.५० व.फ�.  ले िहसाब गरी कम कर �लएकोले बाँक�को सबै कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ ।
१.२.आ.व २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा करदाता संकेत नं ०१-३२-०००८ का �ी हरी ि�या जोशीको नाममा रहेको िक�ा नं.१७८ को घरको आ.व २०७४।०७।१५ मा भवन िनमा�ण स�प�
�माणप�मा २३३१.३४ व.फ�. िनमा�ण भएको छ। �ेम �ट��चरको िनमा�ण काय� भएता पिन घरको मु�या�न गदा� �२३०० व.फ�. को दरले िहसाब गरेकोले आ�थ�क ऐन, २०७७ अनुसार � २६०० �ित
व.फ�. का दरले कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ।
१.३.आ.व २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा करदाता संकेत नं ०१-२७-०००६ का �ी िमलनमान शा�यको नाममा रहेको िक�ा नं.२४३३ रहेको घरको आ.व. २०६६।६७ देखी २०७६।७७
स�म भौितक संरचनाको �े�फल ५७२३.५० वग� िफ. रहेकोमाआ.व.२०७७।७८ मा उ� घरको �े�फल ५५२१.५० वग� िफ. रहेकोले घरको �े�फल २०१.९३ वग� िफ. के कारण घटेको �� ह�न
नसकेकोले कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ।
वडा नं. ३
१.स�प�ी करः
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१.१. आ.व. २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा �ीमती उम�ला �थङ समेत (करदाता संकेत ०३-३१-०३९१)को फाइलमा आ.व. २०७६।७७ स�म भौितक संरचनाको १५७२ वग� िफट �े�फल
�.२६०० �ित वग� िफटले मु�या�न भएकोमा  आ.व. २०७७।७८ मा �२३०० �ित वग� िफटले मु�या�न भएकोले करदाताको स�पित कर पुनः मू�या�न गरी कम उठाएको कर रकम असुल गनु�पद�छ ।
वडा नं. ४
१. घर बहाल करः
१.१. आ.व २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा �ी �लेजर नेपाल �ा. �ल. (करदाता संकेत ०४-२३-०४८५)को �यवसाय कर �.६००००(२०७२।७३ दे�ख २०७७।७८ स�म) र बहाल कर �.

५०००० (२०७७।७८ को मा�)भु�ानी गरेको देखीएकोले के कती कारण एक वष�को मा� बहाल कर �लइएको हो भ�े ठहर ह�न नस�दा एिकन गरी बाँक� पाँच वष�को बहाल कर असुल गनु�पद�छ ।
वडा नं.६
१.स�प�ी करः
१.१. �ी िनमा शेपा�समेत (करदाता संकेत ०६-२२-०१३४)को नाममा िक�ा नं.२५,२६,५२, ५३ मा रहेको घरको �ेम �ट��चरको िनमा�ण काय� भएता पिन घरको मु�या�न गदा� �२३०० व.फ�. को
दरले िहसाब गरेकोले आ�थ�क ऐन, २०७७ अनुसार � २६०० �ित व.फ�. का दरले कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ।
१.२. �ी अ��बका अया�ल (करदाता संकेत ०६-०१-००८९)को नाममा िक�ा नं.११२, १८९ मा रहेको स�प��को आ.व २०७६।७७ मा स�प��कर िनधा�रण गदा� �२३०० व.फ�. को दरले िहसाब
गरेको र आ.व २०७७।७८ मा स�प��कर िनधा�रण गदा� �२६०० व.फ�. को दरले मू�या�न गरेको ह�दा एउटै घरको मु�या�नमा दर फरक परेकोले पुनः कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ।
वडा नं.९
१.स�प�ी करः
१.१.आ.व २०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा करदाता संकेत नं ०९-२९-०३४० का �ी �रता शाहीको नाममा रहेको वाल �स�टम राखेको घरको मु�या�न गदा� � १८०० को दरले कर िनधा�रण
गरेकोमा काठमा�डौ ँमहानगरपा�लकाको आ�थ�क िवधेयक, २०७७ अनुसार वाल �स�टमको घरको मु�या�न गदा� �२३०० को दरले मु�या�न गनु�पन� भएकोले पुनः कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल
गनु�पद�छ।
वडा नं.१०
१.स�प�ी करः
१.१. �ी बुटवल पावर क�पनी (करदाता संकेत १०-२५-०९७१)को फाइलमा घरको �े�फल भवन िनमा�ण स�प� �माणप�मा आ.व. २०७७।७८ स�म ४९४४७.३२ वग� िफटले मु�या�न गरी कर
िनधा�रण गरेकोमा का.म.पा. को क��यटुर �णालीमा इ�ट� ी गदा� आ.व. २०७८।७९ मा उ� घरको �े�फल ४८९४२.७० वग� िफट मा� राखी मु�या�न गरी कर िनधा�रण गरेकोले पुनः कर िनधा�रण
गनु�पद�छ।

वडा नं.१३
१.स�प�ी करः
१.१. �ी Duplex Company Pvt.Ltd. (करदाता संकेत १३-०४-००२)िक�ा नं ३३६ को फाइलमा आ.व.२०७४।७५ स�म भौितक संरचनाको �े�फल १४३३२ वग� िफट रहेकोमा आ.व.२०७७।
७८ को मु�या�नमा उ� भौितक संरचनाको �े�फल  १०४८२ वग� िफट राखी कर िनधा�रण गरेकोले घरको �े�फल कम भएको केिह �माण संल� नग�रएकोले िनधा�रण गरेको कर सिह नै हो भ�े ठहर
ह�न नस�दा पुनः कर िनधा�रण गरी कर असुल गनु�पद�छ।
१.२.आ.व.२०७७।७८ को कर परी�ण गन� �ममा �ी सुिशल कुमार मोर   (करदाता संकेत १३-३१-०९१८)िक�ा नं१६  को फाइलमा आ.व.२०७६।७७ स�म भौितक संरचनाको �े�फल ५४८० वग�
िफट राखेकोमा आ.व.२०७७।७८ को मु�या�नमा उ� मु�या�न नगरी भुिमकर मालपोतमा मा� �लई कर िनधा�रण गरेको ह�दा घर नरहेको केही पिन �माण पेश नगरेकोले आव�यक �माण पेश गनु�पद�छ।
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वडा नं.१४
१.स�प�ी करः
१.१. �ी च�पादेवी शमा� गौतम (करदाता संकेत १४-१०-०१०४)को घरको िक�सम �ेम �ट��चरको िनमा�ण काय� भएता पिन घरको मु�या�न गदा� �२३०० व.फ�. को दरले िहसाब गरेकोले आ�थ�क ऐन,

२०७७ अनुसार � २६०० �ित व.फ�. का दरले कर िनधा�रण गरी ब�यौता असुल गनु�पद�छ।
१.२. �ी रिमता �े� (करदाता संकेत १४-२९-०३५७)को फाइलमा घरको �े�फल ३३२.७१ वग� िफटले मु�या�न गरी कर िनधा�रण गरेकोमा का.म.पा. को क��यटुर �णालीमा इ�ट� ी गदा� घरको
�े�फल २३८.९१ वग� िफट मा� राखी मु�या�न गरी कर िनधा�रण गरेकोले पुनः कर िनधा�रण गनु�पद�छ।
वडा नं.१५
१.�यवसाय तथा घर बहाल करः
१.१. �ी मो��टेर फु�स इ�ड��टज �ा.�ल. (करदाता संकेत १५-२७-०५०५)ले का.म.पा. वडामा दता� ह�दा आ�नै घर भनी दता� भएकोमा कुनै �ा.�ल दता� ह�दाको नाममा भएको स�प�ी देखाइ बहाल
कर छुट �लन नपाउनेमा बहाल कर छुट �लएकोले करदातासँग बहाल कर एिकन गरी असुल गनु�पद�छ।
१.२. �ी िहमालय वाउ�स(करदाता संकेत १५-०१-०२८०)ले �यवसाय कर � २४०० मा� भु�ानी गरेकोमा बहाल कर िनवेदन फारम अनुसार �याफेको �े�फल नखुलाई �लएको देखीएकोले �े�फल
खु�ने कागजात संल� गनु�पद�छ।
वडा नं.१६
१.स�प�ी करः
१.१. �ी राम मान मान�धर(करदाता संकेत १६-२९-०४५९)िक�ा नं. ७३१, २७४, ७१८, ७१९र ७२९ भएको फाइलमा आ.व.२०५३।५४ देखी २०६२।६३ स�म भौितक संरचनाको �े�फल
४२२३.०५ वग� िफट रहेकोमा आ.व.२०६३।६४ देखी २०७७।७८ स�मको मु�या�नमा उ� भौितक संरचनाको �े�फल २९७६.४३ वग� िफट राखी कर िनधा�रण गरेक देखी�छ । घरको �े�फल कम
भएको केिह �माण संल� नग�रएकोले िनधा�रण गरेको कर सिह नै हो भ�े ठहर ह�न नसकेकोले आव�यक �माण पेश गनु�पद�छ।
वडा नं.१८
१.स�प�ी करः
१.१. �ी शशी कुमार जोशी(करदाता संकेत १८-३१-००७६)िक�ा नं. ११९५, ११९९ र १२०० भएको फाइलमा आ.व. २०७४।७५ स�म भौितक संरचनाको �े�फल ३९७५.९६ वग� िफट रहेकोमा
आ.व.२०७५।७६ देखी मु�या�नमा उ� भौितक संरचनाको �े�फल ३६७५.९६ वग� िफट राखी कर िनधा�रण गरेको देखीएको छ। घरको �े�फल फरक भएको केिह �माण संल� नग�रएकोले िनधा�रण
गरेको कर सिह नै हो भ�े ठहर ह�न नसकेकोले आव�यक �माण पेश गनु�पद�छ।
२. घर बहाल करः
२.१ �ी बायो इ�टर�ाइजेज �ा.�ल.  (करदाता संकेत १८-२३-००३०)को �यवसाय दता� फारममा आ�नै घर भनेर उ�ेख भएपिन घरधनीको स�प�ी करको िववरणमा वुबा श�ुधन ख�गी शाहीको
कागजात संल� गरेको दे�ख�छ। कुनै पिन �यवसाय �ा.�ल. दता� भएको ख�डमा आ�नै घरमा �यवसाय गरी रहेको भएता पिन �यवसायले बहाल कर बुझाउनुपन� भएकोले उ� करदातासँग बहाल कर
असुल गनु�पद�छ।
वडा नं.१९
१.स�प�ी करः
१.१. �ी कैलाश राज पा�डे(करदाता संकेत १९-०७-०००१)को फाइलमा आ.व. २०७५।७६ स�म भौितक संरचनाको �े�फल १०१३८.३८ वग� िफट रहेकोमा आ.व.२०७७।७८ को मु�या�नमा उ�
भौितक संरचनाको �े�फल ९९९२.६८ वग� िफट राखी कर िनधा�रण गरेको देखीएको छ। घरको �े�फल फरक भएको केिह �माण संल� नग�रएकोले िनधा�रण गरेको कर सिह नै हो भ�े ठहर ह�न
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नसकेकोले आव�यक �माण पेश गनु�पद�छ।
१.२. �ी छोरी डंगोलसमेत ४(करदाता संकेत १९-११-०००३)को फाइलमा आ.व. २०७७।७८ स�म भौितक संरचनाको �े�फल ३२०७.२८ वग� िफट रहेकोमा भवन िनमा�ण स�प�ता अनुसार
३५८५.८६ वग� िफट राखी कर िनधा�रण गरेको देखीएकोले भौितक संरचनाको �े�फल भवन िनमा�ण स�प�ता प� अनुसार राखी पुनः करको िनधा�रण गनु�पद�छ।
वडा नं.२०
१.�यवसाय तथा बहाल करः
१.१. �ी अ�जमा क��ट��सन (करदाता संकेत २०-२९-००१७)ले �यवसाय कर � ४००० भु�ानी गरेकोमा काठमा�डौ महानगरपा�लकाको आ�थ�क िवधेयक, २०७७ अनुसार िनमा�ण �यवसायको
�यवसाय कर � ५००० देखी � २५००० रहेकोले वग� खु�ने कागजात संल� गनु�पद�छ।
वडा नं.२४
१.स�प�ी करः
१.१. �ी कमला तनु�यान  (करदाता संकेत २४-०६-०१११)को फाइलमा आ.व. २०७०।७१ मा घरको भौितक संरचनाको �े�फल २६५४५.१३ वग� िफट राखी मु�या�न गरेकोमा क��यटुरमा इ�ट� ी
गदा� आ.व.२०७१।७२ देखी २०७७।७८ स�म घरको �े�फल १३२७२.५६ ब. िफ. राखी कर िनधा�रण गरेकोले घरको �े�फल घटेको स�ब�धी कुनै �माण पेश नभएकोले घरको पुनः मु�या�न गरी 
 कर असुल गनु�पद�छ।
आ�तरीक लेखापरी�णबाट �ितवेदनको दो�ो ख�ड अ�तगत औ�याएको असूल गनु�पन� ब�यौता, एिकन गनु�पन� �े�फल, कर छली, संल� गनु�पन� �माण कागजात, घटी मू�या�न दर, द�तुर न�लई
�यावसाय दता� गरेको, लगायतका �यहोराह� औ�याएकोमा उ� �यहोराह�को स�ब�धमा थप छानिवन गरी कर िनधा�रण गनु�पद�छ।

१२४ संपरी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा �४ ले बे�जू फ�यौट गन� �यव�था गरेको छ । सोही ऐनको दफा �४(२)(घ) बमो�जम वे�जू फ�यौट गन�, गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको
ह�ने �यव�था गरेको छ। काया�लयले गत िवगत वष�स�मको बे�जू स�परी�ण गन� लेखापरी�ण डोरमा अनुरोध गरेकोमा �माण कागजातको आधारमा �. १०९५८४८२९२ स�पर��ण भएको छ।
    �स.नं. आ.व.    वे�जु दफा

नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�  

   1.      २०७३।०७४ १०६ वडा न १ पे�क� दोहोरो परेको �ी

अशोक कुमार �े�ठ

   १००००० १०००००

   2.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं ६ पे�क� दोहोरो परेको �ी

इ�� �साद खनाल

   २०००० २००००

   3.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं ११ पे�क� दोहोरो परेको

नाग�रक सचेतना के��

   ३०००० ३००००

   4.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १४ पे�क� दोहोरो परेको  ना

सु पदम थापा

   ४२९००० ४२९०००

   5.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १४ पे�क� दोहोरो परेको

वडा सद�य �वनोद थाप

   ५०००० ५००००

   6.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १४ पे�क� दोहोरो परेको

वडा सद�य हसना म�हज�न

   ३०००० ३००००

   7.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १४ पे�क� दोहोरो परेको

वडा सद�य उ�म�ला से�ुर�

   ५०००० ५००००

   8.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १४ पे�क� दोहोरो परेको

उपभे�ा स�म�त

   १९७८०९।७६ १९७८०९।७६

   9.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १९  पे�क� दोहोरो परेको    २००००० २०००००
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जन��त�न�ध च��मान डंगोल

  10.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १९ पे�क� दोहोरो परेको

जन��त�न�ध मधुसुदन �धान

   १००००० १०००००

  11.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १९ पे�क� दोहोरो परेको

कम�चार� �याम कृ�ण महज�न

   १००००० १०००००

  12.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १९ पे�क� दोहोरो परेको

�स�ाथ� बैक �ल�मटेड

   ४४४१६०० ४४४१६००

  13.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २६ पे�क� दोहोरो परेको

�म�नगर ढल �नमा �ण उ

   ७५०००० ७५००००

  14.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं १६ पे�क� बाक� वडा सद�य

प ु�प महज�न

   ३२५००० ३२५०००

  15.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २२ पे�क� बाक� वडा सद�य

गीता प�रयार

   ५०००० ५००००

  16.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २२ पे�क� बाक� वडा सद�य

रि�मला म�ल

   ५०००० ५००००

  17.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २२ पे�क� बाक� वडा सद�य

अ�नल हाडा

   ५०००० ५००००

  18.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २२ पे�क� बाक� वडा सद�य

च��मान तुलाधर

   ५०००० ५००००

  19.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २७ पे�क� बाक� वडा सद�य

उ�म�ला महज�न

   २००००० २०००००

  20.      २०७३।०७४ १०६ वडा नं २९ पे�क� बाक� वडा सद�य

अजु�न बहादरु �े�ठ

   १००००० 100000

 

 

  21.      २०७३।०७४ १०६ वडा न ३२ पे�क�  जन��त�न�ध

राजे�� �यौपाने दािखला

२०००००    २०००००

  22.      २०७३।०७४ १९७ वडा न २४ पे�क� बाक� सा प रोमी

िच�कार

   ३०००० ३००००

  23.      २०७३।०७४ १७० वडा नं १९ पे�क� बाक� जन��त�न�ध

च��मान डंगोल

   २००००० २०००००

  24.      २०७३।०७४ १७० वडा नं १९ पे�क� बाक� जन��त�न�ध

मधुसुदन �धान

   १००००० १०००००

  25.      २०७३।०७४ २०४ वडा न २५ धट� आ�दानी ब�क

दािखला गरेको दािखला

१२८६।५२    १२८६।५२

  26.      २०७३।०७४ ८६ हनुमाढोका दरवार �े� सर�ण नगद

मौ�दात दािखला

१४०००    १४०००

  27.      २०७३।०७४ १४८ वडा नं १४ पे�क� बाक� वडा सद�य

�वनोद थापा

   ५०००० ५००००

  28.      २०७३।०७४ १४८ वडा नं १४ पे�क� बाक� वडा सद�य

उ�म�ला से�ुर�

   ५०००० ५००००

  29.       १०९ वडा न १ पे�क�  �ी अशोक कुमार

�े�ठ

   १००००० १०००००

  30.      २०७४।०७५ ३४४.९ वडा नं ५ पे�क� बाक� वडा सद�य

�मना �सह

   १७१६००० १७१६०००

  31.      २०७४।०७५ ३५१  वडा नं १२ वडा अ�य�को संचार

सु�बधा

 १००००   10000

  32.      २०७४।०७५ ३५४.१५ वडा नं १५ पे�क� बाक� वडा सद�य

मैया महज�न

   ५००००० ५०००००
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  33.      २०७४।०७५ ३५४.१५ वडा नं १५ पे�क� बाक� �माण पेश    २७६००० 276000

  34.      २०७४।०७५ ३५४.४ वडा न १५ जन��त�न�ध र सिचबलाई

दोहोरो भ�ुानी असुल

३०३००    ३०३००

  35.      २०७४।०७५ ३५६.५ वडा न १७

बढ� भ�ा भ�ानी असुल

९१००    ९१००

  36.      २०७४।०७५ ३६०.४ वडा न २१

बढ� सचार सु�बधा असुल

८०००    ८०००

  37.      २०७४।०७५ ३६१.५ वडा न २२

बढ� भ�ा भ�ानी वडा सद�य गीता

प�रयार

१९००    १९००

  38.      २०७४।०७५ ३६१.३ वडा नं २२ बढ� भ�ा भ�ुानी वडा

सद�य रि�मला म�ल

२४५०    २४५०

  39.      २०७४।०७५ ३६३.३ वडा न २४

बढ� सचार सु�बधा असुल

८०००    ८०००

  40.      २०७४।०७५ ३६३.४ बढ� भ�ा भ�ानी असुल ४५५०    ४५५०

  41.      २०७४।०७५ ३६३.१० वडा नं २४ पे�क� बाक� वडा सद�य

ल�मी महज�न

   २००००० २०००००

  42.      २०७४।०७५ ३६८.१३ वडा नं २९ पे�क� बाक� वडा अ�य�

कुश ढकाल

   १००००० १०००००

   वढ� सचार सु�बधा �न�यमत भएको   १४४०००  १४४०००

  43.       ३४०.५ वडा न १ अ�य� भरतलाल �े�ठ             ८०००    

  44.       ३४१.४ वडा न २ अ�य� राजे�� कुमार �े�ठ         ८०००    

  45.       ३४२.४ वडा न ३ अ�य� द�पक के सी             ८०००    

  46.       ३४३.४ वडा न ४ अ�य� मोहन �व�ट               ८०००    

  47.       ३४४.४ वडा न ५ अ�य� रमेश डंगोल              ८०००    

  48.       ३४५.५ वडा न ६ अ�य� �दप�� लामा              ८०००    

  49.       ३४६.४ वडा न ७ अ�य� शु� डंगोल               ८०००    

  50.       ३४७.४ वडा न ८ अ�य� �दनेश कुमार डंगोल        ८०००    

  51.       ३४८.५ वडा न ९ अ�य� रामकृ�ण जयखु           ८०००    

  52.       ३५०.३ वडा न ११ अ�य� �हरालाल त�डुकार        ८०००    

  53.       ३५४.३ वडा न १५ अ�य� इ�वरमान डंगोल          ८०००    

  54.       ३५५.१० वडा न १६ अ�य� मुकु�द �रजाल           ८०००    
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१२५ अनुगमनः
गत वष�को ��तवेदनमा आयोजना काया��वयन, सो�ै ख�रद, िबल भरपाई, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, अधुरो िनमा�ण, नभएको कामको भु�ानी, कर वीजक लगायतका 
�यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन । बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।

१२६ अनुगमन तथा संपरी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हनेु �यव�था छ । महानगरपा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�ज ूफ��टको तथा अ�याव�धक बे�जकूो ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू (A+B+C+D) 
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