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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : �वािमकाित�क खापर गाउँपा�लका, बाजुरा , �वामी काित�क गाउँपा�लका , बाजुरा

काया�लय �मुख Paras Bahadur Shahi २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Dilip Kumar Shahi २०७८-४-१

बे�जु रकम ५४,१९२,७९२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३,१५,७४,८८८.०९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,१२,८४,०२० चालु खच� २४,१६,०७,३५८.६२

�देश सरकारबाट अनुदान २,१३,६५,००० पँूजीगत खच� १२,११,६६,४७०.६६

राज�व बाँडफाँट ५,३२,०७,४७९.११ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,५०,५१,२६०

आ�त�रक आय ४७,२८,१४४.९१

अ�य आय ६,३२,८०,८७६

कुल आय ४७,३८,६५,५२०.०२ कुल खच� ४२,७८,२५,०८९.२८

बाँक� मौ�दात ७,७६,१५,३१८.८३

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ लेखापरी�ण
महालेखापर��कको बा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७९ अनसुार �वीकृत भएको ईकाइगत लेखापर��ण योजना बमोिजम पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क �ववरण, �ग�त ��तवेदन, �लिखत
��त�न�ध�व प�, आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र अ�य �ववरण तथा लेखापर��णको अ�तराि��य नी�त, मानद�ड तथा माग�दश�नलाई आधार मानी पा�लकाको आ�थ�क बष� २०७८।७९
को लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ । लेखापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प�
गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ।सारभतु �पमा उ�लेिखत
नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��णबाट देिखएका �यहोरा उपर काया�लयका स�वि�धत पदा�धकार�ह� सँग छलफल भई कायम हुन आएका
�यहोराह� �न�नानसुार छन्:

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले
यस पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता,
उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ५ वडा, २७ सभा सद�य, ११०.५० वग�
�कलो�मटर �े�फल तथा १३०१३ जनसं�या (राि��य जनगणना २०७८ को �ारि�भक �ववरण अनसुार) रहेको छ । 

३ आय �यय तथा िव�ीय िववरणको िव�लेषण

३.१ एिककृत आय �यय िववरण : गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७८।७९ को आय �यय िववरण देहायबमो�जम छ ।

आयतफ� �ययतफ�

�स.नं. िववरण रकम �स.नं. िववरण रकम

१ गत बष�को �ज�मेवारी ३१५७४८८८.०९ १ चालु खच� २४१६०७३५८.६२

ब�क खाताको २३९८६३२२.०९ २ पँु�जगत खच� १२११६६४७०.६६

अ�य कोष तथा धरौटी तफ� ७५८८५६६. ३ अ�य खच� ६५०५१२६०.००

२ राज�व बाँडफाड वाट �ा� ५७९३५६२४.०२ सामा�जक सुर�ा ५४६९०९८०.००

आ�त�रक ४७२८१४४.९१ �थानीय तह पुवा�धार ६००००००.००

संघीय ५२७४८२३७.०९ �कोप �यव�थापन कोष ५९१७३८.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�देश ४५९२४२.०२ िबिबध ३९०७५३.००

३ संघीय अनुदान ३३१२८४०२०.०० धरौटी िफता� ३३७७७८९.००

समानीकरण ९२९०००००.०० अनुदान िफता� ०.००

सशत� २०५१८४०२०.०० ४ ब�क मौ�दात ७७६१५३१८.८३

समपुरक १४५०००००.०० ब�क खाता मौ�दात ७१५५६६४७.८३

िबशेष १८७०००००.०० धरौटी खाता ४५५८६१३.००

४ �देश अनुदान २१३६५०००.०० �कोप �यव�थापन कोष १०४९८८६.००

समानीकरण ६५०४०००.०० िबिबध कोष खाता १२२४२२.००

समपुरक ९८६१०००.०० िबिबध खच� खाता ३२७७५०.००

िबशेष ५००००००.००

५ अ�य आय ६३२८०८७६.००

सामा�जक सुर�ा ५४६९०९८०.००

�थानीय तह �शासक�य भवन ६००००००.००

धरौटी २५८९८९६.००

कोषतफ� को ०.००

अ�य

ज�मा ५०५४४०४०८.११ ज�मा ५०५४४०४०८.११

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.२ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को �ावण एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा� नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्

�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
पा�लकाले (SuTRA) मा सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण र संघतफ� को अ�तरसरकारी अ��तयारीको रकम समावेश गरेको छैन ।
पा�लकाको िब�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) मा बषा��तको मौ�दात �. ७,७६,६८,४१३।१३ दे�खएकोमा एिककृत आय �यय िववरण अनुसारको बा�तिवक
मौ�दात �. ७,७६,१५,३१८।८३ दे�ख�छ । फरक रकमको िहसाव िमलान गरेको छैन ।
पा�लकाले तयार गरेको आय �ययको िववरण अनुसार िबिबध कोषतफ�  गत बष�को अ�या �. ४,७८,४०९।-, यस बष�को खच� �. ३,९०,७५३।- र अ��तम मौ�दात �.

३,२७,७५०।- दे�ख�छ । तर गत बष�को अ�या सारेको रकममा यस बष� थप आ�दानी नदेखाएको अव�थामा मौ�दात �. ८७,६५६। मा� ह�नुपन�मा �. ३,२७,७५०।-
भएकोले िबिबध तफ� को आय �यय यथाथ�परक दे�खएन ।

�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३.३ गत बष�को मौ�दात �ज�मेवारी: पा�लकाको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, रकम यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब राखी �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ ।
पा�लकाले गत बष�को मौ�दात रकम यस बष� अ�या गदा� संिचतकोष, धरौटी खाता, कोष खाता र अ�य खातामा रहेको मौ�दात दे�खने गरी अ�या गनु�पन�मा खच� खाता र
संिचतकोषखाताको गत बष�को मौ�दात दे�खने गरी अ�या गरेतापनी धरौटी र कोषखाता लगायत अ�य खाताको मौ�दालाई अ�यामा नदेखाई यस बष�को आयमा समावेश गरेको
दे�खयो । पा�लकाले गत बष�को मौ�दात रकम अ�या गदा� सबै िशष�कको अ�या रकम दे�खने गरी आय �यय िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.४ बैक िहसाब िमलान – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको
�सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय
तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खातामा िन�नानुसार रकम फरक दे�खएको छ ।

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

१ संिचत कोष खाता २३८२५२६.४१ ७१५५६६४७.८३ ६९१७४१२१.४२

२ चालु खाता २५६८८०२५.३८ ० २५६८८०२५.३८

३ पँूजीगत खाता ४२९६१११२.३४ ० ४२९६१११२.३४

४ धरौटी खाता ४५५८६१३.०० ४५५८६१३.०० ०

५ आ�त�रक अनुदान खाता १०८२२०००.०० ० १०८२२०००.००

६ िबिबध खच� खाता १२८७५०.०० ३२७७५०.०० १९९०००.००

७ �कोप �यव�थापन कोष १०४९८८६.०० १०४९८८६.०० ०

ज�मा ८७५९०९१३.१३ ७७४९२८९६.८३ १००९८०१६.३०

पा�लकाको आ�त�रक अनुदान खातातफ�  �ेता (सु�) अनुसार मौ�दात �.१,०८,२२,०००।- दे�खएकोमा ब�कमा भने उ� खातामा शु�य मौ�दात दे�खएको छ । यस स�व�धमा
पा�लकाले आ�त�रक अनुदान खातामा �ा� ह�ने सबै रकम संिचतकोषमा ट� ा�सफर ग�रसकेकोले ब�कमा मौ�दात शु�य दे�खएको उ�ेख गरेता पिन �े�ता र ब�क िबच फरक पनु�को
बा�तिबक कारण पिहचान गरी िहसाव िमलान गरेको दे�खएन । पा�लकाले फरक परेको मौ�दात रकमको स�व�धमा िहसाव िमलान गनु�पद�छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�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 बमो�जम रहेका छन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सोको पुण��पमा
अ�ाब�धक गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पा�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 ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ीको मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरेतापिन सोको �भावकारी काया��वयन गरेको छैन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� सिमित गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई आ�थ�क वष�को
अ��यमा मा� िदएको तथा इ-टी-िड-एस गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५(क) बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाईएन ।
राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िव�धको �योग गरी सबै कारोबार बैि�� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�� खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िवकास योजना (२०१६-२०३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज��स सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज��स खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर
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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 ।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण आिशंक �पमा मा� गरेको पाइयो ।
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो 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 ।
वातावरण संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजरमा रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एवं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
पा�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 ।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
मालसामfन वा सेवा ख�रद वापतको भु�ानी गदा� �. ५० हजार भ�दा बढीको रकम अिनवाय� �पमा स�व��धत पाट�को नाममा चेक जारी गनु� पन�मा कितपय काया�लयकै
कम�चारीको नाममा भु�ानी िदने गरेको दे�खयो ।
कम�चारीले एक पटक �लएको पे�क� फ�य�ट नगरेको अव�थामा पुन पे�क� िदने गरेको दे�खयो ।
पा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय� तोिकएको समयमा काय� स�प� नगरकेो अव�थामा पुरानो गत िबगत बष�को योजनाको रकम समेत यस आ�थ�क बष� भु�ानी
िदएको ।
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
अ�धकांश पे�क� आ�थ�क बष�को अ��यमा मा� फ�य�ट गन� गरेको ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

५ बजेट‚ काय��म तथा योजना

�म भौचर
न�बर
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५.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत
गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहका उपा�य� �ी
िममा बुढाले िमित २०७८/०३/१० गते �. ३७ करोड ९२ लाख ६१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८/३/२० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७८/३/२४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

५.२ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७८।७९ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.सं. �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा बजेटको तुलनाममा

१ आ�थ�क िवकास ५०२९७५७१ ३६६०९२६१ १०.०९ ७२.७९

२ पूवा�धार िवकास ९६८७०३३३ ६६६८४१४० १८.३८ ६८.४४

३ सामा�जक िवकास १८७५०६२९६ १६६२७३२७९ ४५.८३ ८८.६८

४ सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े� ५०८८००० ३४८५०६० ०.९६ ६८.५

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक १०२९६२४८५ ८९७२२०८८ २४.७३ ८७.१४

ज�मा ४४२७२४६८५ ३६२७७३८२९ १०० ८१.९४

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िबिनयोजन गरेको बजेट वाट यस बष� भएको कुल खच� म�ये सबैभ�दा बढी खच� सामा�जक िवकासमा ४५.८३ �ितशत र घटीमा सुशासन तथा
अ�तरस�व��धत �े� ०.९६ �ितशत रहेको छ । पा�लकाले अ�य �े� भ�दा पुवा�धार िबकासको �े�मा वजेट िविनयोजन तथा खच�लाई बृ�ी गनु�पद�छ ।
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५.३ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा�
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क िवकास योजना २०७८।७९ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको
अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०-५० लाख
स�म

५०लाख भ�दा
बढी

ज�मा

११ ३३ २५ १७ ४२ ६ १३४

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� ५ हजार दे�ख १ करोड स�मका ज�मा १३४ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. ५ लाख भ�दा मुिनका मा� ६९ वटा योजनाह� रहेका
छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृ��का
काय�मा बढी खच� भई लागत �भवी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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५.४ चौमा�सक खच�ः पा�लकाले चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

चालु खच�तफ� २४१६०७३५८ ४४२५९७७६ ७९४२६४१८ ११७९२११६३

पँू�जगत खच�तफ� १२११६६४७० ५५१५२९८ ४८९८१३६० ६६६६९८११

ज�मा ३६२७७३८२९ ४९७७५०७४ १२८४०७७७८ १८४५९०९७४

�ितशत १०० १३.७२ ३५.४० ५०.८८

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार बािष�क �.  ३६   करोड २७ लाख खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ४ करोड ९७ लाख अथा�त १३.७२ �ितशत, दो�ो
चौमा�सकमा �. १२ करोड ८४ लाख, अथा�त ३५.४० �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. १८ करोड ४५ लाख, अथा�त ५०.८८ �ितशत खच� गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले
आ�थ�क बष�को अ�तमा मा� खच� गन� काय�मा िनय��ण गरी �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

५.५ खच� िब�लेषणः पा�लकाको यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. ४७ लाख ३९ हजार, राज�व बाँडफाँड, अनुदान र गत बष�को अ�या समेत �. ४३ करोड ४४ लाख ४३ हजार
आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �. २४ करोड १६ लाख ७ हजार र पँू�जगत तफ�  �. ११ करोड ११ लाख ६६ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १.३१
�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ४६ लाख ७२ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आय र पदा�धकारी सुिबधा बराबर रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६६ �ितशत चालुमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको र �शासिनक
�योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.६ अनु�पादक खच� : पा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार िभ� वजेट वनाई खच� गदा� अ�धकतम उ�पादक�व िदने, आधारभुत िश�ा तथा �वा��यको �े� तथा पुवा�धार िवकास माफ� त
रोजगारी सृज�ना गन� �े�मा खच� गरी तुलना�मक लाभ �लन स�नेगरी वजेट िविनयोजन गनु�पन�मा मठ म��दर िनमा�णमा रकम खच� गरेको छ । पा�लकाले यस बष� पँु�जगततफ�  मठ
म��दर िनमा�ण काय�को लािग �. ३१,११,५५०।- खच� गरेको छ । पा�लकाले य�तो �कृितको अनु�पादक खच�लाई िनय��ण गरी पुवा�धार िवकासमा खच� गनु�पद�छ ।

काय��म। योजनाको नाम खच� रकम

कािक� वाड म��दर िनमा�ण ९५०००

खुईकेली म�ा म��दर िनमा�ण १०००००

खोदाई म��दर िनमा�ण १५००००

खोदाई माडु िनमा�ण १५००००

गो�ेखाडा म��दर िनमा�ण ७६०००

नदासैन म�दसर िनमा�ण १४२५००

बक�  देवीमाई म��दर िनमा�ण १२३०५०

मुि�कोट म��दर िनमा�ण १२५०००

िबगारे म�ा म�दर िनमा�ण १५००००

डाँडावाडा म��दर िनमा�ण १००००००

�पालीमाई म��दर िनमा�ण १००००००

ज�मा ३१११५५०

६ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४० दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म १४ जना (करार बाहेक) पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा
�ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर सिहत २६ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम
जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी
सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

६.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले
�वा��यतफ� का कम�चारी समेत ज�मा ६७ जना कम�चारीह� करारमा िनयिु� गरी �. २ करोड ९ लाख ४१ हजार खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट
सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको कानुन अ�धकृत १ जना, �शासन सहायक २ जना समेत ज�मा १४ जना करारमा िनय�ु� गरी
बष�भरीमा �. ५५,१२,९१०।-भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

५,५१२,९१०

६.३ क�याणकारी कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� क�याण कोषमा कुनै पिन रकम
ट� ा�सफर गरेको र कोषको संचालन स�ब�धी पिन कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

७ अनुदान �ाि�‚ उपयोग र अनुगमन

�म भौचर
न�बर
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७.१ अनुदान िफता� : संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने सशत� तफ� का काय��मको वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई �. ३,८६,९७,५०३।७४ बाँक�
रहेकोमा उ� रकम िफता� गरेको नदे�खएकोले स�व��धत संिचत कोषमा िफता� पठाउनुपन� �.

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार िफता� रकम

संघीय सरकार शसत� १३४२६०२६.९०

िबशेष ४२९०९६४.८६

समपुरक १४५०००००

�देश सरकार िबशेष ९२२२३६.४८

समपूरक ५५५८२७५.५०

ज�मा ३८६९७५०३.७४

३८,६९७,५०३

७.२ अनुदानको अनुगमनः साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको यिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । तर पा�लकाले गत िबगत बष� दे�ख �वा��य, कृिष, पशु, शैि�क सेवा र अ�य सं�थालाई बीउपँुजी तथा िबिभ� �कारका अनुदान िदने गरेकोमा अनुदानको सिह
सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गन� गरेको छैन । पा�लकाले अनुदान �दान स�व�धी कानुन वनाई अनुगमनलाई �भावकारी
वनाउनुका साथै संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग
गराउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

८ कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन

�म भौचर
न�बर
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८.१ �यायीक सिमित – �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 सिमितमा परेका उजुरी र सोको फ�य�टको
िववरण माग गदा� उ� िववरण प�� नभएकोले फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन पन� उजुरीको स�व�धमा एिकन भएन । पा�लकाले �याियक सिमितले स�पादन गरेका
काय�को अिभलेखा रा�नुपद�छ ।

८.२ कानून र स� चालन ��थितः– �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सो को अ�धनमा
रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीय तह स� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ३५ वटा ऐन, ७ वटा िनयमावली, ५३ काय�िव�ध र ११ वटा िनद�िशका लगायत १०६ वटा
कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । पा�लकालाई आव�यक पन� कानून तजु�मा गरी काया��वयन ग�रनु पद�छ ।पा�लकाले गाउँसभावाट कानुनह� पा�रत गरेता पिन उ�
कानुनह�को काया��वयन �भाकारी �पमा गरेको दे�खएन । पा�लकाले िनमा�ण गरेका कानुनह�को �भाबकारी काय��वयन गनु�पद�छ।

८.३ आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस वष�को अ�तर सरकारी अ��तयारीको बाहेक अ�य
आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
�भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

९ साव�जिनक स�प�ीको सरंर�ण र �योग

९.१ स�प�� ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार
मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप,

ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह�
हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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९.२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेख देख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको एवं अिभलेख राखेको पाइएनपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त
स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु एवं अिभलेख रा� नु पद�छ।

पा�लकाले साव�जिनक �थलमा सामुदाियक भवन िनमा�ण गदा� वा अ�य भौितक संरचना िनमा�ण गदा� संरचना िनमा�ण गन� �थलको ज�गा सरकारी वा साव�जिनक के हो सो को
बारेमा नापी र मालपोत काया�लयवाट एिकन गरेर मा� �य�तो संरचना िनमा�ण गनु�पद�छ ।

९.३ ज�गा �ाि�ः ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा साव�जिनक कामको लािग ज�गा �ा� गन� अ�धकार नेपाल सरकारलाई ह�ने तथा �देश वा �थानीय तहको लािग ज�गा उपल�ध
गराउन नेपाल सरकार सम� अनुरोध गनु� पन� �यव�था छ । ऐनको दफा २३ मा नेपाल सरकारको नाममा �ा� भएको ज�गा नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गरी मालपोत लगत
क�ा गनु� पन� ह��छ । ऐनको दफा १३ अनु�प गिठत मुआ�जाको रकम िनधा�रण सिमितको �सफा�रसमा ज�गाको मुआ�जा रकम भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय सरकार
स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ढ) मा �थानीय तहले साव�जिनक कामको लािग ज�गा �ा� गन� स�ने र मुआ�जा िनधा�रणको लािग सह�जकरण गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले यो वष� ज�गा �ा� गरेकोमा मालपोत काया�लयको �यूनतम मु�याि�त दरमा मुआ�जा रकम िनधा�रण गरी सोझै रकम स�ब��धत ज�गाधनीलाई �.२९,२१,१८४।-
भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाले ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनको अनुशरण गनु�पद�छ ।

१० आ�थ�क सहायता र िविवध खच�

१०.१ खाना, खाजा तथा िविवध खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यो वष� िबिबध तथा खाना खाजामा �. १४,१२,०००।- खच� गरेको छ । पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
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१०.२ राहत तथा औष�ध उपचार खच� : पा�लकाको �ाकृितक िवपदवाट भएका जनधनको �ित र िदघ�रोग लागेका िवप� सद�यको उपचार खच�को लािग आ�थ�क सहयोग उपल�ध
गराउन तयार गरेको आ�थ�क सहायता कोष स�ालन तथा �यव�थापन काय�िब�ध २०७७ मा राहत तथा उपचार खच� उपल�ध गराउने �समा तोिकएको छ । जसमा �. २० हजार
स�मको हकमा अ�य�यले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई सोझै आदेश िदन स�ने र सो भ�दा बढीको रकम आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउन परेमा काय�पालकाको बैठकको
िनण�य अनुसार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस बष� ६८ जनालाई आ�थ�क सहायता वापत ८ लाख ९८ हजार भु�ानी गरेकोमा काय�िब�धमा तोिकए बमो�जम २० हजार भ�दा
बढी रकम उपल�ध गराउदा काया�पा�लकाको िनण�य नगराई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको दे�खयो । पा�लकाले काय�िब�धमा उ�े�खत �यव�थाको पालना गरी राहत तथा
उपचार खच� भु�ानी काय�लाई �यव��थत वनाउनुपद�छ ।

११ �कोप �यव�थापन

११.१ सिमित गठन : िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य
रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको िवपद �य�थापन सिमित गठन गरेको भएतापिन बैठक ब�ने तथा अ�य
काय�ह� �भाबकारी �पमा गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकए बमो�जम काय�ह� गरी गठन भएको सिमितलाई सि�य बनाउनुपद�छ।

११.२ काय� योजना : िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म
अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ् �यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा
�ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र संचालन, त�या� अ�ाव�धक
गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ। पा�लकाले ऐन
तथा िनयमावलीमा तोिकएका उ�े�खत काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

११.३ वािष�क �ितवेदन: िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वषा�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना गरी बािष�क �ितवेदन तयार गरी स�व��धत िनकायमा पेश
गनु�पद�छ ।
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१२ उपभो�ा सिमित र ठे�का अिभलेख

१२.१ उपभो�ा सिमित दता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ। सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा
कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानुनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै। पा�लकाले यो वष� िविभ� उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी �. ४,२३,९५,०००।- भु�ानी गरी
काय� स�प� न गराएकोमा उ�े�खत सिमितह� ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाईएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी
�पमा गठन ह�ने र काय� स�प� न प� चात सिमित िबघटन ह�ने हँदा िनमा�ण काय� स�प� न भएका आयोजनाको स�ालन तथा मम�त संभारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार वनाउन
किठनाई ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय �ययको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त का गन� गराउने गरी सुधार गनु�पद�छ ।

१२.२ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश
गनु�पन� र िनयम ११ (१) मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ। उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको र
ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय� तथा मालसमान ख�रदको लागत अनुमानमा समेत गुण�तर परी�णको आईटम समावेश नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त
ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय� र ख�रद भएको मालसमानको गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन। गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय� तथा
ख�रद भएका मालसमान गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय� र ख�रद भएका मालसमानको गुण�तर
परी�ण गरी िनमा�ण काय� र ख�रद भएको मालसमान गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�नुपद�छ ।

१२.३ जिटल संरचना िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको
दे�खयो। य�ता काय� �यवसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� आ� वान गरी �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ।

१२.४ मम�त स�भार कोषः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायले गनु�पन�, सोही िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा शु�क
तोक� शु�क ज�मा गन� कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ। उपभो�ा सिमितले िनमा�ण गरेको काय�को
मम�त स�भारको �ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितले �लनुपन�मा आयोजना मम�त स�भारका लािग उपभो�ा सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन। अतः
िनिम�त आयोजनाह�को सु-स�ालन तथा िदगोपनाको लािग मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ ।
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१२.५ एजिव�ट न�सा पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� िनमा�ण स�प� गरेको िविभ� िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण भए
बमो�जमको न�सा पेश गरेको दे�खएन । ऐन िनयममा भएको �यव�था बमो�जम िनमा�ण काय�को एजिव�ट न�सा पेश गनु�पद�छ ।

१२.६ नापी िकताबः िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर, आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको
नाम र �थान, चेनेज, काम शु� भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िवलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट
भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यब�था छ।अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को
लािग रिनङ िवल अनुसार नापी िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो। तोिकएको ढाँचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताब नरा�खँदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार
आव�यक सूचना �लन अिभलेख �यव�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख रा�खनु पद�छ।ब

१२.७ काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक
कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा�
भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको
यिकन ह�न स�ने अव�था िदखएन ।

१२.८ ठे� का अिभलेखः साव�जिनक िनमा�ण काय� गन� हरेक िनकायले ठे� का अिभलेख म.ले.प.फा.न.५०७ को ढाँचामा अ�ाव�धक गरी रा� नुपन� �यव�था छ। िनमा�ण काय�को िव�तृत
अिभलेखांकनको लािग �योग ग�रने ठे� का स�ब�धी अिभलेखले कूल गनु�पन� काय�,हाल स�म भएको कामको प�रमाण, मु�य,काय� स�पादन जमानत,पे� क� �यारे�टीको
अव�था,काम स�प� न गनु�पन� िमित,भे�रएशन लगायतको जानकारी उपल�ध ह��छ। तर यस पा�लकाले उ� िववरण दे�खने गरी अिभलेख राखेको दे�खएन।अतः �वीकृत ढाचा
अनुसार सव ैिववरण खु�ने गरी ठे� का अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ ।
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१२.९ िड.एल िप.अिभलेखः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� न भएको ३० िदन िभ� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले
िनमा�ण भए वमो�जमको (एज िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।�य�तै सोही िनयमको उपिनयम २ मा �ृटी स�याउने दािय�व अव�ध समा� त भएपिछ
ड� इ�,िडजाइन वा �पेिशिफकेशन वमो�जम भए नभएको जाँचवुझ गराई काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु�पन� छ।�य�तै उपिनयम ४ मा उपिनयम (१) वमो�जमको िनमा�ण भए
वमो�जमको न�सा र उपिनयम (३) वमो�जम पेश भएको काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ।िनयममा भएको उ� �ावधानको �भावकारी �पले काया��वयन गन� र
गुण�तरीय िनमा�ण काय�मा सघाउ पुया�उनको लािग िनमा�ण स�प� न भई िड.एल.पी मा रहेका ठे� काको अिभलेख रा�ख िनयममा उ�ेख भए अनुसार �ािव�धक कम�चारीवाट
जाचवुझ गराउनुपन�मा िड.एल.पीमा रहेका ठे� काको अिभलेख राखेको दे�खएन। य�तो अव�थामा िड.एल.िप समा� त भएका ठे� काको �ािव�धक कम�चारी खटाई िनयममा भएको
�ावधान अनुसार जाँचबुझ गराई काय�स�प� न �ितवेदन तयार भए नभएको, ठे� का �वीकृत गन� पदा�धकारी र काय� स�प� न �ितवेदन तयार गन� एउटै पदा�धकारी भएको
अव�थामा एक तह मा�थको अ�धकारी सम� काय� स�प� न �ितवेदन पेश गरे नगरेको एिकन गन� स�ने अव�था रहेन।अतःयसको अ�ाव�धक अिभलेख रा� ने काय� तफ�
काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

१३ पदा�धकारी सुिवधा

१३.१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था
अनुसार सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार
गाउँपा�लकाबाट यस बष� पदा�धकारीको सुिबधमा �. ४६,७२,०००।- खच� भएको छ ।

१३.२ बढी दरमा बैठक भ�ा भु�ानी : सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (संशोधन समेत) को अअनुसुची १(क) मा बैठक
भ�ा �ित बैठक �. १००० तोिकएको छ । तर पा�लकाले गाउसभामा उप��थत गाउ सभा सद�य तथा अ�य पदा�धकारीलाई �ित बैठक �. १५०० का दरले २ िदनको बैठक
भ�ा उपल�ध गराएको दे�ख�छ । पा�लकाले ऐनमा तोकेको भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेको �ित वठैक �. ५०० का दरले ३३ जनालाई भु�ानी भएको २ िदनको बढी भु�ानी
भएको भ�ा रकम �. ३३,०००।- मा कर क�ी गरेको रकम घटाई �. २८,०५०।- स�व��धतवाट असुल गनु�पन� �.

२८,५००
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१३.३ बैठक भ�ा : सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (संशोधन समेत) को दफा ३ अनुसार तोिकए बमो�जम मा�सक सुिवधा
र मिहनामा बढीमा २ वटा बैठक भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ । तर पा�लकाले िनवा�िचत नयाँ पदा�धकारीलाई जेठ र असार मिहनाको बढीमा ४ बैठकको बैठक भ�ा भु�ानी
गनु� पन�मा जेठ र असारको काया�पा�लकाको ५ वठैकको बैठक भ�ा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले काय�पा�लका सद�य र सद�य सिचव समेत १४ जनालाई २ मिहनामा ४
पटकको बैठक भ�ा भु�ानी िदनुपन�मा ५ पटकको बैठक भ�ा भु�ानी िदएकोले पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी कानूनले तोके भ�दा एक पटकको बैठक भ�ा बढी भु�ानी गरेको
�. १४,०००।- मा कर रकम घटाई �. ११,९००/- स�व��धतवाट असूल गनु�पन� �.

११,९००

१३.४ �मण खच� : सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन,२०७५ को अनुसुची १(क) मा आ�नो �थानीय तह भ�दा बािहर �मण गरेको
अव�थामा मा� पदाधकारी तथा सद�यह�लाई �मण खच� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस बष� पदा�धकारीह� र सद�यहरलाई आ�नो �थानीय तह िभ� िबिभ�
वडाको योजनाको अनुगमन र �मण गरेवापत �मण खच� �.२‚७१‚९५०।-उपल�ध गराएको दे�ख�छ । यसरी ऐनमा भएको �यव�था िवप�रत �थानीय तह िभ�को �मण खच�
भु�ानी िदने काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

१४ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय

१४.१ र�सद िनय��ण खाताः यस नगरपा�लकाले र�सद िनय��ण खाता राखेको भएता पिन तोिकएको ढाँचामा नगिद र�सद िनय��ण खाता म ले प फा नं ९०४ सािवक १०८ तयार
नगरेकोले सो खाताले गत वष�को नगिद र�सदको ठेली आ�दानी खच� र बाँक� ठेली दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेकोमा अिभलेख पूण� दे�खएन।र�सद ठेलीह�को आ�दानी
खच� र बाँक�को िववरण �प� गरी र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गनु�पद�छ।

१४.२ राज�व अिभलेखः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ दफा २२ मा राज�व अिभलेख अ�ाव�धक गरी सो को लेखापरी�ण गराउने
�ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन र �यसको भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खाडा
गनु� समेत उ�ेख छ। पा�लकाले राज�व आ�दानीको असूली र दा�खलाको अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता नराखेको र बै� माफ� त राज�व कारोवार गनु�पन�मा गरेको छैन।।
काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व
असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुर् याउनुपन� दे�खयो ।
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१५ अिभलेख 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश
शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ। पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी
रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन।आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ। आ�थ�क वष� २०७८/७९
मा पा�लकाले कुनै पिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन। यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर यिकन ग�र असुल गनु�पद�छ।

१६ राज� व असुली 
नेपालको संिवधान २०७२ को अनुसूची ८ बमो�जम �थानीय तहको अ�धकार �े�का िवषयह�को �यव�था ग�रएको छ।यस पा�लकाले आ�त�रक आयको संकलन गन� िविभ� न
�े�गत िशष�कमा ��पेपण गरेतापिन िविभ� न पा�लका र पा�लका अ�तग�तका वडाह�ले ��तािवत आय संकलन गन� सकेका छैनन्।वडाह�ले उठाउने िशफा�रस द�तुर, मालपोत
कर लगायतका अ�य �ोतह� पूण� �पले उठाउने गरेको नपाइएकोले राज� व असुलीलाई भरपद� एवं यथाथ�परक बनाउन राज� व संकलनमा जोड िदनुपद�छ।

१७ दह�र बह�र शु�क 

सुदरुप��चम �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७८ को दफा ८(३) मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ६ मा तोक�एको दरमा नघटने गरी शु�क लगाईने र
असूल गरीने उ�ेख छ । यस पा�लकाले यस वष� यस िशष�मा कुनै पिन कर संकलन गरेको छैन ।

१८ ए�बुले�स तथा डोजरको आ�दानी 
यस पा�लकाको �वािम�वमा रहेको ए�बुलेनस र डोजरह�को लग बुक रा�ने गरेको पाइएन ।डोजरको लगबुक रा� ने नगरकोले के कित समय पा�लकाको काय�मा �योग ग�रयो तथा
कित समय अ�य �यि� एवं फम�मा �योग भएको हो भ� ने एिकन गन� सिकएन।तसथ� राज� व संकलनलाई भरपद� एवं �यव��थत बनाउन पा�लकाले ए�बुलेनस एवं डोजर
संचालनको अ�ाव�धक लगबुकको �यव�था अिनवाय� बनाउनुपद�छ।

१९ र् याफिट� सेवा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(घ)(३) मा �थानीय तहले ट� ैिक�, कायािक�, �यानोिन�, ब� जी ज�प, �जप�लायर, र् याफिट�, मोटरबोट,

केबलकार सेवा लगायत अ�य जल तथा �थल �े�मा संचालन ह�ने निवन पय�टिकय सेवा तथा साह�सक खेलको शु�क �लन पाउने �यव�था छ।साव�जिनक िनजी साझेदारी नीित
अनुसार यस पा�लकामा पय�टन �व��न गन�का लािग रारा कैलाश टुस� ए�ड कणा�ली ट� ेल �ा.�ल. र �वामीकाित�क खापर गाँउपा�लकाको साझेदारीमा जलया�ा (र् याफिट�) संचालन
गन� स�झौता भएको �थयो । स�झौतामा �ा.�ल.को तफ� बाट वािष�क �ितवेदन गाउँपा�लकामा बुझाउने तथा साझा �ज�मेवारीको बुदा नं. ५ मा लाभांश िवतरणमा गाउँपा�लकाले ५१
�ितशत र �ा.�ल ले ४९ �ितशत �ा� त गन� उ�ेख छ।तर �ा.�ल ले हालस�म पिन वािष�क �ितवेदन गाउँपा�लकामा बुझाएको छैन तथा लाभांश िवतरण समेत नभएकोले
गाउँपा�लकाले के कित लाभांश �ा� गनु�पन� हो एिकन गन� सिकएन। अत: पा�लकाले र् याफिट�वाट �ा� गनु�पन� लाभांश एिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० सामा�जक सुर�ा एवं संर�णतफ�

२०.१ एम.आई.एस.�णालीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको
अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था भएपिन समयमा मृ�य दता� �माणप� एवं वसाईसराई गरेको िववरण पा�लकामा नआउदाँ र वडा काया�लयमा रहेका
मूल लाभ�ाही िकताब अ�ाव�धक नह�दाँ एक चौमा�सकमा मृ�य ुभएका वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को िववरण एम आई एस स�टवेयर �णालीमा अ�ाव�धक
भएको छैन। के��ीकृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।

२०.२ लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गन�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� ग�ररहेका लाभ�ाहीले चालु वष�मा समा�जक सुर�ा भ�ा
�ा� गन� चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ� अश�, असहाय वा न�बे वष� मा�थका जे� नाग�रकको हकमा िनयमावलीको िनयम
५ को उपिनयम (२) बमो�जम संर�क वा माथवर �यि� माफ� त वाहेकका नवीकरणको लािग लाभ�ाही �वयम् उप��थत भई िनवेदन गरेकोमा वडा सिमितबाट नवीकरण भई आए
प�चात �णाली (MIS) मा �िवि� गरी नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ। यसरी �याद िभ� नवीकरण नभएका लाभ�ाहीको लगत क�ा गरी िनजले पुनः लाभ�ाहीमा सूिचकृत ह�न
चाहेमा ऐनको दफा १२ बमो�जम िनवेदन िदई सेवा �लन स�ने �यव�था गरेको छ। यसरी लाभ�ाहीको नाम �णालीमा अ�ाव�धक नगरी भ�ा िवतरण भएमा उ� रकम भु�ानी
खच� ले�ने अ�धकारी र लेखा रा�ने कम�चारीबाट दामासाहीले असुल उपर ग�रने �यव�था सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (३) मा
उ�ेख गरेको छ। यस पा�लकाले लाभ�ाहीको निवकरणको लािग िनवेदन वेगर एकमु� िवगतको सं�या बराबर नै निवकरण गरेको छ। यसबाट बसाई सराई गरी गएका, मृ�यु
भएकाह�को लगत क�ा नगरेकोले उ�े�खत कानुनको पालना भएको छैन। तसथ�, विढ िनकासा भए/नभएको यिकन ह�न सकेन ।

२१ पारदिश�ता र जवाफदेिहता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा
निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग
�लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�ब�धी सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�प न�को साथै स�ब��धत �थानीय तहको वेभ
साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ
भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ साव�जिनक सुनुवाई 

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

२३ अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मू�याङकन तथा
सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन
भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन।

२४ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ को उपदफा (३) मा एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक
बै�बाट तोिकएको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य
नभएको पाईएमा स�ब��धत बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस बारे पा�लकाले कुनै कारवाही गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 49

२५ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ 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�, ��येक वष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै� 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। तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा नगरी बढी खच� गरेको
छन। पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक नगरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन� �.

लाभ�ाहीको नाम िक�सम िववरण �ैमा�सक भु�ानी रकम

वडा नं. ३

रंगमान �संह (२००४१०२१०२१७५) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।८।२८ दो�ो १२०००

वडा नं. १

पा�तु कामी (२०१८११०७००९२९) �ये� एकल मिहला मृ�यू िमित २०७९।१।२१ चौथो ७९८०

ज�मा १९९८०

१९,९८०

२६ िश�ातफ�

२६.१ िश�क अिभलेखः गाउँपा�लकाले पा�लकािभ� रहेका िव�ालयह�को �वीकृत दरब�दी (राहत र करार समेत) िव�ालयमा िश�क पदपूत�को अव�था, स�वाको िववरण, अवकाश
िववरण तयार नगरेकोले िनकासा भएको रकम वा�तिवक भए/नभएको िभडान गन� सिकएन । काया�लयले िव�ालयबाट पेश गरेको माग फारामलाई मा� आधार �लइ तलब िनकासा
िदएको दे�खएको ह� ँदा िश�क स�वा र अवकाश भए प�चात पिन रकम िनकासा नभएको भिन िभडान गन� नसिकएको ह� ँदा अिभलेख तयार गरी खच�लाई �भावकारी बनाउनु
पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.२ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय
रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट
िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासा अिभलेख राखेको छैन।जसवाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ�
िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

२६.३ ि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 । पा�लका
अ�तग�त िविभ� तहका २५ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ �ी भैरव नाथ मा.िव. जेरा ७ ७ १ ३२५

२ �ी �वामीकाित�क मा.िव. वाई १७ १६ ५ ५२५

३ �ी का�लका आ.िव. फैता ३ ३ ० १७९

४ �ी िहमचुली आ.िव. िमगु २ २ ० १४१

५ �ी कणा�ली आ.िव. छापु २ २ १ ६४

६ �ी श�भु सुन�दा मा.िव. जुकोट ९ ९ ० ३८९

७ �ी सूय�दय आ.िव. जुकोट २ २ ० २६१

८ �ी श�भु सुन�दा मा.िव. जुकु ८ ८ २ ३५७

९ �ी भैरवनाथ आ.िव. जुकोट ४ ४ ० १००

१० �ी चाखुरेथला आ.िव. जो� २ २ ० ९०

११ �ी राघुमाता मा.िव. सा�पाटा ७ ७ ५ ६२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ �ी म�डाली आ.िव. मुि�कोट १ १ ० १३५

१३ �ी काठेढुगां आ.िव. बाह�नी १ १ १ ८३

१४ �ी �पाली आ.िव. माझपाटा ३ ३ ० १७७

१५ �ी कुलादेवी मा.िव. बकु� २ २ ० २७४

१६ �ी म�डाली आ.िव. खो�लकोट १ १ १ ४३१

१७ �ी का�लका आ.िव. िड�वरपानी ० ० ० १८८

१८ �ी गगांदेवी आ.िव. छु�री २ २ ० ७४

१९ �ी �पाली आ.िव. सुपाना १ १ १ १२५

२० �ी भगवती आ.िव. �डी ० ० ० १०९

२१ �ी स�य साई आ.िव. जो� ० ० ० १३१

२२ �ी िव��ासैन आ.िव. फयालगाँउ ० ० ० ७४

२३ �ी पुगेली आ.िव. पुणेनी ० ० ० ७१

२४ �ी खापर म�े�वरी आ.िव. खोलाह ० ० ० ६६

२५ �ी मनमोहन �मृित आ.िव. जुकोट ० ० ० ४४

ज�मा ७४ ७३ १७ ५०४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.४ िनशु�क पा�पु�तक - पा�लकाले िनशु�क पा�पु�तक थप अनुदान िनकासा गदा� २०७९ बैशाखवाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण एवं पा�पु�तक ख�रद
गरी िवतरण गरेको िववरणको आधारमा नपुग ह�ने रकम थप गन� सिकने �यव�था िनद�िशकामा रहेको छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई नपुग भएको भनी पा�पु�तक
ख�रद एवं िवतरणको �माण बेगर थप पा�पु�तकको लािग �. ७९,२६०।- अनुदान िदएको छ । �माण वेगर थप पा� यपु�तक वापत अनुदान िदएको रकमको खच�को पु��ाइ
�माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम रकम

राघुमाता मा िव ३६१४५

श�भु सुन�दा मा िव जुकोट ४३११५

७९,२६०

२६.५ सामा�जक प�र�ण र िव��य लेखा प�र�ण - काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ बमो�जम यस पा�लका अ�तग�तका ४ मा�यिमक िव�ालय र ७ आधारभुत िव�ालयलाई
�मशः १५ हजार र १० हजारका दरले साव�जिनक प�र�ण तथा लेखापरी�ण अनुदान िदएकोमा सामुदाियक िव�ालयले लेखापरी�ण गराई पारदिश�ता जवाफदेिहताको
सुिन��चतताका साथ दो�ो चौमा�सक िनकाशा िदँदा स�म सामा�जक प�र�ण �ितवेदन अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म आ�थ�क तथा
सामा�जक लेखापरी�ण �ितवेदन �लएको दे�खएन । पा�लकाले ऐन िनयममा भएको �यव�था बमो�जमको काय� गराउने तफ�  �यान जानुपद�छ ।

२६.६ �सकाइ सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म (२०९-२०७९।१।१६ र ३३६-२०७९९।३।२५) कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क
काय��म संचालन गन� देहायका िव�ालयह�लाइ �. ४३,०७,८६०।- िनकासा अनुदान िदएको छ। पा�लकाले िनकासा िदएको उ� अनुदान रकमवाट �वा��य सुर�ाका मापद�ड
िवकास गन� खच� गरी सो को िवल भरपाइ र िववरण पेश गनु�पन� तथा पा�लकाले स�पािदत काय�ह�को िनयिमत अनुगमण तथा सुपरीवे�ण गरी काय� �गती तयार गनु� पन�मा सो भए
गरेको नपाइएकोले िनकासा भएको अनुदान रकम स�व��धत �े�मा उपयोग भएको छ भ�े आधार दे�खएन । अत: अनुदान िदएको रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको िवल
भरपाई तथा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ �ी भैरव नाथ मा िव जेरा २५००००

२ �ी �वामीकाित�क मा िव वाई २५००००

४,३०७,८६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ �ी का�लका आ िव फैता १८००००

४ �ी िहमचुली आ िव िमगु १८००००

५ �ी कणा�ली आ िव छापु १०००००

६ �ी श�भु सुन�दा मा िव जुकोट २५००००

७ �ी सूय�दय आ िव जुकोट १५००००

८ �ी श�भु सुन�दा मा िव जुकु ३५००००

९ �ी भैरवनाथ आ िव जुकोट १०००००

१० �ी चाखुरेथला आ िव जो� १५००००

११ �ी राघुमाता मा िव सा�पाटा २५००००

१२ �ी म�डाली आ िव मुि�कोट २५००००

१३ �ी काठेढुगां आ िव बाह�नी १५००००

१४ �ी �पाली आ िव माझपाटा १८००००

१५ �ी कुलादेवी मा िव बकु� २५००००

१६ �ी म�डाली आ िव खो�लकोट १८००००

१७ �ी का�लका आ िव िड�वरपानी १५००००

१८ �ी गगांदेवी आ िव छु�री १५००००

१९ �ी �पाली आ िव सुपाना १५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० �ी भगवती आ िव �डी १२००००

२१ �ी स�य साई आ िव जो� १५००००

२२ �ी िव��ासैन आ िव फयालगाँउ ११७८६०

२३ �ी पुगेली आ िव पुणेनी १०००००

२४ �ी खापर म�े�वरी आ िव खोलाह १०००००

२५ �ी मनमोहन �मृित आ िव जुकोट ५००००

ज�मा ४३०७८६०

२६.७ �यािनटरी �याड : िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई आव�यक सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी �ा� सामान िव�ालयले �ज�सीमा
अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� �यव�था काय�िव�धमा उ�ेख छ। पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा १८३५०
�याकेट सेिनटरी �याड ख�रद गरी �.९९६२२०।- खच� गरेको छ। पा�लकाले ख�रद गरेको सेिनटरी �याड िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ालयह�ले स�ब��धत छा�ाह�को
नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख राखेको �माण पेश ह�नुपन�मा सो भएको पाइएन । तसथ� ख�रद भएको सेिनटरी �याड �भावकारी �पमा उपयोग भएको �माण
संल� राखी खच� ग�रनुपद�छ।

२७ �वा��यतफ�

२७.१ कर क�ी रकम दा�खला नभएको: (३३८-०७९।३।२५र ३५८-०७९।३।३२) �वा��य शाखा �मुख भ� वहादरु कैलाले िव�ालय �वा��य िश�ा काय��मको भु�ानी रकममा
�.१५,०००।- र �यरोग काय��मको �. ८,०५५।- समेत �. २३,०५५।- कर कि� गरी िवतरण गरेकोमा उ� कर रकम दा�खला गरेको �माण पेश नभएकोले उ� कर असूल
गनु�पन� �.

२३,०५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np30 of 49

२७.२ बढी तलव भु�ानी : काया�लय सहयोगी मन वहादरु िबकलाई �ित मिहना �. २१,४८०।- का दरले २०७९ जेठ र आषाढ मिहनाको तलव �. ४२,९६०।- भु�ानी ह�नु पन�मा �.

१,१०,३६०।- भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �. ६७,४००।- असुल गनु�पन� �.

६७,४००

२७.३ औष�ध ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। तर पा�लकाले उ� �ि�यावेगर �. ३१,५०,९७७।- को औष�ध सोझै ख�रद
गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प� पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन भ�े खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन
गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ�, औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको यिकन गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२७.४ �िश�क भ�ा : साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध तथा िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद नं ७.१.१५ �स.नं.४ ले सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार र काय� स� चालन
स�ब�धी खच�को मापद�डमा पा�लका�तरमा क�ा स� चालन वापत �. ७००।- र काय�प� वापत �. ८००।- तोकेको छ जसअनुसार स�ब��धत काया�लयले स�ालन गरेको
ता�लममा सोही काया�लयको कम�चारीले क�ा �लए वापतको पारी�िमक नपाउने तर काय�प�को रकम मा� पाउने �यव�था गरेकोमा िन� नानुसारको ता�लममा काया�लयका
कम�चारीलाइ क�ा �लएको रकम समेत भु�ानी िदएको दे�खंदा काय�िब�ध तथा िनद�िशका अनुसार नपाउने रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.नं.र िमित काय��म �िश�क क�ा
स�या

भु�ानी ह�नु पन�
रकम

भु�ानी भएको
रकम

कर क�ी पिछको बढी भु�ानी
रकम

५३,८९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६८/२०७९/३/६ �वा��य किम�ह�का लािग वृहत पोषण
काय��म

पारस वहादरु
शाही

१४ ८०० १४०० ७१४०

भ� वहादरु
कैला

१४ ८०० १४०० ७१४०

िड�ी वहादरु
वली

१४ ८०० १४०० ७१४०

३४०/२०७९/३/२५ �यूनतम सेवा मापद�ड काय��म पारस वहादरु
शाही

९ ८०० १४०० ४५९०

भ� वहादरु
कैला

९ ८०० १४०० ४५९०

३५०/२०७९/3/२५ १०००िदनका आमाह�लाइ चेतना मूलक
काय��म

उमेश शाही ८ ८०० १२00 २७२०

न�दलाल
महतारा

८ ८०० १२०० २७२०

२०१/२०८९/१/१३ मेडपा काय��म खिग�� कठायत ७ ८०० १५०० ४१६५

ह�र िव क ७ ८०० १५०० ४१६५

२२०/२०७९/२/२६ मेडपा काय��म भरत वहादरु
रोकाया

८ ८०० १५०० ४७६०

नरेश रोकाय ८ ८०० १५०० ४७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ५३८९०

२७.५ राहत िवतरण : कोिभड �भािवत ४०३ जनालाइ १० हजारका दरले राहत िवतरण गन� �. ४० लाख ३० हजार िनकासा भएकोमा वडावाट �सफारीस गरेका ३६० जनालाइ �.

३६ लाख राहत िवतरण खच� गरेको पाइयो। तर िनद�िशकामा एकाघर परीवारका कुनै सद�यले सरकारी िनजी वा अ�य कुनै संघ सं�था वा वदेैिशक रोजगारमा �थायी अ�थायी वा
करारमा रोजगारीको अवसर �ा� गरी आय आज�न गरीरहेका, परीवारको कुनै सद�यले नेपाल सरकारवाट उपल�ध ह�ने अ�य सामा�जक सुर�ा वापतको भ�ा वा नेपाल सरकार वा
नेपाल सरकारको पूण� वा अ�धकांश �वािम�व भएको सं�थावाट िनवृ�ीभरण वा िवदेशी सरकारवाट पे�सन सुिवधा �ा� गरीरहेका,स��त आय वा पैि�क स�प�ीवाट त�कालको
आव�यकता पूरा गन� स�ने अव�था रहेका र �धानम��ी रोजगार काय��म वा नेपाल सरकार �देश सरकार वा �थािनय तहको काय��म वमो�जम यस �योजनको लागी एक पटक
राहतको �पमा नगद �ा� गरेको परीवार राहत �ा� गन� अयो�य ह�ने भिन उ�ेख भएकोमा �सफारीस र िनण�यमा मा�थ उ�े�खत कुराह�को पूण� पालना भएको पाइएन।तसथ�
िनद�िशकामा उ�े�खत शत�ह�को पूण� पालना गरी �सफारीस र िनण�यको आधारमा राहत भु�ानी ह�नु पद�छ।

२८ कृिष तथा पशु

२८.१ विढ भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�ई, �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� तथा खच�को भु�ानी िददंा संल� कागजातह� �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।ऊन िमसन काय��म अ�तग�त ना.�ा.स. खिग��
कठायतले �लएको �. १४,९४,०००।- को संल� पे�क� फ�यौट िवल र ते�रजवाट �. १४,७५,९७७।- मा�को पे�क� फ�यौट भएकोले नपुग �, १८,०२३।- असूल गनु�पन� �.

१८,०२३

२८.२ बा�ा पकेट काय��मः पा�लकाले मेडपा काय��मवाट ६३ गोटा वा�ा �. ९,०६,०००।- मा खरीद गरी िवतरण गरेको छ। बा�ा ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा
िनयमावली, २०६४ बमो�जम �ित�पधा�को मा�यमबाट गनु�पन�मा सोझै ख�रद गरेको छ भने ख�रद भएका पशु उ�त जातको ह�नुपन�, अिनवाय� �पमा �वा��य परी�ण गराई वीमा
गनु�पन� र �ािगङ गरी पारदश� तवरवाट अिभलेख रा�नुपन�मा सो समेत भए गरेको दे�खएन । तसथ� तोिकए बमो�जम पशुह�को �वा��य परी�ण, वीमा तथा �ािग� समेत गरी
काय��म संचालन गन� पा�लकाले �यान पुर् याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का वडाह�मा वाटो िनमा�ण �सचाइ कूलो
िव�ालय घेरावार तथा सडक मम�त लगायतका १६ वटा काय��म स�ालन गरी यस वष� ५३२ जनालाई ८५ दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला बापत
�. ३०१६८४४५।- खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।

३० गाउँपा�लका चालुतफ�

३०.१ २८७ २०७९-१-१६ बढी तलव भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले �वा��यतफ� का करार कम�चारीह�को फागुन र चै� मिहनाको तलव भु�ानी गदा� छुट तलव भिन २७ जनालाई �. ५२,०००।- भु�ानी गरेको छ । िनज २७ जना
कम�चारीको फागुन भ�दा अिघको सबै रकम भु�ानी भईसकेको अव�थामा छुट भिन थप भु�नी िदएको रकम स�व��धत कम�चारीवाट असुल गनु�पन� �.

३०.२ �थानीय भ�ा : नेपाल सरकार म��ीप�रषदको िमित २०७४।१।२१ को िनण�य अनुसार दरव�दी िभ�का करार कम�चारीह�लाई िदने सुिबधा स�व�धी िमित २०७४।१।२५ को
प�ाचारमा करार कम�चारीह�को सेवा सुिबधामा �थानीय भ�ा उ�ेख नभएकोले करार कम�चारीह�लाई महि� भ�ा र �थानीय भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने दे�ख�छ । तर
पा�लकाले करारमा िनय�ु� भएका िन�नानुसार कम�चारीलाई गाउँसभावाट िनण�य गरी �थानीय भ�ा र मह�ी भ�ा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । यसरी पा�लकाले करारका
कम�चारीलाई भु�ानी िदएको �थानीय भ�ा िनयम स�मत नदे�खएको �.

कम�चारीको नाम भु�ानी भएको मिहना दर ज�मा भु�ानी रकम

कानुन अ�धकृत �ी सुिब�त बहादरु शाही १२ १३८१० १६५७२०

क��यटुर अ�धकृत राजन रे�मी १२ ११८१० १४१७२०

डोजर चालक �ी मनलाल लुहार १२ ४७३० ५६७६०

ज�मा ३६४२००

३६४,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ १८९ २०७८-११-२ अि�म कर क�ी नगरेको 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले अ�धकृत छैटौ जयलाल शाहीको पशु तफ� को पे�क� फ�य�ट गदा� िबसान ए�ोभेट
संग �. ८,३४,५३५।- को औष�ध ख�रद गरेको िवल पेश गरेकोमा उ� भु�ानी रकममा १.५ �ितशत अि�म कर �. १२,५१८।- क�ी गरेको नदे�खएकोले उ� कर रकम असुल
गनु�पन� �.

१२,५१८

३२ ७६ २०७८-८-५ मु�य अिभबृि�कर समायोजनको �माण 

पा�लकाले गत बष� सं�जव क���कसनलाई भु�ानी िददा क�ी गरेको मु�य अिभबृ�ी कर राज�वा दा�खला गनु�पन�मा आ�थ�क बष�को अ�तमा दा�खला गन� नसकेको कारण उ�
क��ट��सन क�पनीले मु�य अिभबृ�ी वापतको कर �. २,८२,९००।- �वयंले राज�व दाखाल गरी पा�लका संग शोधभना� माग गरेको र पा�लकाले दा�खला भौचरको आधारमा
उ� रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले भु�ानी रकमको १३ �ितशतले ह�ने कर रकमको ५० �ितशत रकम राज�व दा�खला गरेको �माणको आधारमा शत�ितशत कर
रकम भु�ानी �लएको दे�खएकोले िनज फम�ले भु�ानी �लएको बाँक� कर समायोजन गरेको �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

२८२,९००

३३ स�व��धत फम�लाई भु�ानी 
पा�लकाले मालसमान ख�रद र िनमा�ण काय� लगायत अ�य काय�को खच� रकम भु�ानी गदा� स�व��धत �यि�, फम�, आपुत�कता� र िनमा�ण �यवसायीको नाममा भु�ानी गनु� पन�मा
पा�लकाले ई�धन खच�को िन�नानुसारको रकम भु�ानी गदा� स�व��धत फम�को नाममा भु�ानी नगरी ई�धन स�लाई गन� �यि�लाई भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाले ई�धन
वापत रकम भु�ानी गदा� स�लाई गन� �यि�लाई नगरी स�व��धत फम�को नाममा भु�ानी गनु�पद�छ ।

गो�वरा भौचर नं र िमित फम�को नाम भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी रकम

८३-२०७८।८।१३ ई��सरा आयल �टोर पदम बहादरु रोकाया ८२८७७६

८३-२०७८।८।१३ ईभरि�न �यलु स�लायस� पदम बहादरु रोकाया ३१०२००

१४९-२०७८।१०।१९ बुढीगंगा आयल �टोर पदम बहादरु रोकाया ४९१९५६

२०१-२०७८।११।५ बुढीगंगा आयल �टोर पदम बहादरु रोकाया ४९१९५६

३०४-२०७९।२।६ बुढीगंगा आयल �टोर पदम बहादरु रोकाया ९१४९९४

ज�मा ३०३७८८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ घरभाडा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९४ (१) अनुसार �ेि�य र �ज�ा �तरको साव�जिनक िनकायको हकमा �य�तो िनकाय र �ज�ा �शासन काया�लय �ज�ा िवकास
सिमित र को. ले. िन. का. को सूचना पाटीमा क��तमा ७ िदनको अव�धको सूचना टाँस गरी भाडाको ��ताव माग गनु� पन� र उपिनयम ४ अनुसारको घर भाडा िनधा�रण सिमितले
तय गरेको दर रेटको आधारमा घर भाडा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िबिभ� वडा काया�लय लगायत अ�य काय�का लागी घरभाडा र ज�गा भाडा वापत बापत �.

७,१७,५००।- भु�ानी गरेकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम घरभाडा िनधा�रण सिमितले घरभाडा रकम तय गरेको दे�खएन । पा�लकाले ऐन िनयममा भएको
�यव�थाको पुण� पालना गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

३५ मालसामान ख�रदको लािग कम�चारीलाई पे�क�

३५.१ पे�क� : आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ४९ मा िब�ेतावाट सोझै मालसामान ख�रद गन� नसिकने भई �य�तो मालसमान ख�रद गन�
आ�नो काया�लयको कमचा�रीलाई पे�क� िदई पठाउनु पन� भएमा अ�धकार �ा� अ�धकारीले कारण उ�ेख गरी पे�क� िदन स�ने उ�ेख छ । पा�लकाले साव�जिनक ख�रद ऐन र
िनयमावली बमो�जम ख�रद ग�रने मालसामानको लागत अनुमान तयार गरी उपय�ु ख�रद िब�धको छनौट गरी सोझै िब�ेता संग ख�रद गन� सिकने िन�नानुसारको मालसामान
ख�रदको लािग लागत अनुमाननै तयार नगरी ठुलो रकम कम�चारीलाई पे�क� िदने गरेको दे�खयो । यसरी मालसामान ख�रदको लािग कम�चारीलाई पे��क िदने काया�लाई िनय��ण
गनु�पद�छ ।

गो�वरा भौचर नं र िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क� �योजन पे�क� रकम

४०१-२०७९।३।१४ िनरेश कटेल िवपद तथा राहत सामाि� ख�रद ९६०४००

१८९-२०७८।११।२ जयलाल शाही पशु औष�ध ख�रद ९०००००

३२५-२०७९।२।२६ िनरेश कटेल कपास �शोधन मे�सन ख�रद ३०००००

ज�मा २१६०४००

३५.२ ख�रद सामान मौ�दात : पा�लकाका ना.�ा.स. �ी िनरेश कटेलले �. ९,६०,४००।- पे�क� �लई आ�थ�क बष�को अ�तमा ख�रद गरेका राहत सामाि� म�ये िन�नुसारको
मालसामान िवतरण नभई लेखापरी�ण अब�ध २०७९ भा� स�ममा बाँक� रहेको दे�खएकोले उ� मालसमान िबतरण गरी आवा�यकताको आधारमा मा� थप सामाि�ह� ख�रद
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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सामानको िववरण ख�रद प�रमाण िवतरण बाक� दर ज�मा रकम

जग १२० थान १२ थान १०८ थान ८७.०७ ९४०४

बा�टी १२० थान १४ थान १०६ थान ३६७.२५ ३८९२९

बाटा १२० थान ११ थान १०९ थान २०३.५३ २२१८५

ि�पाल ९० थान २८ थान ६२ थान ३०२६.५४ १८७६४५

ि�पाल ३० थान ० ३० थान २२३०.०८ ६६९०२

िगलास २४० थान ३२ थान २०८ थान २१६.८९ ४५११३

डे�ची १२० थान १५ थान १०५ थान ८६२.२३ ९०५३४

कराई १२० थान १२ थान १०८ थान ७४३.२६ ८०२७२

��टल थाल १२० थान १५ थान १०५ थान २७६.९९ २९०८४

डाडु प�यु २४० थान १६ थान २२४ थान १९८.१२ ४४३७९

कचौरा २४० थान ४० थान २०० थान १३२.७४ २६५४८

ज�मा ६४०९५५

मु�य अिभबृ�ी कर ८३३२४

कुल ज�मा ७२४२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ प� पि�का र सुचना छपाई खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� िमत�यीता अपनाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस बष� िबिभ� �कारका
सुचना �काशन गरेको र सुचना �काशन तथा �सारण गरेको भिन िबिभ� प� पि�का, रेडीयो र अ�य सं�थालाई िबिनयोजन गरेको �. १६,००,०००।– भु�ानी िदएको छ ।
पा�लकाले वोलप� मु�या�न स�व��ध सुचना �काशन बाहेको अ�य िबिभ� सुचना �काशन र �सारण गरेको भिन िबिभ� प� पि�का, रेिडयो र अ�य सं�थालाई रकम भु�ानी गदा�
सुचना �काशन र �सारणको लािग स�झौता गरेको दे�खएन । पा�लकाले सुचना �काशन र �सारणको रकम भु�ानी िददा स�व��धत सं�थासंग स�झौता गरी स�झौता बमो�जम
सुचना �काशन तथा �सारण भएको एिकन गरेर मा� भु�ानी िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३७ मम�त अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९६ अनुसार साव�जिनक िनकायमा रहेको कुनै मालसामान मम�त गनु�पन� भए सोको �ल�खत जानकारी सो िनकायको �मुखलाइ
िदनुपन� र सो को जानकारी �ा� भएपिछ यसै िनयमाव�लको १३ (५) अनुसार लागत अनुमान तयार गन� लगाइ खच� ले�नु पन� �यव�था छ ।काया�लयले गािड मम�त गदा� लागत
अनुमान तयार नगरी र मम�त अिभलेख समेत संल� नगरी यस बष� सवारीसाधन मम�तमा �. १०,११,०९७।- रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ। मम�त खच� ले�दा लागत अनुमान
तयार गन� र मम�त अिभलेख समेत संल� गरी खच� ले�नु पद�छ ।

३८ ई�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� िमत�यीता अपनाउनु पन� उ�ेख छ । �य�तै सुदरुप��चम �देश �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ मा पदा�धकारीलाई उपल�ध गराउने ई�धनको �समा तोकेको छ । पा�लकाले यस बष� ई�धन खच�मा �.

५१,६३,८१८।- खच� लेखेकोमा ई�धन खपतको लगबुक राखेको दे�खएन । पा�लकाले काया�लय �योजनको लािग ख�रद भएको ई�धन म�ये ठुलो रकम पा�लका अ�तग�तका
योजनामा डोजर संचालन गदा� उ� डोजरमा खपत भएको उ�ेख गरेता पिन ई�धन खच�को लगबुकको अिभलेख नराखेको कारण डोजर संचालन र अ�य �योजनमा भएको ई�धन
खपतको एिकन गन� सिकएन । पा�लकाले ई�धन खच�को अिभलेख राखी साव�जिनक खच�मा िमत�ययीता कायम गनु�पद�छ ।

३९ �वयं सेवक िश�क करारमा िनय�ु 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) बमो�जम �थानीय तहलाई िदएको िश�ा स�ब�धी अ�धकारमा गाउँपा�लकालाई िव�ालयमा दरब�दी �सज�ना गन� तथा
िश�क िनय�ु� गन� अ�धकार िदएको दे�खद�न । �य�तै अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब
भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ भने काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ मा अनुमती �ा� ग�र संचालनमा रहेका र कुनैपिन दरव�दी तथा राहात
अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापन गन� अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । उ�े�खत �यव�था िवप�रत पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका िबिभ�
िब�ालयको लािग �वयंसेवक िश�क करारमा िनय�ु� गरी यस वष� �. ९४,९२,८३४।- खच� गरेको छ । मा�थ उ�े�खत �यव�था िवप�रत पा�लकाले आ�नो आ�त�रक आयको
�ोत �यनु भएको अव�थामा करारमा �वयंसेवक िश�क िनय�ु� गरेको कानुन स�मत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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४० �मण खच� 
सुदरु प��चम �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको
काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् ।

अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन पा�लकाको कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
पा�लका िभ� �मणमा गएको अव�थामा समेत �मण खच� भु�ानी गरेको ।

अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले
तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

४१ पँु�जगततफ�  
मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेकोः मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) बमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ
सं�थाले ठे� का वा करार अ�त�गत आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ३०
�ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज� व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहको कर बापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।तर पा�लकाले मू�य
अिभवृि� करको शत �ितशत नै तप�सलका फम�लाई भु�ानी िदएकोले सो को मू�य समायोजन �माण पेश गन� अ�यथा ३० �ितशत असुल ह�नुपन� �.

गो भौ/िमित फम�/िव�ेताको नाम ख�रदको �कार िवल रकम मू.अ.कर ३०%मू.अ.कर

५।०७८।६।१५ िव.एस. इले�ट� ोिन�स ि��टर ख�रद २९००० ३७७० ११३१

७।०७८।६।१५ िकसन फिन��स� हाउस फिन�चर ख�रद ७०७९७ ९२०४ २७६१

४३।०७८।९।५ डायल अपिमिडया �ा.�ल. सूचना �काशन १२६२२५ १६४०९ ४९२३

७९।०७८।१०।१९ िकसन फिन��स� हाउस फिन�चर ख�रद ९४७०० १२३११ ३६९३

१०२।०७८।११।३ �ज.आर. आई. ई. �ा.�ल. �याकहो लोडर र जेनेरेटरको ल.ई. तयारी काय� १७६९९१ २३००९ ६९०३

१५६।०७९।१।५ दाजुभाई ट� ेडस� एच.िड.िप.ई. पाइप ख�रद ४४२०८४ ५७४७१ १७२४१

११८,९३५

�म भौचर
न�बर
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१५७।०७९।१।५ दाजुभाई ट� ेडस� एच.िड.िप.ई. पाइप ख�रद ४४०९०४ ५७३१८ १७१९५

१६९।०७९।१।६ इ�टेल क��यूटर से�टर मेिशनरी औजार ख�रद ३४९४६९ ४५४३१ १३६२९

२२५।०७९।३।१२ डाइम�ड ई क�स�टे�सी �ा.�ल. सडकको IEE ४४१३०० ५७३६९ १७२११

३८।०७९।११।०३ िभलेज डेभलपमे�ट ए�ड विड� क�स�टे�सी खा.पा. आयोजनाको िड.िप.आर.तयारी काय� ४४०६१० ५७२७९ १७१८४

५।०७९।१।४ रेन ट� ेड ए�ड माक� िट� �ा.�ल. सूचना �काशन १०९०१२ १४१७२ ४२५१

१७।०७८।९।५ पप लाइफ िड�जटल �वा��य सूचना साथै आई एस यू सु�ढीकरण काय� १४७१२३ १९१२६ ५७३८

६६।०७९।१।४ सन क��यूटर ट� े िड� मेिशनरी औजार ख�रद १८१४१६ २३५८४ ७०७५

ज�मा ११८९३६

४२ िवल िवजकको भु�ानी

४२.१ 92 २०७९-३-२५ िमित २०७९।३।२१ मा िनमा�ण काय� स�प� न गनु�पन� श�भु सुन�दा मा.िव. जुकोटको भवन िनमा�ण काय� वापत दो�ो रिन� िवल स�म �. ४३६९०३५ र ते�ो तथा अ��तम
िवलको �. ५००२२७३ समेत ए एस क�सट��सनलाई �. ९३७१३०८ भु�ानी िदएको छ।िनमा�ण काय� स�ब�धी रिन� िवल र नापी िकताव परी�ण गदा� १:६ को ढु�ाको पखा�ल
लगाउने काय�को दो�ो िवल स�म ७७.३४ घ.िम. र ते�ो तथा अ��तम िवलको ७.४० घ.िम. समेत ज�मा ८४.७४ घ.िम. को �ित घ.मी. �. ४,१६०।- ले भु�ानी भएको छ।उ�
आइटमको नापी िकताव परी�ण गदा� ते�ो नापीमा ३०० एम.एम.को पखा�लको ि�ड A-A, F-F को २.९० घ.मी., ि�ड C-C, D-D को २.९० घ.मी., ि�ड E-E को २.९० घ.मी.,
ि�ड 1-1 को २.९० घ.मी. र ि�ड 2-2, 3-3, 4-4 को २.९० घ.मी. र टेरेश �फ वालको २.२५ घ.मी. समेत ज�मा १६.७७ घ.मी. को मेशनरी वालको काय� म�ये D1 को २.१३,

D2 को २.१३, W को १.५२, W1 को २.१३, W2 को १.५२, W3 को २.१३, v1 को ०.६० समेत मेशनरी वाल नभएको खुला भागको ज�मा १२.१६घ.मी. घटाई ते�ो
नापीबाट ४.५९घ.मी. को मा� काय� भएको दे�खएकोले सोही बमो�जम मा� खच� ले� नु पन�मा नापी िकतावमा मेशनरी पखा�ल नभएको �याल, ढोका र भे��टलेशनको घटाउनु पन�
खुला भागको गणना फरक पारी ७.४० घ.मी. को खच� लेखेकोले नभएको २.८१ घ.मी. को �ित घ.मी. �. ४७०१ ले बढी भु�ानी भएको �. १३,२१०।- िनमा�ण �यवसायीबाट
असुल ह�नुपन� �.

१३,२१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.२ 2 २०७८-१०-१६ जेरा �संचाई कुलो िनमा�ण काय�को पा�लकाले िमित ०७८।१०।७ मा िनमा�ण काय� स�प� न देखाई आर जे िनमा�ण सेवालाई �. १११४८२६ भु�ानी िदएको छ।भु�ानी सँग
स�ब��धत रिन� िवल र नापी िकताव परी�ण गदा� जेरा �संचाई कुलो िनमा�ण काय�को लािग तपिशल बमो�जम २०४३ के.जी. मा� फलामे ड��ड �योग भएकोमा पा�लकाले
२२२०.२९ के.जी. नापी गरी �ित के.जी. �. १३५.६० ले खच� लेखेको पाइयो।अतः वा�तिवक खपत भएको ड��डको प�रमाण भ�दा १७७.२९ के.जी. फलामे ड��डको �.

२४०४१ बढी खच� लेखेकोले िनमा�ण सेवाबाट असुल ह�नुपन� �. २४०४१

२४,०४१

४२.३ अधुरो िनमा�ण काय�ः पा�लका काया�लयबाट गत वष� ठे� का काय� भएका म�ये संघीय बजेट तफ� का तपिशलका दईु ठे� काको िनमा�ण काय� स�प� न नभै अधुरै रहेका छन।अधुरो
िनमा�ण काय�को स�झौता िमित, स�प� न गनु�पन� अवधी र भौितक �गितको अव�था यस �कार रहेका छन्।

�स.नं. िनमा�ण काय�को नाम िनमा�ण सेवा स�झौता
रकम

स�झौता तथा स�प� न गन�
अवधी

�याद थपको
अव�था

भु�ानी
रकम

भौितक
�गती %

क जेवाले खानेपानी तथा सरसफाई
आयोजना

आर. जे. िनमा�ण सेवा ए�ड अड�र
स�लायस�

३०३०८४१ २०७८।८।१९ दे�ख
२०७९।३।३०

�याद थप
नभएको

१३०५१४७ ४३

ख श�भु सुन�दा मा.िव. जुकोट एन एस क�सट��सन ६१९०३७९ २०७८।८।२१ दे�ख
२०७९।३।३०

�याद थप
नभएको

४७२९३३२ ७६.४

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काम स�झौताको अवधी िभ� पुरा गन� नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले स�ब��धत साव�जिनक
िनकायमा िनवेदन िदनुपन� र काया�लयले सो िनवेदन उपर आव�यक जाँचबुझ गरी गराई कारण उिचत लागेमा �याद थप गन� स�ने �ावधान छ।�याद थप गनु�अिघ स�ब��धत िनमा�ण
�यवसायीले समयमा नै काम स�प� न गन� भर मगदरु �यास गरे नगरेको, कावु बािहरको प�र��थित भए नभएको, काया�लयले उपल�ध गराउनु पन� कुराह� उपल�ध गराए नगराएको
ज�ता कुराह�को िव� लेषण गरेर मा� ख�रद स�झौताको �याद थप गन�पन� कुरा पिन सोही िनयमावलीमा उ�ेख छ भने िनमा�ण �यवसायीकै लापरवाही र हेल�य�ाईको कारण
िनमा�ण काय�मा िवल�ब भएको ठहर भए सोही िनयमावलीको िनयम १२१ बमो�जम पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था पिन रहेको छ।उपरो� दईु िनमा�ण काय�को �े�ता तथा
फाइल परी�ण गदा� दवु ैिनमा�ण काय�को िनमा�ण स�प� न गनु�पन� अवधी २०७९।३।३० स�म रहको, समयमा िनमा�ण स�प� न नभएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �याद थपको िनवेदन
निदएको, िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को काय�ता�लका अनुसार भौितक �गित गन� नसकेको कारण भौितक �गित �मश ४३ र ७६.४० �ितशत मा�ै रहेको पाइयो।अतः
स�झौताको शत� अनुसार भौितक �गित नगरी वषा��त स�म िनमा�ण काय� अधुरै राखेको र �याद थप समेत नगरेकोले िनमा�ण �यवसायीकै लापरवाही र हेलचे��याईको कारण िनमा�ण
काय� अधुरो राखेको दे�खएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ र १२८ तथा स�झौताको शत� अनुसार ह�ने गरी पा�लकाले आव�यक कारवाही गरी िनमा�ण
स�प� न गराउनु पन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ िवल िवजकको भु�ानी
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ को �नयम १२३ मा साव�ज�नक �नकायले र�न� �वल वा अ�य कुनै �वल �वजकको भ�ुानी गदा� स�झौता बमोिजम �ा�व�धक नाप जाँच गर� नापी
�कतावमा उ�लेख भएको वा�त�वक काय� स�पादनको आधारमा भ�ुानी �दनपुन� उ�लेख छ।�े�ता पर��ण गदा� देिखएका �यहोरा यस �कार छन्।

४३.१ 19 २०७८-८-७ कणा�ली नदी मेशनरी वाल िनमा�ण काय�को �. ५३८४०९ मू�यांकन गरी पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई �. ४५०००० भु�ानी िदएको छ।उ� मेिशनरीवाल िनमा�ण काय�को
लािग िप.�स.�स. फर आर.�स.�स. को काय� २.२३ घ.िम., फलामे ड��डको काय� २६२.७३ के.जी., कडा च�ान का�ने काय� १५.६० घ.िम., नरम माटो ख� ने काय� ४.१४ घ.िम.,

कडा माटो ख� ने काय� ६.२० घ.िम. र मेशनरी वालको काय� १४.७७ घ.िम. भएको रिन� िवल तयारी गरी खच� लेखेको िनमा�ण काय� स�ब� नापी िकताव परी�ण गदा� मेशनरी वाल
तफ�  खच� लेखेको १:६ को १४.७७ घ.िम. को काय� भएको नदे�खएकोले नापी काय� नभएको उ� मेशनरी वालको �ित घ.िम. �. १३,७८८.९६ का दरले खच� लेखेको �.

२,०३,६६३।- उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �.

२०३,६६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ भेरीएशनबाट थप काय�देशः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� गनु�पन� काय�ह� �यव�था गरी १०(६) बमो�जम
साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी सकेपिछ लागत अनुमान तयार गन� �ािव�धक भ�दा एक तह मा�थको �ािव�धक वा �ािव�धकको समूहलाई
िडजाइन, ड� इ� समेत जा�न लगाई कुनै �ुटी दे�खएमा �य�तो �ुटी दे�खएमा स�याउन लगाउनु पन� छ।�य�तो िनकायमा मा�थ�ो तहको �ािव�धक नभएमा िवभागीय �मुखले
�य�तो लागत जा�न �यव�था िमलाई िदनुपन� छ भ� ने �यव�था रहेको छ।�य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४(१)(ग) मा िनमा�ण काय�को ड� इ� िडजाइन तथा
�पेिशिफकेशन आिद बद�नु पन� अव�था भई वा नभई स�झौता मू�यको १५ �ितशत स�मको भे�रएशन आदेश �ािव�धक पु��ाई गरी िवभािगय �मुखले गन� स�ने �यव�था छ।
आ�थ�क वष� २०७५।७६ मा लागत अनुमान तयार गरी वोलप�को मा�यबाट �ी शुन�दा म�टे� वरी िनमा�ण सेवा जुकोट बाजुरासँग िमित २०७६।३।१५ मा ख�रद �ि�या �ार�भ
भएको Procurement of Supply, Installation and Construction work of Ferry Boat काय�को �. २४८५९०५.५० (१४.८२ �ितशत) रकमको भे�रएशन आदेश जारी भै
थप काया�देश भएको पाइयो।

सु� लागत अनुमान सु� स�झौता रकम संशो�धत लागत अनुमान संशो�धत ठे� का अंक ज�मा भु�ानी रकम भेरीएशन प� चातको थप भु�ानी

१६७७८२३४ १६७७८११२ २०४५६८६७ १९२५४०१८ १९२१३९७७ २४३५८६५

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को ड� इ�/िडजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी िनयम १४ बमो�जम �वीकृत गराउनु पन� �यव�था छ।
�य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४(१) मा ख�रद स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थितमा कारण खुलाई अ�धकार �ा� त अ�धकारीले
भेरीएशन गन� स� ने �यव�था छ।साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको उपरो� �यव�था अनुसार तयार गरेको लागत अनुमान जाँचबुझ गरी �वीकृित प� चात ख�रद काय�
गराएकोमा भे�रएशन आदेश जारी गनु�पन� अव�था सृजना ह� ँदा सु� स�झौता अंकमा पा�लकालाई �. २४३५८६५ थप �ययभार परेकोले यस फेरी िनमा�ण काय�को शु�को िडजाइन
र लागत अनुमान भरपद� छ भ� ने अव�था दे�खएन।अतः िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा �ुटी गन� �ािव�धकलाई ��य�त कानुनी दायरामा �याउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.३ िनमा�ण काय�मा िवल�बः कवोल अंक �. ५६,३८,८४९।- भएको गाउँप�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण काय�को लािग ३० मिहनामा स�प� न गन� गरी २०७८।३।३ मा
�वामीकाित�क गाउँपा�लका र �ी वं�लामूखी मेनका जे.भी. बीच ख�रद स�झौता भएको �थयो।स�झौता िमितले ३० मिहना िभ� स�प� न गन� गरी ख�रद स�झौता गनु�पूव� िनमा�ण
सेवाले पेश गरेको काय�ता�लकामा भवनको structure को काम �थम मिहनामा सु� गरी १९ मिहनािभ� स�प� न गन�, इ�ा र ढु�ाको गा�ो लगाउने काय� चौथो मिहनामा सु� गरी
१६ मिहना िभ� स�प� न गन�, क�पाउ�ड वाल, से�टी ट�क, सकिपट र अ�य संरचनाको काय� १४ मिहना दे�ख २२ मिहना िभ� स�प� न गन� लगायतका अ�य सव ैकाय� २८
मिहनािभ� स�प� न गरी एज िव�ड ड� इ� २९ मिहना दे�ख ३० मिहनामा जारी गन� उ�ेख छ।तर स�झौता भै काय� सू� भएको िमितले क�रव १४ मिहना �य��त ह� ँदा
काया�ता�लकामा उ�ेख भएका कुनै पिन काय� पुरा नभै भवन िनमा�ण काय�को Sub Structure र केवल िड.िप.सी. को काय�मा� गरी ज�मा �. ४४,५०,२९५।- मा� भु�ानी भएको
छ।स�झौता अनुसारको समयमा िनमा�ण काय� स�प� न गन� र काय� ता�लकामा उ�ेख भएको काय� समय िभ� पुरा गनु� गराउन गा.पा. �शासनले िनमा�ण सेवालाई िवशेष िनद�शन
िदनुपन� दे�ख�छ।

४४ �ित�लपी कर िवजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िव�� गदा� �ापकलाई कर िवजक िदनुपन� उ�ेख छ।मू�य अिभवृि� कर िनयमावली,२०५३
को िनयम १७(१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख बाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५
(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िवजक िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले तपिशल बमो�जमका फम�बाट ख�रद काय� गरी मू.अ. कर भु�ानी गदा� �ित�लपी कर िवजकबाट गरेको
पाइएकोले स� कल कर िवजक पेश ह�नुपन� अ�यथा मू�य अिभवृि� कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �. ७९९७८

गो.भौ.नं./िमित फम�को नाम कारोवारको �कृित िवल रकम मू.अ. कर

१०२।०७८।११।३ �ज.आर. आई. टी. ई. �ा.�ल. ल.ई. तयारी काय� १७६९९१. २३००९

१९७।०७९।२।३० इ�टेल क��यूटर से�टर मेिशनगरी औजार ख�रद ४३८२२१. ५६९६९.

ज�मा ७९९७८

७९,९७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np44 of 49

४५ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र योजना अनुसार २० लाख �पैया स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान
�सलब�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ भने िनयम ८५ मा �. ५ लाख स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान वा िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� सिकने तर
एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �समा भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था
छ।काया�लयले यस वष� पटक पटक गरी िन�न मालसमान �समा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले ऐन िनयममा भएको �यव�था िबप�रत पटक पटक गरी
�समा भ�दा बढीको सोझै ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो. भौ. नं./िमित फम�को नाम ख�रदको �कार रकम

१५६।०७९।१।५ दाजुभाई ट� ेडस� ५० एम.एम.को ६ के.जी. �ेसरको एच.िड.िप.ई. पाइप ख�रद ४९९५५५

१५७।०७९।१।५ दाजुभाई ट� ेडस� िविभ� न साइजको एचिडिपई पाइप ख�रद ४९८२२२

१६९।०७९।१।१६ इ�टेल क��यूटर से�टर मेिशनरी सामान ख�रद ३९४८९९

१९७।०७९।२।३० इ�टेल क��यूटर से�टर मेिशनरी सामान ख�रद ४९५१९०

ज�मा १८८७८६६

१,८८७,८६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ परामश� सेवाको ख�रद
साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� ��त�पधा� �स�मत हुने गर� गन� नहुने उ�लेख छ । साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ७२ मा २०
लाख �पैयाभ�दा कम रकमको परामश� सेवा ऐनको दफा ६(क) बमोिजम मौजदुा सिुचमा रहेका परामश�दाताबाट �लिखत �पमा �ा�व�धक र आ�थ�क ��ताव माग गर� ख�रद गन� स�कने
�यव�था छ। ��ताव माग गदा� स�भव भएस�म ६ वटा र कि�तमा ३ वटा परामश�दातासँग ��ताव माग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� परामश� सेवा ख�रद गदा� बढ�मा ३
वटा कोटेसन माग गर� �न�नानसुारको परामश� सेवा ख�रद गरेको छ ।

गो.भौ.नं/�म�त �ड.�प. आर काय� ल.ई परामश�दाताको नाम स�झौता रकम भ�ुानी रकम

२४।०७८।८।१३ कोटक�टया वेल� बृजको �डजाइन काय� १९८९२९६ आदश� ई. क�स�टे�सी १९७५२४० १९७५२४०

१०२।०७८।११।०३ �याक हो लोडर र जेनेरेटरको ल.ई.तयार� काय� २००००० िज.आर. आई. �ट.ई. �ा.�ल. २००००० २०००००

१५८।०७९।१।५ सईु िजउला क�ती लामा वराङ सडकको
आई.ई.ई. काय�

६७८००० एच आई �व�डस� ए�ड
क�स�टे�सी �ा.�ल.

६७८००० ६७८०००

१८७।०७९।२।१५ पा�लकाको �भ�डयो डकुमे��� तयार� काय� ५२२०७० अनमोल ��य�टभ �म�डया �ा.�ल. ५२२०७० ५२२०७०

२२४।०७९।३।१२ रानी सैन �मग ुसडकको आई. ई.ई. काय� ९९६०८९ रोयल शामरा म�ट� पप�ज
क�पनी

९९५६६० ९९५६६०

२२५।०७९।३।१२ नर�त जंग नरप�त सडकको आई. ई.ई. काय� ४९८७७९ डाईम�ड ई क�स�टे�सी ४९८७७९ ४९८७७९

३८।०७८।११।०३ जेवाले खा.पा.तथा सरसफाई योजनाको
�ड.�प.आर. तयार� काय�

४९७८८९ �भलेज डेभलपमे�ट ए�ड व�क� �
क�स�टे�सी सेवा

४९७८८९ ४९७८८९

३९।०७८।११।०३ श�भ ुसनु�दा मा.�व. जकुोट भवनको �ड.�प.आर.
तयार� काय�

१४००००० टेि�नकल ई. �डजाइन
क�स�टे�सी ए�ड क�स��सन
�ा.�ल.

१३५५३९२ १३५५३९२

ज�मा ६७२३०३०

परामश� सेवा ख�रदका स�व�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नसुार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.१ लागत अनुमान : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश�दाताको लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� गत बष�को न�स�, सोही
�कृितको अ�य काय� गन� िनकायले तयार गरेको न�स�लाई आधार �लई लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� परामश� सेवा ख�रद वापत �.

६७,२३,०३०।- भु�ानी गरेकोमा परामश� सेवाको न�स� �वीकृत गरेको छैन भने लागत अनुमान तयार गदा� गत िबगत बष�को न�स� र अ�य िनकायको सोही �कृितको कामको
न�स�लाई समेत आधार �लएको दे�खएन । यसरी पा�लकाको न�स� �वीकृत नभएको अव�थामा लागत अनुमान तयार गदा� अ�य िनकायले तयार गरेको न�स� �योग गरेको खु�ने
�प�ट �माण संल� नभएकोले पा�लकाले तयार गरेको लागत अनुमान यथाथ� र िमत�ययी छ भ� स�ने अव�था दे�खएन । पा�लकाले �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार
गरी ख�रद काय� िमत�ययी र �ित�पध� वनाउनुपद�छ

४६.२ पा�लकाको जनशि�को उपयोग नगरेको: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका आ�नै जनशि�वाट ह�ने कामको लािग परामश� सेवा �लन नह�ने उ�ेख छ ।
पा�लकाले उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग मा� �ित�पधा�को मा�यमवाट परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा पा�लकामा काय�रत जनशि�वाट उ� काय� ह�न नस�ने
�प� कारण वेगर परामश� सेवाको ख�रद गरेको दे�खयो । पा�लकाले काया�लयको जनश��वाट काय� ह�न नस�ने अव�थामा मा� परामश�दाता संग ख�रद गनु�पद�छ ।

४६.३ पेशागत दािय�वको िबमा नगरेको: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमो�जम परामश�दाताले स�झौता गरेको ३० िदन िभ� स�झौताको कुल रकम समे�ने गरी
साव�जिनक िनकायलाई िनशत� भु�ानी ह�ने पेशागत दािय�व िवमा (�ोफेसनल �याव�लटी ईन�योरे�स) पेश गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४, को िनयम
८२(७) मा उ�ेख छ । पा�लकाले परामश� सेवा स�व�धी काय�का लािग स�झौता गरी �. ६७,२३,०३०।- रकम भु�ानी गरेकोमा परामश� सेवा काय�को ऐन िनयममा भएको
�यव�था बमो�जम पेशागत दािय�व िवमा गराएको दे�खएन । पा�लकाले ख�रद कानुनको पालना गरेर मा� ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

४७ ज�गा �ाि� 

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा साव�जिनक कामको लािग ज�गा �ा� गन� अ�धकार नेपाल सरकारलाई ह�ने तथा �देश वा �थानीय तहको लािग ज�गा उपल�ध गराउन
नेपाल सरकार सम� अनुरोध गनु� पन� �यव�था छ । ऐनको दफा २३ मा नेपाल सरकारको नाममा �ा� भएको ज�गा नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गरी मालपोत लगत क�ा
गनु� पन� ह��छ । ऐनको दफा १३ अनु�प गिठत मुआ�जाको रकम िनधा�रण सिमितको �सफा�रसमा ज�गाको मुआ�जा रकम भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय सरकार
स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ढ) मा �थानीय तहले साव�जिनक कामको लािग ज�गा �ा� गन� स�ने र मुआ�जा िनधा�रणको लािग सह�जकरण गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले यो वष� ज�गा �ा� गरेकोमा मालपोत काया�लयको �यूनतम मु�याि�त दरमा मुआ�जा रकम िनधा�रण गरी सोझै रकम स�ब��धत ज�गाधनीलाई �.२९,२१,१८४।-
भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाले ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनको अनुशरण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ ९१ २०७९-३-२९ सशत� पँ�जगततफ�  
काय� स�प� �ितवेदन - िश�ा तथा मानव �ोत िबकास के��को काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ मा िब�ालयको लािग भौितक िनमा�णको अनुदान िददा काय� स�प�
गरेप�चात नापी िकताव भरी काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताको रकम भु�ानी गन� उ�ेख छ । तर रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त िब�ालयको
भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय�को लािग पा�लकाले सुय�दय आधारभुत िब�ालयलाई स�झौता बमो�जम भवन िनमा�ण काय� स�प� नभएको अव�थामा िश�ा तथा मानव �ोत
िबकास के��को िमित २०७९।३।१७ को प� अनुसार स�व��धत िब�ालयलाई िनकासा पठाएको दे�ख�छ भने पा�लकाले भवन िनमा�ण काय�को लािग िब�ालयलाई िदएको पे�क�
रकम समेत िनमा�ण काय�को नापी, िवल र �ािव�धकको मु�या�न तथा �सफा�रस वेगर नै पे�क� फ�य�ट गरेको दे�ख�छ । २ कोठे भवन िनमा�ण काय�को लािग सुय�दय आधारभुत
िब�ालयलाई िनकासा भएको रकम �.१८,००,०००।- (पे�क� फ�य�ट रकम समेत) को िनमा�ण काय� लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन स�प� भएको �ितवेदन पेश नभएकोले
पा�लकाले अनुगमन गरी तोिकएको िनमा�ण काय� स�प� भएको काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१,८००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार तोिकएको �यादिभ� पे�क� फ��यौट गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ५२ मा
फ�य�ट ह�न बाँक� पे�क�लाई लेखापरी�णको �ितवेदनमा समावेश गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िदएको िन�नानुसारको पे�क� आ�थ�क बष�को अ��यस�म फ��यौट नभई बाँक�
रहेकोले िनयमानुसार असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �.

�स नं पे�क� �लनेको िववरण �योजन �याद नाघेको पे�क� �याद ननाघेको पे�क�

१ िदनेश िनमा�ण सेवा (गत बष�को अ�या) मोिवलाईजेसन पे�क� २२०९०४०

२ �ी बंगलामुखी मेनका जेभी मोिवलाईजेसन पे�क� ३७३५०००

३ �शंशा िनमा�ण सेवा ए�ड अड�र स�लायस� अ�य ५२२००

४ �शंशा िनमा�ण सेवा ए�ड अड�र पलायस� अ�य १७६०००

५ पुव� जंग शाही िबिबध १२०००

६ भ� वहादरु केला �वा��य २४५०००

७ भ� वहादरु केला �वा��य १०००००

ज�मा ५८५२०० ५९४४०४०

कुल ज�मा पे�क� ६५२९२४०

५८५,२००

५० कोिभड १९ खच� 
पा�लकाले कोिभड १९ महामारी िनय��ण तथा �यव�थापनको लािग छुट� खाता खोली उ� खातामा िविभ� िनकायबाट �ा� आ�दानी र पा�लकावाट िविनयो�जत रकमको छु�ै
लेखा राखी सोबाट खच� गनु�पन�मा चालु खच�बाट कोरोना स�ब�धी खच� लेखेको दे�खएता पिन कोरोना १९ को लािग भएको खच�को अिभलेख नराखेको र लेखापरी�णको �ममा
कोिभड १९ स�व��ध खच�को आय �ययको िववरण माग गदा� �ा� नभएकोले उ� खच�को स�व�धमा थप िब�लेषण गन� सिकएन ।
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५१ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । पा�लकावाट लेखापर��णको �ममा बे�ज ुस�पर��णको ला�ग अनरुोध भई नआएकोले स�पर��ण ग�रएको छैन ।

५२ अ�ाब�धक बे�जु 

यस पा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपर��णबाट कायम बे�जू (D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

१५९८५८ ० ५४१९३ ० २१४०५१
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