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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : िहमाली गाउँपा�लका, बाजुरा , िहमाली गाउँपा�लका , बाजुरा

काया�लय �मुख राज बहादरु भ�डारी २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख मिन राम ख�ी २०७८-९-२९

बे�जु रकम २५,७८५,८४४

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,१७,६७,५८३

आ�दानी खच�
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अ�य आय ६,६८,८५,५८०.७
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बाँक� मौ�दात १,८८,४६,२६१.६५
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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 पा�लकाका स�वि�धत पदा�धकार�ह� सँग छलफल भई कायम हुन आएका �यहोराह� �न�नानसुार छन्:

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा अ��म कर क�ी नगरेको, नपाउने बैठक भ�ा भ�ुानी भएको, बढ� भ�ुानी भएको रकम र काय��म पे�क� �फता� गरेको रकम समेत ज�मा �. १३,१९,५१२।- असलु भई
राज�व दािखला भएको छ ।

३ 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 ७ वडा, ३८ सभा सद�य, ८३०.३३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १०५०३
जनसं�या(राि��य जनगणना २०७८ को �ारि�भक �ववरण अनसुार) रहेको छ ।

४ िव�ीय िववरण एवं आय �यय िववरणको िव�लेषण

४.१ एिककृत आय �ययको िववरण : यस पा�लकाको आ�थ�क बष� २०७८।७९ को आय �ययको िववरण िन� नानुसार छ ।

आयतफ� �ययतफ�

�स.नं. िववरण रकम �स.नं. िववरण रकम

१ गत बष�को �ज�मेवारी २१७६७५८३.०० १ चालु खच� २०१५२१६९८.४०

२ राज�व बाँडफाड वाट �ा� ६२२३६१०३.९७ २ पँु�जगत खच� १२३७८०५६२.९२

आ�त�रक १३०७९००.९६ ३ अ�य खच� ८९८२९७४४.४

संघीय ५९६०१६१३.७४ सामा�जक सुर�ा ४३६५३७९३.००

�देश १३२६५८८.९७ िबषयगत िनकाय ५१३९७०७.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ संघीय अनुदान २७१२५४०००.०० कोष खच� १३२७५८७१.८०

समानीकरण ७७००००००.०० धरौटी िफता� ४६५०१३५.००

सशत� १७३४५४०००.०० अनुदान िफता� खच� २३११०२३७.६०

समपुरक २०८०००००.००

िबशेष ०.००

४ �देश अनुदान ११८३५०००.०० ४ ब�क मौ�दात १८८४६२६१.६५

समानीकरण ५३०९०००.०० ब�क खाता मौ�दात १०८९९२१६.६९

समपुरक ४०२६०००.०० धरौटी खाता ५८४९६४०.२६

िबशेष २५०००००.०० कोष खाता २०९७४०४.७०

५ अ�य आय ६६८८५५८०.७०

सामा�जक सुर�ा ४३६५३७९३.००

िबषयगत िनकाय ५१३९७०७.००

धरौटी २५३०९९५.००

कोषतफ� को १५५६१०८५.७०

अ�य

ज�मा ४३३९७८२६७.३७ ज�मा ४३३९७८२६७.३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ ि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 ।
�थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात बीच �. ७०,५५,९७२।- ले फरक दे�खएको छ ।
पा�लकाले (SuTRA) मा सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण र संघतफ� को अ�तरसरकारी अ��तयारीको रकम समावेश गरेको छैन ।
पा�लकाको आ�त�रक राज�व खाताको ब�क मौ�दात �. १,९०,९९०।८० रहेकोमा उ� मौ�दात रकमलाई आय �यय िववरणमा समावेश गरेको 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 ।

४.३ �ज�मेवारी फरक परेको : 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 । तर पा�लकाको
लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �. २,८३,४७,१२२।३८ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. २,१७,६७,५८३।- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार
लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ६५,७९,५३९।३८ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� �.

६,५७९,५३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.४ 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 । पा�लकाले �े�ता र ब�क बीच फरक परेको रकमको िहसाव िमलान गनु�पद�छ ।

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

१ स�� चत कोष ९०१०० १०८९९२१६ १०८०९११६

२ चालु खाता ० ० ०

३ पँूजीगत खाता ५२९७२५८ ० ५२९७२५८

४ धरौटी खाता ५८४९६४० ५८४९६४० ०

५ आ�त�रक राज�व खाता १९०९९० १९०९९० १९०९९०

६ िबिबध खच� खाता ५५३२९० २०९७४०४ १५४४११४

ज�मा ११९८१२७८ १९०३७२५० ७०५५९७२

५ 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।

�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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�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 ।
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 गन� गरेको पाईएन ।
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 ।
वातावरणको 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
मालसामसान 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� नगरेको 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 ।
आ�थ�क बष�को अ��यमा मा� पे�क� फ�य�ट गन� गरेको ।
पा�लकाले कुनै पिन वडामा मालपोत शु�क नउठाएकोले मालपोत शु�क उठाई राज� व दा�खला गनु�पद�छ ।

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।

६ बजेट‚ काय��म तथा योजना

६.१ 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 �मुख �ी गोिव�द बहादरु म�ले िमित २०७८/०३/१० गते
�. ३४ करोड ४९ लाख ६४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८/३/१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८/३/१५ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.२ �े�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 ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३४८५००३० ३३०९१३४८ १०.१९

२ पूवा�धार िवकास ७०६९४५२२ ५६९६१६५५ १७.५४

३ सामा�जक िवकास १८३९०७५०० १६४८४०८२७ ५०.७५

४ सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े� ६४५४००० ६१३४९६५ १.८९

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ७४१४०७५० ६३७७३४६४ १९.६३

ज�मा ३७१०४६८०२ ३२४८०२२६० १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िबिनयोजन गरेको बजेट वाट यस बष� भएको कुल खच� म�ये सबैभ�दा बढी खच� सामा�जक िवकासमा ५०.७५ �ितशत र घटीमा सुशासन तथा अ�तरस�व��धत
�े� १.८९ �ितशत रहेको छ । पा�लकाले अ�य �े� भ�दा पुवा�धार िबकासको �े�मा वजेट िविनयोजन तथा खच�लाई बृ�ी गनु�पद�छ ।

६.३ खच� िब�लेषणः पा�लकाको यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. १३ लाख ७ हजार, राज�व बाँडफाँड, अनुदान र गत बष�को अ�या समेत �. ३५ करोड ९१ लाख २३ हजार आ�दानी भएकोमा
चालु तफ�  �. २० करोड १० लाख २१ हजार र पँू�जगत तफ�  �. १२ करोड ३७ लाख ८० हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.४० �ितशत रहेको छ । यसबष�
पदा�धकारी सुिबधामा �. ६३ लाख २३ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको तुलनामा पदा�धकारी सुिबधा खच� ४८४ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६२ �ि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
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६.४ 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

४९ १० १५ १२ १२ ३ १०१

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� १० हजार दे�ख ५० लाख स�मका ज�मा ९८ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ४९ 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 ।

६.५ ल�य �गित : पा�लकाले �वीकृत काय��म अनुसार ल�य �गित हा�सल गनु�पद�छ । पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार यस बष� कुल १७२ योजना म�ये १३ योजनामा शु�य �गित, २ योजनाको
२५ �ितशत भ�दा घटी �गित �गित भएको दे�ख�छ । पा�लकाले �वीकृत काय��म अनुसार �गित हा�सल गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

काय��म सं�या १७२ १३ २ ० १५७

�म भौचर
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६.६ 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� २०१०२१६९८ २९१०५५३९ ४५२९४१४९ १२६६२१७०९

पँू�जगत खच�तफ� २३३७८०५६२ ३५२४७३० २७८१०९८९ ९२४४४८४२

ज�मा ३२४८०२२६० ३२६३०२६९ ७३१०२१३८ २१८८६६५५१

�ितशत १०० १०.११ २२.५१ ६७.३८

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार बािष�क �.  ३२   करोड ४८ लाख िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ३ करोड २६ लाख अथा�त ११.११ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ७
करोड ३१ लाख, अथा�त २२.५१ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. २१ करोड ८८ लाख, अथा�त ६७.३८ �ि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 ।

६.७ 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 ठुलो रकम खच� गरेको छ । पा�लकाले यस बष� गाउँपा�लका पँु�जगततफ�  २१ मठ म��दर िनमा�ण
काय�को लािग �. ७२,१०,०००।-वजेट िविनयोजन गरेकोमा �. ६८,५९,८३३।-खच� भएको छ । पा�लकाले य�तो �कृितको अनु�पादक खच�लाई िनय��ण गरी अ�य पुवा�धार िवकासमा खच�
गनु�पद�छ ।

काय��म। योजनाको नाम िविनयोजन खच�

लाटा म�ा म��दर िनमा�ण १५०००० १४८७१७

ऐडी म�ा म��दर धाम िनमा�ण १००००० १०००००

िह�सा म��दर गु�वा िनमा�ण ३००००० २९७६०४

�मदेव म��दर िनमा�ण १००००० ९९३२८
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�स�पुरी म��दर मम�त ८०००० ८००००

म�ा म��दर िनमा�ण िहमाली ५ ९००००० ८८९४७०

ब�य ुम��दर िनमा�ण िहमाली ६ ५००००० ५०००००

काल�सलो म�ा म��दर िनमा�ण िहमाली ६ ४००००० ४०००००

खपर म��दर िनमा�ण िहमाली ६ ६००००० ५८५७००

सुिकल हैश म��दर िनमा�ण िहमाली ६ ७००००० ७०००००

देिबधुरा म��दर िनमा�ण िहमाली ४ १००००० ९८०९५

जनजाती म��दर िनमा�ण िहमाली ३ ४००००० ४०००००

धम�देव म��दर िनमा�ण िहमाली ४ वोता� ७४०००० ७३९४४६

लवासुर म��दर िनमा�ण िहमाली २ कोटीगाउ ६००००० ५९६४७३

�कोन म��दर िफ�ड मम�त तथा िनमा�ण १००००० १०००००

बोता� �वारम�ा म��दर िनमा�ण १९०००० १९००००

भराल म��दर िनमा�ण िहमाली ५ ४५०००० ४३५०००

बाला फुिग म�ा म��दर िनमा�ण िहमाली ७ २००००० ०

नेपाली टोल म�ा म��दर िनमा�ण िहमाली ७ २००००० २०००००

�िगन म�ा म��दर िनमा�ण १००००० ०

कैलाश म��दर िनमा�ण िहमाली १ ३००००० ३०००००

ज�मा ७२१०००० ६८५९८३३
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७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

७.१ �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 । नगरपा�लकामा �मुख
�शासक�य अ�धकृत सिहत ८३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म ७ 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 ७६ 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 ।

७.२ 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 �वयंसेवक िश�क समेत
ज�मा ४२ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १,०१,८३,०८०।-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 पदमा ७ जना कम�चारी करारमा िनयिु� गरी बष�भरीमा �. २१,७२,३६०।- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

२,१७२,३६०

७.३ वडा सिचवको पदपूित� : पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको ७ दरब�दी भएकोमा सबै पद �र� भएको दे�खयो । सेवा �वाह गन�
�मुख �ज�मेवारी रहेका सव ैपदमा पदपुत� नभई �र� रहेको र उ� पदमा अ�य सेवाका कम�चारीलाई �ज�मेवारी िदई काय� संचालन गरेको दे�खयो । पा�लकाले वडा सिचवको पदपुत� गरी
गुण�तरीय सेवा �वाह गनु�पद�छ ।
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७.४ सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता
अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था बमो�जम ५९ वटा ऐन, िनयम, काय�िव�ध लगायतका कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा रहेका छन् ।
यस वष� नगरपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ७०७ ७०७

मृ�यदुता� ७९ ७९

बसाईसराई दता� २४ २४

िववाह दता� २०४ २०४

स�ब�धिव�छेद दता� 0 0

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण ० ०

कालोप�े सडक िनमा�ण ० ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा �वाह म�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

७.५ क�याणका�र 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�याणकारी कोषमा कुनै पिन रकम ट� ा�सफर गरेको र
कोषको संचालन स�ब�धी कुनै पिन ऐन कानूनको समेत �यव�था भएको दे�खएन

८ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 57

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 ।

८.२ कानून र स�ालन ��थित – �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 गराएको छ । पा�लकाले म��ालयवाट �ा� नमुना कानुनह�को आधार मानी यस बष� स�म सभावाट ५९ वटा ऐन/िनयम/नीित र काय�िब�ध पा�रत भएको दे�ख�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 । साथै आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा समेत गठन गरेको 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 अनुदान �ाि�‚ िफता� र अनुगमन
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९.१ अनुदानः 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 २०७९ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई �. २,३१,१०,२३७।६० बाँक� रहेकोमा उ� रकम
िफता� गरेको दे�ख�छ ।

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

संघीय सरकार शसत� चालु १२२२८०९५.८६

शसत� पँु�जगत ६८५६१४१.७४

�देश सरकार समपूरक ४०२६०००

ज�मा २३११०२३७.६०

९.२ 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।

१० आ�थ�क सहायता तथा िववध 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 खच� �. २० लाख ६५ हजार खच� गरेकोमा सो म�ये खाना खाजा खच� मा �. १४ लाख ३६ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको शत
�ितशत हो । पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१०.२ अनु�पादक खच� – साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा पा�लकाले िबिभ� िक�समका अनु�पादक �योजनमा खच� गन� गरेको दे�खयो ।
पा�लकाले यस बष� फुटवल �तयोिगत संचालनको लािग िहमाली यथु क�वलाई �. ३,७४,०००।- भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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१०.३ औष�ध उपचार खच� : पा�लकाले यस बष� िवप� �यि�ह�लाई औष�ध उपचार खच� वापत �. १०,१७,७९०/- रकम उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले औष�ध उपचार वापतको रकम भु�ानी
िददा उ� रकम �ा� गन� �यि�को अिभलेख राखी बािष�क �पमा अ�ाब�धक गरेको दे�खएन । जसवाट आ�थ�क सहायता रकम भु�ानीमा दोहोरोपना ह�न स�ने ह� ँदा पा�लकाले आ�थ�क सहायता
उपल�ध गराएको ��येक बष�को अ�ाब�धक अिभलेख राखी य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

११ साव�जिनक स�पितको संर�ण

११.१ 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 ।

११.२ 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 पाइएन ।पा�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 ।

१२ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
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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� ९७ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी �. ९,३२,११,६३७÷ भु�ानी गरी काय� स�प� न गराएकोमा
उ�े�खत सिमितह� ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाइएन।�य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स� चा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� न� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प�
प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय �ययको
लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ।

१२.२ 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 लघु जलिव�ुत भवनको िनमा�ण ज�ता जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको
दे�खयो। य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

१२.३ 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 नग�रएको 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।

१२.४ 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 ।
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१२.५ 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। पा�लकाले िविभ� आयोजना, काय��म स�ालन गन� स�ब��धत उपभो�ा सिमितसँग
गरेको स�झौता बमो�जम ५ �ितशत मम�त संभार कोषको रकम क�ी गन� गरेको र यस बष�को अ�तमा उ� कोषमा �. २०,९७,४०४।÷ मौ�दात रहेको दे�ख�छ । पा�लकाले मम�त संचार कोषमा
ज�मा भएको रकम कुनै योजना मम�त संभार गनु�पन� भएमा उ� रकम खच� गरी िनमा�ण भएका योजनाको मम�त संभार काय� �भाबकारी �पमा 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।

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� पन� �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।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 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 बाक�
पे�क�लाई लेखापरी�णको �ितवेदनमा समावेश गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस बष� िदएको िन�न �याद नाघेको पे�क� आ�थ�क बष�को अ��यस�म फ�य�ट नभई बाँक� रहेकोले िनयमानुसार
असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �.

�स नं पे�क� �लनेको िववरण पे�क� रकम

1 लु��वनी ई��जिनय�रङ �ा.�ल. ६०००००

६००,०००

१४ धरौटी िफता�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४(२)क मा िवल िवजकको भु�ानीमा कि� ग�रएको �रटे�सन मिन वापतको ५ �ितशतले ह�ने रकम धरौटी िफता� गदा� कर काया�लयमा कर
िववरण पेश गरेको �माण पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले धरौटी िफता� गदा� आिषश क�सट��सन ए�ड अड�र स�लायस� �ा.�ल. (६०२५०३६५१) मू�य अिभबृ�ी कर समायोजन प� संल�
नग�र धरौटी रकम �. ६,२९,७११।- िफता� गरेको दे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

६२९,७११

१५ पदा�धकारीको सुिवधा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 57

१५.१ �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 गाँपा�लकाबाट यस बष�
पदा�धकारीको सुिबधमा िन�नानुसारको �. ६३,२३,६०५/- खच� भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य� काय�पा�लका सद�य सभाका सद�य ज�मा

१ यातायात खच� ११०००० १०८००० १६८००० ० ० ३८६०००

२ टे�लफोन,मोबाइल ६६००० ६०००० २९०५०० २१६००० ५२६००० ११५८५००

३ पु�तक,प�ीका,
ई�टरनेट

५५००० ५४००० ३३२००० २१६००० ५२६००० ११८३०००

४ सम�वय तथा सहजीकरण ९९००० ८४००० ४९८००० ३६०००० ७४०१०५ १७८११०५

५ अित�थ स�कार ११०००० १०८००० ५८१००० ० ० ७९९०००

६ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

३८५०० ३६००० १६८००० १४२००० २६४००० ६४८५००

७ चाडपव� खच� २५००० २२५०० ११२००० ५४००० १५४००० ३७६५००

ज�मा ५३०५०० ४७२५०० २१४९५०० ९८८००० २२१०१०५ ६३२३६०५

१५.२ पोशाक खच�ः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसुची १ मा गाउसभाका सद�यह� पोषाक खच� सुिबधा उपल�ध गराउने �यव�था छैन । तर
पा�लकाले गाउ सभाका सद�यको लािग १४ सेट पोषाक ख�रद गरी �. १,०४,३००।÷ खच� लेखेको छ । यसरी ऐनमा नभएको सुिबधा उपल�ध गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

१०४,३००

�म भौचर
न�बर
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१५.३ बैठक भ�ा : सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो 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,

असार र गाउ सभाको समेत िन�नुसार वठैकको बैठक भ�ा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले काय�पा�लका सद�य १५ जनालाई २ मिहनामा ४ पटकको बैठक भ�ा भु�ानी िदनुपन�मा
िन�नानुसार ७ पटकको बैठक भ�ा भु�ानी िदएकोले पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी कानूनले तोके भ�दा ३ पटकको बैठक भ�ा बढी भु�ानी गरेको �. ४५,०००/- मा कर रकम घटाई �.

३८,२५०/- स�व��धतवाट असूल गनु�पन� �.

गो�वरा भौचर नं. र िमित बैठकको िववरण बैठक सं�या भु�ानी रकम

३०१-०७९।३।१५ काया�पा�लका बैठक ४ ६००००

३०१-०७९।३।१५ गाउसभा बैठक २ ३००००

३५०-०७९।३।२५ काया�पा�लका बैठक १ १५०००

ज�मा ७ १०५०००

३८,२५०

१६ �कोप �यव�थापन

१६.१ 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 �यव�थापन सिमित गठन गरेको भएतापिन बैठक ब�ने तथा अ�य काय�ह� �भाबकारी �पमा
गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकए बमो�जम गठन भएको सिमितको िनर�तर बैठक बसी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ।

१६.२ 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 िवपद्
�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 िवपद्
�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।

�म भौचर
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१६.३ 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 ।

१७ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय

१७.१ कर अनुमान र संकलनः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एिककृत स�पित कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िबटौरी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । आय शीष�कमा यस वष� ��ेपण गदा� शीष�कगत नगरी एकमु� आय �. ५३,५०,०००।- ��ेपण गरेकोमा काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार �. १३,०७,९००।-
(२४.४५ �ितशत) मा� संकलन भएको दे�ख�छ । वा�तिवक आय संकलन घटी दे�खएबाट आयको अनुमान यथाथ�परक दे�खएन । आय अनुमानलाई व�ैािनक बनाई ��ेिपत आय संकलन
गन�मा पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

१७.२ र�सद िनय��ण खाताः यस पा�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, यस बष�को ख�रद गरेको ठेलीको आ�दानी खच� र बाँक� ठेली दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेकोमा अिभलेख पूण� दे�खएन।पा�लकाले र�सद ठेलीह�को
आ�दानी खच� र बाँक�को िववरण �प� गरी र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ राज�व अिभलेख 

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 खडा गनु�पन� 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 । पा�लकाको िन� नानुसारको वडाले तप�सल बमो�जम ६ ठेली र�सद बु�झ �लएकोमा उ� ६ ठेली लेखापरी�णको �ममा माग गदा� �ा� भएन । अत �योग भएको नगदी र�सद वाट असुल
भएको राज�व एिकन गरी संिचतकोष दा�खला गनु�पद�छ ।

वडा नं. ठेली िववरण कैिफयत

१ नगिद र�सद ६०० दे�ख ७०० र १९०० दे�ख २००० स�म लेखापरी�ण अवधी २०७९।५।२१ स�म पिन पेश नभएको

२ नगदी र�सद ५०० दे�ख ६०० स�म

५ नगिद र�सद ३०० दे�ख ४००, ९०० दे�ख १००० र १२०० दे�ख १३०० स�म

१९ 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।

२० 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 तोक�एको दरमा नघटने गरी शु�क लगाईने र असूल गरीने
उ�ेख छ । यस पा�लकाले यस वष� कुनै पिन दह�र बह�र शु�क असुल भएको दे�खएन ।

२१ जिडबुटी िनकासी कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(घ)(४) मा जिडबुटी, कवाडी र जीवज�तु कर िनधा�रण र संकलन स�ब�धी �यव�था रहेकोमा यस पा�लका अ�तग�तको वडा
नं. १, २ र ३ न�बर वडामा जिडबुटी �चुर मा�ामा पाउने भएकोले जिडबुटी िनकासीमा कर िनधा�रणतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ र् याफिट� सेवा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(घ)(३) मा �थानीय तहले ट� ैिक�, हाईिक�, �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 िहमाली गाँउपा�लकाको साझेदारीमा जलया�ा (र् याफिट�) संचालन गन� २०७६।९।२० मा 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।
र् याफिट�को �चुर संभावना बोकेको यस �े�को पूण� पूवा�धार तथा �यव�थापन माफ� त धेरै पय�टक आकष�क गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ र आय �यय एिकन गरी लाभांश िवतरण गनु�पद�छ।

२३ सामा�जक सुर�ा एवं संर�णतफ�

२३.१ 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 �ैमा�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।

२३.२ लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गन�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� ग�रहहेका 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� ना�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�य ुभएकाह�को लगत क�ा नगरेकोले उ�े�खत कानुनको पालना भएको छैन। तसथ�, विढ िनकासा भए/नभएको यिकन
ह�न सकेन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ 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 ।

२५ 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। साथै पा�लकाले साव�जिनक सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार
भ�ा िवतरण गरेको छ।

२६ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ भ�ा िवतरण 

यस स�ब�धी दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्।

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा न�बर २२ मा बै�को छनौट गरी स�झौता गदा� स�झौताको शत�मा बै�ले िन�कृय (Dormant) खाताको िववरण ��येक साउन
र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन�, पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा बै�ले १५ िदन िभ� ज�मा गरी ��येक खातामा रकम दे�खने िववरण (Reverse Feed) सिहत
बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र बै�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गरी सकेपिछ भ�ा िवतरणको िववरण अनुसूची ८ अनुसार बै�बाट �ा� गनु�पन� ज�ता
�यहोरा उ�ेख छ। तर, बै�ले उ�े�खत िन�कृय खाता, Reverse Feed र भ�ा िवतरणको िववरण पा�लकालाई उपल�ध गराएको छैन। तसथ�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा स�ब��धत
�यि�लाई तोिकएको दरले िवतरण भए/नभएको यिकन गन� सिकएन।काया�लयबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खातामा भु�ानी िनकासा प�चात मृ�य ुभएका लाभ�ाहीह�को बाँचेको
अव�धको रकम भु�ानी गरी रो�का रहेको रकम यिकन गरी संघीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ।
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।

२८ 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 नगरेको र 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 समूह िववरण �ैमा�सक भु�ानी रकम

वडा नं. ७

ह�रलाल उपा�याय (१९९२१२३०५७२६४) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।१२।२५ ते�ो र चौथो २४०००

भ�अ�धकारी (२००१११०३००६०१) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।३।२५ चौथो १२०००

�रउले ढोली (२०००१२३१६८१४६) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृयू िमित २०७९।३।१६ चौथो १२०००

१६४,६८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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देवीलाल उपा�याय (२००४०३०६००८४५) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।४।३० पिहलो र दो�ो २४०००

वडा नं ६

�ीभ� पा�डे (१९९९१२३१३४६७६) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृयू िमित २०७९।१।२२ चौथो १२०००

लालभ� दमाई (२०१२०३१४००१५५) �ये� नाग�रक (द�लत) मृ�यू िमित २०७८।१२।३० चौथो ७९८०

नानी साक� (२०१५१००२०१२८२) �ये� नाग�रक (द�लत) मृ�यू िमित २०७८।११।२१ ते�ो र चौथो १५९६०

बाँका साक� (१९९५१२३११३३५९) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७९।१।१० चौथो १२०००

शेर बहादरु शाही (२०१९१२३०३१६४१) ख वग�को अश� मृ�यू िमित २०७८।११।१९ ते�ो र चौथो १२७६८

दलिवर दमाई (२०१०१२३०७२) �ये� नाग�रक (द�लत) मृ�यू िमित २०७८।९।२ ते�ो ७९८०

वडा नं. ५

िवउरा बुढाथापा (१९९२०९२०००१४७) अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।१२।१ ते�ो र चौथो भु�ानी २४०००

ज�मा १६४६८८

२९ िश�क दरब�दी एवं पदपुित� 
�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 २३
सामुदायीक ि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

1 बिडमा�लका मा.िव. �धम ११ ११ २ ५३१

2 शैले�वरी मा.िव. फैती ९ ९ ३ २२७

3 जनता मा.िव. बाँधु ४ ४ ३ २०८

4 भवानी मा.िव. धुलाचौर ३ ३ ० २९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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5 बागे�वरी मा.िव. �िगन ४ ४ २ ३५१

6 िब��याँ मा.िव. िब��याँ ७ ७ ४ ३१६

7 खोलीडाँडा आ.िव. पाँडी ५ ५ १ २५७

8 जन�योती आ.िव. �धम ० ० ० ११८

9 च��डका आ.िव. बो��ढक ३ ३ ३ ७४

10 नेपाल राि�� य आ.िव. बोता� ३ ३ १ १२८

11 मंगलमय आ.िव. नदापाटा ३ ३ २ ८४

12 सर�वती आ.िव. ब�ाँ ३ ३ १ ६२

13 कुलम�ाजन आ.िव. �यूडी २ २ ० १६०

14 ��दी आ.िव. ��दी २ २ ० ९०

15 ठुलाकोट आ.िव. कोट ४ ४ ४ २२०

16 लवासुर आ.िव. कोटीगाउँ ० ० ० ३७

17 बुढीन�दा आ.िव. नातीखोला २ २ २ ४४

18 गो�वारा आ.िव. िटन २ २ १ ४५

19 सुन�दा आ.िव. बाँम ३ ३ २ ९१

20 यूना आ.िव. यूना ३ ३ १ ११४

21 गंगा आ.िव. बौडी ३ ३ २ ११२

22 िहमालभि� आ.िव. गु�बा २ १ ० २०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लकाले दरव�दी बमोजमको पदपुत� गरी पठनपाठन काय�लाई गुण�तरीय र �भावकारी वनाउनु पद�छ।

३० िश�ातफ�

३०.१ ि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, अवकाश भए प�चात पिन रकम िनकासा भए/नभएको िभडान गन� नसिकएको ह� ँदा अिभलेख तयार गरी खच�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

३०.२ ि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 । पा�लकाले 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 िनकासा िदएको रकम एिकन नह�ने ह�दा िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड�
खाता अ�ाव�धक रा�नु पद�छ ।

३०.३ भु�ानीमा कर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनशु�क पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िवलको आधारमा एल.वी. स�लायस�
ह��लालाइ �. १८,५५,४६८।-भु�ानी गरेकोमा १.५ �ितशतले ह�ने �. २७,८३२।- अि�म कर क�ा नगरेकोले उ� कर असूल गनु�पन� �.

२७,८३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.४ िश�क विढ �ेड भु�ानी : �थायी िश�कह�को तलवी �ितवेदन �ज�ाको िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ माफ� त राि�� य िश�क िकताव खानावाट पारीत गराइ �ा� तलिव �ितवेदनको
आधारमा अनुदान िदने �यव�था िमलाउने उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयका िश�कह�लाइ िमित २०७८।११।९ को राि�� य िश�क िकतावखानावाट पारीत तलिव �ितवेदन भ�दा
विढ दरले भु�ानी िदएको �. ९८,६९८।- असूल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िश�कको नाम िकताव खानावाट पारीत �ेड सं�या �ेड दर भु�ानी भएको �ेड कं. स.कोष समेत विढ भु�ानी

शैले�वरी �ा िव फैित िव�ण ुभ� पा�डे ७ १००७ ८ १०९७६

जनता आधारभूत िव�ालय जय ल�मी शाही ८ १००७ १० २०९४५

गंगा आधारभूत िव�ालय रामशरण यादव ० ९५४ १ १३५४६

कुल म�ाजन आधारभूत िव�ालय महािवर चौधरी ० ९५४ १ १३५४६

राजकुमार चौधरी ० ९५४ १ १३५४६

गो�वारा आधारभूत िव�ालय िव�म वहादरु वोहर ० ९५४ २ २६१३९

ज�मा ९८६९८

९८,६९८

३०.५ संघीय अनुदानवाट �ो�साहन भ�ा : संिघय शसत� अनुदानको वजेट तेिकएको काय��ममा मा� खच� ले�नु पद�छ । पा�लकाले �ार��भक वालिवकास के�दका १६ िश�कह�लाइ काित�क दे�ख
पौषस�म मा�सक �. ३,०००।- का दरले �. १,४४,०००।- �ो�साहन भ�ा शसत� चालुबाट अनुदानवाट खच� लेखेको छ । पा�लका चालुवाट ले�नु पन� उ� खच� रकम संिघय शसत� वजेटवाट
लेखेकोले संघीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

१४४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३०.६ सामुदाियक �सकाइ के�� संचालन अनुदान : काय��म काया��वय पु��तका २०७८।७९ मा �थािनय तहले िनयिमत �पमा चलेका सामुदाियक �सकाइ के��को �यव�थापन सिमितले गरेको
�सफा�रसको िनण�य र �थलगत िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा हा�जरी �माण �ा� भएपिछ सामुदाियक प�रचालकका लािग रकम उपल�ध गराउने �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न �सकाई
के��लाई रकम िनकासा गरेकोमा िश�क िनय�ु� र हा�जरी �मािणत भएको �माण पेश नभएको �.

�स.नं. �सकाइ के��को नाम भु�ानी रकम

१ च��डका सामुदाियक �सकाइ के�� ८०६००

२ िहमचुली सामुदाियक �सकाइ के�� ८०६००

१६१,२००

३०.७ बाल िवकास सहजकता� िनकासा : िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानो िठमी भ�पुरको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को काय��म काया��वयन पु��तकाको पेज नं. १२ को १.१ मा �ार��भक
वालिवकास के��का सहजकता�को पारी�िमक �ित मिहना �. ८०००।- का दरले चाडपव� खच� सिहत १३ मिहनाको ह�न आउने रकम िव�ालयको खातामा अनुदान िदने र वजेट व��यमा
उ�ेख भए वमो�जम नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे वमो�जमको �यूनतम पारी�िमक �. १५ हजार पुया�उदा थप गनु�पन� रकम स�व��धत �थािनय तहले �यहोन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले २०७९
वशैाख दे�ख अषाढको पारी�िमक �थािनय तहले �यहोन� रकम समेत समावेश गरी शसत� अनुदान चालुबाट खच� लेखेको छ । संघीय संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� रकम सहजकता�को
पारी�िमकमा खच� लेखेको दे�खएकोले उ� रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा िदनु पन� रकम िनकासा िदएको रकम शसत� विढ िनकासा रकम

यनुा आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

िव�छया मा िव िव�छया ४८००० ७२००० २४०००

गो�वारा आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

ठुलाकोट मा�यािमक िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

गंगा आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

शैले�वरी मा�यािमक िव�ालय ७२००० १०८००० ३६०००

वागे�वरी मा�यािमक िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

१९२,०००

�म भौचर
न�बर
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मगलमय आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

खो�लडाडा आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

विडमा�लका मा�यािमक िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

च��डका आधारभूत िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

जनता मा�यािमक िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

भवानी मा�यािमक िव�ालय २४००० ३६००० १२०००

ज�मा १९२०००

३१ ढुवानी कर 

नेपाल सरकार अथ� म��ालयले २०७५।१।१० मा नेपाल राजप�मा �काशन गरेको सूचना अनुसार आ आ�नो �े�ा�धकार िभ�का �ाकृितक �यि�ले आज�न गन� घर बहाल आयमा ला�े घर
बहाल कर �थानीय तहले संकलन गन� �यव�था छ । सो बाहेक अ�य ढुवानी भाडा भु�ानीमा कटाएको कर रकम संघीय सं��त कोषमा दा�खला गनु�पन�मा ढुवानीमा क�ी गरेको कर �.

८०,२२१।- पा�लकाको �थानीय संिचतकोष मा नै राखेको दे�खएकोले उ� कर संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

८०,२२१

३२ �वा��यतफ�

३२.१ तलवी �ितवेदन: िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले �वा��य तफ� का कम�चारीह�को तलवी
�ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरी तलव खच� लेखेको छ । पा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ� भु�ानी गनु�पद�छ ।

३२.२ ३६ २०७८-९-५ बढी भु�ानी: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच� गदा� खच�को बील भरपाई सिहत लेखा रा� नु पन� �यव�था छ।पा�लकाले स�ज�कल सामा�ी
ख�रदवापतको संल� िवल �. ४,६८,९८२।- र यनुाइटेड स�ज�कल नेपालगंजले भु�ानी माग गरेको िवल समेत �. ४,६८,९८२।- भएको अव�थामा �. ४,८८,९७६।- भु�ानी िदएकोले बढी
भु�ानी िदएको �. १९,९९४।- असूल गनु�पन� �.

१९,९९४

३२.३ औष�ध 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 । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 औष�ध र औष�धज�य मालसामान सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी केही उदाहरण िन�नानुसार छन्।

भौ॰नं॰ र िमित ख�रद िववरण फम�को नाम रकम

२१८-२०७९/३/२५ िविभ� िक�समक  औष�ध ख�रद देउराली ड� �स वाके २३१९३०३

५-२०७८/९/५ औष�ध ख�रद यनुाईटेड ड� �स १३६६५९४

३६-२०७८/९/२५ स�ज�कल सामा�ी ख�रद यनुाइटेड स�ज�क�स वाके ४६८९८२

११४-२०७८/१२/२९ �यािनटरी �याड ख�रद लोमस स�ज�कल हाउस वाके ८९९९९५

११८-२०७८/१२/३० मा�स ठूलो सानो �सा�त जनरल स�लायस� भ�पुर ९०७२९९

२०७-२०७९/३/२४ आधारभूत तथा आक��मक औष�ध ख�रद घोडाघोडी स�ज�कल ए�ड अड�र स�लायस� वाके ४०५९९४

२००-२०७९/३/२३ �वा��य शाखाका लािग िविभ� सामाि� ख�रद जग�ाथ छापाखाना िप�लचौर वाजुरा ८९१४५७

ज�मा ७२५९६२४

यस स�व�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन:

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 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 मागफारामको 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।

�म भौचर
न�बर
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३३ कृिष तथा पशु

३३.१ अि�म कर कि� नगरेको : मा�थ उ�े�खत उ� काय��ममा सं�थाले �िश�कह�लाई �. ३,५२,८००।- भ�ा खच� लेखेकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ वमो�जम १५ �ितशतका दरले
�. ५२,९२०।- कर कि� गनु� पन�मा १ �ितशत मा� कर क�ी गरेकोले नपुग कर �. ४९,३९२।- असूल गनु�पन� �.

४९,३९२

३३.२ बा�ा भेडा पकेट काय��म : िहमाली वा�ापालन कृषक समूहले २० वोका �. ४,००,०००।- मा उ�च िहमाली भेडा पालन कृषक समूहले ४० थुमा �, १०,००,०००।- मा र देवीधुरा मिहला
कृिष सहकारी सं�थाले २५ वा�ा �. ५,४५,०००।- मा खरीद गरी समूह सद�यह�लाइ िवतरण गरेका छन् तर 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 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 ।

३३.३ गैर सरकारी सं�थावाट काय��म स�ालन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�व��ध ता�लम र अिभमु�खकरण ज�ता काय� गैर सरकारी सं�थावाट गराउदा िछटो
छरीतो िमत�ययी र �भावकारी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले तोिकए वमो�जमको �ि�या पुरा गरेर �य�तो काय� गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लकामा उ�म सहजकता�को दरव�दी समेत
भएको अव�थामा उ� काय��म पा�लकावाट गदा� नै विढ िमत�ययी ह�नेमा उ�म स�व�धी �सलाइ कटाइ, फिन�चर, कुखुरा पालन काय��म र �िव�ध ह�ता�तरण अ�तग�तका �सलाइ मेिशन, नेप
��े लगायतका सामा�ी ख�रद ग�र गराइ ए�पल टे��नकल इ��टी�यूट �ा.ली. सुख�तलाइ �. २२,५१,११६।- भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले गैरसरकारी सं�थावाट िमत�ययी र �भाबकारी ह�ने
काय�मा� स�प� गराउनुपद�छ । 

३३.४ राहत िवतरण : कोिभड �भािवत ३३७ जनालाई १० हजारका दरले राहत िवतरण गन� �. ३३ लाख ७० हजार िनकासा भएकोमा पुरै रकम खच� भएको छ 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, संिचत 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�य ह�नु पद�छ ।

३३.५ अनुदान रकम : ५० �ितशत अनुदानमा वाँदर धपाउने य�� २० गोटा ख�रद र िवतरण ग�र �. ५०,०००।- खच� गरेकोमा कृषकवाट �लएको �. २५,०००।- दा�खला नभएकोले उ� रकम
लेखापरी�णको �ममा �थािनय संिचत कोष दा�खला भएको छ । उ� रकम संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

२५,०००

�म भौचर
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३३.६ �ि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�धीत काया�लयले स�ालन गरेको तालीममा सोही काया�लयको कम�चारीले
क�ा �लए वापतको पारी�मीक नपाउने तर काय�प�को रकम मा� पाउने �यव�था गरेकोमा िन� नानुसारको ता�लममा पा�लकाकै कम�चारीलाई क�ा �लएको रकम समेत भु�ानी िदएकोले उ�
रकम असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं.र िमित काय��म �िश�क क�ा
स�या

काय�प� वापत
िदनु पन�

क�ा र काय�प�
वापत िदएको

क�ा वापतको बढी
भु�ानी

२५/०७८/८/2८ �ार��भक वालिवकास काय��म पराम पा�डे ४ ८०० १७६० ३२६४

िव�णलुाल
पा�डे

४ ८०० १७६० ३२६४

१९३/०७९/३/२३ पोषण संवेदनिशल काय��म अ�तग�त वास कन�र तथा हजाड� ता�लम र
घरायसी �तरमा सुरि�त खानेपानी

िवमला
कुमारी पा�डे
भावना
रोकाय

८
८

८००
८००

२०००
२०००

८१६०
८१६०

२४२/७९९/२/२७ उ�म िवकास काय��म कमला वुढा ५ ८०० १२०० १७००

ज�मा २४५४८

२४,५४८

३३.७ िदन निम�ने ढुवानी : 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 । उ�त जातको वोका िवतरण काय��म र ऊन िमसन काय��म अ�तग�त
िहमाली वा�ापालन कृषक समूहलाइ �. ४,००,०००।- र उ�च िहमाली भेडा कृषक समूहलाइ �. १०,००,०००।- समेत �. १४,००,०००।- वोका र भेडा ख�रद र िवतरण गरेको आधारमा
सिमतीह�लाइ रकम भु�ानी भइसके प�चात पुन सोिह सिमतीह�ले ख�रद र िवतरण गरेका भेडा वा�ाको ढुवानी देखाइ �यू सेती कणा�ली ढुवानी सेवाको िवल �. २,३०,०००।- संल� ग�र पशु
शाखा �मुख गौरी पा�डेलाइ सोधभना� िदएको उ� रकम असूल गनु�पन� �.

२३०,०००

३४ �धानम��ी रोजगार काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.१ �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 �थानीयतह िभ� �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 तथा सडक मम�त
घेरावार लगायतका ३१ वटा काय��म स�ालन गरी यस वष� ५२३ जनालाई ४५ दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला बापत �. २,९७,९०,०००।- 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 ।

३४.२ रोजगारदाता पा�र�िमक : कवािड वोता� दे�ख फैितस�मको िव�ुत पोल िव�तार काय��मको रकम �िमकको खातामा ज�मा नगरी रोजगार संयोजक िवख�राज पा�डेलाइ �. १९,४२,४७९।- खच�
लेखेकोमा पुरै रकम �िमकको व�क खातामा दा�खला नभई �. ९,७१,०९१।- रोजगार संयोजकको संग वाँिक रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध २०७९।५।२१ मा मा� स�व��धत �िमकको खातामा
ज�मा भएको छ । �िमक खातामा दा�खला गनु�पन� रकम कम�चारी खातामा खच� ले�ने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

३५ गाउँपा�लका चालुतफ�

३५.१ ढुवानी कर: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमो�जम क�ी गरेको ढुवानी करको रकम संघीइ संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ । पा�लकाले ढुवानी भाडामा क�ी गरेको िन�नानुसार कर संघीय
संिचत कोष दा�खला नगरी �थानीय संिचतकोषमा दा�खला गरेको दे�ख�यो । पा�लकाले ऐनमा भएको �यव�था अनुसार क�ी गरेको ढुवानी कर संघीय संिचतको दा�खला गनु�पन� �.

गो�वरा भौचर नं. र िमित क�ी भएको कर रकम

१६०-०७८।१०।१६ ३००००

१६४-०७८।१०।१७ ३००००

ज�मा ६००००

६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.२ खच� िशष�क : महालेखापरी�कको काया�लयवाट �वीकृत र महालेखा िनय��कको काया�लयवाट जारी एिककृत आ�थ�क संकेत तथा बिग�करण र �या�या, २०७४ को ख�ड ३ मा खच�का संकेत
तथा बिग�करण र �या�यामा कुन कुन िशष�कमा के के खच� समावेश ह��छन भनेर �प� बिग�करण र �या�या गरीएको छ । �य�तै आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७
को िनयम ३८(२) मा रकम �वीकृत वजेट िभ� र स�व��धत िशष�कमा पद�छ र खच� गन� वाँक� छ भने अ�धकार �ा� अ�धकारीले खच� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िन�नानुसार खच�
स�व��धत िशष�कवाट नलेखी फरक िशष�कवाट खच� लेखेको दे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो.भौ. नं. र िमित खच�को िववरण खच� ले�नुपन� िशष�क खच� लेखेको िशष�क खच� रकम

२९६-०७९।३।१४ करार कम�चारीको तलव करार कम�चारीको पारी�िमक �वा��य कम�चारी पा�र�िमक ६४१६६०

२९७-०७९।३।१४ करार कम�चा�रको तलव करार कम�चारीको पारी�िमक �वा��य र �थायी कम�चारीको पा�र�िमक ३२९८६०

३३४-०७९।३।२३ �वयं िश�कको तलव �वयं िश�कको पारी�िमक पदा�धकारी पा�र�िमक १७४९९००

३३४-०७९।३।२३ सुचना �कासन प� पि�का छपाई काया�लय संचालन ३३५२००

ज�मा ३०५६६२०

३,०५६,६२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ मू�य अिभबृि� करमा दता� नभएको संग कारोवार 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले वीस हजार �पैया भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयवाट मु�य अिभब�� दता� �माणप�
�ा� फम� संग मा� ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लका मु�य अिभबृ�ी कर ला�े िबिभ� मालसामान ख�रद गदा� एकै िदन वा २/३ िदन िभ� बीस हजार भ�दा कमको िवल वनाई मु�य अिभबृ�ी
करमा दता� नभएका संग ख�रद गरेको दे�खयो । पा�लकाले िनयममा भएको �यव�था िवपरीत मु�य अिभबृ�ी कर दता� नभएका संग ख�रद गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ

गो.भौ. नं. र िमित फम�को नाम ख�रदको िववरण कैिफयत भु�ानी रकम

४५-०७८।६।२० �जिप क��यटुर ए�ड �टेशनरी से�टर काया�लय सामान १० िदनमा ८ िबलवाट ख�रद १५५८१०

बै�णवी ई�टर�ाईजेज काया�लय सामान १० िदनमा ९ िबलवाट ख�रद १७६५००

िब�व क��यटुर काया�लय सामान १० िदनमा ५ िबलवाट ख�रद ११७०००

६६-०७८।८।१२ उ�तारा क��यटुर �रपेय�रङ काया�लय समान (काट�ज टोनर) २०७८।८।२४ को ५ िवल ९६३००

ज�मा ५९५६१०

३७ मालसामान ख�रदमा समेत 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 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 काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ 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�लकाकै
कम�चारीको नाममा रकम भु�ानी गन� गरेको �य�तै िबिभ� फम�को भु�ानी एउटै फम�को नाममा गरेको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना परी�ण गदा� िन�नुसारको कारोवार रकम भु�ानी
गदा� स�व��धत �यि�, फम� र आपुित�कको नाममा भु�ानी नगरी कम�चारीको नाममा भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाले यस �कारको काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो�वरा भौचर नं र
िमित

फम�को नाम ख�रदको
िववरण

भु�ानी
रकम

कैिफयत

२२६-०७८।१२।
२८

�जिप क��यटुर ए�ड �टेशनरी
से�टर

काया�लय
सामान

१५५८१० ख�रद रकम �. ८,०४,५१०।- म�ये कर क�ी पिछको रकम जग�ाथ छापाखानाको नाममा मा�
चेक जारी गरेको

बै�णवी ई�टर�ाईजेज काया�लय
सामान

१७६५००

िब�व क��यटुर काया�लय
सामान

११७०००

एनएमिबसी ईले�ट� ोिन�स काया�लय
सामान

८५५२५

जग�ाथ छापाखाना काया�लय
सामान

२६९६२५

ज�मा ८०४५१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ �वयंसेवक ि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�खदनै । �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 िनयिु� गरी
यस बष� �. १,०१,२०,७००।- स�व��धत िब�ालयलाई िनकासा िदएको 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 िनयिु� गरेको कानुन स�मत दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० गाडी तथा ए�वुले�स मम�त 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� पटक पटक गाडी र
ए�वुले�सको मम�त संभारको िन�नानसार �. २१,७६,५४०।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले गाडी तथा ए�वुले�स मम�तको मम�त संभार अिभलेख राखेको भएता पिन उ� अिभलेखमा
गाडी तथा ए�वुले�सको पाट पुजा� अिघ�ो पटक किहले मम�त गरेको हो सो िववरण खुलाएको छैन भने मम�त गदा� लागत अनुमान तयार गन� गरेको दे�खएन । यसरी मम�त अिभलेख, लगबुक
नराखी र लागत अनुमान तयार नगरी गाडी र ए�वुले�स पटक पटक मम�त संभार गरी भु�ानी िदने काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

१२७-२०७८।९।४ माता सफल मोटर पाट�स गाडी मम�त ३५५२४३

२४६-२०७९।१।१४ माता सफल मोटर पाट�स २८६१३९

२४८-२०७९।१।१४ माता सफल मोटर पाट�स ६६०८९

३०५-२०७९।३।१७ माता सफल मोटर पाट�स ३०३७०४

३१०-२०७९।३।१७ गनापुर अटो पाट�स १२३२९८

३१३-२०७९।३।१८ माता सफल मोटर पाट�स ९७२३१

३१५-२०७९।३।१८ माता सफल मोटर पाट�स २०८९६१

३१६-२०७९।३।१८ माता सफल मोटर पाट�स ९१६११

३०७-२०७९।३।१७ माता सफल मोटर पाट�स ए�वुले�स मम�त १५२६८७

३४४-२०७९।३।२४ गनापुर अटो पाट�स ४९१४८७

ज�मा २१७६५४०
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४१ �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 ।

४२ प� पि�का छपाई तथा सुचना 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 �. २४,६०,०००।– मा �. २४,३८,४८८।– भु�ानी िदएको छ ।
पा�लकाले वोलप� मु�या�न स�व��ध सुचना �काशन बाहेकको 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 ।

४३ सडक वोड�तफ�  
सडक वोड� नेपालवाट आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा �वीकृत धुला चौर फैती सडक मम�त र कुवाडी िब��या सडक मम�त काय��म अनुसार पा�लकाले �. २७,०१,५०६।- लागत अनुमान तयार
गरी उपभोता सिमितसंग पा�लकाले �. १२,००,०००।-, �देश सरकारवाट �. ९,००,०००।- र उपभो�ा सिमितले �. ६,०१,५०६।- �यहोन� गरी २०७८।२।१७ मा स�झौता भएकोमा उ�
काय� आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा स�प� ह�न नसक� आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा स�प� गरेको भिन भु�ानी िदएको छ । गत बष� �. २७,०१,५०६।- मा स�प� गन� गरी स�झौता भएको यस
आयोजनाको यस बष� �. १२,५१,१२९।- को काय� स�प� भएको भिन �. ११,४०,०००।- भु�ानी िदएको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको �यािवन जा�ल ख�रदको िवल अनुसार ज�मा
१५२ �यािवन जा�ल ख�रद गरेको दे�खएकोमा काय� स�प� भने २ योजनामा १५२/१५२ वटा �यािवन जा�ल भरेको उ�ेख गरेको छ । उ� िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदनमा ज�मा �.

२६,८१,९९८।- को काय� स�प� देखाएकोमा भु�ानी �. ११,४०,०००।- मा� भएको दे�ख�छ । अत : पा�लकाले गत बष� स�झौता गरी िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी उपभो�ा सिमित संग
स�झौता गरेको योजनाको भु�ानी िदन बाँक� रकम �मािणत नगराई यस बष� भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

१,१४०,०००

४४ पँु�जगततफ�
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४४.१ ३५ २०७९-३-२५ उपभो�ा सिमितबाट सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा सामान ख�रद गदा� �ित�पधा� माफ� त ख�रद गनु�पन�, ख�रद योजना बेगर ख�रद गन� नह�ने, �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी
ख�रद काय� गन� नह�ने �यव�था छ।�य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा योजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारी सृजना गन� र लाभ�ाही समूदायलाई सहभागी गराउने भएमा मा�
उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउन सिकने उ�ेख छ।पा�लकाले कवाडी जलिव�ुत आयोजनाको �. ३१,२२,८२३।- लागत अनुमानको िवजुलीको ल�ा लगायतको सामान ख�रदको
लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त ख�रद काय� गरेको दे�ख�छ।पा�लकाले जलिव�ुत आयोजनाबाट उ�पािदत िवजुली िव�तार तथा िवतरण काय�को लािग आव� यक पन� िवजुली
ल�ा र अ�य समा�ी ख�रद काय�मा �ित�पधा� नगराउने उ�े�यले लागत अनुमान रकममै उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको ख�रद काय� कानून स�मत दे�खदनै । िव�ुत सामाि� ख�रदको काय�
पा�लकाले ठे� काको मा�यमबाट गरी उपभो�ाको �म योगदान रहने संरचना िनमा�ण काय� मा� उपभो�ा सिमितबाट गराउनु पद�छ।

४४.२ सीमा भ�दा बढीको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १(क) मा �. १ करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स� ने �यव�था छ।िनयम ९७ को उपिनयम १ (क) मा उि��खत एक करोड �पैया स�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड,

क��टजे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने उ�ेख छ।यस स�व�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत लागत अनुमानमा एक�पता कायम गन� लागत
अनुमान िभ� मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��टजे�सी रकम र अ�य खच� समेत समावेश गनु� पन� भनी प� सं�या २०७४।७५ च.नं. ८०७ को प�बाट थप �प� पारेको छ।पा�लकाले यस
आ�थ�क वष�मा कवाडी खोला लघु जलिव�ुत आयोजनाको �. ९९,९७,३५५।- रकमको लागत अनुमान बनाउँदा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड र क��टजे�सी रकम समावेश नगरी एक करोड
भ�दा घटीको लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमतसँग स�झौता गरी काय� स�प� न गराएको दे�ख�छ।पा�लकाले यस आयोजनाको लागत अनुमान बनाउँदा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड र
क��टजे�सीको रकम समावेश नगरी िनमा�ण काय�को लागत अनुमान एक करोड भ�दा घटी बनाएको तर उ� लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर,ओभरहेड र क��टजे�सीको रकम समावेश गदा�
उ� काय�को लागत अनुमान �. १,३४,५८,४३७।- पन� जाने दे�ख�छ।पा�लकाले ख�रद �ि�यामा �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी ऐन िनयममा भएको �यव�था िवप�रत १ करोड भ�दा बढी लागत
अनुमान भएको आयोजनाको िनमा�ण काय� लागत अनुमान बनाउने िव�ध र �ि�या िवप�रत एक करोड िभ�को लागत अनुमान बनाई उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएको कानुन स�मत
दे�खदनै । य�तो काय� िनय��ण ह�नु पद�छ ।
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४५ लागत अनुमान तथा न�स�को �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(२) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� नेपाल सरकारबाट �वीकृत न�स� बमो�जम तयार गनु�पद�छ।साथै
न�स�ह�को �योग गदा� िमत�ययी ह�न स�ने अव�थामा सो को समेत िवचार गनु�पद�छ।यस पा�लकाले मेिशनबाट सडक ख� ने काय�को लािग डो�लडारको न�स� �योग गरेको र उ� न�स� अनुसार
शत �ितशत मेिशनको �योग गदा� �ित घ.िम. �मशः नरम माटो का�ने �.५६.३६, कडा माटो काटेको �. ८१.२४, नरम च�ान काटेको �. १५४.५२ र कडा च�ान काटेको �. २६३.८७
राखी दर िव� लेषण गरेको र ८५ �ितशत मे�सन र १५ �ितशत मािनसको संल�ता रहने गरी सडक का�ने काय� गदा� �ित घ.िम. �मशः नरम माटो का�ने �.१०५.८६, कडा माटो काटेको �.

१३८.५८, नरम च�ान काटेको �. ४७८.९६ र कडा च�ान काटेको �. २१९४.१६ दर िव� लेषण गरेको पाइयोद।दयसरी उपरो� २ �कारको दर िव� लेषण गरेको भएतापिन मेिशनबाट सडक
ख� ने काय�को लािग ८५ �ितशत मेिशन र १५ �ितशत मािनस ला� ने गरी दर िव� लेषण गरी लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण सेवा माफ� त काय� गन� गरेको छ।सडक ख� ने
काय�को िवल अफ �वा��टटी परी�ण गदा� सबै ज�तो सडक ख� ने काय�मा शत �ितशत नै मेिशन �योग ह�ने दे�खएकोमा मेिशन �योग गरी सडक ख� ने काय�को लािग तयार गरीएको दर
िव� लेषणको दर राखी लागत अनुमान तयार गनु�पन�मा मेिशन ८५ �ितशत र मा�छे १५ �ितशत सहभागी ह�ने गरी तयार गरीएको दर राखी लागत अनुमान तयार गरी ख�रद काय� गन� गरेकोले
सडक ख� ने काय�मा अ�या�धक लागत ला� ने गरेको पाइयो।मेिशन �योग गरी सडक ख�दा उपरो� अनुसार ८५ �ितशत मेिशन र १५ �ितशत मा�छेको सहभािगता रहने गरी लागत अनुमान
तयार गरी ख�रद काय� गरेको कारण �ित घ.िम. नरम माटो ख� ने काय�मा �. ४९.४८, कडा माटो ख� ने काय�मा �. ५७.३४, नरम च�ान ख� ने काय�मा �. ३२४.४४ र कडा च�ान ख� ने काय�मा
�. १९३०.२९ थप लागत खच� ह�ने दे�खयो।मेिशनबाट सडक ख� ने काय�मा उपरो� अनुसार थप लागत ला� ने गरी ग�रएको दर िव� लेषणको आधारमा तयार गरीएको लागत अनुमानको रकम
बमो�जम नै स�झौता गरी ख�रद काय� गराएकोले पा�लकाले सडक िनमा�ण काय�का लािग गरेको ख�रद काय� िमत�ययी दे�खएन । य�तो �कारको ख�रद काय�मा िनय��ण गरी िमत�ययी �कारले
दर िव� लेषण तथा लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण काय� गराउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ बढी दरको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार तयार गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का
योजनाको संरचना िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने फमा� स�ब� आइटमको दर िव� लेषणबाट तय भएको दर भ�दा अ�या�धक बढी दर लागत अनुमानमा राखी स�झौता तथा भु�ानी गरेको पाइयो।दर
िव� लेषणको परी�ण गदा� आ�थ�क वष� २०७८।७९ को �ज�ा दररेट र �वीकृत न�स� बमो�जम लोकल काठको फमा� �ित वग�िमटर १४६३.३५ मा� ह�न आउनेमा पा�लकाले केिह �थानमा िनमा�ण
काय�को लािग लामो दरुीको ढुवानी देखाई बढी दर सिहतको दर िव� लेषण गरी �ित वग� िमटर �. ४३१०.८५ दे�ख �. ७१५५.५० स�म लागत अनुमानमा समावेश गरी भु�ानी गन� गरेको पाइयो।
�थानीय �तरमा पाइने लोकल सामा�ीको लामो दरुीको ढुवानी देखाई दर िव� लेषण गन� निम�ने भएकोले दर िव� लेषणबाट तय भएको वा�तिवक दर भ�दा बढी दर राखी फमा� स�ब� आइटमको
भु�ानी भएको िन�नानुसार रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित िनमा�ण काय�को नाम फम�/उपभो�ा सिमितको नाम खपत फमा� (ब.मी.) �लइएको दर �वीकृत दर बढी भु�ानी

६४।०७८।११।०६ धम�देव म��दर िनमा�ण काय� धम�देव म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६९.५१ ७१५५.५० १४६३.३५ ३९५६६१

३२।०७९।३।२४ �ी कुल म�ाजन आ.िव. को भवन िनमा�ण काय� �ी कुल म�ाजन आ.िव. को भवन िनमा�ण उ.स. ३९.६९ ४३१०.३५ १४६३.३५ ११३०१७

ज�मा ५०८६७८

५०८,६७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ फलामे ड�डीमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार तयार गनु�पन� �यव�था छ।शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण
िवभाग, बबरमहल, काठमाडौलेँ तयार गरेको �वीकृत न�स� अनुसार पा�लकाले िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िविभ� न साइजको फलामे ड�डीको लािग �या�स, िचयर र वे� आिदको लािग ५ �ितशत
थप गरी (१.०५ के.जी. बराबर १ के.जी.) दर िव� लेषण गरेको अव�थामा समेत तपिशल िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी गदा� Reinforcement को आइटमको नापी अनुसारको कुल खपत भएको
काय� प�रणाममा १० �ितशत थप नापी गरी भु�ानी गरेको पाइयो।पा�लकाले न�स� अनुसार दर िव� लेषण गदा�कै बखत ५ �ितशत थप गरे प� चात पुनः न�स� वेगर �यािप� उ�ेख गरी थप
प�रमाण (के.जी.) को भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले िन�नानुसारका संरचना िनमा�ण काय�का उपभो�ा सिमित/फम�लाई भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित उ.स./फम�को नाम ड�डीको वा�तिवक खपत(के.जी.) थप प�रमाणको भु�ानी के.जी. दर बढी भु�ानी रकम

७५।०७८।१२।२३ सकल हंस म��दर िनमा�ण काय�को उ.स. ४४३.९ ५५ १५० ८२५०

८०।०७८।१२।२३ म�टा म��दर िनमा�ण काय�को उ.स. ९७७.८३ ६० १३५ ८१००

१२८।०७८।१२।२९ डा�शीलो म�ा म��दर िनमा�ण काय�को उ.स. ३०४.७७ ५५ १५० ८२५०

ज�मा २४६००

२४,६००

४८ मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेको 
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

६५।०७८।११।६ एभरे� वायरलेश नेटवक�  �ा.�ल इ�टरनेट जडान तथा �यव�थापन ५९४००० 77220 23166

७१।०७८।१२।
१२

व�ड�ल�क क�यूिनकेशन �लिमटेड इ�टरनेट जडान तथा �यव�थापन १५३६०० 19968 5990

६९५,०५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 57

१८५।०७९।३।
२३

डे�टा टे�सस ई. इ�टरनेट जडान तथा �यव�थापन १८०००० 23400 7020

१९४।०७९।३।
२५

ऊँ िशव क��ट��सन ए�ड अड�र स�लायस� कवाडी �िगत सडक मम�त काय� ७१४२०० 92846 27854

१९६।०७९।३।
२५

का�लका क��ट�कसन धुलाचौर फ��मा सडक �तरो� नित काय� ५४८५६१ 71313 21394

१९७।०७९।३।
२५

�पश� ई. ए�ड िव�डस� �ा.�ल. कवाडी लघु जलिव�ुत िनमा�णमा पानी िनकास काय� ८४४०८० 109730 32919

२।०७९।३।२४ लोमस स�ज�कल हाउस स�ज�कल सामान ख�रद काय� ८८४९१२ 115039 34512

४।०७९।३।२९ सिमट िपक ई. क�स�टे�सी �ा.�ल. गा.पा.�शासिनक भवनको रंगरोगन र �यानल गेट िनमा�ण ३३२८०० 43264 12979

२।०७८।१०।१६ इनोभेिटभ ए�ड स�टेनेवल टे�नोलोजी सलुशन
�ा.�ल

निवकरणीय उजा� �िव�ध जडान काय� ३७८४०० 49192 14758

३।०७८।१०।१६ इम�ज�� अ�टरनेिटभ स�टेनेवल टे�नोलोजी
�ा.�ल

निवकरणीय उजा� �िव�ध जडान काय� ४२६००० 55380 16614

२।०७९।२।१२ सौय� िडजाइन ए�ड ई. क�स�टे�सी �ोजे�ट ब�कमा रहने योजनाह�को िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन
तयारी

४४२१९७ 57486 17246

३।०७९।२।१२ �पश� ई. ए�ड िव�डस� �ा.�ल. �ोजे�ट ब�कमा रहने योजनाह�को िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन
तयारी

४४२१९७ 57486 17246

६।०७९।३।२५ ल�जक अिफस �स�टम मतगणना �थलमा ��य अवलोकन �णाली जडान ४४०००० 57200 17160

१।०७९।३।२ सिमट िपक ई. क�स�टे�सी �ा.�ल. १० शैयाको �ाथिमक �वा��यको िड.िप.आर. तयारी काय� ४४१७७० 57430 17229

३१।०७९।३।२४ टारगेट ई. क�स�टे�सी �ा.�ल. �धमपाँडी सडकको िड.िप.आर. तयारी काय� १७६०५०० 228865 68660

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०।०७९।१।१५ नम�ते कणा�ली म��टिमिडया सूचना �काशन १२३२५० 16023 4807

११।०७९।१।१९ रेन ट� ेड ए�ड माक� िट� सूचना �काशन २०४४२५ 26575 7973

ज�मा 347525

४९ िवल िवजकको भु�ानी
�वल �वजकको भ�ुानीः ख�रद स�झौता अनसुार साव�ज�नक �नकायले र�न� �वल वा अ�य कुनै �वल �वजकको भ�ुानी गदा� करारका शत� बमोिजम �ा�व�धक नाप जाँच गर� नापी �कतावमा उ�लेख
भएको वा�त�वक काय� स�पादनको आधारमा भ�ुानी गनु�पन� �यव�था साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम १२३ मा उ�लेख छ।पा�लकाबाट ख�रद स�झौता भएका �नमा�ण काय�का र�न�
�वल र नापी �कताव पर��ण गदा� देिखएका �यहोराह� यस �कार छन। 

४९.१ २३ २०७८-८-१५ �िगन न�दापाला सडक िनमा�ण काय� अ�तग�त सडक ख� ने काय�को �ािव�धक�ारा �. २२,२९,८१३।- मू�यांकन भए बमो�जम जनसहभािगताको अंश क�ा गरी पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई
�. १८२२२७५ भु�ानी गरेको छ।यस िनमा�ण काय�को Earth work calculation sheet परी�ण गदा� सडक ख� ने काय� ज�मा ९३७१.२५ घ.मी. को मा� काय� भएकोमा पा�लकाले नरम माटो
५१६५.४० घ.मी., कडा माटो २८४२.८८ घ.मी., नरम च�ान १०२९.५६ घ.मी. र कडा च�ान ३५५.९१ घ.मी. समेत ज�मा ९३९३.७५ घ.मी. को नापीमा देखाई खच� लेखेकोले काय�
नभएको २२.५० घ.मी. कडा च�ान फोरेको �ित घ.मी. २१९४.१६ ले बढी भु�ानी भएको पाइयो।Earth work calculation sheet अनुसार ९३७१.२५ घ.मी. को मा� सडक ख� ने काय�
भएकोमा २२.५० घ.मी. बढीको नापी गरी भु�ानी िदएको �. ४९३६९ यस िनमा�ण काय�का उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �.

४९,३६९

४९.२ ८१ २०७८-१२-२३ खानेपानीको पाइपलाइन िव��याउने काय�मा �योग भएको पाइप भ�दा पाइप िव��याउन माटो ख� ने र पुन� काय�को ल�बाई बढी देखाउन िम�दनै।�. ६२१८३० कामको मू�यांकन भएको िवउरी
खानेपानी िनमा�ण योजनाको लािग ७०० िमटरको एच.िड.िप.ई पाइप �योग भएकोमा पाइप लाईन ख� ने र पुन� काय� समेत बढीमा ७०० िमटरको मा� खच� देखाउनु पन�मा ७५० िमटरको खच�
देखाएकोले तपिशल बमो�जम ख� ने तथा पुन� काय�को ५० िमटर �. २२८४९ यस िनमा�ण काय�का उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी भएकोले असुल ह�नुपन� �.

िववरण ल�बाई (मी) चौडाई (से.मी.) उचाई (से.मी.) बिढ प�रमाण (घ.मी.) दर बढी रकम

ख� ने काय� ५० ०.६० ०.७० २१ ८७५.५० १८३८६

पुन� काय� ५० ०.६० ०.७० २१ २१२.५० ४४६३

ज�मा २२८४९

२२,८४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 57

४९.३ १२५ २०७८-१२-२९ बाँमू गाउँघर ��लिनक �यव�था तथा संचालन खच� योजनाको िनमा�ण काय�को �. ७६८८४४ मू�यांकन भई उपभो�ा सिमितलाई �. ५५०००० भु�ानी भएको छ।यस िनमा�ण काय�को लागत
अनुमानमा �याल ढोकाको चौकटको काय� २.८३ �यूिवक िमटर उ�ेख भएकोमा िवलबाट ५.६२५६ �यूिवक िमटरको �ित �यूिवक िमटर �. ५०,१६८.५० ले खच� लेखेको पाइयो।लागत
अनुमानमा उ�ेख भएको चौकट काठको अ�या�धक बृि� देखाएको स�ब�धमा नापी िकताव परी�ण गदा� तपिशल बमो�जम ०.५०९५ �यूिवक िमटरको मा� काय� भएकोमा नापी िहसाव फरक
पारी ५.६२५६ �यूिवक िमटरको काय� देखाई नभएको चौकटको ५.११६१ �यूिवक िमटरको �. २५६,६६७ बढी भु�ानी भएको छ।अतः नभएको काय� भएको भनी फरक नापी देखाई बढी
भु�ानी भएको ५.११६ �यूिवक िमटर चौकटको उ� रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपद�छ �.

िववरण नापी फरक पारी खच� लेखेको चौकटको साइज र प�रमाण वा�तिवक नापी अनुसारको चौकटको प�रमाण बढी प�रमाण दर बढी रकम

ढोकाको चौकट २*४*०.०७५*०.०७५=०.६०१६ २*४*०.०७५*०.०७५=०.०४५ ०.५५६६ ५०१६८.५० २७५२४

�यालको चौकट ४*५*०.०७५*०.०७५=१.५०४ ४*५*०.०७५*०.०७५=0.११२५ १.३९१५ ५०१६८.५० ६९८०९

प�ल�न ४*८.८०*०.१००*०.१०=३.५२ ४*८.८०*०.१००*०.१०=0.३५२ ३.१६८ ५०१६८.५० १५८९३४

ज�मा ५.६२५६ �यूिवक िमटर ज�मा ०.५०९५ �यूिवक िमटर ५.११६१ �यूिवक िमटर ५०१६८.५० २५६६६७

२५६,६६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० सिमितसँग स�झौता गरी िनमा�ण सेवा माफ� त काय� गराएको 
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम कुनै िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको पाइएमा सिमितसँग भएको स�झौता तोडी बाँक� काय� साव�जिनक िनकायले ऐन र िनयमावली बमो�जम
गराउन स�ने �यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उ�ेख छ भने सोही िनयमावलीको िनयम १३(क) मा सिमित वा लाभ�ाही समूदायले �ा� त गरेको कुनै काममा
िनमा�ण �यवसायीलाई संल�ता गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूदायसँग भएको स�झौता र� गरी सिमितलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको काय�
निदने र िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूचीमा रा� न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रश गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले यस वष� सिमितसँग स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराएका िनमा�ण
काय�को नमूना परी�ण गदा� तपिशलका केिह सिमितह� सँग पा�लकाले स�झौता गरेको भएता पिन सिमितले उ� काय� िनमा�ण �यवसायी पुनः स�झौता गरी ख�रद काय� गराएको पाइयो।यसरी
सिमितले पाएको काम आफँै नगरी िनमा�ण �यवसायी माफ� त गराएकोमा समेत उपरो� िनयममा भएको �यव�था अनुसार सिमित र िनमा�ण सेवालाई पा�लकाले आव� यक कारवाही गरेको छैन।
�च�लत कानुनी �यव�थाको ब�ख�लाप गन� सिमित र िनमा�ण सेवालाई छानिवन गरी पा�लकाले कारवाही गरीनुपद�छ भने सिमितसँग स�झौता गरी िनमा�ण सेवा माफ� त काय� गन� काय�लाई िनय��ण
ग�रनुपद�छ।यस स�ब�धी केही उदाहरण यस �कार छन्।

गो.भौ.नं./

िमित
िनमा�ण काय�को नाम स�झौता

रकम
उ.स. को नाम उ.स. ले पुनः िनमा�ण सेवासँग गराएको

िनमा�ण सेवाको नाम
उ.स.लाई
भु�ानी रकम

२३।०७८।
८।१५

�िगन न�दापाल सडक ख� ने काम २४६९८३० �िगन न�दापाल सडक िनमा�ण उ.स. काक� िनमा�ण सेवा १८२२२७५

१८।०७८।
८।१४

फैित बोता� सडक िनमा�ण काय� ३३८११९२ फौित बोता� सडक िनमा�ण काय� उ.स. काक� क�सट��सन ए�ड स�लायस� २६५८३००

१६५।
०७९।३।१

कवाडी खोला जलिव�ुत िनमा�ण �थल जाने
सडक िनमा�ण काय�

७२०१२० कवाडी खोला जलिव�ुत िनमा�ण �थल जाने
सडक िनमा�ण उ.स.

काक� क�सट��सन ए�ड स�लायस� ६०६६४०

५१ १० शैया अ�पतालको िनमा�ण
स�झौता रकम �. ७,५०,७६,२३१.०३।- भएको १० शैयाको �ाइमेर� अ�पताल �नमा�ण काय�को ला�ग �म�त ०८०।३।२५ मा �नमा�ण काय� स�प� न गन� गर� �म�त ०७८।३।८ मा धु�लखेल
�नमा�ण सेवा �ा.�ल. सँग ख�रद स�झौता भएको �थयो।यस �नमा�ण काय�को �थम �वल वापत �नमा�ण सेवालाई ६।०७९।३।२५ मा �. ४५,३२,५०७।- भ�ुानी भएको छ भने �नमा�ण सेवालाई गत
वष� पे�क� �. ६६,००,०००।- भ�ुानी भएको छ।यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा यस �कार छन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.१ आइटम भे�रएशनः पा�लका र यस १० शैयाको �ाइमेरी अ�पताल िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी बीच �ाथिमक अ�पताल िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौतामा िनमा�ण काय�को िवल अफ
�वा��टटीको कुनै आइटम २५ �ितशत भ�दा बढी वा शु� स�झौता रकमको २ �ितशत भ�दा बढी खच� ह�ने भएमा पा�लकाले िनमा�ण सेवासँग नयाँ दरको स�झौता माफ� त भे�रएशन �वीकृत
गराएर मा� थप काय� प�रमाणको काय� गराउनु पन� उ�ेख छ।यस िनमा�ण काय�को �थम िवलको �. ४५,३२,५०७।- रकम भु�ानी गरेको रिन� िवल र स�ब� नापी िकताव प�र�ण गदा� िवल
अफ �वा�टीटीमा माटो का�ने काय� ६१२४.४५ घ.िम. को मा� काय� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा �थम िवलबाट ३७७६९.४९ घ.िम. काटेको नापी गरी सु� लागत अनुमान भ�दा ३१६४५.०४
घ.िम. अथा�त ५१६.७० �ितशत बढीको आइटम भेरीएशन �वीकृत बेगर �ित घ.िम. �. १०५.०९ ले भु�ानी भएको पाइयो । अतः स�झौताको शत� अनुसार शु� स�झौतामा उ�ेख भएको
काय� प�रमाणको २५ �ितशत भ�दा बढीले भेरीएशन बेगर नापी गरी भु�ानी िदएको �. ३३,२५,५७७।- िनयम स�मत नदे�खएको �.

३,३२५,५७७

५१.२ िनमा�ण काय�मा िवल�बः यस १० शैयाको अ�पताल िनमा�ण काय�का लािग धु�लखेल िनमा�ण सेवासँग �. ७५०७६२३१ लागतमा भएको स�झौता अनुसार िनमा�ण काय� िमित २०७८।३।२५ मा
स�प� न गनु�पन�मा लेखापरी�णको अवधी २०७९।५।२२ स�म जगमा माटो का� ने काय�, पुन� काय� र साइट सफा गन� काय� मा� भै स�झौता बमो�जमको काय�को ६.०४ �ितशत मा� भौितक
�गित भएको भएको छ।िनमा�ण सेवाले पेश गरेको िनमा�ण काय�को काय�ता�लका अनुसार लेखापरी�ण अवधीस�म सव �ट��चर र सुपर �ट��चरको काय� स�प� न देखाउनु पन�मा साईट सफा र
माटोको काम मा� गरी बाँक� काय� नगरेको दे�खएकोले पा�लका �शासनले िनमा�ण सेवालाई स�झौताका शत� र �वीकृत काय�ता�लका बमो�जम काय� गन� आव�यक िनद�शन िदनु पन� दे�ख�छ ।

५२ परामश� सेवाको ख�रद
साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� ��त�पधा� �स�मत हनु ेगर� गन� नहनु ेउ�लखे 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�कन े�यव�था
छ। ��ताव माग गदा� स�भव भएस�म ६ वटा र कि�तमा ३ वटा परामश�दातासगँ ��ताव माग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाल े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. र �म�त परामश�दाताको नाम परामश� सेवाको �ववरण भ�ुानी रकम

पा�लका चालतुफ�

२२६-०७८।१२।२८ �पश� ईि�ज�नय�रङ ए�ड �व�डस� २ नं. वडा काया�लय भवनको �ड.�प.आर ४९९६८०

२२६-०७८।१२।२८ ३ नं. वडा काया�लय भवनको �ड.�प.आर ४९९६८०

२२६-०७८।१२।२८ गृह �डजाईन ए�ड ईि�ज�नय�रङ क�स�टे�सी १ नं. वडा काया�लय भवनको �ड.�प.आर ४९९६८०

२२६-०७८।१२।२८ ५ नं. वडा काया�लय भवनको �ड.�प.आर ४९९६८०

पा�लका पुँिजगततफ�

५-०७८।६।२० थापा क�स�टे�सी वडा काया�लयको भवनको �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९६८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६-०७८।६।२० थापा क�स�टे�सी पाक� को �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९६८०

३९-०७८।९।४ थापा क�स�टे�सी शलै�े वर� �कुलको �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९६८०

४०-०७८।९।४ थापा क�स�टे�सी पा�लकाको �वाटर �नमा�णको �ड.�प.आर. तयार काय� ४९९६८०

४१-०७८।९।४ थापा क�स�टे�सी बढ�मा�लका हो�टेल भवन �नमा�ण काय�को �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९६८०

३-०७९।२।१२ �पश� ईि�ज�नय�रङ ए�ड �व�डस� �ोजे�ट ब�कका �ब�भ� योजनाको �ड.�प.आर. ४९९६८०

१-०७९।३।२ स�मट �पक ई. क�स�टे�सी �ाथ�मक �वा��य के��को �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९२००

३१-०७९।३।२४ टारगेट ई. क�स�टे�सी �धमपाडी सडकको �ड.�प.आर. तयार� काय� १९८९३६५

२-०७९।२।१२ सौय� �डजाइन ए�ड ई. क�स�टे�सी �ोजे�ट ब�कका �ब�भ� योजनाको �ड.�प.आर. ४९९६८०

३२-०७८।८।२८ जनसेवा ई. क�स�टेन जनता आधारभतु �व�ालयको �ड.�प.आर. तयार� काय� ४९९५४९

ज�मा ८४८४५९४

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

५२.१ 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 �. ८४,८४,५९४।- 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 ।

५२.२ 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 �. ८४,८४,५९४।- 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.३ ख�रद काय�मा �ित�पधा� : पा�लकाले एउटै �कृितको काम वडा काया�लयको भवन िनमा�ण काय�को िड.िप.आर लगायत अ�य िड.िप.आर तयारी काय�को एउटै �याकेज बनाई िनयमावलीमा भएको
�यव�था वमो�जम आ�थ�क र �ािव�धक ��ताव माग गरी परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�मा एउटै �कृितको कामलाई टु�ा टू�ा पारी एउटै फम� संग एक आ�थ�क बष�मा पटक पटक �समा भ�दा
बिढको ख�रद गरेको दे�खयो । यसरी ऐन िनयममा भएको �यव�था िवप�रत �ित�पधा� सिमित ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी परामश� सेवा ख�रद गन� काया�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

५२.४ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी गन� नह�ने उ�ेख छ । 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

२-०७८।८।१२ लाईफ ��टल फिन�चर उ�ोग (चालु तफ� ) फिन�चर ४९८८८७

२-०७८।८।१२ लाईफ ��टल फिन�चर उ�ोग (चालु तफ� ) फिन�चर २४०७८०

१४,१५- ०७८।८।१२ वागे� वरी फिन��स� दरवार फिन�चर ५७२४५९

२-०७८।१०।१६ इ� नोभेिटभ ए�ड स�टेनेवल टे�नोलोजी सोलुशन निवकरणीय उजा� �िव�ध जडान काय� ४१६४१२

३-०७८।१०।१६ इम�ज�� अ�टरनेिटभ स�टेनेवल टे�नोलोजी �ा.�ल. निवकरणीय उजा� �िव�ध जडान काय� ४८१३८०

६५-०७८।११।६ एभरे� वायरलेस नेटवक�  �ा.ली इ�टरनेट जडान तथा �यव�थापन ६७१२२०

१०६-२०७८/१२/३० �यािनटाइजर २००० वोतल ( संघीय चालु तफ� ) मकालु इ�टरनेशन ट� े िडङ काठमा�डौ ९३७९००

१०९-२०७८/१२/२९ �यानो झोला ( संघीय चालु तफ� ) मकालु इ�टरनेशन ट� े िडङ काठमा�डौ ३७६८३२

ज�मा ४१९५८७०

४,१९५,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ औ�ोिगक �ाम िनमा�ण काय�
�थानीय �ोत साधन, क�चा पदाथ�, �िब�ध र �सपको प�रचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उ�ोगमा लगानी बृ�ी गरी य�ता उ�ोग �थापना, िवकास र �वद�न गद� रोजगारी �सज�नाको मा�यमवाट
�थानीय अथ�त��मा योगदान पुर् याउन छ�रएर रहेका साना उ�ोगह�लाई एिककृत गरी �यव��थत गद� उ�पादन र उ�पादक�व अिभबृि� गन� नेपाल सरकारको ��येक �थानीय तहमा औ�ोिगक �ाम
�थापना गरी स�ालनमा �याउने नीित अनु�प घोषणा भएको वाजुरा �ज�ाको यस गाउँपा�लका अ�तग�तको ६ नं. वडा ��थत औ�ोिगक �ामको पुवा�धार िबकास र िनमा�ण काय�को लािग नेपाल सरकार
उ�ोग म��ालय र पा�लका िवच स�झौता भई �. ९२ लाख िनकासा पठाएकोमा पा�लकाले उ� ९२ लाख रकमनै औ�िगक �ामको पुवा�धार िनमा�ण र अ�य काय�मा खच� गरेको दे�ख�छ । यस स�व�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन ।

५४.१ िनमा�ण काय�को िब�तृत स�भा�यता अ�ययन खच� : म��ालय र पा�लका वीच भएको स�झौता प�को बुदा नं. ३ मा पा�लकाले आ�नै �ोतवाट िब�तृत स�भा�यता अ�ययन गरी सो को �ितवेदन
म��ालयमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । �य�तै स�झौताको बुदा नं. ११ मा आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा िनकासा भएको रकम खच� नभई बाँक� रहेमा िनयमानुसार ह�ने उ�ेख छ । मा�थ उ�े�खत बुदा
नं. ३ मा भएको �यव�था अनुसार िब�तृत स�भा�यता अ�ययन स�व��ध काय� पा�लकाले आ�नै �ोतवाट तयार गनु�पन� र बुदा न. ११ अनुसार खच� नभई बाँक� रहेको रकम िफता� गनु�पन�
दे�ख�छ । तर पा�लकाले स�झौता िवप�रत िब�तृत स�भा�यता अ�ययन काय�को �. ९,५२,७४८।- थापा क�स�टे�सीलाई भु�ानी िदएको दे�ख�छ । यसरी स�झौता बमो�जम पा�लकाले आ�नै
�ोतवाट गनु� पन� काय�को लािग औ�िगक �ामको पुवा�धार िनमा�ण काय�मा यस आ�थ�क बष�मा खच� नभई बाँक� रहेको िफता� पठाउनु पन� रकमवाट खच� गरेको रकम संघीय संिचतकोषमा दा�खला
गनु�पन� �.

९५२,७४८

५४.२ पा�लका र म��ालय वीच भएको स�झौतामा िनकासा भएको रकमवाट पुवा�धार िबकासको काममा मा� खच� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले वोलप�को सुचनाको रकम �. १,५६,०८१।-
समेत भु�ानी िदएको दे�ख�छ । औ�िगक �ामको पुवा�धार िनमा�ण काय�मा यस आ�थ�क बष�मा खच� नभई बाँक� रहेको िफता� पठाउनु पन� रकमवाट खच� गरेको रकम संघीय संिचतकोषमा दा�खला
गनु�पन� �.

१५६,०८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.३ ठे�का स�झौता : औ�ोिगक �ामको पुवा�धार िवकास िनमा�ण काय�को लािग पा�लकाले �. ८७,५९,३३६।- को लगात अनुमान तयार गरी वोलप� आ� वान गरेकोमा ३ वटा िनमा�ण �यवसायीले
वोलप� पेश गरेकोमा सव ैभ�दा �यनु कवोल �. ३०,९३,४७९।- िनमा�ण �यवसायी �स.आई.क��ट��सनले पेश गरेकोमा बोलप� मु�या�न सिमितले उ� वोलप� �वीकृत गरी ७ िदनको �याद
िदई वोलप� �वीकत गन� आशयको सुचना �भाव दिैनकमा २०७९।२।५ मा �काशन भएको दे�ख�छ । �य�तै िमित २०७९।२।१२ मा उ� �यनु कवोल गन� वोलप�दातालाई १५ िदनको �याद
िदई स�झौता गन� आउने स�व��ध प� पठाएको दे�ख�छ । पा�लकाले स�झौता गन�को लािग तोिकएको �याद २०७९।२।२६ िभ� वोलप�दाता स�झौता गन� नआएकोले साव�जिनक ख�रद ऐन,

२०६३ को दफा २७(५) बमो�जम िनज वोलप�दाताको जमानत रकम �. १,९५,०००।- जफत गरी दो�ो सारभुत �पमा �भाव�ाही वोलप�दाता ओम िशव क��ट��सन ए�ड स�लायस�लाई
स�झौताको लािग प�ाचार गन� िमित २०७९२।२७ मा िनण�य भएको दे�ख�छ । जस अनुसार दो�ो �यनुतम रकम �. ८१,२६,३०२।- कवोल गन� िनमा�ण �यवसायी ओम िशव क��ट��सन ए�ड
स�लायस� संग स�झौता गरी काय� स�प� बमो�जम �. ८०,९१,१७१।- भु�ानी िदएको दे�ख�छ । सव ैभ�दा �यनु कवोल गन� वोलप�दाता �स.आईर.क��ट��सन स�झौता गन� नआएको कारण
नेपाल सरकारलाई �. ५०,३२,८२३।- थप �ययभार परेको दे�खएको अव�थामा पा�लकाले उ� फम�को जमानत जफत गरेता पनी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१
बमो�जम कालोसुचीमा रा�नको लािग साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई प� पठाएको दे�खएन । अत: पा�लकाले िनज िनमा�ण �यवसायीलाई कालोसुचीमा रा�नको लािग साव�जिनक
ख�रद अनुगमन काया�लयमा लेखी पठाउनु पद�छ ।

५४.४ िबमा नगराएको : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण
�यवसायीले बीमा गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �. ८७,५९,३३६।- लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� स�झौता गरी ओम िशव क��ट��सन ए�ड स�लायस�वाट िनमा�ण काय� स�प�
गराएकोमा िनज िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को िवमा गराएको दे�खएन । ख�रद िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम िनमा�ण काय�को िवमा गराई भिव�यमा ह�न स�ने जो�खम �यिुन गन�तफ�
�यान �यान िदनुपद�छ ।

५५ कोिभड १९ खच�
पा�लकाले को�भड १९ महामार� �नय��ण तथा �यव�थापनको ला�ग छुट� खाता खोल� उ� खातामा �व�भ� �नकायबाट �ा� आ�दानी र पा�लकावाट �व�नयोिजत रकमको छु�ै लेखा राखी सोबाट खच�
गनु�पन�मा चाल ुखच�बाट कोरोना स�ब�धी खच� लेखेको देिखएता प�न कोरोना १९ को ला�ग भएको खच�को अ�भलेख नराखेको र लेखापर��णको �ममा को�भड १९ स�वि�ध खच�को आय �ययको
�ववरण माग गदा� �ा� नभएकोले उ� खच�को स�व�धमा थप �ब�लेषण गन� स�कएन ।

�म भौचर
न�बर
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५६ बे�जु अनुगमन
�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�लकाबाट गत �वगत वष�को �न�नानसुार बे�जू फ��ट गर� स�पर��णको ला�ग पेश ग�रएकोमा उ� बे�ज ुस�पर��ण ग�रएको छ ।

आ�थ�क बष� बे�जकुो दफा नं बे�जकुो संि�� �यहोरा रकम कै�फयत

२०७५।७६ २८ सनु�दा आ�ारभतु �ब�ालयको फ�न�चर ख�रदको दािखला �माण पेश भएको १५०००० �माण

��गन �वा��यचौक�को फ�न�चर ख�रको दािखला �माण पेश भएको १२०००० �माण

ब�डमा�लका मा�या�मक �ब�ालयको �ब�ान �योगशाला ख�रदको �माण पेश भएको ६५०००० �माण

बाग�वर� आधारभतु �व�ालयको सचुना ��व�ध सामा�� ख�रदको दािखला �माण पेश भएको ४००००० �माण

ज�मा १३२००००

५७ अ�ाब�धक बे�जु
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

(रकम �. 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-

१०५८०० १३२० २५७८६ ० १३०२६६
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