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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४४ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

आबँखैुरेनी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िनहुँ  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले आबँखैुरेनी गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.२ करोड ७ लाख ४ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.३ लाख ५० हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू. २२ लाख ३ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रू.९६ लाख ४९ हजार र तनर्तमि गनुापने रू.८५ लाख २ हजार रहेको छ । 
पातलकाको गिवषा रु. १० करोड ३९ लाख ८९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु १० करोड ६० लाख ६१ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

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

 
 
  

          (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

आबँखैुरेनी गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३० ४५ २०७०४ ० २ ३५० ३० ४३ २०३५४ २२०३ ८५०२ ९६४९ ० ० १८१५१ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

िनहुँ १०३९८९ ० १८२८२ ८५७०७ ० २०३५४ १०६०६१ 

 

पनुश्व: प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा पेश भएकोमा र्थार्शघ्र सम्परीक्षण गरी सोको जानकारी गराईने व्र्होरा अनरुोध छ । 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : आँबुखैरेनी गाउँपा�लका, तनह� ँ , आबुखैरेनी गाउँपा�लका , तनह� ँ

काया�लय �मुख गोिपकृ�ण अया�ल २०७८-१०-५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िव�ण ु�साद पोखरेल २०७७-५-१४

लेखा �मुख तेजन गै�ै २०७७-९-२७

लेखा �मुख टेकनाथ पराजुली २०७७-४-१

बे�जु रकम २०,७०४,१२४

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १४,६१,८१,७६०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,९३,५६,००० चालु खच� २५,१२,१२,५७५

�देश सरकारबाट अनुदान २,१२,२८,००० पँूजीगत खच� १६,०८,१७,६९८

राज�व बाँडफाँट ५,७४,०७,५१७ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,२९,१०,०४५

आ�त�रक आय ८,११,०४,१४२

अ�य आय ५,३७,२९,७८९

कुल आय ४९,२८,२५,४४८ कुल खच� ४७,४९,४०,३१८

बाँक� मौ�दात १६,४०,६६,८८९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ 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 आबखैुरेनी गाउँपा�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� यस नगरपा�लको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३५सभा सद�य, १२८ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २०७६८ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखाप�र�ण
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना बमोिजम �व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण
सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ।
लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �वि�य �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ ।

३ लेखाप�र�णको �ममा असुली

लेखापरी�को �ममा पारी�िमक कर � १७२८० दा�खला भएको छ ।

४ िव��य िववरण

�ा�ीभु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४���९२�४९ ४६६�७३४�१ ४६६�७३४�१

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

४७२�६००२� ४३९३९�६६० ४३९३९�६६०

११००० कर ११ �०३�३��० ७२४९७७४� ७२४९७७४�

१३००० अनुदान ३१��७४४�० ३००��४००० ३००��४०००

संघीय सरकार १२ २�७९��००० २७९३�६००० २७९३�६०००

�देश सरकार १२ २७१११००० २१२२�००० २१२२�०००

जनसहभािगता ७७�४�० ३००००० ३०००००

१४००० अ�य राज�व ७६६३२०२� ६६०१३९१� ६६०१३९१�

ख. अ�य �ाि� १२७३२�२४ २७१७७�२१ २७१७७�२१

कोषह� १२७३२�२४ २१७७३३�७ २१७७३३�७

धरौटी ० �४०४४६४ �४०४४६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भु�ानी (ग+घ) �६��९२�४९ ४१४६९�२६� ४१४६९�२६�

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ��२�६००२� ४१२०३०२७४ ४१२०३०२७४

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� ४१६०१००० ३६०३९९७२ ३६०३९९७२

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१� १४३१०��७� ९�१४���६ ९�१४���६

२�००० सहायता (Subsidy) १� ११�१४४००० ११४६१९२�� ११४६१९२��

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ४७७३००० ३७२२२०० ३७२२२००

२�००० अ�य खच� १� ४४००००० १६���९४ १६���९४

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पूँजीगत खच�

१� २४०�३३४�० १६०�१७६९� १६०�१७६९�

घ. अ�य भू�ानी १२७३२�२४ २६६४९९१ २६६४९९१

कोषह� १२७३२�२४ २९१२�२१ २९१२�२१

धरौटी ० १०२६�४६ १०२६�४६

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

-१२७४०७६ -१२७४०७६

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -�००००००० �१�७�२१६ �१�७�२१६

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

१३०३९०�२� १३०३९०�२�

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -�००००००० १�२२६९०४४ १�२२६९०४४

ब�क तथा नगद बाक� २४ १९९०६४०६� १९९०६४०६�

अ�तरसरकारी िव�य ह�ता�तरण तफ� को िववरणः
आ�दानी िशष�क रकम � खच�।�नकासा रकम �
िश�ा �वकास �नद�शनालय ५००००० िश�ा �वकास �नद�शनालय ५०००००
उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय १५७३१३१ उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण

म��ालय
१५७३१३१

आ�त�रक मा�मला तथा कानुन म��ालय ४३००० आ�त�रक मा�मला तथा कानुन म��ालय ४३०००
सामािजक सरु�ा तथा संर�ण ४६७२८००५ सामािजक सरु�ा तथा संर�ण ४६७२८००५
�थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म ४८८५६५३ �थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार�

काय��म
४८८५६५३

ज�मा ५३७२९७८९ ज�मा ५३७२९७८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ िव��य िववरणः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव
रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छन् :

· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम, संिचत कोषवाट भएको खच� तथा खच� नभइ वाँक� रहेको रकम �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन भने �थानीय सरकारको कोषको �ाि� र भु�ानीको
एक�कृत वािष�क �ितवेदन (NPSASअनु�प)म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेत आय �ययको यथाथ� िच�ण गन� सकेको छैन ।
· �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेतापिन यस वाट �ा�
िव��य �ितवेदनमादेहायको िववरण फरक परेकोले यसको िव�ीय �ितवेदनले आय�ययको यथाथ�ता िच�ण गद�न।
· पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार वषा��तको वा�तिवक अ��तम मौ�दात �.१६४०६६८८९।०० भएकोमा सु�को िव��य �ितवेदनमा �.१९९०६४०६५।११ दे�ख�छ। तसथ� सु�को िव��य �ितवेदनले यथाथ� अव�था
िच�ण गद�न।
· पा�लकाले गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा गत वष�को मौ�दात �.८२२५५६५५।०० दे�खएकोमा मौ�दातमा समावेश नभएको वकै खाताको वे�जु रकम स��त कोषमा ट� ा�सफर गरेको कारण गत वष�को �ज�मेवारी रकम
१४६१८१७६०।७२ सारेको दे�ख�छ।सु�को िव��य �ितवेदनमा गत �ज�मेवारी सारेको �१३०३९०८२७।०० दे�खएकोले िव��य �ितवेदनले यथाथ� अव�था िच�ण गन� अव�था छैन।
· पा�लकाको गत वष�को धरौटी मौ�दातलाई �ज�मेवारी सानु�पन�मा गत वष�को मौ�दात रकम �.३२१७६४९।०० लाई यस वष�को आ�दानी भनी �िव�ी गरेको कारण धरौटी िववरणमा गत वष�को �ज�मेवारी शु�य दे�ख�छ।
· पा�लकाले धरौटी िफता� �यानुअल भौचर उठाई िफता� गरेको कारण वा�तिवक िफता� �२६८६२५५।६० भएता पिन सु�को िव��य �ितवेदनमा �.१०२६५४६।०० मा� धरौटी िफता� दे�ख�छ। पा�लकाले स�पुण� खच�लाई सु�मा
�िव�ी गरी भु�ानी गनु�पद�छ।
· पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार िविवध खच� खाताको आ�दानी तथा खच� स��त कोषमा नदे�खने भएकोले स��त कोषको िव��य िववरणमा सो लाई समेटीएको पाइएन।
· पा�लकाको िविवध खच� खातामा औधोिगक �ामको िनकासा दोहोरो �िव�ी भएको कारण वकै मौ�दात �.९६१८३४२।०० रहेकोमा सु�को िव��य िववरणमा �.१८८६०८३६।०० दे�खएको छ। िहसाव िमलान गरी �े�ता र वकै
मौ�दात िमलान गनु�पन� दे�ख�छ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

६ वकै िहसाव िमलान नगरेकोः 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो
बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण फरक पन� गएको दे�ख�छ
।आ�थ�क वष�को अ��यमा ठुलो रकम खच� गरेको कारण असार पिछ समेत चेक सािटएको कारण असार मिहनाको व�क मौ�दात सँग फरक परेको दे�ख�छ। अतः मा�सक ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी �े�ता अ�ाव�धक
गनु�पद�छ ।

७ आ�त�रक िनय��णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो 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।
· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । �थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको 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 ।
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· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको,
· गाउँपा�लका मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल
खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु
पन�मा िढला गरी तोकेको दे�खयो।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन
िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मासो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई
अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
· वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन
।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049दफा ५ (क) वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· वडावाट िविभ� वठैकह� वसी भ�ा भु�ानी गरेकोमा वडागत वठैकको िनण�य अ�ययन गदा� अ�धकांशमा वठैकको �प� काय�िव�ध नभएको तथा केहीमा मह�वपुण� िनण�य नभएको तर वठैक भ�ा भु�ानी गरेको,
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार �थानीय तहले घर तथा ज�गा वहाल कर मा� संकलन गनु�पन�मा काय�लयले गाडी भाडामा संकलन भएको भाडाकर, ढुवानीमा असुल भएको वहालकर आिदलाइ
समेत आ�तरीक आ�दानीमा राखेकोमा उ� कर संघीय सरकारको संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन�मा गरेको छैन।
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· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को
लगतनराखेकोकारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाइ �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन गन� स�ने उ�ेख भएकोमा गठन नभएको कारण सं�थागत
सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित नभएको,
· सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण
तथा सूचनाको संि�� िबबरण आिदको िववरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद २ दफा ७.१ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा �लन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा उ�े�खत समयाव�धिभ� वडा
काया�लयमा दरखा�त िदनुपन� �यव�था भएकोमा सो को पालना नभएको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ३ को दफा १२.५ मा एक आ�थ�क वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा ब�क माफ� त िवतरण भएकामा लगातार एक वष�स�म खाता िन���य भएमा लगत
क�ा गन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले लगत क�ाको िववरण नराखेको साथै ब�क बाट िन���य खाताको िववरण माग गरी लगतको अ�ाव�धक नगरेको, जसवाट िन���य भएका लाभ�ािहलाई समेत भ�ा जाने जो�खम दे�खएको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ८ दफा २८ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको िनयिमत अनुगमन,मु�या�न तथा सुपरीवे�ण गन� �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन
गनु�पन� �यव�थाभएकोमा उ� सिमित गठन नगरेको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ (क) मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने
�यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ घ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामे�स �थानीय तहको वेवसाइटमा रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले उ� काय�िव�धको
पालना नगरेको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३४ मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह�
साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको,
· सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३५ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा
सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको,
· आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�र दािय�व िनयमावली बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क
दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपयले प�� िदन, मिहना िदनर कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको,
· िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित
सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
· �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
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८ �े�गत वजेट र खच�ः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७६।७७ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास २५७६०००० १५९८५९८० ६२.०६

सामा�जक �े� २०१०८२००० १७८४१८२९४ ८८.७३

पूवा�धार िवकास �े� २०४३७१४५० १२६६१८३४७ ६१.९६

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन २७००००० १९१३०१० ७०.८५

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह १५६००००० २३११०७९ १४.८१

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ३७२६००० ३०४७०५९ ८१.७७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १०१९४५५७५ ८५४४९००६ ८३.८२

ज�मा ५५२८६००२५ ४१२०३०२७४ ७४.५०

९ साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पुण� �पमा लागु नभएकोः 
पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन गन� सिकएन।पा�लकाले साव�जिनक स�पती �यव�थापन
�णाली(PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�पतीको अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ।

१० चौमा�सक खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार
गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु� स�टवेयरवाट �ैमा�सक �ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�नेचौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।
जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये ते�ो चौमासीकमा मा� कुल खच�को ७७ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमासीक
तथा आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ

बजेट उपशीष�क कुल खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक असार मिहनाको खच�

पँु�जगत खच� १६०८१७ १००४२ २६५३७ १२४२३८ ७३५०३

खच�को �ितशत १०० ६.२४ १६.५ ७७.२६ ४५.७

�म भौचर
न�बर
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११ सेवा �वाहः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म दता� तथा मृ�य ुदता� ७५८वटा, नाता
�मािणत २८७वटा, घरवाटो िशफा�रश ६३८वटा, नागरीकता िशफा�रश ६३८वटा र अ�य ३४७२वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, बसाई सराई, प�ीकरण दता� तथा �सफा�रश
स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन । पा�लकाले ऐन बमो�जम सोको अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ ।

१२ �याियक सिमतीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ�
टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३र यो बष� थप भएको १७गरी कुल २०िववाद दता� भएकोमा १६वटा मा� फ��यौट भई ४
वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१३ योजना छनौट तथा काय��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम
तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना
र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस
वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन।

� सं िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमका योजना २४ १८०००००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १२८ ५१२०००००

३ � ५ लाख एक दे�ख १० लाख स�मका योजना २६ २०८०००००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १५ ४५००००००

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १० ७५००००००
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१४ क�ी रकम दा�खला नभएकोः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा करक�ी गरेको रकम मिहना समा� भएको िमितले २५ िदनिभ� दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ। तर पा�लकाले देहायको कर क�ा गरेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म समेत दा�खला गरेको छैन।
उ� रकम दा�खला गनु�पन� �...

िश नं शीष�क डेिबट �ेिडट ितन� वाँक� मौ�दात

१ अि�म आय कर २८११०१९ ३२४७५४२ ४३६५२३

२ सामा�जक सुर�ाकर ७७६२४६ ८२७७२० ५१४७४

३ मु�य अिभवृ�ी कर ३२०९०५१ ३९९५१३० ७८६०७९

ज�मा ६७९६३१७ ८०७०३९३ १२७४०७६

१,२७४,०७६

१५ अनुगमन तथा �मण खच�ः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�तरीक
िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �.२२ लाख ३०
हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�य, अनुगमन तथा �मण �ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, सवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े आधार
रहेन । यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

१६ खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष�िविवध िशष�कवाट ७६
लाख खाना खाजा लगायत िविवध खच� गरेको छ भने खच�का �माण हेदा� िवल मा� आएको दे�ख�छ तथा �योजन खु�दनै ।य�तो �वृ��मा िनय��ण गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।काया�लयका अनुसार िविवध
िशष�कवाट अ�य काय��मह� समेत स�ालन भएकोले ठुलो रकम िविवध िशष�कवाट खच� भएको काया�लयको भनाई रहेको छ।

१७ करार कम�चारीः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा �थानीय तहले नगर �हरी, सवारी चालक, सरसफाई स�ब��धआिद पदमा बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था
गरेको छ । संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब
भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत भई भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ ।काया�लयले भु�ानी गरेको २०७८ असार मिहनाको तलव भु�ानी िववरण
अनुसार ५४ जना कम�चारी करारमा राखी मा�सक �.७७६५००।०० का दरले वािष�क �.१००९४५००।०० खच� लेखेको छ ।काया�लयले सेवा करारमा रा�न निम�ने पद इ��जिनयर १ जना, सव इ��जिनयर २ जना, काया�लय
साहायक पाचौ ३ जना, काया�लय साहायक चौथो २ जना, ना � स पदमा १ जना, काया�लय साहायक ६ जना करार िनयिु� गरी तलव भ�ा खच� लेखेको दे�ख�छ।काया�लयले संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी �थायी पदपुत�
गन� पदमा �थायी पदपुत� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ कम�चारी क�याण कोषः 
– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले
ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.७ लाख ट� ा�सफर गरेको छ । तर १० �ितशतले ह�न आउने रकम नराखेको कारण �यस कोषमा
काया�लयको मा� योगदान दे�खएको छ । काया�लयको योगदान मा� राखी क�याण कोष खडा गनु� उिचत दे�खएन । कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट एक िनद�िशका तयार भएको जानकारी �ा� भएतापिन लेखापरी�णको
�ममा उ� िनद�िशका �ा� भएन । ऐनमा भएको �यव�थाको िवपरीत कम�चारीले खाईपाई आएको १० �ितशत रकम नपठाइ क�याण कोष स�ालन गनु� उिचत दे�खएन । कानूनमा भएको उपरो� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

१९ करारका कम�चारीलाई अित�र� सुिवधाः 
सािवक सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७४।१।२५ को प�ाअनुसार सेवा करारमा काय�रत �वीकृत दरव�दी िभ�का कम�चारीलाइ शु� तलव, पोषाक तथा चाडपव�को रकम मा� िदन िम�ने उ�ेख गरेको छ । काया�लयले
करार सेवामा काय�रत कम�चारीलाइ शु� तलव �केलका अित�र� महंगी भ�ा समेत िदएको दे�ख�छ भने असार मिहनाको तलव भ�ा िववरण अनुसार मासीक� ३००० दे�ख ५००० को को दरले वािष�क � २४६००००।००
खाजा भ�ा वापत समेत भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।उ� रकम नगरपा�लकाको िनण�य अनुसार भु�ानी भएको दे�ख�छ । कानुनी आधार वेगर पटके िनण�यका आधारमा यसरी भ�ा िदनु िनयमसंगत दे�खएन।

२० कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम
�थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले सभावाट िनण�य गरी यो बष�७८ जना कम�चारीलाइ
खाजा भ�ा भिन मासीक � ३००० दे�ख ५००० को दरलेवािष�क �.३६१३२००।०० भु�ानी िदएको दे�खयो । �ो�साहन वापत खाजा भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ।

२१ पदा�धकारी खाजा भ�ाः 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदा�धकारीलाइ मासीक �पमा पाउने सुिवधाको �यव�था रहेको तथा दफा १४ मा पदा�धकारीले यस ऐनले िनधा�रण
गरेको वाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले १४ जना पदा�धकारीलाई मा�सक �.५०००।०० का दरले १२ मिहनाको �.८४००००।०० खाजा भ�ा उपल�ध गराएको दे�ख�छ। । ऐनको सुिवधा िवपरीत ह�ने
गरी िदएको खाजा भ�ा िदएको कारण पा�लकालाई अित�र� �ययभार थिपएको �

८४०,०००

२२ 347 २०७७-९-१७ पदा�धकारी पोषाक भ�ाः 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदा�धकारीलाइ मासीक �पमा पाउने सुिवधाको �यव�था रहेको तथा दफा १४ मा पदा�धकारीले यस ऐनले िनधा�रण
गरेको वाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले ३४ जना पदा�धकारीलाई �.१००००।०० का दरले पोषाक भ�ा उपल�ध गराएकोले कानुनवमो�जम तोिकएको सुिवधा भ�दा वढी सुिवधा भु�ानी भएको रकम
असूल गनु�पन� �.

३४०,०००

२३ 157/158 २०७७-७-४ पदा�धकारी िवमा वढी भु�ानीः 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदा�धकारीलाइ मासीक �पमा पाउने सुिवधाको �यव�था रहेको र उ� सुिवधा अ�त�गत ३१ जना पदा�धकारीको िवमा
रकम �.३१००००।०० लाइफ इ��योरे�स कप�रेशनलाई भु�ानी ग�रएकोमा िवमा अिभलेख परी�ण गदा� ३० वटा मा� भएकोले १ जनाको वढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �

१०,०००

�म भौचर
न�बर
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२४ िशष�क फरक पारी खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१) वमो�जम काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� वजेट तथा काय��मको �समािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ भने एिककृत आ�थ�क संकेत
तथा विग�करण र �या�या,२०७४ मा िविनयो�जत वजेट स�व��धत खच� िशष�कमा गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले तप�सल वमो�जमको � |०० रकम िशष�क फरक पा�र खच� लेखेको छ। अत िविनयो�जत वजेट खच� गदा� िशष�क फरक
परेको अिनयिमत दे�खएको �....

भौ नं कायम खच� िशष�क खच�गरेको िशष�कको।काय��मको नाम खच� रकम

८९ सेवामुलक स�थालाई स�थागत साहयता क��यटुर ख�रद १४५२०५

१४२ काय��म खच� कम�चारी वठैक भ�ा ८५०००

२६९ कृिष तथा पशु�वा��य समावेिशकरण खेलकुद सामा�ी िवतरण ७७२६९

६८१ कृिष तथा पशु �वा��य समावेिशकरण अ�ला� सामुदाियक भवन उ स १८७२४३

६८६ कृिष तथा पशु �वा��य समावेिशकरण अ�ला� वालिवकास के�� २५८३१७

७९६ लैिगक िहंसा स�व��ध काय��म वरादी कृिष सडक िनमा�ण १५९२५४

८०३ पा�र�िमक कम�चारी िश�क तलव भ�ा िम�ता मा िव १३०८००

१०४३०८८

१,०४३,०८८

२५ आ�थ�क सहायताः 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत
आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी
नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा उ�ेख छ।साथै उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाको चालु खच�तफ�
नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� िवप� वग� राहात काय��म िशष�कवाट �.४ लाख ४० हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो।आ�थ�क सहायता िवतरण गनु�पुव� पा�लकाले ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि�
तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको, आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायताएंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को
िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौतीगनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र
औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।

२६ 851 २०७८-३-२२ वढी दरमा वठैकभ�ा भु�ानीः 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदा�धकारीले पाउने वठैक भ�ामा �ित�य�� �ितवठैक �.१०००।०० तोिकएकोमा पा�लकाले सभा स�ालन खच�
सरोजच�� अ�धकारीको पे�क� फ�यौट गदा� ३५ सभाका सद�यालाई २ वठैकको �ितवठैक �.१५००।०० का दरले भु�ानी गरेकोले कर क�ी प�चात वढी भु�ानी भएको रकम � २९७५०।०० असुल गरी स��त कोष दा�खला
गनु�पन� �

२९,७५०

�म भौचर
न�बर
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२७ 219 २०७७-७-२७ �ज�सी सामा�ीको �माण नभएकोः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी कुनै �कारले ह�ता�तरण भई आएको स�पती तथा �ज�सी मालसामानको
िववरण र मु�य समेत खुलाई स�पती तथा �ज�सी िकतावमा सात िदनिभ� आ�दानी वाँ�ध लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले भौ नं २१६,२०७७।०७।२७ वाट ओ�पो एफ १७ �ो मोवाइल ख�रद गरी
भु�ानी भएकोमा सोको �ज�सी दा�खला नभएको र काया�लयमा मोवाइल समेत नभएकोले काया�लयमा सामान �ा� भएको सुिन��चतता ह�ने �माण समेत �ज�सी दा�खला �ितवेदन पेश गनु�पन� �

४४,०००

२८ कृिष अनुदानतफ�  दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन।

२८.१ कृिष अनुदानः सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास गरी उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि�
आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ । साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ । यस वष� संचा�लत केही काय��मह� देहायअनुसार छन।

भौ नं िववरण रकम

१०९ वडा नं २ मा िवउिवजन ख�रद तथा िवतरण १५०१८०

१२२ वडा नं ३ मा िवउिवजन ख�रद तथा िवतरण १४९०५०

१५९ वडा नं १ मा िवउिवजन ख�रद तथा िवतरण ५००००

२३९ वडा नं १ मा जौ घाँसको िवउ िवतरण ९८७००

२४० वडा नं १ मा तो�र िवउ िवतरण ९७९६०

२९१ वडा नं२ मा वेमौसिम तरकारी िवउ िवतरण १४९८२०

३१६ वडा नं ६ मा वेमौसमी तरकारी िवउ िवतरण १९८७५०

४८० वडा नं ५ मा िकिव िव�वा िवतरण २८०५००

७१९ वडा नं २ मा तरकारी खेती काय��म १९८८०८

७३१ वडा नं ६ मा धानको िवउ िवतरण २०००००

७३९ टनेल िनमा�ण पौवा एिककृत उ�पादन कृषक समुह २०००००

७६७ मौरीघार िवतरण तथा ता�लम २९८४००

७७९ कागती िव�वा िवतरण १०००००

७८० वडा नं २ मा फलफुल िव�वा िवतरण २२००००

�म भौचर
न�बर
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७८१ वडा नं३ मा फलफुल िव�वा िवतरण ३०००००

७८५ वडा नं ६ मा फलफुल िव�वा िवतरण ४९२७८०

८३७ वडा नं १ मा फलफुल िव�वा िवतरण ९७५१५

८४० वडा नं१ मा माछाका भुरा िवतरण ९०५००

६ जै घाँस र वर�सम घाँस ५० �ितशत अनुदान १४८०००

११ आलुको िवउ ५० �ितशत अनुदान ५००००

१३  औष�ध िवषािद ७५ �ितशत अनुदान ८००००

१७ वष� तरकारी ५० �ितशत अनुदान ८००००

२१ मकैको िवउ ५० �ितशत अनुदान ४४५००

२६ धानको िवउ ५० �ितशत अनुदान १०००००

२९ डालेघाँस िवतरण १०० �ितशत अनुदान १८१२८०

३१ �याके�ज�को लागी �ेट ७५ �ितशत अनुदान १५४६६२

३२ कृिष सामा�ी ५० �ितशत अनुदान १७८६९८

३९ माछा पोखरी ५० �ितशत अनुदान ७५०००

३९ मासु पसल सुधार ५० �ितशत अनुदान १५००००

४७ िडिपङ �ांक ख�रद ५० �ितशत अनुदान ८००००

४३ गोठ सुधार काय��म ५० �ितशत अनुदान ५०००००

४५ �यापकटर ख�रद ५० �ितशत अनुदान १३४९९९

पु�जगत कृिष ९ कृिष या���करण काय��म ५० �ितशत अनुदान ९६७५००

ज�मा ६२९७६०२

यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।

�म भौचर
न�बर
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(क) अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन�
दे�ख�छ ।अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन�
दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
(ख) कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । नगरपा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा
गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  नगरपा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म
काया��वयन गनु�पद�छ।
(ग) अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन।साथै सामा�ी ख�रदको िवलको आधारमा
अनुदान िवतरण भएको र िनमा�ण काय�को �ािव�धक मु�यांकन नभएकोले अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन
(घ) पा�लकाले एकै �कृतीका अनुदान काय��म िविभ� वडा तथा पा�लकावाट स�ालन गरेको भएता पनी काय��ममा एक�पता भएको दे�खदनै। लागत सहभािगता तथा अनुदान भु�ानीका मापद�ड अ�धकांश वडा�तरको
�सफा�रसका आधारमा तयार गरी एकै �कारका अनुदान काय��ममा पिन �ित�पधा��मक त�रकावाट ख�रद नगरी उपभो�ाका िवलका आधारमा अनुदान िदइएको छ।साथै मापद�डमा एक�पता नह� ँदा कुनै वडामा एउटै �कृतीको
काय��ममा लागत सहभािगता र कुनै वडामा शत�ितशत अनुदान िदइएकोले िन��चत मापद�ड तथा काय�िवधी तयार गरी एकमु� �पमा �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गरी समानता कायम ह�ने गरी अनुदान िवतरण गनु�पन� दे�ख�छ।

२८.२ २३९।२०७७।०८।०७ सामानको लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तयार गरेको दर �योग गनु�पद�छ ।पा�लकाले वडा नं १ मा जौ घाँसको िवउ ७०० के �ज िवतरण गरेकोमा इशाने�वर िवज भ�डारलाई
�ितके�ज १२० मा ख�रद गरी �.८४०००।०० भु�ानी गरेको छ।जौ घाँसको �ज�ा दररेट �.६०।०० भएकोले �ज�ा दरभ�दा वढी दरमा ख�रद गरी वढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

४२,०००

२९ कोिभड १९ तफ�  दे�खएका �यहोराह�ः

�म भौचर
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२९.१ कोिभड १९ आ�दानी र खच�को िववरण देहायवमो�जम रहेको छ।

बजेट/आ�दानीको �ोत रकम खच� शीष�क रकम

संघीय स��त कोषबाट राहात िवतरण

गत वष�को �ज�मेवारी १८४०७५९ �वारे��टन हो��ड� से�टर १४२५०००

िनमा�ण �यव�थापन

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको १००००००० आईशोलेसन के�� २७५९२४५

िनमा�ण �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० जनशि� प�रचालन ९७२८९३

�देश कोिभड कोषबाट ५००००० औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा १२८७८३७

साम�ी ख�रद

अ�य �ोतबाट �ा� २५७२५० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण

.कोरोना रोकथाम तथा िनय��ण कोष १२५००० िवमा रकम भु�ानी लगायतको खच� १२५०००

�यानुअल खाता

बाँक� ७१५३०३५

ज�मा १३७२३००९ ज�मा १३७२३००९

२९.२ कोरोना कोष वािहरवाट खच�ःकोरोना भाइरस (COVID-19) स�व�धी �वारे�टाइन स�ालन तथा �यव�थापन गन�  बनेको मापद�ड २०७६ को दफा ११ (१) मा आ�थ� क �यव�थापन अ�तग�त �वारे�टाइनको संचालन तथा
�यव�थापनका िनिम� आव�यक पन� रकम कोरोना भाइरस सं�मण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट �यहो�रने उ�ेख छ तर यस पा�लकाले चालु खच�को कोरोना भाइरस िनय��ण तथा �यव�थापन र कोरोना भाइरस रोकथाम
तथा िनय��ण िशष�कवाट �.४८०२९५८।०० खच� गरेको छ ।पा�लकाले मापद�डको �यव�था अनुसार खच� लेखा�न गनु�पद�छ।

�म भौचर
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३० खच�को िवल भरपाई नभएकोः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७(१) मा सरकारी काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाव� �पमा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा
काया�लयले भौ नं ५५ वाट जाली ख�रद गरी मु�ताङ �ज वाई वायर इ�ड� ि��ज स�लायस�लाई � ४९५८७९।०० भु�ानी गरी खच� लेखेकोमा उ� जाली कहाँ �योग भएको हो सो को िववरण सिहत �ािव�धक मु�यांकन तथा नािप
िकताव पेश गनु�पन� �.

४९५,८७९

३१ 179 २०७७-७-६ कोटेशनमा उ�ेख भएभ�दा वढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७(१) मा सरकारी काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाव� �पमा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा
काया�लयले नीित तथा काय��म पु�तक छपाई गन� ओजन अफसेट �ेस संग कोटेशन �लई कभर पेज सिहत १९२ पेज िकतावको �ितिकताव �.३८४।०० मा स�झौता भएकोमा नीित तथा काय��म पु�तक कभर पेज सिहत
िकताव १६९ पेजको मा� भएकोले आनुपाितक �पमा िकतावको कभर पेज र िभ�ी पेजको मु�य िव�लेषण गदा� �ितिकताव �.३४२।०० का दरले मु अ कर सिहत �.२५६५००।०० मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.२८८३५३।००
भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �..

३१,८५३

३२ खच�का िवल भरपाईः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७(१) मा सरकारी काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाव� �पमा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा
काया�लयले देहायवमो�जम भु�ानीमा खच�लाई �मािणत गन� िवल भरपाई नभएकोले खच� �मािणत गन� िवल भरपाई पेश गनु�पन� �

भौ नं िववरण रकम

१६० ढंुगा िगटी वालुवा �ललािममा उप��थत सुर�ाकिम�क खानाखाजा भरतवावु भ�लाई भु�ानी ३०५००

१६१ काय�पा�लकाको वठैकको वठैकभ�ा धन व ददा�मीलाईभु�ानी भएको �१३६००० म�ये िवतरणको भरपाई �.१२९०००।०० ७०००

७७७ िवपद ्�यव�थापन काय��म वाढी िपिडतलाई राहात वडा नं १ २ र ६ का ५९ घर २९५०००

ज�मा ३३२५००

३३२,५००

३३ 363 २०७७-९-२२ मु अ कर वढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७(१) मा सरकारी काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाव� �पमा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा
काया�लयले ३ �ित कोटेशन �लई काया�लयका लागी आव�यक सामा�ी छपाई गन� �स�वावा अफसेट �ेससंग स�झौता गरी �२१६३१०।०० भु�ानी गरेकोमा कोटेशनको दरमा मु अ कर समावेश ग�रएको भनी उ�ेख भएको दरमा
पुन मु�य अिभवृ�ी कर थप गरी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको मु�य अिभवृ�ी कर असुल गरी स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

२४,८८५

३४ 137 २०७७-६-३० स�झौता भ�दा वढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ५७(१) मा सरकारी काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाव� �पमा रा�नु पन� �यव�था भएकोमा
काया�लयले एिककृत स�पती कर स�व�धी स�टवेयरको मम�त स�भार तथा वािष�क शु�क भु�ानी गदा� २ वटा स�झौता म�ये १ वटा स�झौतामा मा� निवकरण शु�क वापत वािष�क २० �ितशत रकम भु�ानी गन� उ�ेख भएकोमा
२ वटा स�झौता रकमको २० �ितशत निवकरण शु�क भु�ानी भएको दे�ख�छ।यसरी १ वटा स�झौताको मा� निवकरण शु�क �.२९९४५।०० भु�ानी ह�नुपन�मा �.८९८३५।०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको �.

५९८९०।०० असुल गरी स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

५९,८९०
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३५ परामश� सेवा ख�रदः

३५.१ पा�लकाको काया�लयले यस बष� तिपसलका िड.िप.आर काय�का लािग िविभ� परामश� दातासँग स�झौता गरी देहायअनुसार परामश� खच� लेखेको छ।

भौ नं िववरण परामश�दाताको नाम रकम

१७१ म�या��दी निदका िविभ� घाटह�को आइ इ इ �ितवेदन अ� इ��जिनय�रङ �ा �ल ३४४६५०

१७१ सेती निदका िविभ� घाटह�को आइ इ इ �ितवेदन वारवारा इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी ३४४६५०

३१५ खहरे खोला �ार��भक वातावरिणय परी�ण �ितवेदन �याङकटेश इ��जिनय�रङ एसो�सए�स ४९६०७०

४६० वडा काया�लय भवनको िड िप आर कैलाश इ��जिनय�रङ क�स�टेनसी ३४६५१४

६३४ आवुखैरेनी गा पा आव�धक योजना िनमा�ण �कोलर नेपाल �ा �ल ५९७०६४

८९५ आवुखैरेनी गा पाआव�धक योजना िनमा�ण �कोलर नेपाल �ा �ल ११९४१२६

८१० ऐना पहरा स�भा�यता अ�ययन तथा िड िप आर नारायणी ट� े िनङ ए�ड इ��जिनय�रङ ११९४४१०

८४९ गा पा वृतिच� डकुमे�ट� ी िव ए�ड िव िमिडया २५००००

८६१ गाउँपा�लकाले गरेको कामको वृतिच� िनमा�ण असल स�ार �ा �ल ३५००००

ज�मा ५११७४८४

यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।
(क) परामश� सेवाको लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनुमान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�, गत बष�को न�स�,
सोही �कृितको काय� गन� अ�य िनकायले तयार पारेको न�स�, आिद कुरा लाई आधार मािन लागत अनुमान तयार गनु� पन� उ�ेख छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत आधार वेगर फम�सँग दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरको
कारण लागत अनुमान यथाथ� परक छैन।
(ख)वा� परामश�दातावाट कामः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका जनशि�ले गन� नस�ने काय� भएमा मा� परामश�दातावाट काम गराउन सिकने उ�ेख छ। पा�लकाको काया�लयमा �ािव�धक काय�मा
संल� थु�ै जनशि� मौजुदा रहेकोमा सो जनशि�को उपयोग नगरी बा� परामश�दाताबाट ख�रद स�झौता गरी खच� गरेको कारण सेवा ख�रद काय�मा पा�लका लाई � ५११७४८४।०० थप �ययभार परेको छ। आफनो जनशि�बाट
ह�न स�ने काय�मा बाहय जनशि� �योग ग�रनु ह�दनै।
(ग) डीपीआर काय��वयनः पा�लकाको काय�लयले यस बष� योजनागत खच� िशष�कमा एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण तथा �या�या अनुसार पुजीगत खच� िशष�कमा राखी वजेट िविनयोजन गनु�पन�मा चालुमा राखी काय��म तयार
गरेको छ भने चालुमा राखेकोमा समेत कुन काय��म हो नखुलाइ एकमु� �पमा सेवा तथा परामश� िशष�कमा वजेट राखेको छ। परामश� सेवाको लािग योजनागत �पमानै बजेट पा�रत नगरी एकमु� परामश� खच� गन� काय�मा िनय��ण
ग�रनुपद�छ।
(घ)सोझै ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७२ र ७० मा बीस लाख �पैया भ�दा कम रकमको परामश� सेवा मौजुदा सुचीमा रहेको परामश�दाताबाट �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी ख�रद गन�
स�ने र वीस लाख �पैया भ�दा बढीको लागत अनुमान भएका परामश� सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा� गराई आसय प� माग गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले पा�लका िभ�का उपरो� योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग २० लाख िभ�
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पारी लागत अनुमान तयार गरी सोझै ख�रद गरी � ५११७४८४।०० भु�ानी िदएको छ। पा�लका िभ�का योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग एउटै �याकेज बनाई �ित�पधा� गराउन स�ने अव�था रहेतापिन पटक पटक सोझै
ख�रद काय� गरेको, पा�लकाले गरेको परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� मा�थ उ�े�खत आधार न�लएको र �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद काय� गरेकोले उ� काय�को लािग भएको भु�ानी रकम िनयमसंगत दे�खएन।

३५.२ परामश�दाताको �ािव�धक मू�यांकनः ।२०७७।०७।२७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७१ र १२ मा �मशः परामश�दाताको आ�थ�क ��तावको मू�यांकन पूव� �ािव�धक ��तावको मू�यांकन गन� र उ�
मू�यांकनमा पास भएका ��तावदाताह�को मा� आ�थ�क ��ताव खो�नुपन� तथा परामश�दाताको लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�, गत बष�को न�स�, सोही �कृितको अ�य
िनकायले तयार पारेको न�स� आिद कुरालाई कुरालाई आधार मानी लागत अनुमान तयार पानु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले आवँुखैरेनी गाउँपा�लकाको आव�धक योजना िनमा�ण गन� �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी परामश�दाता
छनौट गरेकोमा परामश�दाताको �ािव�धक मु�यांकनमा �िव�ध ह�ता�तरणमा ५ अंक छु�ाइएकोमा ि�ड क�स�टे�टले �ािव�धक ��तावमा �िव�ध ह�ता�तरणको कुरा उ�ेख गरेकोमा अंक निदइएको र ��तावमा �िव�ध
ह�ता�तरणको कुरा उ�ेख नभएको �कोलर नेपाललाई ५ अंक िदइएको तथा परामश�दाताको अनुभवमा ५ दे�ख ६ वष�को अनुभवलाई २५ अंक छु�ाइएकोमा �कोलर नेपाललाई २५ अंक नै �दान ग�रएको र ि�ड
क�स�टे�टलाई अनुभव ह� ँदा पिन २० अंक मा� �दान ग�रएको दे�ख�छ।यसरी �िव�ध ह�ता�तरण र अनुभवको अंकको वा�तिवक गणना गदा� �कोलर नेपालले कुल ७२.५ अंक र ि�ड क�स�टे�ट ले ७५.५ अंक �ा� गन� दे�ख�छ।
परामश�दाताको �ािव�धक ��तावलाई ८० �ितशत अंकभार र आ�थ�क ��तावलाई २० �ितशत अंकभार मानी गणना गदा� पा�लकाले छनौट गरी भु�ानी भएको परामश�दाता �कोलर नेपालले कुल ७८ अंक �ा� गन� र दो�ो
नं�वरको परामश�दाता ि�ड क�स�टे�टले कुल ८०.३ अंक �ा� गन� दे�ख�छ। �ािव�धक मु�यांकनमा वढी अंक िदई छनौट नह�ने परामश�दातालाई छनौट गरेको �ािव�धक मु�यांकन �ि�या नै �ुटीपूण� दे�ख�छ।यसरी �ािव�धक
मु�यांकनमा छनौट नह�ने परामश�दाता छनौट गरी भु�ानी भएको रकम अिनयिमत दे�खएको �...

१,७९१,१९०

३६ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२०
लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले यसवष� देहायवमो�जम
स�लायस�वाट नयाँ काया�लय भवनमा िव�ुितय तथा नेटविक� ङ स�व�धी सामा�ीह� सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं िववरण स�लायस� रकम

६५७ काया�लयमा आइ िप िप िव एस जडान �स�धु इ��जिनयरीङ �ा �ल ४९७३१९

६५० �शासिनक भवनमा नेटविक� ङ जडान मातृभुमी िव�डस� ए�ड स�लायस� ४९८१०४

६६८ �स �स िटिभ जडान टे�नोट� े िनक सोलुसन �ा �ल ४९८१२२

४५२ �स �स िट िभ ख�रद समवेता इ��जिनय�रङ ए�ड सोलुशन ४१५०००

१९०८५४५

१,९०८,५४५

३७ 151 २०७७-७-३ आनुपाितक क�ी नगरी भु�ानीः 
आवुखैरेनी गाउँपा�लका�ारा तजु�मा गरी काया��वयन ग�रएको उपभो�ा सिमती गठन तथा प�रचालन स�व��धक काय�िवधीमा उपभो�ा सिमतीवाट गरीने काय�का क��तमा ५ �ितशत उपभो�ा सिमतीको योगदान ह�नुपन� कुरा
उ�ेख भएकोमा काया�लयले आवँुखैरेनी िछ�के�वरी मोटरमाग� सरसफाई तथा मम�त योजनाको रकम उपभो�ा सिमतीलाई भु�ानी गदा� कुल काय�स�प� रकम �.२११७५२।०० को ५ �ितशत रकम क�ा गरी वाँक�
�२०११६४।०० मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.२१००००।०० भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम �.८८३५ स�व��धत उपभो�ा सिमतीवाट असूल गनु�पन� �..

८,८३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 35

३८ 427 २०७७-१०-२० पाइप पुन� काममा माटो ख�रदको मु�य रा�ख भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ५७ मा साव�जिनक िनकायले िवल िवजकको भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताका अ�धनमा रिह िदनुपन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले वरादी खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमतीलाई
स�झौतावमो�जमको रकम �२८४५७७।०० भु�ानी गदा� पाइपलाइन पुन� कामको दर िव�लेषणमा माटोको दर �.६५ रा�ख दर िव�लेषण गरेको दे�ख�छ। पाइपलाईन ख�े �ममा सोही �थानमा पुन� माटो उपल�ध ह�ने भएकोले
माटोको दर रा�ख भु�ानी भएको ३४६ घ िम कामको वढी भु�ानी �२२४९० मा उपभो�ाको अंश ८.६५ �ितशत क�ा गरी वाँक� रकम असूल गनु�पन� �

२०,५४४

३९ आ�त�रक आय तफ�  दे�खएको �यहोराह�

३९.१ उ�खनन् एवं संकलन तथा असुली संझौता तालमेल नभएको
िन�न म�या��दी नदी �े�बाट ढु�ा िगटी बालुवा उ�खनन् संकलन काय� गन� बुलेट क�ट��सन �ा �ल ले कर बाहेक � १३०००००० मा ठे�का स�झौताको वखत ६० �ितशतले ह�न आउने रकम समेत � ९००००० बुझाएको र
बाँक� रकम � ५८८५०००। �ावण मसा�तमा बुझाउने उ�ेख भए अनुसार �ावण १४ गते बुझाएको दे�ख�छ ।स�झौतामा नै २०७७।७८ को जे� मसा�त स�म उ�खनन् र सकलन गरी स�नुपन� उ�ेख छ ।यसरी संकलन
समयावधी िभ�ै रकम असुली गन� गरी संझौता गरी रकम असुल गनु� पन�मा �ावण स�मको अवधी रा�ख सझौता गरेको उिचत दे�खएन ।

उ�खनन् तथा संकलन �े� उ�खनन् गन� प�रमाण �यूनतम राज�व अनुमान कबोल अंक � कर समेत कबोल अंक �

आवुखैरेनी ३ कुडुलेघाट कानाघाट ४६४२८।८० ३२४९९९३।६० ४५००००० ५१५२५००

आबुखैरेनी २ कुडुले नारीघाट ढापटार ६०७५९२।१६ ४२५३१४५।१२ ५५००००० ५५०००००

आबुखैरेनी १ स�सय वरादीघाट १६४२२२।५६ ११४८८५७।९२ ३०००००० ३४३५०००

ज�मा १३०००००० १४८८५०००

३९.२ िढलो बुझाएकोमा �याज
सेती नदी �े�को कु�ीखोला लिमनी टापु भुतखोला �े�बाट ढु�ा िगटी बालुवा उ�खनन् संकलन काय� गन� बुलेट क�ट��सन �ा �ल सँगको स�झौताको दफा ८ मा २०७८।१।३० िभ� बाँक� रकम नगद दा�खला गन� उ�ेख छ ।दफा
२१ मा यस स�झौतामा नभएको अ�य कुरा �च�लत कानुन बमो�जम ह�ने उ�ेखछ ।सेती नदी �े�को कु�ीखोला लिमनी टापु भुतखोला �े�बाट ढु�ा िगटी बालुवा उ�खनन् संकलन काय� गन� बुलेट क�ट��सन �ा �ल ले कर सिहत �
५९५४०००। म�ये २०७८।१।२ स�ममा � ५१०००००। बुझाएको र बाँक� रकम � ८५४०००। असाढ २ गते बुझाएको दे�ख�छ।स�झौतामा नै २०७७।७८ को बैशाष मसा�त स�म बाक� रकम बुझाई स�नु पन�मा असाढ २ गते
बुझाएकोले ज�मा ३२ िदनको १० �ितशतले दामासहीको िहसावबाट ह�न आउने � ७४८७ असुल गनु�पद�छ ।

७,४८७

३९.३ राज�व ज�मा
यस काया�लयले आ��त�रक िनय��णको लािग मलेप फा.नं. ९०४(सािवकफारम नं ११८) अनुसारको १७ कोलम खाता रा�नु पन� �यव�था छ।आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(९)(१०)मा
�च�लत कानुन अनुसार नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा
राखी बैक दा�खला गनु�पन�छ । नगदी र�सदको आ�दानी खच� यथाथ�परक ढंगबाट रा�खनुपद�छ । र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गरी पुरानो र�सद र नयाँ छपाई र�सदको मौ�दात एिकन गनु�पद�छ । वडामा लिगएको नगदी र�सद
समय मै पा�लकामा िफता� गरेको दे�खएन साथै नगदी र�सदबाट उठेको राज�व बैक दा�खला भोली प�ट नै गरेको दे�खदनै।यसमा सुधार ग�र राज�व िहसाव चु�त वनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९.४ अनुगमन मु�यांकन
�ार��भक वातावरण प�र�ण �ितवेदन २०७७ अनुसार ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख रा�नु पन�, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको पा�लका
अनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गनु�पन� उ�ेख छ। पदाथ�को िवि�को लािग वातावरणीय �भाव मु�यांकन गरी िन��चत प�रमाण तोिक उ�खन�को �वीकृती िदई ठे�का लगाएको भएतापिन ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ
थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख नराखेको, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको अनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गरेको पाइएन। निदज�य पदाथ� स�ब��ध आगमी िदनमा
नीित बनाउन सहज ह�ने गरी उ�खनन भएको प�रमाणको एिकन गन� तथा अनुगमन मु�यांकनलाई �भावकारी वनाउनुपद�छ।

४० बढी �ेड भु�ानीः 
काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार �थायी िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ माफ� त िव�ालय िश�क िकताबखानाबाट पा�रत गराई सो �ितवेदका आधारमा अनुदान िदने �यव�था
छ।पा�लकाले देहायको िश�कह�को तलिब �ितवेदन भ�दा बढी �ेड भु�ानी भएकोले बढी �ेड भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

िश�को नाम पाउने �ेड भु�ानी �ेड बढी �ेड दर बढी रकम

�ेम बहादरु अ�ािम ६ ७ १ ९४० १२२२०

ई�छा प�त ६ ७ १ ८८७ ११५३१

�सता अंगाई ६ ७ १ ८८७ ११५३१

सुभाष िम� ६ ७ १ ८८७ ११५३१

�ेम बहादरु गु�� ५ ६ १ ८८७ ११५३१

ज�मा ५८३४४

५८,४४३

४१ िदवा खाजा काय��मः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत
वालवा�लकाह�का लािग �ितिव�ाथ� १५ का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार मानी िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ायल �यव�थापन सिमितको
अ�य�वाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी हा�ज�र सं�या एिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ। पा�लकाले भौ नं ५५ र १०७ बाट रामशाह मा िव लाई िदवा खाजा काय��म स�ालनको लािग असोज
दे�ख चैत स�मको लािग � १०० िदनको � ६४९५००। अनुदान िनकासा िदएकोमा िव�ालयको �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�वाट �मािणत खच�को िववरणमा � ३५६३८०। खच� भएकोले बढी भु�ानी
भएको � २९३१२०। असुल ग�र संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

२९३,१२०

४२ काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले देहायको िव�ालयलाई भौितक
पुव�धार िनमा�णमा अनुदान िनकासा भएकोमा �ािव�धक मु�यांकन र काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� � ।

१,७२८,०००

�म भौचर
न�बर
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४३ नमुना िव�ालयको भौितक पुव�धार िनमा�णः 
शैि�क काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ११.१.२१ मा भौितक पुवा�धार िनमा�ण�धन रहेको िव�ालयह�को �वीकृत गु�योजना तोकेको �े�मा िव�ालय भौितक िनमा�ण काय�मा खच� गन� �योजनका
लािग यस आ�थ�क वष�मा िनद�िशकाको अनुसुची ११ मा उ�े�खत ख�ड क बमो�जम �ित िव�ालय � १ करोड अनुदान उपल�ध गराएको र काय� �गितको आधारमा उपल�ध गराउने उ�ेख छ। पा�लकाले रामशाह मा िव लाई
आ�थ�क बष� २०७६।७७ मा भौितक पुवा�धार िनमा�णको लािग � १ करोड ५० लाख अनुदान िनकासा गराएको र आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा � ९८ लाख अनुदान िनकासा भएको छ। पा�लकाले िव�ालयको भौितक िनमा�णको �
२ करोड १० लाख को काय� स�प� पेश गरेकोमा आ�थ�क बष� २०७६।७७ को १ करोड ५० लाख संप�र�ण बाट फ�यौट भएको मा यस बष�को ९८ लाख म�ये बािक � ३८ लाख को काय� स�प� पेश गनु�पन� �

३,८००,०००

४४ �ािव�धक �ेड बिढ भु�ानीः 
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको च नं ३७७ िमित २०७८।०१।३० को प� अनुसार िश�कलाई �ािव�धक �ेड �दान गन� स�ब�धमा २०५७ साल आषाढ मसा�तस�म ता�लम�ा� गरी �थािय भएका र �ािव�धक �केल
खाइपाइ आएका िश�कलाई मा� िवशोष �यव�था अनुसार �ािव�धक २ �ेड थप िदने �यव�था भएको र आ�थ�क बष� २०७२।७३ को अ�तस�म सो �यव�था सािवकको िश�ा िवभागको काय��म काया��वयन पु��तका २०७२।
०७३ मा �� �यव�था भएकोले २०७३ असार मसा�तस�म �ािव�धक �ेड खाइपाई आएका र २०७३ �ावण यता काय�रत रहेका वा सेवा िनवृ� �य�ता िश�कह�को हकमा मा� आदेश बमो�जम �ेड सुिवधा उपल�ध गराउने
उ�ेख छ।पा�लकाले देहायको िव�ालयको िश�कह�लाई २०५७ भ�दा पछािड िनय�ु भएका र २०७३ भ�दा अगािड दे�खको �ािव�धक �ेड भु�ानी भएकोले बिढ �ािव�धक �ेड नपाउने रकम असुल ह�नुपन� �

िश�को नाम ज�मा पाउने �ेड रकम भु�ानी भएको बढी भु�ानी कैिफयत

�काश भणडारी ० १५९५८८ १५९५८८ �थाई िनयिु� २०६०।८।२६

सुदश�न बाबु अया�ल ३२४१६।२ ५६४१२।२ २३९९६ २०६८।९।१ दे�ख भु�ानी भएकोमा २०७३।४ बाट मा� पाउने

मेनुका धरेल १२०१०३ १४२६६३। २२६६० २०६८।९।१ दे�ख भु�ानी भएकोमा २०७३।४ बाट मा� पाउने

लाल बहादरु प�रयार १२०१०३ १४०५५१ २०४४८ २०६९।०४।१ बाट भु�ानी भएको मा २०७३।४ बाट मा� पाउने

ज�मा २२६६९२

२२६,६९२

४५ नमुना िव�ालय िवकासका लािग काय�स�पादन अनुदानः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� योजना तथा अनुगमन शाखा को िमित २०७७।३।१०, च नं ३८३ को प�मा नमुना िव�ालय िवकासका लािग छनौट भएका िव�ालय लाई काय�स�पादन अनुदान िनकासा िददा िव�ालयको
शौि�क िवकास तथा �यव�थापक�य प�को सु�ढीकरण �मता अिभवृि� िव�ालयको शौि�क तथा �यव�थापिकय काय� नपुग ह�ने िश�क तथा कम�चारी �यव�थापन शौि�क सामाि� तथा िव�ालयको �वीकृत गु�योजनामा
उ�े�खत �ाथिमकता �ा� काय��म लािग िव�ालयससँग काय�योजना माग ग�र बजेट िनकासा गनु� पन� उ�ेख छ। पा�लकाले राम शाह मािव लाई नमुना िव�ालयको िवकासका लािग काय�स�पदन अनुदान िशष�क अ�तग�त िनकासा
भएको � ५० लाखबाट करारमा कम�चारी िनयिु� ग�र तलब भ�ामा खच� गरेको दे�ख�छ। उ� िव�ालयमा कुल िश�क दरब�दी (�ािव�धक धार समेत) ४२ रहेकोमा �थािय तथा करार ग�र ४२ पदपुित� भएको पा�लकामा �ा�
िववरणवाट दे�ख�छ। यसरी िव�ालयले दरब��द अनुसारको पुण� पदपुित� रहेकोमा समेत २६ जना िश�क तथा अ�य कम�चा�रको िनयिु� गरी तलब भ�ा वापत खच� लेखेको दे�ख�छ।िश�क िनय�ु�का स�व�धमा पा�लकामा
छलफल गदा� सो स�व�धमा पा�लकामा जानकारी नभएको र िनयिु� �ि�यामा पुया�उनुपन� मापद�ड शैि�क यो�यता तथा छनौट पि�या र गुण�त�रय िश�ा �दानको सुिन��चतता ह�ने स�व�धमा एिकन गन� सिकएन।यस स�ब�धमा
छानिबन गरी यथाथ�ता एिकन ग�रनुपद�छ । यस स�ब�धमा गत आ व को अ��तम लेखाप�र�णमा बे�जु औ�याएकोमा समेत सुधार भएको दे�खदनै।यसरी िव�ालयको पुण� दरव�दी पदपुत� भइसकेको अव�थामा पा�लकामा
जानकारी निदई थप िश�क िनयिु� गरी तलव भ�ा खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

कम�चा�रको नाम तह मा�सक तलब महंिग भ�ा मा�सक ज�मा भु�ानी

३,४५८,७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अजु�न कुमार ढकाल मा िव तृितय ३५९९० २००० ३७९९० २२७९४०

नवराज िम� मा िव तृितय ३५९९० २००० ३७९९० २२७९४०

शिम�ला घले मा िव तृितय ३५९९० २००० ३७९९० २२७९४०

सुवाश नराल मा िव तृितय ३५९९० २००० ३७९९० २२७९४०

न�तुराम कडेल मा िव तृितय २९०६० २००० ३१०६० १८६३६०

िवनोद �े� मा िव तृितय २९०६० २००० ३१०६० १८६३६०

निवना िघिमरे मा िव तृितय २९०६० ६००० ३५०६० २१०३६०

कामना �े� मा िव तृितय २९०६० २००० ३१०६० १८६३६०

िमना कुमारी आले �ा िव तृितय १८५६५ २००० २०५६५ १२३३९०

प�फा प�त �ा िव तृितय १८५६५ २००० २०५६५ १२३३९०

रा�धका देवकोटा �ा िव तृितय १८५६५ २००० २०५६५ १२३३९०

पुजा राना �ा िव तृितय १८५६५ २००० २०५६५ १२३३९०

सिवता गु�� �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

सृि� कँुवर �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

सृजना घले �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

सुिनता गु�� �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

टुकु माया आले �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

कृ�ण �े� �ा िव तृितय १३८०० २००० १५८०० ९४८००

�ित�ा ब�नेत वा िव के १३८०० २००० १५८०० ९४८००

जानुका �े� वा िव के १३८०० २००० १५८०० ९४८००

�खलमाया खवास क�यटुर स १३८०० २००० १५८०० ९४८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुर�ा के �स वा िव के १३८०० २००० १५८०० ९४८००

आशा गु�� सरसफाई १२००० २००० १४००० ८४०००

टेक कुमारी ख�ी सरसफाई १२००० २००० १४००० ८४०००

मन कुमारी गु�� मा�ल १२००० २००० १४००० ८४०००

सानोका�छी गु�� सरसफाई १२००० २००० १४००० ८४०००

ज�मा ३४५८७६०

४६ सामुदाियक वनबाट आय �ा� नगरेको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िवि� तथा उपयोग स�व�धी वािष�क कया�योजना वनाई स�व�धीत तहवाट �वीकृत गराउनुपन� र सामुदाियक वनले वन
पैदावारको िवि� वापत �ा� ह�ने रकमको दश �ितशत रकम पा�लकामा वुझाउनुपन� �यव�था छ । �ज�ा वन काया�लयवाट �ा� िववरण अनुसार यस पा�लका अ�तग�त रानीवन सामुदाियक वन उपभो�ा सिमित वडा नं ६ ले
�.१०७८११५।०० को वन पैदावार िवि� गरेकोमा उ� रकमको १० �ितशतले ह�ने रकम � १०७८११।यस पा�लकामा वुझाउनुपन�मा वुझाएको छैन भने उ� रकम उठाउन �थानीय तहले कुनै पहल समेत गरेको दे�खएन । उ�
रकम असुल गनु�पन� �.१०७८११

१०७,८११

४७ पे�क� बाँिकः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथा फ�य�ट गन�
स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले देहायअनुसार �याद समा� नभएको पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पद�छ।

गो. भौ. न. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम रकम

११ �शासिनक भवन िनमा�ण िब एम /�सजल जे.भी ७०००००

२०२ खा�टाेक च�पथ सडक कालाे प�े याेजना �सजल क�����सन १९०००००

२५३ बह�उ�े�य भवन �ान �योित िब�डस� �ा.�ल ४१५००००

५ ए�बुले�स ख�रद अ�ी इ�कप�रेटेड �ा.�ल. १०९५१९७

३० स�सय आँ�धमुल �ामीण तथा कृिष सडक िनमा�ण योजना मेगा डेभलपमे�ट क��ट��सन �ा.�ल. २५०००००

�याद ननाघेको पे�क� ज�मा १०३४५१९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२(२) मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट�ा� ह�ने आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगद आधारमा लेखा�न गनू�पन� र दफा २३ मा कूनै �यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको अ�धनमा
रही रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयको गणनाको लेखा�न नगद आधारमा गदा� िनजले भू�ानी �ा� गदा� वा िनजलाई सो भू�ानी उपल�ध ह� ंदाको अव�थामा मा� िनजको आय गणनामा रकम �ा� गरेको मानी समावेश गनू�पन�
�यव�था रहेको छ ।पा�लकाले देहायको कम�चारीको तलव भ�ा भु�ानी गदा� पा�र�िमक करक�ा गरेको छैन। अतः उ� कर असुल गनु�पन� �

नाम वािष�क आय क�ी रकम करयो�य आय ज�मा कर ितरेको कर वाँक� कर

िनरोज �े� ५३७८७० २५००० ५१२८७० १६५७४ ५१२८ ११४४६

सरोजच�� अ�धकारी ४७५९३० ० ४७५९३० ७०९३ ४७५९ २३३४

िव�ण ु�साद पोखरेल ६७८०१८ १०७४९६ ५७०५२२ १८६०४ ६७८० ११८२४

टेकनाथ पराजुली ७३६१७८ १७९०१६ ५५७१६२ १५९३२ ५५७१ १०३६१

अशोक िघिमरे ६१९३७२ ९७५८४ ५२१७८८ ११६७८ ५२१७ ६४६१

ज�मा ४२४२६

४२,४२६

४९ ��वकृत दरव�दी वेगर करार सेवाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा �थानीय तहले नगर �हरी, सवारी चालक, सरसफाई स�ब��धआिद पदमा बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था
गरेको छ । संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब
भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत भई भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ । �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर कानुनी परामश�दाता िनय�ु� गरी वािष�क
�.३०००००।००खच� लेखेको छ । �वीकृत दरव�दी िवप�रतको पद �सज�ना गरी खच� लेखेको उ� रकम कानून िवप�रत भएकोले �थानीय सरकारलाई थप �ययभार परेको �..

३००,०००

५० तलिव �ितवेदन 

संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च नं १८० िमित २००७६।५।१८ गतेको प�रप� वमो�जम �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट काजमा �थािनय तहमा कामकाज गन� खटाईएका कम�चा�रह�को तलिव �ितवेदन
नेपाल सरकारको िमित २०७६।५।१८ गतेको िनण�यवमो�जम स�व��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� उ�ेख भएकोमापा�लकाले आ व २०७७।७८ मा सशत�बाट तलव भु�ानी गन� कम�चारीको
तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र � ९६ लाख ४५ हजार खच� गरेको छ । पा�लकाले तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भु�ानी गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५१ �धानम��ी रोजगार काय��मः- 
�थानीयतहमासूचीकृतबेरोजगार�यि�लाई�यूनतमरोजगारी��याभूतगराउनएव�सामूदाियकपूवा�धारह�कोिवकासमाफ� तनाग�रककोजीवनयापनमासुधार�याउनेउ�े�यले�थानीयतहिभ��धानम��ीरोजगारकाय��मस�ालनमारहेकोछ।
यसकाय��मअ�तग�त�थानीयतहिभ�कावडाह�मा सडक ढलान,साईकल लेन िनमा�ण तथा �सिढ िनमा�ण काम लगायतका ३७ वटािनमा�णकाकाय��मस�ालनगरीयसवष� ५६६ जनाले वेरोजगारको सुिचमा दता� गराएकोमा ३९६
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा �. ८५ लाख ९० हजार खच� गरेको छ । उ�खच�वाटलि�तवग�माअ�पकालीनरोजगारीसृजनाभएतापिनकामकोदीगोपनातथादीघ�कालीनरोजगारीसृज�नाभएकोदे�खंदनै।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ �ज�ा दररेट भ�दा वढी भु�ानी 
सामानको लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमित वा पा�लकाले तयार गरेको दर �योग गनु�पद�छ।भौ नं ६ पा�लकाले कृिष तथा पशु काय��म अ�तग�त कृषकलाई घाँसको िवउ ख�रद गदा� �ज�ा दररेट भ�दा वढी
दरमा भु�ानी गरेकोले कृषकको ५० �ितशत लागत सहभािगता वाहेक असुल गनु�पन� � १३५००

भौ नं िववरण �ज�ा दररेट भु�ानी भएको दर प�रमाण वढी भु�ानी कृषकको अश बाहेकको वढी भु�ानी

सशत� १५५ टांक� १२।१ २२ ९४५ ९३५५ ४६७७

इिपल १२।१ २२ ९४५ ९३५५ ४६७७

िक�वु १२।१ २२ ९४५ ९३५५ ४६७७

वडहर १९।८ २२ ९४५ २०७९ १०३९

चालु ६ जै घाँस ६० ८० १३५० २७००० १३५००

ज�मा २८५७०

१३,५००

५३ आमा सुर�ा काय��म 

सं�थागत सु�केरी सं�या वृि� गराई मातृ मृ�यू तथा नवजात िशशु मृ�यूमा किम �याउन नेपाल सरकारले संचालन गरेको मातृ तथा नविशशु �वा��य काय��ममा पहािड �ज�ामा �सूित ह�ने सेवा�ाहीलाई � २००० यातायात भ�ा
उपल�ध गराउने �यव�था भएको र पा�लकाले �वा��य सं�थामा सु�केरी गराए वापत आ�त�रक �ोतबाट �ो�साहन �व�प � १००० उपल�ध गराउने उ�ेख गरी काय��म संचालन गरेकोमा भौ नै ६४ बाट १०६ जना सु�केरी
आमालाई यातायत भ�ा िवतरण गदा� सशत�बाट � २००० का दरले � २१२००० र पा�लकाबाट � १००० का दरले � १०६००० भु�ानी गनु�पन�मा सशत�बाट � २३८००० भु�ानी गरेकोले पा�लकाबाट खच� गनु�पन� रकम
सशत�बाट खच� गरेकोले असुल गनु�पन� �

२६,०००

५४ पकेट काय��म 

�धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल को प�र�छेद ७(१) मा प�रयोजनाबाट उपल�ध ह�ने सुिवधाह� उ�ेख गरेको छ जसमा �ािव�धक सहयोगमा १०० �ितशत र अ�य काय�मा काय�िववरणको आधारमा
५० दे�ख ८५ �ितशत स�म सुिवधा िदन सिकने �यव�था भएकोमा पा�लकाले �ी म�या��िद बह�उ�े�यीय सामुदाियक िवकास सहकारी सं�था �ल लाई बा�ा पकेट काय��म संचालन गन� स�झौता गदा� कृषकको अंश र पा�लकाको
अंश कित �ितशत रहने भिन नछुट्एकोले प�रयोजना काया��वयन �यानुअलले िनधा�रण गरे वमो�जमको लागत सहभािगता नदे�खएकोले उ� काय��ममा कुल खच� भएको � १९३१२२१ को काय��कृितका आधारमा ५० दे�ख ८५
�ितशत सुिवधा कटाई � १०८७२१० मा� भु�ानी गनु�पन�मा � १५००००० भु�ानी गरेकोले काय�लयले उ� भु�ानी िदनुको कानुनी आधार पेश गनु�पन� अ�यथा �यानुअल काया��वयन नग�र वढी भु�ानी गरेको असुल गनु�पन� �

४१२,७९०

५५ सामुदायिक िव�ालयको छा�ाह�लाई िनशु�क सेिनटरी �याड �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर
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५५.१ शैि�क काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.२३मा सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क सेिनट�र �याड �यव�थापनका लािग �ित िव�ा�थ� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ ।
सामुदाियक िव�ालयको क�ा ६ दे�ख १२ स�म अ�यायनरत छा�ाह�को त�या� यिकन ग�र एउटा मिहनामा�र च�को लािग बढीमा �याकेट स�म सेिनटरी �याड उपल�ध गराउने तथा बािष�क १० मिहना अव�धका लािग िनशु�क
सेिनटरी �याड �यव�थापन गन� उले�ख छ।पा�लकाले सेिनट�र �याड ख�रद गरेकोमा िव�ा�थ� स�या एिकन नग�र ख�रद गरेको �सलब��द ख�रदको मा�यमबाट २०७८।३।२५ माशिनदेव स�लायस� सँग �ित �याकेट ५०।५ को
दरले १४०३६।�याकेट ख�रद ग�र � ७९३८२७।खच� लेखेको छ।पा�लकाले आ�थ�क बष�को अ��यमा ख�रद गरेको कारण उ� सेिनटरी �याड आ�थ�क बष� २०७८।७९ को लािग �योग ह�ने भएकोले आ�थ�क बष� २०७८।७९ को
लािग ख�रद गदा� आ�थ�क बष�मा २०७७।७८ मा ख�रद गरेको �योमा भईसकेपिछ मा� ख�रद गनु�पद�छ।ख�रद गदा� क�ा ६ दे�ख १२ स�मको छा�ाह�को त�या�क यिकन ग�र ख�रद गनु�पद�छ।साथै ख�रद गरेको सेिनटरी �याड
िवतरणको भरपाई नभएको ह�दा िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �

७९३,८२७

५५.२ सेिनट�र �याड ख�रद गदा� पा�लकाले �सलब��द र कोटेशन को मा�यमबाट सिनदेव स�लायस� बाट ख�रद गरेको छ। ख�रद गदा� फरक फरक दररेटमा ख�रद गरेको ह�दा एउटै स�लायस� सँग एकै �कृितको सामानमा फरक दर
भएकोले बढी दरमा भएको भु�ानी असुल गनु�पन� �

भौ न सामा�ीको िववरण ख�रदको िव�ध दर परमाण बढी रकम

७४ सेिनट�र �याड �सलब��द ५०।५ १४०३६

४२ सेिनट�र �याड कोटेशन ६१।९५ ७१२० ८८५०१

१८ सेिनट�र �याड कोटेशन ६१।९५ १४२० १८३७३

ज�मा १०६८७४

१०६,८७४

५६ योजना तथा ठे�का �यव�थापन

५६.१ योजना सुची तयार नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (४) गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले योजना बनाउदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गनु� पन� �यव�था छ । स�पुण� आयोजना तथा
योजनाह� एक वष� �पमा �वीकृत गरी काया��वयन गरेको दे�ख�छ भने कितपय आयोजनाह� आ�थ�क वष�मा नसिकएकोमा अक� वष�मा सारी �मागत योजना भनी काया��वयन गरेको पाई�छ । �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना बनाउने स�दभ�मा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गनु� पन�मा सो गरेको पाईएन । म�यम तथा
दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची बनाई िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास तथा काय��म काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

५६.२ योजना तजु�मा तथा काया��वयन
�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (३) मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले योजना बनाउदा ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा�, गन� सिकने आ�दानी र रोजगार ब�ने,

लागत सहभािगता जु�ने, �थानीय �ोत साधन र सीपको �योग, समावेशी िवकासमा योगदान, दीगो िवकास र वातावरणीय संर�ण, �थानीय भािषक, सां�कृितक िवकास ज�ता िवषयलाई �ाथिमकता िदनु पन� �यव�था छ । सो
कुरालाई म�यनजर गरी आयोजना �ाथिमकता गरेको पाईएन । कानुनमा भएको �यव�था प�रपालना गरी िदगो िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा सहयोग पु�े आयोजना �ाथिमिककरण गरी काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५६.३ ठे�का �याव�थापनमा िढलाई
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ (८) (१) (ग)मा ख�रद कारबाहीको समय ता�लका उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार ख�रद योजना बनाई ख�रद कारबाहीको समय ता�लका उ�ेख गरेको दे�खदनै।िन�नानुसारको ५०
लाख भ�दा माथीको िनमा�ण काय� ख�रद संझौता माघ मिहना पिछ गरेको दे�ख�छ । ख�रद संझौता �थम चौमा�सक िभ�ै स�प� गरी िनमा�ण काय� समय ता�लका अनुसार गनु�पद�छ ।उदाहरणको �पमा िन�न �ल�खत पचास लाख
माथीको ठुला ठे�का �यव�थापनलाई �लन सिक�छ।

िनमा�ण काय� संझौता िमित स�प� गनु�पन� िमित �याट सिहत लागत अनुमान � संझौता रकम � खच� � कैिफएत

खा�टोक च�पथ सडक कालोप�े वडा नं ३ २०७८।२।२० २०७८।१२।२० १८९४९९९२।९४ ११०८८२०८।३४ ० पे�क�

स�सय आिदमुल �ािमण सडक कालोप�े २०७७।१०।२३ २०७८।३।१५ २०५७५८६८ १३४९९४९१।६८ ० �याद थप

५७ नन् फाईलर 
मू�य अिभवृि� ऐन २०५२ को दफा १८ (१) करदाताले ��येक मिहना आफूले बुझाउनु पन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प�चीस िदनिभ� तोिकए बमो�जम कर िववरण पेश गनु� पन��यव�था छ । छिवसे
टोलबाट पृ�वी हाईवे स�मको �लंक रोड िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी आर ए आर ई��जिनय�र�।ए�लना भ� जेभी २०७६ सालबाट न�फाईलर भएको र उ� फम�लाई िनमा�ण काय�वापत � १६१०५८६।८९ भु�ानी गदा�
मु�यअिभवृि� कर वापत � १८५२८८।७६ भू�ानी भएकोले सोको कर समायोजन प� पेश गनु� पन� अ�यथा मु�यअिभवृि� कर वापतको रकम असुल गनु�पद�छ ।

१८५,२८९

५८ �कोप �यव�थापन कोष 

· पालकाले �कोप �यव�थन कोष बाट अ�थािय कोिभड अ�पतालका लािग कम�चा�रको तलबभ�ा समाि� ख�रद तथा खाजा खच�मा � ९७२८९२।६७ खच� गरेको छ।
· पा�लकाले अ�थािय कोिभड अ�पतालमा ४ जना कम�चारीहर पदपुित� गरेको छ। १ जना मेिडकल अिफसर २जना �टाफ�  नस� र १ जना काया�लय सहयोिग को दरब��द रहेकोमा सो अनुसार पदपुित� ग�र अ�थािय कोिभड
अ�पतालको कम�चारीह�को लािग का��क दे�ख माघ स�मको तलब भ�ामा � ४१०७१२। खच� लेखेको छ।
· कोिभड अ�पतालको लािग समा�ी ख�रदमा � ४९६२८९।खच� गरेको छ।
· पा�लकाले कोरोना िनय��ण कोष खडा ग�र आइसोलेसन तथा �वारे��टन �यव�थापन खाजा खाजा तथा सामाि� ख�रदमा � १०३३२७८।सु�मा पोि�� नग�र �यानवल �पमा खच� लेखेको छ।पा�लकाले कोिभड िनय��णको
लािग खच� गदा� कोिभड कोष बाट नै खच� ले�नुपन�मा गाउँपा�लका चालु, �कोप �यव�थापनकोष तथा कोरोना िनय��ण कोष बाट खच� गरेको छ। पा�लकाले फरक फरक कोष बाट खच� नग�र कोिभड कोष बाट खच� गनु�पद�छ।
· पा�लकाले कोरोना िनय��ण कोषको भौ नं ३२ बाट आ�थ�क सहयोग � २००००।गाउँपा�लकाको अ�य�को तोक आदेश बमो�जम घर आगलािग भएको भिन सहयोग िदएकोमा कोरोना कोष बाट आ�थ�क सहयोग िदन िम�ने
दे�खदनै पा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष बाट सहयोग िवतरण गनु�पद�छ।
· कोरोना िनय��ण कोष बाट कर क�ी भएको � १६२२९ अ�म आयकर तथा सामा�जक सुर�ा कर दा�खला नभएकोले बैक दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �
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 वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद्
�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन
तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ

१६,२२९
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५९ रोजगारी �सज�ना नह�ने काम उपभो�ा सिमितबाट: 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउन सिकने उ�ेख छ ।यस पा�लकाले िविभ� सडक
िनमा�णका योजना उपभो�ा सिमितबाट स�प� गराई खच� लेखेको छ।यसरी स�प� गरेका योजनामा स�पूण� काम सडक किट�को काम रहेको र सडक किट� काय�मा मे�सन �योग भएको छ।यसरी िनमा�ण काय� गदा� रोजगारी
�सज�ना नह�नुका साथै काममा िमत�यियता रगुण�त�रयता समेत सुिन��चत नह�ने दे�ख�छ।यस तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ।केिह �यहोराह�:

भौ न िमित कामको िबवरण अ��तम मु�या�न मे�सन �योग िबल

70 लो�ाङ आमडाँडा मोटरमाग� योजना ९७६२३८।३२ ९८०६४२।२५

९४ भुकु�डो �खउ�सङ मोटरबाटो िनमा�ण ६५३८१४।०५ ६८६५२४।७३

२२२ बरालु�वेिश जो�ने मोटर माग� िनमा�ण २७९८६८६।०३ २८०५२००।००

११५ ला�दी िचताखोर बगै सडक िनमा�ण ७८९७२६।६२ ७९७९९६।९६

६० माटो ख�रद सिहत �याक िफ�लङ दररेट: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� मालसामान �थलगत �पमा उपल�ध ह�ने वा नह�ने अ�ययन गरी दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दरमा लागत अनुमान
तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराएका केिह सडक योजना तथा खानेपानी योजनाको नमुना छनौटँ गदा� तपिशल बमो�जमका योजनामा �याक िफ�लङ काममा �याक िफ�ल� दररेट � २४०
�ित घ िम कायम ग�रएको र सो दररेटमा माटो ख�र �ित घ िम � ६५ समेत समावेश रेहेको छ । नरम र कडा माटो ख�े काम सोिह िनमा�ण योजनामा रिह िनमा�ण�थलमै माटोको उपल�धता रहेकोले माटो ख�रदको दर समावेश
सिहतको दर कायम ग�र भु�ानी गनु� उपय�ु दे�खएन। यसरी �याक िफ�लङको काम िनमा�ण�थलमै उपल�ध भएको माटो बाट भएको अव�थामा माटो ख�रद भएको हो भ�े �प� आधार नभएकोले �याक िफ�लङ काय�को माटो
ख�रद वाहेकको दररेट � १७५ �ित घ िम रा�ख भु�ानी ह�नुपन� माटो ख�रद सिहतको दररेटले काय� स�पादन गरेको देखाउदा बिढ भु�ानी भएको छ। यसरी बिढ दरले भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

भौ न िमित कामको िववरण �याक िफ�लङ कामको प�रमाण (घ िम) मु�या�न भएको दर ह�नुपन� दर बिढ भु�ानी दर बिढ भु�ानी रकम

५० ख�ी टोल सहयोिग माग� �तरो�ती ७९ २४० १७५ ६५ ५१३५

२३८ आबगाँउ खानेपानी योजना २०८।२५ २४० १७५ ६५ १३५३६

२६३ स�सय आ�धमुल खानेपानी योजना ४०१।१० २४० १७५ ६५ २६०७२

ज�मा ४४७४३

४४,७४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np29 of 35

६१ ड��डमा बिढ भु�ानी: 
साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमाव�लमा भएको �यव�थाअनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� ��वकृत न�स� तथा �ज�ा दररेटका आधारमा �ािव�धक मु�यांकन गरी भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।यस पा�लकाले
यस वष� उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण स�प� गरेको कृ�ण म��दर माग� ढलान तथा िपच योजनामा section 1 को bottom reinforcement काय�मा ११ वटा १२ िमिम ७५ िमटर ल�बाईको ड�डी र section 2 को bottom

reinforcement काय�मा ११ वटा १२ िमिम ६६.३ िमटर ल�बाईको ड�डी �योग भएको अ��तम मु�या�न कायम ग�र भु�ानी भएको छ। स�ब� फाँटवारी प�र�ण गदा� दवु ैसे�सनमा ९ वटा मा� ड�डी �योग भएको छ। छ।यसरी
िनिद�� प�रमाण भ�दा घिट प�रमाणमा िनमा�ण सामा�ी �योगबाट तोिकएको गुण�तर सुिन��चत नभई िनमा�ण काय�को िदगोपना कायम नह�नुका साथै वा�तिवक काय�स�पादन भ�दा बिढ प�रमाण मु�या�न ह�दा उपभो�ा सिमितलाई
२५०।१७ के�ज ड�डीको बिढ भु�ानी भएको छ।यसरी २५०।१७ के�ज ड�डीको �ित के�ज ११७।५४ दरले � २९४०५ ब�िढ भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �

भौ न कामको िववरण मु�या�न प�रमाण काय�स�प� भएको प�रमाण बिढ मु�या�न भएको प�रमाण बिढ प�रमाण दर बिढ भ�ानी रकम

(०.६२ के�ज/िमटर) �ित के�ज

१९२ कृ�ण म��दर माग� ढलान २२ गोटा १२ िमिम फलामे छड १८ गोटा १२ िम ल�वाईको फलामे छड ४ गोटा १२ िमिम फलामे छड २५०।१७ के�ज ११७.५४ २९४०५

ज�मा २९४०५

२९,४०५

६२ �यािवनको काममा बिढ भु�ानी: 
६३।२०७७।१०।०७ वडा नं ५ सरसफाई तथा िनमा�ण योजनामा १५ गोटा २*१*१ को र ७ गोटा ३*१*१ को �यािवन जा�ल बु�े तथा बो�डर िफलाङको नापी र अ��तम मु�या�न कायम ग�रएको छ।स�ब� फाँटवारी प�र�ण
गदा� २*१*१ को १५ गोटा �यािवन बु�े तथा बो�डर िफलाङको दररेट �ित ब�स १२१३५।६० र ३*१*१ को ६ गोटा �यािवन बु�े तथा बो�डर िफलाङको दररेट �ित ब�स ७९३६।९६ कायम ग�र ज�मा � २२९६५५।७६
मु�या�न ग�रएको छ।यस स�ब�धमा ��वकृत देररेट अनुसार २*१*१ को १५ गोटा �यािवन बु�े तथा बो�डर िफलाङको दररेट �ित ब�स ७९३६।९६ र ३*१*१ को ६ गोटा �यािवन बु�े तथा बो�डर िफलाङको दररेट �ित ब�स
१२१३५।६० कायम ग�र ज�मा � १९१८६८ मु�या�न ह�नुपद�छ।यसरी फरक दरमा मु�या�न कायम भएकोले उपभो�ा सिमितलाई � ३७७८८ बिढ भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �

३७,७८८

६३ जडान वेगरको खपत: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा वा�तिवक भएको कामको �ािव�धक मु�यांकनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट स�प� गरेको केिह योजनाको नुमुना छनौट गदा�
देहायका भौचरवाट उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेकोमा ख�रद गरेको पाइप जडान नभएको आधारमा रकम भु�ानी भएको दे�खयो। सामान ख�रद गरेर जडान नगदा� कामको �भावकारीता नह�ने तथा ख�रद ग�रएको पाईप �योग
भए नभएको एिकन नह�ने ह� ँदा उ� पाइप जडान भएको �ािव�धक पु��ाई सिहतको �माण पेश गनु�पन� �

भौ नं उपभो�ा सिमितको नाम ख�रद भएको पाइप दर �ित रिन� िमटर पाइपको रकम

१४२ सम�तोपुर खा पा योजना १०० रिन� िमटर ६३ िमिम , १४७६ रिन� िमटर ५० िमिम एचिडईपी पाइप ६३ िमिम २१२।२५ �ित रिनङ् िमटर, ५० िमिम १३५  .२५ �ित रिन� िमटर २४९५६५।०२

ज�मा २४९५६५

२४९,५६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ लागत अनुमानमा दोहोरो मु अ कर: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गरेका कुराह� तथा लागत अनुमान तयार गन�
�सल�सलामा �समे�ट, फलामे ड�डी, ईटा, ढु�ा, माटो, कक� टपाता, िवटुिमन तथा इम�सन, इ�धन, पो�ल�थन पाइप, जी.आई पाइप, िवजुलीका सामान, जी-आई वायर य�तै िनमा�ण सामा�ीको दरभाउ, मेिशन तथा उपकरणको
भाडा वा कामदारको �याला िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा रेट कायम गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।गाउँपा�लकाले िनमा�ण �यवसायीबाट िनमा�ण स�प� गरेको
योजनाको नुमना छनौट गरी फाँटवारी परी�ण गदा� आधारभुत �वा��य के�� वडा नं १ शौचालय िनमा�ण काय�को लािग लागत अनुमान तयार र दर िव�लेषण गदा�का समयमा नै �समे�ट, फलामे ड�डी, ईटामा १३ �ितशत मू.अ.कर
जोडी �ित यिुनटको दर िनधा�रण गरेको छ। यसरी िनमा�ण �यवसायी यस क�सट��सन �ा �ल सँग स�झौता गदा� अ�य आईटममा घिट दरमा स�झौता भएको र ि��स मे�सनरीमा लागत अनुमान बरावरको दर र प�रमाणमा स�झौता
भई अ��तम मु�या�न समेत सोिह बमो�जम भएकोले ि��स मे�सनरी काममा मू अ कर रकमको दोहोरो गणना भई आयोजनाको कूल लागतमा बढो�री ह�नुका अित�र� िनमा�ण क�पनीलाई बिढ भु�ानी भएको छ।ि��स मे�सनरीमा
�ित यिुनट दर १५५०६।३७ कायम ह�नुपन�मा मु अ कर दोहोरो गणना ह�दा �ित यिुनट दर � १७००० कायम भई �ित यिुनट � १६८७।८० बिढ भु�ानी भएको छ। मु�या�न भएको ७।०४ घ िम को �ित घ िम १६८७।८० को
दरले � १३४२५ बिढ भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

१३,४२५

६५ काया�लयको काम उपभो�ा सिमितबाट: 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १२ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै वडा काया�लय ट�स
िनमा�ण काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ देहायअनुसार � १३६५९७१ खच� गरेको छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा
काया�लयले नै गनु�पन� काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही समुदाय माफ� तआ�नै भवन िनमा�ण काय� गराएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था काया��वयन
गन� पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

६६ बिढ प�रमाण मु�या�न: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। पा�लकावाट स�झौता भै िनमा�ण काय� भएको र िनमा�ण स�प� न भएको योजनाको उपभो�ा सिमित अ��तम िवलको भु�ानी गदा� वा�तिवक काय� स�पादन
भएको भ�दा विढ प�रमाण काय� भएको नािप र मु�या�न कायम गरी भु�ानी िदएको छ।भौ न १८ िमित २०७८।०३।२८ बाट आबँुखैरेनी रंगशाला िनमा�ण योजनाको से�सन १० मा १:६ �समे�ट गारो सिहतको �रटेिन� वाल
लगाउने कामको अ��तम मु�या�नमा �रटेिनङ वालको औषत चौडाई २।०५ िमटर कायम ह�नुपन�मा २।४० िमटर कायम गरी मु�या�न भएको छ।से�सन १० १:६ �समे�ट गारो सिहतको �रटेिन� वालको प�रमाण ३६.८४४ घ िम
काय�स�पादन भएकोमा अ��तम मु�या�नमा ४३.१३ घ िम मु�या�न कायम गरी �ित घ िम � ८९५०.६५ दरले भु�ानी भएको छ।यसरी भु�ानी गदा� वा�तिवक काय�स�प� भ�दा ६.२९ घ िम बिढ मु�या�न कायम भई ज�मा �
५६३०० बिढ भु�ानी भएकोले असुल गनु� पन� �

भौ न िमित कामको िववरण काय�स�प� प�रमाण मु�या�न भए�ो प�रमाण बिढ मु�या�न भएको प�रमाण दर �ित घ िम बिढ भु�ानी

१८.२०७८।०३।२५ �रटेिन� वाल िनमा�ण ७.९०*२.०५*२.२७५ : ३६.८४४ घ िम ७.९०*२.४०*२.२७५ : ४३.१३ घ िम ६.२९ ८९५०.६५ ५६३००

पँू�जगत सशत�

ज�मा ५६३००

५६,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ काय�स�पादन जमानत कम राखेको: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा १३ (१) (ढ १) मा वोलप�दाताले लागत अनुमान भ�दा प�� �ितशत भ�दा वढी घटे]र कवोल गरेको अव�थामा प�� �ितशत भ�दा जित रकमले घटी कवोल गरेको छ सो को ५०
�ितशतले ह�न आउने रकम कवोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी काय�स�पादन जमानत रा�नु पन� उ�ेख छ। जस अनुसार यस पा�लकाले औ�ोिगक �ाम �या�ड डेभलपमे�ट व�स� (AKRM/AGLDW/NCB/12/077/078)

ठे�कामािनमा�ण �यवसायी िछ�के�वरी िनमा�ण सेवाले ३७.५ �ितशत घिटले कबोल गरेको र हाल �ुटी स�याउने दािय�व अव�ध समेत कायम रहेकोले देहायअनुसार कम काय�स�पादन जमानत राखेकोलेउ� रकमको थप
काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� �

लागत अनुमान रकम
(मु.अ.कर सिहत)

संझौता रकम
(मु.अ.कर सिहत)

५ �ितशत काय�स�पादन
जमानत रकम

१५ �ितशत भ�दा वढी घटेकोमा वढी घटेकोको
५० �ितशत रकम

ज�मा रा�नुपन� काय�स�पादन
जमानत रकम

राखेको काय�स�पादन
जमानत रकम

घटी काय�स�पादन
जमानत रकम

2895429।81 १८०९०४७।०१ ९०४५२।३५ ३२६०३४।१६ ४१६४८६।५१ ११२८७३ ३०३६१४

३०३,६१४

६८ पूव� िनधा��रत �ितपूित�: 
साव�जिनक ख�रद िनयमाली २०६४ को िनयम १२१ मा सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसायीको ढीलाइको कारणले ख�रद स�झौतामा तोिकएको �याद मा स�प� नभएमा १० �ितशतले नब�ने ग�र �ित िदन स�झौताको ०.०५
�ितशतका दरले पुव� िनधा��रत �ितपुित� िनमा�ण �यवसाियबाट �लनुपन� �यव�था छ। साथै स�झौताको (�ज.�स.�स) को प�रभाषा ख�डमा मु�य अिभवृि� कर समेतको रकम लाई स�झौता रकम (Contract Price) भ�् उ�ेख छ।
काया�लयले तप�सलका िनमा�ण सेवालाई पुव� िनधा��रत �ितपुित� असुल गराएको �े�ता फाइल प�र�ण गदा� दे�खएको �यहोरा यस �कार छ।काया�लयले ठे�का नं AKRM/CDHR/NCB/14/2075-076 को देउराली िहलेखक�
सडक िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी सँग भएको स�झौता अनुसार िनमा�ण काय� २०७७।७।२५ मा स�प� गनु�पन�मा िवल�व गरेको छ।यस स�ब� �े�ता फाइल प�र�ण गदा� िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� अव�ध २०७७।०७।२५
प�चात �याद थप नभएको र िनमा�ण �यवसायीले २९ िदनले िनमा�ण काय� िवल�व गरी २०७७।०८।२४ मा स�प� भएको र अ��तम िबल भु�ानी माग भएको छ। यसरी िवल�व भएको २९ िदनको काया�लयले स�झौता अंक �
३७३४६९८।६० को �ित िदन ०.०५ �ितशत ले � ५४१५४ पुव� िनधा��रत �ितपुित� क�ा गनु� पन�मा क�ा नगरेकोले क�ी नगरेको िनमा�ण �यवसायी असुल गनु� पन� �

५४,१५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ ईटाँमा �यून िवजिककरण: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएकोमा इ�ाको
काममा खच�का िवल प�र�ण गदा� पा�लकाले तयार गरेको दररेट भ�दा �याद ै�यनु मा�ामा िवजक पेश गरेको दे�खयो। इ�ाको काममा �ज�ा दररेटमा मु अ कर सिहत १६.७५ रहेको छ तर िवजक प�र�ण गदा� �ित इ�ा �ज�ा दररेट
भ�दा �यून दर िभ� ख�रद गरेको दे�खएकोमा समेत � १६.७५ को दरले मु�यांकन गरी भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले िवल अनुसारको मु�यांकन गरी �यनु िवजक�करणलाइ िनय��ण गन� ज�री दे�ख�छ। यस स�ब�धमा Bricks

Masonryमा िवलको आधारमा मु�यांकन गदा� देहायअनुसार � १२६९६४ बिढ भु�ानी भएको छ। साथै उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको दरभ�दा बिढ दरमा मु�या�न कायम गरी भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितलाई मु�य अिभवृि�
कर वापतको रकम समेत भु�ानी भएकोले बिढ दरमा मु�या�न ह�दा उपभो�ा सिमितलाई बिढ भु�ानी भएको मु�य अिभवृि� कर असुल गनु�पन� �

भौ नं िनमा�ण काय� ि��स मे�सनरी
कामको प�रमाण

मु�यांकन भएको
ईटाँको सं�या

उपभो�ा सिमतीले ख�रद गरेको दर
मु अ कर सिहत

मु�या�न भएको इटाँको दर मु
अ कर सिहत

फरक
परेको दर

वढी भु�ानी मु अ
कर सिहत

बिढ भु�ानी मु
अ कर

(घ. िम)

१३३ आ�धमूल नेपाली क�याण समाज
भवन िनमा�ण

१२.१७ ६४५० ७.९१ १६.७५ ८.८४ ५७०१८ ६५६०

१४४ िमलनटार िच�ड� ेन पाक�  िनमा�ण १०.९३ ५७९९ ८.४७५ १६.७५ ८.२७५ ४७९८७ ५५२०

२४३ अल�टर यवुा �लव भवन िनमा�ण ९.५९ ५०८३ १२.४३ १६.७५ ४.३२ २१९५९ २५२६

ज�मा १२६९६४ १४६०६

१४,६०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० मृ�यू भएका �य��को भ�ा वकै िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाउने �य��को मृ�यू भएका उ� लाभ�ाहीलाई भ�ा पाउने सुचीवाट हटाई मृ�यू भएको िदनदेखी भ�ा िदन रो�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले �थम
तथा अ��तम चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� देहायका �य��को मृ�यूप�चात पिन भ�ा िनकासा गरेकोले उ� सामा�जक सुर�ा भ�ा असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

लाभ�ाहीको �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं मृ�यू िमित पाउने रकम िनकासा रकम वढी िनकासा चौमा�सक

�ये� नाग�रक वेदनारायण �े� ३ २०७७।१२।२२ २२०० १२००० ९८०० ते�ो

�ये� नाग�रक दल बहादरु प�रयार ३ २०७७।९।२९ ६००० १२००० ६००० दो�ो

�ये� नाग�रक दल बहादरु परयार ३ २०७७।९।२९ ० १७४१ १७४१ ते�ो

�ये� नाग�रक जालुमा गु�� ५ २०७८।३।१ ९१०० १२००० २९०० ते�ो

�ये� नाग�रक राम बहादरु भुजेल ४ २०७७।०७।१२ १०२०० १२००० १८०० पिहलो

�ये� नाग�रक राम बहादरु भुजेल ४ २०७७।०७।१२ ० १३०० १३०० दो�ो

�ये� नाग�रक आस बहादरु गु�� ६ २०७८।२।४ ९३०० १२००० २७०० ते�ो

ज�मा २६२४१

२६,२४१

७१ स�प�र�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने
�यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । वाँक� वे�ज ुसमेत फ��ट गर� संपर��णको ला�ग पेश गनु�पद�छ । हालस�मको कुल वे�जकुो ि�थ�त
देहायअनसुार छः

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू

(C=A-B)

यो वष�को बे�जू(D) संपर��णबाट कायम
बे�जू(E)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(F=C+D+E)

१०३९८९ १८२८२ ८५७०७ ०

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

२०७३।०७४ १।७ �कारिपयो िपकअप गाडीको �ज��स
दा�खला �माण पेश भएको

३३��०००

२०७४।०७� ३� अगमराज उपा�यायको पे�क�
फ�यौटको �माण पेश भएको

२०००००

२०७४।०७� �४ वडा सिमितको बैठक भ�ा बु�ेको ९१०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भरपाई पेश भएको

२०७४।७� ४१ तलब भ�ा बढी भु�ानी भएको भिन
बे�जु औ�याएकोमा छुट तलब
एकमु� भु�ानी भएको भिन बैक
�टेटमे�ट तथा करार स��ौता पेश
भएको ।

३�०००

२०७�।७६ �३ धन बहादरु दला�िम को पे�क�
फ�यौटको �माण पेश भएको

४००००

२०७�।७६ २� मौ�रको घार िवतरण रोशन के�स
लाई बिढ भु�ानी भएको असुल ग�र
दा�खला भई आएको

�६६००

२०७६।०७७ २७ वृतिच� �सारण गरेको िवल भरपाई
पेश भई आएको

१�००००

२०७६।०७� ४४ कानुन िवप�रत फरफारक सिमितको
भ�ा अिनयिमत दे�खएको १०औ
गाउँसभाको िनण�यबाट िनयिमत भई
आएको

४७३६�०

२०७६।७७ �० नमुना िव�ालयको भौितक पुवा�धार
िनमा�ण काय�स�प� पेश भएको

६४०००००

२०७�।७६ ४७।४ िव�ा�थ� सं�या एकन नभई
पा�पु�तक िनकासा भएकोमा १०
औ गाउँसभा बाट िनयिमत भई
आएको

१३४७३३�

२०७४।७� ३� िभजन िनमा�ण सेवा को पे�क�
फ�यौट को �माण पेश भएको

४�००००

२०७४।७� ३� िभजन िनमा�ण सेवा को पे�क�
फ�यौट को �माण पेश भएको

४�००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७४।७� ३� �सजन क�सट��सन को पे�क�
फ�यौटको �माण पेश भएको

�०००००

२०७४।७६ ३� �सजन क�सट��सन को पे�क�
फ�यौटको �माण पेश भएको

�०००००

२०७६।७७ ४९ ��तािवत मा िव िव�ालयको तलब
भ�ा भु�ािन भएकोमा १० औ
गाउँसभा बाट िनयिमत भई आएको

२४४०००

२०७�।७६ �३ िछ�के�वरी आ िव को काय�स�प�
पेश भएको

१�०००००

२०७६।७७ �� लोटश िनमा�ण सेवाको पे�क�
फ�यौटको �माण पेश भएको

७०००००

२०७�।७६ �३ च��े�वरी आ िव को पे�क�
फछयौटको �माण पेश भएको

७०००००

२०७�।७६ �३ सुय�दय� आ िव को पे�क� फ�यौटको
�माण पेश भएको

७०००००

ज�मा १८२८२५८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


