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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९
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१ प�रचयः
 �थानीय नतेृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले 

यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, 
उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३३ सभा सद�य, ८१४.०७ वग� 
िकलोिमटर �े�फल तथा १७ हजार १३५ जनसं�या रहेको छ ।   

लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न, �यवसाियक 

लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी 
लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भन ेआ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी 
दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७९। ०६ ।०१   मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

२ �थानीय संिचत कोष : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस नगरपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन 

भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी ५१५९७०९० १ चालु खच� २७९८६४९२४ २७९८६४९२४

क) नगद ० २ पँूजीगत खच� १२२३१७३६३ १२२३१७३६३

ख) बँैक ५१५९७०९० ३ �थानीय तह िविवध कोष १०२६२६१ १०२६२६१

२ राज�व ( आ�त�रक आय) ० ७७४७६२१० ४ �कोष �यव�थापन कोष १८२६०७० १८२६०७०

क) आ�त�रक राज�व २०२४५७० ५ ग�रब सँग िव�वे�वर ४४६९०० ४४६९००

ख) राज�व बाँडफाँड ७५४५१६४० ६ मु�यम��ी रोजगार काय��म १५२४८०३४ १५२४८०३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग) अ�य आय ७ सामा�जक सुर�ा तथा
संर�ण

४९९७८९०२ ४९९७८९०२

३ िव��य ह�ता�तरण संघ २९७७७४३९० ८ सशत� अनुदान िफता� १६९३४७९३ १६९३४७९३

क) िव��य समानीकरण
अनुदान

१०१९००००० ९ धरौटी िफता� ९०२६९७ ९०२६९७

ख) सशत� अनुदान १८१७८४५४० १० मौ�दात ४३४३३४५६

ग) समपूरक अनुदान १४०८९८५० क) बँैक मौ�दात ३४६८१३४८

घ) िवशेष अनुदान ० ख) नगद मौ�दात

४ �देश सरकारबाट �ा�
अनुदान

२७५८५१०० �कोष �यव�थापन कोष
मौ�दात

१५९१०४५

क) िव��य समानीकरण
अनुदान

१०८५५००० धरौट मौ�दात ३१६६१९४

ख) सशत� अनुदान १२६००७०० कोष खाताको मौ�दात ३९९४८६९

ग) समपुरक अनुदान १७०६४००

घ) िवशेष अनुदान २४२३०००

५ मु�यम��ी रोजगार
काय��म

१५२४८०३४ १५२४८०३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सामा�जक सुर�ा तथा
संर�ण

४९९७८९०२ ४९९७८९०२

७ ग�रब सँग िव�वे�वर ४४६९०० ४४६९००

८ धरौटी आय ३३७६०४७ ३३७६०४७

९ �कोप �यव�थापन कोष ३४१७११५ ३४१७११५

१० अ�य िविवध आय ५०२११३० ५०२११३०

११ आय भ�दा वढी दे�खएको ५८४८२ ५८४८२

ज�मा ५३१९७९४०० ज�मा ५३१९७९४००

३ �ज�मेवारी फरक परेकोः 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.५६८५६६०२.०० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१३०७७३५.०० �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.५५५४८८६७.०० घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा पा�लकाले
�े�तामा �ज�मेवारी सादा� ब�क मौ�दात डेिवट गनु�पन�मा आ�त�रक आ�दानी डेिवट गरेकोले मौ�दात ऋणा�मक देखाएको जनाएको छ । पा�लकाले सो स�व�धमा
छानिवन गनु�पद�छ ।

४ बैक िहसाब िमलान नगरेकोः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.१ �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 तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण
तयार गरी यिकन गनुपन� दे�ख�छ ।

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

१ ग.२.१ चालु खाता ५६८८११८ २१७१६५९३ १६०२८४७५

२ ग.२.३ पँु�जगत खच� खाता १९१५९५८७ १७५९०९२४ -१५६८६६३

३ ग.२.७ िविवध खच� खाता ३९९४८६९ ३९९४८६९ ०

४ ग.३.१ धरौटी खाता ३७८१०८५ ३१६६१९४ -६१४८९१

५ ग.४.१ संिचत कोष खाता १०८८३८६६ २५०३९७०० १४१५५८३४

६ ग.२.७ �कोष �यव�थापन कोष ४५८९०४५ १५९१०४५ -२९९८०००

ज�मा ४८०९६५७० ७३०९९३२५ २५००२७५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ पा�लकाको २०७९ असार ३२ गतेको बैक �टेटमे�ट अनुसार पँुजीगत खाता, धरौटी खाता र �कोप �यव�थापन खातामा �े�ताभ�दा घटी मौ�दात दे�खएकोले
सो स�व�धमा एिकन ग�र िहसाव िमलान पेश ह�नुपन� �

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

२ ग.२.३ पँु�जगत खच� खाता १९१५९५८७ १७५९०९२४ -१५६८६६३

४ ग.३.१ धरौटी खाता ३७८१०८५ ३१६६१९४ -६१४८९१

६ ग.२.७ �कोष �यव�थापन कोष ४५८९०४५ १५९१०४५ -२९९८०००

ज�मा २७५२९७१७ २२३४८१६३ -५१८१५५४

५,१८१,५५४

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा �.५८,२२,८९५.०४ र पुजीगत खच� खातामा �.३८,१८,७५३.००
समेत गरी �.९६,४१,६४८.०४ मौ�दात राखेको पाईयो ।
• 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 �ितवेदन 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• 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�जमको म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �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 गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाईयो।
• 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 समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे 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 से अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको 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 वनाएको 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 अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन २०६४ को दफा २५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन
संय�� तय गरेको पाईएन ।

�म भौचर
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• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• ि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 तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
�.१ करोड ८४ लाख ४६ हजार तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ गत बष�को दािय�वः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय तहले २०७७।७८
मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई भु�ानी िदन बाँक� रहेको रकम यो बष� (२०७८।७९) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था
नगरेको अब�थामा समेत उ� रकम भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण ठुलो रकम भु�ानी
िदन बाँक� रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नगन� �यब�था
िमलाउनु पद�छ ।

७ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको
मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा
सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता
नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।
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८ बजेट तथा काय��म तजु�मा : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता
कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

९ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः 
�थानीय सरकार 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 । पा�लकाका उपा�य�
�ी पुनकली महतराले िमित २०७८।०३।१० गते �.४८ करोड ८४ लाख ५५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७९।०३।२८ मा पा�रत भएको
छ ।

१० अब�डा बजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो अ�य भैपरी आउने साव�जिनक िनमा�णमा
�.२ करोड ३० लाख ३ हजार, उपा�य� िवकास कोष (भैपरी आउने पुजीगत खच�) �.५० लाख र अ�य� िवकास कोष (भैपरी आउने पुजीगत खच�) �.५० लाख
ग�र यस बष� �.३ करोड ३० लाख ३ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको पटके िनण�यबाट िविभ� योजनामा �.२ करोड १९ लाख
७९ हजार खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा सुधार गनु�पद�छ ।
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११ ि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 �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट पा�लकाको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. २,५०,०२,७५५.००
ले फरक दे�खएको 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 ।

१२ 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 �ा� ह�ने �गितका
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ ि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 लाखभ�दा बढीको ज�मा

५३ ३९ ४५ ३० ३१ १९८

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.१  लाख दे�ख २ करोड स�मका ज�मा १९८ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ५३  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
चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np12 of 58

१३ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � – २०,२४,५७०/- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ४०१९९६०३७-समेत �.४०४०२०६०७ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �. २७,९८,६४,९२४/- र पँू�जगत तफ�  �. १२,२३,१७,३६३/- समेत � ४०,२१,८२,२८७-/-खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको
िह�सा ०-५ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा � ४८,०९,०००/- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आय भ�दा १३७ �ितशत वढी रहेको छ ।
पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ७० �ितशत चालु र ३० �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१४ �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको 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 । �ा� िववरण अनुसार यो बष�को २ उजुरी
दता� भएकोमा १ फ��यौट भई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१५ कानून र स�ालन ��थितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १० वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, २५ काय�िव�ध र िनद�िशका ३
वटा लगायत ४२ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

१६ 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 छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह
गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�वीकृत घरन�सा दता� पास िववरण पेश नभएको

प��करणतफ�

ज�मदता� ६८३

मृ�यदुता� १२६

बसाईसराई दता� ४७

िववाह दता� १९६

स�ब�धिव�छेद दता� ०

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण िववरण पेश नभएको

कालोप�े सडक मम�त िववरण पेश नभएको

�ाभेल सडक िनमा�ण िववरण पेश नभएको

�ाभेल सडक मम�त िववरण पेश नभएको

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेक घर न�सा पास, दता� र पूवा�धार िवकासमा ल�य �गित
शू�य दे�खदा पा�लकाको सेवा �भावकारी नदे�खएकोले सुधार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ चौमा�सक खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��म बमो�जम 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 कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.स.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ चालु खच�तफ� २७९८६४९२४ ६७६०६१२८ ६६४५२३५० १५५८०६४४६ ८६५२९०००

२ पँू�जगत खच�तफ� १२२३१७३६३ ९३५२००० १२२२२२६० १००७४३१०३ ६२९३७०००

ज�मा ४०२१८२२८७ ७६९५८१२८ ७८६७४६१० २५६५४९५४९ १४९४६६०००

�ितशत १९.१३% १९.५६ % ६१.३३% ३७.१६%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.४०२१८२२८७ खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा १९.१३ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा १९.५६�ितशत
र ते�ो चौमा�सकमा ६१.३३ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.१४९४६६००० अथा�त ३७.१६ �ितशत खच� दे�खनुले
आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत नगद �वाह दे�खएन । �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा
स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ �े�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.न. �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३७६७१६१८ ३५५४२४६३ ९%

२ पूवा�धार िवकास १३५५२९६३२.७१ ९६२७७३३१ २४%

३ सामा�जक िवकास १९५९४३३४४ १७५५२३१४१.३२ ४३%

४ सं�थागत िवकास,सेवा �वाह र सुशासन ३१३९८५३६ १९८८७६४१ ५%

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८७९१२००० ७४९५१७११ १९%

ज�मा ४८८४५५१३०.७१ ४०२१८२२८७.३२ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ४३ �ितशत र सं�थागत िवकास,सेवा �वाह र सुशासन मा सबै
भ�दा घटीमा ५ �ितशत रहेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np16 of 58

१९ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३८ जना पदपूत� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहतका 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 ।

२० कम�चारी करारः 
�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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा ३६ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. ९२,५५,०००/- खच� लेखेको छ । सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) ले नगर �हरी, 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 । �थानीय
तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक �ािव�धक सहायक, सहायक चौथो/पाँचौ, �वा��य लगायत िविभ� १० पदमा २० जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.

५२,५९,९८०/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

५,२५९,९८०

२१ 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 कोष संचालन स�ब�धी कुनै
�यव�था गरेको दे�खएन । िनयमानुसार कोष �यव�था गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा
सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने र उपदफा (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने
�यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ�
म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले सो बेगर िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको अिनयिमत �.

�स.नं. पद नाम/थर �ो�साहन रकम कर क�ी भु�ानी रकम

1. अ�धकृत छैटौ दान बहादरु िव� ५४००० ८१०० ५४९००

2. लेखा अ�धकृत गणेश ऐडी ५४००० ८१०० ५४९००

3. लेखा सहायक �जते�� रावत ५४००० ८१०० ५४९००

4. आ. ले. प. सहायक �काश �यौपाने ५४००० ८१०० ५४९००

5. क��यटुर अपरेटर �खम बहादरु रोकाया ५४००० ८१०० ५४९००

ज�मा २७०००० ४०५०० २२९५००

२२९,५००

२३ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम
८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.१२ करोड २३ लाख
१७ हजार पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेकोमा बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । ख�रद योजना/गु�योजना बनाई
�यव��थत, �ित�पध� एवं �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ अनुदानको अनुगमनः 
साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ
। तर पा�लकाले कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण
भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित
तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको
जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ कर कि� दा�खला नभएको 
नगरपा�लकाको सु�को म ले प फा नं २७२ अनुसार कि� भएको रकम �.५३०९५।०० दा�खला गन� वाँक� दे�खएकोले उ� रकम राज�व दा�खला ग�र सोको
�माण पेश ह�नुपन� �

५३,०९५

२६ स�प�� ह�ता�तरण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार पा�लकाको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख एवं �ज�सी लगत तयार गरी
�ितबेदन गनु�पन� �यव�था स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको छैन । क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता
मू�यवान समानह� �ज�मेवारी तोक� सहायक खाता �यव��थत गरेको छैन ।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 ।

२७ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था
छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप
दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत
शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमित गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत
�े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान
खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको �.१५,७४,३३५/- संिघय संिचत खातामा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �� रकम खच� रकम बाँिक रकम

संिघय सरकार शसत� १८१७८४५४० १६३६४१३६१.३२ १८१४३१७८.६८

समपुरक १४०८९८५० १३८४३९०० २४५९५०

�देश सरकार शसत� १२६००७०० ६००६७०० ६५९४०००

िवषेश २४२३००० ० २४२३०००

समपुरक १७०६४०० ० १७०६४००

ज�मा २१२६०४४९० १८३४९१९६१.३२ २९११२५२८.६८

१,५७४,३३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ काय� �गित तथा िनकासाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा १९ उपदफा २ मा �वीकृत बजेट काया��वयन गन� कत��य र �ज�मेवारी लेखा उ�रदायी
अ�धकृत र �ज�मेवार �यि�को ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म संचालनको लािग � ३ करोड ८६ लाख ५५ हजार
बजेट �वीकृत भएकोमा �वीकृत काय��म संचालन गन� समयमा उपभो�ा सिमितलाई प�रचालन गन� नसिक ल�य अनुसार िनकासा �लई खच� गरेको दे�खएन ।
आ�थ�क वष�को अ��यमा िनकासा �लएको � १ करोड ४९ लाख ६२ हजार म�ये � ३१ लाख ७३ हजार मा� खच� गरी बाक� रकम पा�लकाको स�ब��धत कोषमा
मौ�दात राखेको छ । �वीकृत काय��म संचालन गन� िढलाई गरी अ��तम समयमा िबल पेश गरेको कारण भु�ानी ह�न नसक� � १ करोड ६ लाख ३ हजार ४००
स�ब��धत उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदनुपन� गरी िबल भरपाई पेश भएपिन दािय�व �मािण गराई राखेको छैन । सालबसाली �पमा संचालन भएका य�ता
काय��म समयमा स�प� नगरी दािय�व �सज�ना गन� काय� िनयम स�मत नदे�खएकोले तोिकएको समयमा रकम खच� गन� काय�मा सुधार गरी मौ�दात रकम आ�थ�क
काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ बमो�जम अिवल�ब �. १०६०४१००।०० िफता� गरी िहसाब िमलान गनु�पन� �

१०,६०४,१००

३० सरकारी तथ 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
रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख
राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु को साथै सोको अिभलेख रा� नु पन�मा �य�तो अिभलेख
राखेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ सवारीसाधन ख�रदः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा�
सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका,
२०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन
ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले ६ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �.१७,०७,४००.०० बजेटबाट
खच� गरेको छ । आ�त�रक आ�दानी बेगर सवारी साधन लगायत िवला�सताका व�तुको लगानीमा पुनिव�चार गनु�पद�छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल ६ १७०७४००

३२ धरौटी िफता�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ बमो�जम क�ा भएको धरौटी िफता� िददा कर चु�ा एवं मू�य समायोजन �माण संल� गरी भु�ानी िदनुपन�मा
आशापूण� िनमा�ण सेवाको � ३८,७२४/- र चनु िनमा�ण सेवाको � ३३,५००/- धरौटी िफता� गदा� कर समायोजन �माण संल� नगरेकोले आव�यक �माण पेश
ह�नुपन� �

७२,२२४

३३ पे�क� बाँक� : 
िन�न िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई िदएको पे�क� रकम स�झौता समा� भई आ�थ�क वष�को अ��यमा पिन फ�य�ट नभएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम ९७(५) अनुसार फ�य�ट गनु�पन� दे�खएको �

�स.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

कम�चारी भए पद �याद नाघेको �याद
ननाघेको

१ काय��मखच� नर बहादरुबुढा नायवसु�बा २,५०,००० ०

२ काय��मखच� दान बहादरुशाही नायवसु�बा १,००,०००

२,७७९,८६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ गाउँसभासंचालन तथा बजेट तजु�मा खच� दान बहादरुशाही नायवसु�बा १,००,०००

४ कृिष�े� िवकास काय��म �पक बुढा �ािव�धकसहायक १,५०,०००

५ वडाव�तुगत िववरण िनमा�ण नरे��भ�डारी सहायकपाँचौ १,५०,०००

ज�मा ७,५०,०००

िनमा�ण �यवसायी

१ संिघयसमपुरक कोष महत ए�डबुढाथोक�
क��ट� �सन

६,०५,०००

२ �देशसमपुरक कोष देव ए�डसायर / पु�प जे.िभ. २४,००,०००

ज�मा ३००५०००

सं�थागत

१ काय��मखच� राि�� यलोक तथा दोहोरी गीत
�ित�ान नेपाल

अ�य� ४५,००० ०

२ अ�य�िवकास कोष (भैपरी आउने पँू�जगत खच�) �ीआधारभूत िव�ालय
छुमचौर

(१,३०,०००) ०

३ शंकर आ िवभवन िनमा�ण पातारासी ५ �ी शंकरमा�यिमक िव�ालय ४,६५,००० ०

४ गाईबारा ,घ�ेखोला झो.पु., धोवारा ट�स, ध�ेखोला लो�ा गाइबारा�टील ट�स पुल िनमा�ण ३,०७,२९५ ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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झो.पु, पातारासी गाउँपा�लका, जु�ला उपभो�ा सिमित

५ गाईबारा ,घ�ेखोला झो.पु., धोवारा ट�स, ध�ेखोला लो�ा
झो.पु, पातारासी गाउँपा�लका, जु�ला

घ�ेखोला�टील ट�स पुल
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

३,४४,५७० ०

६ महा�� भवन िनमा�ण पटमारा पातारासी ७ महा��भवन िनमा�ण
उपवभो�ा सिमित

४,६५,००० ०

७ कुलदेव चौर�सचाई योजना �रनी पातारासी कुलदेव चौर�सचाई िनमा�ण
योजना

४,०३,००० ०

ज�मा १५,१९,८६५ ०

कुलज�मा २७,७९,८६५ ३०,०५,०००

३४ काय� िववरण िवप�रत काय�ः 
सरकारी तलव भ�ा भु�ानी पाउने कम�चारी पदा�धकारीले िनय�ु भएको सेवा तथा काय� िववरण अनुसारको काय� स�पादन गनु�पद�छ । पा�लकाको िश�ा शाखामा
िश�ा सेवाका कम�चारी ह�दा ह�द ैमहादेव आधारभुत िव�ालयका िश�क जगत वहादरु शाहीको स�ा करारमा िश�क राखी िनजलाई पा�लकाको िश�ा शाखामा
काय� गराएको दे�खएको साथै पिदय �ज�मेवारी अनुसार काय� नगरी उ� काय�को लािग िश�क राखी � ७,२३,३९४।०० भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनजलाई
स�व��धत िव�ालयमा खटाई थप �ययभार परेको रकम �ज�मेवार �यि�बाट असुल ह�नुपन� �

िश�कको नाम मा�सक तलव �ेड �ािव�धक �ेड ज�मा तलव थप संचय कोष तथा िवमा बािष�क भु�ानी
(पोशाक तथा चाडपव� समेत)

जगत वहादरु शाही ३७९९० ७६०२ २५३४ ४८१२६ ५२१२ ७२३३९४

७२३,३९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ िशष�क फरक परी खच� लेखेकोः 
आ�थ�का काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३८(क) मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले बजेट खच� गदा� स�ब��धत खच� िशष�कमा
परेको वा खच� गन� बाँक� रहेछ भने बजेट खच� गनु�पन� उ�ेख छ । िन�न गो�वारा भौचरबाट िशष�क फरक पारी खच� लेखेको ह� ँदा उ� खच� रकम िनयम स�मत
नदे�खएको �.

गो.भौ.नं र िमती िववरण खच� लेखेको िशष�क ले�नु पन� िशष�क रकम

११७-०७८।९।२९ मोटरसाइकल ख�रद मिहला तथा बालबा�लका पु�जगत २७६९००

४०९-०७९।०३।२० आलु पकेट काय��म िनिम�त साव�जिनक स�पितको मम�त स�भार कृषक ल�ीत काय��म ४१५०००

ज�मा ६९१९००

६९१,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ सवारी तथा यातायात सुिवधाः 
कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा ९ मा अनुसुिच १ बमो�जम इ�धन सुिवधा उपल�ध गरान स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले यस वष� मा�सक सुिवधा भु�ान गदा� इ�धन िशष�कमा देहायका पदा�धकारीलाइ िदएको �. ९५५५०.०० ऐन िवप�रत भएको ह�दा असुल
गनु�पन� �.

�स न पद पदा�धकारी १ मिहनाको इ�धन सुिवधा ३ मिहनाको इ�धन सुिवधा

अ�य� लि�मन बोहोरा ८७५० २६२५०

उपा�य� पु�कली बोहोरा ८४०० २५२००

वडा सद�या द� बहादरु बुढा २१०० ६३००

वडा सद�या वृषराम बोहोरा २१०० ६३००

वडा सद�या कण� बहादरु बोहारा २१०० ६३००

वडा सद�या का�ल बहादरु रावल २१०० ६३००

वडा सद�या िडल बहादरु बुढा २१०० ६३००

वडा सद�या लाल बहादरु बुढा २१०० ६३००

वडा सद�या धन बहादरु थापा २१०० ६३००

ज�मा ३१८५० ९५५५०

९५,५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 58

३७ सामा�जक प�रचालकः 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प� सं�या ०७४।७५/च. न. ४० (२०७४।१२।१३) को प�रप�को वुदा नं ४ मा सािवकमा उ�कृ� काय�
स�पादन गरेका सामा�जक प�रचालकह� सेवा करारमा काम गन� नआएमा नयां �य��लाई काया�लय सहायक वा सामा�जक प�रचालकका�पमा िनय�ु नगन�, ०७५
असार मसा�त प�चात सामा�जक प�रचालकको लागी कुनै के���य दािय�व नरहने उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस वष� ७ जना सामा�जक प�रचालकलाई मा�सक �
१७,०००/- का दरले �. १५,४७,०००। भु�ानी गरेको छ। सामा�जक प�रचालक रा�न नपाउने �यव�था िवप�रत सामा�जक प�रचालकलाई भु�ानी भएको
अिनयिमत �

१,५४७,०००

३८ वडाबाट कम�चारी िनय�ु�ः 
�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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । सोही
ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) ले नगर �हरी, 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�लकाको वडा नं ६ मा १ जना करार कम�चारी िनयिु� गरी � १,०४,०००/- भु�ानी गरेको छ । �वीकृत
दरब�दी बेगर कम�चारी िनय�ु� िदने पदा�धकारीलाई कारवाही गरी तलब खच� लेखेको रकम िनय�ु� िदने पदा�धकारीबाट असुल गनु�पन� �

१०४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ �मण खच� : 
कणा�ली �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 काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको । • �मण प�चात् तोिकए
बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� 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 ।

४० ए�बुले�सको खच�ः 
सवारी साधन निवकरण गदा� निवकर द�तुर सँगै ते�ो प� िवमा पिन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले स�ालन गरेको ए�बुले�स २०७८।११।२९ मा गुरास
गाउँपा�लका दलेैख तालपोखरीमा मोटरसाइकलसँग ठ�कर ह�दा घाइते भएका गोिव�द बहादरु साउतलाई उपचार वापत रकम भु�ानी गदा� ते�ो प� िवमा दािव
माफ� त भु�ानी गनु�पन�मा गाउँपा�लकाबाट � २,००,०००/- रकम भु�ािन गरेको िनयमसँगत नदे�खएकोले िवमा दािव गरी स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ गत बष�को दािय�वः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष�
२०७७/७८ को पुरानो भु�ानी गन� बाँिक रकम यस वष� देहाय बमो�जम भु�ानी गरेको छ । भु�ानी गन� नपुग भएको रकम सोही समयमा �मािणत गरी नराखेको
साथै स�ब�धीत वष�मा भु�ानी गन� रकम नपुग भएको आधार �माण माण बेगर भु�ानी गरेकोले अिनियमत देखएको �.

गो.भौ.नं. िववरण आ�थ�क वष� भु�ानी रकम

४७-०७८।७।१७ काय�पा�लका वठैक २०७७/७८ २५९०००

४८-२०७८।७।१७ िवषयगत सिमितको वठैक २०७७/७८ १४२५००

ज�मा ४०१५००

४०१,५००

४२ �वक�य सिचव: 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन�नह�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लका अ�य�को �वक�य
सिचवका �पमा ख�रदार �तर तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी धनलाल बुढा लाई िनय�ु गरी मा�सक �. २६,६१०/- का दरले �. ३,४५,०००/- भु�ानी गरेको
िनयम स�मत नदे�खएको �

३४५,०००

४३ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. १४,६५,०००। िवप� नागरी उपचार सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने मापद�ड र काय�िव�ध
िनधा�रण गरी आ�थ�क सहायता �यव��थत एवं िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ३५,९०,०००। खच� गरेको छ ।िविवध खच�मा िमत�ययीता �याई �वीकृत काय�िव�ध
अनुसार खच� गनु�पद�छ ।

४५ पदा�धकारीलाई �ो�साहन भ�ाः 
कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको
सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था छ । �थानीय तहले यो बष� िन�नानुसार अनुगमन सिमितलाई �ो�साहन भ�ा बापत खच� गरेको �. १,९१,२५०/- ऐन
िवप�रत भएकोले असुल गनु�पन� �.

�स.नं. पद नाम/थर अनुगमन भ�ा कर क�ी भु�ानी रकम

1. संयोजक प�कली महतारा ४५००० ६७५० ३८२५०

2. सद�य टेक बहादरु बु�थापा ४५००० ६७५० ३८२५०

3. सद�य सिचव दान बहादरु शाही ४५००० ६७५० ३८२५०

4. सद�य जालकला बुढा ४५००० ६७५० ३८२५०

5. सद�य पानकली नेपाली ४५००० ६७५० ३८२५०

ज�मा २२५००० ३३७५० १९१२५०

१९१,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : 
कणा�ली �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ मा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.

४८,०९,०००/- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/ वडाअ�य� ७

जना
काय�पा�लकसद�य ७
जना

सभाका सद�य १६
जना

ज�मा

उपा�य�

१ अनुगमन खच� १८०००० १४४००० ६७२००० ४६२००० ३८४००० १८४२०००

२ टे�लफोन, मोबाइल ३६००० ३६००० २५२००० ८४००० १९२००० ६०००००

३ पु�तक, प�ीका,
ई�टरनेट

३६००० ३६००० २५२००० ८४००० ९६००० ५०४०००

४ िव�ुत तथा उजा� ३६००० ३६००० ८४००० ८४००० ९६००० ३३६०००

५ अित�थ स�कार ६०००० ४८००० ३३६००० ८४००० १९२००० ७२००००

६ खानेपानी/ सरसफाई ४८००० ३६००० ८४००० ८४००० ९६००० ३४८०००

७ चाडपव� खच� १५००० १५००० १०५००० ८४००० २४०००० ४५९०००

ज�मा ४११००० ३५१००० १७८५००० ९६६००० १२९६००० ४८०९०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �याँस चु�हो �स�ल�डर िवतरण काय��मः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउँदा िमत�यिय, गुण��तयता, दीगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा र रोजगारी सृजना गन�
भएमा �य�तो काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने उ�ेख छ । �याँस चुलो िवतरण उपभो�ा सिमित वडा नं ५ संग आ�थ�क वष� िभ� काम स�प� गन� गरी
२०७९ को संझौताअनुसार १३० सेट पाट�स, �स�ल�डर, �यास समेतको लािग �. ९३९९८०। भु�ानी भएको छ । सामानको �पेिशिफकेशन र गुण�तर नतोक�
�ित�पधा� बेगर उपभो�ा सिमितबाट भएको ख�रद िनयमस�मत दे�खएन । िवतरणमुखी काय�मा खच� गरेको अिनयिमत �.

९३९,९८०

४८ पाइप ख�रदः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� �मािणत गन� िवलभरपाई राखेर मा� खच� गनु�पन�मा मम�त
स�भार कोषबाट � ३८७८१ को पाइप ख�रद गरेको िबल संल� गरेपिन उ� पाइप �ितको कारण र माग िनबेदन समेत संल� नभएबाट उ� �ित गन� �यि�/

सं�था/ िनकायको माग उपय�ु नदे�खएकोले अ�ाकृितक �ित रकम कोषबाट खच� ले�न िम�ने नदे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

३८,७८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ सव क��ा�टर वाट काय� गराएकोः 
पातारासी गाँउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १०७(११) अनुसार उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन�छ र कुनै
िनमा�ण �यवसायी वा सव क��ा�टरवाट गराउने सुचना �ा� भएपिछ सिमितसँग स�झौता तोडी वाँक� ऐन र िनयमावली अनुसार गराउनुपन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले िन�न उपभो�ा सिमितलाई िदएको काय�को लागत अनुमान शत �ितशत मे�सनवाट गन� ग�र तयार गरेको र उपभो�ाले उ� काय� िनमा�ण �यवसायीवाट
गराई कर िवजक पेश दे�खएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत पा�लकाको सहमितमा भएको दे�खएको �ज�मेवार पदा�धकारीलाई जवाफदेही
वनाउनुपद�छ ।साथै िनयमावली िवप�रत भएको काय� िनयम स�मत नदे�खएको �

भौ नं र िमित िनमा�ण योजना िनमा�ण �यवसायी लागत
अनुमान

मु�यांकन भु�ानी कैिफयत

२०९-०७९।३।
२१

खालाढीक देखी ह�री स�म सडक मम�त �ितक िनमा�ण
सेवा

४००१३५ ३६५८२९ ३४९६०० गा पा
पुजीगत

२०९-०७९।३।
२१

घ�ेखोला दे�ख कुलोउतना� स�म �ािमण सडक
िनमा�ण

च�� िनमा�ण सेवा १७०२७७ १६९५००० १४४०००० गा पा
पुजीगत

४९-०७९।३।२६ पेरे दे�ख देव�थल जाने वाटो िनमा�ण �सा�त िनमा�ण
सेवा

३४४९३३६ २८३३००० शसत�
पुजीगत

ज�मा ४७२२६००

४,७२२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पा�र ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीमा �.२० लाख वा सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । पा�लकाले उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक �तरवृि� गन� एउटै
सडकमा ६ वटा कोटेशनवाट काय� गराई �. ३०१३०८३।०० भु�ानी गरेको छ । यसरी वोलप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन�मा �ित�पधा� वेगर काम टु�ा पा�र
ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �

भौचर नं र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम

८७-२०७९।१।५ उथु� पेरे सडक मम�त च�� िनमा�ण सेवा ५२४४३०

९८-२०७९।१।२३ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक पदम िनमा�ण सेवा ४९७८२६

९९-२०७९।१।२३ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक िव िव िट िव�डस� ४९९४२१

१००-२०७९।१।२३ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक का�लका िनमा�ण सेवा ४९६२२२

१०१-२०७९।१।२३ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक ि�मुित� िनमा�ण क��ट��सन ४९८७७२

१०२-२०७९।१।२३ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जाने सडक मे�लना ए�ड िमलन िनमा�ण सेवा ४९६४१२

ज�मा ३०१३०८३

३,०१३,०८३

�म भौचर
न�बर

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

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको
लागत

पय�टन �व�न तथा पय�टन गु�
योजना

ए��सस इ��जिनय�र� ए�ड �यानेजमे�ट
सिभ�सेज

९९८९०० १४९१४१८०२

चौर गाउ �ल�ट �सचाइ िनमा�ण ४९८००० २३३६४५४८

Tourm Development Master
plan

Complex study & research centre pvt ltd ७७७०००

ज�मा: २२७३९००

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ िनमा�ण काय�को अनुगमनः 
गाँउपा�लकाले िनमा�ण अनुगमन स�व��ध िनद�िशका बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भए प�चात उ� काय�को फोटो सिहत मु�या�न पेश ह�नु पद�छ । पा�लकाले
संचालन गरेको िन�न योजनाह� प�र�ण गदा� सो योजना िनमा�ण भएको दे�खने फोटो पेश भएको नदे�खएकोले पा�लकाले तोकेको �कृया अनुसार फोटो पेश गन�
लगाई योजना अनुगमन गन� पदा�धकारी तथा �ािव�धकलाई �ज�मेवार बनाउनुपद�छ ।

भौ नं र िमित योजनाको नाम लागत अनुमान भु�ानी

१११-०७९।२।१२ उथु� तलफ� ह�री महरी सडक मम�त ७६७७७९ ७०००००

११२-०७९।२।१२ उथु� बाँता पटमारा सडक मम�त ७७७५३० ७१९०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ �रतपूब�कको कर िबजकः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर िबजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.४,०१,८३८.०० समेत �.३४,९२,०००.०० समान तथा
िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन
गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. कर िवजकको अव�था भु�ानी
रकम

मुअकर कर रकम

६२।०७८।१२।१७ जागृत िनमा�ण सेवा ३०४७३०४२९ िवजक नं ९ हातले
लेखेको

२७१५००० ३१२३५९

२३६-२०७९।३।
२५

Complex study & research centre pvt
ltd

६०६७५८४७९ िवजक नं ७ हातले
लेखेको

७७७००० ८९४७९

१०१_०७९।१।२३ ि�मुित� िनमा�ण क�सट��सन ६०१३४९९८० िवजक न�बर नभएको ४९८७७२ ५७३८०

१०१ उथु� पेरे चो�ा ह�द ैडो�पा जो�ने सडक ६०१३४९९८० िवजक नं ८ हातले
लेखेको

४९८७७२ ५७३८०

ज�मा ४४८९५४४ ५१६५९८

५१६,५९८

५४ साव�जिनक परी�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क
कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

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

५६ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच�
समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� २
�ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशत का दरले
िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७८/७९ मा क�टी�जे�सी बापत के कित क�ी गरेको हो सो को अिभलेख नभएकोले सोको
अ�धलेख खडा गरी रा�नुपद�छ ।
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५७ िवमा नगराएकोः 
पातारासी गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १२१ वमो�जम दश लाख �पैया भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण
�यवसायीले अिनवाय� िवमा गनु�पन�मा पा�लकाले संचालन गरेको िनमा�ण काय�को िव ओ �यू मा िवमाको �यव�था गरेता पिन िवमा गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को
िवमा नगदा� भिव�यमा आउन स�ने भिवत�यवाट ह�ने �ितको �ितपुत� गन� नसिकने भएकोले पा�लकाले यस तफ�  �यान िदनुपद�छ । िवमा नभएका केिह िनमा�ण
स�झौता यस �कारका छन ।

भौ नं र िमित योजनाको नाम लगत अनुमान िनमा�ण �यवसायी ठे�का रकम

३।०७८।६।१० उथु� वाता लोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडक १०५९४०९७ जागृित िनमा�ण सेवा ३२४८२५६

५।०७८।७।१४ छुम �यूलो संर�ण तथा संव��न ३०६६५०४७ पाँचपोखरी । ज�े�वर जे िभ २५७५९४८४

२३।०७८।२२ चौर खोला देवी ह�री महरी सडक १२४९०७४८ महत ए�ड वुढाथोक� िनमा�ण सेवा ११६६९७७२

शसत�
५।०७८।७।१५

उधु� वाता लापा� लुम जो�ने सडक १९९९४८७० आशापूण� िनमा�ण सेवा ७३०४७०५

५८ गुण�तर परी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �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 ।

५९ लोपा� प��क पुल िनमा�णः
लोपा� पि� पलु �नमा�ण गन� लागत अनमुान �.३९२१००२६।३९ भएकोमा उ� काय� �यून कवोल गन� देव ए�ड सायर । प�ुपा जे.�भ. सँग �.३६५९१७०४।८४ मा
काम गन� ग�र �म�त २०७८।११।०३ मा स�झौता भएकोमा सो स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।
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५९.१ काय� स�पादन जमानत पेश नभएकोः - साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ दो दफा २७(४) अनुसार बोलप� �वीकृत गदा� बोलप�दाताले काय� स�पादन जमानत
दा�खला गरी ख�रद स�झौता गनु�पद�छ । पा�लकाले पुल िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी सँग भएको स�झौताको फाइल प�र�ण गदा� काय� स�पादन जमानत
नदे�खएकोले उ� स�झौताको काय� स�पादन पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� स�झौता रकमको ५ �ितशत रकम �. १८,२९,५८५।०० असूल ह�नुपन� �

१,८२९,५८५

५९.२ पे�क� जमानत - पातारासी गाँउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १०२(१) अनुसार गाँउपा�लकाले आपुित�कता�लाई ख�रद स�झौता
भएपिछ पे�क� िददा पे�क� रकम खा�ने गरी वािण�य ब�कबाट जा�र भएको र क�तीमा सात मिहनाको मा�य अव�ध भएको ब�क जमानत �लई पे�क� िदनुपन� उ�ेख
छ । पा�लकाले लोपा� प��क पुल िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी देव ए�ड सायर । पु�पा जेिभ लाई कृिष िवकास व�कको जमानत �.२४,००,०००।०० �लई पे�क�
िदएकोमा उ� पे�क� जमानतको �याद २०७९।५।१ मा नै समा� भए पिन पे�क� फ�य�ट भएको नदे�खएकोले पे�क� जमानत पेश ह�नुपन� �.

२,४००,०००

५९.३ काय� �गती – िनमा�ण �यवसायीले स�झौताको बखत तोिकएकोको समय ता�लका अनुसार काय� �गित गरेको िववरण पेश ह�नुपद�छ । तर उ� िनमा�ण काय�को काय�
�गित work schedule मा तोके अनुसार भएको नदे�खएकोले सो स�व�धमा काया�लयले पहल गनु�पन� दे�ख�छ ।

६० १६० २०७९-३-१९ �ािव�धक नापजाँचः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले बाता ढल िनकास
योजनाको लागत अनुमान �.९८१४८५।०० भएकोमा िनमा�ण काय�को मु�यांकन �.८,५१,३५८।०० म�ये पा�लकावाट उपभो�ा सिमितलाई PCC (१:२:४ M

१५ PCC work) को �. ६,८९,५६६।०० भु�ानी गरेको पेश गरेको फोटोमा उ� काम भएको नदे�खएकोले उ� काय� भएको एिकन गन� सिकएन ।�ािव�धकबाट
थप पु��ाई ह�नुपद�छ ।

६१ ४१९ २०७९-३-२० गधा ख�रदः 
�जननयो�य गधा आ�धका�रक फम�, अनुस�धान के�� वा सरकारी मा�यता �ा� घोिषत �ोत के��बाट तोिकएको मू�यमा ख�रद गनु�पन� �ावधान रहेकोमा
लाभ�ािहलाई ३ गधा �. ४,२०,०००/- मा ख�रद गरी शत�ितशत अनुदानमा िवतरण गरेको दे�खयो। �ज�ा दररेटमा �ितगधा � ६०,०००/- भएकोमा पा�लकाले
सो दररेट भ�दा बढी �ितगधा � १,४०,०००/- मा ख�रद गरी िवतरण गरेको छ। आ�धकारीक �ोत के��बाट ख�रद गनु�पन�मा नगरेको, �वा��य प�र�ण नगराएको
एवं लाभ�ािहको लागत सहभािगता नरहेको दे�खयो । यसरी �ज�ा दररेट भ�दा � २,४०,००० /- वढी �ययाभार पारेको रकम असुल ह�नुपन� �.

२४०,०००
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६२ ३ २०७८-७-१० उथु� वाँत लोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडक (समािनकरण):

: 
उथु� वाँत लोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडक साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२१ अनुसार िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता
वमो�जमको काम तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुत� ितनु�पन�
उ�ेख छ । पा�लकाले उथु� वाँता लोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडक िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी जागृती िनमा�ण सेवासँग िमित २०७८।३।९ मा स�झौता ग�र काय�
गराएकोमा स�प� गनु�पन� अ��तम �याद २०७८।३।२२ रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले उ� काय�को काय� स�प� ग�र अ��तम मु�यांकन तथा भु�ानी माग २०७८।
०६।१५ मा गरेको प� पेश भएको दे�ख�छ तर पा�लकावाट �याद थप भएको नदे�खएकोले तोिकएको �याद भ�दा ८५ िदन िढलो काय� स�प� भएको दे�खएकोले
स�झौता रकम � ३२,४८,२५६।५० को �ितिदन ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुत� वापत � १,५४,९२६।०० असूल ह�नुपन� �

१५४,९२६

६३ छुम �यूलो संर�ण तथा संव��नः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार लागत अनुमान तयार गन� �सल�सलामा �समे�ट ढु�ा लगायतका िनमा�ण साम�ीको दरभाउ िनधा�रण
गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पद�छ । छुम �यूलो संर�ण तथा संव��न गन�का लािग उ� �े�को घेरावार िनमा�ण गन� लागत
अनुमान �.२,२७,२६,६२२।००(मू अ कर वाहेक) रहेको वोलप�मा �यून कवोल गन� पाँचपोखरी - जटे�वर जे.िभ. सँग �.२,६७,८९,८६३।९७ मा काय� गन� ग�र
िमित २०७८।०३।१४ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । उ� िनमा�णको हालस�म �.७६,८६,६००।०० भु�ानी भएको छ ।
• उ� िनमा�ण काय�को दररेट पा�लकाले तोकेको एकमु� दररेटको आधारमा तयार पारेको छ । पा�लकाले तयार गरेको िनमा�णको दर िव�लेषणमा साम�ीको ख�रद
एव ैढुवानी समेतको दर राखी तयार पारेको छ । तर उ� िनमा�ण काय�को �थलगत अनुगमनमा िनमा�णको लािग आव�यक पन� ढंुगा िनमा�ण �यवसायीले संगै रहेको
साव�जिनक डाँडावाट िनकालेको दे�खएकोले सो स�व�धमा िनमा�ण �यवसायीले उ� साव�जिनक �थानवाट ढंुगा िनका�ने �वीकृत �लएको नदे�खनुको साथै
पा�लकाले तयार गरेको लागत अनुमानमा समेत उ� �थानवाटै ढंुगा िनका�ने भ�े उ�ेख तथा सोही अनुसारको लागत अनुमान तयार गरेको नदे�खएकोले सो
स�व�धमा छानिवन गरी बढी भु�ानी ह�ने रकम असुल गनु�पद�छ ।

६४ उथु� बाँता तोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडक(�यािचङ फ�ड):

पा�लकाले �यािचङ फ�ड माफ� त लागत अनमुान � २४१६८७३४।८७ भएको वाटोको इ �वड माफ� त भएको बोलप�मा ११ वटा वोलप� दता� भएकोमा जागृत
�नमा�ण सेवा �यून कवोल गरेको � ११८५३००६।३८ �वीकृत भएकोमा सो स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.१ ६२ २०७८-१२-१७ िवमाको िवल पेश नभएको - अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (९) मा खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा
रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई िवमा वापतको रकम �.६३९९४।८८ भु�ानी गदा� िवमा गरेको कागजात तथा िवल िवजक पेश नगरेकोले
िवमा गराएको भए �माण पेश गन� अ�यथा उ� रकम असूल ह�नुपन� �

६३,९९४

६४.२ काय�स�पादन जमानत – साव�जिकक ख�रद ऐन २०६३ को िनयम ११० अनुसार िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानत िनमा�ण स�प� गनु�पन� अ��तम अव�ध
प�चात १३ मिहना स�मको ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले उ� सडकको िनमा�ण स�प� �याद २०७९।३।१५ रहेकोले काय��मपादन जमानतको �याद िनमा�ण
स�प� प�चात १३ मिहना अथा�त २०८०।४।१५ गते स�म ह�नुपन�मा २०७९।१०।२९ स�म मा�ै भएको दे�खएकोले थप अव�धको जमानत पेश ह�नुपन� �

४,९३७,८५९

६५ ३७ २०७९-३-२४ ट�स ि�ज िनमा�णः 
सावा�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण स�प� भएको तीस िदन िभ� काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन�
उ�ेख छ । पा�लकाले ट�स ि�ज िनमा�ण गन� एस के इ��जिनय�र� इ�ड��ट�जसँग स�झौता ग�र ��टल पा�स� ख�रद गरेको छ ।उ� ि�जको िनमा�ण काय� उपभो�ा
सिमितमाफ� त गन� भिन पा�लकाले जनाएकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन िनमा�ण गरी पुल िनमा�ण स�प� भएको नदे�खएकोले उ� ख�रदको काय� स�प�
�माण पेश ह�नुपन� �

२,७६२,१००

६६ ३१ २०७९-३-२० िव�ालयको ICT lab �थापनाः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं.२.७.१३.१३ अनुसार िव�ालयमा िश�ण �सकाइमा ICT को �योग ( क��यूटर इ�टरनेट
कने��टिभिट इ�यूपमे�ट तथा िकट ख�रद) का लािग अनुदान वापत � ६ लाख ५० हजार उपल�ध गराउने उ�ेख छ । पा�लकाले गंगा मा�यिमक िव�ालय
पेरेलाई ICT �थापना गन� िदएको िनकासावाट िव�ालयले जी िप �टेशनरी ए�ड स�लायस�वाट ३ थान �यापटप र ४ थान डे�सटप ख�रद गरेको िवल पेश गरेको
दे�खएको छ । िव�ालयमा ICT �थापना ग�र िव�ाथ�ह�लाई यस स�व��ध �योगा�मक िश�ण �सकाई गराउनुपन�मा �यापटप ख�रद गरेको दे�खएकोले �यापटप
�यावमा नभई घरघरै लैजान स�ने दे�ख�छ । साथै �याव �थापना गन� क��यूटर र �यापटप मा� ख�रद गरेको दे�ख�छ भने �यसको �यव�थापनका लािग आव�यक
अ�य सामा�ी ख�रद भएको नदे�खएकोले उ� िव�ालयमा �याव �थापना भएको हो भ�े पुि� ह�ने �माण संल� गरी सोको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

६५०,०००

६७ चौरखोला देखी ह�री महरी सडक �तरो�तीः
चौरखोला देखी हुर� महर� सडक �तरो�ती गन� लागत अनमुान � १२४९०७४८।०० भएको �नमा�ण स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७.१ बोलप� मु�यांकन – बोलप�को �कृया पुरा ग�र दता� भएको स�पूण� बोलप�को मु�या�न गनु�पद�छ । यस योजनाको बोलप�मा ११ वटा बोलप� पेश भएकोमा ७ वटा
वोलप�को मा� मु�यांकन गरेको दे�ख�छ भने वाँक� ५ बोलप� साइट िभ�जट नभएको भिन मु�याँकनमा समावेश गरेको दे�खएन । साइट िन�र�ण िनमा�ण
�यवसायीको �वे��छक अ�धकार भएकोले बोलप�मा समावेश नगन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई आव�यक छानिवन गरी ठे�का �ित�पधा� �सिमत गराएको
स�ब�धमा पा�लकाबाट आव�यक कारवाही गनु�पद�छ ।

६७.२ थप �याभारः पातारासी गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम ७०(६)\ मा बोलप� स�ब��ध कागजातमा उ�े�खत �े� गुण�तर िवशेषता
शत� काय� स�पादनमा वा अ�य कुनै आव�यकतामा ता��वक फरक र ग��भर असर नपन� गाउँपा�लकालाई �वीकाय� सानाितना फरक भएका बोलप�ह�लाई
सारभुत �पमा �भाव�ाही बोलप� मािनने उ�ेख छ । पा�लकाले चौरखोला देखी ह�री महरी सडक �तरो�ती गन� ��ताव माग गरेकोमा िविभ� ११ वटा बोलप�
पेश भएकोमा �यून कवोल गन� िशिशर िनमा�ण सेवाको � ३९५२५२७।८४ साइट िभ�जट नभएको भिन अ��वकृत ग�र महत ए�ड बुढाथोक� िनमा�ण �ा.�ल. ले
कबोल गरेको � ११६६९७७२।८९ �वीकृत गरेकोले पा�लकाले � ७७१७२४५।०५ थप �ययभार परेको दे�ख�छ । यसरी पा�लकाको योजना िनमा�णमा ठुलो
�भाव नपान� िक�समको �लज राखी बोलप�को मु�यांकन गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ । यसरी गलत िनण�यले गदा� पा�लकालाई थप �ययभार पारेको
दे�खएको �

७,७१७,२४५.०५

६७.३ पुव� िनधा��रत �ितपुत� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२१ अनुसार िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता वमो�जमको काम
तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुत� ितनु�पन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले चौरखोला देखी ह�री महरी सडक चौरखोला देखी ह�री महरी सडकको स�प� गनु�पन� अ��तम �याद २०७९।३।२१० रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले उ�
काय�को काय� स�प� ग�र अ��तम मु�यांकन तथा भु�ानी माग २०७९।०३।२३ मा गरेको प� पेश भएको दे�ख�छ तर पा�लकावाट �याद थप भएको नदे�खएकोले
तोिकएको �याद भ�दा १२ िदन िढलो काय� स�प� भएको दे�खएकोले स�झौता रकम �. १,१६,६९,७७२।८९ को �ितिदन ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुत�
वापत �. ७०,०१८/- असूल ह�नुपन� �

७०,०१८

६७.४ �थलगत िन�र�णकः - उ� वाटोको �थलगत अनुगमन गदा� Drain र सडकको सतह निमलेको कारण वषा�को पानी सबै सडकमा बगेकोले बाटोको �ाभेल
वगाएको तथा केही ठाउँमा पिहरोबाट �ित भएको दे�खयो । उ� काय� �ुिट स�याउने �याद रहेको अवु�थामा िनमा�ण �यवसायीवाट मम�त स�भार गराएर मा� धरौटी
तथा जमानत िफता� गनु�पन� अ�यथा उ� रकमको जमानत जफत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ ६७ २०७८-१२-२१ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाको ख�करा खोला
काठेपुल िनमा�ण गन� लागत अनुमान � १३४१६१९।०० भएको योजना उपभो�ा सिमित माफ� त गरेकोमा उ� काय�को भु�ानी गदा� �यािवय ब�स (२*१*१)

उपभो�ा सिमितले ५३ थान ख�रद गरेको िवल पेश गरेकोमा �ािव�धक मु�यांकन ६५ थान भएको दे�खएकोले १२ थान �यािवयनको � ३८३९ का दरले �
४६०६८।०० तथा सो �यािवयनमा ढंुगा भन� काय�को � ७६१२८।०० गरी � १२२१९६।०० थप भु�ानी भएको दे�खएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असूल
ह�नुपन� �

१२२,१९६

६९ १७ २०७८-१०-३ वढी भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ अनुसार लाभ�ाही सामुदायसंग िनमा�ण काय� गराउदा उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धक मु�यांकन तथा नापजाँच
ग�र तोिकएको दरले भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले बडीखाली सडक ख�ड पिहरो प�छाउने काय� गराई उपभो�ा सिमितलाई � २,४०,०००।०० भु�ानी गदा�
Gravel from river को �ज�ा दररेट � २,२००/- रहेकोमा � ३,२००/- का दरले Rate analysis गरेकोले भु�ानी � ४६३।३९ का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा �
६०२।८९ का दरले भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको २५४.३८ घ.मी. को �.४०,०६४।०० स�व��धत वाट असूल ह�नुपन� �

४०,०६४

७० उथु� वाँत लोपा� ह�द ैलुम जो�ने सडकः
उथु� वाँत लोपा� हुदै लमु जो�ने सडक �नमा�ण गन� लागत अनमुान �.१९९९४८७०।३१ भएको काय�मा �यून कबोल गन� �नमा�ण �यवसायी आशापूण� �नमा�ण सेवासँग
�.७३०४७०५।८५ मा �म�त २०७७।११।१९ मा स�झौता ग�र काय� गराएकोमा सो स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

७०.१ बोलप� मु�यांकन – बोलप�को �कृया पुरा ग�र दता� भएको स�पूण� बोलप�को मु�या�न गनु�पद�छ । िनमा�ण काय�को लािग बोलप�मा २३ वटा बोलप� पेश भएकोमा
�यून कवोल गन� ३ वटा वोलप�को मा� मु�यांकन गरेको दे�ख�छ भने वाँक� २० बोलप� मु�याँकन गरेको दे�खएन ।यसरी कानूनले तोके अनुसार योजनामा पेश
भएको स�पूण� वोलप�को मु�यांकन गरी स�पूण� �कृया पुरा गरेको �वीकृत मापद�ड अनुसार बोलप� छनौट गरी िनमा�णको ठे�का गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७०.२ ब�क जमानत – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना
बढी अव�ध अथा�त १३ मिहना अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले उ� िनमा�ण स�झौताको काय� स�प� गनु�पन� �याद २०७८।३।२५ रहेकोमा काय�पा�लकाले
३ मिहना थप ग�र काय� स�प� २०७८।६।२५ मा भएकोमा सोही अनुसार २०७९।७।२५ स�म ह�नुपन�मा राि�� य वािण�य व�कका �.५२१०७०२।४१ को काय�
स�पादन जमानत िमित २०७९।२।१२ स�मको मा� भएकोले काय� स�पादन जमानतको �याद थप भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

५,२१०,७०२.४१

७०.३ �याद थप – सडक िनमा�णको काय�पा�लकाले ३ मिहनाको �याद थप गन� िनण�य गरे तापनी काया�लय �मुखले िनमा�ण �यवसायीलाई �याद थप गरेको प� पेश भएन ।

७१ लागत सहभािगताः 
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता
तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना
स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई
�ाथिमकता िदनुपद�छ ।

७२ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट
स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै
मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा
काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न��स अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन
काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स अनुसारको उपभो�ा
सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को
समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई
�य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले
डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ
काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

७४ जिटलसंरचना िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण
लगायतका 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� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िव�ालयको नाम भु�ानी रकम

४०-०७९।३।२५ िव�ालय �यव�थापन सिमित सर�वती मा िव ह�री महरी १७२८०००

३९-०७९।३।२५ िव�ालय �यव�थापन सिमित सर�वती मा िव पातारासी २ २२६८०००

ज�मा ३९९६०००

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ िश�क दरव�दी र पदपूित�ः 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह
अ�तग�त िविभ� तहका १६ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार
र िश�ण सहयोग अनुदान

िव�ाथ� सं�या

उ�च मा�यिमक तह ४ ४ ४ २३०

मा�यिमक तह ११ ११ ७ ७६४

िन�न मा�यिमक तह १६ १६ ११ ११७४

�ाथिमक तह ४९ ४९ १० ३६६७

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ । 

७६ िदवा खाजाः 
काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २००७८।०७९) मा िव�ालयगत त�या�का आधारमा िव�ालयह�लाई बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म �ित
िव�ाथ� दिैनक �. २० का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने र िव�ाथ�को दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट
�मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ। काया�लयले EMIS मा �िव� त�या�लाई अधाव�धक
नगरी एवम क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन नगरी िदवा खाजा �यव�थापन वापत � ९० लाख ८५ हजार िनकासा गरेको छ । EMIS

अधाव�धक, नभएको र दिैनक हा�जरी एवम खच�को िवल भरपाई समेत पेश भएको छैन। अतः गाउँपा�लकाले अनुगमन गरी, �मािणत हा�जरी पु��तका पेश गन�
लगाई हा�जर भएका वा�तिवक िवधाथ� सं�यालाई िदवा खाजा खुवाए/नखुवाएको एिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ १२७ पा�पु�तकः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क
पा�पु�तक अनुदान पहलोपटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५% सं�यालाई पिहलो चौमा�सकमा िदने र शैि�क स� २०७९ को िव�ाथ� भना�को िववरण
पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा यिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप २५% बाट अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले १६ वटा
िव�ालयका ५३३३ िव�ाथ�को लागी पा�पु�तक वापत � २७,९३,६६४.०० िनकासा गरेको छ । EMIS मा �िव� र वा�तिवक िव�ाथ� सं�य िभडान गन�
नसिकएकोले उ� खच�लाई िव�ाथ� सं�यासँग िभडान गन� सिकएन ।

७८ काय��म काय��वयन पु�तीकाको पालना नभएकोः 
नेपाल सरकार तथा पा�लकाबाट िव�ालयह�लाई वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु� अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी
बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा उ�ेख भए अनुसार िदनुपन� कानूनी �यव�था छ । तर पा�लकाले EMIS िववरणमा भएका िव�ाथ� सं�या यिकन
नगरी पा�लमा अ�तग�त संचा�लत सामुदाियक िव�ालयमा पा� पु�तक, बुक कन�र, िश�ण छा�वृ�ी लगायतका िशष�कमा रकम िनकासा िदएको दे�खयो ।

७९ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः 
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 । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका
िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७९ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. १,२७,१७,५६३.०० तलब भ�ा भु�ानी
गरेको अिनयिमत �

१२,७१७,५६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० शैि�क अनुदानः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकाको ख�ड १ (१.३) आ�थ�क अनुशासन तथा िव��य �ितवेदन (छ) मा
िव�ालयमा ह�ने ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली िव�ालय ख�रद िद�दश�न र िव�ालय लेखा�न िद�दश�नको आधारमा गन� र सोको अनुगमन
�थानीय िनकायले गनु� पन� �यव�था छ । रा�� पित शैि�क सु�ार काय��म अ�तग�त अनुदान िदईएको िव�ालयमा अनुदानको उ�े�य अनु�पको काय� भए नभएको
स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पद�छ ।

� सं िव�ालयको नाम �योजन रकम

१ गंगा आधारभुत िव�ालय पातारासी ३ पेरे ICT Lab �यव�थापन ६५००००

२ आधारभुत िव�ालय पातारासी ४ लुम ICT Lab �यव�थापन ६५००००

८१ िव�ालय भवनः 
काय��म काया��वयन पु��तका आ�थ�क वष� २०७८।७९ को ि�याकलाप नं ८.२ अनुसार स�झौता भएका िव�ालयह�लाई तोिकएको काम स�प� गरी िव�ालयले
सो जानकारी गराई रकम माग गरे पिछ �थािनय �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनको आधारमा �वीकृत काय��मको प�र�धिभ� रही अनुदान िदने
उ�ेख रहेकोमा पा�लकाले िन�न िव�ालयह�को भवन िनमा�ण गन� िदएको रकम हालस�म प�र �ािव�धक मु�यांकन सिहत काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले
उ� िनमा�णको काय� स�प� �माण पेश ह�नुपन� �

भौ नं र िमित िव�ालयको नाम भु�ानी रकम

४०-०७९।३।२५ सर�वती मा िव ह�री महरी १७२८०००

३९-०७९।३।२५ सर�वती मा िव पातारासी २ २२६८०००

ज�मा ३९९६०००

५,७२४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८२ ४३९ २०७९-३-२२ औष�धको मौ�दातः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५(१) बमो�जम काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी,
कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प��
तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले पशुसेवा �े� िवकास काय��म अ�तग�त �. ७,९७,७००/-

औष�ध ख�रद गरेकोमा िविभ� खातामा आिशक �पमा �ज�सी दा�खला गरेकोले तोिकए बमो�जमको खातामा �यव��थत त�रकाले दा�खला गरेको �माण पेश
गनु�पन� �.

७९७,७००

८३ औषधी ख�रद तथा मौ�दातः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४९(४) बमो�जम कुनै कम�चारीको �ज�मामा रहेको सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने
गरी लगत �े�तासिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले आ�थ�क
वष�को अ��यमा िचरायू ड� ग हाउस जु�लावाट �. ४५००००।०० को ख�रद गरेकोमा उ� औषधीको �ज�सी दा�खला गरी चालु वष�को शु�मा मौ�दात अ�या
सारेको वा िवतरण, ह�ता�तरण गरी मौ�दातको अव�था एिकन ग�र सोको �ितवेदन पेश ह�न नआएकोले खच� तथा मौ�दात एिकन गन� सिकएन।

८४ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा
िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस वष� सामा�जक सुर�ा ब�क
माफ� त माफ� त िवतरण गन� ब�क अफ काठमा�डौलाई � ६,२७,१६,०९०/- िनकासा िदएकोमा िवतरण नभएको � १,२७,३७,१८८/- िफता� भई �
४,९९,७८,९०२/- खच� भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१)

बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग
रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था छ। यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो िनमा�ण काय�
लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ५१५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई १५ योजनामा �.१,६९,०५,२००. खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई औषत
१०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी
सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

८६ िविभ� कोषः 
पा�लकाले कम�चारी क�याण कोष लैि�क िहंसा �कोप �यव�थापन ५ वेड अ�पताल संचालन मम�त संभार कोष िविवध कोष लगायतका कोष खडा गरी गत वष�को
अ�या मौ�दात � ४२,५९,१९९/- अ�या गरेकोमा यस वष� िवपद �यव�थापन कोषबाट � १८,३४,५८६/- मम�त स�भार कोषबाट � ६,८०,७१८/- खच� गरेको छ
। क��ट�जे�सीबाट क�ा ह�ने २ �ितशत मम�त संभार कोषमा रकममा ज�मा ह�ने गरी �यव�था गरेपिन यस वष�को बचत क��ट�जे�सी � २३,०७,९३३/- स�ब��धत
कोषमा सारेको छैन । �य�तै गाउँसभाबाट २०७८।३।३० मा िवपद �यव�थापन कोषमा � ३० लाख ज�मा गन� िनण�य भएपिन कोष खातामा ज�मा सारेको छैन ।
पा�लकाले मम�त संभार कोष संचालन वाहेक अ�य कोषह� संचालनका मापद�ड र काय�िव�ध तयार गन� खच� रकम सभाबाट अनुमोदन समेत नगरेबाट उ�
कोषबाट भएको खच� िनयिमत दे�खदनै । कोषको आ�दानी तथा खच� �यव��थत गन� िविनयमावली �वीकृत गरेर मा� आ�दानी बा�ने तथा खच� गन� �यव�था गरी
कोष �यव�थापनमा सुधार गनु�पद�छ ।

८७ वािष�क �ितवेदनः 
ि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�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ काय��म काया��वयनः 
कणा�ली �देश सरकारले आ व ०७६।०७७ को नीित तथा काय��ममा “बैक खाता छोरीको सुर�ा जीवन भरीको” नारा सिहत ज�मे दे�ख २० वष� स�म ��येक
मिहना � ५०० िदने गरी बैक खाता संचालन गन� नीित अनुसार आ व ०७६।०७७ मा ६६, ०७७।०७८ मा १२३ र ०७८।०७९ मा ८४ जना गरी हाल स�म
२७३ नानीह�को बैक खाता संचालन �वीकृित िदएपिन यस वष� सु� िनकासा � ६ लाख ९३ हजार भएकोमा १५३ जनाको खातामा केही मिहनाको रकम ज�मा
गरी थप िनकासा अनुरोध पठाएपिन िनकासा नभई ०७८।०७९ मा १२० जनाको खातामा रकम ज�मा गन� सकेको छैन् ।घोिषत काय��म अनुसार रकम
िविनयोजन तथा िनकासा नह� ँदा काय��म �भावकारी ह�ने दे�खएन । यस �कारका िदघ�का�लन दािय�व ह�ने काय��म घोषणामा �देश सरकार �ज�मेवार भई बाँक�
रकम भु�ानी गन� �यव�था गन� अ�यथा घोिषत नीितको बैक��पक िनण�य गनु�पद�छ ।

८९ आ�त�रक आयः

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�न ेआ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�न े�यव�था छ । 
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

४१८८३२९९२ २०२४५७० ०.४८

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 
०.४८ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय 
बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।  

८९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत
असुली गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� आ�त�रक आय �ृजना ह�ने कुनै ि�याकलाप संचालन गरेको दे�खएन । आ�त�रक आय वृि� गन� तफ�  �ोत पिहचान
गरी आव�यक पहल गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९.२ वडामा राज�व बाडफाडः पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ� संकलन गरेको आ�त�रक आ�दानी राज�व खातामा ज�मा गरी वािष�क बजेटबाट �वीकृत भए
अनु�प खच� गनु�पन�मा पा�लकाले वडामा आ�दानी भएको कुल राज�वको ५० �ितशत राज�व वडामा नै िफता� गन� िनण�य गरे बमो�जम िफता� गरेको छ ।
पा�लकाबाट बजेट �वीकृत नभएको अव�थामा पा�लकाको संिचत कोषको रकम खच� नपाईने उ�ेख छ । यसरी आ�त�रक आ�दानी बजेट माफ� त बाँडफाँड नभई
�सधै िफता� गदा� उ� रकम बजेटको �समा िभ� नआउने दे�खएकोले आ�त�रक आ�दानी िफता� गन� काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

९० कर तथा शु�क असुलीः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर ५००००० ६००००० १२०

घरज�गा वहाल कर ० ० ०

अ�य कर ५००००० १४२४५७० २८५

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ । 

९१ राज�व अिभलेख : 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह�
छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको अिभलेख पा�लकाले राखेको छैन । नगदी र�सद अिघ�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन भने
संक�लत राज�वको िशष�कगत िववरण खु�ने गरी अिभलेख नराखेकोले ल�य अनुसार असुली तुलना गन� स�ने अव�था रहेन । यस स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै
छानिवन गरी यिकन गनु�पद�छ । र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन गन� स�ब�धमा पा�लकाले �यान पु¥याउनुपन�
दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला
गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म
िढला गरेको भए १० �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने
�यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ८ वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी
िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा
काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

९३ न�फाइलरः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले महत र बुढाथोक� िनमा�ण फम�लाई मू.अ.कर �.९,४१,३८०.०० समेत �.

८१,८२,७६३.०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण
नबुझाएकोले सोको कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

१८७ महत र बुढाथोक� िनमा�ण ६०४३५२६९५ ८१८२७६३ ९४१३८० २०७८ साउन

९४१,३८०

९४ आयको अनुमानः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत
�.१० लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा �.२०,२४,५७०.०० अथा�त अनुमान भ�दा १०२.४६ �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ ।
आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

९५ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट कायम बे�जु :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९५.१ िबल िबजक भ�दा बढी भु�ानीः गोभौनं १६९ �ी रतन �संह बुढालाई भु�ानी िददंा िवल भरपाइ अनुसार ६०,९००। िदनुपन�मा � ६४,९००। भु�ानी भएकोले
बढी रकम � ४०००। असुल उपर गनु�पन� �

४,०००

९५.२ काय� संचालन िनद�िशका २०७७ अनुसार काय��म संचालन गदा� तोकेको दरमा भु�ानी गनु�पन�मा िविभ� िमितमा �वा��य स�ब�धी ता�लम स�ालन गदा�
तोिकएको न�स भ�दा वढी भु�ानी गरेको देखएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बु�थापा अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ३५७० ६ िदन

िबमा रोकाया अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ३५७० ६ िदन

कृ�ण बहादरु बुढा अ�धकृत ८०० १५०० ७०० १७८५ ३ िदन

जयलाल �यौपाने अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ५९५ १ िदन

लोक बहादरु रावल अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ५९५ १ िदन

गोभौनं ८३

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

जयलाल �यौपाने अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

प�रमल सािक� अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

गौभौनं ८४

२९,१४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ६८० ४ िदन

लोक बहादरु रावल अ�धकृत ८०० १००० २०० ६८० ४ िदन

गोभौनं ८५

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ६८० ४ िदन

िवमा रोकाया अ�धकृत ८०० १००० २०० १७० १ िदन

कृ�ण बहादरु बुढा अ�धकृत ८०० १००० २०० ६८० ४ िदन

कृ�ण बहादरु बुढा अ�धकृत १६०० �ितवेदन र �िश�क

उमा �यौपाने सहायक ७०० १००० ३०० २५५ १ िदन

िव�ण ुऋिष ८०० १००० २०० ५१० ३ िदन

गोभौ नं ८६

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ५१० ३ िदन

िभम बहादरु रोकाया सहायक ७०० १००० ३०० ७६५ ३ िदन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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च�� बहादरु बुढा सहायक ७०० १००० ३०० ७६५ ३ िदन

गोभौनं ८७

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ५१० ३ िदन

िव�ण ुबहादरु थािम अ�धकृत ८०० १००० २०० ५१० ३ िदन

गोभौनं ९४

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ५९५ १ िदन

लोक बहादरु रावल अ�धकृत ८०० १५०० ७०० ५९५ १ िदन

गोभौनं १०९

�सं नाम थर पद कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत ८०० १००० २०० ६८० ४ िदन

कृ�ण बहादरु बुढा अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

िव�ण ुबहादरु थािम अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

जयलाल �यौपाने अ�धकृत ८०० १००० २०० ३४० २ िदन

रतन बहादरु बु�थापा अ�धकृत १७००। दोहोरो ता�लममा �िश�क

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गोभैनं ११८

�सं नाम थर िमित कानून भु�ानी फरक असुल कैिफयत

रतन बहादरु बु�थापा २०७९।३।१४ ८०० १००० २०० ३४०। २ िदन

शा�ती बोहोरा सहायक ८०० १००० २०० ३४०। २ िदन

रतन बहादरु बु�थापा २०७९।०३।१३।१४ १७००। दोहोरो

च�� ऐिड सहायक ७०० १००० ३०० ५१०। २ िदन

रतन बहादरु बु�थापा २०७९।०३।१२।१३ १७००। दोहोरो

िभम रोकाया सहायक ७०० १००० ३०० ५१०। २ िदन

कुल ज�मा २९१४०।

९६ लघु उ�म िवकास काय��मः
ग�र�व �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकासका ला�ग �व�भ� ता�लम संचालन गराउन परामश�दाताको ला�ग सचुना �कासन गरेकोमा ३ पटकको सचुना �कासनमा २
परामश�दाताले पेश गरेको आ�थ�क ��ताव अनसुार सं��ला एसो�सयसन ज�ुलाले पेश गरेको �. १८६२११०।०० �वीकृत ग�र काय��म संचालन भएको छ । सो
स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

९६.१ आयकर – आयकर ऐन २०५८ अनुसार परामश�दाताको रकम भु�ानी गदा� १५ �ितशत अ�ीम कर क�ा गनु�पद�छ । पा�लकाले लघु उ�म िवकास तािमल
संचालन गरे वापत परामश�दाताले कर िवजक पेश नगरेकोले भु�ानी भएको �.१४६७०००।०० को १५ �ितशतले �.२२१४००।०० को क�ा गनु�पन�मा
�.६६०६०।०० मा� दा�खला गरेको दे�खएकोले अपुग �.१५५३४०।०० स�व��धत असूल ह�नुपन� �

१५५,३४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६.२ १४२ २०७९-३-२५ ओभरहेड भु�ानी – परामश� सेवामा ओभरहेड िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले ता�लम काय��म संचालन गरेकोमा उ� ता�लम संचालन वापत सं�ीला
एसो�सयसन जु�लालाई ता�लम संचालन वापत �.१३९०६२०।०० भु�ानी ह�नुपन�मा ओभरहेड खच� थप �.१०११५८।०० भु�ानी भएकोले उ� रकम असूल
ह�नुपन� �.

१०१,१५८

९७ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको
दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुे �यव�था छ
। यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१३४७०३
०

१३४७०३

९८ अ�ाव�धक वे�जुः

यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A) हजारमा

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

१३४७०३ ० ८५९५४ ० २२०६५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


