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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 बेरुजू 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. ७२ तमतिाः २०७९।३।२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

कालीगण्डकी गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
  स्र्ाङ्गजा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले कालीगण्डकी 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.७२ लाख २९ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.19 लाख 14 हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू असलु 
गनुापने रू.9 लाख ९८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.18 लाख 13 हजार र तनर्तमि गनुापने रू.25 लाख ४ हजार रहेको छ । गिवषा 
रु.1 करोड 29 लाख 28 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.91 लाख 17 हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण 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। पातलकाबाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
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 ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
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 सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

 

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

कालीगण्डकी गाउँपातलका,स्र्ाङ्गजा 
 

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
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

53 74 7229 0 15 1914 53 59 5315 998 2504 1813 - - 4317 - 
                                      
 

 

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 

स्र्ाङ्गजा 12928 - 9126 3802 - 5315 9117 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कालीग�डक� गाउँपा�लका, �यांजा , का�लग�डक� गाउँपा�लका , �याङजा

काया�लय �मुख िदनेश �वाली २०७७-५-२८

काया�लय �मुख झिव�वर रे�मी २०७७-४-१

लेखा �मुख डोल राज ब�याल २०७७-४-१

बे�जु रकम ७,२२८,८२०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ८,७२,१५,०६२.६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४५,६८,२२,२०८ चालु खच� ३८,५१,१५,४७०.४७

�देश सरकारबाट अनुदान ३,७१,०८,८७३ पँूजीगत खच� १८,४२,०७,०२८.५

राज�व बाँडफाँट १०,४०,६०,११९.५ िव�ीय/अ�य �यव�था २,०४,७०,००९.२७

आ�त�रक आय ७२,६५,५०४.५७

अ�य आय १,०५,९९,४७८.२७

कुल आय ६१,५८,५६,१८३.३४ कुल खच� ५८,९७,९२,५०८.२४

बाँक� मौ�दात १४,१४,२८,९२४.०३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण
समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ
। लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र
काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा
उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख
समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९।१। २९ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�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��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य, ७३.५१ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २१७२८ जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा
भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः
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आ.व. : २०७७/७� अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७�/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) �६,९६,९१,१०६.६� �३,७�,��,३७१.४० �३,७�,��,३७१.४० ��,४�,��,�९१.३� ��,४�,��,�९१.३�

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

��,०७,६�,१०�.६� �१,९४,�०,६२४.०७ ० �१,९४,�०,६२४.०७ ४�,०२,०७,११�.�२ ० ४�,०२,०७,११�.�२

११००० कर ११ ६,९�,४३,०३१ ६,०१,७२,९६९.�४ ० ६,०१,७२,९६९.�४ ४,७३,०४,७३�.२० ० ४,७३,०४,७३�.२०

१३०००
अनुदान

४२,�२,७६,१२० ४०,�१,२�,००० ० ४०,�१,२�,००० ३�,०६,६�,२३२ ० ३�,०६,६�,२३२

संघीय
सरकार

१२ ३९,११,९३,१२० ३७,�०,�६,००० ० ३७,�०,�६,००० ३२,�१,९१,३३४ ० ३२,�१,९१,३३४

�देश सरकार १२ ३,७०,�३,००० ३,३०,६९,००० ० ३,३०,६९,००० २,२४,७६,�९� ० २,२४,७६,�९�

१४०००
अ�य राज�व

�,२९,४�,९�४.६� �,११,�२,६�४.�३ ० �,११,�२,६�४.�३ �,२२,३४,१४�.३२ ० �,२२,३४,१४�.३२

३३०००
दािय�व

० ० ० ० ० ० ०

ख. अ�य
�ाि�

१,�९,२३,००१ १,�१,३७,७४७.३३ १,�१,३७,७४७.३३ १३,४६,�१,७७�.�३ १३,४६,�१,७७�.�३

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ७,३�,�६० ० ७,३�,�६०

कोषह� १,�९,२३,००१ १,�१,३७,७४७.३३ ० १,�१,३७,७४७.३३ ३,७०,६३,३१९.�३ ० ३,७०,६३,३१९.�३

धरौटी ० ० ० ० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य
काय��म

० ० ० ० ९,६�,४९,�९६ ० ९,६�,४९,�९६

भु�ानी
(ग+घ)

६�,७४,�३,२३४.२� ४९,१६,०२,२६९.९७ ४९,१६,०२,२६९.९७ �२,३९,७�,७२२.२� �२,३९,७�,७२२.२�
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ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६३,��,६०,२३३.२� ४�,३�,१६,४१७.९७ ४�,३�,१६,४१७.९७ ४०,�७,१४,७�२.०� ४०,�७,१४,७�२.०�

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१� �,११,�४,०३१ ३,६६,३१,०६१.०� ० ३,६६,३१,०६१.०� १३,६४,०४,२२३.�७ ० १३,६४,०४,२२३.�७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१� ९,��,२६,१२० ६,६७,६४,७�१.४२ ० ६,६७,६४,७�१.४२ ९,६९,४९,७३�.६६ ० ९,६९,४९,७३�.६६

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१� ३७,४�,००० १�,३�,२२१ ० १�,३�,२२१ ६४,४१,१६� ० ६४,४१,१६�

२६०००
अनुदान

१� २०,२६,०९,००० १�,�१,२�,२�६ ० १�,�१,२�,२�६ १,३४,६३,�७२.�० ० १,३४,६३,�७२.�०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१� १,३७,७�,००० १,१३,�३,�७� ० १,१३,�३,�७� �२,६७,६�०.९� ० �२,६७,६�०.९�

२८०००
अ�य खच�

१� ४�,०३,३३४.६० ३�,७७,०२२ ० ३�,७७,०२२ �,१�,�०० ० �,१�,�००

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१� २६,४२,१७,७४७.६� १७,�२,२६,�२�.�० ० १७,�२,२६,�२�.�० १४,६३,६९,९३१.०४ ० १४,६३,६९,९३१.०४

घ. अ�य
भू�ानी

१,�९,२३,००१ �०,��,��२ �०,��,��२ �२,३९,७�,७२२.२� �२,३९,७�,७२२.२�

कोषह� १,�९,२३,००१ �१,०९,�६७ ० �१,०९,�६७ २,१४,१४,०४४.२० ० २,१४,१४,०४४.२०

धरौटी ० ० ० ० ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य
काय��म

० ० ० ० ९,६�,४९,�९६ ० ९,६�,४९,�९६

क�ी रकम
भु�ानी/

-२३,७१५ -२३,७१५
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दा�खला गन�
बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(८,७७,९२,१२७.६०) ४,�९,�६,१०१.४३ ४,�९,�६,१०१.४३ ६,०�,�०,१६९.१० ६,०�,�०,१६९.१०

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

�,७२,१�,०६२.६० �,७२,१�,०६२.६० �,१२,००,३�६ �,१२,००,३�६

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(८,७७,९२,१२७.६०) १३,३२,०१,१६४.०३ १३,३२,०१,१६४.०३ ११,२०,�०,���.१० ११,२०,�०,���.१०

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ १३,६३,२४,३०७.०३ १३,६३,२४,३०७.०३ १०,०३,१७,७�१.४९ १०,०३,१७,७�१.४९
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पा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ८२८६५००० ७५८७९७०८

२ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ६५००००० ५४९५५००

४ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३००० ०

७ ३५०००१२०४-सामा�जक िवकास म��ालय (संघ सशत�) ५००००० ४८५०००

८ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय १०००००० १००००००

९ ३०७०००११४-उ�ोग पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय ३०००००० २५५४८७३

१० ३३६००१०२३-गरीबसँग िवशे�वर काय��म ५४६००० ३९१०००

ज�मा ९४४५४००० ८५८०६०८१

९ राज�व

िववरण आ�दानी दा�खला बाँक�

िविभ� १०५९९४७८.२७ १०५९९४७८.२७ ०

१० धरौटी

गतवष�को �ज�मेवारी यसवष�को आ�दानी ज�मा खच� बाँक�

४५८९१९५ ५४२३२४४ १००१२४३९ १७८४६७९ ८२२७७६०

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको
पाइएन
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,

अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको

�गित �ितवेदन तयार नगरेको
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 पाइएन
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ अनुसारको ख�रद गु�योजना योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको

पाइएन
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
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
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� फछ�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 गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

४.२ सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र
९०२ बमो�जम काया��वयन गरेको पाइएन ।

स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले.

प. फाराम ९०३ मा राखेको पाइएन ।

४.३ म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।
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४.४
�मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको भएतापिन म. ले.

प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख खाता राखेको पाइन ।

४.५ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३

– बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन र म. ले. प. फाराम
८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

५.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े�
िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म
१३ ऐन, ४ िनयमावली, २२ काय�िव�ध १ िनद�िशका र २ न�स� समेत ५२ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएको छ ।

५.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन
�ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववामद 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� नरहेको र यो बष� थप भएको ९ वटा दता� गरी कूल ९ वटा िववाद भएकोमा ८ मा� फ��यौट भई १ बाँक�
दे�ख�छन् । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

६ िव�ीय िववरण परी�णः

६.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
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६.२
िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न
आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था
अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको पाइएन ।

६.३ िव�ीय िववरण िव�लेषणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे
बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा
परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध
गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

गत आ . व. २०७६।०७७ को यथाथ� अ��तम मौ�दात �. ८७२१५०६२।६० रहेकोमा िव��य �ितवेदन २७२ ले �.

११०८७९५५५।१० देखाएको छ । आ.व. २०७७।०७८ को यथाथ� अ��तम मौ�दात �. १००४४५७६०।२२
रहेकोमा िव��य �ितवेदन २७२ �. १३३२०११६४।०३ दे�खएको साथै २७२ को ब�क अनुसार �. ३२७५५४०३।
८१ देखाएको छ । वा�तिवक मौ�दात भ�दा सु�बाट तयार भएको िव�य �ितवेदनले बिढ �ज�मेवारी देखाएको छ ।
तसथ� सु�बाट तयार भएको िव��य िववरणले आ�थ�क कारोबारको यथा�थ िच�ण गरेको छैन ।

�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 ।

६.४ �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
�.११०८७९५५५।१० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.८७२१५०६२।६ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस
अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.२३६६४४९२।५ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन ग�रनु
पद�छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले आ.ब २०७६।०७७ को अ��यमा संिचत कोष खाताको बैक �टेटमे�टमा �.८८२२५८४७।



https://nams.oag.gov.np11 of 71

२५ रहेकोमा �.१२२६७२०।२९ आ.ब २०७७।०७८ को �ावण मिहनामा ज�मा भएकोले आ.ब २०७७।०७८ को
बा�तिवक मौ�दात �.८६९९९१२७।६० रहेको प� पेश गरेको छ । शु�को िहसाव िमलाइ बा�तिवक मौ�दात यिकन ग�रनु
पद�छ ।

७ बजेट तथा काय��मः

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क
वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट
छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको
७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी सािव�ा कोइरालाले २०७७।३।१० गते �.४९ करोड ६८ लाख २६ हजारको बजेट सभा
सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२२ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।२८ मा �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ 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 । यस �थानीय तहले यो बष� �. ५२ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम
काय�पा�लकाको २०७७।९।१३ को िनण�यबाट पुजीगततफ�  साव�जिनक बाटो िनमा�ण र सरसफाइ शीष�कमा
�.१४३५००००।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

७.३ योजना र काया��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
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टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन
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 छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 70 6950000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 173 28750000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 17 15100000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 17 49000000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 6 77249000

ज�मा 283 177049000

७.४ क) �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट
िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको
दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास 79789500 60768339 12.57

सामा�जक �े� 295040000 245203718 50.71

पूवा�धार िवकास �े� 171785247 114199411 23.62

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 14498120 7439862 1.54

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 77447365 55905086 11.56

ज�मा 638560232 483516416 100.00

ख) चौमा�सक पँू�जगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा
िनयम २५ 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 पु�जगत 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 ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�स.नं. पँूजीगत खच�
शीष�क

कुल
खच�

चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा�
खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

तेसोचौमा�सक

१ संिघय सरकार 27462 0 7150 20312 13585

२ �देश सरकार 1102 0 0 1102 1102

३ पा�लका 150765 805 38777 111083 64856

४ कूल खच�: 179329 805 45927 132497 79543

खच� �ितशत 0.45 25.61 73.88 44.36

७.५ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा
शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो
भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म तफ�
शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:
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�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन (�. हजारमा) खच� खच� (%)

१ भुिम ब�क �थापना ५०० 0 0

२ �याकह� लोडर ४००० 0 0

३ �याकह� लोडर ४०० 0 0

४ सडक ब�ी ५०० 0 0

५ ��येक वडामा जाने बाटो कालोप�े २५०० 0 0

६ सडक ब�ी १५०० 0 0

७ कुलो मम�त [िव�तृत अनुसुची ४] १०० 0 0

८ �सचाई अ�ययन मम�त तथा िनमा�ण [िव�तृत अनुसुची ९] ५५०० 0 0

९ पाईप तथा अ�य िनमा�ण समा�ी ख�रद १०००० 0 0

१० फोहरमैला �यव�थापन काय��म ३०० 0 0

११ वडा काया�लयको िनमा�ण र मम�त १५०० 0 0

१२ वडा काया�लयको िनमा�ण र मम�त ४००० 0 0

१३ �सटी हल १००० 0 0

१४ गाउँपा�लका क�पाउ�ड गेिभङ पखा�ल तथा गोरेटो बाटो १४०० 0 0

१५ घर िबिहनह�लाई घर १००० 0 0

१६ �या�पस तथा िव�ालय पुवा�धार [िव�तृत अनुसुची ८] ५०० 0 0
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१७ सां�कृितक सं�ाहालय िनमा�ण १००० 0 0

१८ क�ी �य ुटावर २००० 0 0

१९ च�डी भ��या� खेल मैदान २५० 0 0

२० खेलकुद तयारी तथा िविवध १०० 0 0

२१ नयाँिमल �याङ�सङबारी गोरेटो बाटो १५० 0 0

२२ जोगीमुढा पोला�कबारी �ािमण सडक तथा टस िनमा�ण २५० 0 0

२३ �वा��य चौक� िनमा�ण, वडा नं. ३ ६००० 0 0

८ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

८.१ आ�थ�क सहायताः महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित
लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको पाइएन तर पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क
सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ । यस पा�लकाले यो वष� १६३ जनालाई आ�थ�क
सहायता वापत �. १५३२५००।- खच� ले�ख भू�ानी गरेको छ ।

८.२ िफता� गन� बाँक� अनुदानः 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 भएकोमा �देश
सरकार समपुरकको �.५३८९९४।िफता� नगरी गाउँपा�लका खातामा रहेको रकम �देश सरकारको स��तकोषमा ज�मा
गनु�पन� �.

५३८,९९४
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अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार बाँक� रकम िफता�को �माण पेश बाँक�

संघीय सरकार ससत� अनुदानचालु 21992793.13 0 0

समपुरक चालु 2678222 2678222 0

�देश सरकार िवषेश अनुदान चालु 1817035 1394035 0

समपुरक अनुदान चालु 538994 0 538994

ज�मा 27027044.13 538994

�देश सरकार समपुरक चालुमा िनकासा गन� बाँक� रकम �५३८९९४। झागे देउराली गहलाम बाटो ठे�का लागेको र
�याद थप भइ काम भइ राखेको साथै िफता� गनु� नपन� मौ�खक सहमितले पा�लकामा राखीएको पा�लकाको भनाइ
रहेकोले पा�लकाले सो को खच� समथ�न मा�ु पन� अ�यथा िनकासा िफता� गनु� पद�छ ।
समपुरक चालु खातबाट िफता� गन� बाँक� दे�खएको अनुदान �.२६७८२२२। भौ.३२-२०७८।३।३० बाट
�.२६७८२२२। िफता� गरेको भएता पिन शु�को २७२ बा िफता� गन� बाँक� दे�खएको छ ।
िवषेश अनुदान चालु बाँक� �.१८१७०३५। रहेकोमा �.१३९४०३५। भौ.८-२०७८।३।३० मा िफता� गरेको �माण
पेश । �.४२३०००। पा�लकाले २ पटक आ�दानी बाँधेकोले बाँक� बढी दे�खन गएको भनाइ ।
ससत� अनुदान चालु िफता� गन� बाँक� �.२१९९२७९३.१३ रहेकोमा भौ.२५९-२०७८।३।३० बाट
�.१९९५४९७४.६३ र भौ.३२-२०७८।३।३० बाट �.२३७८१८.५ गरी ज�मा �.२०१९२७९३.१३ िफता� भइ
बाँक� �.१८०००००।बँक� रहेकोमा रा�� पित शै�ीक सुधार काय��म अ�तग�त प� सं�या ८३ िमित ०७८।३।२० को
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको वरीप�मा पा�लकालाई उपल�ध गराएको रा�� पती शैि�ीक सुधार काय��म
काया��वयन वापतको िनकासा ह�ने रकम स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकासा िदई सो को
�ितवेदन,लेखापरी�ण, सामा�जक परी�ण लगायतका काय�को लािग स�ब��धत िव�ालयह�लाई नै �ज�मेवार र
जवाफदेही बनाउने गरी सहजीकरण, सम�वय र सहयोगका लािग सबै �थानीय तहमा िनद�शन गरीसहयोग गन�
अनुरोधको प� बमो�जम जनहीत मा.िव को भौितक िनमा�ण काय�का लािग सशत� अनुदान िनकासा िदन छुट भएकोले
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संिचत कोष ट� ा�सफर गरी आ.ब २०७८।७९ मा अ�या गरेको साथै िव�ालय खातामा िनकासा िदएकोले फरक परेको
।

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

९.१ 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 लािग तथा सेवा करारबाट �लईने
कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ४८
जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१०७०९२०२।- खच� लेखेको छ ।

९.२ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा
�शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । पा�लकामा कूल दरब�दी सं�या ५७ भएकोमा ३५ पदपूत� भई �शासन
तफ�  ६ जना र �ािव�धक तफ�  १६ जना समेत २२ पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

१० स�प�� उपयोग र संर�णः

१०.१ सािवक गाउँपा�लका / नगर पा�लकाका, संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� र सािवकका काया�लयका कोषह�
ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

१०.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने
स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार
गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
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१०.३ साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नभएको र स�पितको संर�ण र उपयोग स�ब��ध नीित र मापद�ड बनेको पाइएन
।

११ गुण�तर परी�णः 
ठे�का �कृयाबाट ग�रएका अ�धका�श योजनाह�को गुण�तर प�र�ण गरेको पाइएको तर उपभो�ा सिमितबाट ग�रएको िनमा�ण काय�को गुण�तर प�र�ण
गरेको पाइएन ।

१२ राज�व आ�त�रक िनय��णः 
आ�त�रक आयः पा�लकाले बजेटको ��ताव गदा� वा�तिवकतामा आधा�रत भएकर अनुमान गनु� पन�दछ साथै अनुमान गरे अनु�पको राज�व शंकलनमा �यान
िदनु पद�छ । यस वष� पा�लकाले अनुमान गरेको र असुली गरेको राज�व िनम्अनुसार छ । पा�लकाको राज�व स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�

िशष�क अनुमािनत रकम असुली रकम

स�प�ी वहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर

भुमीकर/मालपोत कर 1500000 561804.69

घरज�गा र�ज�� ेशन द�तुर 243411 389142

अ�य द�तुर 1500000 790426

अ�य �े�को आय 7000000 5913273.9

ज�मा 10243411 7654646.6

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन २०७६ को दफा २७ वमो�जम �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाइ �ा� ह�ने राज�व तथा
सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपछी सोही िदन र सोिह िदन स�भव नभए सो को भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढांचामा राज�व
लेखा राखी ब�क दा�खला गनु�पन�छ भ�े �यव�था रहेको छ। पा�लकाका वडाह�मा उठेको राज�व रकम िढला ग�र दा�खला ह�ने गरेको पाइयो।
पा�लकाले राज�व संकलनका लािग Inventory Billing system software �योगमा �याएको पाइयो ।
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जुन स�टवेयरले सरकारी मा�यता �ा� गरेको हो। होइन यिकन गन� सिकएन ।
पा�लकाले वडाह�लाई र�सद न�वर Assign गरी िदने नगरेको तर नं आफै जेनेरेट ह�ने गरेको
राज�व रकम हरेक मिहनाको अ�तमा दा�खला गन� गरेको
गाउँपा�लकाको �थािनय आ�थ�क ऐन २०७७ मा चार िक�ा �मािणत कर दर कायम नभएको
वडाह�मा हाते र�सदह� पिन �योग ह�ने गरेको तर हाते रसीद छपाएको साथै �योगको रेकड रा�ने नगरेको
राज�व स�टवेयरमा िशष�क अनुसार दर इ�टी गरी सोही अनुसार राज�व र�सद का�नु पन�मा दर प�रवत�न गन� स�ने अव�था स�टवेयरमा रहेको ।
वडामा �योग भएका राज�व रसीद कित �योग भइ कित बाँक� रहयो काया�लयमा िफता� गरेको पाइएन ।

१३ िश�ातफ� ः

१३.१ ८५ २०७८-१-३ िदवाखाजाः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१ को वुदा नं. ७.१ अनुसार
सामुदायीक िव�ालयमा �ार��भक वाल िवकास क�ा देखी क�ा ५ स�म अ�ययनरत वालवा�लकाह�का लागी �थानीय तहले
�ित िव�ाथ� दिैनक �.१५ का दरले १८० िदनका लागी िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने �यव�था छ ।क�ा १-५
स�मका िव�ाथ�ह�का लागी िदवाखाजा दिैनक �.१५ का दरले �ित िव�ाथ� �.१,३६५.०० िनकासा ग�रएको छ । िदवा
खाजा काय��मका लागी ईिमसमा उ�ेख भएको िव�ाथ�को िववरणको आधारमा िनकासा गनु�पन�मा िव�ालयले माग गरेको
िव�ाथ� िववरण अनुसार िनकासा गरेकोले बढी िनकासा भएको छ ।तप�सलको िव�ालयह�लाई ईिमसमा उ�ेख भएको
िव�ाथ� िववरण भ�दा बढी सं�यामा िनकासा भएकोले बढी िनकासा भएको �.१,२१,४८५.०० असुल गनु�पन� �.

१२१,४८५
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�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा सं�या ईिमस अनुसार सं�या बढी सं�या दर ज�मा

१ िबरे�� आ.िव. 17 14 3 1365 4095

२ जनिहत मा.िव. 133 128 5 1365 6825

३ अमरिदप आधारभुत िव�ालय 75 72 3 1365 4095

४ भवानी मा.िव. 82 61 21 1365 28665

५ च��ोदय आधारभुत िव�ालय 87 73 14 1365 19110

६ जनता आ.िव. 89 86 3 1365 4095

७ सृजना आ.िव. 61 53 8 1365 10920

८ वालिवधा आ.िव. 16 14 2 1365 2730

९ िवरे�� मा.िव. 197 176 21 1365 28665

१० देउराली मा.िव. 59 54 5 1365 6825

११ कोटाकोट आ.िव. 49 45 4 1365 5460

ज�मा 121485

१३.२ छा�ा छा�वृ��ः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ि�याकलाप नं.४.२ अनुसार ईिमस मा �िव�
त�या�लाई स�व��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िव�ालयलाई छा�ा छा�वृ��
क�ा १-८ स�म गैरआवा�सय छा�वृ�� �ित िव�ाथ� वािष�क � ४०० का दरले िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । छा�ा छा�वृ��
रकम िवतरणमा द�लत छा�ा घटाएर मा� िनकासा िदनुपन�मा द�लत छा�ाह� घटाएको दे�खएन । द�लत छा�वृ�� �लईसकेको

२४,४००
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िव�ाथ�लाई पिन गणना गरेर छा�ाछा�वृ�� िनकासा गदा� बढी िनकासा ह�न गएको छ । बढी िनकासा भएको रकम िनयमानुसार
असुल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम कुल
छा�ा

द�लत
छा�ा

छा�ाबृ��
पाउने छा�ा

िनकासा
ह�नुपन� �.

िनकासा
भएको �.

बढी
िनकासा

1 Amar Deep Basic
School

27 10 17 6800 11600 4800

2 Adarsha Basic School 23 5 18 7200 13200 6000

3 Saraswati Basic School 21 12 9 3600 4000 400

4 Bellery Khan Basic
School

10 0 10 4000 4800 800

5 Shiva Basic School 8 4 4 1600 2000 400

6 Janahit Secondary
School

80 20 60 24000 29200 5200

7 Saraswati Secondary
School

33 2 31 12400 16400 4000

8 Deurali Secondary
School

28 1 27 10800 12400 1600

9 Shree Birendra
Secondary School

136 39 97 38800 40000 1200

Total 366 93 273 109200 133600 24400

१३.३ २९५ २०७८-१-२० िव�ालय िश�ा पूवा�धार िनमा�णः एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या, २०७४ मा पँूजीगत िशष�कमा िविनयो�जत
वजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ । पा�लकाको �वीकृत बजेट पु��तका २०७७/७८ मा िव�ालय िश�ा पूवा�धार
िनमा�ण काय�मा िविनयोजन भएको बजेटबाट िमिम� वह�मुखी �या�पसलाई �.१,५०,०००.०० िनकासा ग�रएको छ ।उ�
िनकासा रकम �या�पसका �ा�यापकह�को पा�र�िमकमा खच� भएको िवल भरपाई पेश गरेको छ । यसरी िश�ा पूवा�धार
िनमा�णमा िविनयोजन भएको रकम �ा�यापकह�को पा�र�िमकमा खच� ग�रनु िनयमस�मत नभएको �.

१५०,०००
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१३.४ १४८ २०७८-३-२२ पाठयपु�तक िवतरणः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को २.४.६.१ अनुसार सामुदायीक मा�यिमक
िव�ालयमा क�ा ११ र १२ मा अ�ययनरत िव�ाथ�का लगी पु�तकालयबाट नै पा�पु�तक �याउने लैजाने गरी �यव�थापन
गन� �ित िव�ालय बािष�क �. ५०,०००.०० का दरले एकमु� अनुदान उपल�ध गराउने र पाठय�म िवकास के��ले �वीकृत
गरी साव�जिनक गरेको स�दभ� सूची भ�दा वािहरका पु�तक/प�पि�का ख�रद गन� नपाईने उ�ेख छ । िबरे�� मािव, भगवती
मािव, देउराली मािव, जनता मािव, भवानी मािव, आदश� मािव र �ुव�योती मािव ७ िव�ालयलाई पा�पु�तक ख�रदको लागी
� ५०,०००.०० का दरले ज�मा �.३,५०,०००.०० िनकासा ग�रएको छ । पु�तक ख�रद गरेको िवजक र पु�तकालयमा
दा�खला गरेको �माण पेश भएको छैन । िव�ालयले पाठय�म िवकास के��ले �वीकृत गरी साव�जिनक गरेको स�दभ� सूची
िभ�का पु�तक/प�पि�का ख�रद गरेको र पु�तकालयमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

३५०,०००

१३.५ िश�ण �सकाई �यव�थापनः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को २.७.१३.८ अनुसार िश�ण �सकाई
�यव�थापनका लागी क�ा ९-१० लाई �ित िव�ाथ� वािष�क �. २०० का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था छ ।
तप�सलका िव�ालयलाई �ित िव�ाथ� वािष�क �. २५० का दरले िनकासा िदएको छ । यसरी �ित िव�ाथ� �.५० का दरले
बढी िनकासा भएको �.३४५००.०० असुल गनु�पन� �.

३४,५००
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�स.नं. िव�ालयको नाम िव�ाथ� सं�या बढी दर रकम

१ �ी जनिहत मा िव 44 50 2200

२ �ी �यघुा मा िव 30 50 1500

३ �ी िवरे�� मा िव 120 50 6000

४ �ी भगवती मा िव 102 50 5100

५ �ी देवराली मा िव 17 50 850

६ �ी जनता मा िव 123 50 6150

७ �ी भवानी मा िव 78 50 3900

८ �ी आदश� मा िव 92 50 4600

९ �ी स�यदेवी मा िव 14 50 700

१० �ी �ुव�योती मा िव 58 50 2900

११ �ी सर�वती मा िव 12 50 600

ज�मा 34500

१४ �कोप �यव�थापनः

१४.१ ५७ २०७८-३-२४ औष�ध उपचार खच�ः ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी
�च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याई रा�नुपन� �यव�था छ।कालीग�डक� अ�पताललाई २०७८ बैशाख २२ दे�ख
असार १५ स�म ७४ जनाको औष�ध उपचार खच� �.२,१९,६३०.०० भएको उ�ेख गरी भु�ानी ग�रएको छ । औष�ध

२१९,६३०
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उपचारमा भएको खच�को िवल भरपाई पेश भएको छैन । कोिभड िवरामीह�को लागी औष�ध उपचारमा भएको खच�को िवल
भरपाई पेश गनु�पन� �.

१४.२ जो�खम भ�ाः कोरोना भाइरस (कोभीड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ अनुसार सं�मणको शंका लािग आइसोलेसनमा रा�खएका वा सं�मण पुि� भई उपचारमा रहेका िबरामीह�को
उपचारमा ��य� संल� जनशि� तथा अ��य� संल� र ईमे�ज� सेवा �दायक जनशि� र उपचाररत िबरामीह�को
ओसारपसारमा संल� सवारी साधनमा काय�रत जनशि�लाई जो�खम भ�ा उपल�ध गराउन सिकने �यव�था छ । कोरोना
भाइरस (कोभीड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि� �वा��यकम� १२ जनालाई �.४,८३,८६९.००, �शासिनक
कम�चारी १ जनालाई �.२१,८९६.००, सुर�ाकम� ४ जनालाई �.१४,४६,५६.०० र �ािव�धक कम�चारी ४ जनालाई
�.१,१४,४६७.०० गरी ज�मा �.७,४६,८८८.०० जो�खम भ�ा उपल�ध गराईएको छ । जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ ले तोकेको मापद�डको आधारमा उपचारमा संल� जनशि�लाई मा� भ�ा उपल�ध गराउनुपद�छ ।

१४.३ �कोप �यव�थापन कोषः नगरपा�लकाबाट उपल�ध गराइएको िववरण अनुसार आ.व.२०७७।७८ को आषाढ मसा�त स�म
गत वष�को �ज�मेवारी �.१,४५,४९१.३३ र �देश स��त कोषबाट �.७,५०,०००.००, �थानीय तहको आ�नै कोषबाट
�.४६,५९,७००.००, संघीय स��त कोषबाट �.१०,००,०००.०० र अ�य �ोतबाट �.८,०१,५५५.०० समेत
�.७३,५६,७४६.०० आ�दानी भएकोमा कोरोना सं�मण रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन काय�मा �.७१,६२,८५२.००
खच� भई �.१,९३,८९४.३३ बाँक� रहेको छ ।खच� रकम िन�नानुसार िशष�कमा गरेको दे�ख�छ ।
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�स. नं. खच� िववरण खच� रकम

१ राहत िवतरण 0

२ �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 1661318

३ आइशोलेसन के�� िनमा�ण के�� िनमा�ण �यव�थापन 495003

४ जनशि� प�रचालन 1341073

५ औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद 2948204

६ �वा��य पूवा�धार िनमा�ण 432640

७ अ�य शीष�कमा भएको खच� 284614

ज�मा 7162852

१५ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क� फछ�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा स�थाले काम स�प�
भएको िमितले १५ िदन िभ� पे�क� फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव��य �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची- २३ पे�क�
बाँक�को िववरण अनुसार कूल पे�क� बाँक� �.२१६९७९८२।– रहेकोमा सु�को २७२ ले �याद नाघेको पे�क� �.२२०००००। देखाएको छ । म.ले.प.फा.नं.

२११ अनुसार बाँक� पे�क� �. २१६९७९८२।-म�ये लेखापरी�णको समय स�म पा�लकाले �.१३१९७९८२।फछ�ट गरी �.८५०००००। बाँक� रहेको छ ।
िन�नानुसार �याद नाघेका र ननाघेको मोिवलाइजेश पे�क� रकम िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार फछ�ट गनु� पन� �.

१,१००,०००
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�.सं िनमा�ण �यवसायी मोिवलाइजेशन पे�क� रकम ज�मा

�याद ननाघेका �याद नाघेका

1 �स एम-िब ए�ड िव जे.िभ 7400000 0 7400000

2 काम�या क����सन �ा.�ल 0 1100000 1100000

ज�मा 7400000 1100000 8500000

१६ पारी�िमक करः 
आयकरऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी
गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट करक�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। िन�न कम�चारीले वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी
गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

�.स. कम�चारीको नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

1 िहरामणी पा�डे 625954 101736 524218 7422 3220 4222

४,२२२

१७ �वा��य तफ� ः

१७.१ िमिम� अ�पतालः यस आथ�क वष� २०७७।०७८ मा कोिभड १९को महामा�रको समयमा पा�लकाबाट संचालनमा आएको
िमम� अ�पतालमा यस वष� पा�लकाबाट अ�पताल संचालन गन� आव�यक  औष�ध खरीद, फिन�चर, �याव �थापना, मेडीकल
इ�यूमे�ट खरीद ज�ता काय�कालािग गरेको खच� �.४४३०५४८। को �े�ता पा�लकामा रहेको र अ�पताल िवकास सिमित
गठन भएकोमा अ��तम लेखापरी�ण र�ज�� र अिडटर बाट गराउनु पन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�म गराएको पाइएन ।

१७.२ औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको
औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन�
सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ ।
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पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१४८६४५७ । र गाउँपालका चालुबाट �.१८१७९५१ गरी ज�मा
�.३३०४४०८। को औष�ध सोझै खरीद गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार �न् ।

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख
गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८
मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत
�पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
पा�लका �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा औष�धको �ज�सी िनरी�ण गदा�
िन�न औषा�धह�मा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो रा�नु पन� ठाउँमा मु�यनै उ�ेख गरेको पाइयो । केही
उदाहरणह� Metocopramide 5mg injection Rx..20/Ampul, Sodium chloride injection IP 500ml
Rs.45/500ml, Acyclovir cream BP Rs50/tabe, Amlostar-5 Rs50/lotublute, Ciprofloxacin injection IP
Rs 80/100ml .
पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको
गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी
अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ ।

१८ ठे�का �यव�थापन तफ� ः

१८.१ 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� सोझै 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 यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु
वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

१,७५०,०५९
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भौ. नं./

िमित
भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी

रकम

69-
077/7/5

ब�धु अफसेट �ेस काया�लय सामाना तथा छपाइ 98875

389-
078/3/4

ग�डक� �ेस/अधकारी क��यटुर काया�लय सामाना तथा छपाइ 217929

401-
078/3/21

अ�धकारी क��यटुर ि��टस� ए�ड ए�भटाइ�जङ काया�लय सामान तथा छपाइ 96276

169-
077/10/15

नव नेशनल �टील तथा का� उ�ोग फिन�चर 28815

260-
078/3/4

�शंसा फिन�चर उ�ोग फिन�चर 476408

5-078/7/2 �शंसा फिन�चर उ�ोग फिन�चर सामा�ी ख�रद 223740

435-
078/3/29

दगुा� का�लका फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद 447819

434-
078/3/29

अ�बीका फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद 226000

137-
077/12/6

ब�याल क��यूटर शो �म �यापटप क��यटुर ि��टर
लगायतका सामान ख�रद

487662

154-
077/12/13

द एपे�स क��यटुर शो �म ई�भटर �यापटप र ि��टर
ख�रद

494901

428-
078/3/28

ब�याल क��यूटर शो �म क��यटुर �यापटप ख�रद 257912

159-
078/3/23

िमम� आधारभूत िव�ालय रा�� पित शैि�क सुधार काय��म
हीमालय क��यटुर स�लायस�बाट खरीद

क�यटुर ि��टर खरीद 605756
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ज�मा 1750059

१८.२ परामश� सेवामा ओभरहेड भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को अनुसुची १(क) मा परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गदा� ओभरहेड जो�न नपाइने �यव�था भएता पिन िन�न योजनाह�मा लागत अनुनमान तथा संझौता समेतमा
ओभरहेड जोिड भु�ानी िदएको पाइएकोले ओभरहेड रकम असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

भौ.िमित योजनाको नाम परामष�
दाता

लागत
अनुमान

ला.अ मा
ओभरहेड रकम

संझौता
रकम

संझौतमा
 ओभरहेड रकम

113-
077/11/14

�थािनय पाठय�म
िनमा�ण काय�

साभ नेपाल
�ा�ल

1546542.7 570820 1485950 523648

५२३,६४८

१८.३ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद
गरेकोमा खरीद गरेको ७ िदन िभ� �ज�सी दा�खला गनु� पन� �यव�था भएकोमा िन�न �ज�सी सामानह� �ज�सी दा�खला
नगरेकोले दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

भौ.िमत िव�ालयको नाम िकनेको सामानको नाम भु�ानी करम

395-078/3/21 �ुव �योित मा.िव कुच�, �याट� ेस, पुत�क खरीद 90000

ज�मा 90000

९०,०००

१८.४ बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको
आधारमा भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । भौ. ४८१-०७८।३।२९ बाट १५ शैयाको अ�पताल िड िप आर िनमा�ण काय� अिदती
क�स�टया�ट �ा.�ल बाट तयार गदा� अ��तम िवलमा कर िवजक जारी गदा� �.३८५२२२.८२ मा मु.अ.कर �.५००७८.९६
जोडी �.४३५३०१.७८ भु�ानी िदनुपन�मा मु.अ.कर �.५७५६२.०५ जोडी �.४४२७८४। भु�ानी िदएकाले मु.अ.कर बढी
भु�ानी भएको �.७४८२। असुल गनु� पन� �.

७,४८२
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१८.५ काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) अनुसार कुनै िनमा�ण काय�स�प� भएपिछ
साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ� िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको एिकन
गन� �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । प� सं�या ८३ िमित ०७८।३।२०
को िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको परीप�मा पा�लकालाई उपल�ध गराएको रा�� पती शैि�क सुधार काय��म
काया��वयन वापतको िनकासा ह�ने रकम स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकासा िदई सो को �ितवेदन,लेखापरी�ण,

सामा�जक परी�ण लगायतका काय�को लािग स�ब��धत िव�ालयह�लाई नै �ज�मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी सहजीकरण,

सम�वय र सहयोगका लािग सबै �थानीय तहमा िनद�शन गरीसहयोग गन� अनुरोधको प� बमो�जम सशत� अनुदान अ�तग�त
िन�न िव�ालयको भौितक पूवा�धार िनमा�ण म�ये �.२५०००००। को काय� स�प� गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको
दे�खएन । तोिकएको समयमा काय�स�प� ग�र �ािव�धकबाट नापजाँच गराई भौितक िनमा�ण काय�स�प� �ितवेदन िव�ालयले
तयार गनु� पन� दे�ख�छ ।

�.सं िव�ालयको नाम काय��म भु�ानी रकम

1 सर�वती मा.िव २ कोठे भवन 1800000

2 भगवती मोडल सेके�डरी �कुल खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण 700000

ज�मा 2500000

१८.६ लागत अनुमान वेगर काय�ः साव�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनैपिन ख�रद वा िनमा�ण काय�
गराउँदा लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था छ ।िन�नानुसारका काय� पा�लकाबाट गराएकोमा सो काय�को लागत अनुमान
तथा काय�स�प� समेत संल� गरेको पाइएन । � लागत अनुमान र काय� स�प� वेगर भु�ािन िददा सामान खरीदको �योगको
सुिन��चतता समेत गन� नसक�ने ह�दा �.१०००००।भ�दा मा�थको काय� गदा� लागत अनुमान तयार गरेर मा� काय� गराउने
तफ�  पा�लकाको �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।
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�.सं. भौ.िमित िववरण भु�ािनर
कम

1 148-
077/9/27

इ�भाइरोमे�ट ए�ड इ��जिनय�रङ �रसच� से�टर �ा �लबाट �ार��भक वातावरणीय
प�र�ण गराएको

198970

2 184-
077/10/21

�स�बाबा स�लायस�बाट िमम� अ�पताललाई सामान खरीद 498498

3 359-
078/3/4

उपा�य� सँग पोिषलो झोला काय��ममा �लटोको िपठो ५५० के.�ज �ित के �ज २३४
का दरले �.१२८७००। सहीत �४९४६३०। को सामान खरीद कोटेशन माग वेगर
सोझै िशला दश�न स�लायस� सँग खरीद गरी काय��म संचालक ख�क बहादरु
थापाको नाममा चेक जारी भएको छ ।

494630

4 83-
077/8/10

िड� प �संचाइ काय�कोलािग ग�डक� ए�ो सोलुशन �ा �ल बाट सामान खरीद 451158

ज�मा 1643256

१८.७ बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको
आधारमा भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । स�यवती मा.िव वास सिहतको शौचालय िनमा�ण काय� �.७५४१३९। को काय� स�प�
पेश भएकोमा आनुपाितक क�ी गरी �.६६७३८९। भु�ानी गनु� पन�मा भौ.२०८-०७८।३।२५ बाट �.६६७६९८। भु�ानी
भएकोले बिढ भु�ानी �.३१५०। बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

३,१५०

१८.८ ड� ागन �ुट बगैचा �थापनः पा�लकाले यस वष� ड� ागन �ुड बगैचा �थापना तथा संचालनको लािग पा�लकाले यस वष�
�.४७४४७४१। खच� गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

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� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म
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�सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।पा�लकाले ड�यागन �ुड बगैचा
िनमा�णको लािग िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी सँग सोझै िनमा�ण गरी �.३०१०१६९। भु�ानी िदएको िनयम स�वत दे�खएन
।

�.सं भौ.िमित काम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी
रकम

1 116-078/3/1 ड� ागन �ुट बगैचा घेरावारा जय नेपाल इ�वर िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

478232

2 196-
078/3/24

ड� ागन �ुट बगैचा रंगरोगन, िवजु�ल ब�� िविप क��ट��सन 283339

3 229-
078/3/28

�स �स �यामेरा लाइिटङ, इ�भटर, �यट� ी एस स�पुण� इले�ट� ीक�स ट� ेडस� 494037

4 245-
078/3/30

ड� ागन �ुट बगैचा िपलर िनमा�ण �ी �स� वावा िनमा�ण सेवा 475664

5 246-
078/3/30

ड� ागन �ुट बगैचा िपलर िनमा�ण िबघा� क��ट��सन ए�ड स�लायस� 482444

6 252-
078/3/30

ड� ागन �ुट बगैचाको लािग रड खरीद भ�राई हाड�वेयर ए�ड स�लायस� 496307

7 200-
077/11/6

ड� ागन �ुट बगैचा क�पाउ�ड िपलर
िनमा�ण

सर�वित िनमा�ण सेवा 300146

ज�मा 3010169

पा�लकामा �ा� बजेट पा�लका िभ� रहेका कृिष शहकारी सं�था तथ कृषकलाई परीचालन गरी उ�पादक�व बढाउनु पन�मा
पा�लकालेनै यस िक�समको काम गरेको पाइयो ।

१८.९ कर िवजकः मु�य अिभबि�� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार कुनै ब�तु वा सेवा आपूित� गदा� तोिकएको ढाँचामा ५४,७२२
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�सल�सलेवार न�बर राखी कर िवजक जारी गनु�पन� �यव �था रहेको छ । ड� ागनफूड बगैचा िपलर िनमा�ण काय� �स� बाबा िनमा�ण
सेवाले गरेकोमा भौ.२४५-०७८।३।३० बाट मु.अ.कर(५४७२२) समेत �.४७५६६४। भु�ानी भएकोमा मु.अ.कर िवजक
केर मेट गरी नयाँ कर िवजक नं.२३ लेखेको पाइएकोले आ�तरीक राज�व काया�लयबाट मु�य अिभबृ�ी कर समायोजन भएको
�माण पेश गनु� पन� �.

१९ ठे�का �यव�थापन र भु�ानीः

१९.१ ११५ २०७७-११-१४ िड��ले ख�रदः ११५-०७७/११/१४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको
िढलाईको कारणले तोिकएको �यादमा स�झौता बमो�जमको काम स�प� ह�न नसकेमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा
नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ । िड��ले िड�जटल एल. ई.

िड. बोड� ख�रद काय�मा पा�लका र स�टवेयर हव नेपाल �ा.�ल. बीच २०७७ मं�सर ८ मा २०७७ मं�सर मसा�तस�म काय�
स�प� गन� ग�र �.४,९७,२००.०० मा स�झौता भएको छ । उ� �ा.�ल ले २०७७ फा�गुन १४ मा जडान स�प� भएको भिन
भु�ानीको लागी िनवेदन पेश गरेको छ ।तोिकएको �याद भ�दा ७२ िदन िढला जडान स�प� काय� भएको दे�खयो । स�झौता
अनुसार स�झौता अ� �. ४,९७,२००.०० को ०.०५ �ितशतका दरले ७२ िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.१७,८९९.००
असुल गनु�पन� �.

१७,८९९

१९.२ ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८४ अनुसार बीस लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको मालसामान,

िनमा�ण काय� वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० वमो�जम �सलव�दी दरभाउप�बाट अ�ान गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
�ित�पधा�लाई �सिमत ह�ने गरी टु�ाटु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।वडा नं. ४,५,६,७ मा काठेपोल िव�थािपत काय�को
लागी �टील टयवुलर पोल ख�रद काय�को लािग सोझै िविभ� िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराई �.११,५७,०११.०० भु�ानी
गरेको छ । सोझै ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत भएको कारणबाट िमत�यियता तथा कानुनी �ि�कोणबाट समेत उपय�ु
दे�खएन ।



https://nams.oag.gov.np35 of 71

�स.नं. भौ.नं.र िमित िनमा�ण �यवसायी रकम

१ २३४-०७८/३/२४ भ�राई िनमा�ण सेवा 481001

२ २३५-०७८/३/२४ एम एन भ�राई सेवा 481063

३ ३७३-०७८/३/२४ िविप क��ट��सन 194947

ज�मा 1157011

१९.३ काय�ता�लका अनुसार काय� नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११(ख) अनुसार स�झौता
काया��वयन स�व��ध काय�योजना र काय�ता�लका तयार गनु�पन� �यव�था छ । तप�सलको योजनामा ख�रद ऐन तथा
िनयमावलीले तोके अनुसार काय� गरेको दे�खएन । साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली तथा खरीद सं�झौता बमो�जम अिनवाय�
बीमा, गुण�तर परी�ण, काय�ता�लका तयार गरेर मा� िनमा�ण काय� सु� तथा काया��वयन गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

�स.नं. योजनाको नाम परामश�दाता स�झौता काया��वयन िववरण

१ झाँगे देउराली
घडी पोखरा
गहलाम �ािमण
सडक

ि�यिटभ ई��जिनय�र�
ए�ड क��ट��सन
�ा.�ल.

(ठे.नं.१-७७/७८)

पेश गरेको Work shedual अनुसार काय� नगरेको तथा
काय�ता�लका संशोधन नभएको ।

२ छाप द�छे
सुलसुले �ािमण
सडक

�स.एम.िब.ए�ड िब. जे.

िभ. (८-०७६/७७)

पेश गरेको Work shedual अनुसार काय� नगरेको तथा �याद थप
पछी काय�ता�लका संशोधन नभएको । Work shedual पेश नगरेमा
रो�का रा�नपन� �.१० हजार रो�का नगरेको ।

३ गाउँपा�लका
भवन िनमा�ण

�यामसु�दर िनमा�ण
सेवा (७-०७६/७७)

पेश गरेको Work shedual अनुसार काय� नगरेको तथा �याद थप
पछी काय�ता�लका संशोधन नभएको । Work shedual पेश नगरेमा
रो�का रा�नपन� �.५० हजार रो�का नगरेको
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१९.४ काय� शु� नगरेकोः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम काय� शु�
नगरेमा �य�तो स�झौता अ��य गन� स�ने, उपदफा ८ मा स�झौता अ��य भएमा सो काम वापत रा�खएको पूरै जमानत जफत
ह�ने, उपदफा ९ मा स�झौता वमो�जमको काय� पूरा गन� छनौट भएका वोलप�दाताह�म�येबाट १५ िदनको �याद िदई तोिकए
वमो�जम आ�थ�क ��ताव माग गरी स�झौता गन� सिकने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को १२८ अनुसार
ऐनको दफा ५९ को अित�र� समयमा काय�स�पादन ह�न नसके वापतको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �ा� गन� उ�ेख छ । SCC

75 मा स�झौता भंग भएमा काय�स�पादन जमानत जफत ग�रने साथै बाँक� काय� क�ट� ा�टरको खच�बाट गराउने उ�ेख छ ।
पा�लका र �स.�ज.एस.ई��जिनय�र� िब�डस� पोखरा बीच स�झौता �.२०,८८,०६७.५० (मूअकर समेत) मा HT line in

industrial village in kaligandaki Rural Municipality काय� (ठे�का नं.४-०७७/७८) को लागी २०७८ जेठ १९ मा
स�झौता भएको छ ।स�झौतामा २०७८ जेठ २० मा काय� शू� गनु�पन� र स�झौता भएको िमितले १ मिहना िभ� स�प� गनु�पन�
उ�ेख छ । एन �स �स बैकको बैक जमानत नं. NCCB1378PB012 बाट जमानत अव�ध २०२२ जुलाई ३१(२०७९ साउन
१५) स�म रहने गरी �.१,१७,०००.०० जमानत रहेको दे�ख�छ । िनज िनमा�ण �यवसायीले लेखापरी�ण अव�धस�म काय�
शु� गरेको दे�खएन ।पिहलो वोलप�दातासँग स�झौता गरी काय� शु� नगरेको अव�थामा दो�ो घटी कबोल गन� वोलप�दातासँग
१५ िदनको �याद िदई तोिकए वमो�जम आ�थ�क ��ताव माग गरी स�झौता गनु�पन�मा साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको
�कृया अवल�वन गरी कामकारवाही गरेको दे�खएन ।ख�रद ऐनको दफा ६३ अनुसार स�झौता अनू�प काय� नगरेमा कालो
सूचीमा रा�नस�ने उ�ेख छ । िनज िनमा�ण �यवसायीले स�झौता गरेर पिन काय� पुरा नगरेको कारणले िनमा�ण �यवसायीको
नाममा रहेको बै� जमानत जफत गरी कालो सूचीमा रा�नको लागी लेखी पठाउनुपन� गरी कारवाही ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

१९.५ बाटो सरसफाई काय�ः सडक िवभागको २०७५ माघ १८ को िनण�य अनुसार SN.P&M-028 Backhole (0.2 Bucket)

Excavation अनुसार �ितघ�टा ७.९९ �ल.ई�धन ला�े उ�ेख छ ।गाउँपा�लकाको दररेट िनधा�रणको िनण�य नं.२ �स.नं.ङ
(१०) मा लोडर (१.७५-२.५ घ.िम. �मता) को �ित घ�टा �.१३५२.५२ (मूअकर बाहेक) रहेको छ ।�ितघ�टा हेिभ
ई�यूपमे�टको भाडा दर लोडरको मूअकर समेत �.१५२८.२४ र ई�धन �.८६४.९४ (दर �.१०६*७.९९�ल.) गरी ज�मा
�.२३७५.०० रहेको दे�ख�छ ।तप�सलको सडक सरसफाई काय�मा �ित घ�टा �.२५००.०० का दरले भु�ानी ग�रएको छ ।
�ित घ�टा �.२५००.०० का दरले भु�ानी गदा� बढी दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

५४,४२८
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी काय�
घ�टा

भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ १३-०७७/८/११ वडा नं.४,६,७ को
वाटो सरसफाई

मिनष ए�ड मिनषा
क��ट� �सन

186.4 2500 2375 23300

२ २६३-०७८/३/१४ वडा नं.१ र २ को
वाटो सरसफाई

एन.िब.क��ट��सन 202 2452 2375 15574

३ २६४-०७८/३/१४ वडा नं.४ को वाटो
सरसफाई

रानीमहल ई��जिनय�र�
क�स�टे�ट ए�ड िव�डस�

203 2452 2375 15554

ज�मा 54428

२० स�झौता अनुसारको काय�ः

२०.१ २ २०७८-२-२९ आव�धक योजनाः २-०७८/३/२९(चालु) र ४३८-०७८/३/२९(पू�जगत) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
१२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले तोिकएको �यादमा स�झौता बमो�जमको काम स�प� ह�न नसकेमा स�झौता
रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ ।
पा�लका र परामश�दाता ई��ट�ेटेड डेभलपमे�ट ए�ड मेनेजमे�ट �ा.�ल. बीच २०७८ जे� १५ िभ� गाउँपा�लकाको आव�धक
योजना तजु�मा �ितवेदन वुझाउने ग�र २०७७ माघ १३ मा स�झौता भएको छ ।काय� स�पादन स�तोषजनक नभएमा कुनै
कैिफयत भएमा कानुन बमोजम कारवाही ह�न स�ने गरी �.१०,९८,३६०.०० (मूअकर समेत) मा स�झौता भएको छ ।
पा�लकामा �ितवेदन पेश गरेकोले भु�ानीको लागी २०७८ असार १४ मा िनवेदन पेश गरेको छ । तोिकएको �याद भ�दा २९
िदन िढला �ितवेदन पेश भएको दे�खयो । स�झौता अनुसार स�झौता अ� �.९,७२,०००.००(मूअकर बाहेक) को ०.०५
�ितशतका दरले २९ िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.१४,०९४.०० असुल गनु�पन� �.

१४,०९४

२०.२ �ोिभजनल समः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले ६१,२२०
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रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ । िनमा�ण
�यवसायीसँगको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िवलको आधारमा
भु�ानी िदने उ�ेख छ । �स एम-िव ए�ड िव. जे. िभ. िनमा�ण �यवसायीलाई छापद�छे सुलसुले सडक िनमा�ण काय� (ठे�का
नं.८-०७६/७७) मा �ोिभजनल सम िवमा वापत �.१,९६,४५८.१२ भु�ानी िदएको छ। Invoice-LTP 000578 बाट
�.११,४६३.८५ र Invoice-LTP 000577 बाट १,२३,७७४.२७ गरी ज�मा �.१,३५,२३८.१२ िवजक पेश गरेको छ ।
िनमा�ण �यवसायी िवमा वापत पेश गरेको िवजक भ�दा बढी भु�ानी �.६१,२२०.०० असुल गनु�पन� �.

२१ िनमा�ण काय�ः

२१.१ २४० २०७८-२-२८ सभाहल िव�तृत आयोजना �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको
िढलाईको कारणले तोिकएको �यादमा स�झौता बमो�जमको काम स�प� ह�न नसकेमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा
नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ । पा�लका र परामश�दाता
आिद�य क�स�टे�ट �ा.�ल. बीच २०७७ चै� १५ िभ� गाउँपा�लकाको सभाहल िव�तृत आयोजना �ितवेदन वुझाउने ग�र
२०७७ माघ २९ मा स�झौता भएको छ ।काय� स�पादन स�तोषजनक नभएमा कुनै कैिफयत भएमा कानुन बमोजम कारवाही
ह�न स�ने गरी �.१४,७५,९४९.५० (मूअकर समेत) मा स�झौता भएको छ ।पा�लकामा अ��तम �ितवेदन २०७८ असार २०
मा पेश गरेको छ । तोिकएको �याद भ�दा ९७ िदन िढला �ितवेदन पेश भएको दे�खयो । स�झौता अनुसार स�झौता अ�
�.१३,०६,१५०.०० (मूअकर बाहेक) को ०.०५ �ितशतका दरले ९७ िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.६३,३४८.००
असुल गनु�पन� �.

६३,३४८

२१.२ क�ी द�लत व�ती िवकास काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प�
भएको िनमा�ण काय� �वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी मा� िनमा�ण काय�को भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । क�ी
द�लत व�ती िवकास काय� (ठे.नं.२-०७६/७७) को िनमा�ण �यवसायी �व��तक ई�टरनेशनलसँग २०७७ जेठ ६ मा काय�स�प�
गन� गरी २०७६ माघ ६ मा कबोल अ� �.३३,४४,८७६.९१ मा स�झौता भएको छ । काय�पा�लकाको २०७७/११/१४ को
िनण�य अनसार २०७७ चै� मसा�तस�म �याद थप भएको दे�ख�छ । काय� �गित ७९.८८ �ितशत रहेको आधारमा फाईनल
िवल �.२६,६५,२१३.३७ को भु�ानी पाउ भिन २०७८ असार २५ मा िनवेदन पेश गरेको छ ।s HDPE32/6 kg को २२५
िमटर पाईपको काय� गरेको छैन । Soiling, PCC1:3:6, RCC, Stone masonary wall िनमा�ण काय� घटी गरेको छ । िनमा�ण
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काय�को िवमा तथा िनमा�ण सामा�ीको �याव प�र�ण गराएको दे�खदनै । काय� पूरा नगरेपिन अ��तम िवलको आधारमा �.

�.२६,६५,२१३.३७ भु�ानी ग�रएको छ। उ� योजनाको काय� �वीकार �ितवेदन तयार भएपिछ मा� अ��तम भु�ानी
ग�रनुपन�मा ७९.८८ �ितशत काय�को अ��तम िवलको आधारमा भु�ानी ग�रनु िनयमस�मत भएन ।साव�जिनक ख�रद
िनयमावली तथा ख�रद स�झौता अनुसार अिनवाय� िवमा र �याव प�र�ण गराएमा� िनमा�ण काय� शु� गन� �यव�था
िमलाउनुपद�छ ।स�झौता अनुसारको काय� पूण� नगरेको अव�थामा स�झौता अ��य गरी सो काम वापत रा�खएको पूरै जमानत
�.८,३३,०००.०० जफत गरी दो�ो घटी कबोल गन� वोलप�दातासँग १५ िदनको �याद िदई तोिकए वमो�जम आ�थ�क ��ताव
माग गरी स�झौता गनु�पन�मा पा�लकाले िनयम अनुसार सो काम कारवाही गरेको दे�खएन । साव�जिनक ख�रद ऐन तथा
िनयमावलीको �कृया अवल�वन गरेको दे�खएन । कबोल अ� �. ३३,४४,८७६.९१ मा स�झौता भएकोमा �.

२६,६५,२१३.३७ को मा� काय� गरेको छ । ख�रद ऐनको दफा ६३ अनुसार स�झौता अनू�प काय� नगरेमा कालो सूचीमा
रा�नस�ने उ�ेख छ । िनज िनमा�ण �यवसायीले स�झौता गरेर पिन काय� पुरा नगरेको कारणले िनमा�ण �यवसायीको नाममा
रहेको बै� जमानत जफत गरी कालो सूचीमा रा�नको लागी लेखी पठाउनुपन� गरी कारवाही ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

२१.३ जोिगडाडा द�लत व�ती िवकास काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प�
भएको िनमा�ण काय� �वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी मा� िनमा�ण काय�को भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।
जोिगडाडा द�लत व�ती िवकास काय� (ठे.नं.१-०७६/७७) को िनमा�ण �यवसायी �व��तक ई�टरनेशनलसँग २०७७ जेठ ६ मा
काय�स�प� गन� गरी २०७६ माघ ६ मा कबोल अ� �.३४,६२,२६०.०७ मा स�झौता भएको छ । काय�पा�लकाको
२०७७/११/१४ को िनण�य अनसार २०७७ चै� मसा�तस�म �याद थप भएको दे�ख�छ । काय� �गित ७९.६५ �ितशत रहेको
आधारमा फाईनल िवल �.२४,५७,९४८.४४ को भु�ानी पाउ भिन २०७८ असार ६ मा िनवेदन पेश गरेको छ ।रगँरोगनको
काय� गरेको छैन । Soiling, PCC1:3:6, RCC, Stone masonary wall, Plaster िनमा�ण काय� घटी गरेको छ । िनमा�ण
काय�को िवमा तथा िनमा�ण सामा�ीको �याव प�र�ण गराएको दे�खदनै । काय� पूरा नगरेपिन अ��तम िवलको आधारमा
�.२४,५७,९४८.४४ भु�ानी ग�रएको छ। उ� योजनाको काय� �वीकार �ितवेदन तयार भएपिछ मा� अ��तम भु�ानी
ग�रनुपन�मा ७९.६५ �ितशत काय�को अ��तम िवलको आधारमा भु�ानी ग�रनु िनयमस�मत भएन ।साव�जिनक ख�रद
िनयमावली तथा ख�रद स�झौता वमो�जम अिनवाय� िबमा र �याव प�र�ण गराएमा� िनमा�ण काय� शु� गन� �यव�था
िमलाउनुपद�छ । स�झौता अनुसारको काय� पूण� नगरेको अव�थामा स�झौता अ��य गरी सो काम वापत रा�खएको पूरै जमानत
�.७,८२,०००.०० जफत गरी दो�ो घटी कबोल गन� वोलप�दातासँग १५ िदनको �याद िदई तोिकए वमो�जम आ�थ�क ��ताव
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माग गरी स�झौता गनु�पन�मा साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �कृया अवल�वन गरेको दे�खएन । कबोल अ�
�.३४,६२,२६०.०७ मा स�झौता भएकोमा �.२४,५७,९४८.४४ को मा� काय� गरेको छ । ख�रद ऐनको दफा ६३ अनुसार
स�झौता अनू�प काय� नगरेमा कालो सूचीमा रा�नस�ने उ�ेख छ । िनज िनमा�ण �यवसायीले स�झौता गरेर पिन काय� पुरा
नगरेको कारणले िनमा�ण �यवसायीको नाममा रहेको बै� जमानत जफत गरी कालो सूचीमा रा�नको लागी लेखी पठाउनुपन�
गरी कारवाही ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

२१.४ काय� पुरा नगरेकोः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम काय� शु�
नगरेमा �य�तो स�झौता अ��य गन� स�ने, उपदफा ८ मा स�झौता अ��य भएमा सो काम वापत रा�खएको पूरै जमानत जफत
ह�ने, उपदफा ९ मा स�झौता वमो�जमको काय� पूरा गन� छनौट भएका वोलप�दाताह�म�येबाट १५ िदनको �याद िदई तोिकए
वमो�जम आ�थ�क ��ताव माग गरी स�झौता गन� सिकने �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को १२८ अनुसार
ऐनको दफा ५९ को अित�र� समयमा काय�स�पादन ह�न नसके वापतको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �ा� गन� उ�ेख छ । SCC.11

मा स�झौता भंग भएमा काय�स�पादन जमानत जफत ग�रने साथै बाँक� काय� क�ट� ा�टरको खच�बाट गराउने उ�ेख छ ।
पा�लका र ग�डक� क��ट��सन,पोखरा बीच स�झौता �.८,८६,५०९.९९ (मूअकर समेत) मा िमिम� पाक�  िनमा�ण काय� (ठे�का
नं.३-०७७/७८) को लागी २०७८ बैशाख ३ मा स�झौता भएको छ ।स�झौतामा स�झौता भएको िमितले ७ िदनिभ� काय� शू�
गनु�पन� र स�झौता भएको िमितले २ मिहना िभ� काय� स�प� गनु�पन� उ�ेख छ । एन �स �स बैकको बैक जमानत नं.

NCCB11977PB20 बाट जमानत अव�ध २०२२ जुन २९ (२०७९ असार १७) स�म रहने गरी �.१,४४,०००.००
जमानत रहेको दे�ख�छ । उ� िनमा�ण काय�को लेखापरी�ण अव�धस�म �याद थप तथा काय�स�प� भएको दे�खएन । �थम
रिन� िवलबाट �.४,३३,७३८.०० भु�ानी ग�रएको छ । tiles,painting,plaster,punning,flag stone paving काय� नगरेको
र अ�य काय�ह� आंिशक गरेको दे�ख�छ ।यसरी स�झौता अनुसारको काय� पूण� नगरेको अव�थामा दो�ो घटी कबोल गन�
वोलप�दातासँग १५ िदनको �याद िदई तोिकए वमो�जम आ�थ�क ��ताव माग गरी स�झौता गनु�पन�मा पा�लकाले िनयम अनुसार
सो काम कारवाही गरेको दे�खएन ।पा�लका साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �कृया अवल�वन गरेको दे�खएन ।
ख�रद ऐनको दफा ६३ अनुसार स�झौता अनू�प काय� नगरेमा कालो सूचीमा रा�नस�ने उ�ेख छ । िनज िनमा�ण �यवसायीले
स�झौता गरेर पिन काय� पुरा नगरेको कारणले िनमा�ण �यवसायीको नाममा रहेको बै� जमानत जफत गरी कालो सूचीमा
रा�नको लागी लेखी पठाउनुपन� गरी कारवाही ग�रनुपन� दे�ख�छ ।
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२२ िविवध तफ� ः

२२.१ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच�
पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। िन�न भौचरबाट ह�नु पन� भु�ानी भ�दा बढी भु�ानी असुल
गरी बे�जु दा�खला गनु� पन� �.

भौ.न
िमित

�यहोरा रकम

347-
078/2/25

गहलाम बनकसे पिहरो िनय��णमा बढी भु�ानी 589

227-
078/3/27

का�रकोट साना िकसान कृिष सहकारी सं�थाले ि�शि� मेटल उ�ोगको कोटेशन मु.अकर बाहेक
�.९७। को कोटेशन पेश गरेकोमा �.९८ का दरले खरीद गरेकोले बढी भु�ानी भएको �.

7991

ज�मा 8580

८,५८०

२२.२ नाफामूलक सं�थालाई अनुदानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ
तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ ।
जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन
साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले भौ ४३३-०७८।
३।२४ बाट क�चन बचत तथा ऋण सहकारी सं�थालाई सहकारी डेकोर सामा�ी खरीदका लािग �.५०००००। अनुदान
उपल�ध गराएका छ ।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन ।

२२.३ ता�लम स�ालनः काय�स�ालन िनद�िशका २०७७ को दफा ७.१.१५ को �स.नं.३ अनुसार �थानीय �तर (गाउँपा�लका) बाट
स�ालन ह�ने सात काय�िदनस�मको �सप िवकास ता�लममा काय�प� वापत �.३५० र क�ा स�ालन वापत �.७०० पाउने

२१,९३०



https://nams.oag.gov.np42 of 71

उ�ेख छ । िन�न भौचरह�बाट काय�संचालन िनद�िशकामा भएको �यव�था िवप�रत बढी भु�ानी �.२१९३०। असुल गरी
दा�खला गनु�पन� �.

ता�लमको नाम �िश�कको
नाम

ह�नु पन�
भु�ानी

भएको
भु�ानी

बिढ
भु�ानी
कर
पछी

भौ.१८०-०७८।३।२४ बाट उपहार वचत तथ ऋण सहकारी संथा �ल बाट
झोल साबुन उ�पादन स�ब��ध ता�लम संचालन०७८।३।१७-३।१९ को
�.१५०० का दरले भु�ानी ह�नु पन�

तुलसीराम
पाठक

18000 25000 5950

भौ.१३३-०७८।३।२० बाट �ािमण कृिष शहकारी सं�थाबाट आयोजना
गरेको ३ िदने सामुहीक तरकारी बा�ल संचालन ता�लम ३ दनको १२
क�ाको भु�ानी ह�नु पन�मा बढी भु�ानी

�ािमण
कृिष
सहकारी
सं�था

18000 36800 15980

ज�मा 21930

२२.४ भु�ानीमा करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.११५२०।अि�म कर क�ी गरेको छैन ।क�ी नै नगरेको तथा कम क�ी गरेको रकम
असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

११,५२०
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गोभौनं./

िमित
िववरण भु�ानी

रकम
करको
दर ℅

दा�खला
गनु� पन�
कर

दा�खला
गरेको
करम

कम
कर
रकम

229-
077/12/1

�हरीलाई �ो�साहन भ�ा भु�ानी 5000 15 750 0 750

354-
078/3/2

पपुलर आयवु�द बाट औष�ध खरीद पे�क� फछ�यौट 95000 1.5 1425 0 1425

206-
078/3/25

लागत साझेदा�रमा �थािनय जातका कुखुरा पालन
उम िवकास काय��म भु�ुङ आप कृिष समुह

1500000 1.5 29023 27085 1938

313-
078/1/17

िमित २०७७।११।२४ गते अ�तरा�� ीय नािद
िदवसको अवसरमा भगवित मा.िव खेल मैदानमा
संचा�लन काय��ममा भपा�इको आधारमा खच�
भु�ानीमा १५℅ कर का�नु पन�मा कम काटेको

41200 15 6180 618 5562

330-
078/3/23

का�लग�डक� �वेश �ारमा अ�ीम कर कम क�ा
गरेको

20826 1.5 3124 1279 1845

ज�मा 11520

२२.५ बढी भु�ानीः काय�संचालन िनद�िशका २०७७ को ७.१५.१.४(ख) मा सहायक �तरको ता�लम संचालन गन� काय� प� र
��तुितकरण भु�ानी िदने �यव�था छ ।वडा नं.५,६ र ७ संचालन भएको ३ िदने उपभो�ा �मता िवकास ता�लममा �शी�क
भ�ा १२ क�ाको �.१५००। कादरले �.१८०००। खच� ले�नु पन�मा �.२५५००। खच� लेखी बढी भु�ानी िदएको कर
पछीको �.६३७५। काय��म संचालक कुलराज भ�राइ सँग असुल गरी गाउँपा�लका खातामा दा�खला गनु� पन� �.

६,३७५

२२.६ अनु�पादक खच�ः साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय
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बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा खच� लेखी भु�ानी गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनुपछ� ।

भौ.िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम �

216-077/11/14 फाइबर �सरक खरीद 272499

359-078/3/4 उपा�य� सँग पोिषलो झोला काय��म 494630

317-078/1/19 �लवलाई अनुदान 10000

ज�मा 777129

२२.७ कृिष अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध
गराएको छ।
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�स नं भौचर नं िववरण रकम

१ २१८।०७८।२।६ �लाि�क टनेल ख�रद तथा िवतरण ५,४३,४२५

२ ३५६।०७८।३।२३ ७५ �ितशत अनुदानमा �लाि�क टनेल ख�रद ३,९७,५२९

३ ४४४।०७८।३।३० कृिष सामाि� ख�रद १२६३५५

४ १५२।०७८।३।२२ बारीचौर �गितिशल बा�ा पालन समुह ३,१६,८००

५ ११८।०७८।३।२४ मौलादेवी बा�ा पालन कृषक समुह १,५८,४००

६ २०४।०७८।३।२४ �ी देउराली कृिष तथा बा�ा पालन समुह ७,९९,६६८

७ २०७।०७८।३।२५ िकपट मिहला कृषक समुह ७,७२,३५०

८ २१४।०७८।११।१३ तरकारी उ�पादन काय��मको १,९४,३७८

९ ४४४।०७८।३।२७ लहरे तरकारी वालीको िव�वा उ�पादनको खच� १,८२,९८०

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 ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन
गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान
िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�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 ।
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गत आ.ब.मा िवतरण ग�रएको अनुदान रकमको उपयोिगता, उ�पादक�व तथा अव�थाको पा�लकाबाट अनुगमन गरी
�ितवेदन पेश गनु� पन�मा अनुगमन �ितवेदन पेश गरेको पाइएन

२२.८ बढी दरमा खरीदः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो
खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । िन�न भौचरबाट िहउँदे घाँसको िवउ खरीद गदा�
�ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र भु�ानी ह� ँदा पा�लकालाई �.१३५४०। बढी �ययभार परेको छ ।

भौ.िमित घाँसको नामा ख�रद दर �ज�ा दर प�रमाण फरक दर बढी भु�ानी

40-077/9/29 भेच घास खरीद 245 200 150 45 6750

२२.९ �यान िवल वेगर ख�रदः भौ१५३-०७८।३।२२ बाट सटुका बा�ा पालन कृषक समुहलाई लागत साझेदारी बा�ा �व��न
काय��ममा �.१५८४००। भु�ानी भएको छ । �यान िवल वेगर िशवालय कृिष तथा पशुपालन फम� का�लग�डक� बाट एकै
पटक ५० माउँ पाठी �.२६१०००।मा खरीद गरेको पाइयो । संझौतामा बा�ा ख�रद �कृयामा ख�रद सिमित बनाइ वा
सहजताका लािग �ित कृषक ५ गोटाका दरले कृषक आफैले �जनन यो�य बा�ा खरीद ग�र समुह माफ� त िवल भपा�इ पेश गन�
उ�ेख भएता पिन �यान िवल वेगर िशवालय कृिष तथा पशुपालन फम� बाट खरीद गरेको िनयम स�बत दे�खएन ।

२२.१० काय��म �यव�थापनमा बढी खच�ः गाउँपा�लका चालु भौ.४०-०७७/९/२९ बाट घाँसको िवउ खरीद ज�मा खच� �.१२५०००।
भएकोमा �.९२०००।को िवउ खरीद र �.३३०००। को �यव�थापनमा खच� गरेको पाइयो ।काय��म िशषा�कमा छु�ाएको
बजेट म�य २६.४℅ �यव�थापनमा खच� गरेको पाइयो । �यव�थापनमा कम र काय��ममा बढी खच� गन� तफ�  पा�लकाले �यान
िदनु पन� दे�ख�छ ।

२२.११ ��ताव अनुसारको काय� नभएकोः मकैको िवउ पकेट ५०℅  अनुदान काय��म अ�तग�त िकपट िमहला कृषक समुहलाई
भौ.२०७-२०७८।३।२५ बाट �.७७२३५०। भु�ानी भएको छ । कृषक समुहले प�रयोजनाको ��वकृत कृयाकलापह� र
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लागत अनुमान �.१६२२०००। को पेश गरेको �थयो । मेटल �सट िवन २० को �.१६००००। लागत अनुमान पेश गरेकोमा
कृषक समुहले ख�रद गरेको पाइएन ।लागत अनुमानमा समावेश ग�रएको सामान ख�रद िवना समुहले �.१५४४७००। को िवल
भपा�इ पेश गरी ५०℅ अनुदान �.७७२३५०। भु�ानी भएको छ। लागत अनुमान अनुसार काय� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान
िदनु पद�छ ।

२३ ता�लम र पा�र�िमकः

२३.१ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (८०४४३५०३५०१)

ता�लम स�ालनः काय�स�ालन िनद�िशका २०७७ को दफा ७.१.१५ को �स.नं.३ अनुसार �थानीय �तर (गाउँपा�लका) बाट
स�ालन ह�ने सात काय�िदनस�मको �सप िवकास ता�लममा काय�प� वापत �.३५० र क�ा स�ालन वापत �.७०० पाउने
उ�ेख छ । तप�सलका सं�थाले स�ालन गरेको �सप िवकास ता�लममा �ितक�ा �.१५०० दे�ख ३००० का दरले भु�ािन
ग�रएको छ । स�ा�लत ता�लममा सहभागी �िश�क, �िश�ण िवषय, समयता�लका, काय�प� पेश गरेको दे�खदनै । काय�प�
वेगर मापद�डले तोकेको दरभ�दा बढी ह�ने ग�र भु�ानी ग�रएको छ । काय�स�ालन िनद�िशका मापद�ड वेगरको भु�ानी
िनयमस�मत नदे�खएको �.

१५५,२००
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ता�लम िवषय �िश�क क�ा/सं�या भु�ानी दर ह�नुपन� दर फरक रकम

कुवाकोट साना िकसान कृिष सहकारी (१७९-०७८/३/२४)

�याउ खेती ता�लम गोपाल �साद िघिमरे २० 1500 700 16000

मिहला सेवा बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था �ल. 0

�याउ खेती ता�लम िशव �साद ढकाल 7 3000 700 16100

सूय� �साद अ�धकारी ७ 3000 700 16100

सहभागी २० 3500 500 60000

सूय�दय वचत तथा �रन सहकारी सं�था 0

�याउ खेती ता�लम ई�वरी �साद ढकाल 7 3000 700 16100

ह�म बहादरु कुमाल 7 3000 700 16100

क�चन वचत तथा �रन सहकारी सं�था (१६२-०७८/३/२३) 0

�याउ खेती ता�लम अनुप पौडेल ४ १५०० 700 3200

िशव �साद लािमछाने ४ १५०० 700 3200

िमलन द�ुध सहकारी सं�था �ल. 0

भै�सपालन ता�लम वस�त कुमार अ�धकारी 4 1500 700 3200

लेखनाथ अया�ल 4 1500 700 3200

रमेश अया�ल 4 1200 700 2000
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24200 7500 155200

२३.२ करार कम�चारी पा�र�िमकः एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या, २०७४ मा पँूजीगत िशष�कमा िविनयो�जत
वजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई यूिनट संचालनमा अ�धकृत छैटौ �तरका करार
कम�चारी �ी भागीरथ अ�धकारीलाई मा�सक �.३४,५००.०० का दरले १२ मिहना र दशै खच� समेत �.४,४८,५००.००
पंू�जगत खच� (उपिशष�क नं. ३११३५) बाट खच� ग�रएको छ । करार कम�चारीको पा�र�िमक चालु िशष�कको सेवा परामश� खच�
(उपिशष�क नं.२२४१३) बाट खच� ले�नुपन�मा पंू�जगत िशष�कबाट खच� ग�रनु िनयमस�मत नदे�खएको �

४४८,५००

२४ उपभो�ा सिमित तफ� ः

२४.१ काय� स�प� वेगर भु�ानीः बा�ापालन काय��म ८०℅ अनुदान काय��म च�डी भ��याङ कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड लाई
�.२०७५०००। ��तव पेश गरेकोमा पा�लकाको �.१००००००। र समुहको �.१०७५०००। रहने गरी िमित २०७८।३।६
मा संझौता भएको �थयो ।संझौतमा िनमा�ण काय� स�प� भइसकेपछी पा�लकाले एकमु� �.१००००००। उपल�ध गराउने
उ�ेख छ । ��तावमा ४३ वटा खोर �ित खोर �.२००००।का दरले �.८६००००। रकम कृषकले �यहोन� उ�ेख
भएबमो�जम संझौता भएको छ । खोरको काय� स�प� �ितवेदन पेश वेगर �.१००००००। भु�ानी भएकोले खोर िनमा�णको
काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

८६०,०००

२४.२ कृषक समुहलाई बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच�
गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ ।पा�लकाको ८०℅ लागत साझेदा�रमा
�थािनय जातका कुखुरा पालन उ�म िवकास काय��ममा भु�ुङ आप कृिष समुह ��तव अनुसार पा�लकाको �.१५०००००।
र कृषक समुहले �.३७५०००।गरी ज�मा �.१८७५०००। ��ताव पेश गरेको छ ।समुहमा ३ िदने आधारभूत कुखुरापालन
�थलगत ता�लममा पा�लकाले �.२५८००। उपल�ध गराउने गरी संझौता भएकोमा सो ता�लम संचालन वेगर ता�लम खच�
�.२५८००। समेत गरी �.१५०००००। उपल�ध गराएको छ । ता�लम संचालन वेगर भु�ानी िदएको �.२५८००। बे�जु
खातामा दा�खला गनु� पन� �.

२५,८००



https://nams.oag.gov.np50 of 71

२४.३ कृिष सामा�ी 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� सोझै 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 । पा�लकाले
िमिनटेलर ५० ℅  अनुदनमा भौ.१५२-०७७।१२।१३ बाट �.२२७००००। खच� लेखेको पाइयो । ५६ वटा िमिन टेलर
�.८००००। का दरले र ५ वटा �.९२०००। का दरले ज�मा �.४९४००००।मा फाम�स� �े�ड ए�ी सोलुसन काठमा�डौ बाट
खरीद गरेको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था अनुसार �ित�पधा��मक िव�धबाट खरीद गरी खच� िमत�ययी बनाउने तफ�
पा�लकाले �यान िदनु पद�छ । साथै ५६ कृषकलाई �ित कृषक �.४००००। र ५ कृषकलाई �ितकृषक �.४६०००। का दरले
अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । अनुदान उपल�ध गराउँदा समानुपाितक िहसावले उपल�ध गराउने तफ�  पा�लकाले �यान
िदनु पन� दे�ख�छ ।

२४.४ उपभो�ा सिमितबाट एक करोड भ�दा बढी िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१क) मा
उपभो�ा सिमतीबाट गराउने एक करोड स�मको िनमा�ण काय�मा लागत अनुमान तयार गदा� एक करोड स�म मु�य अिभवृि�
कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेत समावेश ह�ने छ भ�े �यव�था रहेको छ । भगवती नमुना
मा�यामीक िव�ालयलाइ नमुना िव�ालय अ�तग�त �.१५००००००। बजेट िविनयोजन भएकोमा िनमा�ण काय�को ओभरहेड र
क��ट�जे�सी समेत समावेश गरी �.११५७८५७५ को लागत अनुमान कायम भएकोमा भौितक िनमा�ण काय�मा
�.९९९६६११।र शैि�क तथा �यव�थापन सुधारमा �.५००००००।गरी ज�मा �.१४९९६६११। खच� भएको छ ।
िनयमावलीको �यव�था िवपरीत ठूलो रकमको र जटील काम उपभो�ा सिमतीबाट गराउँदा गुण�तरीय भएको भ� सिकने
अव�था रहेन । ठूलो रकम ठे�का िव�धमाफ� त गराउनु पन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँनु िनयमवाली िवप�रत भएकोले
िनयमावलीको पालनातफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२५ न�स�मा फरकः

२५.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य
कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स�
PCC. work for structure 1:2:4 M 15 (S.N.20.2, page20.1) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग

२०२,०२९
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(DUDBC) को न�स� D1 ७-२ (घ) �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा DUDBC को
न�स� �योग गरेको कारणले द�, अद� कामदार बढी सं�या र वालुवामा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग
भएको कारणले बढी भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम
िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

उ.स. को
योगदान
(�ितशतमा)

भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ १०-०७७/८/८ मडिकला
आधारभुत बाटो
िनमा�ण

21.56 14 14229.5 10623.9 66853.59

२ २१२-०७७/१/१५ आधारभुत
िव�ालय िमिम�
बाटो िनमा�ण

32.63 15.95 14229.5 10623.9 98885.44

३ ३६४-०७८/३/२४ आलमदेवी म��दर
पँह�च माग�

25.6 21.49 12429.5 10623.9 36289.96

ज�मा 202029

२५.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य
कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स�
Stone masonary 1: 6 (S.N.2६.३, C page 2६-२ ) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग (DUDBC)

को न�स� D6 ६क १-३ �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा (DUDBC) को न�स� �योग
गरेको कारणले द�,अद� कामदार बढी सं�या र वालुवा, �समे�टमा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग भएको
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कारणले बढी भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम
िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

उ.स. को
योगदान
(�ितशतमा)

भु�ानी दर ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ २४४-०७८/३/२ ��वेणी ठाटी
भ�या� रानीघाट
मो वा

81.97 12.69 9559.8 7910.12 118064

२ ३२३-०७८/३/२३ जैपते ईलु�ा बाटो
िनमा�ण

30.8 14.23 9624.37 7910.12 45286

३ ४२६-०७८/३/२८ वरडाडा भल
�यव�थापन माग�

16.5 21.87 10775.31 7910.12 36936

ज�मा 200286

२५.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य
कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स�
PCC. work for structure 1:3:6 (S.N.20.1, page20.1) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग
(DUDBC) को न�स� D1 ७-२ (ग) �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा DUDBC को
न�स� �योग गरेको कारणले द�, अद� कामदार बढी सं�या र वालुवामा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग
भएको कारणले बढी भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम
िनयमानुसार असुल गनु�पन� �..

११७,२७८
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

उ.स. को
योगदान
(�ितशतमा)

भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ २४४-०७८/३/२ ��वेणी ठाटी
भ�या� रानीघाट मो
वा

25.12 12.69 10656.9 8605.35 44995

२ २९८-०७८/३/३० भु�टु� दे�ख िदही
बारी िदगाम मौलाकोट
सडक

24.21 19.93 10656.9 8605.35 39769

३ ८७-०७७/१०/२९ पालीचौर-वारीचौर
सडक नाली िनमा�ण

18.15 12.68 10656.9 8605.35 32514

ज�मा 117278

२६ लाभ�ाही समुदाय माफ� त काय�ः

२६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य
कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स�
Stone masonary 1:4 (S.N.26.3 B, page 26.1 ) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग (DUDBC)

को न�स� D6 (६क) १-२ �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा DUDBC को न�स� �योग
गरेको कारणले द�,अद� कामदार बढी सं�या र वालुवा, �समे�टमा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग भएको
कारणले बढी भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम
िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

१८८,३२७
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

उ.स. को योगदान
(�ितशतमा)

भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ २४४-०७८/३/२ ��वेणी ठाटी
भ�या� रानीघाट मो
वा

82.33 16.69 10434.3 8440.1 136780

२ २५१-०७८/३/७ भु�टु� ��वेणी
सडक

29.02 10.1 9262.01 8440.1 21443

३ ३६४-०७८/३/२४ आलमदेवी म��दर
पँह�च माग�

16.5 21.87 10775.3 8440.1 30104

ज�मा 188327

२६.२ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (३६५००१०४३)

अनुगमन मू�या�नः �थािनय पूवा�धार िवकास िनयमावली,२०७७ को िनयम १५ अनुसार काया��वयन ग�रने आयोजनाको
अनुगमन गन� �ज�मेवारी संयोजकको ह�ने र संयोजकले काय��म �भावकारी वनाउन एक जना �ितिन�ध अनुगमनको लागी
तो�न स�ने �यव�था छ । यसरी तोिकएको �ितिन�धले अनुगमन गरी स�व��धत �थानीय तह, िनद�शक सिमित, र
संयोजकलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदनुपन� �यव�था छ । �थािनय पूवा�धार िवकास काय��मबाट ३ वटा योजनामा
�.५४,९५,५००.०० खच� भएको छ । योजनाको काया��वयनका स�व�धमा अनुगमन गरी �थानीय तह, िनद�शक सिमित, र
संयोजकलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदएको दे�खएन । जसले गदा� काय��म काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन सकेको
दे�खएन। िनयिमत �पमा अनुगमन गरी �ितवेदन �दान ग�रनु र �ितवेदनले िदएका सुझाव स�व��धत उपभो�ा सिमित, िनमा�ण
�यवसायी र �थानीय तहले काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

२६.३ हेभी इ��वपमे�टको �योग — 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
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�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
पाइयो । तर िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित
�लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।हेभी ई��वपमे�ट �योग भएको केही योजनाह� िन�न
रहेका छन् ।

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िवल रकम भु�ानी रकम हेभी मे�सनमा खच�

१४२-०७७/११/६ वो�दी गो�दी पोखरडाडा सडक 1032998 1032998 1032998

१३२-०७७/१२/४ वडा नं. १ मोटरबाटो सरसफाई 609209 602497 602497

२६२-०७८/३/१३ जैपते वारीचौर टलेहवा सडक 1627425 1297574 1631499

३३४-०७८/३/२३ कोटाकोट मोटरबाटो 803490 635350 805749

३७५-०७८/३/२४ िकपट �सददु� सडक 904892 723008 904001

३८२-०७८/३/२४ व�ैा भ��या� वारीचौर सडक 815865 679000 645503

ज�मा 5793879 4970427 5622247

२७ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२७.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको
िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी
लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा
स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक
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सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत
अ�ाव�धक नगरी यो वष� �. ७५८७९७०८।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण
ग�रएको २ वटा वडाह� वडा नं . १, ३ र ४ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख
ग�रएको छन्ः

२७.२ िन�कृय खाता तथा लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३ (५) अनुसार सामा�जक
सुर�ा खाता स�ालन गन� व�क तथा िव��य सं�थाले खाताह� म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ�
िदनुपन� र काय�िव�धको दफा २६ (३) अनुसार एक आ�थ�क वष� स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक व�कबाट अनुसूची ११ वमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन
गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ु भएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� नभएको पाइएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित
स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भू�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । �च�लत काय�िव�ध
अनुसार व�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय खाता तथा लगत क�ा गरेको िववरण उपल�ध नगराएकाले िवत�रत रकम यिकन
ह�न सकेन । पा�लकाले व�कबाट सो िववरण �लई लगत क�ा तथा अ�य �कृया पूरा गरी भ�ा िवतरण काय�लाई यथाथ�परक
बनाउनुपद�छ ।

२७.३ रकम िफता�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ दफा २६ (२) अनुसार �थानीय तहबाट िवतरण गन�
सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम तोिकएको आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा वा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ह�न नसकेमा वा �थानीय
तहमा नगद मौ�दात भएमा आ�थ�क वष�को अ��यमा सो रकम स�ब��धत संघीय सरकारको िविनयोजन खातामा कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयले तोिकिदए बमो�जम ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सो अनुसार नगरी ब�कबाट भ�ा
िवतरण प�चात बाँक� रहेको �.७००७३३।- लेखापरी�णको �ममा िफता� दा�खला भएको छ ।

२७.४ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएकोः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १२ मा िवभागले
�थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच
�णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन
सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी
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स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह�
१, ३ र ४ को परी�ण गदा� पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.१६६८०००।- भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै
नभएको हो पा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�मा लाभ�ाहीको िववरण समेत अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण
ग�रनुपद�छ ।
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�स.

नं.

सामा�जक
सुर�ाको
िक�सम

�य. प. नं. नाम �ल� ज�म िमित वडा ना.�.नं भ�ा

१ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१२०५१९००१९२ नम�ता पा�डे मिहला २०१२-०५-१९ १ 291 24000

२ िवधवा २०२१०५१८००१७९ िभम कुमारी
खनाल

मिहला २०२१-०५-१८ १ 291 24000

३ िवधवा २०२७०६०४००७७८ िभम कुमारी
�वमै

मिहला २०२७-०६-०४ १ 373 24000

४ िवधवा २०२७०६०४००१६६ िभमा
कुमा�र
दला�िम

मिहला २०२७-०६-०४ १ 373 24000

५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९००१०५०१३२९ िनत बहादरु
सोमै

पु�ष १९९०-०१-०५ १ 3907 36000

६ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९८५०५१८००१२७ भ� बीर
सोमै

पु�ष १९८५-०५-१८ १ 3907 36000
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७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९०१११३००२०९ गंगी सोमै मिहला १९९०-११-१३ १ 6623 36000

८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०३१५०१६७७ याम बहादरु
चाैतारे

पु�ष १९९६-०३-१५ १ 6623 36000

९ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१७०५२२००१२२ छली कला
गाहा

मिहला २०१७-०५-२२ १ 8478 24000

१० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००३०५११०१३११ तुिन सरा
राना

मिहला २००३-०५-११ १ 8712 36000

११ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०११०५२३००३९४ पुन� सुनार मिहला २०११-०५-२३ १ 8712 24000

१२ जे�
नाग�रक

२००४१२११०१७७८ डमर कुमारी
पुन

मिहला २००४-१२-११ १ 8791 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१३ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१३०१२०००२२१ रेनु कला
िब�वकमा�

मिहला २०१५-०१-२० १ 8791 24000

१४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००७०५१७०१३८४ कृ�ण
कुमारी घ म

मिहला २००७-०५-१७ १ 8898 30000

१५ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०११०४०३०४६६४ धन कुमारी
�े�

मिहला २०११-०४-०३ १ 8898 24000

१६ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१६०५१९००७६३ िभम कुमारी
सुनार

मिहला २०१६-०५-१९ १ 8918 24000

१७ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१६०५१९००७३३ िभम कुमारी
सुनार

मिहला २०१६-०५-१९ १ ८९१८ 24000

१८ जे� १९९३०५२४००१७८ गाैरी थापा मिहला १९९४-०५-२४ १ 9574 36000
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नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९२०५२४००१४७ िव�णा थापा मिहला १९९२-०५-२४ १ 9574 36000

२० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००३१०२४००६४७ पुण� �संह
घित� मगर

पु�ष २००३-१०-२४ १ 9681 36000

२१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००४०५२४०११७१ भुवा�ती
गाहा

मिहला २००४-०५-२४ १ 9681 36000

२२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०५१८००२३१ भुना सोमै मिहला १९९६-०५-१८ १ 36000

२३ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२००८०५१७००१२९ नरीकला
साक�

मिहला २००८-०५-१७ १ 24000
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२४ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१४०५१७००१९२ कु�ती देवी
सुबेदी

मिहला २०१४-०५-१७ १ 24000

२५ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२००८११२६००१६९ िमना कुमारी
सा�

मिहला २००८-११-२६ १ 24000

२६ िवधवा २०१८०७२२०००७४ वा�लका
कोइराला

मिहला २०१८-०७-२२ १ 24000

२७ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१२०११५०६७८२ खगीसरा
राना

मिहला २०१२-०१-१५ ३ 14879 24000

२८ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०११०४२९०००८९ खगीसरा
राना

मिहला २०११-०४-२९ ३ 14879 24000

२९ िवधवा २०२५०४०८०००३४ मन कुमारी
राना

मिहला २०२५-०४-०८ ३ 5878 24000

३० िवधवा २०१९०४२८००१४२ िमिनकला
पा�डे

मिहला २०१९-०४-२८ ३ 5878 24000
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३१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००२०५०८०३५९६ भवानीशँकर
पा�डै

पु�ष २००२-०५-०८ ३ 6433 36000

३२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०४१५०७८२८ यमकला
पा�डे

मिहला २००६-०४-१५ ३ 6433 36000

३३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००२०५०८००७०९ �लला पा�डे मिहला २००२-०५-०८ ३ 6440 36000

३४ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१२०४१००३७३५ �सतला
पा�डेय �ेि�

मिहला २०१२-०४-१० ३ 6440 24000

३५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०५१८००२६४ च� बहादरु
पा�डे

पु�ष १९९६-०५-१८ ३ 6441 36000

३६ जे�
नाग�रक

२००३०५०८०४४६९ ह�मका�ती
पा�डे

मिहला २००३-०५-०८ ३ 6441 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

३७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००००५०९००७२७ चुरामणी
आले

पु�ष २०००-०५-०९ ३ 6450 36000

३८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०५०८००८१८ िपमला देिब
पा�डे

मिहला २००१-०५-०८ ३ 6450 36000

३९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००००५०८००७६२ अन�त
�साद पा�डे

पु�ष २०००-०५-०८ ३ 6472 36000

४० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०५०८००३८४ �खमान�द
पा�डे

पु�ष १९९६-०५-०८ ३ 6472 36000

४१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००७०५०९००२८४ िबना पा�डे मिहला २००७-०५-०९ ३ 6487 30000

४२ जे� २००८०५१४००२१७ ह�मका��त मिहला २००८-०५-१४ ३ 6487 24000
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नाग�रक
एकल
मिहला

पा�डे

४३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५०४१२०३४२३ नरमित
िब॰क॰

मिहला २००५-०४-१२ ३ 6733 36000

४४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००४१२२७०२०७९ नैिन कला
थापा

मिहला २००४-१२-२७ ३ 6733 36000

४५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९४०४२९००१३७ रेउ�ट �सं
सुनार

पु�ष १९९४-०४-२९ ३ 36000

४६ पूण�
अपा�ता
भ�ा

२०५०१२१४०००५८ टोप बहादरु
राना

पु�ष २०५०-१२-१४ ३ 36000

४७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८०४२४००१७५ जानुका
पा�डे

मिहला १९९८-०४-२४ ४ 1419 36000

४८ जे� १९९८०४१५०१०४४ थान बहादरु पु�ष १९९८-०४-१५ ४ 1419 36000
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नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

थापा

४९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०८१५०५६२५ ओम बहादरु
थापा

पु�ष २००६-०८-१५ ४ 5120 36000

५० जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१५०४२४०००६५ िह�रकला
पा�डे

मिहला २०१५-०४-२४ ४ 5210 24000

५१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०२२७००२९६ देव �पा
पा�डे

मिहला १९९६-०२-२७ ४ 5753 36000

५२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९७१२१०००५९६ िभमीसरा
राना

मिहला १९९७-१२-१० ४ 5753 36000

५३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९८६०११९०००८४ सु�तली दमै मिहला १९८६-०१-१९ ४ 837 36000
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५४ िवधवा २०२५०६०१००११७ सीता
कुमारी राना

मिहला २०२५-०६-०१ ४ 837 24000

ज�मा 1668000

२८ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले ढु�ा िगि� तथा वालुवा संकलन काय�मा ब�दोब�त गरेको १४ वटा आ�त�रक आय ठे�काको लागी सूचना
�काशन गरेकोमा ४ वटामा मा� ठे�का लागेको दे�ख�छ ।१३ वटा घाटमा सोझै वाता�बाट ठे�का व�दोव�त गरेको दे�ख�छ । सोझै �यि�सँग स�झौता गरी
आयको ७० �ितशत पा�लका र ३० �ितशत �यि�ले पाउने गरी स�झौता गरी काय� गराएको छ । ब�दी बगर घाटमा आईईई नगरी उ�खनन काय� ग�रएको छ
। अनुमािनत आयको तुलनामा ४१.१२ �ितशत मा� आ�दानी भएको दे�ख�छ । ठे�का आ�ान गदा� पिन कुनै ठे�का पन� नआएको कारणले सोझै �यि�सँग
स�झौता गरी गराउदा कम आ�दानी ह�न गएको पा�लकाको भनाई रहेको छ । ढु�ा िगि� तथा वालुवा संकलन काय�मा अनुमािनत आय अनुसारको आ�दानी
गन�तफ� पहल गनु�पन� दे�खयो ।यथाथ� आयको िववरण िन�न अनुसार रहेको छ ।
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�स.नं. घाट/�े� ठे�का/सोझै काय� अनुमािनत आय यथाथ� आय �ितशत

१ आधीखोला कालीग�डक� आ�धमुहान ठे�का 568506.9 630895 110.97

२ �रडी घाट ठे�का 1538067 1948790 126.7

३ अ�वा घाट ठे�का 431933 494563.3 114.5

४ बा�टारी घाट ठे�का 910796.4 1042862 114.5

५ छोडुवा घाट सोझै वाता��ारा 1543401 114863 7.44

६ छमतु� घाट सोझै वाता��ारा 1538067 220759 14.35

७ अघ�ली िशशाखोला घाट सोझै वाता��ारा 995624.2 85400 8.58

८ �यघुा घाट सोझै वाता��ारा 454129.8 35868 7.9

९ शेराफाट सोझै वाता��ारा 607669.8 44964 7.4

१० ब�दी बगर सोझै वाता��ारा 0 83351 0

११ का�े घाट सोझै वाता��ारा 266583.4 195790 73.44

१२ रानी घाट सोझै वाता��ारा 1156228 0 0

१३ िदवल घाट सोझै वाता��ारा 1441818 182756 12.68

१४ दलैातु� घाट सोझै वाता��ारा 443216.6 42273 9.54

१५ टंलेहवा सटाक घाट सोझै वाता��ारा 470273.6 4697 1

१६ बारीचौर घाट सोझै वाता��ारा 585989.8 342454 58.44
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१७ बे�टारी घाट सोझै वाता��ारा 546936.1 81130 14.83

ज�मा 13499241.46 5551415.32 41.12

२९ अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ुफ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ४(२)(घ) मा बे�ज ुफ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा �न�नानसुार स�पर��ण ग�रएको छ ।
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आ.व. वे�जू दफा नं. बे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

2076/077 19 बैदेिशक �मण दशौ गाउँसभाबाट िनयिमत 595800 595800

2076/077 39 टु�ा पा�र ख�रद दशौ गाउँसभाबाट
िनयिमत

1920479 1920479

2076/77 42 टु�ा पा�र ख�रद दशौ गाउँसभाबाट
िनयिमत

1158767 1158767

2076/77 49 बोलप� बेगर ख�रद दशौ गाउँसभाबाट
िनयिमत

1440000 1440000

2076/77 50 सो�ै ख�रद दशौ गाउँसभाबाट िनयिमत 1500000 1500000

2076/77 61 सो�ै ख�रद दशौ गाउँसभाबाट िनयिमत 1768000 1768000

2075/76 16 मु�य अिभबृ� कर समायोजन �माण पेश
आिद�य क�स�टे�सी

77350 77350

2075/76 16 मु�य अिभबृ� कर समायोजन �माण पेश
सर�वित िनमा�ण सेवा

27664 27664

2075/76 18 दोहोरो सुिवधा असुल ग�र गा.पा खाता
दा�खला

99830 99830

2075/76 19 बैठक भ�ा गा.पा खाता दा�खला िद�लप
िव�वकमा�

25500 25500

भूपित पा�डे 30600 30600

ने� �साद पा�डे 20400 20400

अजु�न �साद ितवारी 34000 34000

राम �साद �यौपाने 20400 20400
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कुलराज भ�राई 40800 40800

2075/76 38 सभ� काय�को ओभरहेड भु�ानी गा.पा
खातामा दा�खला

48596 48596

2075/76 43 का�लग�डक� िनमा�ण सेवालाई बढी दरमा
भु�ानी रकम गा.पा खातामा दा�खला

5208 5208

2076/77 34 Earth work Excavation मा बिढ भु�ानी

गा.पा खाता दा�खला

292004 292004

2076/77 27 दोहोरो ढुवानी भु�ानी (असुली/�माण) 3300 16950 20250

ज�मा 520808 221794 8383046 9125648

३० अ�ाव�धक बे�जुः
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू 
(E=A-B+C+D)

12928 9126 7229 0 11031


