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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सूय�गढी गाउँपा�लका, नुवाकोट , सुय�गढी गाउँपा�लका , नुवाकोट

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख धने��     भुजेल २०७८-१०-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख य��वर     पा�डे २०७७-४-१ २०७८-९-१३

लेखा �मुख महेश   राज   शमा� २०७७-४-१

बे�जु रकम ६३,३५८,०१४

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,८०,५५,९९०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २४,७४,६७,५४० चालु खच� १९,७९,६९,४७३

�देश सरकारबाट अनुदान ५,६२,२९,००० पँूजीगत खच� १४,३२,३७,६०५

राज�व बाँडफाँट ६,५०,५८,५१० िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ०

अ�य आय २,५६,००,०००

कुल आय ३९,४३,५५,०५० कुल खच� ३४,१२,०७,०७८

बाँक� मौ�दात ६,१२,७२,६४७
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाँउ पा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर�
नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाँउपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस  पा�लका अ�तग�त ५ वडा, २९ सभा सद�य, १५।६१ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८ हजार २५ जनसं�या रहेको छ ।

२ संिचत कोष
     �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम गाँउपा�लकाले�ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय �हसाबको आ�थ�क
वष�
207७/7८को कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छः

िशष�क िट�पणी बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख)  ३९,४३,५५,०५० ३७,४४,२३,७३५.०३  ३७,४४,२३,७३५.०३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने)  ३६,८७,५५,०५० ३६,३०,२३,७३५.०३ ० ३६,३०,२३,७३५.०३

११००० कर ११ ६,५०,५८,५१० ६,३६,२७,१९५.०३ ० ६,३६,२७,१९५.०३

१३००० अनुदान  ३०,३६,९६,५४० २९,९३,९६,५४० ० २९,९३,९६,५४०

संघीय सरकार १२ २४,७४,६७,५४० २४,७४,६७,५४० ० २४,७४,६७,५४०

�देश सरकार १२ ५,६२,२९,००० ५,१९,२९,००० ० ५,१९,२९,०००

अ�त�रक �ोत १२ ० ० ० ०

१४००० अ�य राज�व  ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि�  २,५६,००,००० १,१४,००,०००  १,१४,००,०००

िवतरण गन� बाक� राज�व  ० ० ० ०

कोषह�  १,५१,००,००० १,१४,००,००० ० १,१४,००,०००

धरौटी  ० ० ० ०
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संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म १,०५,००,००० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ)  ४३,९५,२१,४५२ ३४,१२,०७,०७८.६१  ३४,१२,०७,०७८.६१

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट)  ४१,३९,२१,४५२ ३३,१८,५२,०७८.६१  ३३,१८,५२,०७८.६१

   २१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ४,३२,८८,५४० ३,२६,७६,३०९.५८ ० ३,२६,७६,३०९.५८

   २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ७,३६,००,००० ५,२१,३१,७९१.२५ ० ५,२१,३१,७९१.२५

   २५००० सहायता (Subsidy) १८ ७,३४,०२,००० ६,७८,९९,४९०.९० ० ६,७८,९९,४९०.९०

   २६००० अनुदान १८ ६३,१७,५०० ६३,१७,५०० ० ६३,१७,५००

   २७००० सामा�जक सुर�ा १८ ९६,५२,०५३ ९१,०९,०३३ ० ९१,०९,०३३

   २८००० अ�य खच� १८ २,०५,६७,५३८ २,०४,८०,३४८ ० २,०४,८०,३४८

   ३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १८ १८,७०,९३,८२१ १४,३२,३७,६०५.८८ ० १४,३२,३७,६०५.८८

घ. अ�य भू�ानी  २,५६,००,००० ९३,५५,०००  ९३,५५,०००

कोषह�  १,५१,००,००० ९१,००,००० ० ९१,००,०००

धरौटी  ० २,५५,००० ० २,५५,०००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म  १,०५,००,००० ० ० ०

ङ. यो वष�को बचत (�युन)  (४,५१,६६,४०२) ३,३२,१६,६५६.४२  ३,३२,१६,६५६.४२

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या)   २,८०,५५,९९०.६७  २,८०,५५,९९०.६७

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च)  (४,५१,६६,४०२) ६,१२,७२,६४७.०९  ६,१२,७२,६४७.०९
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ब�क तथा नगद बाक� २४  ६,१२,७२,६४७.०९  ६,१२,७२,६४७.०९

माथी ��ततु ग�रएको �था�नय संिचत कोष �यव�थापन �णाल� को म. ले.प. फा. नं. २७२ ले नसमेटेका कारोवार �न�नानसुार छन।्

�. सं. बजेट मुल िशष�क िनकाशा खच�

१ �थािनय पुवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म �३०२��१ �३०२��१

२ �देश पुवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म २�६९�४६ २�६९�४६

३ ग�रबसंग िवशे�वर काय��म �००३�६ �००३�६

४ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६१४�१००० ६१४�१०००

ज�मा ७०१२४०५३ ७०१२४०५३
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३ िव�ीय िव�लेषण 

�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 नगरपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न  गरेता पिन सबै आ�थ�क
कारोबारलाई समे�न सकेको दे�खएन । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।
१) ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णालीढाँचाको �ितवेदनले यस वष�को आय � ३७ करोड  ४४ लाख  २३ हजार  र गत वष�को मौ�दात �. २  करोड ८०  लाख ५५  हजार समेत ज�मा �.  ४० करोड  २४
लाख ७८  हजार र कुल भु�ानी �. ३४  करोड  १२ लाख  ०७ हजार देखाई �. ६ करोड १२ लाख ७१  हजार मौ�दात रहेको दे�ख�छ ।
२) पा�लकाले पेश गरेको म ले प फारम नं २७२ मा अ�तर िव�ीय ह�ता�तरण बाट �ा�  गरी खच� भएको �  करोड  लाख  हजार को आ�दानी र खच� िशष�कमा समावेश भएको दे�खएन ।
३) पा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (SUTRA)लेदेखाएको आय-�यय िवचको फरक स�ब�धमा कारण र आधार  ��तुत गरी लेखा िट�पणी सिहत खुलासा गरेको छैन । 

४) पा�लकाको कुल आ�त�रक आय � २९ लाख १३ हजार रहेकोमा �थानीय संचीत कोष �णालीको म ले प फारम नं २७२ को आ�त�रक आय महलमा आ�दानी शु�य जनाएको ह�दा आ�दानी बा�नुपन� �

२,९१३,१०४

४ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०7७ को िनयम    बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । �ा� िववरण अनुसार आषाढ मिहनामा मा�  १७ करोड ६८ लाख ०६ हजार खच� भएको दे�ख�छ। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा अनुगमन �भावकारी नभई कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प चौमा�सक �यव�थापन गरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. खच�
शीष�क

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

चौमा�स
क

दो�ो
चौमा�स
क

ते�ो
चौमा�स
क

1 सवै ३३१८५
२

५७०९७  ३५१३
८

 २३९६
१६

१७६८०
६

५ अनुदान रकम िफता� 

संघीय तथा सामा�य �शासन म��ालय जारी प�ानुसार संघीय तथा �देश �ा� शसत� , िवशेष  .  समपुरक तथा अ�य अनुदानबाट �ा� रकमम�ये खच� भइ आ व को अ�तयमा बाँक� रहेको रकम स�व��धत संघ तथा �देश
संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । जसअनुसार पा�लकाे यस वष� संघीय सरकारबाट � १६ करोड ८९ लाख ६७ हजार   अनुदान �ा� गरेकोमा � १२ करोड ९३ लाख ९५ हजार   खच� गरी बाँक� रहेको �
३ करोड ९५ लाख ७१ हजार     र �देश सरकारबाट �ा� अनुदान � ४ करोड १९ लाख ९२ हजार  �ा� भएकोमा � ३ करोड ०४ लाख ०६ हजार खच� गरी बाँक� रहेको � १ करोड १५ लाख ५७ हजार   गरी ज�मा �
५ करोड ११ लाख ५७ हजार संघीय तथा �देश खातामा पठाउनुपन�मा पा�लकाले � ५ करोड १० लाख  ७८ मा� िफता� पठाई � ७९ हजार १७८    कम िफता� गरेको ह�दा बाँक� रकम िफता� गरेको �माण पेश गनु�पन� �

७९,१७८
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६ खाता शु�य नभएको 
�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  दा�खला गनु�पन�मा �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
पेश गरेको िववरण अनुसार आ व अ��यमा आ�त�रक राज�व खातामा � ४१३१०४ ,  चालु जोर बष� खातामा � ४०४३७७०५ र पँु�जगत जोर वष� खातामा � ३१४१५८६१ गरी �  ७२२६६६७० बाँक� रहेको छ ।
िनयमानुसार खाता िनल बनाएर बाँक� रकम संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

७ उपदान कोष 

क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१(१) मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत�  स�व�धी कानून बमो�जम अवकास ह�दा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण
औष�ध लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकास कोष �थापना गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को िनयम ९१(२) अनुसार 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 । नगरपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ �चलनमा आए पिन हालस�म पिन ४ जना काय�रत �थानीय �थायी
कम�चारीको तलब भ�ामा १० �ितशत क�ी गरी  अवकास कोषमा ज�मा गरेको दे�खएन। िविभ� पदमा काय�रत  कम�चारीको उ�े�खत ऐन अनुसार २०७४ काित�क दे�ख २०७८ आषाढ स�म रकम क�ी गरी रकम दा�खला
 गनु�पन� दे�खएको छ । िनयमानुसार रकम क�ी गरी अवकास कोषमा रकम ज�मा गनु�पद�छ ।

८ घटी �ज�मेवारी 
�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। गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �.६ करोड १२
लाख ७२ हजार मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.२ करोड ८० लाख ८९ हजार �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी��ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३ करोड ३१ लाख ८३ हजार घटी
�ज�मेवारी सरेको दे�खएको छ ।पा�लकाले �रक��सलेसन �टेटमे�ट तयार गरी फरक पना�को कारण प�ा लगाउनुपन� �

३३,१८३,४५६

९ आ�त�रक िनय��ण
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९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा सो
गरेको पाईएन । सो स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन् 

  �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको ।  �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को
आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन नगरेको  पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गनु�पन�मा पूण� �पमा नगरेको  पा�लकाले
काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको नराखेको

पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरे 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 गरे नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरे नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरे नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरे नगरेको
  क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरे नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरे नगरेको
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� गरे नगरेको
 वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरे नगरेको
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 नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरे नगरेको

९.२ सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access

control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार दे�खयो ।

  काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको ।
  सूचना �िवधी प�ितमा युजर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको ।
  स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यु�रटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको । 
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वैक��पक �यव�था नभएको । काया�लयले आ�नो सुचना �णालीलाई �यव��थत गराउनुपद�छ ।
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९.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको फारम अनुसार िववरण तयार गरी त�या� अ�ाव�धक गनु�पन�
काया�लयले सो स�व��ध िववरण तयार गरेको दे�खएन । यस स�व�धमा िन�नअनुसारको �यहोरा दे�खयो ।

म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक पूण� �पमा िववरण नराखेको ।
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख अ�ाव�धक नभएको ।
पा�लकाले सवारी साधन तथा मेिशनरी साधनको मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक गरी यस स�व�धमा ह�ने खच�मा िमत�ययीता कायम गनु�पद�छ ।

९.४ भ�ण खच� िनयमावली २०६४ अनुसार भ�णमा जाने कम�चारीले भ�ण समापन भइसकेपिछ भ�ण �ितवेदन पेश गनु�पन�मा �मण �ितवदेन पेश नगरी भ�ण खच� लेखेको पाइयो । यस काय�मा सुधार गरी आगामी िदनमा भ�ण
�ितवेदन बेगर भ�ण खच� भु�ानी गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९.५  आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार साव�जिनक िनकायले बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले म ले प फारम बे�जु लगत अ�याव�ध गनु�पद�छ ।

९.६ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै आ�थ�क काय�िव�ध
तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३३ अनुसार िवशेष कारण तथा प�र��थित बाहेक कुनै बा�या�मक अव�थामा मा� रकमा�तर नगन� तथा काय��ममा भे�रयसन आदेश िदन नह�ने गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमालवीको �यव�था िवप�रत रकमा�तर तथा भे�रयसन गनु�पन� कारण तथा अव�था उ�ेख नगरी एक पटक आव�यकता पिहचान गरी छनौट गरेका योजनाको  आ व को अ��यमा कारण बेगर
रकमा�तर तथा भे�रयसन आदेश  गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१० ख�रद �यव�थापन

१०.१ पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका कामम�ये लेखापरी�णको �ममा छनौट गरी परी�णगदा� साब�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उ�ेख भएका िवषय �प� नगरेको ,  साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४
को िनयम ९७ िवप�रत जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� ग�रएका अ�धकांशिवल भरपाई �मािणत नगरेको , िववरण पूण� �पमा नभ�रएको, सिह
छाप नभएको अव�था दे�खएको छ।तसथ� िववरण रा�ने काय�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

१०.२ २०७८-१०-१९ १) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायलेय स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गरे प�यात  �ुिट
स�चाउने अव�ध प�यात काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी सो को आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नपाएकोले िनयमानुसार काय��वीकार �ितवेदन तयार गरी �ुिट स�चाउने अव�ध प�यात काय�स�पन् �ितवेदन पेश गन�
वा गन� लगाउनुपद�छ । २)साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५  अनुसार स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट)

न�शा पेश गन� �यव�था रहेकोमा सो गरेको दे�खएन ।

३) �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�
�यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �यव�था भएको पा�लकाले सो नगरी �सधै काय�स�प� �ितवेदन िदने गरेकोमा आगामी िदनमा यस स�व��धत काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।
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१०.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम आपूित� भएका सामा�ी तथा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गनु�पन�मा अ�धकांश ख�रदमा गुण�तर प�र�ण भएको नदे�खएकाले
आगािम िदनमा गुण�तर प�र�ण प�यात ख�रद काय� स�प� गनु�पद�छ ।

१०.४ �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 रहेको छ । पा�लकाले सवै योजनामा �भावकारी �पमा साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई काय�लाई लागु गनु�पद�छ ।

११ खच�मा िमत�ययीता

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) मा �मुख �शासिकय  अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता र औिच�यको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ।
�थानीय तहले यो वष� काया�लय सामा�ी तथा मसल�द खच� िशष�कमा � २१ लाख ९८ हजार खच� गरेकोमा िनयमानुसार िमत�यियता स�व��ध काय�िव�ध तयार गरी खच� कायम गरेको दे�खएन। िविवध खच� िशष�कमा िविभ�
 �योजन खुलेको र नखुलेको काय� समेत समावेश गरी खच� भएको छ । काया�लयले  खच� गदा� िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

११.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार �थानीय सरकारले कानूनी �यव�था गरेरमा� कानून बमो�जम स ं�था समूह जा�ा िवरामी लयायत अ�य प�लाई अनुदान िदने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस वष� �यस
स�व��ध कुनै पिन कानूनी �यव�था नगरी  �कोप तथा अ�य सहायता िशष�कमा � ५२ लाख खच� गरेको छ । काय�िव�ध अनुसार िमत�ययी तवरले खच� ले�नुपद�छ ।

१२ ख�रद �यव�थापन

१२.१ पा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका कामम�ये लेखापरी�णको �ममा छनौट गरी परी�णगदा� साब�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उ�ेख भएका िवषय �प� नगरेको ,  साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४
को िनयम ९७ िवप�रत जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� ग�रएका अ�धकांशिवल भरपाई �मािणत नगरेको , िववरण पूण� �पमा नभ�रएको, सिह
छाप नभएको अव�था दे�खएको छ।तसथ� िववरण रा�ने काय�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

१२.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम आपूित� भएका सामा�ी तथा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गनु�पन�मा अ�धकांश ख�रदमा गुण�तर प�र�ण भएको नदे�खएकाले
आगािम िदनमा गुण�तर प�र�ण प�यात ख�रद काय� स�प� गनु�पद�छ ।

१२.३ १) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ अनुसार साव�जिनक िनकायलेय स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गरे प�यात  �ुिट
स�चाउने अव�ध प�यात काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी सो को आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नपाएकोले िनयमानुसार काय��वीकार �ितवेदन तयार गरी �ुिट स�चाउने अव�ध प�यात काय�स�पन् �ितवेदन पेश गन�
वा गन� लगाउनुपद�छ । २)साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५  अनुसार स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट)

न�शा पेश गन� �यव�था रहेकोमा सो गरेको दे�खएन ।

३) �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�
�यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �यव�था भएको पा�लकाले सो नगरी �सधै काय�स�प� �ितवेदन िदने गरेकोमा आगामी िदनमा यस स�व��धत काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।
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१२.४ �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 रहेको छ । पा�लकाले सवै योजनामा �भावकारी �पमा साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई काय�लाई लागु गनु�पद�छ ।

१२.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १८ अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको मौजुदा सूिच तयार ख�रद काय� गदा� उ� सुिचबाट गन�
सिकने �यव�था गरेको पा�लकाले उ� सुिच तयार नगरेको ह�दा आगािम िदनमा उ� सुिच तयार गरी ख�रद काय�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१२.६ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९ अनुसार साव�जिनक िनकायले � २० हजार माथी कारोबार गदा� मू�य अिभवृि� करमा दता� भएकोबाट ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले कितपय पान िवलमा
२० हजार भ�दा कम कम रकम को िवल बनाएर �यान िवलबाट कारोबार भएको दे�खयो । कानून अनुसार �याटमा दता� भएका कारोबारीसँग मा� ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१३ बजेट तथा खच�

१३.१ �थानीय तह 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 २०७७/३/१० मा नीित तथा काय��म र बजेट पेश भई �. ४१ करोड ३९ लाख २१ हजारको बजेट िमित २०७७।३।२५ पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७/५/५
मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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�मा पा�लकाले पेश गरेको िववरणमा िविभ� िशष�क ज�तै जे� नाग�रक चाडपव� खच� मा � १८ लाख ५७ हजार सरकारी तथा अ�य िनकायलाई सहायता िशष�कमा �६३ लाख १७ हजार
  को अव�डा राखेको छ । िनयमावली अनुसार �ाथिमकताको आधारमा बजेट िशष�कगत �पमा बिग�करण गरी खच� गनु�पद�छ ।

१३.३ �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 बमो�जम सिमित गरी 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�मा सो
गरेको दे�खएन । िनयमानुसार सिमित गठन गरी �यसलाई ि�यािशल बनाउनुपद�छ ।

१३.४ �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 रहेको छ । पा�लकाले कानूनी �यव�था अनुसार योजनाको दोहोरोपना नपन� योजना तथा काय��मको
�ाथिमक�करण गरी योजना तथा काय��म तयार गनु�पद�छ ।
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१३.५ नगरपा�लकाको कुल बजेट ४१ करोड  ३९ लाख २१ हजार  र खच� ९९ करोड ६१ लाख ०७ हजारको आधारमा सम�मा ७२ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेटको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

� स �े�गत बजेट रकम खच�
�ितशत

१ आ�थ�क िवकास ३५६१६२९० ३.५८

२ सामा�जम िवकास ४५८६४४३२४ ४६

३ पूवा�धार िवकास २८८३२२०८३ २८.९४

४ सुशासन तथा
अ�तरस�व��धत 

३८८४२२८९ ३.९

५ काया�लय संचालन तथा
�शासिनक 

१७४६८३०२० १७.५४

ज�मा ९९६१०८००६ १००

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास ४६ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा २८ �ितशत र काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा १८ �ितशत, आ�थ�क िवकास तफ�  ४
�ितशत,  िव��य �यव�थापन र सुशासन तथा अ�तरस�व��धत तफ�  ३।९ �ितशत र आ�थ�क िवकासमा केवल ३।५८ रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास, सं�थागत िवकास तथा सेवा �वाह तथा िव��य �यव�थापन र
सुशासन �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

१३.६ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले 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�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लका �ोफाइल तयार गरेको भनेर जनाएको भएतापिन �यसको �ज�सी दा�खला गरी आ�दानी बाँधी िदध�का�लन �पमा �योगयो�य  बनाउनुपन�मा सो नगरेकोले आगामी िदनमा �ज�सी दा�खला
गरी �थानीय �ोफाइललाई संर�ण गनु�पद�छ ।

१३.७  आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले स�ालन गरेका िविभ� �थानीय �तर, �देश �तर,

�ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरी पेश गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन । जसले गदा� ल�य अनुसारको काय� भए । नभएको िव�लेषण गन� नसिकने
ह�नाले आगािम िदनमा ल�य �गित िववरण तयार गनु�पद�छ ।
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१४ कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�कोआकार 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। गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�णअव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत
सिहत २३ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत, �शासन छैठ� २, आ�त�रक लेखा प�र�क पाँचौ १, सहायक �शासन
पाँचौ ४, क��युटर अपरेटर पाँचौ १, लेखा सहायक पाँचौ १, �ा.स. िश�ा पाँचौ १ सिहत १० पदह� �र� रहेका छन् । यसरी ठूलो सं�यामा 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� यथास�य िछटा पूित� गी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ । 

१५ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२)

बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले सुय�गढी कम�चारी अित�र� भ�ा �दान
स�ब�धी काय�िवधी, २०७५ तजु�मा गरी सो अनुसार यो बष� िन�नानुसार � १७३५५२४।�ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ ।  
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१६ कोिभड- १९ तफ�  
आ व २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

�ाि� रकम खच� रकम

आ�त�रक मािमला तथा कानुन
म��ालय

१५००००० राहत िवतरण ८००००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन

८१५०००० �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण
�यव�थापन

१०००००

िबमाबाट �ा� ४००००० आइसोलेसन के�� िनमा�ण
�यव�थापन

२१५००००

  जनशि� प�रचालन २३००००

  औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा
सामा�ी ख�रद

२००००००

  �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ५००००

  अ�य शीष�कमा भएको खच� ५१८२५८७

  बाँक� २५७४१३

ज�मा १००५०००० ज�मा १००५००००

१७ कानुन िनमा�ण र काया��वयन 

�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 गाँउपा�लकाले  हालस�म २१ वटा ऐन, कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ।सबै गाउँपा�लकाले ६ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, १६ वटा काय�िवधी, २ वटा िनद�िशका र १ वटा नीित
िनमा�ण गरी सभा, काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेको छ । उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१८ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३
मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ८ र यो बष� थप भएको १६ गरी कुल २४ िववाद दता� भएकोमा १० वटा
फ��यौट भई १४ बाँक� दे�ख�छ।
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१९ ५२३ २०७८-३-२९ बजेट व��य वापत भ�ा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा उपा�य�, उप�मुख वा काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लकाको कुनै सद�यले आगामी आ�थ�क वष�को रा�वव र �यय, बजेटको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार दश गते िभ� सभामा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । तसथ� बजेट ��तुत गन� काय� गाउँपा�लका उपा�य�को काम कत��यिभ� पद�छ । �यसैगरी बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले
पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ बागमती �देश अ�तग�त �थानीय (पिहलो संशोधन समेत) मा बजेट व��य गरेवापत भ�ा पाउने �यव�था छैन । तर पा�लकाले गो�वारा भौचर नं ५२३।२०७८।
०३।२९ बाट काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार आ�थ�क वष� २०७४।७५ दे�ख २०७८।७९ स�मको बजेट व��य वापत गाउँपा�लका उपा�य� म�ु ढकाललाई � ५००००। भु�ानी िदएको छ । यसरी कानुनमा �यव�था
नभएको र काम कत��यिभ�ै पन� काय�को लािग भु�ानी िदएकोले पा�लकालाई थप �ययभार परेको दे�ख�छ।

२० पदा�धकारीलाई यातायात सुिवधा 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहला संशोधन समेत)  को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका
पदा�धकारीह�ले अनुसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । अनुसूची १ मा पदा�धकारीलाई सवारी साधन उपल�ध नभएको ख�डमा मा� यातायात खच� मा�सक � १००००। पाउने उ�ेख छ । तर
गाउँपा�लका उपा�य� म�ु बुढाथोक�ले यातायात साधन वापत बा २ ब ९२८९ नं को �कुिट काया�लयबाट बुझेको छ भने यातायात खच� मा�सक � १००००। गरी १२ मिहनाको � १२००००। पिन भु�ानी भएको छ ।
यसरी पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहला संशोधन समेत) िवप�रत ह�ने गरी गाउँपा�लका उपा�य�लाई सवारी साधन उपल�ध भएको अव�थामा पिन यातायात
खच� � १२००००। भु�ानी भएको दे�खएकोले िनयम स�मत भ� निम�ने

१२०,०००

२१ शैि�क काय��म

२१.१ �थानीय तह संचालन ऐन २०७४ अनुसार �मूख �शा�सकय अ�धकृतले आफू मातहत रहेका इकाईह�को खच� िमत�ययी तथा पारद�थ� बनाउन ��येक शाखाबाट आव�यक कागजात तयार गन� लगाई सोिह अनु�पखच�
गनु� तथा गन� लगाउने �यव�था रहेको छ । सोही अनु�प पा�लकाले आफु मातहत रहेको िश�ा शाखालाई िव�ालय अ�धलेख खाता तयार गन� गलाई सोही आधारमा िश�कको तलव भ�ा माग फारम िठक छ वा छैन एिकन
गरी रकम िनकासा गन� तफ�  पह�ल कदम चा�नुपद�छ ।

२१.२ �थानीय तहले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर सुधार गन�को लािग शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड स�व��ध काय�िव�ध तयार गरी लागु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले  यस स�व�धमा काय�िव�ध तयार गरी
साव�जिनक शैि�क सं�था को  गुण�तर सुधार गनु�पद�छ ।

२१.३ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ अनुसार साव��जनक िनकायले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म तजु�मा गरी सोिह बमो�जम िव�ालय छनौट गन� र आव�यकताको आधारमा अनुदान रकम उपल�ध
गराई सो को �भावकारी �पमा काया��वयन भए । नभएको एिकन गनु�पन� �यव�था गरेको छ ।  पा�लका िनितगत �यव�था अनु�प िव�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म तजु�मा गरेको पाएन । जसको कारण अनुदान रकम
स�व��धत िव�ालयलाई समानुपाितक �पमा आव�यकताको आधारमा नभई तोकको आधारमा िवतरण गरेको दे�खयो। यस �कारको काय�मा सुधार गरी भौितक पूव�धार िवकास अनुदान िवतरण काय�लाई �भावकारी
बनाउनुपद�छ ।

२१.४ िनजी िव�ालय �यव�थापन गन� तथा िमत�ययी तवरले शु�क िनधा�रण गरी शैि�क गुण�तर सुधार गन�को लािग साव�जिनक िनकायले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन स�व��ध िनद�िशका तयार गरी सोिह बमो�जम
िव�ालयको शु�क तया अ�य मापद�ड िनधा�रण गन� र मापद�ड बमो�जम काय� गरे नगरेको स�व�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा सो गरेको पाईएन । संिवधान �दत अ�धकारको उपयोग
गरी �थानीय तहले आफु मातहत रहेका िनकायका शैि�क गुण�तर सुधार गन� िनतीगत �यव�था गरी सो पालना गन� लगाउनुपद�छ ।
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२१.५ पा�लकाले िब�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�था स�व��ध िनद�िशका तयार गरी मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरी अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन�मा सो िनद�िशका बमो�जम अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गरेको पाईएन ।
आगािम िदनमा िनद�िशका तयार गरी िनयिमत अनुगमन गनु�पद�छ ।

२१.६ साव�जिनक िनकायले संिघय सरकारबाट �ा� शसत� अनुदानबाट िविभ� िव�ालयलाई िविभ� िशष�कमा अनुदान भु�ानी गरी खच� ले�दा सो िवत�रत अनुदानको सिह सदपुयोग भएर नभएको एिकन गन� �ित िव�ाथ�
उपल��ध तथा लागत अनुमान सुचक ततार गरी गन� लगाई सो को अनुगमन गनु� पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाबाट सो सुचक तयार गन� लगाएको दे�खएन । जसबाट अनुदान िवतरणको �भावका�रता मू�या�न गन� गा�ो
भएकाले आगमी िदनमा पा�लकाले सो सुचक तयार गन� लगाउन पद�छ ।

२२ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा
िविवधतफ�  मा� � २०००००० । खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२३ पे�क� �य�थापन

२३.१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० बमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार आपूत�क, सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� भु�ानी गदा� ब�क जमानत तोिकए बमो�जम �लनुपन�
स�झौतामा तोिकएको शत�, तरीका र अवधीमा पे�क� फ�य�ट गनु�पन� िढलो फ�य�टमा िनयम ५१ बमो�जम वािष�क १० �ितशतका दरले �याज असुल गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िविभ� योजनामा स�झौता भ�दा
बढी �ितशतमा मोिवलाईजेसन पे�क� िदएको , काय�स�पादन जमानत समेत कबोल अंक तथा घटी ठे�का कवोल अंक अनुसार ह�नुपन�मा सो भएको दे�खएन ।आगािम िदनमा पे�क� िदने तथा काय�स�पादन जमानत पेश गन�
लगाउने काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

२३.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ मा सरकारी कामकाजको लािग िदएको पे�क� सोही आ�थ�क वष� फछ�ट् ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले पे�क� �लने प�को आव�यक िववरण
उ�ेख गरी  पे�क� बाँक�को िववरण �मािणत गरी रा�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार पे�क� बाक� नरहेको ह�दा आगादी िदनमा पे�क� फछ� यौट काय�लाई अझ �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

२४ आ�थ�क सहायता 
�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 । यस �थानीय तहले िविभ� �योजनको लािग यो वष�
िविभ� �यि� एवम् संघ सं�थालाई � १०००००० । आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत��यता कायम गनु�पद�छ ।

२५ आ�त�रक आय 

सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा. २७२ मा आ�त�रक आ�दानीबाट आय दे�ख� तर ब�क �टेटमे�ट अनुसार आ�त�रक आ�दानी � २९१३१०४। दे�ख�छ । यसरी ब�क �टेटमे�ट र सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा. २७२ अनुसार
आ�त�रक आ�दानीमा � २९१३१०४। को फरक दे�ख�छ । काया�लयले ब�क �रक��सलेसन तयार गरी � २९१३१०४।आ�त�रक आ�दानी बाँ�नुपद�छ ।
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२६ र�सद िनय��ण खाता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई दिैनक आ�दानी िकताबमा �िब�ी गरी तोिकएको समयमा ब�क दा�खला गनु�पछ�  ।
काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदह� म�ये गत िवगतका कित र�सद बाँक� �थए, यस वष� के कित छपाई ग�रयो र यो वष� वडा काया�लयह�को असुली लगायत गाउँपा�लका काया�लयले �योग गन� गरी कित खच�
भयो, के कित आगािम वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको छ, सो खु�ने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । काया�लयले �योग गन� र�सदको �यव��थत अिभलेख राखी सबै र�सदबाट उठेको रकम दा�खला भएको एिकन
गनु�पद�छ ।

२७ ओम इ�टरनेशनल िनमा�ण क�ट� �सन

२७.१ संिघय समपुरक अनुदान अ�तरगत फेिदवेशी वडा नं ५ िहरामुनीटार गाउँपा�लका वडा नं २ जोडने सडक को लागत अनुमान भे�रयशन आदेश पछी � २ करोड ५ लाख ८ हजार पाँच सय एकान�बे रही पिहलो रिनङ िबल
बाट ९९,५७,३७७ र दो�ो रिनङ िबल बाट १०२६३४९३।– गरी कुल २,०२,२०,८७१।- ,रकम ठे�का सकार गन� ओम बु� ई�टरनेशनल क��ट� �सन   �ा ली लाई िमती २०७८-०२-२७ मा स�प� गन� गरी
२०७७-१२-०२ मा स�झौता भएको ठे�काको �े�ता हेदा� िन�नानुसारको �यब�था दे�खयो।

२७.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४  अनुसार काय�स�पादन जमानतको अव�ध ठे�काको अव�ध �लस १३ मिहनाको ह�ने �यव�था रहेको मा पा�लकाले फेिदवेशी वडा नं ५ िहरामुनीटार गाउँपा�लका वडा नं २ जोडने
सडकको िनमा�ण काय�कोलागी ४६ % �युनमा कबोल गरेबापत � ७९४१३३५।– को काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन�मा िनमा�ण �यबसायीले �ी ओम बु� ई�टरनेशनल क��ट� �सन �ा ली � ५९१५९०५।– मा� पेश गरी
८२५४३०।– को घटी काय�स�पादन जमानत पेश गरेको छ।उ� िनमा�ण काय� स�प� भईसकेको भएतापनी �यसको �ुटी स�याउने अवधी बाक� रहेको ह�दा घटी पेश गरेको काय�स�पादन जमानतको �माण पेश गनु�पन� �

८२५,४३०

२७.३ ओम बु� ई�टरनेशनल क��ट� �सन �ा ली सँग स�झौतामा एडभा�स पेमे�ट बापत १०% मा� रकम भु�ानी िदने ग�र स�झौता भएको छ।पा�लकाले उ� �यब�था िबपरीत एक मिहनाको अवधीमा १७ लाख ,१७ लाख ग�र
३४ लाखको मोिभलाईजेशन पे�क� िदएको छ।िनयम िबपरीत भु�ानी भएको रकमको �याज १४००० का दरले २ मिहनाको २८०००।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

२८,०००

२७.४
ठे�काको कुल खच� २०२२०८७१।५५ को ५०% ले ह�न आउने रकम � १०११०४३५ मा� संिघय समपुरक अनुदान बाट खच� ले�नु पन�मा पा�लकाले क��टनजे�सी बापत ७३६००० र ठे�काको रकम भु�ान बापत �
११८८७६४९ ग�र � १२५२३६५९।– खच� गरेको छ। ५०-५० �ावधान भ�दा काय��म तफ�   बढी खच� लेखेको � १७७७२१४।– संघीय खातामा िफता� गनु�पन� रकम �

१,७७७,२१४

२८ चोकदे बागे�वरी

२८.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम  ११८(१) अनुसार स�झौता गदा�को बखत पुवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा भे�रएशन आदेश िदन स�ने �यब�था रहेको छ।
काया�लयले पुवा�नुमान गन� सिकने वाल िनमा�णको काय� थप भनी २८।८८% भे�रएशन आदेश थप गरी � १७७६२८१।– थ�ने काय� िनयम संगत देखीएन।अत अिनयिमत भएको �

१,७७६,२८१

२८.२ चोकदे बागे�वरी ह�द ैकुवापानी सडक िनमा�णको  ठे�का कबोल गन� काय�स�पादन जमानत � ४९०००००। को �याद २०७९-०२-१० स�म  रहेको ह�दा उ� ठे�काको DLP िपरेड २०७९-०४-११ स�म रहेको ह�दा सो
अवधी स�म ख�ने िमती भएको काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� जमानत �

४,९००,०००
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२९ बाटो िनमा�ण 

गा पा(ठे�का)-ठे�का नं ४ चोकदे बागे�वरी ह�द ैकुवापानी सडक िनमा�णको कुल लागत १९००८०००।– को तयार गरी � ७११३८९३ मा कबोल गरी िमती २०७८-०३-१८ मा स�प� गन� गरी २०७७-१०-१८ मा स�झौता
भएको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः

३० वास काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२५ अनुसार काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यब�था रहेको छ।पा�लकाले बागे�वरी उ मा वी मा वास काय��म अ�तरगत शौचालय िनमा�णको लागी �
६९६३८१।– को लागत अनुमान तयार गरी � ७७२०३३।– को काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा रकम भु�ानी भएको �े�ता प�र�ण गदा� �यान�सट ४ वटा �२५२४ का दरले भु�ानी भएको १००९६।– ,रे�टेङगुलर
िमरर � २००० र धारा � ७५५ का दरले ६ वटाको �४५३०।– गरी ज�मा � १६६२६।– को सामान ख�रद गरेको िबल पेश भएको छैन।िबल बेगर भु�ानी भएको रकम अशुल ग�र भु�ानी गनु�पन� �

१६,६२६

३१ सेिनटरी �याड ख�रद 

पा�लकाले िबधालयमा अ�ययनरत छा�ाको सं�या यिकन गरी सेिनटरी �याड आव�यकता पिहचान गरेको भनी ३ वडा िशलब�दी प� �ारा तोिकएको गुण�तरमा �युनतम रकम कबोल गन� डालीमा मेिडसे�सलाई सेिनटरी
�याड १३५०० � ५८ का दरले गो भौ नं ११५-२०७८-३-३ बाट � ८८४७९०।– भु�ानी भएको छ ।जसको �े�ता प�र�ण गदा� िन�नअनुसारको �यहोरा देखीयो।
क)सेिनटरी �याड ख�रद स�ब�धी काय�िवधी २०७५ को अनुसुची २ अनुसार �याडको गुण गुण�तर प�र�ण ह�नुपन�मा सो प�र�ण नगरी सामान ख�रद भएको ह�दा सामान तोिकएको गुण�तर भएको यिकन गन� सिकएन
ख)साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसारसाव�जिनक िनकायले ख�रद तथा अ�य िवधीबाट काय�लयलाई �ा� ह�ने सामा�ीको �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई ह�ता�तरण फारामको मा�यमबाट खच� ले�नुपन� �यब�था
रहेको छ।पा�लकाले १३५०० थान सेिनटरी �याड ख�रद गरेतापनी स�ब�धीत छा�ालाई िबतरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन जसको कारण आव�यकता पिहचान नगरी आथ�क वष�को अ��यमा बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�य
�े�रत भई सामान ख�रद गन� काय�मा िनय���त ह�नुपछ� ।

३२ मे�सनले िनमा�ण गरेको काय�मा �यानुअल ड� ेनकाय� बापत भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमतीको ��य� योगदान रहने र जिटल उपकरणको �योग गनु� नपन� योजना उ स माफ� त गराउनु पन� �यब�था रहेको छ।काया�लयले िबभी� �थानको
रोड किटङको काय�मा मे�सन �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी �यसको ड� ेन बनाउने काय�को लागी मेनुअल रेट राखी भु�ानी भएको छ।िफ�ड िनरी�ण र फोटो हेदा� उ� रोड किटङको ड� ेन मे�सनको �योग गरी
बनाईएको दे�ख�छ।ड� ेन बापत भु�ान भएको रकम असुल गरी दाखीला गनु�पन� �

गो भौ नं योजनाको नाम काय�स�प�
रकम

ड� ेन बापत भु�ानी
भएको रकम

३-७७-१२-२४ सानोभोल�
देउताथान सडक
उस

९०२८७५ ४५०६८

१०-२०७८-०३
-८

गणेस�थान
पौवाबोट सडक
�तरउ�ती

१३८०२४७ १३१२२२

ज�मा १७६२९०

१७६,२९०
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३३ बढी भु�ानी

३३.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार िनमा�ण सामा�ीको रकम भु�ानी �वीकृत �ज�ा दररेट अन◌ुसार भ◌ुक◌्तानी िदनुपन�मा अधेरीखोला मुहानगरी क�चे ह�द ैका�लेटार बेलडाडा �सचाई उस लाई गो भौ नं
१०-०७८-९-०८ बाट � १३१५६७४ रकम भु�ानी िददा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामा�ीको दररेट �ज�ा दररेट भ�दा राखी लागत अनुमान तयार गन� र सो को आधारमा काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी रकम भु�ानी
गदा� बढी भु�ान भएको रकम � २१४६३३ असुल ग�र दाखीला गनु�पन� �

िनमा�ण काय� प�रमाण �वीकृत
दर

भु�ानी
दर

बढी भु�ानी
भएको दर

बढी भु�ानी
भएको रकम

िट एम टी रड १९०६ १३०।४० १३१।९ १।५ २८५९

िप�ससी एम १० ६।९० १०२६२ ११८५१ १५८७ १०९५०

िप�ससी एम २० ४६।३२ १५०१९ १७३३३ २३१४ १०७१८४

�बल मेशीनरी
वक�

२४।५० १०७४४ १२०८५ १३४१ ३२८५४

�टोन सोलीङ ५४।०८ २९५५ ४०७९ ११२४ ६०७८६

ज�मा २१४६३३

२१४,६३३
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३३.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी �ज�ा दररेट अनुसार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले ढु��े खोला मुहानगरी पानमती नेपालटार �सचाई आयोजनाको ढु�ा,बालुवा,�समे�ट र
ड�डीमा �ज�ा दररेट भ�दा बढी दरमा रकम राखी लागत अनुमान तथा काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको कारण िन�नानुसारको आईटममा ��वकृत न�स भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको छ।बढी भू�ानी भएको रकम असुल
उपर गनु�पन� रकम �

काय� भु�ानी
प�रमाण

भु�ानी
भएको दर

�वीकृत न�स बढी भु�ानी
दर

बढी भु�ानी
रकम

सोलीङ आइटम ३४.५५ ३८.४५ २८९५ ९५० २५८२२

िप�स�स एम १० २५।६९ ११५२७।
८९

१०२६४।५२ १२६३।३७ ३२४५६

िप�ससी एम २० ६१।४८ १६३८८ १४९८७।८४ १४००।१६ ८६०८२

�बल मेिशन�र
काय�

२२।५६ ११९१७।
७३

१०६६३।५० १२५४।२३ २८२९६

ज�मा १७२६५६।-

१७२,६५६

३३.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� सावा�जिनक िनकायले स�व��धत काय�को नमस� अनुसार को रेटमा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले जनजागृती युवा �लब उस संग स�झौता गरी
गो भौ नं १४-७८-१-१६ बाट � १४१००००।– भु�ानी गदा� िप�स�स एम २० काय�लाई �वीकृत भवनको न�स रेट १५१४० का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा १६१५८।६७ का दरले भु�ानी गरी �ित घन िफट � १०१८।६७
का दरले बढी भु�ानी गरी ४६।५३ घन िफटको  बढी भु�ानी भएको � ३७२२४ असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

३७,२२४

३३.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को लािग मे�सन �योग गदा� �वीकृत �ज�ा दररेट अनुसार गनु�पन�मा पा�लकाले पोखरीबाट गहते िभर ह�द ै कालीका म�दीर सडक िनमा�ण उ स लाई गो भौ नं
१-२०७७-१२-०२ बाट � १२०२३२९ भु�ानी ह�दा �काभेटरले हाड� रक किटङ �ज�ा दररेट ७५० का दरले भु�ानी निदई � ७९० का दरले भु�ाती िदई २६२।३१ घनमीटर प�रमाणलाई � २०  का दरले बढी भु�ानी
िदई १०४९२ बढी भु�ानी भएको छ।बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

१०,४९२

३४ असुल रकम

३४.१ जनजागृती युवा �लब उस संग स�झौता गरी िनमा�ण ग�रएको काय�को काय�स�प� �ितवेदनमा �याट रकम भु�ानी बापत � १३००००।– भु�ानी भएकोमा उपभो�ा सिमतीले पेश गरेको �याट िबलमा �याट रकम ज�मा
१०५७८८।–भएको ह�दा �याट बापत बढी भु�ानी भएको २४२१२।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

२४,२१२
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३४.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७   अनुसार उपभो�ा सिमितलाई िवल भरपाई र काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी िदनुपर◌्ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले
खारेखोला ढाडे�या�ले ह�द ैल�याङ �ामीण सडक उ स लाई बाटो बनाउदा िनमा�ण काय�को काय�स�प� �ितवेदन तथा लागत अनुमानमा ओ पी सी �समे�टको �याट बाहेक ८४१ का दरले ६०० बोराको � ५७००००।–
रकम भु�ानी िदएकोमा उस ले िपिपसी �समे�ट ५५० का दरले ६०० बोराको ३७२९०० को िबल पेश गरेको छ।िबल पेश गरेको भ�दा बढी रकम असुल उपर गनु�पन� �

१९७,२९८

३४.३ ते�ो रिनङ िबलमा �ोिभजनल समलाई िपएस आईटममा रा�ख � २ लाख ,िबमा बापत रकम िबमाको िबल तथा कागजजात बेगर � ५०,०००।– र �याबको �रपोट� तथा िबल बेगर भु�ानी भएको � ५००००।– ग�र कुल �
३ लाख �माण कागजजात बेगर ठेगेदारलाई भु�ानी िदइको ह�दा उ� रकम असुल ग�र दा�खला गनु�पन�  �

३००,०००

३४.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार खारेखोला ढाडे�या�ले ह�द ैल�याङ �ामीण सडक उ स काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा � १५१००० �याट रकम भु�ान भएकोमा उस ले ७६७१२ को मा�
�याट रकम उ�ेख बील पेश गरेको छ ।बील भ�दा बढी भु�ान भएको ७४२८८।– रकम असुल गरी दाखीला गनु�पन� �

७४,२८८

३५ �माण पेश

३५.१ आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
काया�लयले गो भौ नं १२-७८-१-१० बाट �ितिदन ८००० का दरले १० िदन अनुगमन गरेको भनी गाडी नं ३-०१०-२३ नं को गाडी भाडामा �लएको भनी सु�जत मान तामाङ लाई ८८२५०।– भु�ािन भएकोमा कुन िदनमा
के काम गन�को लागी कहा गएको हो?सो को िववरण खु�ने कागजजात बेगर भु�ानी िदई अिनयिमत भएको छ।काय��मको �वीकृत िट�पणी र अनुगम �ितवेदन पेश गनु�पन�

८२,२५०

३५.२ खारेखोला ढाडे�या�ले ह�द ैल�याङ �ामीण सडक उ स ले बाटो ख� बालक�या क��ट� �सन �ा ली ले िबजक नं ०१०(�यान नं ६०६८८२९६) ले िबजक नं ०१० जारी गरी ७६७१२ को �याट �लएकोमा उ� �ा ली
२०७६ फा�गुण देखी नन फाइलर भएको ह�दा कर समायोजन प� पेश गनु�पन� रकम �

५०,०००

३५.३

�देश समपुरक योजनाको कुल खच� ८९१०९१८ को ५० % रकम क��टनजे�सी सिहत कुल रकम � ४६३३७०८ काय��म िशष�कबाट खच� ले�न सिकनेमा � ४८५७६२२ खच� लेखी � २२३९१४ बढी खच� लेखेको छ।
बढी खच� लेखेको रकम �देश संचीत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

२२३,९१४

३५.४ आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
काया�लयले सो �यब�था िबपरीत िबधु� �ाधीकरण काया�लयलाई लाएन जडान तथा �सारण काय�को लागी �याला तथा िविवध खच� िशष�कमा गो भौ नं ३५-२०७७-८-२५ बाट � १४३९५७।– भु�ानी िदएको छ।लागत
अनुमान तयार ग�र कुल कित कामको कित �याला ह�ने हो सो कुराको यिकन नगरी िविवध खच� भनी रकम भु�ान गन� काय� िनयमीत दे�खएन।लागत अनुमान सिहत नापी िकताब र काय�स�प� पेश गनु�पन� �

१४३,९५७
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३६ नापी िकताव भ�दा बढी भु�ानी 
नापी िकताबमा उ�ेख भएको भ�दा बढी प�रमाणमा भु�ानी भएको � िप �स �स एम २० को ०।३६ बग� िफटको ५४००।– र इ�फोस�मे्नटको २० के �ज को २६०००।- ,�य�तै िपएस आईटमको �याव टे� बापतको �याट
सिहतको िवलको दोहोरो �याट सिहत भु�ानी भएको रकम � ६५०० ग�र कुल ३७९०० अित�र� भु�ानी भएको रकम असुल उपर गनु�पन� �

३७,९००

३७ 340 २०७८-३-२८ चोकदे सडक �तरउ�ती काय�को 
कोटेशन माफ� त चोकदे सडक �तरउ�ती काय�को लागी िशलव�दी दरभाउप�बाट  ख�रद �कृया अगाडी बढाई सवै भ�दा कम कवोल गन� �ी ॐ हराहरा क�ट� �सन सँग � ४ लाख ८२ हजारमा स�झौता भई काय�स�प�
भएको भनी गो भौ नं ३४०।०७८।३।२८ बाट � ४ लाख ८२ हजार भु�ानी भएको िन�मानुसारको �यहोरा दे�खयो ।

क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनमय ३९(१०) िवल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले मा�थ उ�े�खत काय�को लािग �
३१५१९६ का काय�स�प� �ितवेदन तयार भएकोमा सवै रकम भु�ानी िदएको छ । बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

ख ) सोही �थानमा सोही �कृतीको काय� सोही �यि�ले गरेको ह�दा केवल अथ� ए�साभेसन तथा ड� ाई बाल सो�ल� ज�ता काय� थप गरेको भनी �सलव�दी दरभाउप�बाट कोटेशन माग गरी रकम भु�ानी भएकोमा �प� कुन
कुन �थानको के के काय� ठे�का को काय� बाहेक ग�रएको हो �यसको �प� �पमा नखुलाई भु�ानी िदने काय� िनयमसँगत दे�खएन । अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

४८२,८७३

३८ �ी ॐ हराहरा क�ट� �सन 

गा पा ले  ठे�का नं ५ ।०७७।०७८ को लागी � १ करोड ०९ लाख ३८ हजारको लागत अनुमान तयार गरी �ी ॐ हराहरा क�ट� �सनले िमित २०७८।३।३० का काय�स�प� गन� गरी िमित २०७७।१२।१८ मा � ६८ लाख
०७ हजार �यून कवोल गरी स�झौता गरेको छ । जसको ठे�का स�व��ध स�कल फाइल �ा� नगरी अनलाईनबाट डाउनलोड गरी अ�ययन ग�रएको ठे�का कागजातको अ�ययन गदा� िन�नानुसार को �यहोरा दे�खयो ।

क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार १५ �ितशत भ�दा बढी �यून मा कबोल गन� पाट� सोही अनुपातमा काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� कानून �यव�था अनु�प उ� िनमा�ण
�यवसायीले िमित २०७९।४।२९ स�म �याद भएको � १५ लाख ५८ हजार ४६९ को काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन�मा िमित २०७९।२।२९ स�म �याद भएको � १३ लाख ४० को मा� काय�स�प� �ितवेदन पेश गरी
काय�स�प� गरेको दे�खयो । उ� योजनाको �ुटी स�चाउने अव�ध बाक� नै रहेको ह�दा थप �याद भएको थप रकम सिहतको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

ख) �थम रिन� िवल बापत गो भौ नं २०७।२०७८।३।०८ बाट � ४५८३९६६ भु�ानी ह�दा �याव टे� (�याव टे�लाई िप एस आइटममा राखी)बापतको � ३०००० िवल पेश वेगर भु�ानी रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन�
�

ग) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार काया�लय पूव� अनुमान गन� नसिकने अव�थाको सृजना भई काय�मा केिह प�रवत� गनु�परेको ख�डमा मा� भे�रएसन आदेश गन� सिकने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
उ� चोकदे बाटो �तर उ�ती काय�को लािग लागत अनुमान तयार गदा�कै बखत अनुमान गन� सिकने ड� ेनको को फमा� �रटेन मे�सनरी बाल लगायतका काम सु�मा नभएको भनी काय�स�प� गरी क�ट� ा�टरले अ��तम िवलको
भु�ानी पाउ भनी िनवेदन पेश गरेको िमित २०७८।३।२५ भ�दा पिछ�ो िमित २०७८।३।२६ मा भेरीयसन आदेशको िट�पणी उठान गरी भेरीयसन आदेश गरी बढी भु�ानी िदएको � ७ लाख असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

९४८,०००

३९ ओम हराहर क��ट� �सन 

ठे�का नं ५ को सु�को लागत अनुमान १०९३८८२६।– भएकोमा िमती २०७८-०३-२९ मा स�प� गन� गरी ओम हराहर क��ट� �सनले � ६८०७४६९ मा ठे�का कबोल गरी िमती २०७७-१२-१२ मा स�झौता भएको छ।
जसमा देखीने �यहोरा िन�नानुसार छन।
क)�याब टे�ट बापत � ३००००।– भु�ान भएकोमा �याब टे�टलाई िपएस आइटममा रा�ख िबल बेगर � ३००००।– भु�ान भएको ह�दा �याब बापत भु�ान भएको रकम असुल गरी दाखीला गनु�पन� �
ख) िप एस आईटममा रहेको �याब बापतको � ३००००।– लाई पुन �याटमा जोडी बढी भु�ान भएको �याट रकम ३९०० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

३३,९००
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४० ओम हराहर क��ट� �सन 

चोकदे बजार सडक �तोरउ�ती काय�को लागी ओम हराहर क��ट� �सनलाई गो भौ नं ३४०-२०७८-३-२८ बाट � ४२८८७३ भु�ान ह�दा काय�स�प� �ितवेदनमा �याट सिहत ३१५१९६ रकम मा� उ�ेख भएको ह�दा
काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी भु�ानी भएको १६७६७७ रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

१६७,६७७

४१ ल�द ुह�दे चोकदे थाना सडक

४१.१ पा�लकाले ल�द ुह�दे चोकदे थाना सडक िनमा�णको लािग � १ करोड ९० लाख को लागत अनुमान गरी ठे�का �कृया आ�हान गरेकोमा सवैभ�दा कम � ८९ लाख ६५  कवोल गन� क�पबृ� िनमा�ण सेवा सँग िमित २०७८।
२।१३ मा काय�स�प� गन� गरी  २०७७।९।१३ मा स�झौता भएको छ । स�झौता अनुसार �थम रिन� िवल बापत � ८० लाख ३६ हजार ७५९ �पैया भु�ानी ह�दा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खयो ।

क ) काय�स�पादन जमानत � ४० लाख ७७ हजार ३६१ को िमित २०७९।३।१४ स�म ह�नपन�मा  � ३७ लाख २९ हजार ०९० को िमित २०७९।३।१ स�म �याद रहेको  काय�स�पादन जमानत पेश गरेको ह�दा िमित
२०७९।३।१४ स�म �याद भएको � ४० लाख ७७ हजार ३६१ रकम भएको काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� �

ख) �याव टे�लाई िप एस आइटममा रा�ख िबल तथा �याव �रपोट� बेगर भु�ानी भएको � १०००० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

३५८,२७१

४१.२ ल�द ुह�दे चोकदे थाना सडक को लागत अनुमान � १९०८६५९७।– तयार गरी िमती २०७८-०२-१३ मा स�प� गन� गरी � ८९६५४२६ मा ठे�का कबोल गन� क�पवृ�ा िनमा�ण सेवा संग िमती २०७७।०९।१३ मा
स�झौता भएको िनमा�णकाय�मा िन�नानुसारको �यहोरा देखी�छ।
क)काय�स�पादन जमानत � ४०७७३६१ को ह�नुपन�मा काया�लयले उ� िनमा�ण �यबसायी संग ३७२९०९० को मा� काय�स�प� जमानत माग गरेको ह�दा थप ३४८२७१।– रकम थप गरी २०७९।०३।०१ स�म �याद भएको
काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन� �
ख)इ�सुरे�सको कागजजात तथा िबल बाहेक भू�ानी भएको ? ३०००० असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �
ग)१४ नं आइटम तथा अथ� ए�जाभेसन काय�को ६० घनमीटर काय�लाई ३३८।०७ का दरले भु�ानी िदनुपन�मा ४१५।८ का दरले भु�ानी िदई ४६६३।८ रकम बढी भु�ानी भएको छ।बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी
दाखीला गनु�पन�
घ)�य�तै आईटम नं २३ को एम १५ िप�स�स नापी िकताबमा २७।६४ प�रमाण उ�ेख भएकोमा फाइनल िबलमा २८ राखी ०।३६ घनिमटर लाई � ७००० का दरले भु�ानी िदई � २५२० बढी भु�ानी भएको छ।बढी
भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन�

४०५,४८४

४१.३ पा�लकाले ल�द ुह�दे चोकदे थाना सडक िनमा�णको लािग क�पबृ� िनमा�ण �यवसायीलाई �थम रिन� िवल भु�ानी िददा  अथ� ए�साभेसन को ७७।७३ घ मी � ६० को दर र िप �स �स एम प��  ०।३६  घ मी � ७०००
का दरले नापी िकतावमा उ�ेख भएको प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणमा भु�ानी गरी बढी भु�ानी भएको � ७१८३ असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

७,१८३
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४२ परामश� ख�रद 

साव�जािनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा ७२(१) मा साव�जािनक िनकायले िवस लाख �पँैया भ�दा कम रकमको परामश� सेवा ऐनको दफा ६(क) बमो�जम मौजुदा सूिचमा रहेका परामश�दाताबाट �ल�खत �पमा
�ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी ख�रद गन� सिकने र ��ताव माग गदा� स�भव भएस�म ६ वटा र क��तमा ३ वटा परामश� दाताको ��ताब स�ब��धत कागजात पठाइ �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव छु�ा छु�ै खाममा माग
गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम छ ।पा�लकाले यस वष� िन�मानुसारको िविभ� परामश� दाताबाट िड िप आर ख�रद गरेकोमा आ�थ�क ��ताव मा� माग गरी ख�रद गरेको छ । ख�रद कानून को �कृया बेगर भु�ानी गरी अिनयिमत
भएको �

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम परामश� दाताको नाम रकम कैिफयत

�यान डाडा एक घर एक खानेपानी योजना डाइम�ड इ��जिनय�र� क�स�टया�ट �ा �ल ४९५७८७

३४६।०७८।३।२९ ल�द ुह�दे ह�द ैचोकदे सडक �स�ने इ��जिनय�र� ए�ड िव�डस� �ा �ल ४८७४८२

१७।०७७।८।२३ फेदी वेशी दाम� चिकदे कुवापानी ह�द ैरसुवा जो�ने सडक डाइम�ड इ��जिनय�र� क�स�टया�ट �ा �ल ५७८७८६

५०।०७७।११।१७ वडा नं २ को वडा काया�लय भवन का��तपुर इ��जिनय�र� ए�ड िव�डस� ४९९७१९

५१।०७७।११।१७ सूय�गढी पय�टन �ब��न गु�योजना डाइम�ड इ��जिनय�र� क�स�टया�ट �ा �ल ९९९४८५

५२।०७७।११।१७ वातावरणीय �भाव मू�या�न डाइम�ड इ��जिनय�र� क�स�टया�ट �ा �ल ४९७२००

५३।०७७।११।१७ िविभ� योजना डाइम�ड इ��जिनय�र� क�स�टया�ट �ा �ल १९७९७६०

ज�मा ५५३८२१९

५,५३८,२१९

४३ छहरे हाड�वयर �ा �ल 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� र सो को औिच�यको आधारमा लेखा उ�रदािय अ�धकृतले भु�ानी िदने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले पाइप ख�रद गरेको भिन छहरे हाड�वयर �ा �ल लाई पेश गरेको िवलको आधारमा � ४२८८५५ रकम भु�ानी गरेकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खयो ।
क) ख�रद ग�रएको पाइपको काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको ह�दा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।
ख) उ� स�लायस�ले �याटमा दता� नै नभएको �याट न�वरको ( �याट दता� नं ३०७०४३५०१ को िवजक नं ०७३) बाट � ४९३३७ �याट रकम भु�ानी �लएको ह�दा उ� �याट बापत भु�ानी भएको रकम असुल गरी
दा�खला गनु�पन� �

४९,३३७
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४४ �वा�ा� मोटरबाटो उपभो�ा सिमित 

�वा�ा� मोटरबाटो उपभो�ा सिमित लाई बाटो ख�े काय�को लािग मे�सनको लागत अनुमान तयार गरी सो हो अनुसार को काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा गो भौ नं १३२।०७८।१।२० बाट � ३४८५७८ भु�ानी गदा�
िन�मानुसारको �यहोरा दे�खयो ।

क) मे�सनको �योग गरी � ३२२४१५ को � ४१९१४ �याट बापतको रकम भु�ानी गदा� मे�सन संचालक क�पनी � ३८५८२ को मा� �याट िवल पेश गरेको छ । जसको कारण कम काय� भएको रकम � २५६३१ र �याट
बापत बढी भु�ानी भएको � ३३३१ गरी � २८९६२ बढी भु�ानी भएको ह�दा असुल ग�र दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

ख) मे�सनको �योग गरी बाटो खनेकोमा मािनसले ड� ेन बनाएको भनी भु�ानी भएको रकम ५२६३६ असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

८१,५९८

४५ ढुवानी बापत भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार �ज�ा दररेट अनुसार िनमा�ण काय� गनु�पद�छ साथै दगु�म भेगमा िनमा�ण काय�को लािग ढुवानी बापत रकम भु�ानी गन� सकने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले पा�लकाको प�रसरमा
रहेको गा पा को अ�थाई भवन िनमा�णको लािग उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा योजनाको लागत अनुमान तयार गदा� िविभ� आइटमको लागत अनुमान तयार गरी सोही बमो�जम काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी गो भौ
नं ६१।०७७।११।१९ बाट � १८ लाख ९३ हजार ६८८ को भु�ानी ह�दा िन�नानुसारको िविभ� आइटममा भु�ानी भएको �लड बापतको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

कामको िववरण भु�ानी आइटम �लड दर कुल �लड बापतको रकम

िप �स �स एम १५ ३४।५ ३६७५ १२६७८७

पला�र १:४ १७७ १४८८ २६३३७६

�वल �टोन म�सनरी १५५ १०७५ १६६६२५

ट�स फेि�केसन २६।७२ १४९८ ४००२६

५९६८१४

५९६,८१४
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४६ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार िनमा�णकाय�को �वीकृत नमस� तथा �ज�ा दररेट आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले �सउ�रने खोला थोपा �संचाई अयोजना को लािग उपभो�ा
सिमितबाट काय�गराई काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी िददा िन�नानुसराको आइटममा �वीकृत नमस� भ�दा बढी भु�ानी िदएको ह�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

भु�ानी भएको आइटम भु�ानी भएको प�रमाण �वीकृत नमस� भु�ानी भएको नमस� बढी भु�ानी रकम

�टोन सो�ल� ४ घ मी २९५५ ३२७८ ८५४२

�वल म�सनरी वाल २१।१२ घ मी १०३९७ १०८८४ १०२८५

िप �स �स एम २० ७।४५ घ मी १४१५७ १५४२५ ९४४७

२८२७३

२८,२७३

४७ िन���य खाता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को बँुदा नं १५(३) मा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीले सोही आ�थ�कवष�िभ� रकम बु�झस�नुपन�छ । काया�लयले उपल�ध गरेको िववरण अनुसार लेखापरी�ण अव�धस�म पिन
केही लाभ�ाहीको खाता २०७७ पौष दे�ख नै िन��य रहेको दे�खयो । काया�लयले ब�कबाट भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीले सोही आ�थ�क वष�िभ� रकम नबुझी िन���य रहेको लाभ�ाहीको खाताको िववरण �ा� गरी िन���य
रहेको लाभ�ाहीको एिकन गरी लाभ�ाहीको अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� र  िन���य रहेको लाभ�ाहीको खातामा रहेको रकमको सदपुयोिगता सुिन�चत गनु�पद�छ ।

४८ सामा�जक सुर�ा 
पा�लकाले यस आ व मा सामा�जक सुर�ा वापत कुल ६१४५१०००। रकम िनकासा �ा� गरेकोमा उ� रकम बैक माफ� त िवतरण गन� इ�भे�मे�ट ब�कमा पठाएकोमा ब�कले लाभ�ाहीको खातामा �. ५८३७३३००। ज�मा
गरेकोमा बाँक� रकम � ३०७७७००। गाउँपा�लकामा िफता� गरी गाउँपा�लकाले उ� रकम संिघय संिचत कोषमा िफता� पठाउनुपन� �

३,०७७,७००

४९ ता�लम संचालन

४९.१ आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले �स�टमको खराबी जनाई गो भौ नं १४७-२०७७-३-३१ र गो भौ नं १४८-२०७७-३-३१ बाट उही EMIS स�ब�धी तालीम संचालन गरेको भनी � ४७९२० दोहोरो खच� लेखेको छ।दोहोरो खच� लेखेको �
४७९२०।– असुल ग�र दाखीला गन�पन� �

४०,९२०

४९.२ आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।साथै
अथ� म��ालय �ारा जारी काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार साव�जिनक िनकायले संचालन गन� २ िदनेकाय��मको लागी यातायात खच� बापत साव�जिनक यातायातको पुण� सुवीधा रहेको �थानमा �युनतम
गाडी भाडा र अ�यको हकमा � २०० का दरले िदने �यब�था रहेको छ।पा�लकाले िश�ा शाखा�ारा संचालीत EMIS स�ब�धी काय��ममा याता यात खच� बापत जनही ८०० का दरले ३४ जनालाई � २७२००।– भु�ानी
गरेको छ।िनयमानुसार २०० भ�दा बढीका दरले भु�ानी भएको � २०४००।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

२०,४००
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४९.३ सोही काय�िवधी अनुसार �थानीय तहमा आ�तरीक �िश�क�ारा �शी�ण ग�रएको काय��ममा हे�सआउट बापत �ितक�ा � ८०० का दरले िदने �यब�था ग�रएको छ।माथी उ�े�खत काय��ममा २१ जना आ�तरीक
�शी�कलाई �िश�ण िदएको भनी काय�प� बेगर जनही � १२०० का दरले � १४४०० भु�ानी गरेको छ।िनयमभ�दा बढी जनही ४०० का दरले भु�ानी भएको � ८४००।– असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �

८,४००

४९.४ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औिच�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अ�धकृतले भु�ानी िदने �यव�था रहेको छ।
पा�लकाले लैि�क िहंसा स�ब�धी काय��म गरेबापत जानक� िम�लाई गो भौ नं १८-२०७७-९-२७ बाट � ८५०००।– भु�ानी गदा� काय��मको लागत अनुमान खच� �माणीत गन� कागजजात र काय��मसमापन प�यात तयार
ग�रने �ितवेदन समेत समावेश नगरी भु�ानी िदईएको छ।िनयमानुसार �माण कागजजात पेश गनु�पन� � 

८५,०००

५० बढी भु�ानी 
िवधालय िदवा खाजा काय��म ई �स डी देखी क�ा ५ स�म अ�ययनरत िवधाथ�को सं�याको आधारमा भु�ानी िदनुपन� देखी�छ।पा�लकाले २९ वटा िबधालयको EMIS �ितवेदनको आधारमा पिहलो चोटी २६७९ जनाको
� १५ का दरले � ४०१८५। खच� लेखेको छ।पछी िश�ा शाखाबाट अनुगमन गरी माती उ�े�खत िबधालयमा ज�मा २१२८ जना िबधा�थ�ले िदवा खाजा बापतको रकम बु�झरहेको �ितवेदन उ�ेख गरी दो�ो चरणमा �
३१९२०।– भु�ानी गरेको छ।�यसको आधारमा पिहलो पटक ५५१ जनाको � १५ मा दरले � ८२६५।– बढी भु�ानी भएको छ।बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

८,२३२

५१ ड�गु िनय��ण काय��म 

आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले डेगंु लगायत िकटज�य लामखु�ेको बास�थान पिहचान तथा िनय��ण काय��मको लागी काय��म संचालन लागत अनुमान ,डे�लसेडुयल र काय��म संचालन प�यात तयार ग�रने �ितवेदन पेश नगरी गो भौ नं
१७६-०७८-३-२५ बाट � १२२७७५।– खच� गरेको छ।काय��मको लागत अनुमान तथा काय��म संचालन ग�रने �थान र काय��मको यथाथ� िववरण दे�खने �ितवेदन बेगर भु�ानी भएको काय��म स�प� भए नभएको यिकन
गन� सिकएन । यिकन गन� नसकेको कारण �माण कागतजात पेश गनु�पन�

१२२,७७५
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५२ मिहला काय��म 

क)अथ� म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार आ�तरीक �िश�कलाई तालीम तथा गोि�मा �िश�ण गराएबापत तयार ग�रएको काय�प�को �ित काय�प� � ८०० का दरले भु�ािन िदने
�यब�था रहेको छ।पा�लकाले ल�ीत वग�को त�या� काय��म संचालन गदा� गो भौ नं १६५-२०७८-३-२२ बाट � १ लाखको खच� ले�दा आ�तरीक �िश�क �य य��वर पा�डेलाई ३ वटा क�ाको १४०० का दरले �
४२०० र सहभागी भ�ा ७०० का दरले २१०० ग�र ६३०० र जानुका िम�लाई � १४०० का दरले ५ वटा क�ाको � ७००० ,५ वटा क�ामा सहभागी भएको भनी � ७०० का दरले ३५०० भु�ानी गरी � १०५०० गरी
कुल १६८०० भु�ानी भएको छ।िनयम िबपरीत भु�ानी भएको य��वर पा�डेलाई � ३९०० र जानक� िम�लाई � ८००० ग�र � ११९००।– बढी भु�ानी भएको छ।बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� रकम �
ख)सोही िनद�िशकाको बुदा नं ७ मा २ िदने काय��मको लागी सहभागी यातायात खच� २०० का दरले िदने �यब�था रहेकोमा दईु िदनस�म संचालन रहेको काय��मको १३ जनालाई � ७०० का दरले १८२०० भु�ानी भएको
छ।िनयमभ�दा बढी �ित �य�� ५०० का दरले बढी भु�ानी भएको रकम असुल ग�र दा�खला गनु�पन� रकम �    

ग) अथ� म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार आ�तरीक �िश�कलाई तालीम तथा गोि�मा �िश�ण गराएबापत तयार ग�रएको काय�प�को �ित काय�प� � ८०० का दरले भु�ािन िदने
�यब�था रहेको छ।पा�लकाले ल�ीत वग�को त�या� संकलन काय��ममा सहभागी भएको भनी उपा�या� �ी म�जु बुढाथोक� सिहत ८ जनालाई � १२०० का दरले � ९६०० भु�ानी भएको छ।िनयमभ�दा बढी �ित�य�� �
५०० का दरले भु�ानी भएको � ४००० असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �
घ) अथ� म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार आ�तरीक �िश�कलाई तालीम तथा गोि�मा �िश�ण गराएबापत तयार ग�रएको काय�प�को �ित काय�प� � ८०० का दरले भु�ािन िदने
�यब�था रहेको छ।पा�लकाले समाजमा रहेका कुपथा� ज�तै लैिगक िहसां स�ब�धी काय��ममा �िश�ण िदएको भनी जानक� िम� सिहत ३ जना आ�तरीक �िश�कलाई एक िदनको १४०० का दरले ४२०० भु�ानी भएको
छ।िनयम िवपरीत ३ जनालाई जनही ७०० का दरले � २१०० गो भौ नं १६४-२०७८-३-२२ बाट भएको छ।बढी भु�ानी भएको रक  असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �
ङ) अथ� म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार काय��म गनु� पुव� पुव� बैठक बापत भ�ा िदने �यब�था रहेको छैन।पा�लकाले समाजमा रहेका कुरीती ,लैि�क िहसां मानव वेचिबखन तथा
ओसारपसार स�ब�धी काय��मको संचालन पुव� बैठक बसेको भनी ९ जनालाई हजारका दरले भु�ानी िदई गो भौ नं १८-७७-९-२७ बाट � ९०००।– खच� लेखेको छ।िनयम िबपरीत भु�ानी ग�रएको रकम असुल ग�र
दा�खला गनु�पन� �
च) म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार आ�तरीक �िश�कलाई तालीम तथा गोि�मा �िश�ण गराएबापत तयार ग�रएको काय�प�को �ित काय�प� � ८०० का दरले भु�ािन िदने
�यब�था रहेको छ।पा�लकाले समाजमा रहेका कुरीती ,लैि�क िहसां मानववेचिबखन तथा ओसारपसार स�ब�धी काय��ममा �िश�ण िदएको भनी आ�तरीक �िश�क जानक� िम� र य��वर पा�डेलाई २ वटा क�ाको �
१४०० का दरले ५६००।– गो भौ नं १८-२०७७-२७ बाट भु�ानी भएको छ।िनयिबपरीत जनही ६०० का दरले २ वटा क�ाको २ जनालाई भु�ानी भएको � २४०० असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �

५५,६००

५३ िशष�क फरक पारी खच� 
आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३४ अनुसार तोिकएको खच� िशष�कबाट खच� ले�नुपन� �यव�था गरेको छ।पा�लकाले �वा��य सं�थामा िबजुली जडान गरेको भनी संघीय शशत�
अनुदान िश�ा िशष�कबाट सेतीदेवी िबजुली पसललाई गो भौ नं १३८-१७८-३-१६ बाट � ६१९४६ खच� गरेको छ।�य�तै गो भौ नं १३६-७८-३-१६ बाट आधारभुत �वा��य के�� संचालनको लागी िबजुलीको सामान
िनया�त गरेको भनी ि�शुली इले�ट� ोिन�स मे�टेनेने�स ए�ड स�लायस�लाई � ७९९९९।– भु�ानी ग�र ज�मा � १४१९४५।– िशष�क फरक पारी खच� लेखेको छ।िशष�क फरक पारी भु�ानी ग�र अिनयमत भएको �

१४१,९४५

५४ �माण कागजात पेश गनु�पन� 
आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले लैि�क िहंसा स�ब�धी काय��म गरेबापत जानक� िम�लाई गो भौ नं १८-२०७७-९-२७ बाट � ८५०००।– भु�ानी गदा� काय��मको लागत अनुमान खच� �माणीत गन� कागजजात र काय��म समापन प�यात
तयार ग�रने �ितवेदन समेत समावेश नगरी भु�ानी िदईएको छ।िनयमानुसार �माण कागजजात पेश गनु�पन� � 

८५,०००

५५ बढी भु�ानी
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५५.१ आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले �स�टमको खराबी जनाई गो भौ नं १४७-२०७७-३-३१ र गो भौ नं १४८-२०७७-३-३१ बाट उही EMIS स�ब�धी तालीम संचालन गरेको भनी � ४७९२० दोहोरो खच� लेखेको छ।दोहोरो खच� लेखेको �
४७९२०।– असुल ग�र दाखीला गन�पन� �

४७,९२०

५५.२ क)आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।साथै
अथ� म��ालय �ारा जारी काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७ अनुसार साव�जिनक िनकायले संचालन गन� २ िदने काय��माका लागी यातायात खच� बापत साव�जिनक यातायातको पुण� सुवीधा रहेको �थानमा �युनतम
गाडी भाडा र अ�यको हकमा � २०० का दरले िदने �यब�था रहेको छ।पा�लकाले िश�ा शाखा�ारा संचालीत EMIS स�ब�धी काय��ममा यातायात खच� बापत जनही ८०० का दरले ३४ जनालाई � २७२००।– भु�ानी
गरेको छ।िनयमानुसार २०० भ�दा बढीका दरले भु�ानी भएको � २०४००।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �
ख)सोही काय�िवधी अनुसार �थानीय तहमा आ�तरीक �िश�क�ारा �शी�ण ग�रएको काय��ममा हे�सआउट बापत �ितक�ा � ८०० का दरले िदने �यब�था ग�रएको छ।माथी उ�े�खत काय��ममा २१ जना आ�तरीक
�शी�कलाई �िश�ण िदएको भनी काय�प� बेगर जनही � १२०० का दरले � १४४०० भु�ानी गरेको छ।िनयमभ�दा बढी जनही ४०० का दरले भु�ानी भएको � ८४००।– असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �

२८,८००

५६ �वा�लिट टे� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा ख�रद स�झौता अनुसार �ा� ह�ने सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गरी गुण�तरयु� सामानह� मा� ख�रद ग�र भु�ानी गनु�पन� �यब�था रहेको छ।पा�लकाले िशलब�दी दरभाउप� को
मा�यमबाट ६६ आइटमका औषधी तथा केही स�ज�कल आइटम ख�रद गरेको भनी गो भौ नं ३९०-२०७८-३-३ बाट डालीमा मेिडसे�सलाई ख�रद गरेको सामा�ी ह�को �वा�लिट टे�ट गरेको �ितवेदन संल� नगरी �
१०,५७,३७२।– खच� लेखेको छ ।औषधी ज�तो अित संवेदनशील ब�तुमा �वा�लटी टे�ट नगरी सामान आयात ग�र अिनयमत �

१,०५७,३७२

५७ आ इ �स टी �याव िनमा�ण 

आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले  का�लका मा�यिमक िवधालयमा ICT  �याब �थापना गरेको भनी गो भौ नं १६३-७८-३२२ बाट � ६५००००।– िनमा�ण काय�को लागत अनुमान ,�यसको िनमा�ण भएको नापी िकताबको आधारमा काय�स�प�
�ितवेदन तयार गरी आधीकारीक िनकायबाट अनुगमन गरी तयार गरेको �ितवेदनको आधारमा खच� ले�नुपन�मा सो नगरी खच� लेखेको छ ।िनयमानुसार अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

६५०,०००
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५८ सेिनटरी �याड ख�रद 

सेनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध 2076 मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�व�धीत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र  �थानीय तहले �ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा �ित िव�ाथ�
१६ वटा सेनेटरी �याड िवतरण गन� गरी स�व�धीत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी ते�को भरपाई तयार गरी अक� मिहनाको ७ गते सुचना पािट�मा िववरण
टा�नु पन� �यव�था उ�ेख गरेको छ । गाँउपा�लकाले उ� �कृया पुरा नगरी  यस वष� उ� िशष�कमा गो भौ नं.  ११५।०७८।३।३ डा�लमा मेिडसे�स बाट � ८ लाख ८४ हजार  सेिनटरी �याड ख�रद गरेको भनी  खच� लेखेको
छ  ।आ.व. को अ��यमा सामा�ी ख�रद गरी िवतरण ग�रएकोमा काय��मको उ�े�य अनु�प िश�ाको गुण�तरमा टेवा पुगेको/नपुगरेको  भ� सिकने आधार दे�खएन  साथै उ� सामा�ी िवतरण नगरी �टोरमा मौ�दातमा रहेको
काया�लयले जनाएको छ। गाँउपा�लकाले यस स�व�धमा अनुगमन गरी ख�रद साम�ीको उपयोग गनु�पद�छ ।

क) सेिनटरी �याड ख�रद स�ब�धी काय�िवधी २०७५ को अनुसुची २ अनुसार �याडको गुण गुण�तर प�र�ण ह�नुपन�मा सो प�र�ण नगरी सामान ख�रद भएको ह�दा सामान तोिकएको गुण�तर भएको यिकन गन� सिकएन ।
ख)साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद तथा अ�य िवधीबाट काय�लयलाई �ा� ह�ने सामा�ीको �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई ह�ता�तरण फारामको मा�यमबाट खच� ले�नुपन�
�यब�था रहेको छ।पा�लकाले १३५०० थान सेिनटरी �याड ख�रद गरेतापनी स�ब�धीत छा�ालाई िबतरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन जसको कारण आव�यकता पिहचान नगरी आथ�क वष�को अ��यमा बजेट ि�ज ह�न
निदने उ�े�य �े�रत भई सामान ख�रद गन� काय�मा िनय���त ह�नुपछ� ।
ग) उ� सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गरी िवतरण गनु�पन�मा सो गुण�तर प�र�ण गरेको �माण पेश गरेको छैन । साथै िव�ालयगत अिभलेख खाता नभएको कारण कुन िव�ालयलाई कित मा�ामा आव�यक �थयो र सो बमो�जम
िवतरण भए/नभएको एिकन गन� सिकएन।

५९ सामान ख�रद नगरी कनै िवल भु�ानी 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२५ अनुसार काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यब�था रहेको छ।पा�लकाले बागे�वरी उ मा वी मा वास काय��म अ�तरगत शौचालय िनमा�णको लागी �
६९६३८१।– को लागत अनुमान तयार गरी � ७७२०३३।– को काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा रकम भु�ानी भएको �े�ता प�र�ण गदा� �यान�सट ४ वटा �२५२४ का दरले भु�ानी भएको १००९६।– ,रे�टेङगुलर
िमरर � २००० र धारा � ७५५ का दरले ६ वटाको �४५३०।– गरी ज�मा � १६६२६।– को सामान ख�रद गरेको िबल पेश भएको छैन।िबल बेगर भु�ानी भएको रकम अशुल ग�र भु�ानी गनु�पन� �

१६,६२२

६० बढी भु�ानी

६०.१ क) ग�रबी िनवारणको लागी लघु उधम िबकास काय��म संचालन िनद�शीका २०७७ को बुदा नं ४१(३) मा उधमीलाई �दान ग�रने �वीधीको कुल रकममा काया�लयले �वीधी �ा� गन� उधमी बाट आपुत�कता�ले कबोल गरेको
कुल अ�को क�तीमा २०% रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा ८०% रकम मा� काया�लयले आपुत�कता�लाई भु�ानी गनु�पन� �यब�था रहेको छ।पा�लकाले �सलाई मेसीन बापत ३८ जना उधमीलाई �सलाई मेसीन िवतरण गन�को
लागी के के स�लायस�लाई गो भौ नं ८८-२०७८-१-१५ बाट पुरै लागत � ४७२३४०।– भु�ानी गरेको छ ।िनद�शीका अनुसार �युनतम लागत सहभागीता बेगर भु�ानी भएको � ९४४६८।– असुल गरी दा�खला गनु�पन� �
ख) माथी उ�ेखीत काय�िवधी अनुसार स�ब�धीत  उधमीको �युनतम लागत सहभागीता बेगर पा�लकाले कपडा ख�रद गरेको भनी गो भौ नं ८७-२०७८-१-१५ बाट �े� फे�सी हाउसलाई १४१२६१।– भु�ानी िदएकोमा �
२८२५२।– उधमी जनसहभागीता बापतको रकम दा�खला भएको छैन।उधमी लागत सहभागीता बापतको रकम असुल ग�र दा�खला गनु�पन� रकम �

१२२,७२०

६०.२ क)म��ालय �ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ अनुसार अ�तरिनकाय कम�चारी मा� उप�थीती रही संचालीत बैठकमा बैठक भ�ा िबतरण नह�ने �यब�था गरेको छ।पा�लकाले राि�� य प�रचयप� तथा प�जीकरण सेवा
बैठक भनी १७ जना लाई ३ िदनको १५०० का दरले � ७६५००।– गो भौ नं १८७-२०७८-३-२५ बाट भु�ानी भएको छ।िनयम िबपरीत भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �
ख)आथ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र �यसको औची�यको आधारमा लेखा उ�रदाही अधीकृतले भु�ानी िदने �यब�था रहेको छ।
पा�लकाले गो भौ नं १३१-७८-३-१६ बाट िबभी� िमिडयामा िव�ापन तथा समाचार �काशन भएको भनी िबना �माण कागजजात बनदेवी िमिडयालाई � १४८०५ ,उ�रगया िमडीया �ा ली लाई � ४९२५०।– र िवकास
िमिडया �ा ली लाई � ११२८०।– गरी � ७५८७५ भु�ानी भएको छ।�माण कागजजात बेगर भु�ानी भएको रकम असुल ग�र दा�खला गनु�पन� रकम �

१५२,३७५
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६१ काज र �ो�साहन भ�ा 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०)मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल�
भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा ११ जना कम�चारीलाई अित�र� काय� गरेवापत मा�सक अित�र� भ�ा �दान गरेको छ
। तर ती कम�चारीह�ले दिैनक �मण खच� तथा भ�ा �ा� गन� गरी काजमा रहेको िदनमा पिन अित�र� भ�ा बुझेको दे�खयो । यसरी कम�चारीले सरकारी कोषबाट एकै िदनमा एउटै काय�का लािग दिैनक �मण खच� तथा भ�ा र
अित�र� भ�ा बु�नुलाई िनयम स�मत हो भ� सिक� ।  

६२ ४६३ २०७८-३-१७ कम�चारी बैठक भ�ा 
अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा ७.१.१ मा बैठक भ�ा भु�ानी िददंा तोिकएको ६ वटा मापद�ड पालना नगरी बैठकमा भ�ा िदन निम�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयको गो�वारा भौचर नं ४६३।
२०७८।३।१७ बाट उ� मापद�ड पालना नह�ने गरी एउटै िनकायका पदा�धकारी मा� संल� कम�चारी बैठक भ�ा भु�ानी िदएको दे�खयो । यसरी तोिकएको उ� मापद�डको पालना नगरी काया�लयले एउटै िनकायका
पदा�धकारी मा� संल� बैठकको बैठक भ�ा खच� लेखेको ह� ँदा िनयम स�मत भ� निम�ने

१९५,०००

६३ १४७ २०७७-१०-२७ �याियक सिमित बैठक भ�ा 
नेपालको संिवधानको धारा २१७ मा ��येक गाउँपा�लकामा उपा�य�को संयोजक�वमा तीन सद�यीय एक �याियक सिमित रहने र �याियक सिमतमा गाउँसभाबाट आफूम�येबाट िनवा�िचत गरेका दईु जना सद�यह� रहने
उ�ेख रहेको छ । बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को दफा ४ क मा अनुसूची १ ग मा उ�ेख भए बमो�जम �याियक सिमित संयोजकले र सद�यले
बैठक भ�ा पाउने उ�ेख छ तर बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को िवपरीत ह�ने गरी गो�वारा भौचर नं १४७।२०७७।१०।२७ बाट �ित बैठक �
१००० का दरले �शासक�य अ�धकृत य��वार पा�डेलाई ६ वटा बैठकको � ६०००।, सहायक मिहला िवकास िनरी�क जानक� िम�लाई ६ वटा बैठकको � ६०००।, लेखा अ�धकृत महेश शमा�लाई २ वटा बैठकको �
२०००। र सूचना �िव�ध अ�धकृत सुिशल पौडेललाई २ वटा बैठकको � २०००। गरी ज�मा � १६०००। �याियक सिमित सद�य बाहेकको लाई  भु�ानी भएको दे�खएकोले िनयम स�मत भ� निम�ने �

१६,०००

६४ ४७३ २०७८-३-२० रीतपूव�क कर िबजक 

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 । तर पा�लकाले िबजक नं नभएको रीतपूव�कको िबजक बेगर
पाठक �टोरबाट मु.अ.कर � २३३१९। समेत � २०२७००। को नुवाकोट ते�वा�दो संघले खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेवापतको भु�ानी िदएको छ । तसथ� उ� स�लायस� ले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी
�लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२३,३१९
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६५ बढी भु�ानी 
अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ को बँुदा ७.१.१५ मा नेपाल सरकारका ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचालन ह�ने काय��ममा ला�े खच�को अ�धकतम न�स उ�ेख छ । िनद�िशकाको बँुदा नं ७.१.१५
मा सहायक�तरको ता�लममा  सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए बापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� बापत � ७०० का दरले पा�र�िमक पाउने उ�ेख छ । �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म अ�तग�त काया�लयको देहायका भु�ानी अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ को बँुदा ७.१.१५ को खच�को मापद�ड अनु�प भएको नदे�खएको ह� ँदा सो वापत बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

गो.भौ.नं. / िमित काय��म �िश�क क�ा दर भु�ानी
भएको

भु�ानी
ह�नुपन�

बढी
भु�ानी

१२। २०७८।
३।२२

१ िदने बाल मै�ी
�थानीय तह
घोषणा स�ब�धी
अिभमुखीकरण

�.�.अ.

य��वर
पा�डे

४ ७०० ५६०० २८०० २८००

स.म.िव.िन.

जानक� िम�
१२ ७०० १६८०० ८४०० ८४००

१०।  २०७८।
३।२२

१ िदने बाल मै�ी
�थानीय तह
घोषणा स�ब�धी
अिभमुखीकरण

�.�.अ.

य��वर
पा�डे

४ ७०० ५६०० २८०० २८००

स.म.िव.िन.

जानक� िम�
११ ७०० १५४०० ७७०० ७७००

सू.अ.

सुिशल
पा�डे

१ ७०० १४०० ७०० ७००

ज�मा २२४००

२२,४००

६६ ४८६ २०७८-३-२२ बा�ा पकेट काय��म 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०)मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल�
भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसा भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले गो�वारा भौचर नं ४८६।२०७८।०३।२२ बाट ५० �ितशत लागत साझेदारीमा बा�ाको साना �यवसाियक
कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म संचालन वापत �ी गणे�थान बा�ा पकेट सम�वय सिमितलाई � ६३७५६३। भु�ानी िदएको छ । तर ५० �ितशत लागत साझेदारी अनुसार काय� स�प� भए वापतको �
१२७५१२६। को िबल भरपाई पेश ह�नुपन�मा � ११७६१११। को मा� िबल भरपाई पेश भएकोले � ९९०१५। को काय�स�प�को िबल भरपाई पेश नभई काया�लयबाट ५० �ितशत रकम � ४९५०७। भु�ानी भएको
दे�खएकोले िनयमस�मत भ� निम�ने �

४९,५०७
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६७ खच�को पु�याँई 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०)मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल�
भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसा भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त देहायको गो�वारा भौचर नं  बाट िन�न बमो�जम मसल�द खच�
र औषधी खच� वापत भु�ानी िदइएकोमा खच�लाई पुि� ह�ने खच�को �माण नभएकाले पेश ह�नुपन� �

गोभौनं।िमित िव�ालयको नाम िव�ालय नस� मसल�द खच� अ�याव�यक
औषधी ख�रद

ज�मा
रकम

३। २०७७।११।
१८

बागे�वरी उमािव सुर�ा �संह १०००० १०००० २००००

का�लका मािव रा�धका तामाङ १०००० १०००० २००००

६।  २०७७।२।
३१

गणेश उमािव सं�जता अ�धकारी १०००० १०००० २००००

    ज�मा ६००००

६०,०००

६८ गाडी भाडा 
काया�लयको दिैनक कामकारवाहीको लािग �ित मिहना �.१५००००। का दरले भाडा भु�ानी गन� गरी गाडी भाडामा �योग गरे वापतको भाडा रकम तारके�वर नगरपा�लका–८, काठमाड� िनवासी गाडी धनी �ी सुिनल
महज�नलाई बािष�क �.१८०००००। भु�ानी खच� लेखेको छ ।आ�थ�क वष� २०७६।०७७ मा पिन सोही गाडी भाडामा �योग गन� स�झौता गरी वािष�क � १८००००० । खच� लेखेको छ ।काया�लयको कामको �कृित र काय�
�य�तताको �ि�कोणले काया�लय �योजनको लािग भाडाको सवारी साधन �योग गनु� भ�दा बािष�क भाडामा खच� ह�ने रकमले सवारी साधन नै खरीद गरी �योग गदा� िमत�ययी तथा िकफायती एवं काय� �कृित अनुकूल ह�ने दे�ख
िबगत दे�ख औं�याएकोमा सुधार नभएकोले  यस स�ब�धमा स�व��धत प�ले �यान पुरयाउनु पन� दे�ख�छ।

६९ स�परी�ण

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गन� �यव�था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमो�जम वे�जू फ�यौट गन�, गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनेु

�यव�था गरेको छ । बे�जकुो �ववरण अ�ाव�धक गर� �नयमानसुार बे�ज ुफ�ौट गनु�पद�छ । काया�लयले गत �वगत वष�स�मको बे�ज ूलगत अ�याव�धक गर� स�पर��णको ला�ग  डोरमा  अनरुोध

गनु�पन�मा

काया�लयले स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेको छ ै न ।

७० अनुगमन
गत वष�को ��तवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, कर वीजक लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन ।
बे�जू �यहोरा पनुरावृि� नहुने गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।
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७१ अनुगमन तथा स�परी�ण

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा �४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा �४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य

अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । पा�लकाबाट गत िवगत वष�को बे�जू फ�य�टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ��थित िन�नानुसार दे�खएको छ ।

गत वष�स�मको बे�जु(A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको
बे�जु(B)

यो बष� कायम बे�जु(C) स�परी�ण बाट कायम बे�जु(D) अ�याव�धक बाँक�
बे�जु(A+B+C+D)


