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२०७९ 

पनौती नगरपा लका, का पेला ोक 

 
 
 
 
 



 
 

दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनुे । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 
मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच य समेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एवं नेपाल 
सरकार  लेखापर ण मान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण 
नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग 
स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक 
कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाह लगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाडँफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 

राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका तजमुा 

लगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदन उपर छलफल र बे जू फ य ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे जू उपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन कायम हनुे 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफल समेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, बागमती देश 

प  सं याः २०७८।७९ 
च.नं. ५९८ म तः २०७९।३।२४ 

 
वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी नगर मखु यू, 

पनौती नगरपा लका, का पेला ोक । 
 
कै फयत स हतको राय 

हामीले  यस नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा 
ट पणीह को लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, 
पेस भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले 
थानीय तहसगँ स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  

कै फयत स हतको राय य  गन आधार 

१.  यस नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाँचा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण 
तयार गरेको छैन । 

२. लेखापर णबाट .1 करोड 70 लाख 50 हजार बे ज ूदेिखएको छ। सोम ये त याबाट .24 लाख 59 हजार फछयौट 
भई .1 करोड 45 लाख 91 हजार बाँक  रहेको छ । बाँक  बे जू म ये असलु गनपुन .64 लाख 59 हजार, माण 
कागजात पेस गनपुन .50 लाख 57 हजार, नय मत गनपुन .30 लाख 75 हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवषस म .२५ 
करोड ७ लाख ६० हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे ज ू
समेत हालस मको अ ाव धक बे ज ू .२६ करोड १ हजार रहेको छ । पनौती नगरपा लकाको बे जू वग करण र अ ाव धक 
बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. यस नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को पेण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, 
कमचार को दरब द अनसुार पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  
अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको लगायतका यहोरा 
लेखापर ण तवेदनमा औ याइएको छ। कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको 
छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व 
य कन हनेु कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन 
थानीय तहसगँ हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा 
ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ े कुरामा कायालय व त छ।   

व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत 
आकँडा र हत व पमा ब े गर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर 
कायपा लका, नगर मखु र मखु शासक य अ धकृत नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका 
छन।्   

व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत 
आ तता ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले 
सामा य तरको आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल 
सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै 
अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स ने नि तता भने हुँदैन। व ीय ववरणका उपयोगकताले 
सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य 
ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
                                                                              
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                        ( लोचन आचाय) 
                                                                                 नायब महालेखापर क 



पनौती नगरपा लका, का पेला ोक 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 

२०७७।७८  
( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाकँ  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राज व 
लगत 

िज मेवार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

32 36 17050 0 15 2459 32 21 14591 6459 3075 5057 ० ० 8132 0 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 

िज ला गत वष स मको बाकँ  समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ू यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

का पेला ोक २५०७६० ० ५३५० २४५४१० ० १४५९१ २६०००१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पनौती नगरपा�लका, का�ेपला�ोक , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख राम �साद वा�ले २०७७-९-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ह�र �साद चापागाई २०७७-४-१

काया�लय �मुख िभम �यौपाने २०७७-४-१

बे�जु रकम १७,०४९,६६२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३१,८८,२०,६१८.१६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४६,०९,०१,५५२.८७ चालु खच� ५२,३३,०१,६१६.८७

�देश सरकारबाट अनुदान ५,७४,०३,७८५ पँूजीगत खच� ५५,९९,००,७२२

राज�व बाँडफाँट २०,००,७०,३६१.५५ िव�ीय/अ�य �यव�था २९,०३,१०३.१९

आ�त�रक आय ३५,४१,०८,९९२.७९

अ�य आय ०

कुल आय १,०७,२४,८४,६९२.२१ कुल खच� १,०८,६१,०५,४४२.०६

बाँक� मौ�दात ३०,५१,९९,८६८.३१

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचयः

िनकायको प�रचय – �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�े�यल ेयस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल े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� पनौती नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त
१२ वडा, ६४ सभा सद�य, ११८ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ५६हजार ३ सय २९ जनसं�या रहेको छ ।

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा असूल�ः लेखापर��णको �ममा   औ�याएप�चात �. १२८२१९। असलु भई स�बि�धत राज�व खातामा दािखला भएको छ।

४ िब��य िबबरण

�थानीय संिचत कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 207७/7८
को �व�ीय ��तवेदन म.ले.प.फा.नं.२७२ �न�न बमोिजम रहेको छः

िववरण यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) 1,229,491,252.50 1,137,233,763.67 1,137,233,763.67

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) 1,058,701,350.00 1,072,484,692.21 1,072,484,692.21

११००० कर 380,435,340.00 410,064,925.78 410,064,925.78

१३००० अनुदान 559,600,350.00 530,968,477.87 530,968,477.87

संघीय सरकार 482,599,350.00 460,901,552.87 460,901,552.87

�देश सरकार 59,300,000.00 57,403,785.00 57,403,785.00

जनसहभािगता 17,701,000.00 12,736,140.00 12,736,140.00

१४००० अ�य राज�व 117,243,660.00 129,861,464.56 129,861,464.56

१५००० िविवध �ाि� 1,422,000.00 1,516,824.00 1,516,824.00

170,789,902.50 72,074,174.46 72,074,174.46
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ख. अ�य �ाि�

िवतरण गन� बाक� राज�व - - -

कोषह� 56,285,902.50 49,128,138.46 49,128,138.46

धरौटी - 22,946,036.00 22,946,036.00

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म 114,504,000.00 - -

भु�ानी (ग+घ) 1,813,413,252.50 1,100,444,875.20 1,100,444,875.20

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) 1,642,623,350.00 1,086,105,442.06 1,086,105,442.06

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा 77,825,000.00 65,873,817.40 65,873,817.40

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग 484,072,350.00 403,521,739.38 403,521,739.38

२४००० �याज सेवा शु�क तथा ब�क किमशन 3,000,000.00 1,857,158.09 1,857,158.09

२५००० सहायता (Subsidy) 300,000.00 288,140.00 288,140.00

२६००० अनुदान 14,700,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00

२७००० सामा�जक सुर�ा 4,340,000.00 3,571,970.00 3,571,970.00

२८००० अ�य खच� 34,460,000.00 33,788,792.00 33,788,792.00

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� 1,020,926,000.00 559,900,722.00 559,900,722.00

३२००० िव�ीय स�प�� - - -

३३००० दािय�व 3,000,000.00 2,903,103.19 2,903,103.19

घ. अ�य भू�ानी 170,789,902.50 14,339,433.14 14,339,433.14

कोषह� 56,285,902.50 7,850,721.50 7,850,721.50
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धरौटी - 6,388,711.64 6,388,711.64

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म 114,504,000.00 - -

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (583,922,000.00) 37,360,255.47 37,360,255.47

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) 333,530,591.56 333,530,591.56

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (583,922,000.00) 370,890,847.03 370,890,847.03

ब�क तथा नगद बाँक� 370,022,478.12 370,022,478.12

४ गुण�तर परी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान र िनमा�ण काय�को स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण
वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले केिह िनमा�ण �यवसायीको िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेता पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने
सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन

५ साव�जिनक सुनुवाईः 
�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 प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट संचा�लत िविभ� भवन सडक,�सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास लगायत काय��को साव�जािनक सुनवाई गरेको भएपिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन ।
साव�जिनक सुनुवाईको लागी तोिकएको फारम भन� गरेता पिन सरोकारवालाह�को �यनु उप��थती रहने गरेको, आंिशक काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन माइ�यटुमा लेखी रा�ने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको
लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जिनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै । कानुनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��धन गनु�पद�छ ।

६ �याियक सिमितः 
�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 । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३५ र यो बष� थप १३ भएको गरी कुल ४८ िववाद दता� भएकोमा
३० वटा मा� फ�य�ट भई १८ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ सम� िव�लेषणः 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम
रहेका छन ।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२९२० अनुसार नगर �मुख र �मुख �शासक�य अ�धकृत िवच तथा �मुख �शासक�य अ�धकृत र शाखा महाशाखा �मुख िवच काय� स�पादन स�झौता भएको
पाइएन ।
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ ९२० अनुसार �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ�
आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन�मा आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन ।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाएको छैन । �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 सो गरेको पाईएन ।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिकङ �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार
गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन
तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय�को नापी िकतावमा चेनेज उ�ेख गरेको छैन । एकै काम ठे�का र उपभो�ा
सिमित माफ� त भएको अव�थामा काममा दोहोरो परेको ह�नस�ने दे�ख�छ ।
नगर सभावाट �वीकृत गरी १५ �ितशत भ�दा वढीको भे�रयसन �वीकृत गरेकोमा भे�रयसन आदेश कारण उ�ेख गरेको छैन । �थानीय र �देश पूवा�धार िवकास काय��मको बचत बजेट िनद�शक सिमितबाट �वीकृती
�लई ठे�काबाट बचत रकमबाट उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराएकोमा नापी िकतावमा चेनेज उ�ेख गरेको छैन । जसका कारण काममा दोहोरोपना यिकन गन� सिकदनै ।
िदगो िबकास योजना ९२०१५(३०० लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था अनु�प
सिमित गठन गरेकोमा सो सिमित स�ालन स�ब�धी कुनै काय�िव�ध बनाएको पाइएन साथै उ� सिमितह� वठैक बसी भए गरेका िनण�यह� माग गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न नआएकोले गिठत सिमितह�
ि�यािशल रहेको पाईएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । पा�लकाका सव ै�थायी कम�चारीह�को सभाबाट एकमु� �पमा तलबी �ितवेदन पा�रत
गरेको छ । तसथ� कम�चारीह�को �ेड एिकन ह�न सकेन । �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार को सुझावह� काया��वयन गनु� पन�मा गरेको पाईएन । मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा
ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत
गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट
तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४९२० अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था अनु�प साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७६ वनाएकोमा सो िनयमाव�ललाई
काया��वयनमा �याएको पाइएन ।
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
पा�लकाले आयोजनारकाय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको
दे�खएन ।
उपभो�ा सिमितबाट स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई
र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा पालना भएको पाईएन ।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ� �थानीय सडकको दायाँ बायाँको अ�धकार�े� को सीमा तोक� सोही आधारमा सडकको िनमा�ण गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन ।
�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, १८ काय�िव�ध कानुन र ४ मापद�ड िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ
सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
�ज�सी स�प�ीःआ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को प�र�छेद ६ िनयम ४६ दे�ख ५६ स�म सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णस�प�ीको िनरी�ण लगायत िबिभ� �यव�थाह� गरेको छ।�थानीय
सरकार संचालन ऐन२०७४ को प�र�छेद १३ मा �थािनय तहको स�प�ी संर�ण स�व�धी �यव�था गरेको छ ।काया�लयले नगरपा�लका र मातहतका िवषयगत शाखा तथा वडा काया�लयह�मा रहेका �ज�सी मालब�तु
तथा स�प�ीको अिभलेख नगरपा�लकाको काया�लयमा तोिकएको म.ले.प.फारम नं. मा रा�नुपन�मा नगरपा�लका काया�लय वडा काया�लयह� र िवषयगत शाखाह�को छु�ा छु�ै �पमा रा�ने गरेको दे�खयो।नगरपा�लका
काया�लयको बजेटबाट ख�रद गन� गरेका मालब�तु तथा स�प�ीको सोही बमो�जम छु�ा छु�ै �पमा आ�दानी बाँधेको जनाएता पिन लेखापरी�णमा पेश ह�न नआएको ह�दा परी�ण ह�न सकेन।नगरपा�लका काया�लयमा
रहेको �ज�सी खाता बाहेक वडा र िवषयगत शाखाह�मा रहेका मालब�तु र स�प�ीको �ज�सी िनरी�ण गरी �ितवेदन पेश गन� िनयमानुसारको सिमित समेत गठन गरेको दे�खन आएन।यस �कार रहेका �ज�सी स�प�ीको
उिचत र ठोस �पमा संर�णर सदपुयोगको �व�ध गरेको दे�खएन।योजना तथा काय��म संचालनको लागी ख�रद गरेका कितपय �ज�सी मालब�तु तथा स�प�ीह� �ज�सी खातामा आ�दानी बाँ�ने र स�व��धत वडा तथा
िवषयगत शाखाका कम�चारी तथा पदा�धकारीले बुझेको आधारमा खच� घटाउने गरेको तर उ� मालव�तु तथा स�प�ीह� स�व��धत योजना तथा काय��म संचालनमा उपयोग भएको दे�खन आएन।जस अनुसार
मालव�तु तथा स�प�ीको अिभलेख अ�ाव�धक गरी पूण� सदपुयोग र संर�ण भएको छ भिन आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन।नगरपा�लका काया�लयले आफु र मातहतका िवषयगत र वडा काया�लयह�मा रहेका
मालब�तु तथा स�प�ीको एिककृत अिभलेख अ�ाव�धक गराउनु पन�सबै मालब�तु तथा स�प�ीको एकमु� �पमा �ज�सी िनरी�ण गराइ �ितवेदन �लइ पूण� सदपुयोग र संर�णको �व�ध गनु� पन� दे�ख�छ।यस स�व�धमा
स�व��धत प�ले यथािश� �यान िदइ स�प�ीकोयथाथ� अव�था यिकन गनु�पन� दे�खयो ।
वडा स�चालन खच�ः �थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ को उपदफा २ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतले �च�लत कानुन बमो�जम वडा सिचवलाई अ��तयारी िदन स�ने �यव�था रहेको छ ।
काया�लयले नगरपा�लका��थत १२ वटा वडा काया�लयह�लाई िन�नानुसारको खच� गन� अ��तयारी िदएको दे�खयो । जस अ�तग�त यस वष� ती वडाह�लाई �.३१९३००००।०० िनकासा भएकोमा � ३१८००८६५।
०० खच� भई � १२९१३४।६७ वाँक� भएको दे�खयो ।वडा सिचवले काया�लय �मुख र लेखा �मुख दवुकैो तफ� बाट काय� गरेको छ । ज�ले गदा� आ�त�रक िनय��ण �यव�था कमजोर रहन गएको दे�ख�छ । लेखापरी�ण
गराउन उप��थत वडा सिचवह�ले �ा� अ��तयारी र सो बमो�जमको खच� गन� �ान सीप आफुह�सँग नरहेको र वडा अ�य�को िनद�शन बमो�जम खच� गनु�पन� वा�यता रहेकोले नगरपा�लकाबाटै खच�को भु�ानी र
सोधभना� िदन उपय�ु ह�ने �यहोरा अवगत गराएको ह�दाँ यस �कार िदएको अ��तयारी र सो बमो�जम गरेको खच� �यव��थत, िमत�ययी र कानुनस�मत भयो भ� स�ने अव�था दे�खएन ।
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८ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� वाँक�ः काया�लयले देहाय अनुसार पे�क� फ�य�ट नगरेकोले आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा भएको �यव�था अनुसार आ.ब. को अ�तस�म देहाय वमो�जम पे�क� फ�य�ट गनु� पद�छ ।

�सन पद नाम �याद नजाने जाने

1 नायब सु�बा परशुराम ब�जारा - 50,000.00

2 िनमा�ण �यवसायी सहारा क�सट��सन, हेटौडा 1,728,633.00 -

3 िनमा�ण �यवसायी भु�देऊ महाँकाल िनमा�ण सेवा - 100,000.00

4 िनमा�ण �यवसायी जनक�याण िनमा�ण सेवा 1,490,000.00 -

5 िनमा�ण �यवसायी िप=आर=÷ओमबु� जे=भी= 3,300,000.00 -

6 िनमा�ण �यवसायी िप=आर=÷ओमबु� जे=भी= 1,940,000.00 -

7 संघ सं�था �ाणनाथ माइती वृ�ा�म - 250,000.00

8 उपभो�ा सिमित खा�डोल कुलो मम�त उपभो�ा सिमित - 125,000.00

9 उपभो�ा सिमित �यानडाँडा बौ��तुपा िनमा�ण उपभो�ा सिमित - 250,000.00

ज�मा 8,458,633.00 775,000.00

७७५,०००

९ खाना तथा िविवधतफ� ः 
–�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 । पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�
�.२४०००००।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१० आ�त�रक राज�व
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१०.१ क)कम खच� लेखाँकन भएकोः नगरपा�लका आ�त�रक पू�जगत तफ� ः भौ.नं. ३९४।२०७८।३।०७ पनौती नगरपा�लकाले पु�यमाता ढल िनकास काय� बोलप�को मा�यमबाट गराउने गरी ठे�का �यव�थापन भई िनमा�ण �यवसायी
साहारा क�सट��सनलाई चालु आ.व. २०७८।७९ मा �. २३०००००।मोिवलाईजेशन पे�क� िदएको दे�खएको छ । उ� िनमा�ण �यवसायीलाई सो काय�को �थम िबल वापतको रकम �.१९०४,५५८। भु�ानी गदा�
मोिवलाईजेशन पे�क� वापत क�ा गरेको रकम �. ५७१३६७। लाई गत आ.व.को खच� जनाई भु�ानी गरेको पाईयो।चालु आ�थ�क वष�मा भु�ानी भएको पे�क� रकम गत आ.व.को खच�मा लेखांकन ह� ँदा चालु आ�थ�क वष�को कुल
खच� रकममा उ� रकम �यून लेखांकन ह�न गएकोले नगरपा�लका आ�त�रक पू�जगत तफ�  िनकासा अनुसार यथाथ� खच� �.५२५८६५७८४। ह�नु पन�मा बजेट खच� �.५२५२९४४१७।भएकोले �.५७१३६७।�यून खच� कायम
ह�न गएको छ । उ� रकम समेत खच� जनाई संसो�धत आ�थ�क �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
ख) �याक हो लोडर:काया�लयमा रहेको एकवटा �याकहोलोडरले यस आ.व. २०७६।०७७ मा नगद आ�दानी गरेको छैन भने �.१०८९२०३। बराबरको काय� गरेको दे�खएबाट आ�दानी भएको पाइएन।उ� �याक हो लोडरमा
यो वष� भएको खच� म�ये इ�धनमा �.७३९७६०, मम�त काय�मा �.१५१०५९ र एक जना करारमा रहेको चालकको पा�र�िमक �.२८१७६५ समेत ज�मा �.११७२५८४। खच� भएको दे�खयो। जसमा �थायी तफ�  काय�रत
रहेको एक जना चालको सेवा सुिवधा समावेस गदा� उ� खच� थप बढी ह�ने दे�ख�छ।यस �कार सरकारी साधनको उपभोग र सोको �ितफललाई हेदा� लागत लाभ �स�ा�त र �यूनतम लागतको �स�ा�त समेतलाई िवचार नगरी
भएको काय�को स�व�धमा काय�पा�लकाको �यान जानु आव�यक छ।
ग) खानेपानी तफ� ःनगरपा�लकाले का�े उप�यका एिककृत खानेपानी �यब�थापन बोड� बनेपालाई आयोजना समपुरक कोष खच� भिन �.६२ लाख चेक माफ� त पठाई बजेट खच� लेखेको छ । यसरी रकम पठाउन िम�ने स�व�धमा
नेपाल सरकार, एिडबी, नगरिवकास कोष, पनौती नगरपा�लका, बनेपा नगरपा�लका र धु�लखेल नगरपा�लका िवच भएको स�झौता पेश ह�न आएन।समपुरक कोष भिन उपल�ध गराएकोमा उपल�ध गराएको रकम के �योजनमा
खच� भयो सोको पु��ाई समेत पेश ह�न आएन ।

१०.२ क)पसल कबल भाडाः पनौती वस पाक� मा रहेको नगरपा�लकाको भवनमा रहेको राजकुमार �े�को सटर नं ३ को भाडा वापतको संझौता अनुसारको उठाउन वाँक� दे�खएको रकम �.९१८१८।असुल हनुपन� �
ख) िव�ापन करः िव�ापन कर वापत मु�य अिभवृि� कर वाहेक वािष�क �.२१६५००।०० बुझाउने गरी आकृित एडभरटाइ�जङग र नगरपा�लका िवच िमित २०७४।९।१ दे�ख २०७६ मं�सर मसा�त स�म दईु वष�को अव�धको
लािग िमित २०७४।९।११ मा संझौता भएको दे�ख�छ ।उ� एडभरटाइ�ज�ले स�झौता अव�ध स�मको कुनै पिन रकम नगरपा�लकालाई वुझाएको दे�खएन । अत स�झौता बमो�जमको रकम असूलीका लािग नगरपा�लकाले
पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।ततप�चात नगरपा�लकाले िमित २०७६ काित�क दे�ख २०७७ आषाढ स�मको िव�ापन कर असूल गरेको छैन भने २०७७ असोजमा सफल एडभरटाइ�ज� �ा �ल पोखरासंग स�झौता गरी २०७७
�ावण दे�ख २०७८ आषाढ स�मको स�झौता बमो�जमको कर �.१२१०००।असूल गरेको दे�खएको छ ।

९१,८१८

१०.३ र�सद िनय��ण खाताः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९(५) मा काया�लयमा नगद वा व�क भौचरको �पमा �ा� भएको जुनसुकै राज�व रकम अिनवाय��पमा आ�दानी र�सद काटी स�ब��धत खातामा आ�दानी
जनाउनु पन� �यव�था छ । सोका लािग आ�दानी र�सदह�को �यव��थत अिभलेख रा�नुपद�छ । यस पा�लकाले पा�लका अ�तग�तका वडा १ दे�ख १२ स�मलाई यस वष� ४१२ र�सद ठेली पा�लकाको र�सद िनय��ण खातामा
चढाएको दे�ख�छ तर उ�� वडाह�वाट वष�भ�रमा कित र�सद ठेली �योग भए िफता� कित भए वांक� कित ठेली �योगमै आएको छैन सोको िववरण �यव��थत �पमा र�सद िनय��ण खाता राखेको दे�खदनै । यस िक�समको
अव�थाले आ�त�रक िनय��ण कायम नभई अिभलेखमा दोहोरोपना र र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने दे�खएको छ । �यव��थत �पमा र�सद िनय��ण खाता रा�ख सोमा आ�दािन जनाई खच� भएका र�सह�को मा� �योग गन� तफ�
सचेत ह�नु पद�छ । �यव��थत र�सद िनय��ण खाता नभएकोले पा�लका अ�तरगतका वडा काया�लयह�ले राज�व �ाि�का लािग कुन कुन न�बरका कित र�सद �योग गरे, �योग गरेका सव ैर�सदबाट �ा� रकम पा�लकामा
दा�खला गरे भिन एिकन गन� स�ने अव�था रहेन ।

११ वजेट

�म भौचर
न�बर
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११.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �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 उप �मुखले शु�मा २०७७।०३।१० मा �.१ अव� ३२ करोड २८ लाख �वीकृत भएकोमा २०७८।०३।०७ गतेको नगरसभाको वठैकले संशो�धत वजेट �.१ अव�
६१ करोड २८ लाख ४७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।११ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०३।१७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको दे�ख�छ ।

११.२ �े�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 ।

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

आ�थ�क िवकास १३६४९८ १००५०५ ९.२५

सामा�जक �े� ५४३४३६ ३९२१०० ३६

पूवा�धार िवकास �े� ७६६६७० ४४०८२३ ४०.६१

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३२०९२ १०१०५ ०.०९

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १६३९१५ २०४६३० १८.८५

ज�मा १६४२६२३ १०८५५३४ १००

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छः पा�लकाले यस वष� गरेको कुल खच� म�ये सवभै�दा वढी ४०.६१ �ितशत र सवभै�दा कम सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा ०.०९ �ितशत खच� गरेको छ ।

�म भौचर
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१२ चौमा�सक खच� 
क)चौमा�सक पँूजीगत 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 काय��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 आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

न पा पँु�जगत ५५९३२९ ८५८२९ १८६५१९ २८६९८१ १६२७२८

खच� �ितशत १०० १५.३४ ३३.३४ ५१.३१ ३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ कोिभड परी�ण 

िवपद �यव�थापन कोिभड कोष तफ�  लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�न छन्ः आय �ययको ��थितः

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�तस�म �ा�
रकम

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोषबाट (�कोप �यव�थापन कोष मौ�दात
अ.�या.)

8207987.63 राहात िवतरण 0.00

�देश स��त कोषबाट 1000000.00 CICT, �वारे��टन, आईशोलेसन, हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन
संचालन

490134.00

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको 2463542.00 �वारे�टाइन, �स.आई.�स.िट. आईशोलेसन, संचालन खाना तथा खाजा
खच�

355192.00

संघीय कोिभड कोषबाट 1000000.00 जनशि� प�रचालन 4073327.00

नेपाल पूवा�धार िवकास ब�कबाट सहयोग 700000.00 औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद 1904669.00

अ�य �ोतबाट �ा� (सहयोग) 18900.00 ए�बुले�स मम�त खच� 492962.00

कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��ण खच� (�या��सनेशन तथा अ�य) 241100.00

�कोप स�ब�धी अ�य खच� 1184192.00

बाँक� 4648853.63

ज�मा 13390429.63 ज�मा 13390429.63

खच� तफ� ः अैाषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रदमा � १९०४६६९।०० खच� भएकोमा सीधै ख�रद भएको दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पूण� पालना ह�नुपद�छ ।
जनशि� प�रचालन खच�मा � ४०७३३२७।०० खच� भएको देखाएको छ । के वापत कित कम�चारी प�रचालन गरी य�तो खच� लेखेको हो िनयिमत तलव खाने कम�चारीलाई समेत िवतरण भएको हो िक अ�य सेवा
करारमा �लई भु�ानी गरेको हो य�तो खच�मा िमत�ययीता अपनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
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१४ सेवा �वाह ��थितः 
काया�लयको सेवा �वाह उपर तोिकए बमो�जम ल� पूरा भए नभएको लेखापरी�णमा िव�लेषण गन� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था
छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस िन�नवमो�जम सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत
गनु� पद�छ।
सेवा �वाहः नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । सेवा �वाहलाई थप �भावकारी बनाउनु पद�छ।

� सं िववरण सेवा �ा�ीका लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

१ नाग�रकता �सफा�रस १४४४ १४४४

२. घरबाटो �सफा�रस २७६३ २७६३

३. नाता �मािणत ५३५ ५३५

४. ज�म मृ�य ुदता� १३७३ १३७३

५. अ�य ५९२ ५९२

१५ आयतफ� ः
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१५.१ आ�त�रक आय ठे�काः �थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(घ) को (६) अनुसार गाउँपा�लकाको अ�धकार अ�तरगत रहेको �ाकृितक व�तुको िवि� तथा िनकासी शु�क द�तुर संकलन
गन�स�ने उ�ेख छ । सो बमो�जम यस नगरपा�लका अ�तरगतका ठे�का �यव�थापन भएका �ाकृितक व�तुह�को िनकासी िवि� तथा संकलन द�तुर �ाि�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।
क) बोलप�को सुचनामा �वीकृत �ार��भक वाताबरणीय परी�ण �ितवेदन (IEE) मा उ�े�खत खानी �े�ह�बाट ��वकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन नह�ने गरी रोडा ,ढुङगा ,�ाभेल र माटो िव�� एवम िनकासी गन� भनी उ�ेख
भएपिन कित प�रमाणमा उ�खनन , िब�� , र िनकासी गन� हो सो उ�ेख नगरी केवल रकम मा� उ�ेख गरी बोलप� आ�ान गरेको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा यस स�ब�धमा छलफल गदा� IEE मा ढुङगा िग�ीको मा�
प�रमाण ह�ने र सामान िव�� िनकासी ह� ँदा खानीबाट िन�कािशत ड� लगायतका वे� मेट�रयल समेत समावेश ह�ने भएको तथा IEE अनुसारको प�रमाण तोक� ठे�का आ�ान गदा� कवोल अंक घटी ह�ने ह�दाँ प�रमाण नखुलाइएको
जनाएको छ । प�रमाण नखुलाई ठे�का ह� ँदा वातावरणीय प�र�णबाट कायम ग�रएको भ�दा वढी प�रमाण िवि� ह�ने तर पा�लकालाई सो अनुसारको आ�दानी नह�ने जो�खम रहने र वातावरणमा नकारा�मक असर समेत पन�
भएकोले यसतफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।
ख) ढंुगा,िगि�,वालुवाको करः�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को सािबक दफा ६४ को उपदफा १, १ (च) , ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र वालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार रहने, करको दर
स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी वाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो । तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन,२०७५ �ारा खारेज गरी दफा ६२क थप गरेर
�थानीय तहह�ले िग�ी,ढंुगा, वालुबा िव�� गरी �ा� रकम आ�नो स��त कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बा�मित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग वा�झने गरी
ढंुगा, िग�ी वालुवा दह�र बह�रको शु�क असुली र वाँडफाँट स�ब�धी �यव�था गरेको छ । वागमती �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ९(५) अनुसार ढंुगा,िग�ी,वालुवा वापत संक�लत करको चा�लस �ितशत �देश स��त
कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसै गरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा,िग�ी, वालुवा उ�खनन्, िवि� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड,२०७७ जारी गरी िग�ी,ढंुगा, वालुवा िवि�वापतको राज�व �थानीयले संकलन गरी
�देश र �थानीय तह िवच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी वाँडफाँड गन� �यव�था गरेको छ । जुन �थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िवप�रत दे�ख�छ । यस नगरपा�लकाले िग�ी,ढंुगा,वालुवा िवि�बाट �ा� रकम
म�ये ठे�काबाट मु�य अिभवृि� कर बाहेक � ८२६१२९३८।०० समेत यस वष� राज�व �ा� गरेकोमा बाडफाँड नगरी �थािनय स��त कोषमा ज�मा गरेको पाइयो । िग�ी, ढंुगा , वालुवा िवि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको
आधार एवं सो राज�व संकलन गदा� पन� वातावरणीय असर सम� �देशसँग स�ब��धत भएकोले राज�व वाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजु�मा गदा� सो िवषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था
गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा वाँडफाँड गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.२ िढलो दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ को उपदफा २ अनुसार आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा सोको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन
आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले १० िदन भ�दा बढी िढला दा�खला गरेको भए १० �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �िचलत कानुनबमो�जम िवभािग कारवाही
गन� गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� वकै��पक सडक िनमा�ण द�तुर संकलन काय�, नपा िभ�का साधारण िनमा�णमुखी खानी उ�खननका ढंुगा,रोडा,�ाभेल,माटो नगरवािहर िनकासी कर संकलन तथा
उपयोग िव��करको लािग िन�नानुसारका वोलप�दाता संग िमित २०७७ आषाढ मिहनामा ठे�का स�झौता गरेको र करारनामामा ठे�का अंकको िक�ता व�दीको �पमा �ावण, मंिशर,फागुन, जेठ मसा�तस�ममा गरी चौथो
िक�ता दा�खला ग�रस�नुपन� �यव�था भएकोमा लेखापरी�णका �ममा ती वोलप�दाताले तोिकएको �याद भ�दा एक मिहना िढला गरी आषाढ मसा�तमा दा�खला गरेको दे�खएको छ । यस स�व�धमा न.पाले करारनामामाको
शत�मा उ�े�खत िमितमा रकम दा�खला नगन� वोलप�दातावाट कुनै सुद तथा हज�ना असुल उपर गरेको पाईएन भने करारनामामा हज�ना स�व�धी कुनै �यव�था समेतनपाईएकोले समयमै सरकारलाई राज�व �ा� नभई राज�व
असुलीमा �भाव परेको दे�खएकोले कानुनमा सुधार गरी य�तो �यव�थामा पुनरावलोकन ह�नुपद�छ ।

ठे�का नं कवोल अंक अ��तम िक�ता दा�खला ह�नुपन� अव�ध दा�खला भएको

१।७७।७८ १०१७१२५५६ २५४२८००० २०७८ जेठ २०७८ आषाढ

२।७७।७८ ११०५००००० २७६२५००० २०७८ जेठ २०७८ आषाढ

३।७७।७८ ९६६७७७७८ २४१७०००० २०७८ जेठ २०७८ आषाढ

१६ �मण अिभलेख खाताः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम १८-१_ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीको अनुसूची ६ को ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख रहेकोमा नगपा�लकाले सो बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख खाता
राखेको छैन र �मणमा खिटने कम�चारीह�बाट �ितवेदन समेत �लने गरेको दे�खएन।नगरपा�लकाले नयाँ म ले प फाराम अनुसारको �मणको �ितवेदनको अिभलेख रा�नु पन� दे�ख�छ ।

१७ अबकास रकम भु�ानीः 
आयकर ऐन,२०५८ मा अबकास रकम भु�ानी गदा� ५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� �यब�था छ।नगरपा�लकाले नगर�े�िभ� संचालनमा रहेका सामुदाियक िब�ालयमा अ�यापन गरेका िश�कह�को दरब�दी िमलान
गन�का लािग १ दे�ख ५ बष� स�म सेवा अब�ध बाँक� रहेका िश�क िशि�कालाई �वे��छक अबकासमा जान �ो�सािहत गराउनका लािग िश�ा एवं सामा�जक िबकास सिमितको �सफा�रसमा सामा�जक सूर�ा अबकास काय��म
अ�तग�त १५ जना िश�ह�लाई देहायको �.३९५००००।रकम भु�ानी गरेकोमा आयकर ऐन, बमो�जमको कर �.१९७५००।क�ी गरेको नदे�खएकोले कर रकम असूल ह�नु पन� �.

�स नं िश�कको नाम भु�नी रकम कर रकम

१ कृ�ण सु�दर स�जू २००००० १००००

२ दगा� बहादरु शाह २५०००० १२५००

३ दगूा� �सं लामा ३००००० १५०००

४ धम� राज के शी ३००००० १५०००

५ नवराज सापकोटा २५०००० १२५००

१९७,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ िब�ण ुबहादरु म�ाती ३००००० १५०००

७ िभमसेन सापकोटा २००००० १००००

८ माधव �साद ब�जारा ३००००० १५०००

९ राजन काक� २५०००० १२५००

१० रामकृ�ण सापकोटा २००००० १००००

११ रामदेबी मांतछे २००००० १००००

१२ लालमान तामागं ३००००० १५०००

१३ िशबबहादरु राई ३००००० १५०००

१४ िशबराम के सी ३००००० १५०००

१५ संिगता �े� ३००००० १५०००

ज�मा ३९५०००० १९७५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ उ�न बाँक� रकम स�ब�धमाः 
नगरपा�लकाले यस बष� नगरपा�लका चालु, संघीय शसत�, �देश शसत� गरी ३ वटा बजेट उपशीष�कबाट िन�नानुसारको लागत सहभािगतामा पशु तथा बा�ा �सलब�दी बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गरेकोमा कृषकबाट
सहभािगता ह�नु पन� रकम भ�दा कम मा� नगरपा�लकामा दा�खला गरेको दे�खएकोले उ�न बाँक� रकम स�ब��धत कृषकबाट असूल गरी नगरपा�लकामा दा�खला ह�नु पन� �

िबबरण सं�या गोटा सहभािगता �ितशत �ा� ह�नु पन� लागत सहभागीता �ा� भएको �ा� ह�न बाँक� रकम

भ�सी ५०६ गोटा �ित भ�सी ७५०० ३७९५००० ६०२६६४० १८७२९४६

गाई ४० गोटा लागतको २० �ितशत ५६००००

बा�ा १५० गोटा लागतको २० �ितशत ३९००००

बोयर बोका ७ गोटा लागतको २० �ितशत ११२०००

मेिशनरी औजार १७ �कारका िबिभ� लागतको ४० �ितशत ३०४२५८६

१,८७२,९४६

१९ बढी भु�ानीः

१९.१ खच�को मापद�डः अथ�म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को बँुदा नं ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ । सो मापद�डलाइ आधार �लइ खच� गनु�पन� �ावधान छ । काया�लयले
िन�नानुसारका भु�ानीमा देहायबमो�जम िनयम िवप�रत भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी रकम � २०४१०।असुल गनु�पन� �=

गो.भौ.नं/िमित खच� िववरण िनद�िशकाले तोकेको भु�ानी दर सं�या बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी कर क�ी खुद भु�ानी

४१०/२०७७।१२।२२ �िश�क ८०० १५०० ७ ७०० ४९०० ७३५ ४१६५

संयोजक ८०० १५०० ३ ७०० २१०० ३१५ १७८५

४२५।२०७७।१२।२६ संयोजक ८०० १५०० ६ ७०० ४२०० ६३० ३५७०

सहजकता� ८०० १५०० १८ ७०० १२६०० १८९० १०७१०

ज�मा २०४१०।

२०,४१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.२ २३० २०७७-८-१६ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५_ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ ।
नगरपा�लकाले नगरिभ�का १२ बडा अ�तग�तका यवुाह�लाइ सवारीचालक ता�लम उपल�ध गराउनका लािग �याराडाइज ट� े िनङ से�टर �ा �ल संग िमित २०७६।११।१८ मा स�झौता गरी गत बष� तथा यस बष� गरी
�.१९५०००।भु�ानी गरेको दे�खएको छ ।ता�लम काय��मको स�झौतामा १०० जनालाई ता�लम उपल�ध गराउने भिनएकोमा ८९ जना मा� सहभागी भई ता�लम �लएको दे�खएकोमा भु�ानी १०० जनाको गरेको दे�खएकोले
११ जनाको �ित�यि� �. १९५०० का दरले �.२१४५०० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको दे�खएको �.

२१४,५००

२० करार सेवाः 
नगरपा�लकाले यस वष� िमित २०७७।३।१० र ११गतेको सात� नगर सभाबाट दरव�दी �वीकृत गरी नेपाल सरकारका कम�चारीले पाए सरहको सुिवधा पाउने गरी इ��जनयर,कानुनी स�ाहाकार, सूचना �िव�ध अ�धकृत, सब
इ��जिनयर,नायब सु�बा, ख�रदार, अनिम, ह.स.चा, का.स लगायत िविभ� पदमा कम�चारी िनय�ु गरी ५२ जना कम�चारीलाई यस वष� तलब भ�ा, थप भ�ा, महंगी भ�ातथा चाडपव� खच� �.१२८६०८०।समेत
�.१८९३४०७६।खच� लेखेको छ ।

२१ कर क�ीः 
आयकर ऐन २०५८ मा अ��तम �पमा ह�ने भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु� पन� �यब�था छ ।नगरपा�लकाले कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��णका लािग खिटएका कम�चारीह�लाई देहायको भौचर नं बाट
िन�नानुसारको जो�खम भ�ा भु�ानी गरेकोमा पा�र�िमक कर कम क�ा गरेको दे�खएकोले नपुग कर � ७२१७१ स�ब��धतबाट असूल ह�नु पन� �

भौ नं िमित भु�ानी सं�या भु�नी रकम कर क�ी गनु� पन� क�ी गरेको कर बाँक�

९३।०७८।६।२८ ५५ जना ७८४३०० ११७६४५ ४५४७४ ७२१७१

७२,१७१

२२ सहायता तथा काय��िमक सहयोगः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपा�लकालाई तोिकएको अ�धकारमा आ�थ�क सहायता तथा काय��मगत सहयोग िदन िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । तर नगरपा�लकाले आ�त�रक चालू तथा
नेपाल सरकारको चालू खच� शीष�कबाट िबरामीको �माण राखी िविभ� �यि�लाई औषधी उपचार सहायता वापत, पव� पूजा रथया�ा जा�ा, तीज काय��म र अ�य िविभ� संघ तथा सं�थालाई िविभ� सामा�ी, खाजा, खाना,
खा� सामा�ी, खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेका िबल र मागको आधारमा खच�को अनुमािनत लागत, �वीकृत ��ताव, ��ताव अनुसारका खच�का �मािणत िबल भपा�इ बेगर �थािनय कला सं�कृित जगेना� तथा �यव�थापन तथा
�थानीय चाड पव� पूजा आजा तथा जा�ा संचालन शीष�कमा �३५१५००८ खच� गरेको दे�खयो।खच�को अनुमािनत लागत र ��ताव अनुसारका �मािणत िबल बेगर भु�ानी गदा� ख�रद ग�रएका सामानको द�ुपयोग ह�ने,

वा�तिवक काय��ममा खच� नभई �यि� िवशेषलाई फाइदा पु�े र भु�ानी रकम वा�तिवक खच� हो भिन यिकन गन� स�ने अव�था नभएको ह� ँदा नगरपा�लकाले िनयम अनुकुल नह�ने गरी य�तो आ�थ�क सहायता र काय��मगत
सहयोग उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

२३ नगर सभा सुिवधाः 
नगर सभा सुिवधाः पनौती नगर काय�पा�लकाको िमित २०७४।५।२८ गते बसेको आठौ बैठकको िनण�य अनुसार नगरसभाबाट पा�रत बजेटमा �यव�था भए अनुसा कम�चारीको मनोबल उ�चरा�न, काय� उ��ेरणा जगाउन तथा
काय� वोझको आधारमा आ�त�रक �ोतबाट �यहोन� गरी �ो�साहनको �पमा केही सुिवधा िदने बजेट �यव�था गरेको तथा नगर सभा क�तीमा दईु पटक गनु�पन�, �यसको तयारी तथा �यव�थापनको लािग र अ�य समयमा पिन
कम�चारीह� अित�र� समय काय�मा खिटनु पन� भएकोले नगर काय�पा�लका काया�लय र वडा काया�लयमा काय�रत रहने कम�चारीह�लाई खाइपाइ आएको तलबको दईु मिहनाको थप तलब सुिवधा िदने िनण�य भएको दे�ख�छ ।
सोही िनण�यका आधारमा िवगत वष�ह� ज�तै यस वष� पिन १०८ जना कम�चारीह�लाई �.६३६९१७८। सुिवधा वापत भु�ानी गरेको दे�खएको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ बैठक भ�ाः 
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�लयले देहाय बमो�जम
उ� मापद�ड पालना नह�ने गरी एउटै िनकायका पदा�धकारी मा� संल� बैठकमा भ�ा भु�ानी िदएको दे�खयो।यसरी तोिकएको उ� मापद�डको पालना नगरी नगरपा�लकाले एउटै िनकायका पदा�धकारी मा� संल� देहायका
सिमित गठन गरी बैठक भ�ा खच� लेखेको ह� ँदा कानूनको उ�घंन ह�न गएको दे�खएकाले उ� रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.नं.िमित िववरण रकम

१००।६।२८ कृिष तथा पशु पं�ी िबकास सिमित बैठक भ�ा ३८२५०

नगर�तरीय कृिष सिमित बैठक भ�ा १९१२५

कृिष तथा पशु पं�ी िबकास स�ब��ध अिभमुखीकरण कय��मको बैठक भ�ा २७२००

ज�मा ८४५७५

८४,५७५

२५ मेिशनको बील कम पेश भएकोः 
उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�तको कामको �ािव�धक मू�या�न िवल भरपाई र खच� �माणीत गन� अ�य
कागजात सिमित वा समुदायको वठैकबाट अनुमोदन गराई स�व��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारका उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� घटी कर िवजक पेश गरेकोमा
पिन मू�याँकनमा भए बराबरको रकम भु�ानी गरेको दे�खएको छ ।

क- मानेदोभान खानीडाँडा ल�ाभ�याङ मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं १ ले � ८८७८१७ को काय� गरेको दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन अनुसार मेिशनबाट ९६९०।४५ घ.मी. सबै �कारको माटो ख�े काय�
गरेको भिन �.७१९४१९। को मू�या�न भएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग भएको काक� स�लायस� पनौतीको िमित २०७८।२।५ को �.५५०८०५। रकमको कर बीजक पेश भएको छ भने बाँक� �.१६८५४४।रकमको बीजक
पेश नभएकोले िनयमावलीको �ावधान अनु�प काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको रकम वरावरको कर िवजक पेश ह�नुपन�मा घटी कर िवजक पेश भएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

ख- चामखोला गोलडाँडा नयाँगााउ सडक उपभो�ा सिमित वडा नं ४ ले �.९४०५९२। को काय� गरेको दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन अनुसार मेिशनबाट ५२३।४।२७ घ.मी. नरम तथा साह� �कारको माटो ख�े काय�
गरेको भिन �.९४०५९२।३ को मू�या�न भएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग भएको लोक�थली �सि�काली क��ट��सन �ा �ल लोक�थलीको िमित २०७७।११।२१ को �.८६४०४६।५९ रकमको कर बीजक पेश भएको छ भने
बाँक� �.७६४८३।रकमको बीजक पेश नभएकोले िनयमावलीको �ावधान अनु�प काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको रकम वरावरको कर िवजक पेश ह�नुपन�मा घटी कर िवजक पेश भएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

ग- ब�नेत गाउँ संसारी दे�ख उकालो ढलान काय� उपभो�ा सिमितले �.९७५०००। को काय� गरेको दे�खएकोमा काय�स�प� �ितवेदन अनुसार मेिशनबाट ४०८।२१ घ.मी. सबै �कारको माटो ख�े काय� गरेको भिन
�.३०३०५।५१ को मू�या�न भएकोमा उ� िनमा�ण काय�मा �योग भएको मेिशनको बील पेश नभएकोले िनयमावलीको �ावधान अनु�प काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको रकम वरावरको कर िवजक पेश ह�नुपन�मा पेश
भएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

२७५,३३२

�म भौचर
न�बर
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२६ कामको नाँपजाँच र ह�ता�तरणः 
कामको नाँपजाँच र ह�ता�तरणः उपभो�ा सिमितबाट ग�रएका कितपय काय�ह�मा �वीकृत लागत अनुमान सँग बराबर नै ह�नेगरी नापी िकताव, ठे�का िबल र काय� स�प� �ितवेदनमा कामको प�रमाण रा�ने गरेबाट कामको
यथाथ� मु�याकंन स�व�धमा आ�व�त ह�नस�ने अव�था दे�खएन । योजना ह�ता�तरण र सोको मम�त स�भारको �यव�था गरेको दे�खन आएन । स�ब��धत वडा तथा �थािनय तहले यस �कार संचालन भएका योजनाह�को
अिभलेख अ�ाव�धक गन� गरेको पाइएन । यसतफ�  नगरपा�लकाले �यानिदनु पन� दे�ख�छ ।
अनुगमन सिमितः नगरपा�लका उप�मुखको संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितले कामको िवबरणस�प� भएको कामको अव�थाअनुगमन गरेको िमितअव�धदे�खएका किम कमजोरी र सुधारका िवषय उ�ेख गरी �ितवेदन
गन� गरेको दे�खएन । एक िन��चत फारममा सिमितका एक वा दइु जनाले ह�ता�र गरेर पेश गरेको फारमलाई अनुगमन �ितवेदन मािनएको छ।योजनाह�मा उप�मुख लगायत अ�यले अनुगमन ग�रएको भिन उप��थती जनाइ
एक िन�� चत फाराममा उ�ेख ग�रएको भएतापिन �वा�लिट र �वा��टटी आिद स�ब�धमा केही उ�ेख नगरेको कुनै पिन योजनामा फोटोह� -काय� भएको दे�खने PRE or POST रहने गरेको छैन ।सबै योजनाह�मा उ�े�खत
सबै �कारको �यहोरा आ�व�त ह�नेगरी सिमितले �सफा�रस गरे प�चात मा� स�प� कामको भु�ानी ह�ने �यव�था ह�नुपन� दे�ख�छ ।

२७ आयकर तथा मू�य अिभबृि� करः

२७.१ उपभो�ामाफ� त ह�ने िनमा�ण तथा ख�रदमा अि�म करः आयकर ऐन, २०५८को दफा ८८ र ८९ मा अि�म �पमा कर क�ी गरी दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले यस बष� उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गरी रकम
भु�ानी गरेकोमा पचास लाख भ�दा कम रकमको भु�ानीमा अि�म कर क�ी गरेको दे�खएन । अतः भु�ानी गदा� िनयमअनुसारको रकम कर क�ी गरेर मा� भु�ानी गनु� पन� दे�खएको छ ।

२७.२ मू�य अिभवृि� कर िनयमाबली २०५३ को िनयम ६ ग बमो�जम ठे�का स�झौता वा करारमा आपूित� ह�ने ब�तु वा सेवा वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� कर रकमको पचास �ितशतले ह�न
आउने रकम िनजको नाममा स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा ग�रिदनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले अ�धकांश िबकास िनमा�णको काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको र सोमा ए�साभेटर �योग गरेको दे�खएकोमा उ�
भु�ानीमा िदएको मू अ करमा िनयमानुसार दा�खला गनु� पन� रकम दा�खला गरेको नदे�खएकोले य�ताो काय�मा आगामी िदनमा सुधार ग�र िनयमानुसार कर क�ी ह�नु पद�छ ।

२८ बढी िडजेल खच�ः 
बढी िडजेल खच�ः नगरपा�लकाले सानागाउँ अ�चे भ�याङ लुकुवा मोटरबाटो �तरउ�ती उपभो�ा सिमतलाई मोटरबाटो �तरउ�ती काय�का लािग �.१५०००००। भु�ानी गरेको छ । उ� काय�मा उपभो�ाले ढु�ा छा�ने काम
११३।०८ घ.मी तथा हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशन �योग गरी बाटो िनमा�णको काम १६४८२।घ.मी गरको दे�खएको छ । यसरी काय� गदा� मेिशन चलेको लग�सट संल� छैन।उपभो�ाले हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशन ३३८।५
घ�टा �योग गरेको देखाइ बेथानचोक क�सट��सन ए�ड म�टी �पोज क�पनी �ा �ल को िमित २०७८।३।३ को मू.अ.कर बीजक संल� राखी �.७६५०००। भु�ानी �लएको छ।साथै जय अ�बे ट� ेडस�को िबलबाट �.४६००९४।
मू .अ .कर समेत िडजेल खच� भु�ानी �लएको छ।सडक िबभागका महािनद�शक �ी रिब�� नाथ �े�को अ�य�तामा िमित२०७५।१०।१८ गते बसेको बैठकको िनण�य अनुसार �ज�ा दररेटमा मेिशनह�को भाडादर सडक
िबभागले कायम गरेअनुसारको दरमा भु�ानी गनु� पन� उ�ेख छ।सोही बमो�जम नगरपा�लकाले तयार गरेको आ ब २०७७।७८ को दरिब�लेषणमा हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशनले �ित घ�टा ९ �लटर िडजेल खपत गन� उ�ेख
छ।तर उ� काय� गन�का लािग मेिशन ३३८।५ घ�टा चलेको र �ित घ�टा १२।४८ �ल का दरले भु�ानी िदएको दे�खएकोले �ित घ�टा ३।४८ �ल बढी खच� लेखेको दे�खएको छ । सोही बमो�जम काम भएको आघारमा ३३८।५
घ�टाको ११७८ �लटरको ख�रदमा ितरेको �ित �लटर �.९६।३७ मू.अ.कर बाहेक का दरले �.११३५७२। मा मू अ कर �.१४७६४।थप गरी �.१२८३३६।बढी भु�ानी गरेकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असूल ह�नु �.

स�लायस� िडजेल ख�रद लीटर भु�ानी रकम

जय अ�बे ट� ेडस� ४२२५ ४६००९४

१२८,३३६
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२९

जिटल संरचना िनमा�ण तथा हेिभ ई�वीपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन�
निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा
साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर
लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार
रहेका छनः

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

साना गाउ अ�छे भ��यागं लु�वा मोटरबाटो �तरउ�ती उ.स नयाँ टयाक िनमा�ण तथा सो�लगं 1462500 ए�काभेटर 1223654

पु�पादेबी च�पादेबी सडक िनमा�ण उ.स। नया टयाक िनमा�ण तथा 975000 जेसीबी 122837

िचहान डाडा बाटो िनमा�ण उ.स �यािबन जाली लगाउने काय� 1365000 ए�काभेटर 591334

फुक� स�ा रोशी मोटरबाटो उ.स �यािबन जाली लगाउने काय� 487500 ए�काभेटर 487500

चौतारा मगरगाउ सडक उ.स नयाँ �ाक िनमा�ण तथा 585500 ए�काभेटर 585500

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह�
माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

िब�धवासीनी म��दर सामुदाियक पाटी िनमा�ण उ.स. �समे�ट जोडाइ गारो छत ढलान 487500

गौखुरे�वर महादेब म��दर िनमा�ण उ.स. म��दर वाल तथा टस िनमा�ण 975000

मकैटार उकालो बाटो ढलान उ.स. बाटो ढलान काय� 975000

फापरचौर र �यानडाडा घाटेपाटी िनमा�ण काय� उ. पाटी र �ाइलेट िनमा�ण काय� 975000

स��मटार गु�बा ब�थली सडक ढलान काय� उ.स बाटो ढलान तथा वाल िनमा�ण काय� 1950000

फापर चौर बानडाडा कुखुरेटार पुछारी बौद बजार खानेपानी िनमा�ण काय� पानी �ाँक� पाइप लाइन तथा धारा िनमा�ण 1462500

1462000

�म भौचर
न�बर
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धारा चौर ज�गा �यव�थापन तथा खेलकुद मैदान अधुरो िनमा�ण काय� प�क� कुला ट�स,वाल,�ाइलेट तथा घेराबार िनमा�ण काय�

�वा��य चौक� िनमा�ण पनौती २ दो�ो चरण �वा��य चौक�, वाल मैदान 2532500

३० सामा�ी ख�रद 

सामा�ी ख�रदको बीलः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�तको कामको �ािव�धक मू�या�न िवल भरपाई र खच� �माणीत गन� अ�य कागजात
सिमित वा समुदायको वठैकबाट अनुमोदन गराई स�व��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले वडा नं ४ काया�लय िच�ड� ेन होम नाली िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई ि�क मेिशनरी वक� को िनमा�ण काय�
गरेबापतको रकम भु�ानी गरेकोमा उपभो�ा सिमितले काम स�प� गरी अ��तम भु�ानीका लािग नगरपा�लका�ारा नाँपजाच गरी काय�स�प� तथा काय��वीकार �ितवेदन तयार गदा� इँटाको काम ५६.५५ घ मी गरेकोमा न�स
अनुसार �ित घ मी ५६० का दरले ३१६६८ गोटा इटा �योग भएको ह�नु पन�मा जागे�वरी ईटा उ�ोगबाट १५००० गोटा मा� ख�रद गरेको बील पेश भएकोले नपुग १६६६८ प�रमाणमा स�ब��धत अब�धको बील पेश नभएकोले
उ� भु�ानीमा �ज�ा दररेट अनुसार �ित गोटा � १५ मू अ कर बाहेकको दरले ह�ने � २५००२०। रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन� �.

२५०,०२०

३१ बढी भु�ानी 
दर िव�लेषण भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�व�धी न��स बमोजीम र न��स नभएको अव�थामा आव�यक न��स तयार ग�र
नेपाल सरकार म��ीप�रषदवाट �वीकृत गराई ��वकृत न��स बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले आ व २०७७।७८ का लािग तयार गरेको न�स बमो�जमको दर िव�लेषण अनुसार देहायको काय�
गन�का लािग िन�नअनुसारको दर कायम रहेकोमा भु�ानी िददंा दर फरक पारी भु�ानी िदएकोले बढी दरमा भु�ानी भएको �.१७७८८२।रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन� �

उपभो�ा सिमित काम प�रमाण दर िब�लेषणमा
भएको

भु�ानी
भएको

फरक
दर

रकम

ओमशा��त भवननरहरी �संह मठ स�मको सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित वडा नं १०

providing and laying of RR Masonary work in cement morter
1:6 in foundation

१२०।
०३

८३२४।९५ ९२४३।
७६

९१८।
८१

११०२८४।

कुशादेबी च�पादेवी मोटरवाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं २ providing and laying of RR Masonary work in cement morter
1:6 in foundation

७४।
४१

८३२४।९५ ९२३३।
४१

९०८।
४६

६७५९८।

ज�मा १७७८८२

१७७,८८२

�म भौचर
न�बर
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३२ एउटै काम र �थानमा दईु उपभो�ा सिमित 

एउटै काम र �थानमा दईु उपभो�ा सिमित: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउन स�ने िब�ध र �ि�याका स�व�धमा �यब�थाह� उ�ेख रहेको छ । काया�लयले उपभो�ा
सिमित माफ� त गरेका कितपय योजनाह�मा एउटै योजनामा एक भ�दा बढी उपभो�ा सिमित माफ� त समेत काय� गराउने गरेको दे�खयो र एउटै योजनाको एउटै चेनेजमा एउटै आइटमका काय�ह� फरक उपभो�ा सिमित माफ� त
गराउदा काममा दोहोरोपाना ह�न स�ने समेत स�भावना रहने दे�ख�छ।यस �कार उपभो�ा सिमितसँग स�झौता ग�रने काय�मा एउटै योजनामा एक भ�दा बढी उपभो�ा सिमितलाई संल� नगराउने, उपभो�ा सिमित माफ� त
गराइने काय� उपभो�ा सिमितले ते�ो प�बाट गराउन नपाउने र ते�ो प�बाट गराने काय� उपभो�ा सिमितलाई िदननह�ने र उपभो�ा सिमितले गन� काय� �थानीय �म र सीपमा आधा�रत रहनुपन� र मेिशनबाट गराउने काय�
उपभो�ा माफ� त नभई काया�लयले ख�रदको लागी तोिकएको कानून िव�ध माफ� त �ित�पधा��मक प�तीबाट काया�लय �वंमले स�झौता गरी काय� गराउनु पन� दे�ख�छ। यसमा स�ब� प�को �यान जान आव�यक छ। एउटै
योजनामा एक भ�दा बढी उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएको केिह उदाहरण िन�न छन्ः

गो.भौ.नं. उ.स.सिमित अ�य� योजना/काम चेजेज काय� भु�ानी �.

४३५ िभम �साद आचाय� रातमाटे फेदी वाह�न गाउँ मोटरवाटो �तरउ�ती नखुलेको ९७५०००

३९० रिवच�� आचाय� रातमाटे वाह�नगाउँ मोटरवाटो �तरउ�ती नखुलेको ४०००००

२०९ िभमसेन िघिमरे गौखुरे�वर महादेब म��दर िनमा�ण नखुलेको १०००००

४०० िभमसेन िघिमरे गौखुरे�वर महादेब म��दर िनमा�ण नखुलेको ५००००

३३ बढी भु�ानीः 
दर िव�लेषण भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�व�धी न��स बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले
रातमाटे बाह�न गाउँ मोटरबाटो �तरउ�ती उपभो�ा सिमितलाई �यािबन जाली तथा मेिशनरी वाल लगाउने काय�ह� गरेवापत िमित २०७७।१०।११ मा स�झौता गरी �.४७७५०००। भु�ानी गरेकोमा आ व २०७७।७८ का
लािग तयार गरेको न�स बमो�जमको दर िव�लेषण अनुसार आईटम नं ७ को �यािबन जालीको काय� गन�का लािग �ित घ मी �.५४९४।१७ दर कायम रहेकोमा भु�ानी िददंा �.५६५७।३९ का दरले भु�ानी िदएकोले फरक दर
�.१६३।२१ ले भु�ानी गरेको २४८ घ मी को �.४०४७६। असूल गरी दा�खला ह�नु पन� �

४०,४७६

३४ उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी 
साब�जिनक ख�रद िनयमाबली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउने काय�िव�ध स�ब�धी �यब�था छ । उपिनयम (१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम
आफ� ले स�प� गनु� पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सब क�ट�या�टरबाट गराउन सिकने छैन । कुनै कारणवश सो सिमित वा समुदाय आफैले तोिकएको समयमा काम स�प� गन� नस�ने भएमा सो कुराको सूचना साव�जिनक
िनकायलाई िदनु पन�छ । �यसरी सूचना �ा� भए पिछ साव�जिनक िनकायले सो स�ब�धमा आव�यक जाँच गरी सो सिमित वा समुदायसँग भएको स�झौता तोडी बाँक� काम ऐन र यस िनयमावली बमो�जम गराउनु पन� �यब�था छ
। नगरपा�लकाले शिहद पाक�  िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं १ लाई िबिभ� िनमा�ण काय�का लािग िमित २०७७।११।४ मा स�झौता गरी � ४८७५०००। भु�ानी गरेको छ । उ� फाईल परी�ण गदा� शु�को लागत अनुमानमा
बु�को मूित� रा�ने योजना संल� नभएको तर िमित २०७८।३।२२ मा लागत अनुमान संसोधन गरेर �ािब�धक मू�यााकनको आईटम नं १० मा १५ िफट अ�लो फाईवरको बु�को मूित� रा�ने गरी लागत अनुमान �वीकृित गरेको
दे�खएकोमा उ� उपभो�ाले कोटेशन माग गरी ऊँ सेरािम�स म�यपुर ४ कमेरेटारको पान बीलबाट २१ िफट अ�लो१० िफट चौडा र ८ िफट बा�लो बु�को मूत� फाइबरबाट बनेको आसन सिहतको भिन � १९०००००
भु�ानी लगेको छ । उ� मूित� बनाउनका लािग के कित सामा�ी तथा मािनस आब�यक पन� हो सो स�ब�धमा काया�लयले लागत तयार गरी दर िब�लेषण गरेको छैन । साथै यसरी एक �कारको कामका लािग भएको स�झौतालाई
काया�लयले लागत अनुमान संसोधन गरी उपभो�ाले दो�ो प�बाट काय� गराएको दे�खएकोले उ� काय� साब�जिनक ख�रद िनयमाबली िबप�रत दे�खएको �

१,९००,०००
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३५ सामा�ी ख�रदको बील 

ख�रदको बील पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�तको कामको �ािव�धक मू�या�न िवल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात
सिमित वा समुदायको वठैकबाट अनुमोदन गराई स�व��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सेतीदेवी िपकिनक �पटमा िनमा�णका लािग सेतीदेवी िपकिनक �पट उपभो�ा सिमितलाई स�झौता गरी �
२८२९०००। भु�ानी गरेको छ । उ� भु�ानी परी�ण गदा� िन�नअनुसारको प�रमाण र दरमा काय� गरेको भिन देाहयको रकम भु�ानी गरेकोमा उ� सामा�ी ख�रद गरेको बील पेश नभएकोले बील पेश ह�नु पन� �

आईटम नं कामको िबबरण प�रमाण भु�ानी दर भु�ानी रकम

७ काप�ट दबुो िब��याउने काय� �िमकको �याला बाहेक ३६८० ��वार फ�ट ५६।५ २०७९२०

८ ७ िमटरको ब�� बा�ने पोल ५ पीस १३६२४।४१ ६८१२२

ज�मा २७६०४२

२७६,०४२

३६ फरक शीष�कमा भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४३ -३_ अनुसार बजेट शीष�क अ�तग�तको रकम खच� गदा� पया�� र मना�सब कारण बेगर रकमा�तर स�ब��ध �ि�या पूरा नगरी खच� गरेकोमा चालु
बजेटको स�ब�धमा स�ब��धत सिचवले र पँूजीगत बजेटको स�ब�धमा स�ब��धत सिचवको �सफारीसमा अथ� म��ालयले मना�सव देखेमा रकमा�तर वा �ोता�तर गरी िनयिमत ग�रिदन स�नेछ भ�े �यब�था रहेको छ।
नगरपा�लकाले संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालुतफ� बाट � ५००००० लाख तथा नगरपा�लका चालु बजेट शीष�कबाट ९९६३३२। रकममा १२ थान सोलार ब�� र ८ थान �स �स िट िभ ख�रद तथा जडानका
काय�का लािग िमित २०७८।३ ११ मा �सलब�दी दरभाउप�को सूचना �काशन गरी २०७८।३।२९ मा स�झौता गरी २०७८।३।३० मा काय� स�प� भएको भिन ि�जल टे�नोलोजी ट� ेड �ा �ल बालाजुलाई स�झौता बमो�जम �
१७९६३३६। मू अ कर समेत भु�ानी गरेको दे�खएको छ । उ� सोलार ब�ीह� र �स �स िट िभ जडान कुन कुन �थानमा जडान भएको हो सो को िबबरण संल� छैन । साथै उ� ट� ेड �ा �ल ले सोलार ब�� र �स �स िट िभ
जडान काय� १ िदनमानै स�प� भएको देखाएको उिचत दे�खएन । यसरी ट� ेड �ा �ल लाई भु�ानी गरको रकम म�ये नीितगत �शासिनक तथा �यब�थापन खच� शीष�कको � १००००० तथा बायो�याँस जडान र सुधा�रएको
चुलो बायोमास �िब�ध जडान शीष�कबाट � ४००००० गरी � ५००००० खच� लेखेको दे�खएकोमा संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��ममा �ा� उ� रकम िनयमाबलीमा भएको �यब�था अनुसारको रकमा�तर तथा
�ोता�तर नगरी खच� लेखेको दे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �

५००,०००

३७ सोझै ख�रदः 
सोझै ख�रद स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्ः साब�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 एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका सामान ख�रद गदा� सोझै ३ वटासंग दर माग गरी ख�रद पटक पटक ख�रद
गरेको छ । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाई सोही बमो�जम �वीकृत काय��म अनुसार ख�रदको �याकेज बनाइ �याकेज अनुसार एकमु� �पमा ख�रद काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको छैन । िविभ� काय��म
संचालनको �ममा ख�रद गरेका िविभ� सामा�ी तथा स�प�ीह�, िविभ� िक�समका काय��मको लागी चािहने सामा�ीह� आिदको ख�रद काय� गदा� साना ठुला सबै काय��म ��येकको छु�ा छु�ै �पमा काय��म वाईज सोझै वा
दररेट �लएर ख�रद गन� गरेको छ । वािष�क ख�रद योजना अनुसार सबै �कारका मालव�तु तथा स�प�ीको एकमु� �याकेज बनाएर साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ ले तोकेको ख�रद िव�ध र �कृया पुरा गरी
�ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो बमो�जम नगरी छु�ा छु�ै �पमा ख�रद गन� ग�रएको छ । जसले गदा� एउटै सामा�ी समेत काय��म वाइज पटक पटक ख�रद गनु� परेको, मू�य समेत फरक पन�
गरेको, एउटै साम�ी फरक फरक िब�ेताबाट एउटै वा फरक िमितमा ख�रद गन� ग�रएको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । वष� भ�रमा कुन कुन मालव�तु के कित प�रमाणमा के कित मू�यको ख�रद भयो एकमु� अिभलेख
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अ�ाव�धक नगरेबाट यिकन गन� सिकएन। यसवाट ख�रद काय� �यव��थत, कानुन स�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो भ� सिकने अव�था दे�खएन । नगरपा�लकाले यस बष� सो नगरी िबिभ� फम�ह�बाट पटक पटक �
१०००००० को मसल�द तथा काया�लय सामान, �१९४८३७९ को प� पि�का छपाई तथा सूचना �काशन खच� तथा ३२४२०९५ को मेिशनरी औजार तथा फिन�चरह� �सधै ख�रद गरेको दे�खएको छ । यसरी पटक पटक
सीमाभ�दा वढीको ख�रद भएको दे�खएकोमा बोलप� तथा दरभाउप� छ�ने उ�े�य राखी पटक–पटक सोझै िव�धबाट गरेको ख�रद काय� �यनु गरी ऐन िनयमको प�र�धिभ� रहेर ख�रद �िकया वढाउनुपन� दे�ख�छ ।

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

� सं काय��मको नाम परामश�दाता खच� रकम

१ पनौती नगरपा�लका वडा नं १२ मा रहेको मोटरेबल पुलको िडिपआर तयारी काय� च�दननाथ िडजाईन एशो�सए�स �ा.�ल ४९०४२०

२ ि�वेणीघाट संकटा�थान थापागाउँ ख�ीगाउँ जुगुगाउँ मयलबोट सडकको िडिपआर तयारी काय� यिुनभस�ल �रसच� ए�ड डेभलपमे�ट �ा.�ल. २९२६७०

३ काया�लय �वाटर र �टोर भवनको िडिपआर तयारी काय� साप क�स�टे�सी �ा.�ल ३४९७३५

४ कािमडाँडा चोक दे�ख कोलभ��या� ह� ँद ैटो�के सडकको िडिपआर तयारी काय� �लर ए�ड अबा�न डेभमे�ट �लानस� क�स��ट� ३६७२५०

५ बो�सेदह िघिमरेगाउँ �या�कु आशापुरी सडकको िडिपआर तयारी काय� हेबाईल इ��िनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल ४५२०००

६ �ीवेणीघाट खोपासी रोशीखोला को�रडोर योजनाको िडिपआर तयारी काय� �या�स क�स�टे�ट नेपाल �ा.�ल ३७८२६७

७ पु�यमाता खोला सडक पुल प�ेको बग�चाको िडिपआर तयारी काय� नेपाल इ��िनय�र� क�स�टे�सी ९९४४००

ज�मा ३३२४७४२

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

३८ सशत� िश�ातफ� ः

३८.१ २०७८-१०-५ �सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः�सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मका लािग िविभ� िव�ालयह�लाई फोन माफ� त िव�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन �ित िव�ा�थ� �. १२५ का दरले ३ मिहनाको
कुल �. २८१७३२५ रकम िनकासा भएकोमा टेलीकमको िबल, िव�ा�थ�लाई िवतरणको भरपाई, िव�ा�थ�को सङ�या खु�ने �माण र सो को अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�ख�छ।

४,११७,३२५
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३८.२ २०७८-१०-६ िव�ाथ�सं�या भ�दा बढी सहयोगी काय�कता�ः �ार��भक वालिवकास के��को राि�� य �यनुतम मापद�ड माग�दश�क पु��तका २०६७ को �थम संसोधन २०७५ बमो�जम �यनुतम २५ जना बालवा�लका वरावर एक जना
वालसहयोगी काय�कता�(वाल िश�क) ह�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकामा स� चा�लत देहायका बालिवकास के��ह�मा २५ जनाभ�दा कम बालवा�लका रहेका िव�ालयह�मा पिन २ जना बालिश�क राखी संघ ससत�
अनुदानबाट �ित वालिश�क �.७८०००/- र �देश सरकारबाट �.१३०००/- र पा�लकाबाट �.३००००/- गरी भु�ानी िदई थप �यभार पारेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

िव�ालय िव�ाथ� आव�यक िबल िश�क िनय�ु बालिश�क बढी बाल िश�क बढी भु�ानी

लडके� वर आिव १२ १ २ १ १२१०००

फु�चोिक आिव १२ १ २ १ १२१०००

ज�मा २४२०००

२४२,०००

३९ २०७८-१०-६ िश�क दरब�दी र पदपूत� 
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठन पाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३६
सामुदाियक िव�ालयह� रहेकोमा तलबी �ितवेदन पारीत नभएकोले तलब तथा �ेडको रकम यिकन गन� सिकएन।

४० �वा��यतफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४०.१ २० २०७७-७-२६ तलब तथा �ेडः िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख) २० अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन िनजामती िकताबखानाबाट पारीत गराएर मा� तलब खच� ले� नुपन� छ।
य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. १८० िमित २०७६\५\१८ को प�बाट �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट �थािनय तहमा खिटएका कम�चारीह�को �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस नगरपा�लकामा काय�रत �वा��य सेवातफ� का �थाई कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नग�र पा�लकाले आ.व २०७७\७८ मा तलब र �ेडको रकम
भु�ानी गरेको दे�ख�छ।तलबी �ितवेदन पारीत नभएको ह�दा कम�चारीह�लाई के कित दर र सं�यामा �ेड बापत खच� लेखेको हो यिकन गन� सिकएन।�यसैले िनयमानुसार तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब र �ेड बापत
खच� ले� नुपद�छ।

४०.२ १५ २०७७-१२-२४ पोशाक खच�ः एक िव�ालय एक नस� काय�िव�धको अनुसुिच ४ मा करार स� झौता छ मिहना पुरा भएपिछ मा� पोशाक खच� भु�ानी गनु�पन� उ�ेख भएकोमा गो.भौ.नं. १५ िमित २०७७\१२\२४ मा �िमला भ�डारी तथा जेिनसा
लामालाई छ मिहना नपु�द ै१०००० को दरले पोशाक खच� भु�ानी गरेकोले उ� भु�ानी रकम िनयम संगत दे�खएन ।

२०,०००

४०.३ २०७८-१०-७ औष�ध �यव�थापनःपूित� ह�ने सबै औष�धमा ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध
िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको।

औष�ध �ा�� त, िवतरण र मौ�दातको अिभलेख अ�ाव�धक गन�को लािग ELMIS रहेको छ।

औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको।

आवास सुिवधाः आवास सुिवधाका स�ब� धमा कुनै �यव�था नभएकोमा अ.न.मी रमा भ�डारी �रमाल तथा क�चना ह�मागाईलाई आवास सुिवधा वापत �.३००० को दरले तीन मिहनाको १८००० भु�ािन गरेकोले उ� रकम
भु�ािन ह�ने आधार नदे�खएकोले असुल ह�नुपद�छ।

१८,०००

४१ सामा�जक सुर�ा काय��मतफ�

४१.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�चालन काय�िव�ध २०७५ को प�र�छेद ३ को दफा १० मा �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको अनुसूची ५ बमो�जमको मूल अिभलेख अ�ाव�धक गरी वडा अनुसार ��येक
वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले काय�िव�धमा उ�ेख भएबमो�जमको लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको मूल अिभलेख राखेको छैन । काय�िव�धमा �यव�था भएबमो�जमको अिभलेख रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.२ ब�िकङ कारोबारः नगरपा�लकाले बैिकङ सुिवधा उपल�ध भएतापिन िविभ� १२ वटा वडाह�मा पह� ँच सहज नभएको कारण देखाई २०७८ आषाढ मसा�त स�म सामा�जक सुर�ाको रकम बैक खातामाफ� त िवतरण नगरी
स�ब��धत वडा सिचवलाई पे�क� िदइ हातहातै िवतरण गरेको छ । बैक सुिवधा नपुगेको ठाउँह�मा बैक �थापना गरी बैक खाता माफ� त भ�ा िवतरण गन� र सुिवधा भएको �थानमा खाता खो�न लगाई लाभ�ाहीको खातामाफ� त नै
भु�ानी िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।तर पा�लकाले बैिक� �णाली लागु नगरेकोले के कित रकम सामा�जक सुर�ामा खच� भएको हो र स�ब��धत लाभ�ाहीले नै �ा� त गरेको हो वा होईन भ�े कुरा यिकन गन� सिकएन।

पारदिश�ता कायमः सामा�जकसुर�ा काय��म स�चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय तहको सभामा पेश
गनु�पन�, �थानीय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम
नामेसी स�ब��धत �थानीय तहको वेभसाइडमारा�नुपन� �यव�था गरेकोमा नगरपा�लकाले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेकोपाइएन । काय�िवधमा उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��ममा पारदिश�ता
�व��न गनु�पद�छ ।

४२ अिनयिमत दे�खएको खच�ः

४२.१ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कह�लाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.४०३९०८६। तलब भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएको छ । ।

४२.२ म.ले.प.फा.नं २२१ वेगरको खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) अनुसार चालू वष�को बजेटले नखा�ने गरी बढी खच� ह�ने गरी दािय�व �स�जना गन� ह� ंदनै । िवशेष कारण एवं प�र��थितमा उपिनयम (८)

मा उि��खत खच� शीष�कह�मा चालू वष�को बजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� भएमा िबल भरपाई बमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदनुपन� कारण खोली महालेखा परी�कको काया�लयलबाट �मािणत
म.ले.प.फा.नं.२२१ फाराम भरी राखेर मा� भु�ानी िदनुपन�मा नगरपा�लकाले सो वेगर देहायका भौ नं र िमितबाट देहायको रकम � ४१२७०४। खच� लेखेकोमा िनयमावलीमा भएको �यब�था बमो�जमको �मािणत म.ले.प.फा.
नराखी भु�ानी िदएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

भौ नं िमित भु�ानी रकम खच� �यहोरा

६।२०७७।४।२९ २६६३०४ एड ि�य ुिमिडया �ा �ल लाई वातावरणीय सरसफाई जनचेतना जागरण भु�ानी

९३।२०७७।६।२८ १४६४०० ३ जना सवारी चालकह�लाइ लाई २०७६ चै� ११ दे�ख २०७७ आषाढ स�मको तलब भु�ानी

ज�मा ४१२७०४

४१२,७०४

४३ बढी ख�रदः 
बढी ख�रदः नगरपा�लकाले अ छैट� �ललानाथ सापकोटाले पाडी थोरे िबतरण काय��म अ�तग�त �लएको पे�क� � ७००००० फ�य�ट गदा� लागत सहभािगतामा ख�रद गरेका ५०६ पाडी थोरे �ा� गन� िकसानका लािग �ित
िकसान१ वटाका दरले ५०६ वटा पाडा पाउने कृषक िबबरण अंिकत बोड� ख�रद गनु� पन�मा ६०६ वटा �ितथान �.२९९।४५ का दरले ख�रद गरेको भिन भु�ानी �लएको दे�खएकोले ख�रद भएको पाडी थोरे भ�दा १०० वटा
बढी कृषक िबबरण अंिकत बोड� ख�रद गरेको दे�खएकोलेमा �टोरमा मौ�दात दे�खएकोले िबतरणको �माण पेश ह�नु पन� �.

२९,९४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ खच�को �माणः

४४.१ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले सामुिदयक
बीमा अनुदान काय��म अ�तग�त िन�नानुसारका कृिष सहकारी सं�थालाइ बीमाका लािग रकम उपल�ध गराएकोमा उ� सहकारी सं�थाह�ले पशुधनको बीमा गरेको �माण पेश नभएको �.

कृिष सहकारी सं�था रकम

�ी कुशादेबी पशुधन सूर�ण बीमा अनुदान १००००००

रयाले पशुधन पशुधन सूर�ण बीमा अनुदान ३०००००

कलाँती भूिमडाँडा साना िकसान कृिष सहकारी सं�था २०००००

ज�मा १५०००००

१,५००,०००

४४.२ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले चालु
शीष�कबाट �वा��य सं�था संचालन अनुदान तथा �थानीय कम�चारी �यब�थापन शीष�कमा देहायका �वा��य सं�थालाइ िन�नानुसारको � ४३४१८०। रकम उपल�ध गराएकोमा खच�का बील भरपाई लेखापरी�णमा पेश
नभएको �

� सं �वा��य सं�था भु�ानी रकम

१ रयाले �वा��य चौक� ५००००

२ सु�थान �वा��य चौक� १०००००

३ पनौती �वा��य चौक� ३४१८०

४ म�पी �वा��य चौक� ५००००

५ खोपासी �वा��य चौक� १५००००

६ सु�बा गाउँ शहरी �वा��य के�� २५०००

७ द�लनचोक शहरी �वा��य के�� २५०००

ज�मा ४३४१८०

४३४,१८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ बढी खच� लेखेको 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ -५ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले
िन�नानुसारको रकम भु�ानी गरेकोमा खच�का �माण पेश नभएको ।

१ भ�सी सु�केरी भ�ाः नगरपा�लकाले यस बष� पशु सेवा स�ब��धत काय��म शीष�कबाट भ�सी सु�केरी भ�ा खच� शीष�कमा �ित भ�सी सु�केरी भ�ा पिहलो बेतेको लािग �.५००० तथा दो�ो तथा अ�यको लािग �.२००० का
दरले �.१५०००००।रकम कृषकह�लाई भु�ानी िदएको दे�खएको छ।जसको परी�ण गदा� वडा नं १२ मा पेश भएको बील भरपाई भ�दा बढी खच� � १४०००। लेखेको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नु पन� �
२ घाँसको िबऊ ख�रदः नगरपा�लकाले भौ नं ९२।२०७७।७।२६ पशुपं�ीको आहार शीष�कमा जै घाँसको िबऊ ५५०० के जी फूलचोक� बह�उ�े�यीय नमूना नस�री का�ेबाट ख�रद गरी �३८५०००। भु�ानी िदएकोमा उ�
ख�रदको भरपाई परी�ण गदा�४७३६ केजी मा� िबतरण गरेकोले बाँक� ७६४ के जी िबतरण गरेको िबल भरपाइ पेश नभएकोले �माण पेश नभएको ७६४ के जी को �ित के जी � ७० का दरले � ५३४८० रकम असूल ह�नु पन�
�

६७,४८०

४६ बढी भु�ानीः

४६.१ २०७८-२-६ बढी भु�ानीः नेपालको संिवधानको धारा २१७ मा ितन सद�यीय �याियक सिमितको �यव�था छ।पा�लकाले �याियक सिमितको बैठक वापत चार जना सद�यलाई मा� बैठक भ�ा उपल�ध गराउनु पन�मा देहाय बमो�जम सिमित
भ�दा बािहरका �यि�ह�लाई पिन भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नु पद�छः

�म सं�या नाम बैठक भ�ा �ित बैठक दर ज�मा रकम कर क�ी १५% खुद भु�ानी

१ ई�� �साद अ�धकारी १६ १२०० १९२०० २८८० १६३२०

२ �िदप सापकोटा ३० १२०० ३६००० ५४०० ३०६००

३ रमेश थापा ३० १२०० ३६००० ५४०० ३०६००

ज�मा ७७५२०

७७,५२०

४६.२ 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 । पनौती नगरपालीका अ�तग�त वडा
न�वर १२ ले आ�थ�क तथा सामा�जक सहायता �योजनको लािग �या�सर, मुटु रोिग, मृगौला िपिडत र िवपदमा परेका िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.४५००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ ठे�का �यव�थापन 

पँूजीगत खच� तफ� ः नगरपा�लकाको उपल�ध गराएको िवबरण अनुसार योवष� गरेको पंूजीगत खच� �.५२५८६५७८४। को परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
ठे�का �यव�थापन र ठे�का भु�ानीःआ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�का स�झौता गन� काय� �थम चौमा�सक िभ� गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले यो वष�
वोलप�को मा�यामबाट � ३८ करोड ५२ लाख १२ हजारका २९ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो चौमा�सकमा ७ वटा र ते�ो चौमा�सकमा ८ वटा वोलप� आ�हान गरेको छ ।स�झौता बमो�जम यस बष� िबिभ� िनमा�ण
�यबशायीलाई �२३ करोड ७७ लाख ९७ हजार भु�ानी भएको छ । �वीकृत काय��म अनुसार स�पुण� काय� �थम चौमा�समा गनु� पन�मा सो बमो�जम गरेको पाइएन । यसरी ख�रद िनयमावलीले तोकेको चौमा�सकमा ठे�का
�यव�था नगदा� समयमा काम ह�न सकेको छैन । ठे�का �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन िनयमको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

४८ नमूना िब�ालय िनमा�ण सुधार 

नमूना िब�ालय िनमा�ण सुधारः िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ११।१।२।१ को बँुदा नं ८।५ मा िव�ालयको भौितक िनमा�ण काय� गदा� ख�रद िद�दश�न, साव�जिनक ख�रद
ऐन तथा िनयमावली र िव�ालय ख�रद िद�दश�न िभ� रही िनमा�ण काय� स�ालन गन� उ�ेख रहेको छ । सो अनु�प भौितक िनमा�णको लागी �ित िव�ालय �.१,५०,००,००० उपल�ध गराउने उ�ेख छ । जसअनुसार �थानीय
तह अ�तग�तका िब�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�ना �ािब�धक माफ� त सुप�रवे�ण गराउने र काय� स�पादन �ितबेदन तयार गन� र िव�ालयले साव�जिनक िनमा�ण काय� गदा� ख�रद िद�दश�न,

साव�जिनक ख�रद ऐन तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली र िव�ालय ख�रद िद�दश�न िभ� रिह िनमा�ण काय� संचालन गनु� पन� उ�ेख छ ।यसै ग�र भौितक िनमा�ण तथा शैि�क िवकासको िनयिमत अनुगमन ग�र सो को �ितवेदन
�थािनय तह तथा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा उपल�ध गराउनु पन� उ�ेख छ। िनमा�ण स�प� भएका िव�ालयका नापी िकताब र काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था रहेको दे�ख�छ।�यसैगरी संिघय
सरकारबाट िनकासा भएको शश�त अनुदानको रकम सोही बष�मा खच� ह�न नसके बाँक� रहेको रकम आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व ऐन र िनयमावली २०७७ अनुसार संिघय सरकारमा िफता� गनु� पद�छ । स�व��धत
बष�मा स�प� गन� नसिकने िनमा�ण काय� गदा� संिघय सरकारबाट िनयमानुसार बह�बिष�य �वीकृती �लएर मा� �य�तो िनमा�ण काय� गराउनु पद�छ । यस नगरपा�लकाले नमुना िव�ालयका �पमा भाले�वर मा िव लाई
�.१,५०,००,००० उपल�ध गराएकोमा िनमा�ण काय�को � १९४७२१६१।१३ मू अ कर समेतको लागत अनुमान तयारी काय� स�ब��धत िब�ालयबाटनै भएको दे�खएको छ । सो प�चात नगरपा�लकाले ठे�काको सूचना
�काशन गरी ई िबिडङ माफ� त बोलप� आ�हान गरी लागत अनुमानको तुलनामा ४०.५८ �ितशत कम कबोल गन� नेपाल यवुा िब�डस�को कबोल अंक � ११३११६२३।२५ मू अ कर समेतको रकममा िमित २०७७।११।१५
मा स�झौता गरी आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा � ४०९०४११। भु�ानी गरेको छ, भने लेखापरी�ण अब�ध २०७८।१०।१ ०स�ममा काय� स�प� भई स�पूण� रकम भु�ानी भएको काया�लयले जनाएको छ । उ� िनमा�ण काय�को
संिघय योजना आयोग र अथ� म��ालयबाट बह�बिष�य �वीकृती �लएको नदे�खएकोले �लनु पन� दे�ख�छ । साथै उ� काय�मा िनमा�ण �यबशायीलाई भु�ानीका लािग नगरपा�लकाले �६९८४४८४।रकम आ�नो संिचतकोष
खातामा रकम ट� ा�सफर गरी आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा भु�ानी गरेको जनाएको छ । उ� ठे�काबाट बचत रहेको रकम �.३२४७०००। िब�ालयको खातामा दा�खला गरेको दे�खएकोले स�व��धत वष�मा खच� ह�न नसकेको
उ� बचत रकम संिघय खातामा िफता� दा�खला ह�नु पन� �

३,२४७,०००

४९ दोहोरो मू अ कर भु�ानी 
दोहोरो मू अ कर भु�ानीः नगरपा�लकाको भवनमा तला थप गन� काय�का लािग राज क��ट��सन संग िमित २०७७।३।४ मा �.५८२०५५५।४३ मू अ कर समेतमा स�झौता गरी काय� गराएको छ । जसको अ��तम भु�ानी
परी�ण गदा� �ोिभजनल सममा उ�ेख भएको �.२७५०००। रकममा मूअ कर थप गरेरनै लागत अनुमान तयार भैसकेको दे�खएकोमा अ��तम िबल भु�ानी गदा� उ� काय�को १ आइटममा पुनः �.६५००।मू अ कर थप गरी
भु�ानी गरेको दे�खएकोले दोहोरो परेको दे�खएको छ । उ� दोहोरो परेको रकम असूल ह�नु पन� दे�खएको �.

६,५००

�म भौचर
न�बर
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५० भे�रयसनबाट भु�ानी 
भेरीएशनबाट थप काया�देशः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को ड� इ�/िडजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी िनयम १४ मा �वीकृित गराउनुपन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थतीमा कारण खुलाई अ�धकार �ा� अ�धकारीले भे�रएशन गन� स�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ.व.२०७७।७८ मा लागत
अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट २०७८।८।२१ मा गु�छेकाली क��ट��सन संग स�झौता गरी ख�रद काय� �ार�भ भएको छ । उ� िनमा�ण काय� शु� भई �थम िवल भु�ानीको समयमा नै आईटम नं २ को ड� ेनको काय�
फुटपाथको काम �मु पाइपको काम तथा िप�स�स तथा आर �स �स र �रटेिनङ वालको काममा थप घट गनु�पन� कारण उ�ेख गरी भेरीएशन आदेश जारी गरेको छ । यसरी �थम िबल भु�ानीमानै भेरीएशन आदेश जारी गनु�पन�
अव�थाको �सज�ना भएकाले शु�को िडजाइन र लागत अनुमान भरपद� छ भ� सिकने अव�था दे�खएन । अतः िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा �ुटी गन� �ािव�धक कम�चारीलाई ��य�त कानूनी दायरामा �याउनु पद�छ र
भेरीएशन आदेश कै कारण पा�लकालाई थप �.1797454 थप �ययभार परेकाले भे�रएशनमा �सफा�रस तथा �वीकृत िदने काय�कारीले �� पानु�पद�छ ।

५१ अनुगमन तथा स�परी�ण

स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने
�यव�था छ । काया�लयबाट यो वष� देहायबमो�जम �५३४९८२७।०० बे�जू फछ�यौट गरी स�परी�णका लािग पेश भएकोमा �माण कागजातका आधारमा स�परी�ण भएको छ ।

आ�थ�क बष� बे�जू दफ नं फ�य�टको �यहोरा रकम �

२०७३।७४

२२ पे�क� बे�जु म�ये िन�न उ.स. र िनमा�ण �यवसायीबाट बे�जु रकम दाखीला तथा �माण कागजातका आधारमा िन�न
पे�क� बे�जु फ�य�टको �माण पेश ह�न आएको �

पे�क� िववरण पे�क� �लने ज�मा पे�क� रकम दा�खला भौचर नं.

र िमित

उ.स. �ी दामोदर अ�धकारी 6000 ८।२०७८।८।२६

िन.�यवसायी �ी जोिश िनमा�ण सेवा 430000 दफा नं. १५मा
समेत कायम
भएकोले दोहोरो
परेको

ज�मा 436000 ४३६०००

३५ पे�क� बे�जु म�ये िन�न उ.स. र िनमा�ण �यवसायीबाट बे�जु रकम दाखीला तथा �माण कागजात पेश ह�न आएको � ३५०००

�म भौचर
न�बर
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पे�क� िववरण पे�क� �लने ज�मा पे�क� रकम दा�खला.भौचर नं.

र िमित

उ.स. �ी सूय� बहादरु तामा� 25000 ९।२०७७।११।
१३

उ.स. �ी िवनोद िगरी 10000 २९।२०७८।३।
०४

ज�मा 35000

४० पे�क� बे�जु म�ये िन�न काया�लय सहायक �ी राजे�� ह�मागाईले तोिकएको काय�का लािग �लएको पे�क�बाट िनमा�ण
काय� लगायत अ�य काया�लयको काय�ह� स�प� गरी िबल भपा�इ, नापी तथा मू�यांकन, काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�न
आएकोले

४२५०००

पे�क� िववरण पे�क� �लने ज�मा पे�क� रकम

काया�लय सहायक �ी राजे�� ह�मागाई 425000

ज�मा 425000

४० पे�क� बे�जु म�ये िन�न उ.स.बाट बे�जु रकम दाखीला तथा �माण कागजात पेश ह�न आएको ३५०००

पे�क� िववरण पे�क� �लने पे�क� रकम दा.भौचर नं. र
िमित

उ.स. �ी जयराम के.सी. 35000 १३।०७८।१०।
२१

ज�मा 35000

�म भौचर
न�बर
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आ ब
२०७५।७६

६.४ बे�जु रकम �.१०५२७४।– स�ब�धीत उपभो�ा सिमितलाई आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा भु�ानी ग�रएको िबल
रकमबाट िमित ५१६।।२०७८।३।२८ मा क�ी गरी असुल रकम आ�त�रक राज�व खातामा िमित २०७८।३।३१
मा दाखीला ग�र सो को आ�दानी जनाईएको ३६ नं. गो�वारा भौचरको छायाँकपी समेत यसैसाथ पेश ग�रएको ह� ँदा
सोही �माणको आधारमा उ� फछय�ट बे�जु रकम स�परी�ण ग�रिदनुह�न अनुरोध ग�रएको �.

१०५२७४

७.२ वडा नं ८ र वडा नं. ९ बाट बे�जु रकम दाखीला ग�र �मशः भौ.नं. ३१।२०७८।०३।११ र १।२०७८।४।११ बाट
आ�त�रक राज�व खातामा आ�दानी जनाएको गो�वारा भौचर समेत संल� ग�र पेश भएको �

६७७००

गो.भौ.÷ िमित िववरण क�ी रकम

३१।२०७८।३।११ वडा नं. ८ को बे�जु रकम 32000

१।२०७८।४।११ वडा नं. ९ को बे�जु रकम 35700

ज�मा 67700

७.५ वडा नं. ८ बाट �. २६४०। संिचत कोषमा िमित २०७८।१।०९ मा दाखीला ग�रएको २१३०५२२८ को राज�व
ज�मा गरेको भौचर पेश भएको �

२६४०

िमित िववरण क�ी रकम कैिफयत

२०७८।१।०९ वडा नं. ८ को बे�जु रकम 2640 रा.भौ.नं.
21305228

ज�मा 2640

१३.५ सटर भाडा वापतको आ.व.२०७६।७७ स�मको बांक� ब�यौता समेतको रकम िन�न र�सदह�बाट असुल भई
आएको �

२२१३६०

नाम रकम

राजकुमार �े� 91760

िशव कुमार �धान 129600

ज�मा �. 221360

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ ब
२०७६।७७

२२ सटर भाडा वापतको आ.व.२०७७।७८ स�मको बांक� ब�यौता समेतको
रकम िन�न र�सदह�बाट असुल भएको �माण पेश भएको �

२३३५७९

नाम रकम

िशव कुमार �धान 91160.5

राजकुमार �े� 132418

ज�मा �. 233578.5

२८ स�ब�धीत सं�थाबाट काय��म गरेको खच�को फाँटवारी पेश गरेको ह� ँदा
सोही �माणका कागजात पेश भएको �

३०००००

६२.१ वडा काया�लयबाट स�कल
�े�ता पेश भएको भएकोले
�े�ता प�र�ण ग�रएको �

३३८३०००

ज�मा ५३४९८२७

अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । (�.हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

२५०७६० ५३५० १७०४९ ० २६२४५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


