
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

ओमसतिर्ा गाउँपातलका 
 रुपन्देही 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु    र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन  । त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन  ।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ओमसतिर्ा गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५१ ५७ १०९४० ० ३ ५०४ ५१ ५४ १०४३६ ११३७ ३८८८ ४७८६ ० ० ८६७४ ६२५ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

रुपन्देही ३४६५७ ० २१७९ ३२४७८ ० १०४३६ ४२९१४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ओमसितया गाउँपा�लका, �प�देही , ओमसितया गाउँपा�लका , �प�देही

काया�लय �मुख सागर गौतम २०७८-१०-२४ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख कमल �साद शमा� २०७७-४-१

बे�जु रकम १०,९४०,२४४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,०७,९८,५४३.८९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,१९,८६,३५० चालु खच� २२,२१,४०,११९.२६

�देश सरकारबाट अनुदान ४,११,१३,००० पँूजीगत खच� १६,३०,१२,३४७.५

राज�व बाँडफाँट ६,८८,०३,७८२.८२ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,७४,३९,१०२.४३

आ�त�रक आय १,७८,३५,४२५.१९

अ�य आय ५,७१,६३,३१५

कुल आय ४५,६९,०१,८७३.०१ कुल खच� ४६,२५,९१,५६९.१९

बाँक� मौ�दात ५,५१,०८,८४८.०८
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१ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस ओमस�तया गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� ओमस�तया गाउँपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस ओमस�तया गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा सद�य, ४८.५४वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ३४१९१ जनसं�या रहेको छ ।

२ संिचत कोष
�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस गाँउपा�लकाले �व�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा सहायता, आ�त�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएका आयोजनाह� समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम
रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� 60798543.89 १ चाल ुखच� 222,140,119.26

क) नगद २ पूँजीगत खच� 163,012,347.50

ख) ब�क 60798543.89 ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी
२ राज�व ( आ�त�रक आय) 132,866,364.38 क) ऋण भ�ुानी

क) आ�त�रक राज�व 17,835,425.19 ख) �याज भ�ुानी
ख) राज�व बाँडफाँड 68,803,782.82 ग) अ�य भ�ुानी
ग) अ�य आय 46227156.37 ४ लगानी

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ 271986350 ऋण लगानी
क) �वि�य समानीकरण अनुदान 120000000 शेयर लगानी
ख) सशत� अनुदान 151986350 अ�य लगानी
ग) समपूरक अनुदान 0 ५ धरौट� �फता� 1109426 1109426

घ) �वशेष अनुदान 0 ६ जन�मदान �फता�
४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 41113000 ७ कोष �फता� 41211217 41211217

क) �वि�य समानीकरण अनुदान 5263000 ८ मौ�दात
ख) सशत� अनुदान 14850000 क) ब�क मौ�दात 48130250.08

ग) समपरुक अनुदान 15000000 ख) नगद मौ�दात
घ) �वशेष अनुदान 6000000 ९ शसत� अनुदान �फता� 35118459.45 35118459.45

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० गत बष�को बढ� अ�या
६ अ�य ११ जन�मदान मौ�दात

क) �े�ीय शहर� �वकास योजना १२ धरौट मौ�दात 6978598 6978598

ख) सडक बोड� नेपाल १३ कोष खाताको मौ�दात
ग) पय�टन बोड� नेपाल १४ सामािजक सरु�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np4 of 56

घ) एन एन एस ड�ल ुए 15 �थानीय पवुा�धार साझेदार� काय��म
७ �व�भ� कोषतफ� को आय 5600000 5600000 16 �कोप �यव�थापन खच�
८ जनसहभा�गता (नगद) 17 �कोप �यव�थापन कोष मौ�दात 3265735

९ �वषयगत �नकायबाट �ा� 18 कम�चार� क�याण कोष 729354

१० धरौट� आय 5336159 5336159 19 ल��गक �हंसा �नवारण कोष मौ�दात
११ लगानीको साँवा �फता�
१२ अ�य �व�वध आय

ज�मा 517700417 ज�मा 517700417

३ छलफल

४ ख�रद स�झौता काया��वयन

४.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक
कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा
�पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था िदखएन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ वमो�जम साव�जिनक
िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूत� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन�मा
सो नभएकोले काय� �वीकार �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क
कारोबारमा जवाफदेिहता र पारदिश�ता �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । गाउँपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई िदगो र �भावकारी बनाउन योजना तथा
काय��मह�को साव�जिनक सुनुवाई ह�ने �यव�था काया��वयन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ राज� व आ�त�रक िनय��ण 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ बमो�जम कारोवारको लेखा महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत भए
बमो�जमको ढांचामा रा�नुपन� र सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व र सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� उ�ेख
छ । काया�लयले उपल�ध गराएको राज� व स�ब�धी िववरणमा राज� व �ा� भएको र बँैक दा�खला गरेको िमित नखुलाइएकोले �ा� भएको र दा�खला भएको अव�ध
छु�ाउन सिकदैँन । साथै िन�नबमो�जम राज�व फारामह� नराखेकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�न फारमह� अिनवाय� �योग गरी
राज�वको लेखा रा�नु पन� दे�ख�छ ।
— नगदी �ा�ी र�सद म.ले.प फाराम नं. १०१
— दिैनक राज�व /आ�दानी खाता म.ले.प फाराम नं. १०२
— राज�व /आ�दानीको शीष�कगत खाता म.ले.प फाराम नं. १०४
— राज�व /आ�दानीको गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०५
— राज�व /आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०६
— राज�व /आ�दानीको दिैनक बँैक भौचर �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०७
— राज� व/ आ�दानीको बँैक नगदी िकताब म.ले.प. फा.नं. १०८
_ मलेप फा नं ९०४ बमो�जमको र�सद िनय��ण खाता नरहेको

६ कोिभड १९ स�ब�धी

६.१ क) कोिभड तथा ननकोिभड अ�पताल स�ालनको ��थित ; नेपाल सरकार�ारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल�
जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� �शासिनक जनशि�लाई नेपाल
सरकारले तोकेको शु� तलव �केलको ५० �ितशत र क��ाक ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�लाई ७५ �ितशत जो�खम
भ�ा �दान गन� स�ने �यव�था छ।काया�लयले अ�पंितमा खटेका �वा��यकम� तथा अ�य कम�चारी गरी ज�मा ४५ जना कम�चारीको जो�खम भ�ाको �
१९,२९,२१८ खच� लेखेको छ । �यसतै, कोिभड अ�पतालमा कम�चारीको दरब�दी मेिडकल अ�धकृत सिहत १० जना र १ जना करारका मेिडकल अ�धकृत १
जना सिहत ११ जनाको पदपूित� रहेको पाइ�छ । अिन कोरोना िबमा वापत १३ जनालाई कोरोना पोजेिटभ दे�खएवापत � १३ लाख भु�ानी भएको दे�खयो ।
कोिभड अ�पतालमा �वा��य उपकरण स�ब��ध िववरण िन�न बमो�जम रहेको पाइ�छ ।

�म भौचर
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�.स. �वा��य उपकरण सं�या

आव�यक उपल�ध नपुग

१ ए�बुले�स १ १

२ आइसोलेशन १ १

३ भे��टलेटर १

४ आई�सय ुबेड १

५ िप �स आर मेिशन १

६ मा�क २००० �या�

७ िपपीई १०० �या�

८ इ��ारेड थम�िमटर ३ ३

९ शु कभर १०० �या�

१० �याप १०० �या�

११ �लो�स �या�

१२ गोन िमिडयन

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �वा��य उपकरण साम�ी पया�� रहेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.२ ख) कोिभड आ�दनी र खच� िववरण ◌ः कोिभड १९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को मसा�त स�म
आ�दानी �. ७२,८६,०९९।- �ा� गरी �. ४०,२०,३६४।- खच� गरेको छ ।जसको िववरण देहायअनुसार रहेको छ ।

आ�दनी रकम खच� रकम

संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन ३८८०००

�देश कोिभड कोष आईसोलेसन िनमा�ण �यव�थापन ३४७७९७

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट ४८२६०९९ जनशि� प�रचालन १४१८०४

अ�य �ोतबाट �ा� १४६०००० औष�ध एंव �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ८९४९१५

अ�य िशष�कमा भएको खच� २२४७८४८

बाँक� ३२६५७३५

ज�मा ७२८६०९९ ७२८६०९९

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणमा अ�य िशष�कमा भएको खच� � २२४७८४८ ( यसमा �कोप �यव�थापनको खच� समेत रहेको ) र अ�य �ोतबाट �ा� रकम
� १४६०००० (यसमा १३००००० कोरोना िबमाको खच� समेत रहेको ) जानकारी गराएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.३ ग) औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद ◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी
�यव�था अनुसार ऐनको दफा ६६ बमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर, प�रमाण, शत� र काय� स�प� गन�
अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा�
िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था
छ। पा�लकाले औषधी ख�रद गदा� ख�रद काय�को पूव�तयारी र आव�यकता पिहचान गरी मा� ख�रद काय� गनु�पन�मा यस आ.व.मा पा�लकाले ख�रद काय�को
पूव�तयारी र आव�यकता पिहचान नगरी पा�लकाले औषधी, क�ट तथा �वा��य उपकरणह� िविभ� िमितमा पटक पटक गरी ११ पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद
गरी खच� गरेको रकम � ८,९४,९१४ दे�ख�छ । ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ । काया�लले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी
�पमा पालना गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयनमा �यान िदनुपछ�  ।

७ कम�चारी दरब�दी, पदपूत� र करार

७.१ क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ५८ जना पदपूत� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका पशु तथा कृिषका ३ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी
बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह�
यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

७.२ ख) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
तर पा�लकाले िविभ� पदमा ४४ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख � ८७६२६३६ खच� लेखेको छ ।

�म भौचर
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८ कानून िनमा�णको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ७ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, १२ काय�िव�ध लगायत २० वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले १८ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा
�काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

९ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १९ र यो बष� थप भएको गरी कुल ६८ िववाद दता� भएकोमा २० वटा मा� फ��यौट भई ४८
बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१० बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार
१० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ।यस �थानीय तहमा
उपा�य� �ी सु�दरमित कुमारी ह�रजनले ४९ करोड ६८ लाख ६४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।०३।१० मा पा�रत भएको छ ।
कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ अव�डा रकम 

�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�पन�मा �यव�था रहेकोमा पा�लकाले यस आ.व.२०७७|७८ मा
चालु तफ�  अव�डा रकम � १५ लाख र पूजीगत तफ�  अव�डा रकम � ३५ लाख गरी ज�मा � ५० लाख अव�डा रा�ख खच� गरेको दे�ख�छ । तसथ� ऐनमा भएको
�यव�था काया��वयनमा पा�लकाको �यान जान आव�यक दे�ख�छ ।

१२ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

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

१३ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता
कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

१४ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३५८११३५० २८२५२२२६.५ ७८.८९

२ पूवा�धार िवकास ११८५१०००० ९६४८४८८२ ८१.४१

३ सामा�जक िवकास १५८८११००० १३७१०९००८ ८६.३३

४ बातावरण तथा िवकास 0 0 0

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन २२६४९००० १५०१४५२७ ६६.२९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १२६३६९४७० १०३८९७४५५.२६ ८२.२२

ज�मा 462150820 380758098.8

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ८६.३३ �ितशत र सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र
सुशासनमा सबै भ�दा घटीमा ६६.२९ �ितशत रहेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ अिभलेख �यव�थापन 

�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, 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 कितपयको �ोफाइल तयार गरेको तथा कितपयको �ोफइल तयार नग�रएको दे�खयो । तसथ�
सबैको �ोफाइल तयार गरी �यव��थत त�रकाले रा�नु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ 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 कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

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

चालु खच�तफ� 224983788.76 53641172.33 57596729.64 113745886.79 62809791.43

पँू�जगत खच�तफ� 155782310.00 8556364.00 53093325.00 94132621.00 53424203.00

ज�मा 380766098.76 62197536.33 110690054.64 207878507.79 116233994.43

�ितशत 5% 34% 60% 34%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क � १५५७८२३१० पुजीगत िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ८५५६३६४ अथा�त ५ �ितशत, दो�ो
चौमा�सकमा � ५३०९३३२५ अथा�त ३४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा � ९४१३२६२१ अथा�त ६० �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ
मिहनामा मा� � ५३४२४२०३ अथा�त ३४ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन ।
�वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

१७ िव�ालयगत अिभलेख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.१ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� रः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ५६ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय�यय ठीक र
िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा
िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई
वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�र खाता अ�ाव�धक गरी
रा�नु पद�छ ।

१७.२ िन:शु�क पा�पु�तक र छा�वृ�� काया�लयले िन:शु�क पा�पु�तक ख�रदको लािग िविभ� िव�ालयलाई �.१५ लाख ९६ हजार अनुदान िनकासा ग�रएको छ ।
साव�जिनक िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�लाई उपल�ध गराए नगराएको, िव�ालयले �योग गन�
पा�साम�ी पा��म िवकास के��को �वीकृत सूिच म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पद�छ । िव�ालयह�को वािष�क काय��म अनुसार
आधारभुत तह र मा�यिमक तहका छा�ा छा�वृ�ी र द�लत छा�वृ�ी काय��म अ�तग�त पा�लकाले २१ वटा िव�ालयह�लाई � ६ लाख ८८ हजार िनकाशा
िदएको छ । काया�लयले छा�वृ�ी रकम लाभा�वीत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरे नगरेको तथा उ� छा�वृ��बाट शैि�क ि�याकलापमा परेको �भावको अनुगमन
मू�या�नको �ितवेदन तयार गरी छा�ावृ�ीको िवतरणमा पारदिश�ता एवं �भावकारीता �याउनु पद�छ ।

१८ स�प�� ह�ता�तरण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार
मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको,
क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी
नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी
जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

१९ आ�त�रक िनय��ण

१९.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको

�म भौचर
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पाइएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको
पाइएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसूची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमुखी रहेको पाइयो।
• 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 पाइयो
• साना तथा ठुला सव ै िनमा�ण काय�को नापी िकताव क��यूटरबाट तयार ग�रएको लुजिशटमा भरी भु�ानीको लेखासाथ रा�ने गरेको छ । कितपय िनमा�ण
काय�लाई थप िनर�तरता िदन वा अ�य कारणले पिछ पिन पुनरावलोकन गन� पन� भएकोले आव�यक परेको समयमा उपल�ध ह�न स�ने गरी सं�थागत �मृितको
लािग िड�जटाइज गरी वा अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ ।
• अ�धकांश सडक तथा कुलो÷नहर िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं. उ�ेख गन� नगरेबाट एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र
िनमा�ण�थलको अनुगमन िनरी�णमा ि�िवधा ह�ने भएकोले जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय�
गनु�पद�छ ।
• �थानीय िनकाय आ�थ�क �शासन िनयमावली, २०६४ को िनयम ६२ मा जुनसुकै िनमा�णकाय�, मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रदको लािग लागत
अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िनमा�ण तथा सेवा स�ब�धी काय�को लागत अनुमान तयार गरेको भए तापिन लागत अनुमान वेगर फिन�चर,

काया�लय सामान, क��यूटर आिद ख�रद गरेको दे�ख�छ ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
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• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ै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 पाइएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाइएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाइएन ।
• 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 पाइएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाइएन।
• वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन�
अनुगमन संय�� तय गरेको पाइएन ।
• गाउँपा�लकाबाट स�ा�लत सव ैकाय��मको िनयिमत अनुगमन मू�या�न गरी सोको �ितवेदन तयार गन� गरेको छैन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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१९.२ �मण खच� : लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४
बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्. • अ�धकांश �मणको उ�े�य र
�प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको । • �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश
नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको
अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानूनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र
द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

२० िविवध खच�

२०.१ 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 । तर पा�लकाले यस वष� �. ७८८१०४।-आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

२०.२ खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.२४ लाख ५९ हजार खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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२१ िव�ीय िववरण परी�ण 

क�याण कोष– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष�
राज�व वाँडफाडबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.३००००० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था
भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले उ� रकम िफता�
�लई �थानीय तहको स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

३००,०००

२२ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प�
भएको प�� िदनिभ� खच� �मािणत गन� आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको
सात िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम ५२(३) अनुसार काया�लयले िदएको �याद ननाघेको तथा �याद नाघेको पे�क�को िन�नानुसार िववरण
तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

२३ सामा�जक सुर�ा भ�ा
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२३.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा २६ (१) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाको अ��तम िक�ता सामा�जक सुर�ा भ�ा लेखापरी�णको लािग छनोट गरी
परी�ण गदा� िन�नानुसार वडाको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग तोिकएको बँैक बाट िफता� भएको रकम हालस�म पिन संघीय संिचत कोषमा दा�खला
भएको पाईएन । काया�लयले िन�नानुसार 4 वटा बँैकबाट िफता� भएको सामा�जक सुर�ा भ�ा �.1179405/- संघीय बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

गो.भौ.नं. र िमित वडा नं र रकम िफता� गरेको बँैक रकम

28-2078/03/22 वडा नं. 6 साईन रेसु�ा िवकास बँैक 337255

27-2078/03/22 वडा नं.5 �भु बँैक �लिमटेड 150150

23-2078/03/22 वडा नं. 2 कामना सेवा िवकास बँैक 389000

29-2078/03/21 वडा नं. 4 नेपाल बंगलादेश बँैक 303000

ज�मा 1179405

१,१७९,४०५

२३.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा 23 (5) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� खाता संचालन गन� बँैक तथा िव�ीय सं�थाले यस
�कारका खाताह� म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहनािभ� स�ब��धत �थानीय तहका साथै सामा�जक सुर�ा तथा प� चीकरण िवभागलाई
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले गत आ.व. मा िन�कृय रहेको एकमु� िववरण स�ब��धत बँैक तथा िव�ीय सं�थाह�बाट �ा� गरेको छैन । काय�िव�ध
वमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� बँैकह�ले िन�कृय खाताको िववरण तोिकएको समयािव�धमा तयार गरी गाउँपा�लकालाई उपल�ध गराउने र
काया�लयले पिन समयमा नै िववरण �ा� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२४ िश�ण �सकाई अनुदान २९,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��, सानोिठमी भ�पुरबाट �कािशत काय��म अनुसार िश�ण �सकाई साम�ी �यव�थापन अ�तग�त पुव� �ाथिमक क�ाका लािग
�ित िव�ाथ� �. ५०० ,क�ा ६-८ र क�ा ९-१० लाई �ित िव�ाथ� २०० तथा क�ा ११-१२ लाई �ित िव�ाथ� �. २५० का दरले अनुदान उपल�ध गराउने
उ�ेख छ ।कोिभडका कारण िवधाथ� सं�या यिकन गन� नसिकएकाले पा�लकाले �लास �रपोट� र अनुगमन गरी िवधाथ� सं�या यिकन गरी वा�तिवक सं�याको
आधारमा अनुदान उपल�ध गराउनु पन� दे�ख�छ । िन�न िवधालयह�लाई नमुना छनौटको �पमा प�र�ण गदा� िन�न िवधालयह�लाई �लास �रपोट�मा भएको
िवधाथ� सं�या भ�दा बढी सं�याको अनुदान िदएको असुल गनु�पन� �

�स.नं. िव�ालयको
नाम

बालिवकास क�ा १-५ स�म क�ा ६-१० स�म बढी
भु�ानी

िनकासा
सं�या

िवधाथ�
सं�या

बिढमा
५००का
दरले

िनकासा
सं�या

िवधाथ�
सं�या

बिढमा
१५०का
दरले

िनकासा
सं�या

िवधाथ�
सं�या

बिढमा २००
का दरले

1. �ी ठुटीिपपल
मा.िव.

३५ २५ ५००० ० ० ५०००

2. �ी कोटही
आ.िव

५४ ३५ ९५०० ० ० ९५००

3. �ी जनता
आ.िव.

५३ ४८ २५०० ० ० २५००

4. �ी सृजना
आ.िव.

३८ १७ १०५०० ० ० १०५००

5. �ी शमशेर
�मृित आ.िव.

४४ ४० २००० ० ० २०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २९५००

२५ १८४ २०७८-२-२१ पोशाक भ�ा 
िश�कको तलब िनकासा िदँदा माग फारामको आधारमा चेक जाँच गरी दरब�दी अनुसारको तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ । गो.भौ.नं. १८४-२०७८।२।२१ बाट
ज�ता आ.िव. लाई ते�ो चौमा�सक िनकासामा ७ जनाको पोसाक भ�ा बापत � १०००० का दरले �.७०००० भु�ानी गरेकोमा िनकासा मागफारममा दरब�दी
िश�कह�को सं�या ६ जना मा� भएको पाईयो । बढी िनकासा िफता�को स�ब�धमा ज�ता आ.िव.ले बढी िनकासा भएको रकम एकमु� � १९,९९७ पा�लकाको
चालु खातामा ज�मा गरेको दे�ख�छ । तसथ� पोसाक भ�ाको वापतको � १०००० िफता� भएको �माण पेश गनु�पन� अथवा िनकासा िफता� नभएको भए
स�ब��धतबाट असुल गरी िफता� गनु�पन� �

१०,०००

२६ अनुदानको गुण�तर र सदपुयोग 

लेखापरी�ण �ितवेदनः÷ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के���ारा जारी गरीएको काय��म काया��वयन िनद�िशका, २०७७।७८ को �स.नं. ९.८ र ९.७ अनुसार
मा�यिमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला अनुदान काय��म र ICT Lab, पु�तकालयका लािग अनुदान काय��ममा िव�ालयबाट ��ताव माग गरी उ�
��तावका आधारमा िव�ालय छनौट तथा स�झौता गरी एकमु� �. ६ लाख ५० हजार अनुदान िदने र स�झौता अनु�प काम गरे नगरेको िनयिमत अनुगमन गरी
काय��गित पेश गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायबमो�जमका िव�ालयलाई अनुदान िदँदा िव�ालयसँग भएको स�झौतामा के कित काय� गन�, कुन कुन सामा�ी
खरीद गन� लगायतका िवषयह� उ�ेख नभएकोले तोक�एको काय��ममा खच� भए नभएको स�ब�धमा फोटो सिहतको अनुगमन र लेखापरी�ण �ितवेदन पेश
गनु�पन� �.

�स.न. िवधालयको नाम अनुदान िशष�क िनकासा

१ जनजागृित मािव साइ�स �याब ६५००००

२ ठुिटिपपल मािव आइ�सिट �याब ६५००००

ज�मा १३०००००

१,३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ काय� स�पादन जमानतको �याद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० को उपिनयम ४ मा ख�रद स�झौता गदा� िनमा�ण �यवसायीले काय�स�पादन जमानत िनमा�ण काय�को �िट
स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा देहायमा उ�ेख ग�रएका ठे�काह�को िनमा�ण �यवसायीले समयमा
िनमा�ण काम नगरेकोले �याद थप गरेको अव�थामा काय� स�पादन जमानतको �याद थप नगरी िनमा�ण काय�को �याद थप गनु� िनयम स�मत दे�खएन । तसथ�
िनयममा भएको �यव�था अनुसार काय� स�पादन जमानतको �याद �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा एक मिहना बढीको नपाइएकोले पा�लकाले �याद थप गराउनु पन� र
यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

ठे�का नं कामको िबबरण िनमा�ण
�यवसायीको नाम

काय� स�पादन जमानत
रकम

िनमा�ण कामको स�प�
िमित

काय� स�पादन जमानतको
अब�ध

नपुग
अब�ध

२०।०७६।
७७

जनजागृित िब�ालय
िनमा�ण

सैनामैना आयषु जे
िभ

१९७९९६० २०७८।३।१५ २०७८।४।३२ १२
मिहना

२७।०७६।
७७

रोिहिण खोलामा �रभर
ट� े िन�

ए ए�ड ए िब�डस� २९८३८२९ २०७८।२।१५ २०७८।३।२४ १२
मिहना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ िप एस आइटमको भु�ािन 

देहायमा उ�ेख ग�रएका ठे�काह�बाट िबिभ� िनमा�ण काय� गदा� पा�लका र िनमा�ण �यवसायीिबच भएको स�झौता अनुसार िप एस आइटममा रा�खएका
आइटमह�को भु�ािन िदएकोमा सो को िबल भरपाइ पेश नभएको तथा पेश भएका िबल भरपाइको फोटोकिप िबल भरपाइ पेश भएको ह�नाले स�ब��धत िनमा�ण
�यवसायीबाट िबल भरपाइ पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

िप एस आइटम ठे�का नं र िनमा�ण �यवसायी ठे�का नं र िनमा�ण �यवसायी ठे�का नं र िनमा�ण �यवसायी ज�मा

२०।०७६।७७,सैनामैना आयूष जे िभ २१।०७६।७७,अिबशा िनमा�ण सेवा २७।०७६।७७,ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड� ३

िबमा ० १०००० ३९६२० ४९६२०

�याब टे� २०००० २०००० १०५०० ५०५००

�या�प २०००० २०००० २०००० ६००००

एज िब�ट ड� इ� २०००० ० २०००० ४००००

ज�मा ६०००० ५०००० ९०६२० २००१२०

२००,१२०

२९ नापी िकताब 

नापी िकताबः िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताब म.ले.प.फा.नं. 503 मा उ�ेख गनु�पन� ग�र महालेखा परी�कबाट
�वीकृत गराइ महालेखा िनय��क काय�लयले लागु गरेको छ।उ� िकताबमा ठे�का नं., आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र
�थान, चेनेज, काम सु� भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िबलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको
िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ग�र नािपजाँच गन�, �सफारीस गन�
र �वीकृत गन� कम�चारीको पद, नाम, ह�ता�र र िमित समेत उ�ेख ह�नुपन� �यव�थ छ।साथै नािप िकताबमा क��यटुर ि��ट िनकाली टाँसेको दे�खयो। अतःनापी
िकताबमा खुलाउनुपन� �यहोरा सबै खुलाई िनय�ण खाता म.ले.प.फा.नं. 512 मा अिभलेख जनाई नापी िकताब �योगमा �याउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० बढी भु�ानी 
गाउँपा�लकाको वडा नं ६ मा बाउ��ड� वाल िनमा�ण गन� ठे�का नं२१।०७६।७७ का िनमा�ण �यवसायी अिबशा िनमा�ण सेवाले िमित २०७७।१२।३१ मा िनमा�ण काम
स�प� गरी कुल �ािब�धक मू�यांकन � ८९३३९७३।०० भएकोमा गत आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा � ४९६९३७५।०० र यस आ�थ�क वष�मा � ३९६८३०४।
०० गरी ज�मा � ८९३७६७९।०० भु�ािन िदएको दे�खएको ह�नाले स�झौता अनुसार �ािब�धक मू�यांकन भ�दा � ३८०६।०० बढी भु�ािन भएको असुल
ह�नुपन� �

३,८०६

३१ सुरि�त आवास िनमा�ण 

नेपाल सरकार तथा पा�लकाबाट बजेट िबिनयोजन भइ स�प� ह�ने स�प�� पूण� �पमा �योगमा �याई लगािनको उिचत र �भावकारी �पमा सदपुयोग ह�नुपद�छ ।
तर यस पा�लकाको वडा नं ३ रोिहिण खोला िकनार लहरौ�लमा िबपतमा परेका नाग�रकह�को लािग सुरि�त आवास िनमा�णको लािग आ ब २०७५।७६ मा
उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण गरी � ४०४६८४७।०० खच� भएको एवम आ ब २०७६।७७ मा बजेट �यव�था भएतापिन िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित वा बोलप�
कुन िब�धबाट िनमा�ण गन� स�ब�धमा िबबाद भएको कारण िनमा�ण काय� नभएकोमा यस वष� बोलप�को मा�यमबाट ठे�का नं १।०७७।७८ िनमा�ण �यवसायी
मुि�नाथ िनमा�ण सेवाले गरी � ३३८२३४२।०० भु�ािन भइ ज�मा � ७४२९१८९।०० भु�ािन भएको दे�खयो । पा�लकाले सो भवन लालपूजा� नभएको ऐलानी
ज�गामा २ तले घर ��येक कोठामा ए�ाच बाथ�म सिहत १२ वटा कोठाको भवन िनमा�ण भएकोमा ऐलािन ज�गामा िनमा�ण भएको पा�लकाले रेखदेख गरेकोमा
हाल सो भवन �योग िबिहन भइ लगािन सदपुयोग भएको पाइएन । गत िबगतमा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काम गरेको २ वष� प�चात बोलप�को मा�यमबाट
िनमा�ण काम गरेको ह�दाँ उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायीबाट भएको काममा दोहोरोपना भए नभएको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ काय� स�पादन जमानतको फुकुवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ११० मा िनमा�ण �यवसाियले स�झौतामा तोिकएको �यादिभ� स�झौता गनु� पूव� वािण�य ब�कबाट जारी भएको
काय� स�पादन जमानत पेश गनु�पन� र सो काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने दािय�वको अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी
अव�धको ह�नुपन� �यव�था रहेको छ । वडा नं ६ को वडा काया�लयको क�पाउ�डवाल िनमा�ण गन� ठे�का नं २१।०७६।७७ िनमा�ण �यवसायी अिबषा िनमा�ण सेवा
ए�ड स�लायस� �ा �ल काठमाड�ले �ाइम ब�क कोटे�वर शाखाको िमित २०२२।८।१५ स�म �याद भएको � १२००२९६।०० को जमानत पेश गरेकोमा
पा�लकाले प सं २०७७।७८ च नं २२३५ िमित २०७८।१।५ गते �ाइम ब�क कोटे�वर शाखाको ब�क जमानत फुकुवाको लािग प�ाचार भुलबश भएकोले पुन:

सोिह ठे�काको लािग िमित २०७९ साल साउन मसा�तस�मो �याद भएको काय� स�पादन जमानत यस काया�लयमा उपल�ध गराइिदनु ह�न भिन प सं २०७८।७९
च नं १३० िमित २०७८।४।२१ मा अिबषा िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� �ा �ल काठमाड�लाइ प�ाचार गरेको पाइयो । सो िनमा�ण काय� २०७८ बैशाख १४ गते
स�प� भएकोले िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने अव�ध समा� नह� ँद ैकाय� स�पादन जमानतको ब�क जमानत फुकुवा गरेकोले सो जमानत पेश ह�नुपन� �.....

१,२००,२९६

३३ ठे�को गो�वरा लगत 

ठे�काबाट ह�ने िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखाकनका लािग �योग ग�रने ठे�का स�ब�धी गो�वरा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) अिभलेख रा�खएमा कुल गनु�पन�,
हालस�म भएको कामको प�रमाण र मू�य स�जलै जानकारी ह�ने, काय� स�पादन जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको ब�क �यारे�टीको अव�था, काम स�प� गनु�पन�
िमित, भे�रएसन आिदको जानकारी ह�ने ह��छ । काया�लयले उ� �योजनका लािग अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः �वीकृत ढाँचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी
अ�ाव�धक बनाई रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयमा १२१ मा ख�रद स�झौता बमो�जम समयमै िनमा�ण काम स�पन् गन� नसकेमा स�झौता रकमको �ित िदन ०.०५
�ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गनु�पन� �यव�था रहेको छ । देहायका िनमा�ण काममा िनमा�ण काम स�झौतामा तोिकएको समयमा िनमा�ण स�प� नगरेको
तथा पा�लकाबाट �याद थप समेत भएको �माण पेश नभएको कारण िनयममा �यव�था भए अनुसार पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.३११०१५ असुल गरी राज�व
दा�खला ह�नुपन� �.....

ठे�का नं िनमा�ण �यवसािय स�झौता रकम स�प� गनु�पन� िमित स�प� भएको िमित िढलो िदन �ितपूित� रकम

१।०७७।७८ मुि�नाथ िनमा�ण सेवा ३३१६८८३ २०७७।१२।२० २०७८।२।१५ ५५ ९११९०

५।०७७।७८ िदघा�य ुक��ट��सन ए�ड स�लायस� ९७७०११३ २०७८।२।१५ २०७८।३।३० ४५ २१९८२५

ज�मा ३११०१५

३११,०१५

३५ स�झौता िबप�रत पे��क 

साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमाव�ल र िनमा�ण �यवसायीसँग भएको स�झौताको �ज �स �स को ११.९ मा पे��क निदइने �प� �यव�था भएको अव�थामा
बस�तपुर मा�यिमक िब�ालय भवन िनमा�ण गन� �रजे��स िब�डस� �ा �ल सँग � ३७९०४७३।०० मा िमित २०७८।३।१३ मा स�झौता भई गो�वरा भौचर नं २०।
२०७८।३।२२ अथा�त स�झौता भएको ८ िदन प�चात � ७५८०००।०० पे��क िदएको दे�खएको ह�नाले स�झौताको शत� िबप�रत पा�लकाले पे��क उपल�ध
गराएकोले स�झौताको पालना भएको पाइएन साथै िनमा�ण �यवसायीलाइ िदएको पे��क रकमको �च�लत ऐन कानून अनुसार �याज असुल ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ भे�रएशन आदेश िबना भु�ािन 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ को उपदफा १ मा स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा सृजना
भएमा सो को �प� कारण खुलाई ५ �ितशतस�मको भे�रएशन स�ब��धत साव�जिनक िनकायको राजप�ांिकत ि�ितय �ेणी वा सो सरहको �मुखले जा�र गन�
स�ने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले देहायका बोलप�ह�मा भे�रएशन आदेश जा�र तथा ��वकृत नगरी िनमा�ण �यवसाियह�लाइ भु�ािन िदएकोले �ािब�धक पु�ाइ
र कारण खुलाई भे�रएशन ��वकृत गरेको �माण पेश ह�नुपन� � ·

ठे�का नं काम िब ओ �यू रकम �ािब�धक िबल रकम बढी िबल रकम बढी �ितशत

१।०७७।७८ वडा नं ३ रोिहिण खोला िकनार लहरौ�लमा सुरि�त आवास ३३१६८८३ ३३८२३४२ ६५४५९ १.९७

२१।०७६।७७ वडा नं ६ को वडा काया�लयको वाउ�ड� ीवाल ८७८५२६४ ८९३३८७३ १४८६०९ १.६९

२०।०७६।७७ जनजागृित मा िब भवन िनमा�ण वडा नं ३ १३६५७९४९ १३९०१७७० २४३८२१ १.७९

ज�मा ४५७८८९

४५७,८८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िप एस आइटमको िबल भरपाइ 

देहायमा उ�ेख ग�रएका ठे�काह�बाट िबिभ� िनमा�ण काय� गदा� पा�लका र िनमा�ण �यवसायीिबच भएको स�झौता अनुसार िप एस आइटममा रा�खएका
आइटमह�को भु�ािन िदएकोमा सो को िबल भरपाइ पेश नभएको तथा केिहको िबल पेश भएकोमा िबल भरपाइ भएकोमा फोटोकिप िबल िबजकको आधारमा
भु�ािन िदएको पाईएकोले देहायका िनमा�ण �यवसायीबाट स�कल िबजक तथा भरपाइ पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

िप एस
आइटम

ठे�का नं १।०७७।७८ मुि�नाथ िनमा�ण
सेवा

ठे�का नं ५।०७७।७८ िदघा�यु
क��ट� �सन

ठे�का नं २१।०७७।७८ अिबशा िनमा�ण
सेवा

ज�मा

िबमा १०००० २४९५६ १०००० ४४९५६

�याबटे� २०००० २३५७१ २०००० ६३५७१

एजिब�ट
ड� इ�

० २०००० १०००० ३००००

ज�मा ३०००० ६८५२७ ४०००० १३८५२७

१३८,५२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ लागत अनुमानको ��वकृित 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४ र १५ अनुसार लागत अनुमान लागत अनुमान तोिकए बमो�जम �वीकृित गरी िनमा�ण काय� िनयममा
तोिकएको िब�ध अपनाइ िनमा�ण काय� गनु� पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायमा उ�ेख ग�रए अनुसार लागत अनुमान ��वकृित नगरी िनमा�ण काय� गराएको
पाइएको ह�नाले िनयममा भएको �ावधानको पालना भएको पाइएन । तसथ� यसमा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

ठे�का नं कामको िबबरण लागत अनुमान ख�रद िब�ध

१।०७७।७८ सुरि�त आवास िनमा�ण वडा नं ३ ३८८२१७१ बोलप�

५।०७७।७८ ढुटे िपपल उ�च मा िब भवन वडा नं१ १४७२८७९८ बोलप�

८।०७७।७८ गा पा भवनदे�ख सेखुवान म��दर कालोप�े वडा नं ३ ५०७३१४६ बोलप�

१२।०७७।७८ बस�तपुर िब�ालय भवन वडा नं ४ ५२७२९३१ बोलपत्

३९ िनमा�ण काय� अधुरो 
ठटेरीहवामा कृिष बाँध िनमा�ण गन� बोलप�को मा�यमबाट (ठे�का नं २५।२०७६।७७) ओमसितया वडा नं ३ ठटेरीहवामा कृिष बाँध िनमा�ण गन� बोलप�को
मा�यमबाट ठे�का नं २५।२०७६।७७ बाट िनमा�ण �यवसािय ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड�सँग िमित २०७८।२।१५ स�म स�प� गन�गरी � १२९१९४५१।००
िमित २०७७।३।२५ मा स�झौता भएको पाईयो । साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली र स�झौता बमो�जम िनमा�ण �यवसायीले स�झौतामा तोिकएको समयमा
स�पूण� काम गनु�पन�मा ३० �ितशत मा� काम गरी पा�लकाले गत आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा दो�ो रिन� िबलस�म � ३८४३५१८।०० भु�ािन गरेकोमा िनमा�ण
�यवसायीले िनमा�ण काम स�प� नगरेको एवम पा�लकाबाट �याद थप नभइ सो िनमा�ण काय� अधुरो रहन गइ जुन उ�े�यको लािग काम शु� भएको �थयो सो
उ�े�य पूरा नभइ लाभा��वत ह�ने जनताह� सेवाबाट ब��त ह�न गएको तथा िनमा�ण काम अधुरो रहेको कारण लगािन रकम खेर ह�न गएको दे�ख�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन ।
(१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयमा १२१ मा ख�रद स�झौता बमो�जम समयमै िनमा�ण काम स�पन् गन� नसकेमा स�झौता रकमको �ित िदन
०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गनु�पन� �यव�था रहेको छ । ओमसितया वडा नं ३ ठटेरीहवामा कृिष बाँध िनमा�ण गन� बोलप�को मा�यमबाट ठे�का
नं २५।२०७६।७७ बाट िनमा�ण �यवसािय ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड�सँग िमित २०७८।२।१५ स�म स�प� गन�गरी � १२९१९४५१।०० िमित २०७७।३।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ मा स�झौता भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काम स�प� नगरको तथा पा�लकाले �याद थप समेत नगरेको ह�दाँ िनमा�ण अव�ध समा� भएको िमितले
आ�थ�क वष�को अ��यस�म ४५ िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� दिैनक �.६४६०।०० को दरले �.२९०७००।०० असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �.....

(२) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ र ६३ बमो�जम काय� स�पादन स�तोषजक नभएको ठटेरीहवामा कृिष बाँध िनमा�ण ठे�का नं २५।२०७६।७७
बाट िनमा�ण �यवसािय ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड�सँग गरेको ठे�का तोडी कालो सूिचमा रा�नको लािग साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा ले�ख
पठाउनुपन�मा पा�लकाले सो गरेको नदे�खएको कारण िनमा�ण �यवसायी सो कारवाहीबाट उ�मु�ती पाएको दे�ख�छ ।
(३) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ र ठे�का संझौतामा िनमा�ण �यवसायीले स�झौतामा तोिकएको समय अब�धिभ� ठे�काको काम
स�प� गनु� पद�छ । भे�रएसन र असाधारण प�र��थतमा बाहेक िनमा�ण �यवसायीको िढलासु�तीको कारणबाट �याद थप गनु� परेमा पूव� िनधा��रत �ितपूित�
लगाउने,काय� स�पादन स�तोषजनक नभएमा पे�क� जमानी जफत गन�,ठे�का तो�ने,काय� स�पादन जमानी जफत गन� र कालो सूिचमा रा�ने �यव�था छ । तर
ठटेरीहवामा कृिष बाँध िनमा�ण गन� ठे�का नं २५।२०७६।७७ िनमा�ण �यवसािय ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड�ले संझौतामा उ�ेख गरेको समयमा काम स�प� नगरी
िनमा�ण काम अधुरो राखेको अव�थामा काय� स�पादन जमानत तथा पे��क जमानत जफत गन�को लािग ित जमानतह�को �याद �मश काय� स�पादन जमानत
सनराइज ब�कको � १६२७१५६।०० को �याद िमित २०७८३।२४ र पे��क जमानत सोही ब�को � १७३५८९१।०० को �याद िमित २०७८३।२५ स�म रिह
ब�क जमानतह�को �याद समा� भइ सकेको कारण बैक जमानत वापत रकम जफत गन� सम�या परेको कारण िनमा�ण �यवसायीको धरौिट जफत गनु�पद�छ ।
(४) आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५० र स��ौताको �ज �स �स को दफा ५७ बमो�जम िनमा�ण काय�को ८०
�ितशत काय� स�प� भइ भु�ानी ह�दाँ िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको स�पूण� पे��क क�ा गनु�पन� र क�ा ह�न बाँिक पे��क रहेमा सोही िनयमको िनयम ५० मा बािष�क
१० �ितशतका दरले �याज असुल ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा ठे�का नं २५।२०७६।७७ िनमा�ण �यवसािय ए ए�ड ए िब�डस� काठमाड�लाई िनमा�ण कामको
आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा दो�ो रिन� िबलस�म � ३८४३५१८।०० भु�ािन भएको र �याद थप नभएको िनमा�ण काम समेत नगरेको अव�थामा सो िनमा�ण
सेवालाइ िदएको पे��क म�ये � १६६३९८।०० पे�क� फ�य�ट गन� बाँिक दे�खएकोले स�झौतामा तोिकएको शत�, तथा िनयमानुसार �याज समेत असुल गनु� पद�छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० सूचना टाँस र सामा�जक लेखापरी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97(7) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक
�थानमा टाँस गनु�पन� र सामा�जक लेखापरी�ण गराउनु पन�, उपिनयम 12 मा काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी �ज�मेवारी समेत तोक�
�वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ । काया�लयले िविभ� �कृितका 126 वटा उपभो�ा सिमितलाई
काय� गराए बापत �.7,78,72,008.63 भु�ािन गरेकोमा उपभो�ा सिमितले खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस नगरेको र सामा�जक लेखापरी�ण
नगराएको साथै काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी �ज�मेवारी समेत तोिक उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको छैन । िनयमावलीमा
भएको �यव�था बमो�जम उपभो�ा सिमित गठन र प�रचालन ग�रनु पद�छ ।

४१ 361 २०७८-३-३० उपभो�ा सिमित र स�झौता 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97(3) मा उपभो�ा सिमितको िनवेदन �ा� भएपिछ आव�यकतानुसार छलफल, वाता� वा िनमा�ण �थलको �मण
गरी �य�तो काम वा सेवाका स�ब�धमा काय� वा सेवा स�प� गनु�पन� अव�ध उ�ेख गरी स�झौता गनु�पन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले गंगापुर कालोप�े िनमा�ण
उपभो�ा सिमित सँग �.882156 लागत अनुमानमा काया�लयले �.776000/- र उपभो�ाले �.106156.97 बेहोन� गरी िमित 2078/02/26 मा स�झौता गरेको
पाईयो । आ�थ�क वष� समा� ह�नुभ�दा एक मिहना मा� बाँक� रहेको अव�थामा िनमा�ण स�प� ह�ने सुिन�� चताको आँकलन नगरी स�झौता गरेकोले उपभो�ा
सिमितले सव�ेड र सव-बेसको काममा� �.277429.24 स�प� गरी उपभो�ा सिमितलाई �.244043/- भु�ानी गरेको छ । कालोप�े गन� काय� बषा�याममा स�प�
गन� गरी स�झौता गरेकोले योजना समयमा स�प� ह�न सकेको दे�खएन । काय� �कृित अनुसार योजनाको स�झौता समयमा नै स�प� गन� अव�थाको सुिन�� चतता
आँकलन गरेर मा� स�झौता गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ कालोप�े गन� उपभो�ा सिमित गठनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 (9) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, रोलर,

डोजर, �ेडर िवटुिमन िड�ट� ी�यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गन� निम�ने तथा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मे�सन �योग
गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गाउँपा�लकाले कालोप�े गन� काय�को लािग बिद�हवा बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित गठन गरी �.1746625/- लागत अनुमानमा िमित 2078/01/08 मा उपभो�ा
सिमितले 11.14 �ितशत अंश वेहोन� गरी स�झौता भएको छ । स�झौता ह� ँदाका बखत जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख गरेको नभएपिन कालोप�े गन� काय�मा
�िमक �याला बापत �.312285/- लेवर मेट किपलले एकमु� बुझेको र िनज मािनसको नाम संल� डोर हा�जरीमा रहेको पाईएन । डोर हा�जरीमा नाम संल�
नभएको �यि�ले �िमकको �याला एकमु� बुझेको पाईएकोले उ� िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको होईन भ�े आधार दे�खएन । काया�लयले कालोप�े
ज�तो जिटल �कृितको काय� र हेभी ई� वी�मे�ट �योग गरी स�प� ह�ने काय� उपभो�ा सिमित गठन गरी संचालन गनु� ह� ँदनै । यस तफ�  काया�लयको �यान जानु
पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ उपभो�ाबाट मू अ कर क�ा नभएको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ (ग) मा ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू�य अिभवृि� कर रकमको ३० �ितशत स�ब��धत राज�व
िशष�कमा र वाँिक ७० �ितशत स�ब��धत फम� लाई भु�ािन िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहाय बमो�जमको उपभो�ा सिमितह� लाई िनमा�ण काय� गराएको ित
उपभो�ा सिमितले आपूित�कता�ह�बाट सामान ख�रद गदा� िवजकमा उ�ेख मू अ कर को ३० �ितश क�ा ग�र राज�व दा�खला गरेको छैन । उ� िवजक अनुसार
पा�लकाले पिन मू.अ.कर वापत ३० �ितशन क�ा नगरेकोले पा�लकाले िनयममा �यव�था भए बमो�जम मू�य अिभबृि� कर क�ा गरी राज�व दा�खला गनु� गराउनु
पद�छ । यस स�ब��ध केिह उदाहरणह� देहाय बमो�जम रहेको छ ।

योजना र उपभो�ाको नाम िबबरण रकम मू अ कर रकम ३० �ितशत मू अ कर रकम

श�शेर आ िब पूव� नरैनापुर सडक कालोप�े िबिभ� स�लायस�को १६ िबजक २३७५१७४ २७३२५० ८१९७५

दगुा� म��दर पछाडी कालोप�े िबिभ� स�लायस�को ३१ िबजक १३०८६२० १५०५४९ ४५१६५

खु�सा लालपुर सडक िनमा�ण िबिभ� स�लायस�को १२ िबजक १३४६७९८ १५४९४१ ४६४८२

भेलाइ गाउँ सडक िनमा�ण िबिभ� स�लायस�को ६ िबजक १२४०१०७ १४२६६७ ४२८००

�सयारी गा पा �समानादे�ख कम�डांडास�म कालोप�े िबिभ� स�लायस�को २३ िबजक २५६००२० २९४५१६ ८८३५५

तरकुलादे�ख सेखुवानास�म सडक कालोप�े िबिभ� स�लायस�को ३५ िबजक १४९६२२९ १७२१३२ ५१६४०

पनिन िप �स �स ढलान िबिभ� स�लायस�को १८ िबजक १२०९९४५ १३९१९७ ४१७५९

पुनपपथदे�ख केवट�लया सडक �ाभेल िबिभ� स�लायस�को ११ िबजक ३८७९१५० ४४६२७४ १३३८८२

अधुरो था� सं�हालय भवन िनमा�ण िबिभ� स�लायस�को १५ िबजक १५९७३४२ १८३७६५ ५५१३०

बृ�दावन िप �स �स िबिभ� स�लायस�को ६ िबजक १०३९३३४ ११९५६९ ३५८७१

�म भौचर
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४४ उपभो�ा सिमित दता� नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� योजनाह� उपभो�ाबाट गराइ भु�ानी गरेकोमा नमूना छनौटको
आधारमा लेखापरी�ण गदा� देहाय अनुसार उपभो�ाह� दता� भएको पाइएन । यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता�
भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा
िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको
लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ । यस स�ब��ध दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन ।

�स नं उपभो�ाको नाम मू�यांकन रकम पा�लकाले �यहोरेको रकम उपभो�ाले �यहोरेको रकम

१ पटखौ�ल अधुरो सामुदाियक भवन ८०९६५९ ७२३९१७ ८५७४२

२ श�शेर आ िब पूव� नरैनापुर बाटो कालोप�े २७०४७३६ २४०७३५४ २९७३८२

३ �सौिन बाटो कालोप�े १११३२३२ ९७०००० १४३२३२

४ दगुा� म��दर पछािड कालोप�े १६२४०९८ १४५३३६२ १७०७३६

५ खु�सा लालपुर सडक िनमा�ण १६४२९९७ १४४६९९७ १९६०००

६ भगत सव��जत �मृित अधुरो भवन िनमा�ण १६२०२०६ १४४५९२० १७४२८६

७ पा�लका कोसे�ल घर १२४७७२० ११२०००० १२७७२०

८ भेलाइ गाउँ सडक िनमा�ण १६१८८६४ १४४३६७९ १७५१८५

९ �सयारी गा पा �समानादे�ख कम�डांडा कालोप�े ३१७५६९६ २८३००९५ ३४५६०१
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१० हाटी फसा�िटकर �वा��य चौक� १०६९८७२ ९५०८२४ ११९०४८

११ रामजानक� म��दर �सौिन कुटीको क�पाउ�ड वाल १३०७७०२ ११६४४०९ १४३२९३

१२ वृ�दावन िप �स �स ढलान १६३५८४९ १४५५००० १८०८४९

१३ राम जानक� म��दर पु�तकालय िनमा�ण १०४७८७३ ९२७३३० १२०५४३

१४ दगुा� म��दर धम�शाला िनमा�ण ठूलो वालापुर १६२१८८१ १४४६९९६ १७४८८५

१५ क�वानी गाउँदे�ख चोकस�म सडक कालोप�े ३४८३१२२ ३०५४२९६ ४२८८२६

१६ तरकुलादे�ख सेखुवाना कालोप�े २२४४१९३ १९३१९९७ ३१२१९६

१७ पुजा�को घरदे�ख उ�र जाने बाटो कालोप�े १४११८४१ १२६१००० १५०८४१

१८ पुनमपथदे�ख केवट�लया सडक �ाभेल र ना�ल ४२८३४४६ ३७७३९३७ ५०९५०९

१९ नयांगाउँ सडक कालोप�े ११०३०१२ ९७०००० १३३०१२

२० था� क�याणकारी अधुरो था� सं�ाहलय िनमा�ण २०३५५६८ १८२७४०९ २०८१५९

(१) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट गराउँदा सो योजना स�ालन ह�ने �थानका लाभ�ािह समुदायबाटको आम भेला गराई सो
भेलाबाट उपभो�ा सिमित गठन गनु�पन� �ावधान रहेकोमा मा�थ उ�े�खत योजनाह�को उपभो�ा सिमितह� गठन गदा� पेश भएको माइ�यूटमा ठेगाना र स�पक�
फोन नं�बर एवम केही योजनाह�मा जन�ितिन�धह�को उप��थित समेत उ�ेख नगरेको कारण उपभो�ा सिमित गठनको �कृया कानूनमा तोकेको �ावधान
बमो�जम रहेको पाइएन ।
(२) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ७ मा उपभो�ा सिमितह�ले गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र
आफूले गरेका काम कारबाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण समेत गराउनुपन�मा मा�थ उ�े�खत उपभो�ाह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जमको खच�को
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सूचना टाँस गरेको तथा साव�जिनक परी�ण गराएको पाईएन । तसथ� यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
(३) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काम स�प� भए प�चात िनमा�ण कामको अनुगमन िनरी�ण तथा योजना
ह�ता��ण एवम स�प� योजनाह�को उपभो�ा सिमितह�ले अिभलेख रा�नुपन� �यव�था रहेको पा�लकाबाट स�ा�लत योजनाह�को िनमा�ण स�प� प�चात
िनयममा �यव�था भए अनुसार पा�लकाबाट केिह योजनाह�को अनुगमन िन�र�ण नभएको अनुगमन भएको योजनाह�म�ये केिह योजनाको �ितबेदनमा संयोजक
तथा अ�य पदा�धकारी द�तखन नभएको अनुगमन �ितबेदनमा अनुगमनबाट दे�खएका �यहोराह� उ�ेख गरेको पाइएन । साथै ित योजनाह� उपभो�ालाइ
ह�ता��ण नभएको तथा उपभो�ाह�ले स�प� योजनाह�को अिभलेख राखेको नपाइएकोले यस स�ब�धमा िनयममा भएको �यव�था बमो�जम सुधार ह�नुपद�छ ।
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४५ मू अ कर दता� नभएकासँग ख�रद 

आयकर ऐन २०५८ को दफा तथा उपभो�ा सिमितसंगको स�झौताको बुदाँ नं ८ मा � २००००।०० भ�दा बढी रकमको मालसामान ख�रद गदा� मू�य अिभबृि�
करमा दता� भएको फम�सँग ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेकोमा देहायमा उ�ेख भएका उपभो�ाह�ले योजना स�ालन गरी ित योजनामा आवा�यक िनमा�ण सामाि�
लगायतका मालसामान ख�रद गदा� ऐन तथा स�झौतामा �यव�था भए अनुसार � २००००।०० बढीको सामा�ी मू अ कर दता� नभएका फम�सँग ख�रद गरेको
दे�खएको ह�नाले पा�लकाले यस स�ब�धमा �यान िदई ऐन तथा स�झौता अनुसार गनु� गराउनु पन� दे�ख�छ ।

योजना र उपभो�ाको नाम िबबरण ख�रद रकम

भेलाई गाउँ सडक िप �स �स िनमा�ण ५ वटा स�लायस�को ५ वटा िबल ११५५००

�सयारी गा पा �समानादे�ख कम�डांडास�म सडक कालोप�े ४ वटा स�लायस�को १२ वटा िबल २१६९८०

दगुा� म��दर धम�शाला िनमा�ण ७ स�लायस�को ३३ िबल ४०४८२४

क�वािन गाउँदे�ख चोकस�म सडक कालोप�े २ वटा स�लायस�को ७ वटा िबल १२६५६०

तरकुलादे�ख सेखुवानास�म सडक कालोप�े ३ वटा स�लायस�को १५ वटा िबल २९५४००

पूजा�को घरदे�ख उ�र जाने सडक कालोप�े १ वटा स�लायस�को १० वटा िबल १९९४००

पुनमपथदे�ख केवट�लया सडक �ाभेल ४ वटा स�लायस�को २७ वटा िबल ३७३१७०

अधुरो था� सं�हालय भवन िनमा�ण ३ वटा स�लायस�को ७ वटा िबल १२१६००

४६ उपभो�ाबाट जिटल संरचना िनमा�ण 

ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, िनमा�ण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय�
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समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन
उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िबबरण भु�ािन रकम

१४०।२०७७।११।९
१७५।२०७७।१२।९

प�खौली अधुरो सामूदाियक भवन उ स भवन िनमा�ण ७२३९१७

१४२।२०७७।११।१०
१८६।२०७७।१२।१३
३।२०७७।१२।१३

श�शेर आ िब पूव� नरैनापुर सडक कालोप�े उ स कालोप�े २४०७३५४

१९१।२०७७।१२।१९ �सौनी सडक कालोप�े उ स कालोप�े ९७००००

२२९।२०७८।१।१६ दगुा� म��दर पछाडी सडक कालोप�े कालोप�े १४५३३६२

१।२०७७।१०।२३ भगत सव��जत �मृित अधुरो भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण १४४५९२०

१९०।२०७७।१२।१८ �सयारी गा पा �समानादे�ख कम�डाँडास�म कालोप�े उ स कालोप�े २८३००९५

२११।२०७८।१।३ क�वानी गाउँदे�ख चोकस�म सडक कालोप�े उ स कालोप�े ३०५४२९६

१२।२०७८।१।२०
२३४।२०७८।१।२०

तरकुलादे�ख सेखुवानास�म सडक कालोप�े उ स कालोप�े १९३१९९७

२३८।२०७८।२।३ पुजा�को घरदे�ख उ�र जाने सडक कालोप�े उ स कालोप�े १२६१०००

४७,३५२,२२,५४।२०७८।३।३० पुनमपथदे�ख केवट�लया सडक �ाभेल उ स �ाभेल ३७७३९३७
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२६०।२०७८।३।७ नयाँ गाउँ सडक कालोप�े उ स कालोप�े ९७००००

३४।२०७८।३।२६ अधुरो था� सं�हालय िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण १८२७४०९

४७ खच� अनुमोदन तथा िबिबध खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको �ािब�धक मू�यांकन िबल भरपाई र खच� �मािणत
गन� अ�य कागजात �य�तो सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा प�खौली अधुरो सामूदाियक भवन
िनमा�ण काय�को �थम �ािब�धक मू�यांकन � ४६३४१९।०० र दो�ो �ािब�धक मू�यांकन � ३४६२४० गरी कुल मू�यांकन � ८०९६५९।०० भइ उपभो�ाको
योगदान � ८५७४२।०० क�ा गरी � ७२३९१७।०० भु�ानी िदएकोमा िनयममा �यव�था भए बमो�जम उपभो�ा सिमितको बैठकबाट �थम िक�ताको �
४६३४१९।०० अनुमोदन गरेको पाईएन । यसरी उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण कामको स�पूण� मू�यांकन रकम तथा िबल भरपाईको अनुमोदन नभएको
अव�थामा योजना फरफारक गनु� िनयमस�मत दे�खएन ।
(१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �शासिनक तथा िबिबध खच� समावेश गन� पाइने �यव�था छैन ।
प�खौली अधुरो सामूदाियक भवन िनमा�ण काय�को लािग � ९८००।०० िबिबध खच� िदएको ह�नाले असुल ह�नुपन� �....

९,८००

४८ 223 २०७८-१-१४ आनुपाितक क�ी कम भएको 
साव��जन ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ४ मा उपभो�ा सिमितको भु�ािनमा लागत अनुमानमा समाबेश भएको जन�मदानको अंश कि�
गरेर मा� भु�ािन िदनु पन� उ�ेख छ । पनिन िप �स �स ढलान उपभो�ा सिमितसँग स�झौता ह�दाँ उपभो�ा सिमितले १०.०४ �ितशत �यहोन� गरी कुल लागत
अनुमान � १६१७३७८।०० तयार गरी स�झौता भए अनुसार िनमा�ण कामको �ािब�धक मू�यांकन � १६१४१२१।०० भएको ह�दाँ पा�लकाले उपभो�ा
सिमितबाट � १६२०५८।०० आनुपाितक कि� गरी �१४५२०६३।०० मा� भु�ािन िदनुपन�मा गो भौ नं २२३।२०७८।१।१४ बाट � १४५५०००।००
भु�ािन भएकोले बढी भु�ािन भएको � २९३७।०० असुल ह�नुपन� �....

२,९३७
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४९ पा�पु�तक ख�रद 

सोझै ख�रद: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१(१) मा �.२० लाख �प�या भ�दा बिढ लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� ख�रद गनु� पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद
गन� सिकने �यव�था छ । �यसैगरी िनयम ८५(४) अनुसार १ लाख �प�या भ�दा बिढ रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सुिचमा रहेका क��तमा ३ वटा
आपूित�कता�बाट �ल�खत �पमा दरभाउप� माग गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक िनकायले वािष�क ख�रद योजना बनाइ एकैपटक �ित�पधा��मक �पमा
ख�रद काय� गनु�पन�मा उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी िन�न अनुसार गरेको ख�रद काय� िनयिमत नदे�खएको �.

भौ.नं./िमित फम�को नाम कामको िववरण रकम

1232-078/3/25 रेसु�ा �टेशनरी ए�ड जनरल �टोस� अ�ेजी मा�यमको पा�पु�तक ख�रद 498735

1233-078/3/25 �यू रेसु�ा बु�स ए�ड �टेशनरी से�टर अ�ेजी मा�यमको पा�पु�तक ख�रद 497340

1233-078/3/25 बु�भुिम �टेशनरी �टेशनरी अ�ेजी मा�यमको पा�पु�तक ख�रद 497487

1237-078/3/25 अपे�ा �टोर अ�ेजी मा�यमको पा�पु�तक ख�रद 446674

1238-078/3/25 राज�टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� अ�ेजीमा�यमको पा�पु�तक ख�रद 379821

ज�मा 2320057

अत पा�लकाले िनजी िव�ालयह�ले पढाउने पा��म ख�रद गरी � २३४००५७ खच� गरेको छ ।पा�लकाले १ क�ाको � १२८७, २ क�ाको � १४२२, ३
क�ाको � १४९० का दरले पा�पु�तक ख�रद गरेको छ । पा�लकाले अङ�ेजी मा�यमको पु�तक ग�रद गदा� पा��म िवकास के��ले �यव�थापन गरेको
अङ�ेजी मा�यमको पा�पु�तक नै �योग ग�र पा�पु�तक ख�रदमा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

२,३२०,०५७

५० गुण�तर परी�ण १८,६९१
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पा�लका उपभो�ा सिमितिबच स�झौता भइ सडक िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं.उ�ेख नगरी लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार काम गराइ
नािप िबल र काय� स�प� �ितबेदनमा चेनेज नं उ�ेख नगरी भु�ािन िदने गरेको पाइएको ह�नाले एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र िनमा�ण�थलको
अनुगमन िनरी�णमा ि�िवधा समेत ह�ने ह�दाँ जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय� गनु�पद�छ । साथै
उपभो�ा सिमितलाइ भु�ािन िददाँ देहाय अनुसार दे�खएको छ ।
(१) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक कामको �ािब�धक मू�यांकन िबल भपा�इ र खच� �मािणत
गन� कागजातह� सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेश गन�पन� �यव�था रहेको छ । देहायका उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण कामको गुण�तर परी�ण वापत रकम
भु�ािन िददा उपभो�ाबाट पेश भएको िबजक तथा स�झौता भ�दा बढी रकम भु�ािन भएकोले असुल ह�नुपन� �....

उपभो�ाको नाम गुण�तर परी�णको भु�ानी रकम स�झौता वा पेश भएको िबजक रकम बढी भु�ानी रकम

श�शेर आ िब पूव� नरैनापुर सडक कालोप�े उ स २८५५९ २५००० ३५५९

खु�सा लालपुर सडक िनमा�ण उ स १५००० ८९२७ ६०७३

क�वािन गाउँदे�ख चोकस�म सडक कालोप�े उ स ३४०५९ २५००० ९०९५

ज�मा ७७६१८ ५८९२७ १८६९१

(२) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक कामको �ािब�धक मू�यांकन िबल भपा�इ र खच� �मािणत
गन� कागजातह� सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेश गन�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण कामको लािग पेश भएका िबल भरपाई परी�ण
गदा�अ�धकांश डोर हा�जरमा खुलाउनुपन� स�पूण� �यहोरा लगायतका िबबरण उ�ेख गरी सो हा�जर �मािणत भएको नपाइएको ह�दाँ िनमा�ण काममा वा�तिबक �पमा
ित कामदारह�ले काम गरी रकम भु�ानी भएको हो भ� सिकने अव�था रहेन साथै देहायमा उ�ेख ग�रएका उपभो�ा सिमितह�बाट पेश भएका डोर हा�जरमा
काम गरेका कामदारह�ले रकम बु�झ�लएको द�तखत नभएकोले सो रकमका स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी स�ब��धत उपभो�ा सिमितह�बाट असुल उपर
गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले यस �कारका िनमा�ण काममा पेश ह�ने िबल भरपाइका स�ब�धमा जाँचबुझ गरी बा�तिबकता यिकन गरेर मा� भु�ािन िदनु पन� दे�ख�छ
।

�म भौचर
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उपभो�ाको नाम कामदारको सं�या रकम

श�शेर आ िब पूव� नरैनापुर सडक कालोप�े २१ १७९३२५

भगत सव��जत �मृित अधुरो भवन िनमा�ण १४ १३२३२५

राम जानक� म��दर �सौिनको क�पाउ�डवाल िनमा�ण ३१ ३४००००

५१ राज� व असुली र दा�खला

५१.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काया�लय �मुखले
दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । लेखापरी�णको लािग
�ावण, भा� र आ�� वन तथा आषाढ मिहनाको राज� व �ा�ी र दा�खला िमित परी�ण गदा� काया�लयले िन� नानुसार राज� व शाखा र वडा काया�लयह�बाट राज� व
रकम िढला गरी दा�खला गरेकोमा ऐन बमो�जम ज�रवाना र कारवाही गरेको छैन । ऐनबमो�जम िन�नानुसार �यि�ह�बाट िढलो दा�खला भएको र दा�खला ह�न
बाँक� रकममा ऐनअनुसार ज�रवाना सिहत रकम असुल गनु�पन� �.

वडा नं. गो.भौ.र िमित राज� व �ा� भएको मिहना िढलो दा�खला िमित रकम ज�रवाना �ज�मेवार �यि�

राज�व 3-2077/06/07 �ावण र भा� 2077/06/01 63700 6370 सुिशल प�थी

3 2-2077/06/07 �ावण र भा� 2077/06/05 85579 8558 �ीधर �ज.सी.

6 4-2077/06/13 �ावण 2077/6/11 59319 5932 संजय कुमार यादव

6 5-2077/06/13 भा� 2077/06/11 35389 3539 संजय कुमार यादव

4 6-2077/07/23 �ावण र भा� 2077/6/13 131256 13126 िगजा�पित चौधरी

८५,३५०
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3 9-2077/07/27 असोज 2077/07/04 39353 3935 �ीधर �ज.सी.

5 10-2077/07/27 �ावण दे�ख असोज 2077/07/04 179000 17900 राज अली अ�सारी

6 13-2077/07/27 असोज 2077/07/19 108205 10820 संजय कुमार यादव

राज� व 17-2077/8/11 �ावण र भा� 2077/06/26 33000 3300 शारदा शमा�

2 20-2077/08/11 असोज 2077/07/28 35703 3570 टेकराज �े�

4 2077/09/28 असोज 2077/7/21 र 7/28 83000 8300 िगजा�पित चौधरी

ज�मा 853504 85350

५१.२ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र
आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । ऐनबमो�जम गाउँपा�लकाले स�ब��धत ठेकेदारसँग गरेको कबु�लयतनामाको बँुदा नं.2 मा कुनै
कारणबाट गाउँपा�लकालाई ितनु�पन� रकम बाँक� रिह असुल गनु�परेमा १० �ितशत हजा�ना लगाई असुल गन� स�ने �यव�था गरेको छ । यस �थानीय तहले यो वष�
पोखरी ठे�का िविभ� ६ जना �यि�ह�लाई १० वष�को लािग ब�दोब�त गरेकोमा िन�नानुसार 5 जना ठेकेदारसँग बािष�क �.487546.94 (�याट र अि�म
करसिहत) मा स�झौता भएकोमा आ.व. को अ��तमस�ममा �.50091.24 मा� बँैक दा�खला भई बािष�क �.437455.7 ठेक र �यसमा ला�े १० �ितशत ज�रवाना
�.43745.57/- सिहत �.481202/- स�ब��धत ठेकेदार बाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

�स.नं. ठेकेदारको नाम आय ठे�काको नाम स�झौतारकम दा�खला रकम बाँक� रकम ज�रवाना सिहत बाँक�

1 केदार यादव ORM-28-76/77 243012.94 21957.24 221055.7 243162

2 मान बहादरु था� ORM-29-76/77 12995 1495 11500 12650

3 ORM-30-76/77 62715 7215 55500 61050

४८१,२०२
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िनम�ला कुमारी िनसाद

4 राजे�� ह�रजन ORM-32-76/77 141252 16252 125000 137500

5 िनम�ला कुमारी िनसाद ORM-33-76/77 27572 3172 24400 26840

ज�मा 487546.94 50091.24 437455.7 481202

गाउँपा�लकाले िमित 2077/03/01 मा �कािशत आय ठे�काको सूचनामा ठे�का रकमको ५ �ितशतले ह�ने रकम धरौटी �व�प गाउँपा�लकाको धरौटी खातामा
ज�मा गरेको भौचर दरभाउप� साथ संल� ह�नुपन� �यव�था गरेको छ । गाउँपा�लकाले आय ठे�का नं.ORM-31/076/77 �कािशत गरेकोमा वेचन �साद यादवले
�याटबाहेक �.1051000/- कबोल गरेकोमा ५ �ितशतले ह�न आउने रकम �.52550/- ह�नुपन�मा �.20750/- मा� धरौटी खातामा ज�मा गरेको र आय ठे�का
नं.ORM-31/076/77 �कािशत गरेकोमा मोितलाल नाउँले �याटबाहेक �.1580575/- कबोल गरेकोमा ५ �ितशतले ह�न आउने रकम �.79000/- ह�नुपन�मा
�.19250/- मा� धरौटी खातामा ज�मा गरेको पाईयो । उपरो� दबैु ठेकेदारले आय ठे�का तोडेकोमा दबैुको धरौटी जफत गरेको भएपिन स�झौता अनुसार
131550/- जफत ह�नुपन�मा वा�तिवक �पमा धरौटी �ा� भएको �.40000/- मा� सदर�याहा भएको पाईयो । ठे�का स�झौता गदा� सूचना र ऐनको �यव�था
अनुसार नै ह�ने गरी गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।
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५१.३ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

भुिमकर / मालपोत 1000000 1286059.17 128.6

घरबहाल कर 3500000 6128382.24 175

वहाल िवटौरी कर 2500000 0 0

�सफा�रस द�तुर 2000000 3218993.93 161

�यवसाय र�ज�� ेशन द�तुर 1500000 1838102 122.54

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

५१.४ गाउँपा�लकाले टे�लफोन सेवा �दायक सं�ठा एनसेलबाट िविभ� ९ जना घरधनीह�लाई ितनु�पन� बहाल रकममा ला� ने घरबहाल कर �ा� गरेकोमा घरधनीसँग
भएको घरभाडा स�झौता हेरेर वा�तिवक घर बहाल कर परी�ण गरी �ा� गनु�पन�मा सेवा �दायकले आफैले गणना गरी �याएको कर वापत �.124046.61 �ा�
गरेको पाईयो । रा�धका गु�ा, सु�बा भ�राई, सारदा देवी केविटन, राम देआई केआन, पाव�ती भुसाल सापकोटा, भीमकला �वाली, जमुना गु�ा, राधे� याम चाई र
िवनोद कुमार पा�डे लाई घरभाडा स�झौताबाट घरबहाल कर क�ी गरी एनसेलले (NCELL) पा�लकामा बुझाएको बहाल करसँग घरभाडा स�झौता संल� न
नभएकोले घरबहाल कर एिकन गन� स�ने सिकएन । घरबहाल रकम �ा� गदा� घरधनीसँग भएको घरभाडा स�झौता समेत एिकन गरी घरबहाल �ा� गनु� पद�छ ।
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५१.५ पा�लकाले असुल गरेको कर तथा गैरकर राज�व तोिकए बमो�जमको अवधीिभ� स��त कोष दा�खला गरेको छैन । गाउँपा�लकाको वडा नं. 5 ले �.1191882.51

आ�दानी �ा� गरेकोमा बँैक दा�खला परी�ण गदा� �.1187448 मा� बँैक दा�खला भएको र बाँक� रकम �.4433.71 र सोको १० �ितशत ज�रवाना समेत वडा
सिचव �ी राज अली अ�सारीबाट �.4877 र वडा नं. ६ ले �.893098.31 आ�दानी �ा� गरेकोमा बँैक दा�खला परी�ण गदा� �.789769.31 मा� बँैक दा�खला
भएकोमा बाँक� �.103329/- तथा सोको १० �ितशत ज�रवाना समेत काया�लय सहयोगी �ी िशवनाथ केवटबाट �.113662/- सिहत �.118539 असुल गरी
दा�खला गनु�पन� �.

११८,५३९

५२ कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा २२ (नगर �हरी १० समेत) जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. ४७३३०६४.०० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८)

वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा
�लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक �वा��य तफ�  ३ जना, कृिष �ािव�धक एक िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ८७१०००
भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

८७१,०००

५३ स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यव�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं. ४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको
िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । �थानीय तहले योजना स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम
�.२२६०००।- खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । पा�लकाले स�टवेयरको काय� स�तोषजनक
भएपिछमा� भु�ानी िदने तफ�  �यान िदनपद�छ ।

५४ पदा�धकारी सेवा सुिवधा 
पदा�धकारी अ�य सुिवधा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था
रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन�
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कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक
पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सँग स�ब��धत अनुसूची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई
टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट, जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई
खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा � १५३६००० टे�लफोन तथा मोवाइल
�.१११००० पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �. १००८००० सम�वय तथा सहजीकरणमा � १७२८००० अित�थ स�कारमा �. ४२०००० खानेपानी
िवजुली सरसफाईमा �.२४०००० समेत �.६३४४००० खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
काया�लयले उि��खत अनुसारको �.६३४४००० भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत काय�मा
उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

�स न िववरण अ�य� उपा�य� ६ वडाअ�य� ६ काय�पा�लका सद�य सभाका सद�य ज�मा ३४ जना

१ बैठक भ�ा २४००० २४०००० २१६००० १४४००० ७२०००० ११२८०००

२ यातायात खच� १४४००० ६००००० ३६०००० ४३२००० १५३६०००

३ टे�लफोन मोबाइल ४२००० ३६००० २१६००० २१६००० ६००००० १११००००

४ पु�तक पि�का ४८००० ४८००० २१६००० २१६००० ४८०००० १००८०००

५ सम�वय तथा सहजीकरण १२०००० ९६००० ४३२००० ३६०००० ७२०००० १७२८०००६

६ अित�थ स�कार ७२००० ६०००० २८८००० ० ० ७४२००००

७ खानेपानी िवजुली १२०००० १२०००० ० ० ० ८२४००००

८ चाडपव� खच� १५००० १५००० ७२००० ६०००० १४४०००० ३०२०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 56

ज�मा ४१७००० ५१९००० १८२४००० १२२४००० २३७२००० ६३४४०००

५५ काय��म संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली¸ २०७७ िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पुि� गन� बील भरपाई
कागजात र �माण संल� रा� नु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले लागू औषधी द�ुयसन� िनय��ण काय��मका लािग �ृजनिशल समाज नेपालसँग स�झौता ग�र काय��म
संचालन गरेको छ । काय��म संचालनका लािग पेश गरेको काय�योजना अनुसार �ृजनिशल समाज नेपालले तलब यातायात खाजा �िश�क ज�ता काय�का लािग
बजेटको माग गरेको छ । �ृजनिशल समाज नेपालले एकमु� िवल पेश ग�र पा�लकाले भु�ानी गरेको छ । काय��मको काय�योजना अनुसार संचालन भए नभएको
पुि� ह�ने िवल भरपाइ पेश नग�र भु�ानी भएको एिकन गन� नसिकएको �

४९८,८३८

५६ कम�चारी �ो�साहन 

कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
स�ब�धी 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�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । ओमसितया गाउँपा�लकाले कम�चारी �ो�साहन स�ब�धी काय�िव�ध
िनमा�ण गरी �. २७ लाख कम�चारी �ो�साहन तथा �ािव�धक कम�चारीलाई िफ�ड भ�ा � १४ लाख ९६ ग�र ज�मा � ४१ लाख ९६ हजार खच� लेखेकोमा अथ�
म��ालयको खच� मापद�ड िनद�िशका २०७८ (संशोधन) प�चात �ो�साहन भ�ा उपल�ध नगराएको दे�ख�छ । कानुन िनमा�ण गरेर भु�ानी िदन सिकनेमा
काय�िव�धको भरमा िदएको अिनयिमत दे�ख�छ । कानून िनमा�ण नग�र खच� ले� ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

५७ पोशाक खच� नगद िवतरण 

पा�लकाले कुनै पिन काय��म संचालनको गदा� काय��मका लािग ह�ने खच� िवतरणलाई ब�क माफ� त भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले ७५ जना मिहला �वंम सेिवकालाई
पोसाक वापतको १०००० का दरले � ७५०००० ।- नगद िवतरण गरेको छ । पा�लकाले यसतो काय�मा िनय��ण गरी यसता काय�लाई ब�क माफ� त गन�मा जोड
िदनु पद�छ ।

५८ �वा��यतफ� को तलब भु�ानी 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार काया�लयले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पारीत गरी कम�चारीह�को तलब खच� ले�नुपन�
�यव�था छ । तर पा�लका िभ� रहेका �वा��य तफ� को कच�मारीह�को तलब परी�ण गदा� िन�न कम�चारीह�को तलब भु�ानी गदा� तलिब �ितवेदनमा भ�दा बढी

७९,९२४
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भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� बढी भु�ानी िदएको असुल ह�नुपन� �

कम�चारीको नाम मिहना बढी �ेड भु�ानी सं�या भु�ानी दर रकम

िपता�बर पाठक ७ ८ १२६२ १००९६

भगवित नेपाल िघिमरे ७ ८ १२०० ९६००

सु��मता ख�ी ७ ८ १२०० ९६००

िदपक �वाली ७ ८ १२०० ९६००

इ�वरी �संह ७ ८ ९४० ७५२०

�रता थनैत ७ ९ ९४० ८४६०

र�ना चौधरी १२ १४ ८८७ १२४१८

शा�ता राणा ७ १० ८८७ ८८७०

�ा��त देवी चौधरी १ १ ९४० ९४०

मनकुमारी धत� १ १ ९४० ९४०

अफताव ह�सेन २ १ ९४० ९४०

�ीकृ�ण यादव १ १ ९४० ९४०

ज�मा ७९९२४
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५९ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर पा�लकाले पटक पटक गरी उ� �ि�या वेगर �.

११३५४३० ।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ ।

६० �वा��य काय��म 

काया�लयबाट स�ा�लत िविभ� ता�लम काय��मह�को �गित �ितवेदन तयार गरी ल�य अनुसारको �गित हा�सल गनु� पद�छ । काया�लयले नेपाल सरकार सशत�
काय��म �वा��य तफ�  स�ा�लत अ�धकांश ता�लम काय��मको �गित �ितवेदन तयार गरेको छैन ।जसबाट भएको खच� र काय��म िवच तादा��यता भएको छ
भनी आ�व�त ह�न सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ माछापोखरी ठे�का 
रकम तथा सरकारी ठे�का ब�दोब�त ऐन, 2020 को दफा 14 (1) मा िक�ताब�दीमा कुनै रकमको ठे�का ब�दोब�त गदा� सो ठे�का �लन कबुल गन� �यि�बाट
िनजले बुझाउनुपन� ज�मा ठेक �पैयाँको चार ख�डको एक ख�ड बराबर जमानत वा नगद �पैयाँ िडपो�जट �लएर ठे�का ब�दोब�त गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
काया�लयले िन�नानुसार ठेकेदार लाई माछापोखरी 10 वष�का लािग आय ठे�कामा लगाई स�झौता गराएकोमा ऐनले तोके बमो�जम िडपो�जट ज�मा गराएको छैन ।
ऐनको �यव�था बमो�जम ठे�का स�ब�धी सूचना तथा स�झौतामा िडपो�जट गनु�पन� रकम उ�ेख नगरी ठे�का स�झौता गरेकोले ठे�का कबोल गन� �यि� तथा
सं�थाले आय ठे�का तोडेमा जमानत बाट असुल गन� स�ने दे�खएन ।काया�लयले ऐनबमो�जम आय ठे�का कबोल गन� �यि� तथा सं�थाबाट िडपो�जट राखेर मा�
आय ठे�का संचालन ग�रनु पद�छ ।

ठे�का नं. ठेकेदारको नाम कबोल अंक (�याटबाहेक) 25% िडपो�जट

ORM-28-76/77 केदार यादव 2150557 537639

ORM-29-76/77 मान बहादरु था� 115000 28750

ORM-30-76/77 िनम�ला कुमारी िनसाद 555000 138750

ORM-31-76/77 मान बहादरु था� 905000 226250

ORM-32-76/77 राजे�� ह�रजन 1250000 312500

ORM-33-76/77 िनम�ला कुमारी िनसाद 244000 61000

5219557 1304889

६२ पे�क� बाँक�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२.१ 1 २०७७-४-१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको प��
िदनिभ� खच� �मािणत गन� आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात
िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम 52(3) अनुसार काया�लयले िदएको �याद ननाघेको तथा �याद नाघेको पे�क�को िन�नानुसार िववरण
तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

�.स. पे�क� �लनेको नाम रकम कैिफयत

1 �रजे�सी िब�डस� �ा.�ल. 758000 �याद ननाघेको

2 िनम�ला पा�डे 100000 �याद नाघेको

3 शंकर भ�डारी 175000 �याद नाघेको

4 िबमला भुसाल 350000 �याद नाघेको

5 ए ए�ड ए िव�डस� �ा.�ल. 166398 �याद नाघेको

६२५,०००

६२.२ ७३८ २०७७-१२-९ आ�त�रक लेखापरी�ण बाट कायम बे�जुः वडा सिचव टेकराज �े�लाई सज�िमन मुचु�का गदा�को वखत ५० �ितशत रकम भु�ानी िदनुपन�मा १०० �ितशत
भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी भएको �.1128/- स�ब��धत बाट असुल गनु�पन� �.

१,१२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ अनुदानको अनुगमन 

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

६४ िनशु�क पाठयपु�तक 

म��ालयको प�रप� अनुसार कोिभड कारणले उ�प� प�र��थितले शैि�क स� िढला भएकोले एकमु� अनुदान िदने प�रप� ग�रए बमो�जम पा�लकािभ� रहेका
िवधालयह�ले िवधाथ� सं�या यिकन गरी पा�पु�तक ख�रद गरी िवतरण ग�रनु पद�छ । तर िवधालयह�को िवधाथ� सं�या यिकन ह�न नसिक एकमु� �लास
�रपोट�को आधारमा ख�रद गरेकोले नमुना छनौटको �पमा प�र�ण गदा� िन�न िवधालयह�ले िवधाथ� सं�या भ�दा बढी ख�रद गरेकोले मौ�दात रहेको दे�ख�छ ।

िवधालयको नाम िवधाथ� सं�या ख�रद प�रमाण बढी प�रमाण

ठुिटिपपल मा.िव. २६४ ३०५ ४१

पटकौली मा िव १८९ २०७ १८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ टु�ापारी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४
को िनयम ८५(१)अनुसार � ५ लाख �पैया स�म लागत अनुमान भएको मालसामान, िनयम ८५(१ख) अनुसार साव�जिनक िनकायले एक आ�थ�क बष�मा एकै
पटक वा पटक पटक गरी �समा भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम� क�पनी वा सं�थाबाट एकपटक भ�दा बिढ सोझै ख�रद गन� सिकने छैन भ�े �यव�था छ ।
तर पा�लकाले िन�न साम�ीह� टु�ापारी ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �

भौ.न.\िमित िशष�क भु�ानी रकम

३३८-०७८।३।२५ सौय� उजा� �िव�ध जडान अिमत ट� ेडस� ए�ड अटो इले��ट�क ३४८६१०

३३९-०७८।३।३५ सौय� उजा� �िव�ध जडान स�बृध नेपाल इनज� �ा�ल ३४८६१०

ज�मा ६९७२२०

६९७,२२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण–�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू
फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु
�न�नानसुार रहेको छ ।
(� हजारमा)

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

३४६५७२४४.१३ २१७८५९५.४६ ३२४७८६४८.६७
यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

आ व दफा नं ब�ेजु स�परो�णको �यहोरा रकम कै�फयत
०७६।७७ ३३ अंपाग स�मान काय��ममा स�मा�नतको भरपाइ पेश भएको ५००००
०७६।७७ ४१ म�ुय अ�भवृि� कर दािखला भएको ३८७०१८
०७६।७७ ५० बढ� भ�ुानी भएको ८१४८.४७
०७६।७७ ६४ सामािजक सरु�ा कर ३८८०
०७६।७७ ६८ �धानम��ी रोजगार काय��मको �वलभरपाइ २४००
०७६।७७ ७५ जमानत जफत १२८७००
०७६।७७ ८८ ६२८…०७७।२।२९ सवार� साधन मम�त �वल नभएको १०००० आ ले प वे�जु

५९…०७६।८।१८ करच�ुा �माण प� नभएको ४९२३६० आ ले प वे�जु
५३३…०७७।३।१८ भरपाइ पेश नभएको ३८८०० आ ले प वे�जु
९०…०७७।२।२७ पा�र��मकको आधार ७४२०० आ ले प वे�जु
३…०७६।६।१४ लागत अनुमान तयार नभएको १५०००० आ ले प वे�जु
३६…०७६।१२।२६ तुलना�मक ता�लका नभएको २३४००० आ ले प वे�जु
४२…०७६।१२।२७ सोझै ख�रद ५६००२७ आ ले प वे�जु
संजय कुमार यादवको कम दािखला ३९०६२ आ ले प वे�जु
ज�मा २१७८५९५.४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ अ�ाव�धक वे�जु
अ�ाव�धक वे�ज ु-यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको 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)

३४६५७२४४.१३ २१७८५९५.४६ १११०६६४२ ० ४३५८५२९०.६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


