
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

कन्चन 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 और्चत्र् 
समेिको र्वचार 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, प्रचतलि 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 पररचालन 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 िदएको, बक्र्तिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन  । त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनतट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, िदगो 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, कमाचारी 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 कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा̧ दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 



 

कन्चन गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरतटी 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
 

५६ २६ २८२८९ ० ० ० ५६ २६ २८२८९ ६४० १६८७० १०६७९ ० ० २८१८९ १०० 

                                      
 

 

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 ८५१०० ० ० ८५१०० ० २८२८९ ११३३८९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : क�चन गाउँपा�लका, �प�देही , क�चन गाउँपा�लका , �प�देही

काया�लय �मुख Krishna Prasad Panthi २०७७-४-१

काया�लय �मुख Lekh Bahadur Basnet २०७७-५-२३

लेखा �मुख Santosh Gaire २०७७-४-१

बे�जु रकम २८,२८८,८४६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,८५,२२,०९२.७९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,०४,६५,२२० चालु खच� ३१,७२,७७,०९५.७२

�देश सरकारबाट अनुदान ४,७१,६५,००० पँूजीगत खच� २२,६१,८७,२६८

राज�व बाँडफाँट ६,२२,०२,०३० िव�ीय/अ�य �यव�था १३,४३,७३,८५१.६४

आ�त�रक आय २,८०,१०,२११

अ�य आय १५,१८,०७,०३८.७३

कुल आय ६७,९६,४९,४९९.७३ कुल खच� ६७,७८,३८,२१५.३६

बाँक� मौ�दात १४,०३,३३,३७७.१६
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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�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–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� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
यस गाउँपा�लका अ�तग�त 5 वडा, २९ सभा सद�य, 58.51 वग� �कलो�मटर �े�फल तथा 33 हजार जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय संिचत कोष
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस पा�लकाले िव�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान र सहायता आ�त�रक आ�दानी र
�थानीय सरकारबाट संचालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन� न
वमो�जम छ ।

आ.व. २०७7.78को ए�ककृत आ�थ�क �ववरण

क.ग.४.१ सि�त कोष खाता

�स.न. आ�दानी�ववरण कै�फयत खच��ववरण कै�फयत

िशष�क रकम� �स.न. िशष�क रकम�.

१ गतबष�को ब�क अ�या 138522092.79 १ चालखुच� (खातामा काटेको चेक
अनुसार)

317277095.72

२ नेपालसरकार समा�नकरण
अनुदान

116700000 २ पिुजगतखच� (खातामा काटेको चेक
अनुसार)

226187268.00

३ नेपालसरकार ससत�
अनुदान

247565220.00 ३ �था�नयपवुा�धार �वकास साझेदार�
काय��म

15835006.00

४ नेपालसरकार समपरुक
अनुदान

7200000.00 ४ कोरोनारोग �नय��ण कोष 8160945.64

५ नेपालसरकार �वशेष
अनुदान

19000000.00 ५ सामािजकसरु�ा भ�ा खच� 95425391.00

६ सामािजक सरु�ा भ�ा 103385048.00 ६ सामािजकसरु�ा भ�ा �फता� 7959657

७ समानीकरणअनुदान �देश
५ सरकार

5254000.00 ७ मूलकोषखातामा बैकं मौ�दात 140333377.16

८ सशत�अनुदान �देश ५ 14850000.00 ८ धरौ�टबापतको रकम भ�ुानी तथा 6992852.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सरकार िज�मेवार� सृजना भएको
९ �वशेषअनुदान �देश ५

सरकार
7000000.00

१० समपरुकअनुदान �देश ५
सरकार (गत आ.व.को)

8811000.00

११ समपरुकअनुदान �देश ५
सरकार (यो आ.व.को)

11250000.00

१२ नेपालसरकार राज�व
बाँडफाँड

62202030.81

१३ आ�त�रकराज�व (सवार�
राज�व बाँडफाँड लिु�बनी

�देश समेत)

28010211.77

१४ �व�वधआ�दानी 11048238.05

१५ संिचतकोषमा �ा� �व�वध
आ�दानी

6384947.46

१६ �था�नयपवुा�धार �वकास
साझेदार� काय��म

15835006.00

१७ कोरोनारोग �नय��ण कोष 8160945.64

१८ धरौ�टरकम 6992852.00

ज�माः 818171592.52 ज�मा 818171592.52

३ छलफलको �यहोरा
लेखापर��णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जोिखम �व�लेषण, लेखापर��ण नी�त, मापद�ड, �यव�थापन ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण माग�दश�न,
�यवसा�यक लेखापर��णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापर��ण योजना, काय��म र लेखापर��णको �व�ध अनसुार लेखापर��ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��णको �न�कष� स�हत ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको श�ुताको िज�मेवार�
�यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� देिखएका �यहोराह� उपर �म�त २०७८।११।... मा �यव�थापनसँग छलफल गर�
कायम भएका �यहोराह� �न�न अनसुार छन् :

४ िव�ीय िववरण प�र�ण

�म भौचर
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४.१ 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 काय��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 ।

पा�लकाले उपल�ध गराएको पँूजीगत खच�को वरणअनुसार बािष�क �.   २४ करोड ९६ लाख ४७ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.४ करोड ३६
लाख ३९ हजार अथा�त १८.०६ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.८ करोड ८ लाख १३ हजारअथा�त ३२.१२ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.११ करोड ७१
लाख ४३ हजार मा� अथा�त ४८.४८ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ। यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.७ करोड ६५ लाख ७४ हजार अथा�त ३१.६९
�ि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 ।

४.२ �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 बमो�जम अवकाश कोष �थापना
नभएको पाइयो । कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट ऐन कानूनको �यव�था ग�र अवकाश कोष �थापना गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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४.३ िव�ीय िववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छ । �थानीय तहले संिचत कोषमा
गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषबाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन । स��त कोषको कारोवारको लेखा अ�याव�धक
गरी कारोवारलाई पारदश� बनाउन आव�यक दे�ख�छ ।
• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने
अव�था छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट शीष�कगत ब�क नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार ब�क मै�दात ऋणा�मक रहेको
तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋण�मक नरहेको अव�था छ ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाइएन ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली

५.१ 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
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 आधारभुत 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 अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन।
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• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• 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 ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
• 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 ।
• 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�व�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 ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३को िनयम ६(क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
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• 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।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी
मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाइएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४को दफा७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को ि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 ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका
तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा पा�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 एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना
�िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control) Developer सँग नै रहेको, �वेश िनय��ण (access control) अ��तम �पमा काया�लयको
आई.टी शाखामा मा� रहेको पाईयो । काया�लयले आ�त�रक िनय��ण कायम ह�ने गरी राज� व स�व�धी अव�थाको �वेश िनय��ण (access control) राज� व
संकलन गन� �यि�, लेखा रा�ने �यि� र काया�लय �मुख समेतमा रहने गरी िवकास ग�रनु पद�छ । काया�लयको स�टवेयर संचालन स�ब�धी सम� अव�था
िन� नानुसार रहेको छः
• काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको,
• सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको,
• स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको,
• स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको ।
काया�लयले सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा आ�त�रक िनय��ण कायम गरी �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी राज� व तथा अिभलेख �यव�थापन
ग�रनु पद�छ ।

५.३ �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 ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।

�म भौचर
न�बर
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५.४ बे�जु अिभलेख: 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
गाउँपा�लका तथा नगरपा�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 एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । पे�क�
तथा बे�जुको एिककृत िववरण तयार गनु�पद�छ ।

६ पदा�धकारी तथा िविवध खच�

६.१ पदा�धकारी अ�य सुिवधाः 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� 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 संग स�ब��धत अनुसुची 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 �.१७५२०००/-,

टे�लफोन तथा मोवाइल �.९५४०००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.८७६०००/-, सम�वय तथा सहजीकरणमा �.१५१२०००/-, अित�थ
स�कारमा �.३७२०००/-, खानेपानी र सरसफाईमा �.२२४०००/-, र चाडपव� खच�मा �.२६२०००/- समेत �.६२०८०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
काया�लयले उि��खत अनुसारको �.६२०८०००/- 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 ।

६.२ िविवध खच�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.२९४६०००।- खच� गरेको छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.३ 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� �. ९९५०००।-आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

६.४ पा�र�िमक करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ अनुसार पा�र�िमक आयको पा�र�िमक करको करयो�य आयको पा�र�िमक करक�ा गनु�पन� �यव�था छ
। काया�लयले उपा�य� गोमा तरामुको िनयमानुसार ला�े पा�र�िमक कर क�ा नगरेको असुल गनु�पन� �

६,९००

७ राज�व िनय��ण

७.१ 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

�म भौचर
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७.२ स�टवेयरको �योग गरी राज�व आ�दानी गदा� र� भएका र�सदह�को चेक ए�ड �याले�सको लािग एक तह भ�दा मा�थबाट सोको िन�र�ण भई ग�ती भएका
र�सदह� पिन एक तह भ�दा मा�थबाट नै स�याउने �यव�था िमलाउनुपद�छ । स�टवेयरको साधारण प�र�णबाट र�सद का�नेले नै सो ग�ती स�याई नगिद
र�सद र� गन� िम�ने दे�खयो । यसबाट काया�लयले यथाथ� राज�व आ�दानी गरेको छ भ�े स�ब�धमा आ�व�थ ह�न सिकएन । राज� व संकलन ज�तो
संवेदनिशल िवषयमा संकलन गरेको र�सद र� भएमा वा र�सद स�याईएमा सोको अ��तम िनरी�ण गरी चेकजाँच गन� स�ने गरी काया�लय �मुखले जानकारी
पाउने अव�था दे�खएन ।

७.३ आ�त�रक आय - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�को तुलनामा आ�त�रक
आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

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

५०८३४८१७७ १६७६५७८३ ३.२

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ३.२ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८ ख�रद �यव�थापन

�म भौचर
न�बर
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८.१ सवारीसाधन ख�रद– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती
ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको
िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले १ थान �कुटर ख�रदमा
�.२३५४००।÷बजेटबाट खच� गरेको छ ।सवारी साधन तथा भारी उपकरण स�ालन स�ब�धी दीघ�कालीन नीित तजु�मा गरी सवारी साधान उपयोग गनु� पद�छ
।

८.२ माल सामानको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा
उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा
सिमितले िनरी�ण वा परी�ण गरी सकेपिछ �वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच
भएको मालसामानको नाम, �ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा दे�खएका उ�ेखनीय �यहोरा
िन�नानुसार छन्ः
- काया�लयमा मालसामान �ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी
परी�ण के��ीय सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी सत� पुरा गरे नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन ।
तसथ� मालसामानको �कृितअनुसार तुलना�मक ता�लका वा परी�ण के��ीय (check list) सिहतको �ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी
गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ ।
- मालसामान ख�रद गरी स�ब��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी गरेकोमा िनरी�ण÷परी�ण गन� गठन ग�रएको बोड�ले तयार गन� गरेको खोलुवा फाराम समेत
न�लई भु�ानी गरेकोले उ� भु�ानी िनयम स�मत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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८.३ काय� स�प� �ितवेदन - 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 दे�खएन । 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 ।

८.४ साव�जिनक परी�ण - �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 पारद�िशताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । काया�लयले साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक
सुनुवाई सुिन�� चत ह�ने गरी काय� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

९ अनुदान उपयोग

९.१ महो�सव तथा अ�य खच�– �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन
स�ने कानूनी �यव�था गरेको दे�खदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष� कुल �. २ लाख धािम�क, सामा�जक, साँ�कृितक �कृितका काय�मा खच� गरेको छ ।

९.२ 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 पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा
अनुदानमा खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन
गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट
िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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१० पे�क� �यव�थापन 

पे�क� बाँक�ः 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

१ च�पाणी पौडेल १००००० �याद नाघेको

२ कालीग�डक� िनमा�ण सेवा २३००००० मोिवलाइजेशन पे�क�

३ पशुपा� जली आर आर जे िभ ५३७००० मोिवलाइजेशन पे�क�

४ �स एम।�ान�योित।�सज�निशल जे िभ २५०६०० मोिवलाइजेशन पे�क�

५ नव ।सृजनिशल िनमा�ण क��ट��सन क�पनी �ा �ल १५००००० मोिवलाइजेशन पे�क�

६ �लेट क��ट��सन ए�ड स�लाय�स �ा �ल ५९०००० मोिवलाइजेशन पे�क�

७ खाँची िनमा�ण सेवा �ा �ल ९८०००० मोिवलाइजेशन पे�क�

८ जनक जननी क��ट��सन �ा �ल १४००००० मोिवलाइजेशन पे�क�

९ �गती मा�यिमक िव�ालय ५५४५००० गत िवगत वष�को पे�क�

१० सर�वती मा�यिमक िव�ालय ३६०००० गत िवगत वष�को पे�क�

१००,०००
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११ िश�क दरब��द र पदपूित� 
पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार साव�जिनक िवधालयह�मा िश�कको दरब�दी िन�म बमो�जम रहेको पाइ�छ । जसमा सबैभ�दा बढी दरब�दी
भएको िवधालय हरैया मा िव जसमा िश�कको दरब�दी २८ जना र पदपूत� पिन २७ जना रहेको छ भने सबैभ�दा कम दरब�दी भएको िवधालय शि�भुिम आ
िव रहेको छ जसमा िश�कको दरब�दी १-१ वटा रहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले दरब�दी िमलान गरी दरब�दी नभएको वा दरब�दी कम भएको
िवधालयमा दरब�दी बढाउनका लािग पहल गरी दरब�दी अनुसार पदपूत� गरी पठनपाठनलाई सुचा� गन� आव�यक दे�ख�छ ।

�स.नं. िवधालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� िवधाथ� सं�या

१ �गित मा िव २१ २१ १५१५

२ दगुा� मा िव १० १० ३८७

३ गजेडी मा िव १६ १६ ६१५

४ हरैया मा िव २८ २७ १०८९

५ मलावर देवी मा िव १४ १४ ५३०

६ ��पुर मा िव २० २० ६८७

७ भैसाही मा िव १५ १५ ३६८

८ सर�वित मा िव ९ ९ ४३८

९ लु��बिन �ान िनकेतन मा िव १७ १७ ८६४

१० बु�भुिम आ िव ४ ४ २१३

११ जन�योित आ िव ९ ९ २६९

�म भौचर
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१२ गौतम बु� आ िव ९ ९ ३१५

१३ �ान�योित आ िव ६ ६ २१०

१४ बालक�याण आ िव ५ ५ १७८

१५ िहमालय आ िव ८ ८ २३१

१६ �ानोदय आ िव ८ ८ २६३

१७ िशवशि� आ िव २ २ १११

१८ शा��तभुिम आ िव १ १ २०६

१९ िशसु सदन आ िव ६ ६ २३५

१२ 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 ।
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१३ अनुदानको गुण�तर र सदपुयोग 

लेखाप�र�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 देहाय बमो�जमका िव�ालयलाई अनुदान िदँदा िव�ालयसँग भएको स�झौतामा के कित काय� गन�, कुन कुन
साम�ी खरीद गन� लगायतका िवषयह� उ�ेख नभएकोले तोिकएको काय��ममा खच� भए नभएको स�ब�धमा फोटो सिहतको अनुगमन �ितवेदन तथा
लेखाप�र�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �

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

1. �ी जन�योित आिव आइ�सिट ६५००००

2. �ी लु��बिन �ानिनकेतन मािव आइ�सिट ६५००००

3. �ी िशशु सदन आिव आइ�सिट ६५००००

4. �ी भैसही मािव िव�ान �योगसाला ६५००००

5. मलावरदेवी मािव पु�तकालय ६५००००

ज�मा ३२५००००

३,२५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ िनशु�क पाठयपु�तक र छा�वृित 

क) िवधालय छा�वृित - पा�लकाले पा�लका िभ� रहेका िवधालयह�लाई छा�वृित अनुदानको िवतरण गदा� िवधालयबाट िवधाथ�को सं�या माग गन� र imeis

को िववरणबाट तु�नागरी जुन कम ह��छ �यसको आधारमा अनुदान िवतरण गन� र घ�ी भए थप अनुदान िदनुपन�मा पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार नमुना छनौटको �पमा प�र�ण गदा� िन�न िवधालयह�मा िवधाथ� सं�या भ�दा बढी िनकासा भएको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम िवतरणको भरपाई बढी िनकासा कैिफयत

1. �ानोदया आिव ६६८०० ६४००० २८०० दा�खला भएको

2. िशशुसदन आिव ६७२०० ६५२०० २००० दा�खला भएको

ज�मा १३४००० १२९२०० ४८००

ख) िवधालय पा�पु�तक - पा�लकाले पा�लका िभ� रहेका िवधालयह�लाई पा�पु�तकको अनुदान िवतरण गदा� अनुदान रकम बराबरको पा�पु�तक
ख�रदको सकल िबल र ख�रद ग�रएको पु�तकको िवतरणको भरपाई सुरि�त साथ रा�नु पद�छ । तर पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िशव शि�
आधारभुत िवधालयलाई पा�पु�तक िनकासा � ५१९८२ भएकोमा पा�पु�तक ख�रद िबल रकम � ४४७०३ दे�ख�छ । नपुग पा�पु�तकको िबल रकम
� ७२७९ को �माण पेश गनु�पन� वा असुल ह�नुपन� �

७,२७९

१५ कानून िनमा�ण र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १० वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, १७ काय�िव�ध लगायत ३९
वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ। तसथ� आव�यक कानूनह� िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ �याियक 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� ३ र यो बष� थप भएको गरी कुल १०८ िववाद दता� भएकोमा ९७ वटा मा�
मेलिमलापबाट फ��यौट भएको र ११ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउनुपद�छ ।

१७ स�पितको अिभलेख 

�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 पाईएन।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 ।

१८ 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� र 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 पा�लकाले
आय�ययको िववरण असार १० गते ��तुत भई असार १० गते पा�रत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच�
गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था भएकोमा साउन १७ गते मा� अ��तयारी �दान गरेको पाइयो । तसथ� कानुनले तोकेको समयमा अ��तयारी �दान गन�
तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ बजेट �समा ि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 �थिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फागुन मिहनािभ� स�प� गरी स�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 �शासक�य अ�धकृतले चैत १५ गतेिभ�
पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई 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 ।

२० बजेट तथा काय��म तजु�मा 
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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ �े�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 ।

�.स. �े� बजेट खच� खच�को �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ९०९७५०००.०० ५७६३३२५८.०० ६३.३५

२ पूवा�धार िवकास २६०६८३८३१.५० १९४८४५४८३.५० ७४.७३

३ सामा�जक िवकास २३१६८४२६०.०० १९२५४१८२८.०० ८३.११

४ वातावरण तथा िवकास १५०००००.०० ४४००००.०० २९.३३

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ८८५००००.०० ७२८६२१७.०० ८२.३४

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ७८५७३०००.०० ५५६०१३९१.२२ ७०.७६

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ८३.११ �ितशत र सबै भ�दा घटी वातावरण तथा
िवकास �े�मा २९.३३ �ितशत बजेट िविनयोजन गरेको दे�ख�छ ।

२२ अिभलेख �ोफाइल 

�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 तयार ग�रएको तर �यव��थत
त�रकाले नरहेकोले 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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२३ चौमा�सक खच� िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितयउ�रदािय�व िनयमावली को िनयम ३५ बमो�जम �वीकृत भएको अनुसुची २ बमो�जकको ढाचामा 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 काय��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 असारमा 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� २६६७५१५००.७२ ६७७५१०३२.२२ ५९५१७२५२ १३९४८३२१६.५ ७३६५३५७६.५

पँू�जगत खच�तफ� २४१५९६६७७. ४३६३९२५२. ८०८१३५४७. ११७१४३८७८. ७६५७४५३९.

ज�मा ५०८३४८१७७.५ १११३९०२८४.२२ १४०३३०७९९. २५६६२७०९४.५ १५०२२८११५.५

�ितशत १०० २१.९ २७.६ ५०.४८ २९.६

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगत खच�तफ�  वािष�क �.    २४ करोड १५ लाख ९६ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ४ करोड
३६ लाख ३९ हजार अथा�त १८ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ८ करोड ८ लाख १३ हजार, अथा�त ३३ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. ११ करोड ७१
लाख ४३ हजार मा� अथा�त ४८ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ। यसरी नै असार मिहनामा मा� �. ७ करोड ६५ लाख ७४ हजार अथा�त ३१ �ितशत
खच� दे�खनुले असारमा 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 49

२४ कोिभड १९ आ�दनी र खच� 
कोिभड १९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार िन�न बमो�जम आ�थ�क वष�को मसा�त स�म आ�दानी �.

४५,००,०००।- �ा� गरी �. ४५,४०,४३५।- खच� गरेकोमा आ�दनी भ�दा खच� बढी दे�ख�छ । यसरी पा�लकाले आ�दनी भ�दा बढी दे�खएको �� पानु�पन� �

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

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म
खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट १००००० राहात िवतरण

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण
�यव�थापन

१२३६६४०

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन भएको

३५०००० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन १२२८६४

५ बेड अ�पताल समेत

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन ८९३८६०

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा
साम�ी ख�रद

१९२१०८

अ�य �ोतबाट �ा� २०००००० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण

अ�य शीष�कमा भएको खच� २०९४१११

ज�मा ४५००००० ज�मा ४५४०४३५

४०,४३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ िवशेष प�र��थित 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 गरी ३ पटक सोझै ख�रद गरी खच� गरेको रकम � १,९२,१०८ दे�ख�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�  ।

२६ जो�खम भ�ा 
पा�लका िभ� कोिभड १९ माहामारीमा ��य� संलगन रहेका �वा��य �े�का कम�चारीह�लाई �ो�साहन �व�प १० जना �वा��य किम�ह�लाई जो�खम भ�ा
उपल�ध गराई � २,६१,२१० खच� लेखेको पा�लकाले जनाएको छ । जो�खम भ�ाको स�ब�धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको जो�खम भ�ा �यव�थापन
आदेश, २०७७ बमो�जम पिहलो पंितमा काम गन� कम�चारीलाई ७५ �ितशत र दो�ो पंितमा काम गन� कम�चारीलाई ५० �ितशत जो�खम भ�ा उपल�ध
गराउन स�ने �यव�था भएकोमा पा�लकाले यसको पालना गरे नगरेको बारे यिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ �वारे�टीन र हो��डङ से�टर 

पा�लकाबाट स�ा�लत एकमा� अ�थािय �वारे��टन र हो��डङ से�टरको �पमा हरैया मा िव २०७८ अषाढ मसा�तस�मको लािग संचालनमा रहेको पाइ�छ ।
संचा�लत �वारे�टीन र आईसोलेशनको �मता र खच� स�ब��ध िववरण िन�न बमो�जम रहेको छ ।

यस िनकायले तयार वा स�ालन गरेको
�वारे��टन/हो��डङ से�टरको नाम

िनमा�ण
खच�

बेड
सं�या

�वारे��टनमा ब�नेह�को सं�या स�ालन �यब�थापन
�योजनको खच�

दिैनक�पमा बसेको
अ�धकतम सं�या

आषाढ मसा�त स�म
�वारे��टनमा बसेकाह�को

कुल सं�या

हरैया मा िब �वारे�टायन ५
लाख

२०० ५० ५०० ७२४९९५

२८ भे�रएशन स�ब�धमा 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती
स�झौता काया��वयनको चरणमा �सज�ना भएमा सो को �प� कारण खुलाई भे�रएशन आदेश जारी गरी ��वकृत गन�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट
स�ा�लत अ�धकांश योजनाह�मा भे�रएशन आदेश जारी गरी ��वकृत गरेको तथा ऐन िनयममा भएको �यव�था बमो�जम ख�रद स�झौता तथा लागत अनुमान
तयार गदा� पूव� अनुमान गन� नसिकने काममा मा� नभएर थप काम गन�को लािग भे�रएशन�ारा काम गन� प�रपािटलाइ िनय��ण गनु�पद�छ ।

ठे�का नं योजनाको नाम शु� लागत
अनुमान

भे�रएशन प�चात
लागत अनुमान

शु� कबोल
अंक

भे�रएशन प�चात
कबोल अंक

भे�रएशन
रकम

भे�रएशन
�ितशत

२१।
०७६।

�गितपथदे�ख कोटोहवा
सडक कालोप�े

१०६२६९०० १११०४८५६ ७९३२४१९ ८३८४१३१ ४५१७११ ५.६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७

१९।
०७६।
७७

लुसा बजारदे�ख रातोडांडा
कालोप�े

९५६२५७६ ९८०१८८३ ७०९२६४० ७४९६३३३ ४०३६९३ ५.६९

८।०७६।
७७

चौरीदे�ख मलवाड�देिब सडक
कालोप�े

११०८०२८६ १२२०६५८२ ७३५८०५२ ८०५१५५० ६१३७१४ ९.५१

१३।
०७६।
७७

सुनगाभाचोकदे�ख िदयो
सडक कालोप�े

११८६६४९९ १२७७४३२८ ८५८८०३८ ९१९७०३५ ६०८९९७ ७.०९

ज�मा २०७८११५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �रतपूव�कको िबजक पेश नभएको 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था
छ । तर गाउँपा�लकाले गजेडी �वा��य चौिक िनमा�ण गन� का�लगणडक� िनमा�ण सेवा �प�देहीलाई देहाय अनुसार भु�ािन िदएकोमा मू अ कर िबजक
िनयमानुसार �रतपूव�कको जारी नगरी िबजक नं हातले लेखेको आधारमा मु.अ.कर �.१०१९८११।०० समेत �.८८६४५२५।०० िनमा�ण भु�ािन गरेको छ ।
तसथ� िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो भौ नं र िमित भु�ािन रकम मू अ कर रकम कैिफयत

१००।२०७७।९।२१ ४४७९२४१ ५१५३१० िबजक नं हातले लेखेको

१५५।२०७७।१२।३ ४३८५२८४ ५०४५०१ िबजक नं हातले लेखेको

ज�मा ८८६४५२५ १०१९८११

१,०१९,८११

३० गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन 

क�न गाउँपालकाको �शासिनक भवन िनमा�ण गन� शु� लागत अनुमान � ६३७१६५०३।०० भए अनुसार ठे�का नं ४।०७५।७६ रहेको कामको लािग
छनौट भएको मुनलाईट �सिभल �सज�निशल जे िभ कबोल गरेको � ५०३७०००५।०० भई िनमा�ण कामको भे�रएशन प�चात लागत अनुमान �
८२९३३३६८।०० भए अनुसार भे�रएशन प�चात कबोल अंक � ६५२११०९५।०० कायम भइ � १४८४१०९०।०० अथा�त शु� स�झौता रकमको
२९.५९ �ितशत बढी भइ भे�रएशन भएको दे�खयो । सो िनमा�ण काम गन�को लािग िमित २०७८।२।११ स�म स�प� गन� गरी िमित २०७६।२।१२ मा
स�झौता गरेकोमा यस वष� आठ�दे�ख दश� रिन� िबल वापत � १९३५५५६७।०० भु�ािन भइ हालस�म कुल � ५४२२४९५७।०० भु�ानी भएको पाइयो ।
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन ।
(१) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काया��वयनको चरणमा
�सज�ना भएमा सो को �प� कारण खुलाई भे�रएशन आदेश जारी गरी ��वकृत गन�पन� र सोिह ऐनको दफा ५४ को उपदफा (च) साव�जिनक िनकायको हकमा
१५ �ितशत भ�दा बढीको भे�रएशन सो िनकायको सव��च काय�कारी िनकायले ��वकृत गनु�पन� �यव�था रहेको छ । भे�रएशन स�ब�धमा िबशेष� सिमितको
�ितबेदन पेश भएकोमा सो �ितबेन पेश िमित र सिमितका पदा�धकारीको नाम उ�ेख नगरी द�तखत मा� उ�ेख भएको र िमित २०७७।१।१० गते िबिभ�

१४,८४१,०९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ वटा आइटमह�को दररेट बाता�बाट तय गरेको �ितबेन पेश भएको भएतापिन िबशेष� सिमित गठन भएको िनण�य सो सिमितको बैठक बसेको माइ�यूट पेश
भएन । साथै सो सिमितले �शासिनक भवनमा आवा�यक पन� क�पाउ�ड वाल �या��टन समाबेश नभएको र कोठा नपुग ह�ने कारण एक तला थप गनु�पन�
कारण उ�ेख गरे अनुसार गाउँपा�लकाका अ�य�बाट िमित २०७७।१।१६ गते भे�रएशन आदेश ��वकृत गरेको दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन तथा
िनयममा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काया��वयनको चरणमा �सज�ना भएमा सो को �प� कारण खुलाई
भे�रएशन आदेश जारी गरी ��वकृत गन� सिकने �ावधान िबप�रत थप िनमा�ण कामको लािग भे�रएशन आदेश जारी तथा ��वकृत गरी काम गराएको तथा १५
�ितशत भ�दा २९.५९ �ितशत बढी भे�रएशन भएकोमा सव��च िनकायबाट भे�रएशन ��वकृत ह�नुपन�मा गाउँपा�लकाको अ�य�बाट ��वकृत गरेको
िनयमस�मत पाइएन । यसरी नयाँ थप काम पुन �ित�पधा� गराइ गराउनुपन�मा शु� कबोल अंक � ५०३७०००५।०० भएकोमा � १४८४१०९०।००
अथा�त शु� स�झौता रकमको २९.५९ �ितशत बढी भइ नयाँ कबोल अंक � ६५२११०९५।०० पुगेको िनयममा भएको �ावधान िबप�रत भे�रएशन गरेको
िनयमस�मत नभएको �......

(२) लेखापरी�ण अव�ध िमित २०७८।१०।१ स�म िनमा�ण काम स�प� भइ अ��तम रिन� िबल भु�ािन भइ सकेको अव�था भएतापिन भे�रएशनबाट थप
भएका कामह�म�ये गाउँपा�लकाको �शासिनक भवनको �वेश�ार र सो �वेश�ारसँगै जोिडएको क�पाउ�डवाल पूरा नगरी अधुरो रहेको पाइएको ह�दाँ
पा�लकाले ित बाँिक रहेका तथा भवनको छतमा वषा�तको समयमा पािन िनकास गनु�पन� कामह� िनमा�ण �यवसायीलाई गन� लगाउनुपन� दे�ख�छ ।
(३) गाउँपा�लका र िनमा�ण �यवसायीिबच भएको स��ौताको �ज �स �स को दफा ५७ बमो�जम िनमा�ण काय�को ३० �ितशत काम स�प� भए पिछ रिन�
िबलको ४० �ितशतका दरले क�ा गन� शु� गरी ८० �ितशत काय� स�प� भइ भु�ानी ह�दाँस�म िनमा�ण �यवसायीलाइ िदएको स�पूण� पे��क रकम क�ा
ग�रस�नुपन� �ावधान रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीलाई � ८५०००००।०० पे��क िदएकोमा देहायमा उ�ेख ग�रए अनुसार पे��क क�ा गनु�पन�मा स�झौता
बमो�जम पे��क क�ा नग�रएको कारण िनमा�ण �यवसायीलाई सो रकम बराबरले थप आ�थ�क सुिबधा पुगेकोले स�झौता तथा िनयममा �यव�था भए बमो�जम
पा�लकाले पे��क क�ा गनु�पद�छ । यसरी िनमा�ण �यवसायीको चौथो रिन� िबलबाट पे��क क�ा गन� शु� गरी आठ� रिन� िबलस�ममा पे��क क�ा ग�रस�नु
पन�मा क�ा गरेको दे�खएन ।

रिन� िबल र िमित रिन� िबल
रकम

स�झौता अनुसार ४० �ितशत क�ा ह�नुपन�
पे��क

क�ा भएको पे��क
रकम

स�झौता अनुसार कम क�ा भएको
रकम

�थम।२०७६।५।
२०

६६४६५६३ ० ० ०

�म भौचर
न�बर
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दो�ो।२०७६।७।
१८

४६५४९०० ० ० ०

ते�ो।२०७६।८।२४ ४३४९६०७ ० ० ०

चौथो।२०७६।९।
२३

४११६२११ १६४६००० ८५०००० ७९६०००

पाँचौ।२०७६।११।
१२

५५२८७१० २२११००० १०००००० १२११०००

छैठ�।२०७७।१।२२ ३३८९८८३ १३५६००० ५००००० ८५६०००

सात�।२०७७।३।
३१

६१८३५१६ २४७३००० ७००००० १७७३०००

आठ�।२०७७।५।
२१

४१३९४०५ ८१४००० ०० १६५६०००

नब�।२०७७।७।१२ ८३५७९४७ ० ५०००००

दश�।२०७७।९।८ ६८५८२१५ ० ४००००००

(४) गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन िनमा�ण पा�लकाको नाउँमा ज�गाधिन लालपूजा� नभएको र सो ज�गा बुटबल उपमहानगरपा�लकाका कृ�णमान �े�को
छोरा मुकेश �े�बाट ज�गा उपल�ध गराउने सहमित गरेको जानकारी �ा� भएकोमा सो सहमित लेखापरी�णमा पेश ह�न आएन । गाउापा�लकाले ठूलो रकम
लगािन गरेको भवन पा�लकाको आ�नै नाउँमा नभएको ज�गामा िनमा�ण गरेको कारण भिव�यमा आइपन� कानूिन लगायतका सम�याह� आइपन� स�ने ह�दाँ
पा�लकाले यस तफ�  समयमै उिचत �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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३१ िपिपरीचपाचोकदे�ख वडा नं ५ सडक 

िपपरीचापादे�ख क�न वडा नं ५ मा चेनेज नं २०१ िमटर दे�ख १३५१ िमटरस�म ११५० िमटर कालोप�े गन� ठे�का नं१६।०७६।७७ को बोलप�को
मा�यमबाट िमित २०७७।९।३० (�याद थप समेत) स�म स�प� गन� गरी � ५३९२१५९।०० मा यिुनक क��ट��सन �प�देहीसँग िमित २०७७।२।२० मा
स�झौता भएकोमा यस वष� चेनेज नं ० दे�ख ११६३ मीटर कालोप�ेको काम िमित २०७७।८।२५ मा स�प� भई यस वष� � ४०४९२२४।०० भु�ािन
भएकोमा गत वष�को समेत � ५१७८०४९।०० भु�ािन भएको पाइयो । लागत अनुमानमा चेनेज नं २०१ िमटरदे�ख १३५१ मीटर कालोप�े गनु�पन� रहेकोमा
िनमा�ण �यवसायीले चेनेज नं ० दे�ख ११६३ मीटरस�म कालोप�े गरेको नापी िकताबबाट दे�खएकोले चेनेज नं ० दे�ख २०१ मीटरस�म िनमा�ण काम गनु�को
कारण �प� भएन तथा िनमा�ण �यवसायीले लागत अनुमान तथा स�झौतामा तोिकएको �थानमा काम गनु�पन�मा सो भ�दा फरक �थानमा काम गरेको कारण
�प� नभएकोले सो �थानमा भएको कामको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । िमित २०७८।१०।२ मा पा�लकाको �ािब�धक समेतको टो�लबाट �थलगत
िनरी�ण गदा� मु�य गरी सो सडकको २ �थानमा सडक भाँ�सएको र भाँ�सएको �थानमा माटोले पु�रएको पाइएकोले सो सडक िनमा�ण �यवसायीलाई मम�त
गराउनुपद�छ । यसरी पा�लकाबाट उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीह�बाट िनमा�ण ग�रएको पूवा�धारह� स�झौता तथा िनयमानुसार तोिकएको
गुण�तरय�ु भए नभएको पा�लकाबाट अनुगमन तथा िनरी�ण गरी सम�या भएका िनमा�ण कामह� समयमै मम�त संभार गराउन उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण
�यवसायीलाइ लगाउनु पद�छ ।

३२ समयाव�ध र काय�ता�लका 
समयाव�ध र काय�ता�लका- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक िनकायले िनमा�ण
काय� स�प� गन� ला�े समयाव�ध िकटान गनु�पन� �यव�था छ । बोलप� स�ब��ध कागजात तथा िनमा�ण �यवसायी सँग भएको स�झौतामा एक मु� काय� स�प�
गनु�पन� समयाव�ध उ�ेख गरी काय�ता�लका पेश गराएको दे�ख�छ । तर पेश भएको काय�ता�लका अनुसार �गित भए नभएको िनयिमत अनुगमन मु�या�न गरी
काय�ता�लका अनुसार काम गन� गराउने तफ�  यथोिचत �यास भएको नदे�खएकोले काया�लयले तदा�कताको साथ अगािड बढाउनुपन� दे�ख�छ । जसले गदा�
लागत र समयलाइ िनधा��रत �समा िभ� रा�न नस�ने अव�था �ृजना ह�ने अव�था रह�छ ।तसथ� िनमा�ण काय�को ठे�कामा िनयमावलीमा �यव�था भए अनु�प
काय� स�प� गन� ला�े समयाव�ध उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गनु� गराउनु र पेश गरेको अनुसारको काय�ता�लकामा उ�े�खत समयमै काम स�प� गन�
गराउन �यान जान ज�री छ । पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन भएका अ�धकांश ठे�काह�ले िनमा�ण काम स�प� गन� समयाव�धको साथमा काय�ता�लका पेश
गरेकोमा सोही काय�ता�लका बमो�जम िनमा�ण काम स�प� गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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३३ ख�रद स�झौताको अ��य 

ख�रद स�झौताको अ��यः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ मा ख�रद स�झौता अनुसारको काम र �गती नगरेमा ख�रद स�झौता अ��य ग�र ख�रद
िनयमावलीको िनयम १२८ अनुसार पूव� िनधा��रत �ितपूत� लगाउने, ख�रदकता�को �ित�थापन गन�, काय� स�पनन जमानी �ा� गन� र बाँक� काम स�झौता
�ा� गन�बाट गराई दफा ६३ अनुसार कालो सुचीमा रा�न ले�ख पठाउने समेतका कारवाहीह� गन� �यव�थाह� छन।तर काया�लयले अधुरा ठे�काह�का
हकमा यी कारवाहीह� गनु� पन�मा सो कानुनी �ज�मेवारी पुरा नगरेको कारण ठे�का स�प� गन� अवधी ल��बन गई ठे�काको कामबाट �ा� ह�नु पन� सेवा �ा� ह�न
नसकेको अव�था उ�प� भएकोले अधुरा ठे�काह�लाई िनयमानुसार कारवाही ग�र ठे�का स�झौता र ख�रद ऐनको काया��वयन ह�नुपद�छ । �गित मा�यिमक
िब�ालय िनमा�ण गन� ठे�का नं६।०७७।७८ बाट � ९९९८६८६।०० को लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट िमित २०७८।२।३१ स�म स�प�
गन� गरी � ५९७०८४१।०० मा गन�गरी ल��क िब�डस� �प�देहीसँग िमित २०७७।१२।१० मा स�झौता भए अनुसार यस वष� �थम र दो�ो रिन� िबलस�म
� ३४९७७४३।०० िनमा�ण �यवसायीलाइ भु�ािन िदएकोमा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको समयमा िनमा�ण काम स�प� गरेको पाइएन । तोिकएको समयमा
िनमा�ण काम स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीलाइ पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाइ िनयमानुसार कारवािह गरी िनमा�ण काम स�प� गराउनुपद�छ ।

३४ लुसा बजार रातोडाँडा सडक कालोप�े 

लुसा बजारदे�ख रातोडांडा सडक कालोप�े गन� ठे�का नं १९।०७६।७७ को बाेलप�को मा�यमबाट िमित २०७७।३।१५ स�म स�प� गन� गरी �
७०९२७००।०० मा ए आर एम क��ट��सन �प�देहीसँग िमित २०७७।२।३० मा स�झौता भइ यस वष� िनमा�ण काम स�प� गरी भे�रएशन समेत �
७४३४६७८।०० भु�ािन भएकोम�ये िप एस आइटमको िबमा वापत � २५६२८।०० िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले िबमा
ि�िमयम ितरेको िबजक � २०५७२।०० को िबजक पेश गरेकोले � ५०५६।०० बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.......

५,०५६
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३५ सुनगाभादे�ख िदयो सडक 

सुनगाभादे�ख िदयो सडकमा चेनेज नं ६०१ िमटर दे�ख २२८२ िमटरस�म १६८० िमटर कालोप�े गन� ठे�का नं १३।०७६।७७ को बोलप�को मा�यमबाट �
८५८८०३८।०० मा ए आर एम क��ट��सनसँग िमित २०७७।२।२६ मा स�झौता भएकोमा यस वष� चेनेज नं ० दे�ख १७७० मीटर कालोप�ेको काम िमित
२०७७।१२।३० मा स�प� गरी भे�रएशन समेत � ८८०७५९४।०० भु�ािन भु�ािन भएको पाइयो । लागत अनुमानमा चेनेज नं ६०१ िमटरदे�ख २२८२
मीटर कालोप�े गनु�पन� रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले चेनेज नं ० दे�ख १७७० मीटरस�म कालोप�े गरेको नापी िकताबबाट दे�खएकोले चेनेज नं ० दे�ख ६०१
मीटरस�म गरेको िनमा�ण कामका स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी स�ब��धतबाट असुल उपर गराउनुपन� हो वा के कित कारणले लागत अनुमानमा तोिकएको
भ�दा फरक �थानमा काम गरेको ह�नाले काममा दोहोरोपना भएन भ� सिकने आधार भएन ।

३६ मू अ कर क�ा नभएको 
मू�य अिभबृि� कर िनयमावली २०५३ ( २०७८ जेठ १५ को बजेट भाषण अनुसारको संशोधन) को िनयम ६ (ग) मा ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा
मू�य अिभवृि� कर रकमको ५० �ितशत ( २०७८ जेठ १५ अिघ) तथा ३० ( २०७८ जेठ १५ पिछ) स�ब��धत राज�व िशष�कमा र वाँिक रकम 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 तथा सेवा आपुित� गदा� िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार मू अ कर क�ा ग�र राज�व दा�खला नगरेकोले पा�लकाले िनयममा �यव�था भए
बमो�जम मू�य अिभबृि� कर क�ा गरी राज�व दा�खला गनु� गराउनु पद�छ ।

उपभो�ा सिमितको नाम िबबरण रकम मू अ कर
रकम

क�ा ह�नुपन� मू अ कर
रकम

वडा नं ३ राजेशको घरदे�ख लाह�रेको घरस�म सडक
�ाभेल

िबिभ� स�लायस� ५ िबजक ५२४६९१ ६०३६२ ३०१८१

िशशुसदन आधारभूत िव�ालय भवन िनमा�ण िनगम क��ट��सन गु�मी १४४७९४१ १६६५७७ ४९९७३

जे� नाग�रक िव�ाम�थल िनमा�ण िबिभ� स�लायस� ९ िबजक ७८७११३ ९०५५२ ४५२७६
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हरैया मा िब पु�तकालय भवन िनमा�ण िबिभ� स�लायस� १९
िबजक

१५७०५२८ १८०६८० ९०३४०

हरैया म��टपल �या�पस भौितक सुधार िबिभ� स�लायस� ७ िबजक ११२३१०१ १२९२०६ ६४६०३

मोडन� िभजन चोकदे�ख गोलकोटचोकस�म कालोप�े िनगम क��ट��सन गु�मी १८३७४९३ २११३९३ ६३४१७

फायरलाइनबाट दगुा� थापाको घरसमेम कालोप�े िबिभ� स�लायस� १६
िबजक

२२४९८२३ २५८८२९ ७७६४८

िशवालयचोकदे�ख शा��तभूिम बजार कालोप�े िबिभ� स�लायस� १०
िबजक

१४९५६४० १७२०६४ ५१६१९

म��दरडाँडादे�ख नाग�रक सचेतनाचोकस�म कालोप�े िबिभ� स�लायस� १०
िबजक

१३७२१७३ १५७८६० ४७३५८
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३७ �गित मा िब 

(१) �गित मा�यिमक िब�ालय िनमा�ण गन� ठे�का नं६।०७७।७८ बाट � ९९९८६८६।०० को लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट िमित
२०७८।२।३१ स�म स�प� गन� गरी � ५९७०८४१।०० मा गन�गरी ल��क िब�डस� �प�देहीसँग िमित २०७७।१२।१० मा स�झौता भए अनुसार यस वष�
�थम र दो�ो रिन� िबलस�म � ३४९७७४३।०० िनमा�ण �यवसायीलाइ भु�ािन पाइयो । िब�ालयको तला थप शौचालय िनमा�ण तथा से��ट �ांक िनमा�ण
लगायतको काम गन�को लािग िब�ालय िनमा�णको लािग �ित�पधा� गराउदाँ बचत रकम � ३७८७४४३।०० गाउँपा�लकाबाट थप बजेट � २०००००।०० र
उपभो�ा सिमितले �यहोन� � ४४३०४९।०० गरी ज�मा � ४४३०४९२।०० लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७८।२।२१ मा स�झौता भएकोमा िमित
२०७८।३।२५ स�म काम स�प� ग�रस�नुपन�मा काम स�प� गन� नसिकएको �यहोरा उ�ेख गरी �गित मा�यिमक िब�ालयको िमित २०७८।३।३० को प�
अनुसार पा�लकाले गो भौ नं५२।२०७८।३।३० बाट � ६२४३९०१।०० िनकासा िदएको पाइयो । यसरी लागत अनुमान तथा स�झौता अनुसार �
३९८७४४३।०० मा� िनकासा िदन िम�नेमा � २२५६४५८।०० बढी िनकासा िदएको रकम िफता� �ा� गरी संिघय स��त कोपमा पठाउनु पन� �....

(२) �गित मा�यिमक िब�ालयको तला थप शौचालय िनमा�ण तथा से��ट �ांक िनमा�ण लगायतको काम गन�को लािग �ित�पधा� गराउदाँ बचत रकम �
३७८७४४३।०० गाउँपा�लकाबाट थप बजेट � २०००००।०० र उपभो�ा सिमितले �यहोन� � ४४३०४९।०० गरी ज�मा � ४४३०४९२।०० लागत
अनुमान तयार गरी िमित २०७८।२।२१ मा स�झौता भएकोमा िमित २०७८।३।२५ स�म काम स�प� ग�रस�नुपन�मा काम स�प� गन� नसिकएको �यहोरा
उ�ेख गरी �गित मा�यिमक िब�ालयको िमित २०७८।३।३० को प� अनुसार पा�लकाले गो भौ नं५२।२०७८।३।३० बाट � ६२४३९०१।०० िनकासा
िदएकोम�ये � २२५६४५८।०० िफता� �ा� ह�नुपन� र बाँिक � ४४३०४९२।०० बराबरको िनमा�ण स�प� गरी काय�स�प� �ितबेदन लगायतका िबल भरपाइ
पेश ह�नुपन� �...

६,२४३,९०१

३८ उपभो�ा सिमित 

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

१ िशवालयचोकदे�ख शा��तभूिम बजार कालोप�े २६१८५१० २०००००० ६१८५१०

२ मोडन�िभजन चोकदे�ख गोलकोटचोकस�म कालोप�े १९३५४९३ १३३१७२७ ६०३७६६

३ फायरलाइनबाट दगुा� थापाको घरह�द� िपिपरीचपा सडक कालोप�े २७९६७२६ १९१९८०२ ८७६९२४

४ म��दरडाँडादे�ख नग�रक सचेतनास�म कालोप�े १२६९७६३ १०५८७०४ २११०५९

५ वडा नं ५ क�भट� तथा सडक िनमा�ण ६९१७१३ ५६८३५५ १२३३५८

६ वडा नं ३ राजेशको घरदे�ख लाह�रेको घरस�म �ाभेल १०२७९६९ ९२९२८४ ९८६८५

७ हरैया म��टपल �या�पस भौितक सुधार १११७६७६ १०००००० ११७६७६

८ हरैया मा िब पु�तकालय भवन िनमा�ण २०८४८९४ १८९०००० १९४८९४

९ जे� िव�ाम�थल तथा राम म��दर िनमा�ण ११९५७५० १०७०००० १९५७५०

१० िशशुसदन आधारभूत िब�ालय भवन िनमा�ण १५१११५८ १३७३१४० १३८०१८

११ ननौ�ल जाने बाटोदे�ख माधवको घरजाने सडक कालोप�े १५५६७७६ १२००००० ३५६७७६

(१) पा�लकाबाट यस वष� 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 ।
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(२) पा�लकाले यो बष� िविभ� योजनाह� उपभो�ाबाट िनमा�ण गराइ भु�ानी गरेकोमा �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 ।
(३) 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 ।
(४) 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 सूचना टाँस गरेको तथा साव�जिनक परी�ण गराएको पाईएन । तसथ� यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
(५) 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 ।
(६) 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
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�ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । तसथ� िनयमाव�लमा �यव�था भए अनुसार उपभो�ा सिमितबाट
िनमा�ण काम गराउनुपद�छ ।
(७) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन,औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले मा�थ ता�लकामा उ�ेख ग�रए अनुसारका आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, क�भट�,सडक
कालोप�े 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� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।
(८) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १३ (क) मा उपभो�ा सिमितले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल�
गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौता र� ग�र �य�तो उपभो�ालाई भिव�यमा कुनै िपन काम गन� निदने
अिभलेख रा�ख सो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूिचमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाबाट उपभो�ा सिमितलाइ िनमा�ण काम गन�को लािग स�झौता गरी िदइएकोमा िनयममा �यव�था भए बमो�जमको अनुशरण नगरी उपभो�ाले सब
क�ट�या�टरबाट िनमा�ण �यवसायीह�बाट िनमा�ण काम गराएको भएतापिन पा�लकाले �य�तो उपभो�ा सिमितसँगको स�झौता र� गरेको तथा कालोसूची
रा�नको लािग ले�ख पठाएको पाइएन । यस स�ब��ध केिह उदाहरण देहाय बमो�जम रहेको छ ।

�स नं उपभो�ाको नाम र काम भु�ािन रकम िनमा�ण �यवसायीको नाम भु�ािन रकम

१ िशवालयचोकदे�ख शा��तभूिम बजार कालोप�े २०००००० छ�देिब ट� े िड� ए�ड स�लायस� किपलब�तु ६००००

२ फायरलाइनबाट दगुा� थापाको घर ह�द ैिपपपरीचपा सडक कालोप�े १९१९८०२ छ�देिब ट� े िड� ए�ड स�लायस� किपलब�तु ८००००

३ मोडन� िभजनचोकदे�ख गोलकोटचोकस�म कालोप�े १३३१७२७ िनगम क��ट��सन ए�ड स�लायस� गु��म १८३७४९३

४ िशशुसदन आधारभूत िव�ालय भवन िनमा�ण १३७३१४० िनगम क��ट��सन ए�ड स�लायस� गु��म १४४७९४१

(९) उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झोता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ� समप� ह�ने गरी गनु�पद�छ । तर पा�लका र वडा नं १ को म��दडाँडादे�ख नाग�रक
सचेतनाचोकस�म सडक कालोप�े गन� उपभो�ा सिमित बीच �.२४७०६७५।०० को काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा यस वष� सबबेश बेश र �मु पाइपको
मा�ा काय� भई � १२६९७६३।०० �ािब�धक मू�यांकन भई उपभो�ा सिमितलाइ � १०५८७०४।०० भु�ािन भएको पाइयो । सालबसा�ल �पमा बजेट
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िविनयोजन ह�ने य�ता योजनाह�को काय� समयमा स�प� नह�दाँ पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत भएको पाइयो । सडक िनमा�ण गदा� स�जलो काम
बेशको काम मा� गरी कालोप�ेको काम अधुरो रा�दा सो बेश बषा�त तथा अ�य कारणले िब�न जाने कारण सोही बेशको आधारमा कालोप�े गन� निम�ने ह�दाँ
कालोप�े गदा� पुन बेश रा�नुपन� कारण पा�लकालाइ थप आ�थ�क �ययभार पन� जाने दे�ख�छ । यस तप� पा�लकाले उिचत �यान िदइ िनमा�ण काम अधुरो रा�ने
तथा सबक�ट�या�टबाट काम गराउने उपभो�ा सिमितह�लाइ िनयमानुसार कारवािह गनु� गराउनु पद�छ ।

३९ िशवालयचोकदे�ख शा��तभूमी सडक कालोप�े 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको �ािब�धक मू�यांकन सिहत खच�को िबल भरपाइह� उपभो�ा
सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गरी भु�ानीको लािग पेश गन�पन� �यव�था रहेको छ । वडा नं ५ को फायरलाइनबाट दगुा� थापाको घर ह�द ैिपिपरीचपा सडक
कालोप�े उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काम गरी �ािब�धक मू�यांकन � २७९६७२६।०० भएकोमा उपभो�ा सिमितले � २९८४०१।०० बराबरले कम रकम
� २४९८३२५।०० को मा� िबल भरपाइ पेश गरी िमित २०७७।१०।२८ मा उपभो�ा सिमितको बैठकबाट खच� अनुमोदन गरेको दे�खएकोले उपभो�ाले
पेश गरेको िबल भरपाइ भ�दा बढी मू�यांकन भएको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी बढी भु�ािन ह�न गएको � २९८४०१।०० मा उपभो�ाको योगदान �
५९६८०।०० क�ा गरी बाँिक रकम � २३८७२१।०० उपभो�ाबाट असुल ह�नुपन� �....

२३८,७२१

४० िशवालयचोकदे�ख शा��तभूिम सडक कालोप�े 

िशवालयचोकदे�ख शा��तभूिम बजार सडकमा कालोप�े गन� िमित २०७८।३।३० गते उपभो�ा सिमितलाइ � २००००००।०० भु�ािन िदएकोम�ये िबमा
वापत � १००००।०० साइनबोड� वापत � ३०००।०० गरी � १३०००।०० िदएकोमा सो रकमको िबमा गरेको तथा रकम भु�ािन गरेको िबल िबजक पेश
नभएको तथा ५ वटा �मु पाइप ख�रदमा � ५६१५०।०० र जडानमा � २२४६१।०० गरी ज�मा � ७८६११।०० को �ािब�धक मू�यांकन भइ भु�ािन
भएकोमा उपभो�ाले पेश गरेको िबल भरपाइ परी�ण गदा� �ूम पाइप ख�रद गरेको िबल िबजक पेश नभएको ह�दाँ उपभो�ाको योगदान � १५७२२।०० क�ा
गरी � ६२८८९।०० भु�ािन िदन निम�नेमा भु�ािन भएकोले उपभो�ा सिमितबाट कुल � ७५८८९।०० असुल ह�नुपन� �......

७५,८८९

४१ उपभो�ा सिमितवाट काय�
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४१.१ िनमा�ण काय�को गुण�तर: उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा िनमा�ण साम�ीको गुण�तर, िनमा�ण
िव�ध र �ि�याको गुण�तर सुिन��चतता गन� �ज�मेवारी काया�लयबाट खिटएका �ािव�धक कम�चारी र उपभो�ा सिमितको ह�ने उ�ेख छ । साथै उपभो�ा
सिमितबाट काया��वयन भएको योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमितले आव�यक �यव�था गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ� �यव�था
अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को
गुण�तरका लािग �समे�ट मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� गराउने ज�ता काय� गराएको पाइएन । जसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको
स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । अतः काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� आव�यक �यव�था गनु�पद�छ ।

४१.२ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(५) मा बा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको भाडा भु�ानी गरेकोमा दश �ितशतका दरले कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमितसँगकाम गन� गरी स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल भरपाई िव�लेषण गदा� िनमा�ण काय�को लािग आव�यक
साम�ी िवि� गन� स�लायस�ह�को लाख� रकमको िवल राखेकोमा मू�य अिभबृि� कर िवजक नभएको तथा एउटै योजनामा लाख�को सामान िबि� गदा�
स�लायस�ले िवल टु�याई �. २० हजार मुिनको िवल पेश गरेको छ । �य�तै, उपभो�ा सिमितसँगभएको स�झौता अनुसार �. २०,०००।– भ�दा बढी
ख�रदको मू.अ.कर िवजक पेश ह�नुपद�छ सो िवप�रत स�लायस�को िवल टु��याई पेश गरेको दे�ख�छ । �ािव�धक मू�यांकन अनुसार बरावरको काय� स�प� तयार
गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएको िवल भरपाई िव�लेषण गदा� िनमा�ण काय�को लािग आव�यक सामा�ीको भु�ानी मू�य अिभबृि� कर िवजक वेगर �.

२० हजार भ�दा कमको िवल पेश गरेको छ । उपभो�ालाइ िनमा�ण साम�ीमा लागत अनुमान तयार गदा� मु�य अिभबृि� कर िदइएको भएता पिन िवलह� टु�ा
टु�ा पा�र २० हजार भ�दा कमको पेश गरेकोले िनयमानुसार स�लायस�को िवलबाट भु�ानी भएकोमा १.५ �ितशत मा� कर क�ा गरेको दे�खएकोले एिकन
ग�र नपुग कर असूल ह�नुपन� �

गौ न िमित कामको िववरण स�लायस�को नाम िवल रकम नपुग कर रकम

२४-३।२० बौ� गु�वा भौितकिनमा�ण दगुा� दवुानी सेवा १४०३०० १८९४०

१९-३।२० राधाकृ�ण म��दरप�रसरमा शा��त आमा समुह भवन पा�पाली स�लायस�ए�ड िनमा�ण सेवा ९३५०० ७२२२

३६१-३।२८ �यू सृजन�सल आमा समुह क�चन वु�क��ट��सन �ा �ल २४३९५० ३२९३३

२५९,५१६
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२०२-२।१७ तानसेन पथ �ाभेल �यू पौडेल ढुवानीसेवा ४४९९३० ६०७४०

३०-७।६ वडा नं १ दे�ख ५स�मका िविभ� सडक मम�त �वेश स�लायस� ४५११८० ६०९०९

३६६-३।२९ बाटो मम�त एम िव काउचाक��ट� �सन �ा �ल २७४८०० ३७०९८

२१६-३।२ का�लका म��दर िनमा�ण आर के इ�टरलक िव�रक १७८२०० २३२४७

१७१-१।२ इभर�ीन �कुलदे�ख�या�पसको ज�गा स�म वाटो �ाभेल सिमर स�लायस� १३६५०० १८४२७

२१५-३।२ लौसा वजारदे�ख देवापार जाने वाटो �ाभेल दाजुभाई ट� ेड ए�डस�लायस� ३८४००० ५१८४०

काया�लयले योजनाह�को मु�यांकन तथा भु�ानी गदा� मु�य अिभवृि� कर िवजक पेश गरेमा मा� भु�ानी िदने प�रपाटी गनु�पद�छ । अ�य योजनाको हकमा
काया�लयले एिकन ग�र कर क�ी गनु� पद�छ ।

४२ स�झौता बमो�जमको काय� 
संघीय सशत�बाट �गित नमुना मा�यिमक िवधालयलाई शैि�क तथा �यव�थािपय योजना काय��वयन अनुदान �व�प आ.व. २०७७।७८ को लािग �
५०००००० िविनयोजन भएको दे�ख�छ । स�झौता अनु�प िवधालयले िमित २०७८।०३।२० स�ममा काय� स�पन गनु�पन�मा पा�लकाबाट िमित २०७८।०३।
२५ मा� िनकासा भएको दे�ख�छ । आ.व.२०७७।७८ को अ��तम लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� िवधालयले िमित २०७८ पौष मसा�तस�म पिन काय�
स�प� नगरेको पाईयो । �योगशाला बनाउने र �यव�थापन गन� काम लगाएतका काय� ह�द ैगरेको िवधालयले जनाएको छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले स�झौता
बमो�जम समयमा काय� स�पादन गन� गराउने तफ�  �यान जान आव�यक दे�ख�छ ।

४३ �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��म असार मसा�तमा गरेको र �गित �ितवेदन तयार गरेको छैन ।जसबाट भएको खच� र
काय��म िवच तादा��यता भएको छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन ।
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४४ िशष�क फरकपारी खच� 
पा�लकाले कुनै पिन काय��मको भु�ानी िददां स�ब��धत िशष�कबाट मा� खच� ले�खनु पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले आधारभुत तथा आक��मक सेवाका
लािग औषधी गनु�पन� िशष�कबाट कोिभडबाट खच� गन� िम�ने िपिपई लगायतका साम�ी ख�रद गरी समु�� मेिडको फमा�लाई � ९७,५९२ खच� लेखेको छ ।
यसरी फरक िशष�कबाट खच� ले�न निम�ने �

९७,५९२

४५ नगद पोषाक खच� 
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 ५९ जना मिहला �वंम
सेिवकालाई पोसाक वापतको १०००० का दरले � ५९०००० ।- 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 ।

४६ �वा��य करार 

पा�लकाले दरब�दी अनुसारको पदपूत� गरी �वा��य सेवालाई िनर�तरता िदनु पद�छ । तर पा�लकाले �वा��य तफ�  ८ जना �वा��य कम� मा�सक जनही �
१६००० का दरले र ४ जना का.स. मा�सक जनही � १२००० का दरले करार स�झौता गरी सेवा िदएको दे�ख�छ ।यस स�दभ�मा पा�लकाले करार
कम�चारीको स�ा दरब�दी अनुसारको �थायी पदपूत� गरी काय� सुचा� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४७ �वा��य तलिब �ितवेदन 

ि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�मा
तलिब �ितवेदन पा�रत नगरी �वा��य तफ� का कम�चारीह�को यस बष� � १५,२७,३२७ ।- तलब खच� लेखेको छ ।यसरी तलिब �ितवेदन पा�रत नगरी खच�
ले�खएकोले �ेड यिकन गन� सिकएन । तसथ� तलिब �ितवेदन पा�रत गरी तलब खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४८ 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 �.

८१४९२३ ।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ ।
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४९ आ�त�रक आय �यव�थापन

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

४९.२ आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय÷�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क,

द�तुर वापत अनुमािनत �. ८५०८०००।–�ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �.७५३७१४१ अथा�त अनुमान भ�दा ११.४१ �ितशत
कम आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक
दे�खएको छ ।

४९.३ मनोर�न कर :�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संिगत, �थयटर, मनोर�न,

�दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले यस शीष�कमा कूनैपिन कर संकलन
गरेको पाइएन । यस पा�लकाको �े� िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर यक�न गरी असुल गनु� पद�छ ।

५० करार तथा स�टवेयर
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५०.१ 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 स�ब�धी अनलाइन योजना �यव�थापन स�टवेयर
ख�रद गरी देहायबमो�जम �. २२६०००।–खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर
�वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।

५०.२ 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 �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ८१ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ८१४४७६२ खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा
८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा�
करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक क��यटुर सहायक¸ अिमन तथा सामा�जक प�रचालक करार
िनयिु� गरी वष�भरीमा �. ९३०९३० भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

९३०,९३०

५१ कम�चारी पा�र�िमक
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५१.१ �ेड वढीः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत ग�र तलब खच� ले� नु पद�छ । पा�लकामा काय�रत िन�न कम�चारीको
पा�रत तलबी �ितवेदनभ�दा वढी �ेड भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �

� स कम�चारीको नाम पाउनुपन� �ेड पाएको �ेड बढी ज�मा

१ राम �साद अ�धकारी ७ ८ १ १३४४२

२ ने� �साद अ�धकारी ७ ९ २ २६८८४

३ भा�कर िघिमरे ७ ८ १ १३४४२

५३,७६८

५१.२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा
सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम
ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ�
म��ालयबाट न�स� �वीकृत गराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित
�लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले यो बष� � ११४४७७५ �ो�साहन तथा िफ�ड भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ ।

५२ अनुगमन खच� 
अनुगमन तथा अ�य भ�ा �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण काय� उपा�य�को
संयोजक�वमा गिठत सिमितबाट ह�ने �यव�था छ । सिमितमा रहने पदा�धकारी स�ब�धमा काया�लयले काय�िव�ध तयार गरी सोही अनुसार अनुगमन गरी भ�ा
खच� ले� नु पद�छ ।पा�लकाको �े�िभ� संचा�लत काय��मह�को अनुगमन राज�व परामश� सिमितको फरफारक सिमित लगायतका बैडक तथा अनुगमन गरेको
भिन काया�लयले �थानीय िनकायका पदा�धकारी सद�य तथा कम�चारीह�लाइ अनुगमन तथा अ�य भ�ा भु�ानी गरेको छ ।पा�लकाले आ�नो काय� �े�िभ�
संचा�लत काय��मको अनुगमन गरी आव�यक थप िनद�शन िदनु पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को िनयिमत काय� �े�िभ� पद�छ ।िनयिमत काय�को अनुगमन
गरेको भिन अनुगमन भ�ा �लनु िनयमस�मत नदे�खएकोले अनुगमन भ�ा तथा सिमितको बैठक खच� िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५३ अनुदान 

�या�पसलाई अनुदान– िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��ले �काशन गरेको काय��म काया��वयन िनद�िशकामा �थानीय तहवाट स�पादन ह�ने शैि�क
ि�याकलाप अ�तग�त मा�यिमक िब�ालय तहस�म तलव तथा अ�य िब�ालय गितिव�धसंग स�ब��धत ि�याकलापमा खच� गन� स�ने �यव�था गरेको छ । सो
िवप�रत योजना प�रवत�न गरी तथा अ�य िशष�कबाट हरैया वह�मु�ख �या�पसलाइ � १०००००० अनुदान िदएको छ । भना�, मा�सक शु�क लगायत िबिभ�
शु�क उठाउने गरेको �या�पसले िब�विब�ालयबाट अनुदान तथा �देश सरकारवाट समेत अनुदान पाउने गरेकोमा गाउँपा�लकाको काय��े� बािहर गई
�या�सलाई अनुदान िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

१,०००,०००

५४ कच�मारी िमलान 

काया�लयमा रहेका िविभ� शाखाह�मा कम�चारीह�को आव�यकताका आधारमा आव�यक कम�चारीह� उपल�धता गराउनु पद�छ । तर काय�लयिभ� रहेका
आयूव�द शाखामा २ जना का.स. रहेको पाइयो । एउटा शाखामा २ जना का.स. आव�यकता हो होइन �यसको यिकन गरी आव�यकताका आधारमा
कम�चारीको िमलान गनु�पद�छ ।

५५ आ�त�रक लेखाप�र�ण 

आ�त�रक लेखापरी�ण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क कारोवारको
िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताका आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन�, आ�त�रक लेखापरी�णको �ितवेदनबाट औं�याइएको
िवषयह�को आधारमा आव�यक सुधार गनु� �थानीय तहको कत��य ह�ने, आ�त�रक लेखापरी�णको �ितवेदनमा उ�ेख भए बमो�जम सुधार भए नभएको
परी�ण गन� तथा आव�यक कारवाही गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु�पन� र आ.ले.प. �ितवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको �ितवेदन �थानीय तहको
�मुख सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(3) मा आ�त�रक लेखापरी�णले औ�याएका कैिफयत
स�ब��धत अ�धकारीले अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाव ै स�परी�ण गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले लेखापरी�ण सिमित गठन नगरेको तथा
आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैस�परी�ण गराएको छैन । ऐनको �ावधान काया��वयन गरी आ�त�रक
लेखापरी�णबाट कायम बे�जु फ�य�ट गनु�पन� दे�खएको �.

गौ न िमित िववरण �यि� रकम

63-077/6/13 िफ�डअनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� वृष वहादरु पुलामी ९०००

११७,९५८

�म भौचर
न�बर
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117-077/7/4 िफ�डअनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� वृष वहादरुपुलामी १०३५०

245-077/9/8 एकै िदनधेरै पटक िफ�ड भ�ा असुल गनु�पन� वृष वहादरुपुलामी २०४८०

50-077/6/9 पा�र�िमक कर असुल गनु�पन� िवरवहादरु वल�ले ७५००

499-12/26 पा�र�िमककर असुल गनु�पन� राम �अ�धकारी ११८५०

783-
078/3/23

बैठककोमाई�यटुको िनण�य िवना बैठक असुल गनु�पन� �यामनारायण शमा� २०००

कुल�सादपौडेल १५००

राम �सादगौतम १५००

813-
078/3/27

भरपाइ िवना बैठक भ�ा असुल पुरनप�रयार २०००

ए�लनािघिमरे १०००

15-078/3/28 वेमौसमी तरका�र खेती अनुगमनमा वढी भु�ानी राम
�सादअ�धकारी

५०००

253-03/17 हना�चौर दे�ख टेकच��को घर ह�दैँ वलरामको घरस�म बाटो िव�तार उस-काय�स�प� भ�दा वढी
भु�ानी

३०४४

254-03/27 मु��ेटोल वाटो उ स-काय�स�प� भ�दा वढी भु�ानी ५३३३

280-03/21 िशशु सदन �कुल दे�ख कभड हल जाने बाटो िनमा�ण उ स-काय�स�प� भ�दा वढी भु�ानी २१५०

341-03/30 िविभ� सडक मम�त उ स-काय�स�प� भ�दा वढी भु�ानी ४४१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६०-०३।२८ म��दर डाँडादे�ख नाग�रक सचेतना चोकस�म सडक कालोप�े का स भ�दा वढी भु�ानी ३०८३६

५६ सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको
िववरण ��येक �थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�छ
।तर पा�लकाले काय�िव�धमा उ�ेख भएको कुरा पालना गरेको नपाईएकोले काय�िव�ध पालनामा �यान िदनुपछ�  । लाभ�ािहह� सं�या अ�याव�धक गनु� पन�मा
�यान िदनुपद�छ ।

५७ २०७८-१०-२७ लाभ�ाहीह�को लगत अ�याव�धक 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त
भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । काय��म स�ालन काय�िव�धमा
भएको �यव�था गाउँपा�लकाले पालनामा �यान िदनुपद�छ ।

५८ 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�ज ु�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)

८५१०० 0

�म भौचर
न�बर
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५९ 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�याव�धक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

८५१०० ० २८२८९ ० ११३३८९
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