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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु    र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

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

काया�लय �मुख रोमनाथ �यौपाने २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख कृ�ण �साद �वाली २०७७-५-२६

लेखा �मुख िदनानाथ ढकाल २०७७-४-१

बे�जु रकम १८,२६४,६२५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १०,११,७७,४८२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,४७,०३,३५० चालु खच� ३०,५१,५०,६८०

�देश सरकारबाट अनुदान ३,७५,७०,००० पँूजीगत खच� १२,२०,३६,७७९

राज�व बाँडफाँट ९,३८,६०,९८४.३९ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,४७,५१,३२६

आ�त�रक आय १,३५,५८,३१६.८१

अ�य आय १,५१,००,३५६

कुल आय ५०,४७,९३,००७.२ कुल खच� ४८,१९,३८,७८५

बाँक� मौ�दात १२,४०,३१,७०४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नते�ृ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�े�यल ेयस रो�हणी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल े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� रो�हणी गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा
सद�य, ६४.62 वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ३७१६६ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय तह संचीत कोष
आ�थ�क वष� 2077/78 को यस गाउँपा�लकाको �थानीय सि�त कोष आय–�यय �हसाबको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छः
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�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी (बँैक) 101177482 १ चालु खच� 305150680 305150680

क) संिचत कोष �ज�मेवारी 94344004.7 २ पँूजीगत खच� 122036779 122036779

ख) धरौटी खाता �ज�मेवारी 3648081 ३ िव��य �यव�था भु�ानी 0

ग) कोष खाताको �ज�मेवारी 3185396 क) ऋण भु�ानी 0

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 107419301 ख) �याज भु�ानी 0

क) आ�त�रक राज�व 13558316.81 ग) अ�य भु�ानी 0

ख) राज�व बाँडफाँड 93860984.39 ४ लगानी 0 0

३ िव��य ह�ता�तरण संघ 344703350 शेयर लगानी 0

क) िव��य समानीकरण अनुदान 122600000 अ�य लगानी 0

ख) सशत� अनुदान 213303350 ५ धरौटी िफता� 937441 937441

ग) समपूरक अनुदान 8800000 ६ जन�मदान िफता� 0 0

घ) िवशेष अनुदान 0 ७ कोष िफता� 9880911 9880911

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 37570000 ८ मौ�दात (बँैक मौ�दात) 124031704

क) िव��य समानीकरण अनुदान 5470000 क) संिचत कोष खाता 113686522

ख) सशत� अनुदान 14850000 ख) धरौटी मौ�दात 5139499

ग) समपुरक अनुदान 11250000 ९ ग) कोष खाता मौ�दात 5205682.57

घ) िवशेष अनुदान 6000000 १० शसत� अनुदान िफता� 43932973.6 43932973.6
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६ िविभ� कोषतफ� को आय 11410510.57 11410510.57 १२ जन�मदान मौ�दात 0 0

७ जनसहभािगता (नगद) 1260985 1260985

८ धरौटी आय 2428859 2428859

ज�मा 605970487.5 605970487.6 ज�मा 605970488.2 605970488.6

३ सं��त कोषः

पा�लकाले सम� आ�थ�क कारोबारलाई प�ुट� गन� गर� �थानीय सि�त कोष तयार गनु� पद�छ । स�ुको म.ले.प फारामको
अनसूुची १७ र १८ मा सामािजक सरु�ा र सामािजक सहायता िशष�कमा कुनै प�न रकम देिखने गर� �हसाब तयार गरेको
पाईएन । तसथ� पा�लकाले स�पूण� कारोबारको एकम�ुट �ववरण देिखने गर� �था�नय सि�त कोष तयार गनु� पन� देिख�छ।

४ ख�रद �यव�थापन

४.१ 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 पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । तल उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाले कुल
खच�म�ये 68.9 �ितशत ते�ो चौमा�सकमा र 47.21 �ितशत आषाढमा मा� खच� भएको दे�खयो । 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 ।
(खच� �. हजारमा)

खच� िशष�क कुल खच� �. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच� 305151 58922 63629 182600 111956

पंूजीगत खच� 122037 3440 6869 111728 89724

ज�मा 427188 62362 70498 294328 201680

�ितशत 100% 14.6% 16.5% 68.9% 47.21%

४.२ योजना र काया��वयन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक,
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उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका
आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प
दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा
वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।
लेखापरी�णको �ममा नमुना परी�ण गदा� पा�लकाले िन� नानुसार योजनाह� टु�ा पारी सोझै िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको िववरण देहायअनुसार
छन्:

गो.भौ.नं. र िमित िनमा�ण �यवसायी/ स�लायस� योजनाको नाम रकम

288-2078/03/25 एिशयाली क��ट��सन ए�ड सिभ�सेस �ा.�ल. वडक� खुरह��रया गाउँमा सडक तथा नाली िनमा�ण 497398

287-2078/03/25 िशतला िनमा�ण सेवा �ा.�ल. वडा �तरीय प�क� तथा क�ची सडक िनमा�ण 149707

243- 2078/03/25 एम. ए. क��ट��सन बेलराई गाउँको कृिष क�भट� सडक िनमा�ण 336999

157-2078/03/20 अथव� क��ट��सन खरिव�द टोल गाउँिभ�को बाटोमा िप.�स.�स. गन� काय� 485241

222- 2078/03/24 ल�मी म��ट�पोज �ा.�ल. पारीसझगा दि�ण टोलको सडकमा नाली िनमा�ण 493663

244-2078/03/25 ि�तम िव�डस� पोखरिभ�डी �वा��य चौक�मा पखा�ल तथा गेट िनमा�ण 394715

144-2078/03/18 वाई. िप. िनमा�ण सेवा कदमहवा गाउँिभ�को सडकमा िप.�स.�स. गन� काम 498288

201-2078/03/14 जािहद क��ट��सन �ा.�ल. मैिनहवा गाउँमा सडक तथा नाली िनमा�ण 482586

203- 2078/03/24 माँ गाय�ी िनमा�ण सेवा ओरहवा गाउँिभ�को िप.�स.�स. गन� काम 498485

ज�मा 3837082

४.३ 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
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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 ।

४.४ गैरसरकारी सं�थामाफ� त काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जन चेतना स�ब�धी ता�लम, सबलीकरण, मुल �वाहीकरण ज�ता
काय� गैर सरकारी सं�थामाफ� त गराउँदा िछटो, छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा गैर सरकारी सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �ि�या
अपनाई गराउन स�ने उ�ेख छ । पा�लका काया�लयले यसवष� िविभ� २४ वटा काय��मह� िविभ� सं�था माफ� त गराएकोमा गाउँपा�लका आफैले
कम�चारीह� प�रचालन गरी िवषयगत शाखाबाट स�पादन गन� सिकने काय��मह� पिन स�झौता गरी संचालन गरेको पाईयो । सामा�य
जनचेतनामुलक काय��म तथा राहत िवतरण ज�ता िवषयगत शाखाह��ारा गन� सिकने काय��मह� समेत गैरसरकारी सं�थामाफ� त गराउँदा थप
आ�थ�क �ययभार ब�नुको साथै काय��ममा दोहोरोपना समेत ह�न स�ने जो�खम रिह�छ । अतः पा�लकाको आ�नै िवषयगत शाखाले गनु�पन�
िनयिमत �कृितका य�ता काय�ह� गैर सरकारी सं�थामाफ� त गराएको पाईएकोले सो काय� िनयमस�मत नभएको �.

३,२१४,१२५
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�.स. भौ.नं िमती काय��मको नाम भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

१ 349 १२/१९/२०७७ िकशोर िकशोरीका लािग �जनन �वा��य तथा ल�िगक िहंसा
स�ब�धी ता�लम

नेपाल िपछडा वग�
(ओ.िब.सी.) उ�थान
िवकास संघ

50000

२ 349 १२/२०/२०७७ बालबा�लका मा�थ ह�ने शा�र�रक, मान�सक द�ड सजाय तथा
यौनज�य दवु�वहार �यूिनकरण

नेपाल िपछडा वग�
(ओ.िब.सी.) उ�थान
िवकास संघ

60000

३ २९७ ११/२८/२०७७ मिहलाह�का लािग �याऊ खेती ता�लम काय��म तराई सामूदाियक
िवकास के��

100000

४ २८६ ११/२५/२०७७ यवुायवुती�का लािग नेतृ�व िवकास गन� �मता अिभवृि�
ता�लम काय��म

तराई सामुदाियक
िवकास के��

१०००००

५ ६५८ ०३/२२/२०७८ वडा�तरीय पूण� सरसफाई तथा �वध�ना�मक काय��म रोिहणी �ािमण सेवा
समाज

९९,०४४

६ ६६२ ०३/२३/२०७८ आिदवासी. जनजाित मधेशी मू��लम तथा िपछिडवग�का
िकसानह�का लािग �यवसाियक तरकारी खेती ता�लम तथा
उ�त जातका िवउ िवतरण

�ीन फाउ�डेसन अफ
नेपाल

९९,८०२

७ ६६५ ०३/२३/२०७८ कृषकह�का लािग खेतीपातीमा िकटनाशकको �योग िव�ध
स�ब�धी काय��म तथा ��े टंक� िवतरण काम

लु��बनी �ान �भा
सामुदाियक सं�था

१९९५७९

८ ३९८ १२/३१/२०७७ जावाय ुप�रवत�न तथा वातावरणीय जो�खम स�ब�धी पुव� तयारी
एवं सचेतनामूलक काय��म

समप�ण समाज
प�रवत�न

१४९५००

९ ४४८ ०१/१४/२०७८ लागू पदा�थ तथा ट� ािफक िनयम स�ब�धी चेतनामूलक काय��म बह�उ�ेिशय िवकास
सेवा सं�था

१९८३१५

१० ३९२ १२/३१/२०७७ िवप� एवं एकल मिहलाह�का लािग बेमौसमी तरकाारी खेती तराई सामुदाियक १०००००
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काय��म िवऊ िवतरण िवकास के��

११ ३७४ १२/२६/२०७७ गभ�वतीह�का लािग �िश�ण काय��म आदश� सामुदाियक
िवकास सिमती

१९८६३१.४

१२ ३७१ १२/२५/२०७७ ल�िगक िहंसा िव�� सचेतनामुलक काय��म नेपाल िपछडा वग�
उ�थान िवकास संघ

७५,०००

१३ ४१७ ०१/०६/२०७८ वडाका पदा�धकारी तथा कम�चारी, संघ सं�थाका
�ितिनधीह�का लािग उ��ेरणा वा �मता अिभबृि� काय��म

जले�वर प��लक
िमिडया �ा.�ल.

९९,९९९

१४ ६६६ ०३/२३/२०७८ िबप� एकल मिहलाका लािग बा�ा पालनका लािग बा�ा
िवतरण

�ीन फाउ�डेसन अफ
नेपाल

१०००००

१५ पु.47 १२/१८/२०७७ वडा �त�रय बेमौसमी तरकारी खेती ता�लम र ��े टयांक�
िबतरण

लु��बनी �ान�भा
सामुदाियक िवकास
सं�था

१४९५५१

१६ ३९७ १२/३१/२०७७ आिदवासी. जनजाित मधेशी मू��लम तथा िपछिडवग�का
िकसानह�का लािग �यवसाियक तरकारी खेती ता�लम तथा
उ�त जातका िवउ िवतरण

समप�ण समाज
प�रवत�नमा

१४००००

१७ ४८५ ०१/२७/२०७८ कृषकह�का लािग खेतीपातीमा िकटनाशक को �योग िव�ध
स�ब�धी काय��म तथा � �े ट�क� िवतरण

�ी लु��बनी आदश�
मिहला के��

१९९१६८

१८ ३९६ १२/३१/२०७७ बालमै�ी तथा �थािनय शासन स�ब�धी अिभमूखीकरण समप�ण समाज
प�रवत�नमा

१५००००

१९ ६८४ ०३/२४/२०७८ वडाका पदा�धकारी तथा कम�चारी , संघ सं�थाका
�ितिन�धह�का लािग उ��ेरणा �मााण वा �मता अिभवृि�
काय��म

रोहीणी �ािमण सेवा
समाज

९९,४४०

२० ४५८ ०१/१५/२०७८ िवप� वग�का लािग �यवसाियक मौ�रपालन ता�लम तराई सामुदाियक १४९०००
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िवकास के��

२१ ३३८ १२/१२/२०७७ कृषकलाई �यावसाियक ता�लम तराई सामुदाियक
िवकास के��

१०००००

२२ २७४ ११/२०/२०७७ जे� नाग�रकका लािग िनःशु�क आखा जाँच िशिवर वडा नं ३
बाहेक

गौतम बु� कलेज अफ
टे��नकल एजुकेशन
�ा �ल

९९,५००

२३ ६५९ ०३/२३/२०७८ बालमैि� �थािनय शासन स�ब�धी अिभमुखीकरण काय��म हातेमलो बह��े�यीय
के��

१९९४४५

२४ ४८७ ०१/२७/२०७८ लागूपदा�थ द�ुयस�न िव�� र ट� ािफक जनचेतनामुलक काय��म बह�उ�ेिशय िवकास
सेवा सं�था

२९८१५०

ज�मा 3214124.4

४.५ 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 ।

५ िश�ा �थािनय तह

५.१ राि�� य िश�ा नीित, २०७६ मा िव�ालय िश�ालाई गुण�तरय�ु बनाउन �थानीय तहबाटै िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुप�रवे�ण गरी साव�जिनक
िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन गरी अनुगमन मु�या�न �ितवेन साव�जिनक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले साव�जिनक
िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन । यस स�ब�धी िन� नानुसार �यहोरा रहेका
छन्

 साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन मू�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
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 �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।
तसथ� गाउँपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

५.२ गाउँपा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरी तयार गनु�पन�, �वीकृत काय��म र स�झौता अनुसार अनुदान उपल�ध
गराउनु पन� र अनुदान िनकासा अनु�प नै पूवा�धार िनमा�ण भए नभएको एिकन गनु�पन�मा िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरेको
छैन । काय��म �वीकृत गरी स�झौता गराई अनुदान उपल�ध गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

५.३ रा�� ीय िश�ा नीित, 2076 मा संघीय सरकारले तजु�मा गरेको मापद�ड र काय�िव�धका आधारमा िनजी लगानीका िव�ालयह�को �थानीय
सरकारबाट �भावकारी िनयमन गरी पा��म तथा पा�पु�तक, िश�कको सेवा शत� तथा सुिवधा, शु�कको सीमाको पालना, आ�थ�क
कारोबारमा पारदिश�ता र भौितक पूवा�धारह�को ��थित समेत एिकन गन� िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� �यव�था
रहेको छ । गाउँपा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन । यस स�ब�धी
थप �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन्

 िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको छैन ।
 शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

अतः गाउँपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िनजी िव�ालयह�को अनुगमन गनु� पद�छ ।

६ स�प�� उपयोग र संर�ण

६.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता
२०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सािवकको गाउँ िवकास सिमितको चल अचल स�प��, दािय�वको
स�पूण� अिभलेख समेत दे�खने गरी एिककृत अिभलेख तयार भएको छैन । गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) मा
स�पूण� ह�ता�त�रत चल अचल स�प�� तथा दािय�वको अिभलेख �िवि� गरी एक�कृत अिभलेख �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

६.२ गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�प��को �भावकारी र औिच�यपूण� �योग
गनु� पद�छ । पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नबनाएको र साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए
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नभएको अनुगमन नगरेको पाईयो । गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक
स�प��को �यव�थापन गनु� पद�छ ।

७ िव�ीय िववरण परी�ण

७.१ �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 कोष �थापना गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकाले यसवष� कम�चारीह�को योगदानबाट ह�ने अंश क�ी नगरी एकमु� �.1500000/- कम�चारी क�याण कोषको �यव�था गरेको छ ।
�थािनय सरकार संचालन ऐन अनुसार �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत क�ा गरी सो रकम बराबर ह�न आउने रकम थप गरी कम�चारी क�याण कोष �थापना र संचालन गनु� पद�छ ।

७.२ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले काय��मह�को चौमा�सक
िववरण तयार गरी काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन गनु�पन�मा बािष�क �पमा मा� �गित तयार पारेको दे�खयो । पा�लकाले कानुन
बमो�जम योजना तथा काय��मह�को चौमा�सक �गती िववरण तयार गनु� पद�छ ।

७.३ �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 �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका
तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णfलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच�
शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था
गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन
। �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

८ आ�त�रक िनय��ण �णाली

८.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा
संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन� नानुसा रहेका छन्

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

 पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको,
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको,
 पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार

नगरेको,
 अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको

म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको,
 वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको,
 �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको,
 साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको,
 सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको

�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको,
 वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको,
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस

पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख
समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका
सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

 अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको आिद ।

८.२ 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 । 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 । 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,
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 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 ।

८.३ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण खच� िनयमावली, 2064 मा �मणमा खिटने पदा�धकारीह�को �मण
अिभलेख तयार गनु�पन�, �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । �य�तै काया�लयले कम�चारीह�को �मण �वीकृत गरी खच� गदा� औपचा�रक
�मण �ितवेदन तयार गरी �मण अिभलेख तयार गरेतापिन िन� नानुसारको म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरी अिभलेख राखेको
पाईएन ।

 म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग दिैनक काय�स�पादन िववरण (TIME SHEET) नराखेको
 म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
 म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

अतः काया�लयले �मण खच�मा आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी उपरो�ानुसारका �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गनु� पद�छ ।

८.४ महालेखा िनय��क काया�लयले स�पूण� सरकारी काया�लयह�को सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग �वीकृत मलेप फारामको
�यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले िन� नानुसार म.ले.प फारामह� �वीकृत ढाँचामा अ�ाव�धक गरी राखेको छैन । अतः पा�लकाले �वीकृत म.ले.प
फारामह�को �योग गरी सवारी साधन र मेिशनरी संचालन ग�रनु पद�छ ।

 म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
 म. ले. प. फाराम ४१५ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख नराखेको र अ�ाव�धक नभएको

८.५ बे�जु लगतः काया�लयले �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी िववरण अ�ाव�धक गरी �े�ता रा�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसार बे�जु
लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको पाईएन ।
-म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत
-म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन
-म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख
�वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �े�ता अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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९ कानुन िनमा�ण एवं काया��वयन

९.१ कानून र स�ालन ��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 २१ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, १४ काय�िव�ध, २ वटा िनद�िशका, १ वटा न�स गरी ४२ वटा कानुन र काय�िव�ध लगायत िनमा�ण गरी
काया��यनमा �याएको छ । यस पा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तयार गरेको छैन् । तसथ� आव�यक सव ै कानूनह� तजु�मा गरी उ�
कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

९.२ �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�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नरहेको र यो बष� थप भएको ९२
गरी कुल ९२ िववाद दता� भएकोमा ८४ वटा मा� फ��यौट भई ८ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

१० पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

१०.१ 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 �.2148000/-, टे�लफोन तथा मोवाइल �.1176000/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट
�.1068000/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.1836000/-, अित�थ स�कारमा �. 468000/-, खानेपानी र सरसफाईमा �.120000/-, मम�त
संभार िवजुलीमा �.120000/- र चाडपव� खच�मा �.321000/- समेत �.10741000/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत
अनुसारको �.7548000/- 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 ।
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१०.२ आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान
िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.५,००,०००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाईयो। आ�थ�क सहायता
खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

११ अनुदान �ा�ी र कोिभड कोष

११.१ 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 �.28,36,865।- अनुदान 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 गरेको 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 ।

११.२ गाउँपा�लकाको �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष तफ�  आ.व. 2077/78 को एक�कृत आय �यय िववरण िन� नानुसार रहेको छ ।
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�.सं. आयतफ�  िशष�क रकम �.सं. �ययतफ�  िशष�क रकम

1 संघीय कोिभड कोषबाट 1000000 1 राहत िवतरण 770730

2 �देश कोभीड कोषबाट 0 2 � वारे�टीन हो��डङ से�टर िनमा�ण 139470

3 �थानीय तहको आ�नै बजेटबाट 7640165 3 अ�पताल िनमा�ण �यव�थापन 1138290

4 �यि�गत तथा सं�थागत सहयोग 358454 4 खाना तथा खाजा खच� 293285

5 जो�खम भ�ा 16624

6 औषधी तथा �वा��य सामा�ी ख�रद 2519590

7 िवपत् �यव�थापन सहायता 1406609

8 मौ�दात बाँक� 2714027

ज�मा 8998619 ज�मा 8998619

११.३ २६ २०७८-२-१७ �स�ल�डर वापत धरौटीः गाउँपा�लकाले संचालन गरेको कोिभड 19 िवशेष अ�पताल (�ाथिमक �वा��य के�� धकधई) मा 19 थान अ��सजन
�स�ल�डर �योग गरेवापत शंकर अ��सजन �यास �ा.�ल. लाई �.356800/- धरौटी बुझाएको पाईयो । पा�लकाले उ� रकम कित अव�धको लािग
धरौटी रा�ने र किहले िफता� �लने हो सो स�ब�धमा कुनै िनण�य गरेको पाईएन र यस स�ब�धी िववरण तयार गरी �मािणत गरी राखेको पाईएन ।
तसथ� काया�लयले �यास उ�ोगलाई �यास �स�ल�डर वापत धरौटी राखेको िववरण तयार गरी काम स�प� भएप�चात धरौटी िफता� गराई आ�दानी
जनाएको �माण पेश गनु�पन� �. 

३५६,८००

१२ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 47 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 मोिबलाईजेसन पे�क� �.2400000/- तथा �याद नाघेको कम�चारी पे�क� �.140000/- तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट
गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

१४०,०००
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�.सं. पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाको नाम रकम कैिफयत

१ च���का यादव 100000 �याद नाघेको (अ��सजन ख�रदको लािग �लएको)

२ शैले�� कुमार उपा�याय 40000 �याद नाघेको (राहत िवतरणको लािग �लएको)

३ नेशनल म�टी िव�डस� 700000 मोिबलाईजेसन

४ कोरल िनमा�ण सेवा 1700000 मोिबलाईजेसन

ज�मा 2540000

१३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१३.१ 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��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन
तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले
कानून नबनाई यो बष� �.१५,००,०००/- �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

१,५००,०००

१३.२ 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 सँगठन
तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी
दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� ९ पदमा ५७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१२६२५९७४।- खच� लेखेको छ
। �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट�सयन,

चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ�
७ पदमा ४२ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.८३,८५,११४।- भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले कम�चारी पदपूित�को लािग च.न.१३४२,

२०७७/१२/२५ (०७७/७८) गते कम�चारी पदपूित�को लािग माग आकृित फारम मु�यम��ी तथा म���प�र�को काया�लय र �देश लोक सेवा
आयोगलाई पठाएको पाईयो । पा�लकाले करारमा कम�चारी रा� ने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

१३.३ िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी वष�भरीमा �.2,48,59,388/- खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेकोले कम�चारीह�को �ेड वापतको रकम
समेत एिकन गन� सिकएन । पा�लकाले तलबी �ितवेन पारीत गरेर मा� तलब भ�ा खच� ले�नु पद�छ ।
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१४ बजेट तथा काय��म

१४.१ 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� �ी िशवका�ती चमारले िमित २०७७।३।१० गते �. ६३
करोड २० लाख ५२ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७७।३।२५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको
अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१४.२ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक,

उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना
२०७७/७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन
गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाख स�म

� २ लाखदे�ख ५
लाख स�म

� ५लाख दे�ख १०
लाख स�म

� १० लाखदे�ख ५०
लाख स�म

५०
लाखभ�दा
बढी

ज�मा

३६ ४७ ९४ ३३ १४ ५ २२९

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.४०००० लाख दे�ख ५० लाख वढी स�मका ज�मा २२९ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. ५ लाख
भ�दा मुिनका मा� १७७ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना
�यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत
नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम,

अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट
सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन गनु�पन� र 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�
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फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� तथा 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� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले ऐन बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमित गठन गरेको भएतापिन िवषयगत �े�को बजेट
तजु�मा तोिकएको समयिभ� गरी बजेट सीमा िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराएको छैन । पा�लकाले ऐन बमो�जम चरणब� �पमा
�ोत अनुमान सिहतको बजेट तजु�मा गरी तोिकएको समयमा नै िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई जानकारी गराउनु पद�छ ।

१४.४ �े�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 । (बजेट �. हजारमा)

मु�य �े� वािष�क बजेट खच� खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास �े� ४८७४३ ३६५२६ ८   .५५

सामा�जक िवकास �े� २४९७७७ २०५५८२ ४८.१२

पूवा�धार िवकास १६८७६७ ८८३७३ २०.६९

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३३०५३ ३०५७६ ७.१६

काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८८३६५ ६६१३० १५.४८

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा सबैभ�दा कम ७.१६ �ितशत र सामा�जक िवकास �े�मा
सबैभ�दा बढी ४८.१२ �ितशत बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । पा�लकाले सं�थागत स�ब�ध तथा वातावरण शीष�कमा कुनै पिन बजेट
िविनयोजन गरेको पाईएन । पा�लकाले समानुपाितक िवकास ह�ने गरी रोजगारी �सज�नाको �े�मा जोड िदएर पँूजीगत िवकासमा जोड िदनु पद�छ ।

१४.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त
सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था रह ेको छ । पा�लकाले
तोिकए बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको छैन । ऐन अनुसार आ�नो �े�को एिककृत अिभलेख र जानकारी समेिटएको �ोफाईल तयार गनु� पद�छ ।

१४.६ ल�य �गित : काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरको �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका िविभ� योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन�
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�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना सं�या यो बष� खच� वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

401 २२८ ५२ ४ ७ ८

१५ राज� व आ�त�रक िनय��ण

१५.१ 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 । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको
दे�ख�छ ।

आ�दानी िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर 100000 219290 219

भुिमकर/ मालपोत 795000 1560245 196

न�सापास द�तुर 500000 840928 168

�सफा�रश द�तुर 2200000 2859533 130

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
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 ।

१५.२ आ�त�रक आयः 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 । पा�लकाले तोिकए बमो�जमका म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरेको छैन ।
साथै िन�नबमो�जम राज�व फारामह� नराखेकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�नानुसार फारमह� अिनवाय� �योग गरी
राज�वको लेखा रा�नु पद�छ ।
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-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

१५.३ आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट 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

९५५३४४८५.९ ११८६०३६०.७४ १२.४१

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा १९.१२ �ि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 ।

१६ सामा�जक सुर�ा

१६.१ 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 ।

१६.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा २६ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा
खच� नभएमा वा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ह�न नसकेमा वा �थानीय तहमा नगद मौ�दात भएमा आ�थ�क वष�को अ�तमा सो रकम स�ब��धत
संघीय सरकारको खातामा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले तोिकिदए बमो�जम ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वडा नं. ५ को
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग जे� नाग�रक एकल मिहला लाभ�ाही �सिमत� केवटीन ना.�.प. नं.९/५६४ को नाममा दोहोरो पन� गरी एउटै

१६,०००
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बँैक खातामा दईुपटक िववरण तयार गरी �.८०००/- को दरले दो�ो र ते�ो िक�ता भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो । एउटै �यि�को नाममा बँैकको
िवतरण भरपाईमा समेत दोहोरो रकम दे�खएकोले िन���य खातामा रहेको सामा�जक सुर�ा भ�ा िफता� गराई बे�जु दा�खला गनु�पन� �.

१७ वढी भु�ानी

१७.१ 5 २०७७-६-३० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई,

�माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । ठे.नं. 5/NCB/2076/77 (�वामी ह�र क��ट��सन) सेमरपानी गाउ जाने सडक कालो प�े गन� कामका
लािग फाइनल िवल वापत � ९,२३,५९५।३३ भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को दर िव�लेषणमा Item no. 17. Providing and Spraying

Bituminious Tack Coat को Spraying rate ७५% �ित वग� िमटर रहेको छ । कुल नापी प�रमाण १०६७ वग� मी. को Spraying rate ७५%

�ित वग� िमटर अनुसार ८००.२५ �ल. को भु�ानी ह�नुपन�मा १०६७ �ल. कै भु�ानी भएकोले २६६.७५ �ल. वढी भु�ानी भएको दे�खयो । वढी
भु�ानी भएको २६६.७५ �ल. को �ित �ल. � १५२.५५(मू.अ.कर समेत) का दरले ह�ने � ४०,६९२।७१ स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल
ह�नु पद�छ �...

४०,६९२

१७.२ 17 २०७७-८-२३ ठे.नं. 14/NCB/2076/77 (नेशनल क��ट��सन �प�देही) तरकु�हा गाउको सडक कालो प�े िनमा�ण काय�का लािग फाइनल िवल वापत �
६,०९,११४।२७ भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को दर िव�लेषणमा Item no. 8. Providing and Spraying Bituminous Tack Coat को
Spraying rate ७५% �ित वग� िमटर रहेको छ । कुल नापी प�रमाण ९३७.११ वग� मी. को Spraying rate ७५% �ित वग� िमटर अनुसार
७०२.८३ �ल. को भु�ानी ह�नुपन�मा ९३७.११ �ल. कै भु�ानी भएकोले २३४.२७ �ल. वढी भु�ानी भएको दे�खयो । वढी भु�ानी भएको २३४.२७
�ल. को �ित �ल. � १५८.२० (मू.अ.कर समेत) का दरले ह�ने � ३७,०६१।५१ स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पद�छ �..

३७,०६१

१८ वोलप�को �याद 

वोलप�को �याद : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा वोलप� ��ताव आ��ानको सूचना राि�� य �तरको दिैनक समाचार प�मा क��तमा ३० िदनको अव�ध िदई �काशन
गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले राि�� य दिैनक माफ� त वोलप� स�व��ध सूचना आ�हान गरी िव�तृत सूचानाको लािग पा�लकाको Web Site मा िव�तृत �पमा उ�ेख भएको
जानकारी िदएको छ । िनयम वमो�जम वोलप�को लािग ३० िदनको �याद िदई राि�� य दिैनकमा सूचान �काशन गन� �यव�था भएकोमा वोलप� वुझाउने अ��तम िमित उ�ेख नगरी सूचाना
�काशन भएको छ । वोलप�को सूचना �काशन गदा� ऐनमा भएको �यव�था वमो�जमको अव�ध �प� उ�ेख गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१९ थप आ�थ�क भार

१९.१ 5 २०७८-३-२४ ठे.नं. 10/SQ3/Work/RRM/2077-78 : गो.भौ. ५।०७८।३।२४ : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता
अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस पा�लकावाट वुिचगाउँ दे�ख दशगजा अधुरो सडक कालोप�े िनमा�ण

३२९,५७४
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काय�का लािग िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी काय� गराएकोमा यस वष� काम स�प� नभई भएको कामको मू�याकंन गरी भु�ानी िदएको दे�खयो ।
िनमा�ण �यवसायीवाट गराएको उ� कालो प�े सडक काय�मा आईटम नं. ६. Providing, Laying¸Spreading and Compacting Water Bound

Macadam काय�का लािग � ३,२९,५७४।११(मू.अ.कर समेत) भु�ानी िदएको दे�खयो । सडकको वेस स�मको काय�को भु�ानी भएको तर
कालोप�े नभएको अव�थामा उ� भु�ानी मना�सव दे�खएन । सडकको वेस सँगै कालोप�ेको काय� नभएमा वेसको काय� खेरजाने र पिछ कालोप�े
गनु�परेमा पुन: वेसको काम गरेर मा� कालोप�े गन� सिकने भएकाले पिछ सडक कालोप�े गदा� खच�मा दोहोरोपना ह�ने दे�ख�छ । यस तफ�  �ािव�धक
गंिभर व�ु पद�छ । दोहोरो खच� ह�नेगरी भएको कामको कारण थप �ययभार पन� दे�खएको �........

१९.२ 5 २०७८-३-२४ थप �ययभार : ठे.नं. 09/SQ3/Work/RRM/2077-78: गो.भौ. ५।०७८।३।२४ : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा
ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस पा�लकावाट Hulaki Sadak Dekhi Dagarmarawa

Sadak कालोप�े िनमा�ण काय�का लािग िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी काय� गराएकोमा यस वष� काम स�प� नभई भएको कामको मू�याकंन गरी
भु�ानी िदएको दे�खयो । िनमा�ण �यवसायीवाट गराएको उ� कालो प�े सडक काय�मा आईटम नं. ६. Providing, Laying¸Spreading and

Compacting Water Bound Macadam काय�का लािग � ३,६७,९८५।४६(मू.अ.कर समेत) भु�ानी िदएको दे�खयो । सडकको वेस स�मको
काय�को भु�ानी भएको तर कालोप�े नभएको अव�थामा उ� भु�ानी मना�सव दे�खएन । सडकको वेस सँगै कालोप�ेको काय� नभएमा वेसको काय�
खेरजाने र पिछ कालोप�े गनु�परेमा पुन: वेसको काम गरेर मा� कालोप�े गन� सिकने भएकाले पिछ सडक कालोप�े गदा� खच�मा दोहोरोपना ह�ने
दे�ख�छ । यस तफ�  �ािव�धक गंिभर व�ु पद�छ । दोहोरो खच� ह�नेगरी भएको कामको कारण थप �ययभार पन� दे�खएको �.....

३६७,९८५

२० इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल वीच साम��यता

२०.१ 31 २०७७-११-२१ इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल वीच साम��यता : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार
साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयमावली को िनयम ९७.६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको
�ािव�धक मू�या�न , िवल, भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश
गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाको नमुना छनोटको आधारमा ग�रएका लेखापरी�णवाट कितपय उपभो�ा सिमितले गरेको वा�तिवक कामको
प�रमाण नापी िकताव र खच� �मािणत गन� कागजात िवच िमलान भएको दे�खएन । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ :

गाउँपा�लका�तरीय सडक मम�त स�भार काय� १-७ सबै वडा उपभो�ा सिमितलाई � ८,३९,९७०।०० भु�ानी भएको छ । यस काय�को िग�ी तथा
वालुवा िम�सयको �ाकृितक �ाभेल आपुित� गरी सडकमा रा�ने, फैलाउने, बरावर गन� लगायत स�पूण� काय� पुरा गन� कामकालािग उपभो�ा
इ��जिनय�र� न�स अनुसार ४१९.८५*१.२८ = ५३७.४१ घन मी. �ाभेल आव�यक पन�मा उपभो�ा सिमितवाट पेश भएको िवलमा �ाभेलको
कुल प�रमाण ४२४.८९ घन मी. दे�खएको छ । न�स अनुसार आव�यक प�रमाणमा िवल संल� नरहेकोले कम प�रमाण ११२.५२ घन मी. �

२२७,८०१
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२०२४.५४ (मू.अ.कर समेत) �ित घन मी. ले ह�ने � २,२७,८०१।२४ भु�ानी भएको िवल संल� रहेको छैन् । �ािव�धक िवल र उपभो�ाले पेश
भएको िवल वीच साम��यता नभएकाले वा�तिवक भएको कामको प�रमाण एिकन भएन � न�स अनुसार आव�यक प�रमाणमा िवल संल�
नरहेकोले वा�तिवक भएको कामको प�रमाण एिकन भएन �..........

क. यस पा�लका अ�तग�त िविभ� ठाउँका सडकह� मम�त गन� काय� गरेकोमा चेनेज उ�ेख गरेको छैन् । यसले गदा� कुन ठाउँमा कित काम भएको
�थयो भ�े एिकन ह�न सकेन । चेनेज उ�ेख गरी �ािव�धक िवल तयार गनु� पद�छ ।

ख. डोर हा�जर संल� रहेको छैन् । भएको कामको खच�लाई �मािणत गन� िवल भपा�इ संल� नरहेकोले िनयम वमो�जम खच� �मािणत गन� िवल भपा�इ
संल� गरी भु�ानी गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२०.२ 3 २०७८-३-२२ कि��थान संर�ण पूवा�धार उपभो�ा सिमित (पखा�ल िनमा�ण)लाई भु�ानी � ९,९९,०००।०० [ यस िनमा�ण काय�को नापी िकतावमा फलामे ड�डी
१२ एम. एम. को ५८४ के.जी. र ८ एम. एम. को ४४४.४२ के.जी. खपत भएको दे�ख�छ । उपभो�ाले पेश गरेको िवलमा १२ एम. एम. को ११६५
के.जी. र ८ एम. एम. को २९६ के.जी. ख�रद गरी कुल रकम � १,४६,९८०।५१ भु�ानी भएको छ । १२ एम. एम. को ड�डी उपभो�ाले पेश
गरेको िवल भ�दा ५८१ के.जी. घटी र ८ एम. एम. को ड�डी १४८.४२ के.जी. बढी खपत भएको छ । �ािव�धक िवल र खच� �मािणत गन� िवल िवच
साम��यता दे�खएन । वा�तिवक ख�रद प�रमाण भ�दा घटी/वढी प�रमाण खपत भएको िनयम स�मत भएन । फलामे ड��ड खपत भएको स�व�धमा
एिकन भएन �.....

१४६,९८०

२०.३ 11 २०७८-३-२५ परासीझुगाँ िशव म��दर धम�शाला िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �थम रिन� िवल वापत � १३,५८,४७७।०० भु�ानी भएको छ । [ यस िनमा�ण
काय�को नापी िकतावमा फलामे ड�डी ४३१५.८८ के.जी. खपत भएको दे�ख�छ । उपभो�ाले पेश गरेको िवलमा ४९८७ के.जी. ख�रद गरी कुल
रकम � ४,९६,५२५।६३ भु�ानी भएको छ । फलामे ड�डी उपभो�ाले पेश गरेको िवल भ�दा ६७१.१२ के.जी. घटी खपत भएको छ । नापी
िकतावमा कित एम. एम. को ड�डी �योग भएको खुलाएको दे�खएन । �ािव�धक िवल र खच� �मािणत गन� िवल िवच साम��यता दे�खएन ।
वा�तिवक ख�रद प�रमाण भ�दा घटी/वढी प�रमाण खपत भएको िनयम स�मत भएन । फलामे ड��ड खपत भएको स�व�धमा एिकन भएन �...

४९६,५२५

२०.४ 9 २०७८-३-२४ दईु मुहान छठ घाट िनमा�ण उपभो�ा सिमित लाइ �थम रिन� िवल वापत � १३,९२,६००।०० भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को नापी
िकतावमा फलामे ड�डी १६५१.८४ के.जी. खपत भएको दे�ख�छ । उपभो�ाले पेश गरेको िवलमा २४९९ के.जी. ख�रद गरी कुल रकम �
२,१२,४१५।०० भु�ानी भएको छ । फलामे ड�डी उपभो�ाले पेश गरेको िवल भ�दा ८४७ के.जी. घटी खपत भएको छ । नापी िकतावमा कित
एम. एम. को ड�डी �योग भएको खुलाएको दे�खएन । �ािव�धक िवल र खच� �मािणत गन� िवल िवच साम��यता दे�खएन । वा�तिवक ख�रद
प�रमाण भ�दा घटी/वढी प�रमाण खपत भएको िनयम स�मत भएन । फलामे ड��ड खपत भएको स�व�धमा एिकन भएन �.....

२१२,४१५

11



https://nams.oag.gov.np25 of 33

२०.५ २०७८-३-२५ एिपएफ िवओपी पजरक�ी भोजनालय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �थम रिन� िवल वापत � १३,५८,४७७।०० भु�ानी भएको छ । यस
िनमा�ण काय�को नापी िकतावमा फलामे ड�डी २३२.४८ के.जी. खपत भएको दे�ख�छ । उपभो�ाले पेश गरेको िवलमा ४२८ के.जी. ख�रद गरी कुल
रकम � ४१,५१५।६६ भु�ानी भएको छ । फलामे ड�डी उपभो�ाले पेश गरेको िवल भ�दा १९५.५२ के.जी. घटी खपत भएको छ । �ािव�धक
िवल र खच� �मािणत गन� िवल िवच साम��यता दे�खएन । वा�तिवक ख�रद प�रमाण भ�दा घटी प�रमाण खपत भएको दे�खएकोले फलामे ड��ड
खपत भएको स�व�धमा एिकन भएन �.....

४१,५१५

२१ उपभो�ावाट मू.अ.कर दता� नभएको सँग ख�रद

२१.१ 83 २०७८-२-९ मू.अ.कर िवजक : ख�रद स�झौताको वँुदा नं. ९ मा मू.अ.कर ला�े ब�तु तथा सेवा ख�रद गदा� � २०,०००.०० भ�दा बढी मू�यको साम�ीमा
अिनवाय� �पमा मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेको �यि� फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा
दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ : गो.भौ. ८३।०७८।०२।०९ वाट � ६,७१,०००।०० र गो.भौ. १०६।०७८।०३।०१ वाट �
३,२७,४००।०० सेमरपानी धम�शाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित लाई भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले �वा�रका स�लायस� पान नं.

(६०५५३००१०) को िमित २०७८।१।२४ दे�ख २०७८।१।३१ को िविभ� िवल नं. वाट वालुवा र िग�ी वापत � १,४३,०००।०० र िमित
२०७८।२।२४ दईुवटा िवल नं. वाट वालुवा र िग�ी वापत � ३६,०००।०० ख�रद गरेको िवल संल� राखेको छ । ख�रद स�झौता िवपरीत मू.अ.कर
ला�े व�तु मू.अ.कर दता� नभएको आपूित�कता� सँग ख�रद गरेको िनयम स�मत भएन �

१७९,०००

२१.२ 95 २०७८-२-२७ गो.भौ. ९५।०७८।०२।२७ वाट धकधई प�क� नाली िनमा�ण अड�रया टोल उपभो�ा सिमित लाई � ६,९२,३००।०० भु�ानी भएको छ । लागत
अनुमान का लािग दर िव�लेषण गदा� वालुवाको दरमा मू.अ.कर थप गरी दर कायम गरेकोमा मू.अ.कर वाहेक को पान िवल पेश गरेको छ । मू.अ.कर
थप ग�र दर िव�लेषण गरी मू.अ.कर थप सिहतको दरले भु�ानी िदएकोले मू.अ.कर वापत भु�ानी भएको रकम � ७,०२०.०० (५४,०००*१३%)

स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �......

७,०२०

२१.३ 95 २०७८-२-२७ धकधई प�क� नाली िनमा�ण अड�रया टोल उपभो�ा सिमित लाई � ६,९२,३००।०० भु�ानी भएको छ । शाहेब स�लायस� पान नं.

(६१२३०२३४३) को िमित २०७८।२।५ दे�ख २०७८।२।१२ को िविभ� िवल नं. वाट वालुवा र िग�ी वापत � ५४,०००।०० ख�रद गरेको िवल
संल� राखेको छ । ख�रद स�झौता िवपरीत मू.अ.कर ला�े व�तु मू.अ.कर दता� नभएको आपूित�कता� सँग ख�रद गरेको िनयम स�मत भएन �....

५४,०००

२१.४ 106 २०७८-३-१ गो.भौ. १०६।०७८।०३।०१ वाट � ३,२७,४००।०० सेमरपानी धम�शाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित लाई भु�ानी भएको छ । लागत अनुमान का
लािग दर िव�लेषण गदा� वालुवाको दरमा मू.अ.कर थप गरी दर कायम गरेकोमा मू.अ.कर वाहेक को पान िवल पेश गरेको छ । मू.अ.कर थप ग�र दर
िव�लेषण गरी मू.अ.कर थप सिहतको दरले भु�ानी िदएकोले मू.अ.कर वापत भु�ानी भएको रकम � २३,२७०.०० (१,७९,०००*१३%)

स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �.

२३,२७०
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२१.५ 158 २०७८-३-२० गो.भौ. १५८।०७८।३।२० वाट िवशुनपुरा िशव कुमार म�ुर दयाशंकर माहातम �सता पाल समेत घर जाने अधुरो िप.सी.सी. सडक ढलान
उपभो�ा सिमित लाई � ६,७८,७००।०० भु�ानी भएको छ । �य ुशाहेब स�लायस� पान नं. (६१२३०२३४३) को िमित २०७८।३।१ दे�ख
२०७८।३।५ को िविभ� िवल नं. वाट वालुवा र िग�ी वापत � ३,५४,०००।०० ख�रद गरेको िवल संल� राखेको छ । मू.अ.कर दता� वालासँग
ख�रद गनु� पन�मा मू.अ.कर दता� नभएको आपूित�कता�सँग ख�रद गरेको िनयम स�मत भएन । साथै लागत अनुमान तयार गदा� वालुवा िग�ीको
मू.अ.कर सिहतको दर उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा मू.अ.कर दता� नभएको सँग ख�रद गरेकोले मू.अ.कर १३% ले ह�ने � ४६,०२०।
०० स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �.

४६,०२०

२१.६ नापी िकताव / काय�स�प� �ितवेदन : िवधालय �े� िवकास काय��म, काय��म काया��वयन पु��तका २०७५।७६ मा �थानीय तहले िवधालयमा भए
गरेका िनमा�ण काय�का कागजातह� भौितक सव��ण फारम, लागत अनुमान, स�झौता, मू�या�न �ितवेदन, नापी िकताव तथा काय� स�प� �ितवेदन
�ािवधकवाट गन� लगाई स�व��धत साइट इ�चाज�, िवधालयको �धाना�यापक तथा िवधालय �यव�थापन सिमितका अ�य� वा िवधालय िनमा�ण
सिमितका अ�य� समेतले �मािणत गरी �े�ता तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यस पा�लकावाट आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा संघीय सशत�वाट १५ वटा
िवधालयलाई आषाढ मिहनामा भवन िनमा�ण अनुदान � २,७२,८६,१०५।०० भु�ानी िदएको छ । आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा १५ वटा
िवधालयलाई अनुदान म�ये ७ वटा िवधालयको भवन िनमा�ण आषाढ मसा�त िभ�ै काय� स�प� भएको र वाँक� ८ वटा िवधालयको िनमा�ण काय�
स�प� नभएकोले अनुदान रकम � १,९१,८९,९६७।०० रो�का रहेको दे�खयो । आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा ८ िवधालय म�ये ६ वटाको काय�
स�प� भएको काया�लयले जानकारी िदएको छ । वाँक� दईु वटा रामनरेश यादव आ.मा.िव. रोिहणी ७ को अनुदान � १,००,००,०००।०० र �ीराम
�ा.िव. रोहीणी २ को अनुदान � ६,६५,३४९।०० को काय�स�प� नभएकोले हालस�म कुल अनुदान रकम � १,०६,६५,३४९।०० रो�का रहेको
पा�लकाले जानकारी िदएको छ । िवधालयमा भवन िनमा�णका लािग अनुदान िदएकोमा सो भु�ानीलाइ पु�याई गन� िनमा�ण काय�का कागजातह�
(नापी िकताव , काय� स�प� �ितवेदन) लेखापरी�णका �ममा पेश भएन । अत : उ� िनमा�ण काय�को नापी िकताव तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश
ह�नुपन� �....

१०,६६५,३४९

२२ िनयम िवप�रत बढी सुिवधा भु�ानी 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को दफा १४(२) मा ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा वाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था छ ।
२०७६/३/२४ को राजप�मा �कािशत पिहलो संसोधन ऐन, २०७६ बाट वडा अ�य� �यू ह�को खानेपानी तथा सरसफाई र मम�त संभार खच� �झिकएको छ । तर पा�लकाले २०७७
असोज दे�ख २०७७ पुस स�मको खानेपानी तथा सरसफाई खच� वापत सुिवधा �दान गरेको दे�खएकाले िनयमिवप�रत �दान ग�रएको �.५४००० स�ब��धतबाट असूल गनु�पन�

५४,०००
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पदा�धकारीको नाम वडा रकम

आिवद अ�ल पठान १ ८०००

सरोज कुमार पा�डेय २ ६०००

िवर वहादरु �े�ी ३ ८०००

तारानाथ यादव ४ ८०००

घन�याम �सहं �े�ी ५ ८०००

ई��मान चौधरी ६ ८०००

दखुनी था� ( का.वा ) ७ ८०००

ज�मा ५४०००

२३ 129 २०७८-३-२५ कम कर दा�खला 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार आयमा पा�र�िमक कर क�ी गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �वा��य चौक�को �यूनतम सेवा मापद�ड काया��वयन, सु�िढकरण तथा सिम�ा
काय��म संचालन वापत �ी रामनेवश �साद चौधरीलाई रकम भु�ानी गदा� पा�र�िमक कर वापत �. २१८५५ क�ी गनु�पन�मा �. १५६०० मा� क�ी गरेकाले कम रकम �. ६२५५
दा�खला गनु�पन�

६,२५५

२४ उपभो�ा सिमित दता� र प�रचालन

२४.१ उपभो�ा सिमित दता� ◌ः 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� 187 उपभो�ा
सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.88,54,933/- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित गाउँपा�लकाले दता� गरेर
�माणप� �दान गरेको भएतापिन िनजको नाममा धरौटी क�ा गरी ऐनको उ� �यव�थाअनुसार 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�ण समेत
नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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२४.२ 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 रहेको छ । पा�लकाले िविभ� �कृितका
उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गरेकोमा उपभो�ा सिमितले खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको 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 ।

२५ एकमु� पे�क�, �ोिभजनल सम

२५.१ �ोिभजनल सम वढी भु�ानी : गो.भौ. ९७।०७८।०२।२७ : �ोिभजनल समको आइटममा वी.ओ.�य ुमा उ�े�खत सीमा स�म पेश भएको स�कल
िवलको आधारमा भु�ानी िदनुपद�छ । ठे.नं. 04/NCB/RRM/2077/78 (ए एस पा�हीन�दन क��ट��सन) दगुा� म��दर तकु� �हा दे�ख च��कपुर
सडक कालोप�े गन� काय�को �थम रिन� िवल वापत � ८,२०,७०६।०० भु�ानी भएको छ । वी.ओ.�यू. मा �ोिभजनल सममा वीमा वापत �
३७,७६१।६५ को िवल भपा�इ पेश भएकोमा १,००,०००।०० भु�ानी भएको दे�खयो । �ोिभजनल समको आइटममा वी.ओ.�य ुमा उ�े�खत सीमा
स�म पेश भएको स�कल िवलको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा िवल भ�दा वढी � ६२,२३८।३५ भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम
स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पद�छ �.......

६२,२३८

२५.२ 97 २०७८-२-२७ �ोिभजनल समको आइटममा वी.ओ.�य ु मा उ�े�खत सीमा स�म पेश भएको स�कल िवलको आधारमा भु�ानी िदनुपद�छ । ठे.नं.

04/NCB/RRM/2077/78 (ए एस पा�हीन�दन क��ट��सन) दगुा� म��दर तकु� �हा दे�ख च��कपुर सडक कालोप�े गन� काय�को �थम रिन� िवल
वापत � ८,२०,७०६।०० भु�ानी भएको छ । �ोिभजनल समको �याव टे� वापत � ४०,०००।०० भु�ानी भएकोमा िवल पेश भएको छैन् । �याव
टे� गरेको िवल पेश गनु� पन� अ�यथा उ� रकम स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पन� � .....

४०,०००

२५.३ एकमु� पे�क� भु�ानी : गो.भौ. ४।०७७।११।२६ : ठे.नं. 01/NCB/RRM/2077/78 (Badki Amuwa – Chhotki Amunwa – Mainihawa

Road) को ख�रद स�झौताको SCC को GCC 57.1 मा The Advance Payment Shall be 20% and Shall be Paid in two equal

installments to the Contractor को �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को कवोल अंक � ८८,४३,०८१।०० रहेको छ । पा�लकाले पे�क�
वापत दईु िक�तामा १०%-१०% का दरले भु�ानी िदनु पन�मा एकमु� २०% ले ह�ने रकम � १७,००,०००।०० भु�ानी िदएको छ । ख�रद
स�झौताको प�रपालना भएको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था िवपरीत एकमु� पे�क� भु�ानी िदने काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

गो.भौ. १२।०७८।०३।३० : SCC को GCC 57.3 मा Deduction from payment certificates will Commence in the first certificate in
which the value of works executed exceeds 30% of the Contract Price. Deduction will be at the rate of 100% of the
respective Monthly IPC until such time as the advance payment has been repaid. provided that the advance payment shall be



https://nams.oag.gov.np29 of 33

completely repaid prior to the end of 80% of the approved contract period को �यव�था रहेको छ । �थम रिन� िवल वापत �
४७,६८,०७०।६३ भु�ानी ह�दाँ (कवोल अंकको ३०% भ�दा वढी) ख�रद स�झौता अनुसार � १७,००,०००।०० पे�क� फछ�यौट गरी भु�ानी
िदनुपन�मा पे�क� फछ�यौट गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार पे�क� फछ�यौट नगरी भु�ानी िददा िनमा�ण �यवसायलाई लाभ पु�े
दे�ख�छ । सरकारी रकम खच� गदा� ख�रद स�झौताको प�रपालना गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२५.४ नापी िकताबः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) को ख�ड ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल
वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट बुक) मा उ�ेख वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले मेजरमे�ट बुकलाई लुज �सटको �पमा तयार गरी रकम भु�ानी ग�रने िवलमा
संल� रा�नेत गरेकोले दो�ो तथा सो भ�दा पछाडीको रिनङ िवल भु�ानीमा नापी िकताब अनुसारको खच�, क�ी र खुद भु�ानी रकम िभडान गन�
सिकने अव�था रहेन । यसबाट अिघ�ो रिनङ िवलको भु�ानी कटाउन छुट ह�न गई दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको छ । अतः दईु वा दईु
भ�दा बढी रिनङ िवल ह�ने िनमा�ण काय�को रिनङ िवलको अिनवाय� �पमा नापी िकताब (Measurement BooK) वा अ�त�रम भु�ानी �माणप�
(IPC) तयार गराई िनमा�ण काय�को नापजाँचलाई द�ु�त र �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

२६ कर तथा शु�क असुली 
िशष�क फरक पारी रकम ज�माः एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ अनुसार �ा� ह�ने राज� व स�ब��धत िशष�कमा ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेको छ जसअनुसार
�थानीय तह वा मु�य अिभबृि� कर नला�े व�तुको कारोबार गन� साव�जिनक सं�थाले संकलन/दा�खला गन� मु.अ.कर राज� व िशष�क नं.33317 (बेदता�वालबाट गन� संकलन) बाट
आ�त�रक राज� व काया�लयले तोकेको खातामा ज�मा गनु�पद�छ । यस �थािनय तहले िन�नबमो�जमको पाट�ह�बाट िविभ� आय ठे�कामा मु�य अिभबृि� कर बापत �ा� गरेको रकम
राज� व शीष�क नं.33314 मा ज�मा गरेको पाईयो । पा�लकाले संकलन गरेको राज�व स�ब��धत शीष�कमा काया�लयको नामबाट नै दा�खला गनु� पद�छ ।

पाट�को नाम ज�मा ह�नुपन� िशष�क ज�मा भएको िशष�क रकम

एिशयाली क��ट��सन ए�ड सिभ�सेस 33317 33314 53560

ईमलावती िगरी स�लायस� 33317 33314 70850

�यू यदवंुशी स�लायस� 33317 33314 228842

िशतल िनमा�ण सेवा �ा.�ल. 33317 33313 167570

ज�मा 520822
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२७ अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२) (घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू (C=A-
B)

61853813 722191 61131622

२८ यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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�स.नं आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा बे�जु फ�य�ट । स�परी�णको आधार स�परी�ण

१ 2076/77 85 दोहोरो भ�ा खच� लेखेको दा�खला �माण पेश गरेकोले संपरी�ण 2550

२ 2076/77 86 दोहोरो भ�ा खच� लेखेको िन�नानुसार �यि�को दा�खला �माण पेश भएकोले
संपरी�ण

15625

नामथर रकम

र�ीदेवी चौधरी 3125

मिनषा चौधरी 3125

साधु ह�रजन 3125

राधे�याम चमार 3125

सुज�मित कहार 3125

ज�मा 15625

३ 2075/76 20.9 घटी भाडाकर क�ी गरेको उ� रकम बराबरको नागे�� कुमार िम�ले दा�खला �माण
पेश गरेकोले संपरी�ण

4861

४ 48 खच�को मापद�ड िवपरीत
भु�ानी �लएको

�जते�� यादवको दा�खला �माण पेश । 7650

� 20.7 का�छा कोहारले स��ौतामा
उ�ेख गरेकोभ�दा बढी भु�ानी
�लएको

बँैक दा�खला �माण पेश । 101235

६ 48 सुिनल यादवले खच�को
मापद�ड िवपरीत भ�ा �लएको

बँैक दा�खला �माण पेश । 8925

7 53 हैदर अलीले �िश�क भ�ा उ� रकम बँैक दा�खला भएको �माण पेश 5950
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न�स भ�दा बढी �लएको

8 57 थप िनकासा भएको रकम पु�ी
गन� �माण पेश भएकोले असुल
गनु�पन�

�ी पशुपित आ.िव. �थम चौमा�सक माग फारामअनुसार
�.1013197/- तलब माग गरेकोमा �थम चौमा�सकमा
पिहलोपटक �.638996/- मा� िनकासा भएकोमा नपुग
रकम �.374201 िव�ालयको िनवेदन र माग
फारामअनुसार नै पठाईएको पाईएकोले संपरी�ण

374200

9 58 चरनलाल पुरीले न�सभ�दा बढी
�िश�क भ�ा �लएको

उ� रकम बँैक दा�खला भएको �माण पेश 3060

10 2076/77 66 वडा काया�लयमा संकलन गरेको
राज� व म�जु यादवले बँैक
दा�खला नगरेको

उ� रकम बँैक दा�खला भएको �माण पेश 15700

11 67 िन�नानुसार �यि�ह�ले
संकलन गरेको राज� व समयमै
बँैक दा�खला नगरेको

िन�नानुसार �यि�ह�को उ� रकम बँैक दा�खला भएको
�माण पेश

180710

नामथर रकम

लव बहादरु घत� 33590

धनकुमारी पा�डे 5420

बलीराम चौधरी 26549

िवमल कुमार चौधरी 23386

सर�वती खनाल 59394

अशोक कुमार कहार 32371

ज�मा 180710

12 85 लव बहादरु चौधरीले संकलन उ� रकम बँैक दा�खला भएको �माण पेश 1725
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गरेको राज� व समयमै बँैक
दा�खला नगरेको

ज�मा 722191

२९ अ�ाव�धक बे�जुको अव�था
यस पा�लकाको 2077।78 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

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)
61853813 722191 18264625 0.0 79396247


