
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

देवदह नगरपातलका 
 रुपन्देही 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा̧  दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

देवदह नगरपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

६१ ३० २४०१९ ० ० ० ६१ ३० २४०१९ ४३९४ १३३१३ ३२३२ ० ० २०९३९ ३०८० 

                                      
 

 

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 ७३१७० ० ९७२६ ६३४४४ ० २४०१९ ८७४६३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : देवदह नगरपा�लका, �प�देही , देवदह नगरपा�लका , �प�देही

काया�लय �मुख िड�ीराज बे�वासे २०७७-१०-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िपता�बर पा�डे २०७७-५-१०

काया�लय �मुख ह�रद� कंडेल २०७७-४-१

लेखा �मुख िनरज पौडेल २०७७-८-११

लेखा �मुख कृ�ण �साद �वाली २०७७-४-१

बे�जु रकम २४,०१९,२०७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १६,७३,३५,८५८.३९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५०,८४,५२,५४० चालु खच� ३८,५४,८०,४१८.४२

�देश सरकारबाट अनुदान ५,०५,३५,२३८ पँूजीगत खच� २८,०९,९६,३६२

राज�व बाँडफाँट १६,४५,०६,२५३.७९ िव�ीय/अ�य �यव�था १७,३७,८१,४५२.१७

आ�त�रक आय ६,५७,६४,०४१.२

अ�य आय १०,२९,६५,१३०.३५

कुल आय ८९,२२,२३,२०३.३४ कुल खच� ८४,०२,५८,२३२.५९

बाँक� मौ�दात २१,९३,००,८२९.१४
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१ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस देवदह नगरपा�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� देवदह नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त १२ वडा, ६५ सभा सद�य, १२६.९५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५३५२३ 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 ।
�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम
१ गत वष�को िज�मेवार� १६७३३५८५८.३९ १ चाल ुखच� 385480418.42

क) नगद २ पूँजीगत खच� 280996362

ख) बैक संिचत कोष १५२२१८५१६.८९

घ) ब�कमौ�दात धरौट� खाता ९६८६९५५

ग.) कोष खाताको बैक मौ�दात ५४३०३८६.५
३ �वि�य �यव�था भ�ुानी 173781452.17

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 230270294.99 क) अनुदान �फता� 107028991.17

क) आ�त�रक राज�व 65764041.2 ख) धरौट� �फता� 6961493
ख) राज�व बाँडफाँड 164506253.79 ग) �वभा�य कोष

खाताबाट �ा�सफर खच�
36500301

घ)�वपद �यव�थापन कोष
खच�

23290667

ग) अ�य आय ४ लगानी
३ �वि�य ह�ता�तरण संघ 508452540 ऋण लगानी

क) �वि�य समानीकरण अनुदान 152900000 शेयर लगानी
ख) सशत� अनुदान 339652540 अ�य लगानी
ग) समपूरक अनुदान 15900000 ५ धरौट� �फता�
घ) �वशेष अनुदान ६ जन�मदान �फता�

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 50535238 ७ कोष �फता�

क) �वि�य समानीकरण अनुदान ५६७०००० ८ मौ�दात
ख) सशत� अनुदान १७८५०००० क) ब�क मौ�दात 219850829.14
ग) समपरुक अनुदान १९०२४००० ख) संिचत कोष मो�दात 167970818.29
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ग) �व�वध कोष खाता 460902.5
घ) कम�चार� क�याण
कोष खाता

4000000

घ) �थानीय तह �कोप
�यव�थापनकोष

1039582.5

�) �वभा�य कोष खाता 33651252.75
घ) �वशेष अनुदान ७०००००० ९ शसत� अनुदान �फता�
(�) अ�य अनुदान 991238

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० गत बष�को बढ� अ�या

६ अ�य ११ जन�मदान मौ�दात

क) �े�ीय शहर� �वकास योजना १२ धरौट मौ�दात 12178273.1
ख) सडक बोड� नेपाल १३ म�हला तथा वाल �वकास

कोष खाता
550000

ग) पय�टन बोड� नेपाल
घ) एन एन एस ड�ल ुए

७ �व�भ� कोषतफ� को आय 103515130.35

८ जनसहभा�गता (नगद)

९ �वषयगत �नकायबाट �ा�

१० धरौट� आय 9452811.1

११ म�हला तथा वाल �वकास कोष
खाता

550000

१२ �थानीय तह �कोप
�यव�थापनकोष

२२२६०७६�.�

१३ �वभा�य कोषमा �ा� रकम 70151553.75

१४ �व�वध कोष आय 100000

१५ कम�चार� क�याण कोष आय 1000000

ज�मा 1060109061.73 ज�मा 1060109061.73

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
:
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४ स�प�� संर�ण

४.१ �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 । पा�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 ।

४.२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण -�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक
स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/

अिभलेख रा� नु पद�छ ।

५ िव�ीय िववरण
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५.१ 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 िववरणअनुसार बािष�क �.   २८ करोड ९ लाख ९६ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.१ करोड २९ लाख ९४
हजार अथा�त ४.६२ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.६ करोड ५३ लाख ७२ ,अथा�त २३.२६ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.२० करोड २६ लाख २९ हजार मा�
अथा�त ७२.११ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ। यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.१५ करोड ३१ लाख ९० हजार अथा�त ५४.५१ �ि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 ।

५.२ क�याण कोष– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� राज�व
वाँडफाडबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.१०००००० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको
दे�खएन । नगरपा�लकाले कानूनको �यव�था ग�र कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गनु�पद�छ ।
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५.३ ि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 ।
• �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दातमा फरक दे�खएको छ ।पा�लकाले ब�क समायोजन िहसाब अनुसार चेक सा�न वाँक� रहेको कारण
पेश गरेको 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 । �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 ।

६ आ�त�रक िनय��ण �णाली

६.१ 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 ।
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• 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।
• 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 ।
• 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• 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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६.२ 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 ।

६.३ �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 ।

६.४ 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 ।

�म भौचर
न�बर
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७ ख�रद �यव�थापन

७.१ 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 ।

७.२ 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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७.३ 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 ।

८ पदा�धकारी सुिवधा

८.१ 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 �.४४१००००/-, टे�लफोन तथा मोवाइल
�.२०७००००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.१९८००००/-, सम�वय तथा सहजीकरणमा �.३२२८०००/-, अित�थ स�कारमा �. १०२००००/-,

खानेपानी र सरसफाईमा �.१२००००/-, र चाडपव� खच�मा �.५४५०००/- समेत �.१३३७३०००/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
काया�लयले उि��खत अनुसारको �.१३३७३०००/- 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 ।

८.२ िविवध खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(३) अनुसार खच�को पु��ाई ह�ने �माण, कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
नगरपा�लकाले िविवध खच� अ�तरगत यसवष� नगरपा�लकाका लािग �.२१ लाख खच� गरेको छ । िविवध खच� िशष�कमा खच� गरेकोमा खच�को िवल पेश भएको
भएतापिन खच� गनु�पन� आधार सिहतको �माण संल� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को �प� उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी खच� भु�ानी िदने प�रपाटीमा
िनय��ण ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
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८.३ 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� �. ५ लाख आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छ । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९ पे�क� वाँक� 
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 �याद नाघेको पे�क�को िन�नानुसार िववरण तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क�
फ�यौट गन� पन� �

� स पे�क� �लनेको नाम रकम कैिफयत

१ हक� वहादरु दानी ४८०००० �याद नाघेको पे�क�

२ �ी �सतामा िव १८००००० �याद नाघेको पे�क�

३ केरवानी मािव ८००००० �याद नाघेको पे�क�

मोिवलाइजेशन पे�क�

� स पे�क� �लनेको नाम रकम कैिफयत

१ अिभय�ता क��ट��सन �ा �ल १८४८००० मोिवलाइजेशन पे�क�

२ कोरल िनमा�ण �ा �ल ७७००० मोिवलाइजेशन पे�क�

३ भुसाल िनमा�ण सेवा ८१४००० मोिवलाइजेशन पे�क�

४ ओम स�यसाई(िभम�योित।ओम इ��ाटेक जे िभ) ११८९५००० मोिवलाइजेशन पे�क�

३,०८०,०००
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५ एम आर कृशभ िनमा�ण सेवा जे िभ १६०००००० मोिवलाइजेशन पे�क�

७ कोरल िनमा�ण सेवा ६००००० मोिवलाइजेशन पे�क�

१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र
�थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम
ह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १५४ जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत
१३१ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार िविभ� २३ पदह� �र� दे�ख�छ ।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा
िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । �र� पदह� पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१०.२ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले कमचा�रीह�को तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । पा�लकाले तलबी �ितवेदन पास ग�र खच� ले� नुपद�छ ।

१०.३ 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� �.४३४०७५५/- �ो�साहन भ�ा खच�
गरेको िनयिमत नदे�खएको �

४,३४०,७५५

११ आ�त�रक आय
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११.१ �यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन�
�यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत � २५२०९८० कर संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को
अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा
रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

११.२ �ाकृितक �ोत उ�खनन काय�योजनाः �देश नं.५ निदज�य पदाथ� �यव�थापन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ४ अनुसार ��येक �थानीय तहले उ�खनन र स�लन गन�
ह�ने र नह�ने �े�, नदीज�य पदाथ� उपल�ध ह�ने नदी, खोला, खो�सी, खहरे तथा नदी उकास �े�को िववरण र उपल�ध ह�नस�ने अनुमािनत वािष�क प�रमाण, पूवा�धार
िनमा�णको लािग चािहने प�रमाण र �ोतको उपल�धता, भ�डारण वा घाटग�ी �थल, िब�� िवतरणको �ि�या, स�लनको िव�ध र �योग ह�ने मेिशनरी औजार, �ा� ह�ने
अनुमािनत आ�दानी लगायतका िबषयह� समावेश गरी नदीज�य पदाथ� उ�खनन, स�लन घाटग�ी र िब�� िवतरण स�ब�धी काय�योजना बनाउनु पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले यस बष� निदज�य पदाथ� उ�खनन गरेकोमा ऐनले िनधा�रण गरे बमो�जमको काय�योजना तयार गरेको पाइएन । समयमा नै काय�योजना तयार गरी वातावरणीय
अ�ययन �ितवेदन अनुसारको प�रमाणमा निदज�य पदाथ�को उ�खनन,घाटगि� र िनकासी गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

११.३ हाटबाजर ठे�काः नगरपा�लकाको आ.व. २०७७।७८ मा म�लेबारे हाटवजार ठे�का संचालन स�झौता वुदा नं ४ अनुसार कुनै पिन कारणले वजार नलागेमा �ितपुित�
दावी गन� नपाइने ग�र स�झौता गरेको छ । म�लेवारे हाटवजार ठे�का स�झौता अनुसार ठेकेदार �ी किपलदेव जघा�ले िमित २०७७।१२।३० मा � ६४२४२ मा
कबु�लयत �लएको दे�ख�छ । स�झौता िवप�रत नगरकाय�पा�लकाले वजार संचालन ह�न नस�ने कारण देखाइ िनजलाइ � ४९४१६ िफता� िदने िनण�य गरेको छ ।
स�झौता अनुसार �ितपूित� नपाउने अव�थामा पिन रकम िफता� िदएको ठेकेदार किपलदेव जघा�वाट असुल गनु�पन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

११.३.१ किपलदेव जघा�वाट ४९,४१६

४९,४१६
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११.४ 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 । राज�व र�सद र�
राज� व परामश� सिमितमा छलफल प�चात काया�लय �मुख र लेखा �मुखले स�याउने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

१२ 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 देवदह आदश� 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

१३ िश�क दरब�दी 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 केरवानी मा िव जसमा िश�कको दरब�दी २५ जना र पदपूत� पिन २४ जना रहेको छ भने सबैभ�दा कम दरब�दी भएको िवधालय कामधेनु गु�कुल रहेको छ
जसमा िश�कको दरब�दी ० 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 ।

िवधालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूत� पदपूत� म�ये करार िवधाथ� सं�या

साईबाबा िवधािपठ आ िव २ २ ० ५८

स�दीप आ िव ३ ३ ० ६२

उदय आ िव ३ ३ २ ३४

�म भौचर
न�बर
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�यास आ िव ३ ३ १ ७८

जनक�याण आ िव २ २ ० ४३

का�लका आ िव २ २ ० ८५

शा��ति�य आ िव ३ ३ ० ८२

फुलवारी आ िव ३ ३ १ १०८

ल��म आ िव २ २ २ ९५

पेटविनया आ िव २ २ १ ७४

सुकु�धरादेिव आ िव ३ ३ ३ ९२

मदरसा इ�लािमया ० ० ० ११०

कामधेनु गु�कुल ० ० ० १८

सर�वित आ िव ५ ५ ० ८५

कोटिह आ िव ६ ६ ० १२५

जनता आ िव ८ ८ ४ २६९

शंकर आ िव ७ ७ २ ३२१

देवदह मा िव १७ १७ १२ ७५०

केरवानी मा िव २५ २४ ५ १२८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जनि�य मा िव १५ १५ ३ ५६९

�ान�योित मा िव ६ ६ २ २४१

�सता मा िव ११ ११ ६ ७४८

जनता मा िव ८ ८ २ ३७४

यगु�योित मा िव १६ १६ १० ७९१

महामाया भवानी मा िव २१ २१ ३ ७१४

सर�वित मा िव ९ ९ ५ ३५८

खडग मा िव १२ १२ २ ४४३

भिव�य िनमा�ण मा िव २० २० ११ ७९७

�सङगटन मा िव १७ १६ १२ ९१९

�गित मा िव १० १० ४ ५६७

ज�मा २४१ २३९ ९३ १०२९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np19 of 56

१४ समािनकरण अनुदानबाट िश�कको तलब 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा वापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई
िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७६ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत
िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका ७ वटा िवधालयह�मा १२ जना िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट जनिह � २५००० का दरले �.

४०२००००।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो । दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� त नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गरी अनुदान िदने �यव�था ह�नु
पद�छ ।

१५ िनशु�क पाठयपु�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 अ�धकांश िवधालयको ख�रद िबल राखेको छैन र राखेका
ख�रद िबल पिन सकल राखेको पाईएन । पा�लकाले जनाए अनुसार अ�धकाशं िवधालयह�को पा�पु�तकको रकम अपुग रहेको जनाएको छ ।

१६ कानून िनमा�ण र काय��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 २४ वटा ऐन, २ वटा िनयमावली, २० काय�िव�ध लगायत ५४ वटा कानुन िनमा�ण
गरी काया��वयनमा �याएको छ। तसथ� आव�यक कानूनह� िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१७ �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� ७५ र यो बष� थप भएको गरी कुल १६२ िववाद दता� भएकोमा ४५ वटा मा� मेलिमलापबाट, ३० वटा
अदालतबाट, ३ वटा उजुरी िफता� र १ वटा खरेजी गरी ७९ फ��यौट भएको र ८३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 २६ 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 ।

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 सिमित 

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 ।
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२१ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 63099540 29050415 46.03

सामा�जक �े� 381289300 288417315 75.64

पूवा�धार िवकास �े� 338752700 197703468 58.36

वातावरण र िवकास 15800000 8884531 56.23

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 26303000 5796509 22.03

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 156497000 136669541 87.33

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये काय� स�ालन तथा �शासिनक खच�मा सबैभ�दा बढी ८७.३३ �ितशत र सबै भ�दा घटी िव�ीय
�यव�थापन र सुशासन �े�मा ८५.४६ �ितशतबजेट िविनयोजन गरेको दे�ख�छ ।

२२ अिभलेख र �ोत न�सा�न 

�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 पूजीगत खच� 
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 िशष�क कुल रकम चौमा�सक खच� ( � हजारमा )

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक असार मिहना

चालुतफ� ३८५४८० ११५८२८ ९८०९६ १७१५५५ ९३१९०

पूजीगत तफ� २८०९९६ १२९९४ ६५३७२ २०२६२९ १५३१९०

ज�मा ६६६४७६ १२८८२२ १६३४६८ ३७४१८४ २४६३८०

�ितशत 19% 25% 56% 37%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगत खच�तफ�  वािष�क �.    २८ करोड ९ लाख ९६ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. १ करोड २९ लाख
९४ हजार अथा�त ४ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ६ करोड ५३ लाख ७२ हजार, अथा�त २३ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. २० करोड २६ लाख २९ हजार
मा� अथा�त ७२ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ। यसरी नै असार मिहनामा मा� �. १५ करोड ३१ लाख ९० हजार अथा�त ५४ �ि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 

२४ जो�खमको पूव�तयारी 
पा�लकाले कोिभड १९ को संभािवत लहरको आँकलन र पूव�तयारी स�ब�धमा िविभ� काय�ह� गरी खच� लेखेको दे�ख�छ । जसमा ��वक िटम गठन गरी १२ वटा वडामै
कोरोना स�ब��ध �चार �सारका लािग � १२७२८७ खच� गरेको र अ�थािय कोरोना अ�पताल �थापनाका लािग � ५१२६४१ खच� गरी ज�मा पूव�तयारीका लािग �
६३९९२८ खच� लेखेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ कोिभड आ�दनी र खच� 
कोिभड १९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को मसा�त स�म आ�दानी �. २,३२,९०,६६७।- �ा� गरी �.

२,३२,९०,६६७।- खच� गरेको छ भने खच�तफ�  �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन र आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापनमा सबैभ�दा बढी खच� गरेको
दे�ख�छ । जसको िववरण देहायअनुसार रहेको छ ।

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

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोषबाट राहात िवतरण १४८०५००

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

५६६५०००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन
भएको

४८००००० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन ५००००००

संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० जनशि� प�रचालन ३३९७९५५

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

३०३४०००

अ�य �ोतबाट �ा� १७४९०६६७ �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ११९००००

अ�य शीष�कमा भएको खच� ३५२३२१२

बाँक�

ज�मा २३२९०६६७ ज�मा २३२९०६६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 56

२६ जो�खम भ�ा 
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 छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार कोिभड १९
माहामारीमा ��य� संलगन रहेका �वा��य �े�का कम�चारीह�लाई �ो�साहन �व�प ४५ जना �वा��य किम�ह�लाई जो�खम भ�ा � ३३९७३५४.६६ र १२ जना
सुर�ाकिम�लाई जो�खम भ�ा � ९५७८९२ गरी ज�मा जो�खम भ�ामा � ४३,५५,२४६.६६ खच� लेखेको पा�लकाले जनाएको छ । तसथ� जो�खम भ�ा स�ब��ध
आदेशको पालना गरे नगरेको बारे यिकन गन� सिकएन ।

२७ �वारे�टीन र आईसोलेशन �यव�थापन 

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार १ वटा मा� आइसोलेशन से�टर देवदह अ�थायी कोरोना अ�पताल रहेको जसमा दिैनक १० जनाको �मता कुल ब�नेको
सं�या १०९ जना र ज�मा लागत खच� � ३५७२५१ जनाएको दे�ख�छ । �यसतै, �वारे�टीन र हो��डङ से�टर �यव�थापनमा िन�न बमो�जम खच� गरेको दे�ख�छ ।

�स 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 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

१ नेपाल मगर संघ ३५ २० १०९ ५६९४४२

२ नेपाल रेड�स सोसाईटी मिहलाह�को लािग १० १२ ३५ ५५७७१

३ जनि�य वन सामुदाियक भवन ३५ ३० ११० २६५७३६

४ जनजाित महासंघको भवन ४० ३७ १४९ १७४५४१

ज�मा १२० ९९ ४०३ १०६५४९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ राहत साम�ी ख�रद र िवतरण 

पा�लकाले आ.व.२०७७।७८ मा समेत राहत िवतरण काय�लाई िनर�तरता िदएको दे�ख�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चामल, दाल, तेल, नुन
लगाएतका साम�ी पटक पटक गरी � १४,०७,६०० मु�य बराबरको राहत साम�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ । यस स�ब��ध थप िववरण िन� बमो�जम रहेको रहेको पाई�छ
।

राहत सा�गीको नाम प�रमाण इकाई दर रकम िवतरण प�रमाण

चालम १०८०० ५२ ५६१६०० १०८००

दाल १८०० १५० २७०००० १८००

नुन १८०० २० ३६००० १८००

तेल १८०० २८० ५०४००० १८००

साबुन १८०० २० ३६००० १८००

ज�मा १४०७६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ ि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 पटक पटक सोझै ख�रद गरी खच� गरेको रकम � १२,०९,००० दे�ख�छ । ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ ।
काया�लले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयनमा �यान िदनुपछ�  । यस
स�ब��ध थप िववरण िन�न बमो�जम रहेको छ ।

ख�रद िववरण आपूित�कता�को नाम स�झौता रकम आपूित� गनु�पन� िमित आपूित� गरेको िमित आपूित�भएको सामानको मु�य ख�रदिव�ध

पे�रलाइल २००००० २००००० सोझै ख�रद

इ.िप.सेट ५४०००० ५४०००० कोटेशन

सज�कल ड�म ५०००० ५०००० सोझै ख�रद

पला��टक कुस� र टेबल ४१९००० ४१९००० दरभाउ प�

ज�मा १२०९०० १२०९०००

३० बह�उ�े��यय सभाहल िनमा�ण 

देबदह नगरपा�लकाको वडा नं ७ िशतलनगरमा बह�उ�े�यीय सभा हल िनमा�ण गन� शु� लागत अनुमान � ५१३६३७९६।०० भए अनुसार ठे�का नं ५।०७४।७५ बाट
छनौट भएको एम एस �स एम माँ गायि� जे िभ �प�देहीले कबोल गरेको � ४८५९४५३७।०० भई िनमा�ण कामको भे�रएशन प�चात लागत अनुमान � ५७१८८९१४।
०० भए अनुसार भे�रएशन प�चात कबोल अंक � ५४१८५१०१।०० कायम भएको दे�खयो । सो िनमा�ण काम गन�को लािग िमित २०७८।२।१४ (�याद थप समेत)

२२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�म स�प� गन� गरी िमित २०७५।४।१४ मा स�झौता गरेकोमा यस वष� िनमा�ण काम स�प� गरी चालु वष� अ��तम रिन� िबल वापत � ८३३२३७०।०० भु�ािन भइ
कुल � ५३२८५९६८।०० भु�ानी भएको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन ।
(१) बह�उ�े�यीय सभा हल िनमा�ण ग�रएकोमा सो हलले चच�को ज�गा गाउँपा�लकाको नाउँमा नरिह ऐलािन ज�गा भएको जानकारी िदएको र सो भवन बनेको ज�गाको
ज�गाधिन �माणपूजा� लेखापरी�णमा पेश भएन । उ� भवनको िमित २०७८।९।१५ गते िनरी�ण गदा� सो भवन पा�लकाले काया�लय �योजनमा �योग गरेको िनमा�ण
भएको ३ वटा �लकम�ये एउटा �लकको मा�थ�ो तला लु��बिन िब�विब�ालयले �योग गरेकोमा बाँिक सबै िनरी�णको समयस�म खा�ल रहेको पाइयो । नगरपा�लकाले
ठूलो रकम खच� गरेर िनमा�ण गरेको सो भवन �योग िबिहन भई लगािनको सदपुयोग भएको पाइएन । िनमा�ण भएको भवन रहेको ज�गा ऐलािन भइ पा�लकाको नाउँमा
ज�गाधिन पूजा� नभएको कारण घर भाडामा लगाउन सूचना �काशन लगायतका सम�या ह�न स�ने दे�ख�छ । यसथ� नगरपा�लकाले बजेट लगािन गदा� �ितफल �ा� ह�ने
वा जनताह�लाइ सेवा सुिबधा िदन सिकने खालको ह�नुपन� तथा लगानी गरी सिह सदपुयोग ह�ने योजनामा बजेट िबिनयोजन गरी काया��वयन गनु� गराउनु पद�छ ।
(२) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एज िब�ट ड� ई�
तयार गरी पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । सभाहल िनमा�ण स�प� भएको िमित २०७८।२।९ मा भई अ��तम रिन� िबल भु�ािन िददाँ एज िब�ट ड� ई� वापत मू अ कर
समेत � २२६००।०० भु�ािन भएको भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले पेश नगरेकोले सो रकम भु�ािन िदन निम�ने � ......

(३) भे�रएशन आदेश: 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� �यव�था रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले भे�रएशन आदेश ��वकृितको
लािग िमित २०७७।१।२४ मा िनबेदन िदएकोमा पा�लकामा दता� नभएको िमित २०७७।८।२६ मा िबशेष� सिमित गठन भइ सो सिमितले िमित २०७७।९।२ गते
�ार��भक िडजाइनमा भूई तला र अ��तम तला (छत) िप �स �स छुट ह�न गएकोमा हाल गनु�पन� दे�खएकोले िब ओ �यू को आइटम नं ३.१ को प�रमाण ब�न गएको र सो
को दर नेगोसेशन गनु�पन� �ितबेदन पेश भएको पाइयो । यसरी सभाहलको शु� स�झौता रकम � ४८५९४५३७।०० मा � ५५९०५६४।०० थप गरी शु� स�झौता
रकमको ११.५० �ितशतले बृि� भइ � ५४१८५१०१।०० मा स�प� ह�ने गरी नगरकाय�पा�लकाको िमित २०७७। ९।२४ को ९० औं बैठकबाट भे�रएशन आदेश
��वकृत भएको दे�खयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय अनुसार छन ।

�ार��भक िडजाइनमा भुइ र अ��तम तलामा िप �स �स छुट भएको भिन भेरएशन आदेश भएको पाइएकोले लागत अनुमान तथा स�झौता गदा� सो काम गन�
गराउनु पन� भ�े ह�दा ह�द ैसो आइटम पूव� अनुमान लगाउन नसिकने भ� िम�ने नदे�खएको ह�नाले भे�रएशन आदेश िनयमस�मत भएको पाइएन । साथै अ��तम
तला अथा�त छतमा िप �स �स गनु�पन� आइटम छुट ह�न गएको भिन भे�रएशन आदेश जारी गरेकोमा छतमा िप �स �स गन� काम आवा�यक हो वा होइन र
आवा�यक हो भने सो आइटम छुट ह�न गएको �थयो वा �थएन यिकन ह�न सिकएन । सभाहलको ३ वटा �लकको छतमा िप �स �स ५१.७५ घ.िम. भे�रएशन गरी
आइटम थप भए अनुसार �ित घ.िम.� १००००।०० ले ह�ने मू अ कर समेत � ५८४७७५।०० को भु�ानीको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी पु�� याई सिहत
थप �ययभार पन� गएको होइन भ�े �माण पेश ह�नुपद�छ ।
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भे�रएशन आदेशमा प�रमाण घटेको र बढेको स�पूण� आइटमह� �ािब�धक कारण खुलाई भे�रएशन आदेश ��वकृत गनु�पन�मा बढेको आइटमको मा� कारण
खुलाइएको र भे�रएशन ��वकृत गरेको िनयमस�मत पाइएन ।
आइटम नं ३.१ एम १० �समे�ट क���ट १:३:६ को िब ओ �यू को प�रमाण भ�दा बढी प�रमाण १२९.९४ घ िम को �ित घ िम � २००००।०० ले मू अ कर
समेत � २९३६६४४।०० िमित २०७७।१।२४ गते (२०७७।१।२४ मा भे�रएशन आदेश ��वकृितको लािग िनमा�ण �यवसायीले िनबेदन िदएकोले सो आधारमा
आइटम नं ३.१ को � २९३६६४४।०० भु�ािन भएको) भु�ािन िदएको र भे�रएशन आदेश ��वकृित तथा सो आइटमको दर नेगोसेशनबाट �ित घ िम �
१००००।०० तय भएको कारण िमित २०७८।३।३० गते अथा�त एक वष� प�चात िनमा�ण �यवसायीबाट क�ा गरेको दे�खदा पा�लकाले भे�रएशन आदेश
��वकृत नगरी शु� कबोल अंकको दररेटमा भु�ािन िदएकोले � २९३६६४४।०० को १० �ितशत �याज � २९३६६४।०० पा�लकाले यिकन गरी असुल
गनु�पद�छ ।
देबदह नगरपा�लकाको वडा नं ७ िशतलनगरमा बह�उ�े�यीय सभा हलको केिह काम गन� आ�थ�क वष� २०७३।७४ मा उपभो�ा सिमतबाट काम गन� गरी �
७४५५३११।०० को लागत अनुमान ��वकृत गरी सोिह वष� � ५१५५९६४।०० को �ािब�धक मू�यांकन पेश भएकोमा � ५०२८८५८।०० उपभो�ालाई
भु�ािन भइसकेको अव�थामा उपभो�ाबाट रा�ो र गुण�त�रय काम नभएको तथा सभाहल स�पूण� िनमा�ण गन� उपभो�ाबाट िनमा�ण स�भव नह�ने जनाइ आ�थ�क
वष� २०७५।७६ मा बोलप�को मा�यमबाट छनौट भएको एम एस �स एम माँ गायि� जे िभ �प�देहीबाट गराई भे�रएशन � ४६९१४३१।०० समेत �
५३२८५९६८।०० भु�ािन भएको पाइयो । यसरी उपभो�ाको यो�ता र �मता भ�दा बढीको काम उपभो�ाबाट गराउन खो�जएको एवम उपभो�ाबाट गराउदा
�ित�पधा� नह�ने ह�दाँ पा�लकालाइ बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ । यस सभाहल िनमा�णको लािग उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायीले धेरै आइटमका
कामह� दबैुले गरेको दे�खएको एवम उपभो�ा सिमितबाट काम गराइ भु�ािन िदएको रकमको हाराहारीमा िनमा�ण �यवसायीलाई भे�रएशन आदेशबाट थप गरी
भु�ािन िदएको ह�दाँ काममा दोहोरोपना भएन भ� सिकने आधार दे�खएन । उपभो�ा सिमितबाट भएको काम गुण�तरीय र तोिकएको िडजाइन अनुसार गराउन
नसकेकोले सो कामलाइ भ�काइ पुन िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको ह�न स�ने दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले यस स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी काममा
दोहोरोपना नभएको पुि� ह�ने आधार �माण पेश गनु�पद�छ ।
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३१ पानबारी खेल मैदान 

देबदह नगरपा�लकाको वडा नं ५मा रहेको पानवारी खेल मैदान िनमा�ण गन� ठे�का नं १४।०७५।७६ रहेको उ� कामको � ८५१४२७८।०० को लागत अनुमान भएको
काम बोलप�को मा�यमबाट छनौट भएको शा�वत क��ट��सन मकवानपुरसँग � ५७२६९४५।०० मा िमित २०७६।३।१० मा स�झौता भएकोमा आ�थ�क वष�
२०७६।७७ मा �थम रिन� िबल वापत � २२८६९३९।०० भु�ािन भएकोमा यस वष� � २७७९०४१।०० गरी हालस�म � ५०६५९८०।०० भु�ािन भएको दे�खयो
।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन ।
(१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० को उपिनयम १ र ६ मा �याद थपको लािग िनमा�ण �यवसायीले २१ िदन अगाव ैसमयमा काम गन� नस�नुको
कारण सिहत िनबेदन दता� गनु�पन� �याद थप बढीमा शु� स�झौता अव�धको ५० �ितशतमा� थप गन� सिकने �ावधान रहेको छ ।खेल मैदान िनमा�ण कामको शु� �याद
िमित २०७७।२।२२ स�म भएकोले शु� �याद ११ मिहना १२ िदन भएकोमा िनमा�ण �यवसायीको �याद थप िनबेदन िबना नगरसभाबाट िमित २०७७।२।२३ दे�ख
२०७८।३।३० स�म अथा�त १ वष� �याद थप गरेको शु� स�झौता अव�धको १०६ �ितशत �याद थप गरेको दे�खएकोले नगरसभाले ख�रद िनयमावली २०६४ को
प�रपालना नग�र �याद थप गरेको िनयमस�मत भएन । साथै िनमा�ण �यवसायीले �याद थपको लािग िनबेदन समेत पेश गरेको छैन ।
(२)यस खेल मैदानको अ��तम िक�ता भु�ानीको �ममा िबबाद भई सेवा परामश�बाट �ािब�धक छनौट गरी नापजाच गन�को लािग ��ताब आ�हान गन� नगर
काय�पा�लकाको िमित २०७७।४।१४ गतेको बैठकबाट िनय�ण गरी ��ताब आ�हान गरेकोमा �रतपूव�कको ��ताब पेश नभएकोले पुन सूचना �काशन गरी ओम
क�सलटे�ट काठमाड� छनौट भएको र सो छनौट भएको क��लटे�टबाट तयार भएको ठे�का िबल रकम � २७७९०४१।०० नगर काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।
२३ को िनण�यानुसार गो भौ नं ४१३।२०७८।३।३० गते भु�ािन िदएको पाइयो । यसरी पा�लकामा काय�रत �ािब�धक जनशि�बाट कामको मू�यांकन गरी सो को
आधारमा भु�ािन िदनुपन�मा सेवा परामश�बाट बजेट खच� गरी बािह�र �ािब�धक जनशि�बाट तयार भएको नापजाच अनुसारको रकम भु�ािन िदएको कारण पा�लकाको
पदा�धकारी बाहेक कम�चारीबाट �ज�मेवारी िनवा�हा गरेको तथा यसरी बािहरी क��लटे�टबाट तयार भएको िबल रकमको िब�वयसिनयता स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन
। (३) यस खेल मैदानको लागत अनुमान अनुसार िनमा�ण काम स�प� भएको हो वा होइन पा�लकाले काय� ��वकार �ितबेदन तयार नगरेको तथा नािप िकताब समेत
लेखापरी�णमा पेश ह�न नआएको कारण िनमा�ण कामको स�ब�धमा पा�लकाले थप यिकन गनु�पद�छ ।
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३२ काया�लय भवन ए�रयमा �या��टन तथा क�पाउ�डवाल िनमा�ण 

देवदह नगरपा�लकाको काया�लय भवन ए�रयामा �या��टन पािक� � सेड र काया�लय क�पाउ�ड वाल िनमा�ण ठे�का नं ४।०७६।७७ बाट उ� िनमा�ण काम गन�
बोलप�को मा�यमबाट िमित २०७७।३।३० स�म स�प� गन� गरी � ११८५६५२७।०० िमित २०७६।९।१५ गते अिभय�ता क��ट��सन �ा �ल �प�देहीसँग स�झौता
गरेको यस ते�ो रिन� िबल वापत � २४०५६५२।०० भु�ािन िदई ते�ो रिन� िबलस�म � ५९७५८३५।०० भु�ािन िदएको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौतामा उ�ेख गरेको अव�धमा पूरा गन� नसिकएमा स�ब��धत अ�धकार �ा� अ�धकारीले
आवा�यक जाँचबुझ गरी िनमा�ण �यवसायीले स�झौता बमो�जम समयमै काम स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेकोमा काबु बािहरको प�र��थको कारणबाट मुना�सब
दे�खएमा िनमा�ण �यवसायीले �याद समा� ह�नु भ�दा २१ िदन अगाबै कारण खुलाइ िनबेदन िदनुपन� र सो िनबेदन पा�लकाले दता� गरी �याद थपको �ि�यामा समाबेश
गन�पन� �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को �थम पटक �याद थप गन�को लािग िनमा�ण �यवसायीले कोिभडको कारण देखाइ �याद समा� ह�नु भ�दा ३ िदन मा�
अगािड िमित २०७७।३।२७ िनबेदन िदएकोमा सो िनबेदन पा�लकामा दता� नग�रएको र िनबेदकको माग बमो�जम २०७७।९।३० स�म �याद थप भएकोमा थप भएको
अव�धमा समेत िनमा�ण काम स�प� नगरेको कारण िमित २०७७।९।३० दे�ख िनमा�ण �यवसायीको �याद समा� भएकोमा िनयममा भएको �ावधान बमो�जम �याद
थपको लािग समयमै िनबेदन निदई धेरै ढीलो गरी कोिभडको कारण जनाई िमित २०७८६।१२ र २०७८।९।२८ गते दो�ो पटक �याद थपको लािग पेश गरेकोमा
पा�लकाले �याद थप गरेको छैन । यसरी ख�रद स�झौता तथा िनयममा भएको �ावधान बमो�जम िनमा�ण काम समयमै स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई पूव� िनधा��रत
�ितपूित� असुल गराइ सो को �माण पेश ह�नुपद�छ साथै िनमा�ण काय� समेत स�प� गराउनु पद�छ ।
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३३ देबदह अ�पताल िनमा�ण 

देवदह नगरपा�लका वडा नं ५ मा ठे�का नं २३।०७६।७७ बाट ३ तला भएको अ�पताल िनमा�ण गन� � ९३६५२६०८।०० को लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को
मा�यमबाट िमित २०८०।३।२४ स�म स�प� गन� गरी � ६७५४११३५।०० िमित २०७७।३।२४ गते स�झौता गरेको दे�खएकोले सामा�यतया भवन िनमा�ण काम १
दे�ख २ वष� अिबधमा स�प� गन� गरी �याद िदनुपन�मा सो भ�दा बढी ३ वष� �याद िदई अ�पताल िनमा�ण काय� गरी यस �थम रिन� िबल वापत � ९६५६००७।००
भु�ािन िदएको पाइयो । नगर काय�पा�लकाको िमित २०७७।११।१० को िनण�यानुसार न�शामा पो� माट�न भवन पूव�मा र मु�य भवन प��चममा भएको तर �थलगत
�पमा नापजाँच गदा� मु�य भवन पूव�मा ह�ने गरी बनाउनुपन�,�ा�प ��याबमा न�शामा १२ िम िम को ड��ड भएको तर लागत अनुमानमा १० िम िम भएकोले न�सा
अनुसार १२ िम िम बनाउनुपन� ,तलाको उचाई न�सामा ३-५ िमटर भएको तर भ�याङको �यव�थापन गदा� उचाई ३-५ िमटर गनु�पन�, न�सामा छ�जा नभएकोले
छ�जा आव�यक रहेकोले छ�जा बनाउनुपन� र न�सा र लागत अनुमानमा से��टक ट�क र सक िपटको �यव�था नभएको भएता पिन से��टक �ांक र सक ट
बनाउनुपन� कारण योजनाको लागत अनुमान र न�सामा संशोधन गन� िनण�य गरेको दे�ख�छ । यसरी िनमा�ण काम शु� ह�दाकै अव�थामा भवनको न�सानै संशोधन
गनु�पनन� अव�था दे�खएको कारण नगर काय�पा�लकाले संशोधन गन� िनण�य गरेको सो भवनको िड िप आर उिचत �यान निदइ तयार गरेको र �ािब�धक �पमा लागत
अनुमान तथा न�सा संशोधन गनु�पन� कारण सिहतको कागजात लेखापरी�णमा पेश भएन ।

३४ 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 ।
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३५ 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 ।

३६ वडा नं ८ को िबिभ� �थानमा कालोप�े 

देबदह नगरपा�लकाको यवडा नं ८ का िबिभ� �थानमा कालोप�े गन� ठे�का नं १०।०७७।७८ बाट बोलप�को मा�यमबाट िमित २०७८।३।२० स�म स�प� गन� गरी �
४५००५८६।०० मा सामथ� क��ट��सन �ा �लसँग िमित २०७७।१२।२४ मा स�झौता भएकोमा यस वष� काय� स�प� गरी � ४४९६८९९।९९ भु�ािन भएकोमा
पा�लकाले काय���वकार �ितबेदन तयार नगरी भु�ािन िदएको ह�नाले पा�लकाले काय� ��वकार �ितबेदन तयार गरी पेश गनु�पद�छ । िनमा�ण �यवसायीले स�पूण� िनमा�ण
कामको गुण�तर परी�ण गनु�पन�मा सबबेश र बेशको मा� गुण�तर परी�ण गरी � ३३२२२।०० भु�ािन िदएकोमा सो को स�कल िबजक पेश नगरी फोटोकपी िबजक
पेश गरेकोले स�कल िबजक पेश गनु�पद�छ । �यसकारण गुण�तर परी�ण कालोप�ेको नगरेको ह�नाले सो को गुण�तर स�ब�धमा यिकन नह�नुको साथै गुण�तर परी�ण
गरी � ३३२२२।०० भु�ािन िदएकोमा सो को स�कल िबजक पेश ह�नुपन� �...

३३,२२२
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३७ उपभो�ा सिमित तफ�  
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको
मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा�
उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । नमुना छनौटको �पमा परी�ण गदा� उपभो�ा
सिमितको देहाय बमो�जमको �यहोरा दे�खएको छ ।

भौ.न.\िमित काय� िववरण रकम दे�खएको �यहोरा

२५४-०७८।३।
१८

रमेश च�� यादवक गोठदे�ख पूव� केरावारी जाने बाटो
�ाभेल उ स

५००००० �याद थप (२०७८।२।३१ मा स�नेमा २०७८।३।२० स�मको �याद
थप)

३७७-०७८।३।
२७

धन बहादरुको लाइन शा��त टोल बाटो िपच उ स ५००००० काय� गदा� सुर�ा नअपनाएको फोटोको अनुसार

१८०-०७८।३।
४

�या�ड िफ�ड साइट िनमा�ण ४५५९०० jcb ले काम गराएको उपभो�ा काय� नदे�खएको

१४७-०७८।२।
२७

दरुमान गु�ङको घरदे�ख रमेश तेलीको घरस�म नाला
िनमा�ण काय�

४८५००० रेिडमेट नालाको सं�या भ�दा ढ�कनको सं�या बढी राखेर इ��टमेट
गरेको (६१-
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३८ सभाहलको िफिन�स� काम 

सभाहलको िफिन�स� काय� गन� � १५८१५९३।०० को लागत अनुमान तयार गरी �सलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ठे�का नं ३२।०७७।७८ बाट छनौट भएको
िड �स िब�डस� िनमा�ण गरी यस वष� �थम रिन� िबल वापत � ११८१३२४।०० भु�ािन िदएको छ । सो सभाहल गत आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा बोलप�को
मा�यमबाट ठे�का नं २१।०७६।७७ कोरल िनमा�ण �ा �ल नवलपुरबाट िनमा�ण काम भइरहेको अव�थामा पा�लकाले पूरानो िनमा�ण काम स�प� नह� ँद ैपुन �सलब�दी
कोटेशनको मा�यमबाट िफिन�स�को काम गराउनु िनयमस�मत नह�नुको साथै गत आ�थ�क वष�मा िफिन�स�को काम समेतको बोलप�को मा�यमबाट गराएको भए थप
िमत�यिय ह�नेतफ�  पा�लकाले �यान िदएको दे�खएन । यसरी सभाहल िनमा�ण भइरहेको िनमा�ण स�प� नह�द ै िफिन�स�को काम अक� िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको
कारण काममा दोहोरोपना आउन स�ने तथा िनमा�ण काममा सम�वय नभई िनमा�ण काम गन� सम�या ह�न स�नेतफ�  पा�लकाले �यान िदएको दे�खएन ।

३९ 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 ।

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

१ दलदले मुडाबास सडक िनमा�ण १०५००९१ ८६९८३४ १८०२५७

२ चर�े मगर समाज भवन िनमा�ण ९५०८४६ ७९६८३५ १५४०११

३ �गित मा िब िब�ालय भवन िनमा�ण २९०२०७२ २४२५००० ४७७०७२

४ �स�टहन मा िब भवन िनमा�ण २९०१६०१ २४२५००० ४७६६०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ कृिष उपज संकलन के�� १५६०४६८ १३२५३९२ २३५०७६

६ देबदह लाय�स आँखा अ�पताल १६१५८३७ १०००००० ६१५८३७

७ गौतम बु� राि�य उ�ान २४०६१२७ १८९२६५८ ५१३४६९

८ त�ो सरनटाँडी सडक कालोप�े १८११६९४ १४५५००० ३५६६९४

९ शिहद नर बहादरु �मृित भवन २३४८९२३ १४९१७५० ८५७१७३

१० ��हाकुमारी अधुरो भवन १७१००११ १४४४४१२ २६५५९९

११ योग के�� अधुरो भवन १७०७९९० १४४६९९६ २६०९९४

१२ मायादेिब पाक�  िनमा�ण १३१०९२८ १०००००० ३१०९२८

१३ देब िबकास ब�क उ�र तफ�  नाली िनमा�ण १४१७८३९ ११६४००० २५३८३९

(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 ।
(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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(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 �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

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

�योग ग�रएको हेिभ
उपकरण

हेिभ उपकरणमा भएको
खच�

२९।२०७८।३।
२०

दलदले मुडाबास सडक
िनमा�ण

सडक िनमा�ण ८८४८४३ �काभेटर समेत ४००२००

६।२०७८।३।२३ गौतम बु� राि�य उ�ान उ�ानमा फुल दबुो लगायत
लगाउने

१८९२६५८ िबिभ� १४१५३२५

१०।२०७७।८। त�ो सरनटाँडी सडक सडक कालोप�े १४५५००० �ेडर र रोलर लगायत १५०८८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ कालोप�े

(७) मा�थ उ�ेख भए अनुसार देबदह नगरपा�लका वडा नं १० मा दलदलेदे�ख मुडाबास सडक िनमा�णको लािग उपभो�ा सिमितको योगदान समेत � ११५१११५।००
को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितसँग िमित २०७७।१२।१३ मा स�झौता भए अनुसार िनमा�ण कामको � १०५००९१।०० को �ािब�धक मू�यांकन गरी
� ८८४८४३।०० उपभो�ालाई भु�ािन िदएको पाइयो । पेश भएको नापी िबबरण अनुसार दलदलेलाइ ० चेनेज मािन सोही �थानदे�ख मुडाबास तफ�  १३४४ िमटरमा
नयाँ ट�याक खोलेको र मुडाबासमा पूरानो सडक गत िबगतमा खनेको कारण सोही पुरानो सडकमा ५४० िमटरमा पिहरो सोन� तथा किट�को काम लगायतको नािप भए
अनुसार �ािब�धक मू�यांकन � १०५००९१।०० भएकोमा पा�लकाको �ािब�धक सिहतको टो�लबाट िमित २०७८।१०।१२ गते �थलगत िनरी�ण ग�रएकोमा समय
अभावको कारण स�पूण� सडकको िनरी�ण गन� नसिकएको र दलदले दे�ख मुडाबास तफ� को खोलास�म क�रब ५०० िमटर मा� �थालगत अनुगमन ग�रएको �थयो ।
अनुगमन िनरी�ण ग�रएको सो ५०० िमटर सडक समेत नािप अनुसार १३४४ िमटर नयाँ ट�याक खोलेको देखाइएकोमा उ� ५०० मीटर नयाँ ट�याक खोलेको ज�तो
नदे�खएको सो मा केही चौडाई ग�रएको तथा पूरानो सडकमा सोन� काम गरेको दे�खएको साथै नगरपा�लकाको यस सडक चुरेको जंगलमा पन� तथा दगु�म भएको कारण
पा�लकाबाट समेत समय समयमा अनुगमन िनरी�ण नह�ने ह�दाँ यस स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी सो सडकमा बा�तिबक भएको कामको मू�यांकन गरी बढी
मू�यांकन तथा भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपद�छ ।

४० काय�स�मप� �ितबदेन तयार नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ११ मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काम स�प� ग�रसकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले
खटाएको �ािब�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको �ािब�धक मू�यांकन गरी िनमा�ण काय�को सभ� िडजाइन लागत अनुमान सुप�रवे�ण र काय�स�पादन गन� �यि� तथा
पदा�धकारीको नाम र पद समेत खु�ने गरी काय� स�प� �ितबेदन तयार गरेर मा� उपभो�ालाइ भु�ािन िदनुपन� �यव�था रहेको छ । वडा नं १२ मा िनमा�णा�धन कृिष
उपज संकलन के�� िनमा�णको �ािब�धक मू�यांकन � १५६०४६८।०० भइ उपभो�ाको योगदान क�ा गरी � १३२५३९२।०० भु�ािन िदएकोमा �यािम �याला
वापत � ३२२२४५।०० को भरपाइ पेश भएकोमा रकम बु�झ�लएको तथा डोर हा�जर �मािणत गरेको पाइएन । वडा नं ५ देवदह लाय�स �लब आँखा अ�पताल
पखा�ल िनमा�णको �ािब�धक मू�यांकन � १६१५८३७।०० भइ उपभो�ाको योगदान क�ा गरी � १००००००।०० भु�ािन िदएकोमा िनयममा �यव�था भए बमो�जम
वडा नं १२ मा िनमा�णा�धन कृिष उपज संकलन के�� िनमा�णको �ािब�धक मू�यांकन � १५६०४६८।०० र वडा नं ५ देवदह लाय�स �लब आँखा अ�पताल पखा�ल
िनमा�णको �ािब�धक मू�यांकन � १६१५८३७।०० को काय� स�प� �ितबेदन तयार नभएको �...

३,१७६,३०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ देबदह द�लत भवन िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािब�धक मू�यांकन िबल भरपाइ र खच�को
�मािणत गन� अ�य कागजातह� सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराइ पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा देबदह द�लत सेवा समाज अधुरो भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित
माफ� त काम गराएकोमा होिड� बोड� वापत � ५०००।०० भु�ािन िदएकोमा सो को िबल � १६००।०० मा� पेश भएकोले � ३४००।०० बढी भु�ािन भएको असुल
ह�नुपन� �....

३,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ १० २०७७-८-१४ सरनठाँटी सडक कालोप�े 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउन सिकने उपिनयम ६ मा खच�को िबल भरपाइ तथा �ािब�धक
मू�यांकन बैठकबाट अनुमोदन गरी पेश गनु�पन� उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम अ�य िनमा�ण �यवसायी वा सब क�ट� ा�टरबाट नगराइ आफ� ले स�प�
गनु�पन� स�झौता अनुसार तोिकएको समयमा स�प� गन� नसिकने भएमा कारण सिहत जानकारी गराउनुपन� सो अनुसार पा�लकाले आवा�यक जाँचबुझ गरी उपभो�ा
सिमितसँग भएको स�झौता तोडी उपभो�ा सिमितलाइ कालोसूिचमा रा�नुपन� र बाँिक काम �ित�पधा�को िब�धबाट गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । देबदह
नगरापा�लकाको वडा नं ६ त�ो सरनटाँडी सडक कालोप�े काय� गन� उपभो�ाको योगदान समेत � १७७०९५२।०० को लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७७।३।
२० मा स�प� गन�गरी िमित २०७६।११।२१ मा स�झौता भएको र सोिह आ�थ�क वष�मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काम स�प� नगरी यस वष� िमित २०७७।६।२२
मा स�प� गरी � १७६६६९५।०० को �ािब�धक मू�यांकन गरी उपभो�ाको योगदान क�ा गरी � १४५५०००।०० भु�ािन भएको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका
मु�य �यहोराह� िन�न छन ।
(१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १ मा उपभो�ा सिमितबाट काम गराउन सिकने र लाभ�ािह समुदायबाट उपभो�ा गठन गरी
पेश गनु�पन�मा सो िनमा�ण काम गन�को उपभो�ा गठन भएको माइ�यूटको �माण पेश भएन ।
(२) नगरपा�लकाको उपा�य� �यूको संयोजक�वको नगर�तरीय अनुगमन सिमितले िमित २०७७।८।९ गते अनुगमन गरेकोमा संयोजक उप��थत नभई अनुगमन
गरेको दे�खएकोले संयोजक िबनाको अनुगमन �च�लत ऐन िनयम अनुसार उिचत दे�खएन ।
(३) सडक कालोप�े गन�को लािग आवा�यक �थानमा �मु पाइप रा�ख कालोप�े गन� लागत अनुमान ��वकृत भएकोमा उपभो�ाले �मु पाइप जडान नगरेको तथा
सबबेश बेश र कालोप�ेको गुण�तर परी�ण गरेको नदे�खएकोले िनमा�ण कामको गुण�तरका स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।
(४) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम अ�य िनमा�ण �यवसायी वा सब क�ट� ा�टरबाट नगराइ
आफ� ले स�प� गनु�पन� स�झौता अनुसार तोिकएको समयमा स�प� गन� नसिकने भएमा कारण सिहत जानकारी गराउनुपन� सो अनुसार पा�लकाले आवा�यक जाँचबुझ
गरी उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौता तोडी उपभो�ा सिमितलाइ कालोसूिचमा रा�नुपन� र बाँिक काम �ित�पधा�को िब�धबाट गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । उ�
काम उपभो�ा सिमितले िमित २०७७।३।२० स�म स�प� गरी स�नुपन�मा िनमा�ण काम स�प� नगरेको तथा िनयममा �यव�था भए बमो�जम सो को जानकारी
पा�लकालाइ नगराएको पा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौता तोडी उपभो�ा सिमितलाइ कालोसूिचमा नराखेको एवम उपभो�ा सिमितले समयमा काम गन�
नसकेमा �याद थप गन� िनयम नभएको कारण िनयममा भएको पालना नभएकोले उपभो�ा सिमितलाइ भु�ािन िदएको िनयमस�मत नभएको �......

१,४५५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ साधरण �यािमको दररेट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम१० मा साव�जिनक िनकायले ��वकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ाबाट भएको िनमा�ण कामको लागत अनुमान तयार गदा� �प�देही �ज�ाको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को �ज�ा दररेटमा
साधारण �यािमको � ५५५।०० रहेकोमा � १०।०० थप ग�र पा�लकाले � ५६५।०० को दररेट अनुसार लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानमा साधाण
�यािमको बढी दररेट कायम गरी तयार गरेको पाइयो । यसरी बढी दररेटमा लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण काम गराउदा पा�लकालाई बढी �ययभार पन� गएको पाइयो
। पा�लकाले यसरी बढी दरमा काम गराउदा उपभो�ा सिमितह�लाइ के कित बढी रकम भु�ािन ह�न गएको छ यिकन गरी असुल गरी सो को �माण पेश ह�नुपद�छ ।

४४ उपभो�ा सिमित

४४.१ ि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 ।

४४.२ �ा�ड तथा �यालो �ुववेल : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िवल र
िवजकको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�न अनुसार १३ चापाकल हेड जडान गरी �.९७०००० भु�ानी गरेकोमा खच�को साथ १ थान �ा�ड पाइप/

�यालो �ुववेलको कामको मू�या�न गरी ज�मा कामको थानलाई गुणा गरी मू�या�न गन� गरेको दे�खयो । �यालो �ुववेल जडान काय�को मू�या�न ठाउँ अनुसार
फरक पन� भएको र औसतमा �लँदा वा�तिवकता समेत नह�ने भएकोले काम अनुसार िव�तृत मू�या�न नगरी गरेको १३ �यालो �ुवेल जडान काय�को �.९७००००
िनयिमत नदे�खएको �.

९७०,०००

४५ राज�व असुली

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१ 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 । नगरपा�लकाले पेश गरेको आय �ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत
अनुमािनत �. ९७०३१३६०।–�ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �.१०८७०१९४२ अथा�त अनुमान भ�दा १२.०३ �ितशत बढी 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.२ राज�व दा�खला िशष�क फरक: नेपाल सरकार अथ� म��ालय आ�त�रक राज�व िवभागको िमित २०७६।४।१ दे�ख कायम भएको राज�व संकेत नं. बमो�जम देहायका
ठे�का नं बाट निदज�य पदाथ� ढंुगा, िगटी, वालुवा उ�खनन संकलन िव�� िवतरण वापतको मू�य अिभवृि� कर �.८०७८९२२ आ.व. ०७५।७६ मा कायम भएको
संकेत राज�व िशष�क नं. ३३३१७ मा दा�खला गनु�पन�मा राज�व िशष�क नं. ३३३१४ मा दा�खला गरेकोले स�ब��धत राज�व िशष�कमा दा�खला िमलान ग�र �माण पेश
गनु�पद�छ ।

�स ठेकेदारको नाम िशष�क िमलान गनु�पन� �याट रकम

1 आचा�य िब�डस ७९४६२५

2 �े�ट� े िडंग ट� ेड स�लायस� �े� क�सट��सन १७२५४१०

3 आचा�य िब�डस ५१९९६१

4 लु��वनी देवदह क�सट��सन १७२४७००

5 कृशव िनमा�ण सेवा १७५८८००

6 खनालका�छा स�लायस� १५५५४२६

ज�मा ८०७८९२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.३ निदज�य पदाथ� ठे�काः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव��य अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र व�यौता रकम समेत
असुली गन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले आ.व. २०७७।७८ मा निदज�य पदाथ�को ठे�का नं MUN-RM-15-077-078 स�ालन स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसायी
�े� ट� े िडंग ट� ेड स�लायस� �े� क�सट��सनले २०७८ जेठ मसा�तस�ममा दो�ो िक�ताबापतको रकम बुझाउनु पन� र सो िमितमा बुझाउन नसकेमा िनयमानुसार दरले
हजा�ना ितनु�पन� उ�ेख छ । सो निदज�य पदाथ� उ�खनन ठे�काको बाँक� रकम हज�ना समेत � असुल उपर गरी बैक दा�खला गनु�पन� �

ठे�काको नाम ठेकेदार कबोल अंक �ा� रकम बाँक� रकम हज�ना १०
�ितशत

असूल गनुपन� ब�यौता
रकम

MUN-RM-15-077-
078

�े�ट� े िडंग ट� ेड स�लायस�। �े�
क�सट��सन

१३२७२३०९ १०८३६१५४ २४३६१५५ २४३६१५ २६७९७७0

अतः नगरकाय�पा�लकाले ठे�का स�झौता बमो�जम राज�व वुझाउने �याद जे� ३१ स�म रहेकोमा िमित २०७८।३।१५ गतेस�म �याद थप ग�रएको छ । काय�पा�लकाले
ठेकेदारको वकै जमानतको �याद थप भएपिछ मा� �याद वढाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२,६७९,७७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश
िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन�
लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन� स�ने, ज�रवाना र कारवाही गन� स�ने �यव�था रहेको छ । मातहतका वडाह�वाट
देहाय अनुसार िढला ग�र मालपोत �सफा�रस द�तुर,द�ड ज�रवाना, ज�मदता�, मु�यदुता� लगायतको शु�क असुल गरेकोमा ऐनमा तोिकए भ�दा िढला गरी दा�खला
गरेकोमा ज�रवाना असुल गरेको दे�खएन । नगरपा�लकाले वडागत राज�वको एिकन ग�र िढला दा�खला गन� रकम एिकन ग�र ज�रवाना लगाउनु पद�छ । अतः उ�े�खत
ऐनको �यव�था अनुसार गनुपन� दे�खएको �.

वडा नं �ज�मेवार �यि� िढला दा�खला रकम ज�रवाना

९ िदपेश व�याल ४५७६६९ ४५७६६

१ र २ �सज�ना ओली ३४९२७४ ३४९२७

७ सुरज पो�ेली २७५२९६ २७५२९

५ पु�पा पोखेल ७०१६४ ७०१६

६ मधु प�थी ११९२१३ ११९२१

३ देउ�पा थापा ११४२६५ ११४२६

१२ सुिम�ादेिव केवट १९१०२० १९१०२

११ सर�वती कँुवर १२७६०० १२७६०

ज�मा १७०४४७

१७०,४४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.५ 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 ।

४५.६ आय ठे�काबाट �ा� मु�य अिभवृि� कर र अि�म कर नेपाल सरकार अथ� म��ालयले कायम गरेको िशष�कमा दा�खला गनु�पद�छ । आयोजनालाइ ठे�का लगाएकोमा
ठेकेदारवाट एकमु� मु�य अिभवृि� कर¸ अि�म कर र कवोल रकम नगरपा�लकाको खातामा दा�खला गरेको पाइयो ।नगरपा�लकाको खातामा दा�खला गरेको मु�य
अिभवृि� कर � १२६७२८१ र अि�म कर � १४६२२४ संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

�स ठेकेदारको नाम �याट रकम अि�म कर ज�मा

१ िव�वा का�लग�डक� �स�ाथ� जे भी ८२६४८८ ९५३६४ ९२१८५२

२ ए�सयािटक �रजाल जे भी १६५२९७ १९०७२ १८४३६९

३ ब�गु� माहाल�मी जे भी २७५४९६ ३१७८८ ३०७२८४

ज�मा १२६७२८१ १४६२२४ १४१३५०५

१,४१३,५०५

४६ इ�धन खच� 
इ�धन खच�को मापद�डः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा
एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत
�यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । पा�लकाले इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको
िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान जानुपन�
दे�ख�छ । तोिकएको प�पबाट ई�धन कुपन ख�रद गन�, िनय��णका लािग कुपनको �योग गन� तथा ई�धन खच�मा �समा िनधा�रण गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ कम�चारी सुिवधा

४७.१

४७.२ पा�र�िमक करः आ�थ�क ऐन, २०७६ को अनुसूची १ को दफा १ को क (१) अनुसार कुनै आय वष�मा �ाकृितक �यि�को करयो�य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा ४
को अ�धनमा रही पा�र�िमक कर िनधा�रण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । ।काया�लयले भलुहीको न�बरी ज�गाको अनुगमन मु�यांकन गरे वापत िन�न �यि�ह�लाइ भु�ानी
गरेको रकममा िनयमानुसार ला�े पा�र�िमक कर क�ा नगरेकोले पा�र�िमक कर असुल गनु�पन� �

� स नाम कर रकम

१ शा�ल�ाम ल�साल ७८८२

२ आ�जत कँुवर ८८१०

१६,६९२

४८ बैठक तथा अनुगमन भ�ा 
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 बैठक 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 ।

४९ सेवा तथा परामश�

�म भौचर
न�बर
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४९.१ करक�ीः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�कको भु�ानी गदा� कुल भु�ानी रकमको प�� �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन िशष�कबाट रेिडयो देवदहलाई सुचना �काशन गरे वापत � १००००० भु�ानी गरेको छ ।रेिडयो देवदहले �. २९७२१८ को
सुचना �काशन गरेकोमा मू.अ.कर िवजक पेश भएको छैन । य�तो िवलको भु�ानीमा १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन�मा १.५ �ितशत मा� कर क�ी गरेकोले नपुग १३.५
�ितशतले ह�ने कर �. १३५००।- असूल ह�नुपन� �.

१३,५००

४९.२ 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 �याियक सिमितको �यव�थापन स�व��ध स�टवेयर ख�रद गरी
देहायबमो�जम �. २५९९००।–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 ।

४९.३ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवा शु�क भु�ानीमा १५ तथा दफा ८९ मा मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको भए १।५ �ितशतका दरले अि�म कर क�ी
गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।काया�लयले आखाँ अ�पतालसँग सहकाय� ग�र िनःशु�क मोितिव�द ुउपचार गरेवापत वुटवल लाय�स आखाँ अ�पताललाइ
िदएको भु�ानीमा िवजकसमेत जा�र नगरेकोले � ३००००० को १५ �ितशत अि�म कर असुल गनु�पन� दे�खएको �

४५,०००

४९.४ 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 ४९ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१४३५५४९३ 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, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ ।
�थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक क��यटुर सहायक ८ जना, �ािव�धक तफ�  ४ समेत १२ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१६८४३१०।– भु�ानी गरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

१,६८४,३१०
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५० 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 छ । तर पा�लकाले बोलप� माफ� त मेिडगो�ड इ�टरनेशनल �ा.�ल.बाट �
८,३४,३७१ को औषधी ख�रद गरेतापिन नेपाल सरकारको मा�यता अनु�प ख�रद ग�रएको औषधीमा नेपाल सरकारबाट िनशु�क िवतरणको लािग भ�े लोगो र छाप
नरहेको दे�खयो । तसथ� नेपाल सरकारबाट �ा� अनुदानबाट ख�रद गरी िवतरण ग�रने औषधीमा िनशु�क िवतरणको लािग छाप लगाई िवतरण ग�रनु पद�छ ।

५१ �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 तलब खच� लेखेको छ । तलिब �ितवेदन पा�रत गरी तलब खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

५२ �वा��य करार 

पा�लकाले दरब�दी अनुसारको पदपूत� गरी �वा��य सेवालाई िनर�तरता िदनु पद�छ । तर पा�लकाले �वा��य तफ�  अहेब, अनिम र कास गरी २० जना �वा��य
कम�ह� मा�सक जनही �मस � २८२००, २६६१० र १३५०० का 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 ।

५३ �वा��य काय��म 

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

५४ िवधालय िदवाखाजा 
संघीय सशत�को २.७.११.१ बाट िव�ालयलाई िदवा खाजा खच� भु�ानी गदा� िव�ाथ�को उप��थतीको आधारमा भु�ानी गनु� पन�मा सबै चौमा�सकमा भु�ानी गदा�
िव�ालयको कुल िव�ाथ� सं�यालाई आधार �लई खाजा खच� भु�ानी िदनु पद�छ । पा�लकाले फ�यास �रपोट�को आधारमा िवधालयह�लाई एकमु� ८० िदनको पे�क�
िदएको दे�ख�छ । पा�लकासंग छलफल गदा� िवधालयले पे�क� फ�यौट गदा� िन�न बमो�जम िफता� गनु�पन� बचत रकम िफता� नगरी अक� आ.व.मा िदवा खाजाको िनकासा
िददां बचत रकम घटाएर िनकासा िदएको अिनयिमत दे�खएको �

१,३९७,२९७

�म भौचर
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िवधालयको नाम आ.व.२०७७।७८ को बचत
मौजदात

आ.व.२०७८।७९ मा
िनकासा माग

आ.व.२०७८।७९ मा बचत घटाएर िनकासा
िदएको रकम

कैिफयत

खडग मा िव ५३६०० ८९६१० ३६०१० असोज दे�ख मं�सर

सर�वती मा िव ३४९५ ७९०६५ ७५५७० असोज दे�ख मं�सर

�गित मा िव ८०८५० १५०३०० ६९४५० असोज दे�ख मं�सर

यगु�योित मा िव ६१००५ २६५४७० २०४४६५ असोज दे�ख मं�सर

जनि�य मा िव ६९७०० ११७७३५ ४८०३५ असोज दे�ख मं�सर

जनता िन मा िव ८८६५० १३४१९० ४५५४० असोज दे�ख मं�सर

सुकु�धरादेवी �ा
िव

२८४३५ ९१५०० ६३०६५ असोज दे�ख मं�सर

ल��म �ा िव ५६७६० ६९२५५ १२४९५ असोज दे�ख मं�सर

साई बाबा
िवधािपठ

० ५६३१० ५६३१० असोज दे�ख मं�सर

उदय �ा िव १३५०० २५९३५ १२४३५ असोज दे�ख मं�सर

का�लका �ा िव ० ७६८३० ७६८३० असोज दे�ख मं�सर

संिदप �ा िव १३१८५ ५१२४० ३८०५५ असोज दे�ख मं�सर

�यास �ा िव २२११० ३३८७० ११७६० असोज दे�ख मं�सर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जनक�याण �ा
िव

१५२५५ ४४२२० २८९६५ असोज दे�ख मं�सर

मदरसा
इ.अ.सु.ग.व

१०७५५ १०२७६५ ९२०१० असोज दे�ख मं�सर

�स�टहन मा िव १११९४५ १५८५६५ ४६६२० काित�क र मं�सरको

पेटबिनया
सा.आ.िव

१७२०५ ५१०६० ३३८५५ असोज दे�ख मं�सर

शा��त ि�य �ा
िव

४९२० ५६२५० ५१३३० असोज दे�ख मं�सर

भिव�य िनमा�ण
मा िव

७६२६२ अिहले स�म माग
नआएको

केरवानी मा िव १६८३०० अिहले स�म माग
नआएको

देवदह मा िव १७५०० अिहले स�म माग
नआएको

जनता मािव २०७०० अिहले स�म माग
नआएको

�सता मा िव १६३५६० अिहले स�म माग
नआएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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शंकर िन मा िव १५७०४५ अिहले स�म माग
नआएको

फुलवारी �ा िव ५२१७० अिहले स�म माग
नआएको

कोटही िन मा िव ३१८३० अिहले स�म माग
नआएको

�ान�योित मा
िव

५८५६० अिहले स�म माग
नआएको

ज�मा १३९७२९७ १६५४१७० १००२८००

५५ �धानमं�ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१)

बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार
काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छ तर बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई
�थिमिककरण गरेको छैन । कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी योजनाको छनौट अगाव ैऔजार
ख�रद भएको, ख�रद भएको औजारह�को �ज�सी दा�खला भएको यिकन नभएको, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका
लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको
उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िन�न काय��म स�ालन गरी यस वष� �
२७१५९७८ खच� गरेको छ ।

�स.नं. काय��म �िमकको औषत काम गरेको खच� रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सं�या िदन

1 ल��म आधारभुत िवधालय अगाडीको �ित�ालयबाट उ�र जाने बाटोको दायाँबायाँ बाटोमा
नाली िनमा�ण

१४ ९५ ७१३१२०

2 गु�ङ िचहान डाडादे�ख ह�रलाल भ�राईको घरस�म २० फुटे बाटो र दोहोरोनाला खनेर
माटोपटाऩ

११ १०० ५६८७००

3 केश बहादरुको गु�ङको घरदे�ख शा��तचोकस�म दबैुतफ�  नाली ख�े तथा बाटो मम�त १८ १०० ९३०६००

4 महामाया सामुदाियक वनमा देवदह बुलबुले तालको पोखरी ख�े काय� २४ ३५ ४४४६२०

5 �ेमपथ नागथान तफ�  जाने बाटोमा नाला िनमा�ण ३०० िम ६ १९ ५८९३८

ज�मा २७१५९७८

५६ िशष�क फरक पारी खच� 
एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४अनु�प खच� संकेत �योग गरी खच� ले� नु पद�छ ।नमूना छनौटका आधारमा �े�ताको जाँच गदा�
नगरपालीकाले िन�नानुसारका कारोवारमा खच� संकेत फरक पारेर खच� गरेको पाईएकोले िनयमानुसार नभएको �

भौ.न.\िमित खच� िशष�क गरेको काय� भु�ानी पाउने रकम

५३-०७७।९।१० िवपद �यव�थापन िडप बो�र� मम�त देिब�थान िडप बो�र� �सचाई उ स १०००००

७५-०७७।१०।१२ िवपद �यव�थापन अपा� िदवस मनाए वापत अ�ण भ�राई ९८२००

७६-०७७।१०।१९ िवपद �यव�थापन बाटोको मम�त समथ� क��ट��सन �ा�ल १२५६८७

७९-०७७।११।१३ िवपद �यव�थापन उ�त धानको िबउ ख�रद र िवतरण केरवानी पशु तथा कृिष फम� ७४७४४०

२,४६५,३२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०१-०७७।११।२० िवपद �यव�थापन नाली िनमा�ण काय� देबी िवकास ब�कदे�ख बु�चोक उ स ४००००

१०७-०७७।१२।२४ िवपद �यव�थापन बाटो िनमा�ण गौरीचोक ह�द ैवडा काया�लय जाने बाटो उ स ३८८०००

१३९-०७८।३।१ िवपद �यव�थापन जनि�य मािव रंगरोगन गन� काय� जनि�य मािव १५००००

१४९-०७८।३।७ िवपद �यव�थापन �सचाई नहर िनमा�ण सरनवारी �सचाई िनमा�ण उ स २९१०००

१५१-०७८।३।८ िवपद �यव�थापन आर�स�स ढलान ल��मथापाको घरतफ�  सडक ढलान उ स १०००००

१५९-०७८।३।१३ िवपद �यव�थापन कुलो मम�त वडा नं. ८ र ४ को कुलो मम�त उ स ५००००

१६०-०७८।३।१४ िवपद �यव�थापन अ�धवेशन गन� राि�� य द�लत प�कार संघ २५०००

१६४-०७८।३।१८ िवपद �यव�थापन �सचाई योजना कोलुवा सोइया �सचाई योजना उ स १५००००

१६८-०७८।३।२० िवपद �यव�थापन खानेपानी मुहान मम�त उजेरी खानेपानी मुहान मम�त तथा पाइप ख�रद उ स २०००००

ज�मा २४६५३२७

५७ िश�कलाई तलब बढी भु�ानी 
िश�कको तलब िनकासा िदँदा माग फारामको आधारमा चेक जाँच गरी दरब�दी अनुसारको तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले माहामाया मा.िव.लाई ते�ो
चौमा�सक अ�तग�त वशैाखदे�ख असारस�मको िनकासा िददां यमुना पाठकलाई तलिब �ितवेदन अनुसार तलब र �ेड सिहत मा�सक � ३१९३२ भु�ानी ह�नुपन�मा
मा�सक � ३२८१९ भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी बढी िनकासा भएको मा�सक � ८८७ का दरले ३ मिहनाको बिढ िनकासा असुल गरी संघीय संिचतकोषमा
दा�खला गनु�पन� �

२,६६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ सामा�जक सुर�ा 
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 ।

५९ लाभ�ाहीको लगत अ�याव�धक गनु�पन� 
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�  ।

६० सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को
िनयम ८५(१)अनुसार � ५ लाख �पैया स�म लागत अनुमान भएको मालसामान, िनयम ८५(१ख) अनुसार साव�जिनक िनकायले एक आ�थ�क बष�मा एकै पटक वा
पटक पटक गरी �समा भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम� क�पनी वा सं�थाबाट एकपटक भ�दा बिढ सोझै ख�रद गन� सिकने छैन भ�े �यव�था छ । नगरपा�लकाले
ज��मन हाइजन �ोड�टसबाट �यानेटरी �याड वजार मु�यमा सोझै ख�रद ग�र � १५००००० भु�ानी गरेको छ । ख�रद �ि�या अपनाएर मा� �यानेटरी �याड ख�रद
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

७३१७० ९७२६ ६३४४४
यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा
नं.

वे�जुको संि���यहोरा फ��टकोआधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७५।७६ ४० �स एम माँ गाय�ी जे �भ को � २००००० र देउराल� �नमा�ण
सेवाको �२४०००० पे�क� वाँक� फ�ौट गनु�पन�

पे फ २२४००००

२ ०७६।७७ ५.२.१४ �वयमसे�वकाह�लाइ स�मान गरेको भरपाई पेश गनु�पन� �माण पेश १०००००

३ ०७६।७७ ५.२.१० अनु�ह कृ�ष सहकार� सं�थाको �वउ �वजनको ख�रदको �वल
पेशगनु�पन�

�माण पेश १०००००

४ ०७६।७७ १६.११ देवदह �वा��य चौक�लाइ �दइएको �वल भरपाइ पेश गनु�पन� �माण पेश ४००००

५ ०७६।७७ ५.२.१६ �तलो�मा अगा��नक फम�लाइ मल उपल�ध गराएको भरपाइ पेश
गनु�पन�

�माण पेश ५८५००

६ ०७६।७७ ५.२.१1 खच�को �माण पेश गनु�पन� �माण पेश ८०००००

७ ०७६।७७ ५.२.१८ केशवराज �ग�रलाइ �भटा�मन ए �या�सलु �वतरण गन� �दएकोमा
भरपाइ पेशगनु�पन�

�माण पेश २४०००

८ ०७६।७७ ५.२.१३ म�हला �वयंसे�वकालाइ यातायात खच�को भरपाइ पेश गनु�पन� �माण पेश ४९९२००

९ ०७६।७७ 11.४(ग) बढ� भ�ुा�न असलु� १००००

१० ०७६।७७ १६.१३,

१४,१५,१६,

१७

सामािजक सरु�ा असलु�(५१८८९००) पे फ ५३५४५००

११ ०७५।७६ ४० �ा�वत क����सन पे�क� वाँक� पे फ ५०००००

९७२६२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np56 of 56

६२ 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)

७३१७० ९७२६ २४०१९ ० ८७४६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


