
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

प्रिापपरु गाउँपातलका 
नवलपरासी 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 प्रत्र्ेक 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 प्रतिवदेन 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 िहसगँ 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 परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �तापपुर गाउँपा�लका, नवलपरासी , �तापपुर गाउँपा�लका , नवलपरासी प��चम भाग

काया�लय �मुख िचर��जिव िघिमरे २०७८-१०-२७ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख भेषराज खनाल २०७७-५-१६

काया�लय �मुख धन�याम गाहा २०७७-४-१

लेखा �मुख िदनानाथ ढकाल २०७७-५-२५

लेखा �मुख राजु सुवेदी २०७७-४-१

बे�जु रकम २०,८९१,४५४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २७,६०,०८,५४७.५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४९,९२,७२,५४० चालु खच� ३६,९४,२८,७७९.९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,१५,१८,००० पँूजीगत खच� १७,३४,१५,२५१.१

राज�व बाँडफाँट १०,०४,८७,०३९.९ िव�ीय/अ�य �यव�था २८,४६,६७,९३९.६

आ�त�रक आय ८४,०२,६५०.१२

अ�य आय १३,०५,५४,०५१.२

कुल आय ७७,०२,३४,२८१.२२ कुल खच� ८२,७५,११,९७०.६

बाँक� मौ�दात २१,८७,३०,८५८.२
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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 �तापपरु गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� �तापपरु गाउँपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ६१ सभा सद�य, ८७.५५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ४१३१५ जनसं�या रहेको छ ।

२ आ�थ�क कारोवारको ��थती 
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम यस नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता समेत �थानीय सरकारले पेश गरेको

आ�थ�क वष� 207७/7८ को �व�ीय कारोबारको ि�थती देहाय बमोिजम रहेको छ:-

�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाल�(SuTRA)मा समावेश भएको आथ��क कारोबारको ि�थ�त:
िववरण िट�पणी यसवष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६४,७०,�०,४९९.६� ६६,४�,४९,९२०.६६ ६६,४�,४९,९२०.६६

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ६३,३�,१४,�३० ६४,७०,३९,३�३.०१ ० ६४,७०,३९,३�३.०१

११००० कर ११ ९,�०,२४,२९० ११,६२,६९,१४९.�१ ० ११,६२,६९,१४९.�१

१३००० अनुदान �३,०७,९०,�४० �२,९४,�७,�४० ० �२,९४,�७,�४०

संघीय सरकार १२ ४९,९२,७२,�४० ४९,७९,३९,�४० ० ४९,७९,३९,�४०

�देश सरकार १२ ३,१�,१�,००० ३,१�,१�,००० ० ३,१�,१�,०००

बैदेिशक �ोत १२ ० ० ० ०

१४००० अ�य राज�व ४७,००,००० १३,१२,६६३.�० ० १३,१२,६६३.�०

३३००० दािय�व ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� १,३�,६�,६६९.६� १,७�,१०,�६७.६� १,७�,१०,�६७.६�

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� १,३�,६�,६६९.६� १,३२,७�,६६९.६� ० १,३२,७�,६६९.६�

धरौटी ० ४२,३१,�९� ० ४२,३१,�९�

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ��,��,२१,�४३.०� �४,९६,�७,२१०.३� �४,९६,�७,२१०.३�

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �७,�२,��,�७३.४० �४,२�,४४,०३०.९� �४,२�,४४,०३०.९�

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १६,९�,१६,२�७ १३,३६,७६,२६६ ० १३,३६,७६,२६६

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १४,७४,९०,�०० ९,०७,६४,६७६.�२ ० ९,०७,६४,६७६.�२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२�००० सहायता (Subsidy) १� �,६�,२६,२�० ७,�४,�२,७�� ० ७,�४,�२,७��

२६००० अनुदान १� ० ० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ७�,६९,�०० ��,७४,�९३ ० ��,७४,�९३

२�००० अ�य खच� १� ६,४०,��,�४३.४० ६,३६,६०,४�६.४० ० ६,३६,६०,४�६.४०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� ३९,९७,६४,२२३ १७,३४,१�,२�१.०६ ० १७,३४,१�,२�१.०६

घ. अ�य भू�ानी १,३�,६�,६६९.६� ६�,१३,१७९.४० ६�,१३,१७९.४०

कोषह� १,३�,६�,६६९.६� �९,७७,३२�.४० ० �९,७७,३२�.४०

धरौटी ० �,४२,१०० ० �,४२,१००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -६,२४९ -६,२४९

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (२४,१७,४१,०४३.४०) ११,४�,९२,७१०.२� ११,४�,९२,७१०.२�

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २७,३�,६१,७७४.�४ २७,३�,६१,७७४.�४

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (२४,१७,४१,०४३.४०) ३�,�४,�४,४��.१२ ३�,�४,�४,४��.१२

ब�क तथा नगद बाक� २४ ३�,�४,�४,४��.१२ ३�,�४,�४,४��.१२

�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाल�(SuTRA)मा समावेश नभएको आ�थ�क कारोबारको ि�थती:
ब.उ.�स.न. काय��मको नाम बजेट �नकासा खच�

365001043 �थानीय पूवा�धार 7940000 4653786 4653786
350001204 संघ सश�त अनदुान 00 00 00
314010123 सामािजक सरु�ा 107297000 104625491 104625491
336001023 ग�रवसँग �वशे�वर 546000 17310 17310
३७७००११६४ ए�ककृत �वा��य पूवा�धार

काय��म
37800000 2166250 2166250

ज�मा 153583000 111462837 11462837
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३ िव�ीय कारोवारको परी�ण गदा� दे�खएका �मुख �यहोराह� यस �कार छन्:

काया�लयले आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� सू�को �योग गर� आ�नो काया�लयबाट संचालन भएको स�पूण� आ�थ�क कारोवार (सामािजक सरु�ा भ�ा, पूवा�धार �वकास
काय��म, पंिजकरण काय��म, बहु�े��य पोषण काय��म आद�) सू�मा �ा�वि�ट गर� सो अनसुार म.ले.प.फा.नं 272,275 र सो अनसुार सहायक अनूसूची-1 देखी
23 स�म तयार गर� �व�ीय �ववरण ��ततु गनु�पन�मा संघीय �ोतको C-Gas बाट �नकासा भएको सामािजक सरु�ा, �थानीय पूवा�धार, ग�रवसँग �वशे�वर काय��म
स�ुमा समावेश नगरेकोले काया�लयले तयार गरेको �ा�ी र भ�ुानीको �व�ीय �ववरण (म.ले.प.फा.नं.272) ले सबै आ�थ�क कारोवारको िच�ण गन� सकेको छैन।
यथा�थ िच�ण हुन नसकेको अव�था �न�नानसुार देिखँदा �यसमा सधुार गनु�पन� देिख�छ:

•�ा�ी र भ�ुानी �ववरण (म.ले.प.फा.नं.२७२) मा सामािजक सरु�ा लगायत Cgas बाट �नकासा हुने रकम समावेश नभएको,
•गत वष� �ा�ी र भ�ुानीको �ववरणले �.२७६००८५४.४९ बाँक� मौ�दात देखाएकोमा सोह� मौ�दात यो वष� म.ले.फा.नं. 272 मा अ.�या. देखाउन ुपन�मा �

२७३५६१७७४.८४ देखाएकोले फरक रकम � २४५९६०९२०.३५ कम िज�मेवार� सारेकोले यथाथ� खच� ए�कन हुन स�ने आधार भएन ।
•म.ले.प.फा.न.272 ले संिचतकोषमा आ�दानी �.५४२८४४०३०.९८ देखाएको छ भने अनसुूची १० ले �.६३९८२०३३३.०१ देखाएबाट

�.९६९७६३०.०३ फरक देिखएको छ। फरक पनु�को कारण �प�ट गरेको छैन। सो �प�ट गनु�पद�छ।

• म.ले.प.फा.न.२७२ ले वषा��तस�मको मौ�दात �.३८८४५४४८५.१२देखाएको छ भने अनुसूची १० ले �.३६८२७५६०३.४९ देखाएबाट
�.२०१७८८८१.६३ फरक परेकोले सु�को आ�थ�क िववरणले यथाथ� खचु�को िच�ण गन� स�ने दे�खएन
• म.ले.प.फा.न.२७२ ले गत वष�को �ज�मेवारी � २७३५६१७७४.८४ देखाएको छ भने पा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरण अनुसार गत वष�को �ज�मेवारी �
२७६००८५४७.८ दे�ख�छ । म.ले.प.फा.न.२७२ अनुसार यस वष�को वाँक� � ३८८४५४४८५.१२ दे�ख�छ भने पेश गरेको िव�ीय िववरण अनुसार �
२१८७३०८५८.२ दे�ख�छ । फरक पनु�को कारण �प� गरेको छैन।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

४.१ 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 ।
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• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
• �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 ।
• ि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 ।
• 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

�म भौचर
न�बर
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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 ।

४.२ सूचना �िवधी प�ितः गाउँपा�लकाले राज� व सँग स�ब��धत स�टवेयर लगायत अ�य स�टवेयर �णाली संचालन गदा� �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लका�ारा आ�त�रक आय र योजनाको स�टवेयर संचालन गदा� िन�नानुसार म.ले.प फारामह�को �योग गरेको पाईएन । तसथ�
�वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी सूचना �िवधी प�ित (Software) को �यव�थापन र संचालन गनु� पद�छ ।
•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 ।

४.३ महालेखा िनय��क काया�लयले स�पूण� सरकारी काया�लयह�को सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग �वीकृत मलेप फारामको �यव�था
गरेको 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

�म भौचर
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४.४ 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 ।

४.५ 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 बमो�जम बे�जु लगत
• म. ले. प. फाराम ८०५ बमो�जम स�परी�ण गो�वारा अिभलेख �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �े�ता अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५ िव�ीय िववरण

५.१ �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� �.१५०००००/- 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 ।
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५.२ 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 िववरणअनुसार बािष�क �.   १७ करोड ३४ लाख १५ हजार २ सय ५१
िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ७५ लाख १ हजार २ सया ४८ अथा�त ४।३३ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.१ करोड ७१ लाख ७७ हजार
५०,अथा�त ९।९१ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.१४ करोड ८७ लाख ३६ हजार ९ सय ५२ मा� अथा�त ८५।७७ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ।
यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.१० करोड २३ लाख २० हजार १ सय ९८ अथा�त ५९ �ि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
।

�म भौचर
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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�दात � २३७९५३६२६ ले फरक दे�खएको छ । गाँउपा�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 शैि�क गुण�तर
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६.१ 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 ।
• �ि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 ।

६.२ 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 । 
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६.३ 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 ।

७ पदा�धकारी सुिवधा

७.१ आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.२०००००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा
िनय��ण गनु�पद�छ ।
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७.२ पदा�धकारी 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 �.२६२८०००/-,

टे�लफोन तथा मोवाइल �.१५०६०००/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.१३३२०००/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.२२२००००/-, अित�थ
स�कारमा �. ४९२०००/-, खानेपानी र सरसफाईमा �.६००००/-, मम�त संभार िवजुलीमा �.६००००/- समेत �.८२९८०००/- खच� भु�ानी गरेको
दे�खयो ।
काया�लयले उि��खत अनुसारको �.८२९८०००/- 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 ।

७.३ खाना तथा िविवध खच�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� � १५६७०००।- खच� गरेको छ ।

८ कानुन िनमा�ण
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८.१ 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 नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १६ वटा ऐन, १० वटा िनयमावली,
४ काय�िव�ध, गरी ३० 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 ।

८.२ �यायीक सिमितः �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 ७५ बाक� रहेको र यो बष� थप भएको ८६ गरी कुल १६१
भएकोमा ७५ वटा मा� फ��यौट भई ८६ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु
पद�छ ।

९ ख�रद �यव�थापन

९.१ 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 ।
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९.२ 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 ।

९.३ 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 ।

१० तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी वष�भरीमा �.१९१७२६६३/- 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 ।

११ साव�जिनक स�पित
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११.१ �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 ।

११.२ 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 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 ।

१२ �े�गत वजेट

१२.१ �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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.२ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट
�ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा
बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको
�े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ा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� कानूनी �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 ।

१२.३ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट
�ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा
बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको
�े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ा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� कानूनी �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 ।

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np19 of 52

१२.४ �े�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 ।

� स �े� बजेट खच� खच� �ितशत ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ५२००५५४० २९७८९९५३.१७ ५.४८

२ पूवा�धार िवकास ३४८९४४७२३ १३८८७६११५.१५ २५.५८

३ सामा�जक िवकास २८५८३२१५० २२०२९९१९८.७३ ४०.५८

४ सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े� २२८७८५०० १६६५६३६९ ३.०७

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १६५५९४९६०.४ १३७२३१३९३.९८ २५.२८

ज�मा ८७,५२,५५,८७३.४० ५४,२८,४४,०३०.९८

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा सबैभ�दा कम ३.०७ �ितशत र सामा�जक िवकास �े�मा ४०.५८
�ि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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 52

१३ 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 िदएको �याद नाघेको पे�क� तोिकएको समयमा फ�य�ट गरेको
छैन । अतः पा�लकाले िविभ� �यि� तथा सं�थालाई िदएको िन�नानुसार पे�क� �.१६०००० िनयमानुसारअसुल फ�यौट गनु�पन� �.

� स पे�क� �लनेको नाम पे�क�को िववरण रकम

१ नारायण था� िवमा तथा निवकरण २००००

२ नारायण था� सवारी साधन मम�त ४००००

३ रामच�� केवट औषधी उपचार खच� १०००००

१६०,०००

१४ अनुदान िफता�

१४.१ �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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.२ अनुदान िफता�ः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार
मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको रकम पा�लकाले समयमै िफता� गन� तफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

अनुदान �दान गन� िनकास अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम वाँक� रकम

संघीय सरकार शंसत�, समपुरक ३६२३७२५४० २११५२८५८९.२३ १५०८४३९५०.७७

�देश सरकार शसत� १९८५०००० ७५०६२३३ १२३४३७६७

िवषेश ६०००००० ४४४११३१ १५५८८६९

ज�मा

१५ सोझ� िनमा�ण गराएको 
�सधै िनमा�ण तथा ख�रद काय� गराएको:- साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद एवं िनमा�ण काय� गराउदा �ित�पधा�
�सिमत ह�ने गरी टु�ा-टु�ा पारी खरीद गनु� नह�ने उ�ेख छ । यसै गरी िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा वािष�क ख�रद योजना बनाई लागत अनुमान तयार
गरी िविभ� कामलाई �याकेज बनाई तथा सोिह िनयमावलीको िनयम ८५ मा पाँच लाख �प�यास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण तथा ख�रद काय� सोझै गन�
सिकने र सो भ�दा बढी रकमको लागत अनुमान भएको िनमा�ण र ख�रद काय� �याकेज बनाइ �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद गनु� पन�मा पा�लकाबाट �ा�
िबबरण अनुसार पा�लकाले िविभ� वडाह�का िबिभ� सडक िनमा�ण तथा मम�त र ख�रद काय�का लािग िबिभ� २५ वटा िनमा�ण �यवसायी तथा
स�लायस�ह�लाई यो वष� � ९४९६५०३।०० भु�ानी िदएको छ । पा�लकाबाट योजनाह�मा बजेट िबिनयोजन गदा� �यून रकमको साना साना योजनाह�
छनौट ग�र बजेट बाँडफाँड गन� गरेको र ित योजनाह� काया��वयन गराउँदा ऐन तथा िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार वािष�क ख�रद योजना तयार गरी
िनमा�ण तथा ख�रद कामलाइ �याकेज बनाइ लागत अनुमान तयार गरी िबिभ� कामलाइ �ित�पधा��मक िव�धबाट िनमा�ण तथा ख�रद काय� गराउनुपन�मा सो

३९३,३६६
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नगरी �सध� िनमा�ण तथा काय� गरेकोले िनयममा भएको �ाबधानको प�रपालना गरेको नपाइएकोले पा�लकाले यसमा सुधार गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोराह� िन�नानुसार छन ।
(१) बिढ �ययभार परेको:-पा�लकाले देहायमा उ�ेख ग�रएका योजनाह�मा �ित�पधा�को मा�यमबाट िमत�यिय �पमा िनमा�ण काम गराएको अव�थामा पुन
सोिह �थानमा लागत अनुमानको दरमा �सध� िनमा�ण काम गराइ पा�लकालाइ बिढ �ययभार पारेको पाइयो । यसरी बोलप�को मा�यमबाट काम भएको साइटमा
�सध� कोटेशनबाट सोिह िनमा�ण �यवसायीलाइ पुन काम गन� िदएको अव�थामा काममा दोहोरोपना ह�न स�ने र िनमा�ण काम िमत�यिय �पमा नभइ बिढ लागत
ला�े भइ पा�लकालाइ बिढ �ययभार पन� गएको दे�खएकोले पा�लकाले यस �कारको काममा िनय��ण ग�र िमत�यियता अपनाउनुपद�छ । तसथ� पा�लकाले
�ित�पधा�बाट काम गराएको भ�दा बिढ दररेटमा देहाय अनुसार लागत अनुमानको दरमा �सध� िनमा�ण काम गराइ पा�लकालाइ � ३९३३६६।०० बिढ �ययभार
पारेको �

बेलाटारी चोकदे�ख कदमहवा टोल सडकको काम ठे�का नं १४।०७७।७८ बाट �ितभा िनमा�ण सेवा अघा�खाँिचबाट गरेकोमा सोिह �थानमा पुन सोिह िनमा�ण
�यवसायीबाट �सध� िनमा�ण काम गराएकोमा देहाय अनुसार दे�खयो ।

गो भौ नं र
िमित

भु�ािन
रकम

आइटमको नाम प�रमाण दर �ित�पधा�को
दर

फरक
दर

बिढ मू अ कर समेत
�ययभार �

४०।०७८।३।
३०

१०४१६० Construction of Roadway
Embankment

24.50
cum

510 150 360 8820

Providing and laying Sub-base 13.44
cum

2960 1000 1960 2634

Providing and laying base course 12.60
cum

3100 2000 1100 13860

मू अ कर समेत ज�मा 28604

बद�घाटे पुलदे�ख खैरटहवा सडकको काम ठे�का नं १३।०७७।७८ बाट मनोहर क��ट��सनबाट गरेकोमा सोिह �थानमा पुन शुलभ क��ट��सन राम�ाम
नवलपरासीबाट �सध� िनमा�ण काम गराएकोमा देहाय अनुसार दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो भौ नं र िमित भु�ािन
रकम

आइटमको नाम प�रमाण दर �ित�पधा�को
दर

फरक
दर

बिढ �ययभार मू अ कर समेत
�

२७।०७८।३।
२८

२३८१४८ Providing and laying Sub-
base

68.39
cum

2940 2000 940 72643

महेशपुर ि�वेिण सडक अ�तग�त झु��नपुर गाउँ सडक कालोप�ेको काम ठे�का नं १२।०७७।७८ बाट िशब शि� �रयल �टेट ए�ड सौरब क��ट��सनबाट
गरेकोमा सोिह �थानमा पुन िब एस के क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा �ल बाट �सध� िनमा�ण काम गराएकोमा देहाय अनुसार दे�खएको छ ।

गो भौ नं र िमित भु�ािन
रकम

आइटमको नाम प�रमाण दर �ित�पधा�को
दर

फरक
दर

बिढ �ययभार मू अ कर
समेत �

२७१।०७८।३।
३०

४७५७४७ Providing and laying Sub-
base

34.20
cum

2956 1450 1506 51505

Providing and laying base
course

31.40
cum

3095 1980 1115 35011

Prime coat 320 sqm 117 100 17 5440

Tack coat 288 sqm 143 98 45 12960

Priemix carpet 288 sqm 283 190 93 26784

Seal coat 288 sqm 113 30 83 23904

ज�मा 175832

धम��लय अधुरो कालोप�ेदे�ख र�गिहया बोड�रस�म सडकको काम ठे�का नं ९।०७६।७७ बाट शुभल�मी क��ट��सन �ा �ल बाट गरेकोमा सोिह �थानमा पुन
सोिह िनमा�ण �यवसायीबाट �सध� िनमा�ण काम गराएकोमा देहाय अनुसार दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो भौ नं र िमित भु�ािन
रकम

आइटमको नाम प�रमाण दर �ित�पधा�को
दर

फरक
दर

बिढ �ययभार मू अ कर
समेत �

२३४।०७८।३।
२८

२३८८२२ Construction of Roadway
Embankment

31 Cum 510 190 320 9920

Providing and laying Sub-base 22.50
Cum

2955 1200 1755 39487

Providing and laying base course 14.26
Cum

3095 2000 1095 15614

Prime coat 142.60
sq.m.

117 100 17 2424

Tack coat 124 sq.m. 142 100 42 5208

Priemix carpet 124 sq.m. 282 50 232 28768

Seal coat 124 sq.m. 112 110 12 1488

ज�मा 116287

कुल ज�मा 393366

१६ उपभो�ा माफ� त काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.१ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 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 । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख
भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन
। �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न��स अनुसार िबलमा
खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न
नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत
बनाउनुपद�छ ।

१६.२ उपभो�ाको काम : साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा �ा�
गदा� रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग ह�न स�ने �कृितका काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ। साथै िनयमावलीको िनयम
९७(१४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउदा �ममुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना
अिभवृि� गन� त�रका, आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी
साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ। पा�लकाले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई
उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको लोडर, ए�जाभेटर, डोजर, रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा िनमा�ण काय� स�प�
गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ।
उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको ह�नुपन�मा सो अनुसारको दे�खएन। साव�जिनक
ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन। साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको
ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम �ित�पधा��मक िव�धबाट
स�प� गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.३ न�स�को दर भ�दा फरक दरमा भु�ानी:- ६६…०७७।१२।१२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 10 अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान
तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा मु�य अिभवृि� कर ला�े सामानको मु�य अिभवृि� कर
समेत ह�ने दरमा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले जगनाथपुर रिव पालको घरदे�ख श�भु गु�ाको घरस�म जाने वाटो मम�तका लािग Brick work

with local chiminey bricks of grade 1 in cement morter 1:4 को �ित घन िमटरमा � १२१३० भु�ानी गनु�पन�मा � १२९७६ भु�ानी गरेकोले वढी
भु�ानी भएको ३८.१८ घन िमटरको � ८४५ का दरले ह�ने रकम उपभो�ा सिमितवाट असुल गनु�पन� �

३२,२६२

१६.४ �ा�ड प�प तथा �यालो �ुववेल – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा योजना तजु�माको आधार तय गरेको छ । काया�लयले काय��म
तजु�मा गदा� सोही आधारलाई म�यनजर गरी काय��म तयार गरी काया��वयन गनु�पद�छ ।काया�लयले वजेट तथा काय��म गराउँदा �ा�ड प�प र �संचाईको लािग
गाउँपा�लका तथा वडाह�को लािग योजना तयार गरेको छ । नमुना प�र�ण िव�धवाट प�र�ण गदा� मा कृिषको लािग वो�र� जडानका पा�लका �त�रय र वडा
�त�रय वजेट िविनयोजन गरेको छ ।जडान भएका वो�र�वाट कित पानी िड�चाज� ह�ने र कित िड�चाज� भयो सो को मु�यांकन नगरेको¸ जडान भएको
वो�र�को एकमु� नापी गरेको तथा िवतरणको काय�िव�ध तयार नगरी पा�लकाको अ�य�को तोक आदेश तथा वडा�य�को �सफा�रसवाट िवरण गरेको
दे�ख�छ । िवतरणको काय�िव�ध नवनाएको िवगतमा साम�ी वुझे नवुझेको यिकन नगरेको सामान लैजाने �यि�को लगत अ�ाव�धक ग�र पुनः साम�ी नपाउने
�यव�था समेत निमलाई खच� ले� ने प�रपािटलाइ िन��सािहत गनु�पद�छ । काया�लयले �याकेज वनाइ ख�रद �ि�याको अवल�वन ग�र पा�लका र वडा �त�रय
काय��म वनाउनु पद�छ ।

भौ न िमित आयोजना लागत अनुमान भु�ानी सं�या

१६४…०७८।३।१४ वो�रङ जडान १५३७४४८ १३९२७२४ ३९

५०…०७७।११।१९ कृिष �सचाई वो�रङ जडान १६३३२९६ १६३९०३५ ३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.५ डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाताः कायांलयले डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाता म.ले.प.फा.नं.१७५ रा�ने गरेको छैन भन� डोर हा�जरी फाराममा
�सल�सलेवार न�बर कायम गरी राखेको समेत छैन । यसले गदां आयोजनामा के कित डोर हा�जरी फारामह� को,कसको नाममा र कुन कामको लािग किहले
जारी भए तथा डोर हा�जरी फारम जारी गनु�को उ�े�य अनुसार काम भए नभएको यथाथ� मू�याकन गन� अब�था रहेन । डोर हा�जरी िनय��ण खाता राखी
मागफारामको आधारमा न�बरवाइज जारी गरी तोिकए अनुसार काम भए नभएको अनुगमन मू�याकन गन� �यब�था ह�नु आव�यक दे�ख�छ ।

१६.६ िवजक र मू�यांकनबीच फरकः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको
�ािव�धक मू�या�न, िबल, भरपाई� र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक
िनकायमा पेश गनु� पन�छ । देहायका उपभो�ा सिमितले तोिकएको िनमा�ण काय� स�प� गरी बील भपा�इ सिहत भु�ानी माग गरेकोमा उपभो�ाले ख�रद गरेको
िनमा�ण साम�ीको प�रमाण अनुसार ख�रद प�रमाण र मू�यांकनमा िनमा�ण सामि�को प�रमाण देहाय अनुसार बढी �ययभार परेको दे�खएको �.

भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमित सामान प�रमाण दर बढी मु�यांकन

मू�यांकन ख�रद फरक

६१…०७७।१२।५ ढल िनमा�ण तथा खानेपानी पाइप िव�तार �समे�ट ५९३ ३१० २८३ ७४७ २११४०१

ज�मा २११४०१

२११,४०१

१७

�म भौचर
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१७.१ १४१ २०७८-३-३ काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(११) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प�
ग�रसकेपिछ स�व��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीवाट �य�तो कामको जाँसपास गराई �य�तो िनकायवाट �ा� रकम र
जनसहभािगतावाट �यहो�रएको �म नगद वा �ज�सी समेत कूल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु� पन�छ । स�ब��धत साव�जिनक िनकायले �यसरी �ा�
भएको िववरण तथा उ� ि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� �ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नु पन�छ ।सडक िप �स �स ढलान काय�का लािग जनआवाज उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमान �
२१०८२८३ स�झौता भएकोमा पिहलो र दो�ो तथा अ��तम िवलवाट � १९००००० भु�ानी भएकोमा लेखापरी�णको �ममा काय�स�प� न �ितवेदन पेश
नभएकोले पेश ह�नुपन� �

१,९००,०००

१७.२ २६८ २०७८-३-३० िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको: साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले
पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । पशु भेटनरी दे�ख गाउँको मेन गेट
वाउ�गढी जाने कालोप�े स�म सोलार व�ी दे�ख बेढीया इनार स�म सडक �तरो� नती लािग � १५०६१९७ मा स�झौता भएकोमा काय�स�प� न �
१४४१२७५ भएकोमा � १२९३०७८ भु�ानी भएको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल अनुसार काली िनमा�ण सेवाको � १०१५३७२ को िवल
तथा अ�यको डोर हा�ज�र पेश गरेको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितले आफै िनमा�ण काय� गन� गरी स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराइ सोही
वरावरको िनमा�ण �यवसायीह�को बील पेश गरेको दे�खयो । िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक
तथा �सफा�रसकता� एवं अनुगमनकता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पन� दे�खएको अिनयिमत �

१,२९३,०७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.३ जिटलसंरचना िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक
नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन लगायतका जिटल �ािव�धक प�
समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी
फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

गा.पा. पँूजीगत

२३५–२०७८।३।२८ अधुरो म��जद भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ५७८३७०

२५०–२०७८।३।२९ व�ैरया अधुरो धम�शाला िनमा�ण भवन िनमा�ण ९४६३९२

२८०–२०७८।३।३० अधुरो सिहद भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण १४०००००

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

९–२०७८।३।९, ४१–२०७८।३।३० कृिष �शोधन भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण १७१४६३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.४ गुण�तर परी�ण -साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

भौ.नं. िमित िनमा�ण कामको िववरण लागत अनुमान खुद भु�ानी कामको �कृित

४४…०७७।११।१७ िप �स �स ढलान र ढल िनकास १६२३८३० १३८१३७७ उपभो�ा सिमित

१२९…०७८।२।२५ सडक िप �स �स ७५७९३२ ७७०००० उपभो�ा सिमित

५६…०७७।१२।३ प�क� नाली िनमा�ण १०८२५४६ ९४०४७१ ,,

१०७…०७८।१।२६ िप �स �स ढलान २०४६०३० १९००००० ,,

१७.५ थप �ययभार: साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 10 अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िप�ससी ढलान,

ढल िनमा�ण, भवन िनमा�ण ज�ता काम गराउँदा �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले आ.व.

२०७७।७८ मा स�झौता भई यो वष� भु�ानी भएका योजनाह�को लागत अनुमान तयार गदा� स�व��धत िवभागले पा�रत गरेको न�सको �योग गनु�पन�मा
डो�लडारको न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सोही दरमा भु�ानी गरेको दे�खयो । यसो गदा� न�स�मा द� र अद� जनशि� वढी �योग भएको दे�ख�छ
। सडक िनमा�ण गदा� सडककै, �सचाइको काम गदा� �सचाईकै तथा भवनको काम गदा� भवनको न�स� �योग नग�र डो�लडारको न�स� �योग गदा� काया�लयलाइ
वढी �ययभार पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.६ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनमय 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 संचा�लत योजनाह�को िनमा�ण स�प� प�चात
िनयममा �यव�था भए अनुसार पा�लकाबाट केही योजनाह�को उपभो�ा सिमितह�ले अिभलेख िन�र�ण नभएको अनुगमन भएको योजनाह�म�ये केिह
योजनाह�को �ितवेदनमा संयोजक तथा अ�य पदा�धकारीको द�तखत नभएको¸ केिह योजनाको अनुगमनमा एक जनाको मा� द�तखत भएको अनुगमन
�ितवेदनमा अनुगमनबाट दे�खएका �यहोराह� उ�ेख गरेको पाइएन। उपभो�ा सिमितले गरेका काय�मा चेनेज खुलाउनु पन�मा नखुलाएकोले काम दोहोरो पन�
स�ने, उपभो�ा सिमितले समयमा काय� स�प� न नग�र �याद थप ह�ने गरेको, डोर हा�ज�रमा �वीकृत गन� वुझाउने तथा कुन िमितमा कुन सिमितले काम गरेको
हो सो नखुलेको पाइयो ।उपभो�ावाट ह�ने योजनामा मा�थ उ�ेख भएको �यहोरामा सुधार गनु�पद�छ ।

१८ पदा�धकारीको दोहोरो सुिवधा 
पदा�धकारीको दोहोरो सुिवधा: �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 । तर पा�लकाले सवारी साधन �योग गनु�भएका पदा�धकारी �यूह�लाई यातायात सुिवधा वापत �. १००००
�दान गरेकाले दोहोरो सुिवधा पन� गएकोले उहाँह�सँग असूल गनु�पन�

नाम वडा सवारी नं मिहना रकम

िदवाकर �साद चौधरी ३ लु.१.ब १९३६ ९ ९००००

हरे�� �साद यादव ७ लु.१.ब १९३५ ९ ९००००

ज�मा १८००००

१८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ 251 २०७७-१०-१५ वठैक भ�ा भरपाईमा नवुझेको 
वठैक भ�ा भरपाईमा नवुझेको: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िवल , भरपाई, �माण र कागजात संल� न ह�नु पद�छ । पदा�धकारीको वठैक भ�ा िवतरणका लािग च�पाणी भ�डारीलाई १८५००० भु�ानी
िदएकोमा �ी घन�याम गाहाले �. ४२५०, �ी राजु सुवेदीले �.४२५० , जेठ २७ को वठैकमा िविभ� न �यि�ले �.६५४५, र असार २६ को वठैकमा िविभ� न
�यि�ले �. ५१०० भरपाईमा वुझेको नदे�खएकाले च�पाणी भ�डारीबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन�

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१९.१ च�पाणी भ�डारी २०,१४५

२०,१४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० लगवुक िवना खच� 
ई�धन खच� स�ब�धमाः महालेखा िनयन��कको काया�लयले एक�कृत आ�थ�क संकेत, वग�करण र �या�या, 2074 माफ� त स�पूण� सरकारी काया�लयह�लाई
महालेखा परी�कबाट �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले काया�लय �योजनको लािग सवारी लगबुक राखेर ई�धन खच�
भु�ानी गरेको छैन । सवारी लगबुक सवारी �योगकता�को नाम, सवारी च�नेको नाम र सवारी चलेको दरुी (िकलोिमटर) उ�ेख नगरी राखेकोले ई�धन वापत
खच� भएको �.8,98,840/- वा�तिवक र एिकन गन� सिकएन । पा�लकाले अिनवाय� �पमा सवारी लगबुक राखी सवारी च�नेबाट �मािणत गराई ई�धन खच�
ले�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं. र िमित पाट�को नाम/िववरण खच� रकम कैिफयत

15-2077/06/12 गणपित आयल �टोस� 147393 सवारी लगबुक नराखेको

113-2077/07/26 गणपित आयल �टोस� 71004 सवारी लगबुक नराखेको

213-2077/09/28 गणपित आयल �टोस� 85473 सवारी लगबुक नराखेको

131-2077/08/09 ई�धन खच� वापत भु�ानी 84089 सवारी लगबुक नराखेको

246-2077/10/14 ई�धन खच� वापत भु�ानी 95276

300-2077/11/14 ई�धन खच� वापत भु�ानी 94280

455-2078/01/26 ई�धन खच� वापत भु�ानी 198709

714-2078/03/29 ई�धन खच� वापत भु�ानी 122616

ज�मा 898840

�म भौचर
न�बर
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२१ �वा��य तलिब �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, 2049 अनुसार काया�लयले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पारीत गरी कम�चारीह�को तलब खच� ले�नुपन�मा
तलिब �ितवेदन पा�रत नगरी �वा��य तफ� का कम�चारीह�को यस बष� �.७८,५१,३७,५४७।- तलब खच� लेखेको छ । तलिब �ितवेदन पा�रत गरी तलब खच�
ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

२२ 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 औषधी ख�रदको आव�यकता र लागत
अनुमान नै तयार नगरी कोटेशन माग गरेको र कोटेशनको आधारम कम मु�य भएको कोटेशनलाई ��वकृित िदई �यानडेला मेिड क�सन� बाट �
११,९९,९३३ 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 ।

२३ �वा��य तफ� का करार कम�चारी 
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 ३७ जना
�वा��य कम�ह� 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 ।

२४ �वा��य काय��म 

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ जो�खम भ�ा संघीय सशत�बाट 

नेपाल सरकार�ारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोिभड १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,२०७७ को बंुदा
७(ङ)मा, अनुगमन मु�या�न तथा �यव�थापनमा संल� �शासिनक जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलब �केलको ५० �ितशत र क�ट�याक
ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�, �वारेनिटनमा खिटएका जनशि�लाई ७५ �ितशत जो�खम भ�ा �दान गन� स�ने �यव�था छ। काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार गो.भौ.नं. ११० बाट १६ जना र गो.भौ.नं. १११ बाट ५७ जना अ�पंितमा खटेका �वा��यकम�ह�लाई तलबको ५० �ितशत
जो�खम भ�ा वापत ह�न आउने � ९७५१०५ संघीय सशत�बाट उपल�ध गराएको दे�ख�छ । यसरी कोिभड कोषबाट खच� ले�खनु पन� खच� संघीय सशत�बाट
खच� गरेको दे�ख�छ ।

२६ िनकासा माग फारम 

काया�लयले िश�कको तलब र भ�ा िनकासा िदँदा िवधालयले पठाएको माग फारामको आधारमा चेक जाँच गरी दरब�दी अनुसारको तलब भ�ा भु�ानी
गनु�पद�छ । पा�लकाले �ान�योित �ा.िव.लाई चौथो ि�मा�सकको तलब भ�ा िनकासा गदा� ३११९९६ िनकासा ह�नुपन�मा ३१४३९६ िनकासा भएको दे�खयो ।
यसरी बढी िनकासा भएको दे�खएको � २४०० स�ब��धत िवधालयबाट असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

२,४००

२७ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ �रभस� िफड र फवा�ड िफड 

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�  । समय समयमा लाभ�ािहह�को सं�या
अ�याव�धक गनु� पद�छ । सामा�जक सुर�ा बैकबाट भु�ानी भएतापिन बैकह�ले �रभस� िफड र फवा�ड िफड लागु नगरेकोले स�ब��धत िनकायको �यान जान
ज�री दे�ख�छ ।

२९ १५० २०७८-३-२७ �यािनटरी �याड ख�रद र िवतरण 

साव�जिनक िवधालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानेटरी �याड ख�रद र िवतरण काय��मका लािग िवधालयबाट माग आएको आव�यकताका आधारमा राि�� य
पि�कामा �कािशत मु�यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी ठे�का माफ� त ख�रद काय� गनु� पद�छ । तर पा�लकाले आव�यकता पिहचान नगरी तथा लागत
अनुमान पिन तयार नगरी ठे�का माफ� त �िवरा मेिड�सन स�लायस�बाट � १४०९३७२ मा ४३००८ पाकेट ख�रद गरेको र िवधालयह�लाई ४२०९९ पाकेट
ह�ता�तर भएको र बाक� ९०९ पाकेट मौ�दात रहेको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाले आव�यकता पिहचान गरी आव�यकताका आधारमा लागत अनुमान तयार
गरी ख�रद काय� गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० िवधालयलाई छा�वृित बढी िनकासा 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के���ारा जारी ग�रएको काय��म काय��वयन िनद�िशका, २०७७/७८ को स.नं. ४.१ र ४.२ अनुसार क�ा १-८ स�म छा�ा
तथा द�लत छा�छा�ालाई �ित िवधाथ� वािष�क � ४०० का दरले उपल�ध गराउने �यव�था छ । काया�लयले पा�लका िभ� रहेका िवधालयह�मा वा�तिवक
लाभ�ािहह�को सं�या यिकन गरी िनकासा िदनुपद�छ र िवधालयले िवतरण गरेको भरपाई �लई घ�ी िवतरण गरेको दे�खए िनकासा िफता� �लई संघीय संचीत
कोष खातामा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । नमुना छनौटको �पमा िन�न िवधालयह�को परी�ण गदा� िवधालयह�ले छा�वृित िवतरणको भरपाई देहाय बमो�जम
कम िवतरण गरेको दे�खयो । तसथ� बचत दे�खएको रकम स�ब��धत िवधालयबाट असुल गरी संिचतकोष खातामा दा�खला गनु�पन� देखीएको �

�स.नं. िवधालयको नाम छा�वृित िनकासा िवतरण बढी िनकासा

1. �हमबाबा �ा.िव. ३९६०० ३२००० ७६००

2. आदश� मा.िव. १२०८०० ११४८०० ६०००

3. महे�� मा.िव. ९९२०० ८६४०० १२८००

4. सािवि� आ.िव. ४२००० ३७६०० ४४००

5. जनता आ.िव. ३५६०० ३३२०० २४००

6. गणेश �ा.िव. केवलपुर १२००० ९६०० २४००

7. गणेश मा.िव.जगनाथपुर ११०८०० िवतरणको भरपाई नभएको

8. ड�बर बहादरु आ.िव. १५२४०० १५०८०० १६००

9. कोटही �ा.िव. ३२००० २६८०० ५२००

ज�मा ६४४४०० ४९१२०० ४२४००

४२,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ १५१ २०७८-३-२७ नमुना िवधालयलाई िनकासा 
नमुना िव�ालय:- �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म
काया��वयन पु��तका, आ व ०७७।७८ को ि�याकलाप नं ८.६ मा ��येक �थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण�
िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, २०६० अनुसार गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय
तहले आ�नो �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ� पु��तकामा िव�ालय भौितक िनमा�ण काय��म
स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनका आधारमा पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको
३०% रकम अनुदान िदने, Structural Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ५०% रकम अनुदान िदने र
काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन समेतको आधारमा 20% अ��तम िक�ता रकम अनुदान िदने �यव�था छ। पा�लकाले ि�भुवन
मा िव लाइ काम नै सु� नग�र एकमु� � १५०००००० िनकासा ग�र खाता रो�का गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले संघीय सरकारको िफता� गन� रकम काम नै सु�
नभएको िव�ालयलाइ खाता रो�का रा�ख िनकासा गरेको अनुदान रकमको उिचत �योग गरी नािप िकताव र काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �......

१५,०००,०००

३२ पकेट �े� काय��म 

�धानमं�ी कृिष आधुिनिककरण आयोजना काय��म अ�तग�त माछाको �यवसाियक कृिष उ�पादन पकेट �े�को लािग पा�लकाले लोटस बह�उदेिशय कृषक
समूहलाई � १५,००,००० िनकासा िदएको दे�ख�छ । समूहमा १६ जना कृषक िम�ल समूह गठन गरेको तथा काय��मको लािग ११ जना कृषकले नयाँ
पोखरी ख�ु भएको अ� कृषकको पिहला दे�खको पोखरी रहेको दे�ख�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणमा फोटो सिहतको अनुगमन �ितवेदन रहेको
दे�खएन । तसथ� अनुदानको सिह सदपुयोग भएको भएन भ�े बारे अनुगमन गरी अनुदान सदपुयोगको सुिन��चतता ह�न आव�यक दे�ख�छ ।

३३ �सलाई कटाई ता�लम 

मु�यम��ी �ािमण िवकास काय��म अ�तग�त लि�त मिहलाह�को लािग �सलाई कटाई ता�लम िदई �सलाई मेिशन उपल�ध गराउने योजना अ�तग�त
काया�लयले गो.भौ.नं. ३ बाट ४००००० को लागतमा ३ मिहनाको ता�लम भाडामा ३ वटा मेिशन २७००० मा �लई संचालन गरेको दे�ख�छ र ता�लम प�चात
गो.भौ.नं. ५ बाट �सलाई मेिशन � २९७८६८ को लागतमा ख�रद गरी िवतरण गरेको दे�ख�छ । यसरी काया�लयले �सलाई कटाई ता�लम िदने र मेिशन ख�रद
गरी िवतरण गन� दबैु योजना संगसंगै रहेको ह�दा �सलाई मेिशन भाडामा �लएको खच� २७००० अनाव�यक दे�ख�छ । तसथ� काया�लयले य�तो खच�मा िनय��ण
गनु�पछ�  ।

�म भौचर
न�बर
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३४ 2 २०७८-१-३ �टडी टेबल ख�रद र िवतरण 

मु�यम��ी �ािमण िवकास काय��म अ�तग�त क�ा ८ का िवधाथ�ह�का लािग study table ख�रद गन� काय��मका लािग काया�लयले �मृित फिन�चर ए�ड होम
डेकोरबाट � ४९९,१८० मा �ित लागत १२८० मा ३९० वटा study table ख�रद गरेकोमा २८४ वटा मा�को िवतरणको भरपाई दे�खएको र १०६ वटाको
िवतरणको भरपाई नदे�खएकोले िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� �

१३५,६८०

३५ काय��म संचालन 

काया�लयले कुनै पिन लि�त काय��म संचालन गदा� सकेस�म काया�लयबाट गन� काया�लयबाट गन� नसिकने काय��म दता�वाला सं�थासँग स�झौता गरी
स�झौता बमो�जम गनु� गराउनु पद�छ । तर पा�लकाले लि�त मिहलाह�का लािग �सलाई कटाई ता�लम संचालन गन�का लािग िन�न बमो�जमका मु.अ.करमा
दता� नभएका सं�थाह�सँग स�झौता गरी भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� यसरी स�झौता गदा� मु.अ.करमा दता� भएका सं�था सँग स�झौता गरी काय��म
संचालन गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित काय��म भु�ानी पाउने रकम

६३-०७७/१२/१० मिहला �सलाई कटाई ता�लम जनजागृित अपा� सं�था २०००००

३-०७८/१/१४ मिहला �सलाई कटाई ता�लम �ज�ा अपा� खेलकुद संघ ४०००००

ज�मा ६०००००
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३६ �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 । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
यस आ.व.मा िन�न बमो�जमको काय��म गरी � ११४६१८९ खच� गरेको दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित काय��म �िमक सं�या �िमक िदन लागत रकम

१२६-०७८/३/२२ खानेपानी पाईप लाईन िव�तार ११ ५७८ २९८८२६

१२७-०७८/३/२२ न�दपुर-अमहवा तटब�ध मम�त २० ३१२ १६१३०४

१२८-०७८/३/२२ सडक मम�त संभार पसा� १० ५७९ २९९३४३

११३-०७८/३/१५ तटब�ध मम�त २० ७४८ ३८६७१६

ज�मा ६१ २२१७ ११४६१८९

३७ ख�रद काय�को अिभलेख 

ख�रद कारवािहको अिभलेख : साव�जनिक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ मा साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवािहको िन��त छु�ै फाOल
खडा ग�र रा�नुपन� उ�ेख छ । सो अनुसार पा�लकाले हरेक ख�रदको लागत अनुमान, बोलप� आ�ानको सूचना दे�ख, बोलप� खो�दाको माइ�यूट,
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बोलप�को मूल �ित,सफल बोलप�दातालाइ पठाइएको ��वकृितको �ार��भक सूचनाको �ित�लिप, असफल बोलप� दाताह�ला◌�इ पठाइएको सूचनाको
�ित�लिप, ख�रद स�झौता, ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सो स�ब��ध कागजात र कय� स�प� गदा� स�मको कागजात रा�नु पन� र उ� अिभलेख
ख�रद कारवाही टु�ो लागेको क��तमा ७ वष� स�म सुर�ीत रा�नुपन� छ तर पा�लकाले यस िनयमावलीमा उ�ेख भए अनुसार अ�धकांश ख�रद कारवािहको
फाइल खडा गरी छु�ै स�पूण� कागजातह� एउटै फाइलमा नरा�ख छु�ाछु�ै रा�ने गरेको कारण आवा�यक कागजातह� खोजेको समयमा उपल�ध ह�न नस�ने
लागतयका सम�याह� ह��छ । तसथ� िनयमानुसार ख�रद कारवाहीको फाइल छु�ै खडा ग�र रा�ने तफ�  �यान िदनुपछ�  । देहायका ठे�काह�को ठे�का स�ब��ध
कागजातह� लेखापरी�णमा पेश नभएको कारण ित फाइल परी�ण ग�र सो स�ब�धमा यिकन भ� सिकएन

गो भौ
नं र
िमित

भु�ािन
रकम

ठे�का
नं

िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

लागत
अनुमान

स�झौता
रकम

कैिफयत

१२।
०७८।
३।१७

११५१९५९ १४।
०७७।
७८

�ितभा
िनमा�ण सेवा

पेश नभएको पेश नभएको �थम रिन� िबल भु�ािन भएको,लागत अनुमानदे�ख स�झौता तथा
काया�देश पेश नभएको,मू�यांकन सिमितले बोलप� ��वकृितको लािग
िनण�य गरेको पाइएन

२४२।
०७८।
३।२९

७६८४४० १२।
०७७।
७८

िशबशि�
�रयल �टेट

२१४९३६५ १२९६८७२ �थम रिन� िबल भु�ािन भएको,बोलप� मू�यांकन,तुलना�मक
िबबरण पेश नभएको र िमित २०७७।८।७ गतेको मुचु�काको ��येक
पानामा मुचु�कामा सहभागीह�ले द�तखत कारण ग�र �मािणत नगरी
उप��थितमा मा� द�तखत गरेको कारण �प� भएन ।

२३।
०७८।
३।२७

१०६२२१६ १३।
०७७।
७८

मनोहर
क��ट� �सन

४२८३०५५ २४४६३८० �थम रिन� िबल भु�ािन भएको, मुचु�काको ��येक पानामा
मुचु�कामा सहभागीह�ले द�तखत कारण ग�र �मािणत नगरी
उप��थितमा मा� द�तखत गरेको कारण �प� भएन ।

२२। १९६९८८८ २१। पोखरेल ३५७११९३ २०२१५६२ अ��तम िबल भु�ािन भएको, मुचु�काको ��येक पानामा मुचु�कामा
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०७८।
३।२७

०७७।
७८

िनमा�ण सेवा सहभागीह�ले द�तखत कारण ग�र �मािणत नगरी उप��थितमा मा�
द�तखत गरेको कारण �प� भएन ।

३८ गणेश मा िब मा बाउ��ड� वाल िनमा�ण 

गणेश मा िब मा वाउ��ड� वाल िनमा�ण: पा�लकाको वडा नं ७ को गणेश मा�यिमक िब�ालयको बाउ��ड� वाल िनमा�ण गन� संिघय पँू�जगतको तराइ मधेश समृि�
काय��ममा � २५०००००।०० र गाउँपा�लका पँू�जगतको � २७७७७७।०० ग�र कुल बजेट � २७७७७७७।०० को बजेट �यव�था भए अनुसार सो काम
गन� ठे�का नं २२।०७७।७८ को लागत अनुमान � २७७५५२८।०० तयार ग�र �ित�पधा�को मा�यमबाट छनौट भएको पुन क��ट��सन नवलपरासीस�
िमित २०७८।२।१५ स�म स�प� गन� ग�र � १८०९३६२।०० मा िमित २०७७।१०।२७ गते स�झौता भए अनुसार िनमा�ण काम स�प� ग�र गो भौ नं १५।
०७८।३।२२ बाट � १७७१५९७।०० भु�ािन भएकोमा देहाय अनुसार दे�खयो ।
(१) गणेश मा िब मा वाउ��ड� वाल िनमा�णको लागत अनुमानको दर: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण कामको लागत अनुमान
तयार गदा� स�ब��धत कामको लािग ��वकृत भएको नम�सको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाको वडा नं ७ को गणेश मा�यिमक
िब�ालयको बाउ��ड� वाल िनमा�ण गन� ठे�का नं २२।०७७।७८ को लागत अनुमान भवनको नम�सको आधारमा � २७७५५२८।०० तयार गरेको पाइयो ।
वाउ��ड� वालको लागत अनुमान तयार गदा� सो को दररेट जनरल नम�स �यागो गरेको अव�थामा देहाय अनुसार िमत�यिय ह�नेमा भवनको दररेटको आधारमा
लागत अनुमान तयार गरेको कारण � ८१३६१।०० बिढ �ययभार पन� गएको �

आइटमको नाम प�रमाण लागत अनुमानमा
समाबेश दर

रकम जनरल
नम�सको दररेट

रकम बिढ
�ययभार
परेको रकम

Excavationin all types of soil in foundation 88.20
Cum

663.32 58504.82 644 56800.80 1704

Providing and Laying PCC in 1:3:6 17.01
Cum

10187.63 173291.59 8899.16 151374.71 21917

Providing and Laying Un-coursed rubble
massonry in 1:4

170.10
Cum

10793.64 1835998 10454.19 1778258 57740

८१,३६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np43 of 52

ज�मा 81361

(२) गणेश मा िब मा वाउ��ड� वाल िनमा�णको �याद थप स�ब�धमा: साव�जिनक ख�रद ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम १२० मा िनमा�ण �यवसायीह�ले
स�झौतामा तोिकएको समयिभ� िनमा�ण काम स�प� गन� नसकेमा �याद समा� ह�नु भ�दा क��तमा २१ िदन अगािड कारण सिहत �याद थपको लािग िनबेदन
िदनुपन�,उपिनयम २ मा यसरी �याद थपको लािग िनबेदन �ा� भए प�चात िनमा�ण �यवसायीले स�झौता बमो�जमको काम समयमै स�प� गन� िनमा�ण
�यवसायीले भरम�दरु �यास गरे नगरेको स�ब�धमा साव�जिनक िनकायले आबा�यक जाँचबुझ गरी �याद थपको �ि�या अगािड बढाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।
वडा नं ७ को गणेश मा�यिमक िब�ालयको बाउ��ड� वाल िनमा�ण गन� ठे�का नं २२।०७७।७८ पुन क��ट��सन नवलपरासीस� िमित २०७८।२।१५ स�म
स�प� गन� ग�र � १८०९३६२।०० मा िमित २०७७।१०।२७ गते स�झौता भए अनुसार िनमा�ण काम िमित २०७८।३।२० मा स�प� ग�र गो भौ नं १५।
०७८।३।२२ बाट � १७७१५९७।०० भु�ािन भएको छ । िनमा�ण �यवसायीले शु� तोिकएको �याद िमित २०७८।२।१५ मा िनमा�ण काम स�प� नग�र
िबिबध कारणले काम स�प� ह�न नसकेको कारण जनाइ �याद समा� ह�नु भ�दा ४ िदन अगािड मा� िमित २०७८।२।११ मा �याद थपको लािग िनबेदन िदए
अनुसार पा�लकाले िमित २०७८।२।१२ मा कोिभडको कारणले िमित २०७८।३।२५ स�म �याद थप गरेको पाइयो । यसरी िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण
काय�को �याद समा� ह�नु भ�दा २१ िदन अगाबै �याद थपको लािग िनबेदन िदनुपन�मा ४ िदन अगािड मा� िदएको अव�थामा समेत पा�लकाले िनयमानुसार पूव�
िनधा��रत �ितपूित� नलगाइ �याद थप गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।
(३) गणेश मा िब मा वाउ��ड� वाल िनमा�णको अनुगमन स�ब�धमा: वडा नं ७ को गणेश मा�यिमक िब�ालयको बाउ��ड� वाल िनमा�ण गन� ठे�का नं २२।०७७।७८
पुन क��ट��सनले िनमा�ण गरेको कामको गा पा काय�वाहक अ�य� �यूको संयोजक�वको १० सद��सय सिमितबाट िमित उ�ेख नग�र २०७८ साल मा�
उ�ेख ग�रएको अनुगमन तथा मू�यांकन �ितबेदन पेश गरेकोमा सो �ितबेदनमा बह�मत सद�यको द�तखत नभएको ४ जनाको मा� द�तखत रहेको,स�झौता
िमित मा� उ�ेख ग�र स�प� भएको िमित नखुलाएको,अनुगमनको �ममा दे�खएका �यहोराह� नखुलाएको,आयोजना संचालनमा दे�खएका सम�याह� तथा
सुझाबह� नखुलाएको,िनमा�ण �यवसायीको उप��थित नरहेको र अनुगमन ग�र भु�ािन िदन िम�ने निम�ने िन�कष� नखुलाइ �ितबेदन पेश गरेको कारण
अनुगमन सिमितले �भावकारी �पमा अनुगमन भएको �थयो भ� सिकने अव�था नभएको ह�नाले पा�लकाले योजनाह�को �भावकारी �पमा अनुगमन गरी
िनमा�ण कामको गुण�तर तथा तोिकएको समयमै िनमा�ण काम गन� गराउन सहयोग ह�ने ग�र काम गनु�पद�छ ।
(४) गणेश मा िब मा �सध� कोटेशनबाट रंगरोगन काय�: वडा नं ७ को गणेश मा�यिमक िब�ालयलयमा बोलप�को मा�यमबाट भएको वाउ��ड� वाल िनमा�णमा
बचत भएको रकमबाट �सध� कोटेशनबाट लागत अनुमानकै दररेटमा रंगरोगनको काम बोलप�बाट िनमा�ण काम गराएकै िनमा�ण �यवसायी पुन क��ट��सन
नवलपरासीबाटै गराइ गो भौ नं ३१।०७८।३।२९ बाट � ४४९७९०।०० भु�ािन िदएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीले लागत अनुमानको तुलनामा ३४.८१
�ितशत कम रकममा बाउ��ड� वाल िनमा�ण गरेको ह�दाँ सो िब�ालयको रंगरोगन पिन सोिह िनमा�ण �यवसायीलाइ िदएको ह�दाँ िनमा�ण �यवसायीसँग दररेट
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नेगोसेशन गरी बोलप�मा घटेको दरमा अथा�त रंगरोगनमा खच� भएको � ४४९७९०।०० को ३४.८१ ले ह�ने � १५६५७१।०० घटाइ काम गराएको
अव�थामा पा�लकालाइ थप �ययभार ह�नबाट रकम बचत भइ खच� कम ह�ने तफ�  पा�लकाको �यान गएको पाइएन ।

३९ �रतपूव�कको कर िबजक 

�रतपूब�कको कर िबजक – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक
�लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । ठे�का नं १४।०७७।७८ बाट बेलाटारी चोकदे�ख कदमहवा टोल सडक िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी �ितभा िनमा�ण सेवा
अघा�खाँचीलाइ गो भौ नं १२।२०७८।३।१७ बाट � ११५१९५९।०० �थम रिन� िबल भु�ािन िदएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर
पेश नगरी िबजक नं केरमेट ग�र जा�र गरेको िबजक नं ५२।२०७८।३।१७ पेश गरेको आधारमा मु.अ.कर �.११७७३४।०० समेत �.११५१९५९।००
भु�ािन गरेको छ । तसथ� उ� िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन�
�.

११७,७३४

४० �याद थप र पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
�याद थप तथा पूव� िनधा��रत �ितपूित� साव�जिनक ख�रद ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम १२० मा िनमा�ण �यवसायीह�ले स�झौतामा तोिकएको
समयिभ� िनमा�ण काम स�प� गन� नसकेमा �याद समा� ह�नु भ�दा क��तमा २१ िदन अगािड कारण सिहत �याद थपको लािग िनबेदन िदनुपन�,उपिनयम २ मा
यसरी �याद थपको लािग िनबेदन �ा� भए प�चात िनमा�ण �यवसायीले स�झौता बमो�जमको काम समयमै स�प� गन� िनमा�ण �यवसायीले भरम�दरु �यास गरे
नगरेको स�ब�धमा साव�जिनक िनकायले आबा�यक जाँचबुझ गरी �याद थपको �ि�या अगािड बढाउनुपन� र िनमा�ण �यवसायीको लापरवाहीको कारण समयमै
िनमा�ण काम स�प� नभएको अव�थामा िनयम १२१ बमो�जम तोिकएको �यादमा िनमा�ण काम स�प� नभएमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने ग�र
�ित िदन ०.०५ �ितशतको दरले पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाउनुपन� �यव�था रहेको छ । ठे�का नं १२।०७७।७८ को महेशपुर ि�वेिण सठक अ�तग�त
झु��नपुर गाउँमा कालोप�े गन� कामको लािग िनमा�ण �यवसायी िशव शि� �रयल �टेट ए�ड सौरब क��ट��सन �ा �ल सँग िमित २०७७।१२।३० स�म स�प�
गन�ग�र � १२९६८७२।०० मा िमित २०७७।९।८ मा स�झौता भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काम स�प� नगरी �थम रिन� िबलको नापी िमित
२०७८।३।२६ गते अथा�त तोिकएको �याद भ�दा ५६ िदन प�चात काम ग�र �थम रिन� िबल रकम गो भौ नं २४२।०७८।३।२९ बाट � ७६८४४०।००
भु�ािन िदएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीले िमित २०७७।१२।२० र िमित २०७८।३।२ मा िनमा�ण सामाि� अभाव लगायतको कारण देखाइ �याद थप माग
गरेकोमा पा�लकाले �याद थप सदर नगरेको कारण िनयमाव�ल अनुसार ५६ िदनको � ३६३१२।०० पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल ग�र भु�ािन िदनुपन�मा
पा�लकाले हजा�ना असुल नगरेकोले � ३६३१२।०० असुल गनु�पन� �

३६,३१२
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४१ �ूम पाइप ख�रद 

�ूम पाइप जडान भएको �ािब�धक मू�यांकन पेश नभएको पा�लकाको वडा नं १ मा ह�्यमु पाइप ख�रद तथा जडान काय�को लािग � १३०००००।०० बजेट
�यव�था भए अनुसार ३ साइजको �ूम पाइप ख�रद मा� गन� � १२९२२४५।०० को लागत अनुमान तयार ग�र �ित�पधा�को मा�यमबाट छनौट भएको
यिुनक नेपाल �ूम पाइप उ�ोग िचतवनसँग � ८६१५१२।०० मा िमित २०७८।३।१८ मा स�झौता गरे अनुसार �ूम पाइप स�लाइ ग�र गो भौ नं २२५।
०७८।३।२७ बाट � ८६१५१२।०० भु�ािन भएको पाइयो । यसरी ��वकृत काय��म �ूम पाइप ख�रद गरी जडान गन� रहेकोमा पा�लकाले �ूम पाइप ख�रद
ग�र �ज��स दा�खला गरेकोले ��वकृत काय��म िबप�रत खरिद मा� गरेको िनयमस�मत दे�खएन । ख�रद गरेको �ूम पाइपह� ४५ से िम डायको १० वटा,६०
से िम डायको ४० वटा र ९० से िम डायको ६ वटा �ज��स दा�खला भएको �ज�सी खाता पेश नभएकोले यिकन गन� सिकएन । तसथ� यसरी ख�रद ग�रएका
�ूम पाइपह� स�ब��धत योजनामा जडान भएको नापी तथा �ािब�धक मू�यांकन पेश ह�नुपन� � 

८६१,५१२

४२ बाउनगढी म��दर दे�ख बरगदवा जाने मु�य सडकमा जो�ने सडक

४२.१ ठे.नं. NCB/15-077/78 : बाउनगढी म��दर दे�ख बरगदवा जाने मु�य सडकमा जो�ने सडक �तरो�ती काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी एम
भ�डारी क��ट��सन ए�ड �रयल �ा.�ल. वीच कवोल अंक � २४,७६,६८८.७० (�याट समेत) को िमित २०७८।२।३० मा स�प� गन� गरी िमित २०७७।
१०।१३ मा स�झौता भएको छ । गो.भौ. १०।०७८।३।१६ वाट दो�ो तथा अ��तम िवल वापत � ११,८४,५७०।७० भु�ानी भएको छ । यस स�व�धमा
दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छ :

४२.२ �ोिभजनल सम : वी.ओ.�य.ु मा �ोिभजनल सम वापत तोिकएको रकमको सीमा स�म स�कल कर िवजकको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । �ोिभजनल सम
आइटमको �याव टे� वापत � १०,०००।०० भु�ानी भएकोमा स�कल िवल पेश नभई �ित�लपीमा� पेश भएकोले स�कल िवल पेश ह�नु पद�छ � ..

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 52

४२.३ वीमा पो�लसी : ख�रद स�झौताको GCC 19.2 मा Policies and Certificates for insurance shall be delivered by the contractor to the project

manager for the project managers approval before the start date को �यव�था छ । �ोिभजनल सम आइटमको वीमा वापत � १४,७६२।०० भु�ानी
भएकोमा काय� स�प� भएको अव�ध (िमित २०७८।०२।१७) मा नेको इ��योरे�स ली. को वीमा पो�लसी जारी भएको �माण राखी भु�ानी भएकोले
स�झौताको शु�मा नै वीमा पो�लसी जारी गरी भु�ानी ह�नु पन�मा काय� स�प� भएको िमितमा वीमा पो�लसी जारी भएको �माण पेश भएको िनयम स�मत भएन
�..

१४,७६२

४३ १५ वेडको �वा��य के��को भवन िनमा�ण 

मू�यवृि� भार : ठे.नं. NCB/31 - 077/78 : वडा नं. २ को १५ वेडको �वा��य के��को भवन िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी लामा
क��ट� �सन क�पनी �ा.�ल. वीच कवोल अंक � ११,२४,१३,५५१।२३(मू.अ.कर र पी.एस. समेत) को िमित २०८०।३।२० मा काय� स�प� गन� गरी िमित
२०७८।३।२० मा स�झौता भएको छ । Bid Document को Table of Price Adjustment Data मा Bidders proposed weightings should be

within the range specified by the range specified by the Employer in column-5 उ�ेख भएकोमा पा�लकाले Employer's Proposed

Weighting Range (Coefficient) मा कुनै range उ�ेख गरेको छैन् । िनमा�ण �यवसायीले Non Adjustable 0.15, Labour 0.60, materials 0.20,

equipment usage 0.05 उ�ेख गरी पेश भएको छ । पा�लकाले range उ�ेख नगदा� िनमा�ण �यवसायीले �विववेक�य त�रकाले भार उ�ेख गरी पेश गरेको
दे�खयो । यसले गदा� मू�यवृि� वापत वढी रकम भु�ानी ह�न स�ने स�भावना रह�छ । वोलप� स�व��ध कागजातमा उ�ेख भएको �यव�थाह�को पूण� पालना
गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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४४ पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
पूव�िनधा��रत �ितपूित� : गो.भौ. १५२।०७८।०३।०८ ठे.नं. ०४।०७७।७८ - शा��तटोलको मु�य वाटो िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी
पोखरेल िनमा�ण सेवा वीच कवोल अंक � १६,२३,२२०।०४ (मू.अ.कर समेत) को िमित २०७७।१०।१३ मा काय�स�प� गन� गरी िमित २०७७।७।१३ मा
स�झौता भएको छ । यस काय�को ख�रद स�झौताको SCC को GCC मा पूव�िनधा��रत �ितपूित� स�झौता रकमको �ित िदन ०.०५% का दरले ला�े �यव�था
छ । यस िनमा�ण काय�को पा�लका र िनमा�ण �यवसायी पोखरेल िनमा�ण सेवा िवच कवोल अंक � १४,३६,४७७।९१ (मू.अ.कर वाहेक) को िमित २०७७।१०।
१३ मा स�प� गन� गरी िमित २०७७।७।१३ मा स�झौता भएको छ । यस काय�को काय� स�प� िमित २०७७।१०।१३ मा स�प� गनु� पन�मा िमत २०७७।
११।१२ मा स�प� भएकोमा �याद थप नगरी � १६,२१,९१०।८९ भु�ानी िदएको छ । �याद समा� भएको कामको �याद थप नगरी भु�ानी िदएकोले िढला
भएको २९ िदनको �ितिदन ०.०५% का दरले ह�ने � २०,८२८।०० पूव�िनधा��रत �ितपूित� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नुपन� �...........

२०,८२८

४५ राज�व ढीलो दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काया�लय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले
ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था रहेको छ ।
िन�नानुसार वडा काया�लयह�बाट �ावण दे�ख आषाढ स�म संकलन गरेको राज�व रकम का��क दे�ख आषाढ मसा�तस�म िढलो ह�ने गरी दा�खला भएको
पाईयो । पा�लकाले वडा काया�लयह�बाट ढीलो दा�खला भएको िन�नानुसार रकममा कानुन बमो�जम १० �ितशत ज�रवाना लगाउनुपन� दे�खएको �.

राज�व संकलन काउ�टर राज�व संकलन मिहना राज�व दा�खला िमित रकम 10 �ितशत
ज�रवाना

�ज�मेवार �यि�

वडा नं.1 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/07/04 51610 5161 सु��मता पौडेल

वडा नं.2 �ावण र भा� िमित 2077/06/13 88302 8831 िवरे�� कुमार चौधरी

वडा नं.3 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/07/02 117657 11766 चेतनारायण चौधरी

वडा नं.4 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/08/08 134305 13431 फुलचन िवन

७९,६२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वडा नं.5 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2078/03/28 55313 5532 सागर अया�ल

वडा नं.6 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/07/17 62146 6215 नरे�� कुमार पा�डेय

वडा नं.7 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/09/20 66883 6689 केशब ितवारी

वडा नं.8 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/7/17 99591 9960 राम बहादरु �े�ी

वडा नं.9 �ावण दे�ख आ��वन िमित 2077/06/27

िमित 2077/12/02

120414 12042 मुना भ�डारी

ज�मा 79627

४६ १७ २०७७-६-१४ खच� भ�दा अ�धक भु�ानी 
खच� भ�दा अ�धक भु�ानी: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िवल , भरपाई, �माण र कागजात संल� न ह�नु पद�छ । घरधनी �ी सुिम�ा देवी कानुलाई �ावण र भा�को घरभाडामा �.८१६७५, िव�ुत िमटर
जडान र साम�ी ख�रदमा �.७५१० , २०७५ �ावण देखी २०७६ स�मको िव�ुत महसुल �.१९७७० गरी �.१०८९५५ भु�ानी गनु�पन�मा उहाँले ितनु�पन�
िवगतको िव�ुत महसुल पिन पा�लकाले भु�ानी िदई �. १३३०६९ भु�ानी गरेकाले अ�धक रकम असुल गनु�पन�

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४६.१ सुिम�ा देवी कानु २४,११४

२४,११४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 52

४७ 659 २०७८-३-२५ गैरसरकारी सं�थाबाट ग�रएको काय� 
गैर सरकारी सं�थाबाट गरीएको काय�: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना 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 । यस पा�लकाले स�वा रोग तथा यौनरोग स�ब�धी िकशोरिकशोरीलाई �वा��य िश�ा स�ब�धी ता�लम नेपाल वाई�रङ मजदरु सेवा सं�थाबाट
गरेको छ। ऐनको �यव�था िवपरीत तोिकएका काय�भ�दा िभ� नै �योजनमा काय��ममा अस�ब��धत सं�थासँग सरकारी �ोत खच� गरी भु�ानी िदने काय� िनयम
स�मत दे�खएन।

२३७,२५५

४८ ४४६ २०७८-१-१३ न�फाइलरबाट ख�रद 

न�फाइलरबाट ख�रद – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५
गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले जे�नाग�रक स�मान काय��मका लािग
िहमाल ट� ेडस�बाट िमित २०७७।१०।१८ गते िवल नं नभएको िवलबाट ७० थान �लेङकेट �.८६७८२.५ मा ख�रद गरी �.१२९६७ मु.अ.कर सिहत
�.९९७५० भु�ानी िदएको र उ� �यवसािय न�फाइलर रहेकाले उ� �यवसाियबाट असुल गनु�पन�

१२,९६७

४९ दोहोरो �मण भ�ा 
दोहोरो �मण भ�ा: �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार दोहोरो �मण खच� ह�नेगरी भु�ानी िदनुह�दनै । सवारी चालक �ी नारायण था�लाई गो.भौ.नं २९
बाट २०७७ भा� २६ र २७ गते वुटवल र गो.भौ.नं ३२ बाट २०७७ भा� २३ देखी २९ स�म संघीय तथा सामा�य �शासन म��ालय , काठमा�डौ गएको
भनी �मण भ�ा �लएको दे�खएकाले दोहोरो �मण भ�ा असुल गनु�पन�

१,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० काय� स�पादन जमानत नपूग 

काय� स�पादन जमानत नपुग साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा नं २७ को उपदफा ४ मा बोलप� ��वकृत भएको सूचना पाएको १५ िदनिभ� िनमा�ण
�यवसायीले लागत अनुमान भ�दा १५ �ितशतस�म कम अंक कबोल गरेमा कबोल अंकको ५ �ितशत र लागत अनुमानको १५ �ितशत भ�दा बढी घटेर
कबोल गरेको अव�थामा १५ �ितशत भ�दा जित रकमले घिट कबोल गरेको छ सो को ५० �ितशतले ह�न आउने रकम कबोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी
काय�स�पादन जमानत बापत दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । देहायमा उ�ेख ग�रएका िनमा�ण �यवसायीह�ले िनयममा �यव�था भएको भ�दा घटी जमानत
पेश गरेको आधारमा पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरेको पाइएकोले िनयमस�मत दे�खएन । यस तफ�  पा�लकाले उिचत �यान िदनुपद�छ ।

ठे�का नं िनमा�ण �यवसायीको
नाम

लागत
अनुमान

कबोल अंक घिट कबोल
�ितशत

काय� स�पादन जमानत
पेश ह�नुपन� रकम

काय� स�पादन जमानत
पेश भएको रकम

घिट काय�
स�पादन रकम

८।
०७६।
७७

शुभल�मी
क��ट� �सन राम�ाम

४८३७६९५ २७९३९६९ ४२.२५ ७९८७३५ ६३५५३५ १६३२००

९।
०७६।
७७

शुभल�मी
क��ट� �सन राम�ाम

४८३३०२४ २८७८८१४ ४०.४३ ७५८५६९ ५९१४०५ १६७१६४

१०।
०७६।
७७

शुभल�मी
क��ट� �सन राम�ाम

४८४३९३१ २७४६४०७ ४३.३० ८२२७८८ ६६३३७० १५९४१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ �याद थप र पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
�याद थप तथा पूव� िनधा��रत �ितपूित� साव�जिनक ख�रद ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम १२० मा िनमा�ण �यवसायीह�ले स�झौतामा तोिकएको
समयिभ� िनमा�ण काम स�प� गन� नसकेमा �याद समा� ह�नु भ�दा क��तमा २१ िदन अगािड कारण सिहत �याद थपको लािग िनबेदन िदनुपन�,उपिनयम ३ मा
बोलप� ��वकृत गन� अ�धकारीले शु� �याद अव�धको १५ �ितशतस�म,उपिनयम ६ मा शु� स�झौताको ५० �ितशत भ�दा बिढ ह�ने गरी �याद थप गन�
निम�ने र िनमा�ण �यवसायीको लापरवाहीको कारण समयमै िनमा�ण काम स�प� नभएको अव�थामा िनयम १२१ बमो�जम तोिकएको �यादमा िनमा�ण काम
स�प� नभएमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने ग�र �ित िदन ०.०५ �ितशतको दरले पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।
देहायमा उ�ेख ग�रएका ठे�काह�को िनमा�ण काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाइ पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाइ िनमा�ण काम स�प� गराउनुपन�मा िनमा�ण
�यवसायीलाइ �ितपूित�बाट उ�मुि� िदइ शु� स�झौता िमितको तुलनामा ५० �ितशत भ�दा अ�य�धक बिढ ह�नेगरी िनयममा भएको �यव�था िवप�रत �मुख
�शासिकय अ�धकृतबाट �याद थप ग�र भु�ािन िदएको िनयमस�मत दे�खएन ।

गो भौ नं र िमित भु�ािन
रकम

ठे�का नं िनमा�ण
�यवसायीको नाम

स�झौता
रकम

स�झौता
िमित

शु� �याद �याद थप �याद थप
�ितशत

५।०७७।७।२७ ३२२६८८४ ९।०७६।
७७

शुभल�मी
क��ट�कसन

३२६८०५९ २०७७।
२।१५

२०७७।
३।३०

२०७७।
९।२५

३८९

६।०७७।७।२७ र १४।
०७७।९।१५

३१२८६४२ ८।०७६।
७७

शुभल�मी
क��ट�कसन

३१७९६८४ २०७७।
३।१४

२०७७।
३।३०

२०७७।
९।२५

६७३

(१) िप एस आइटमको िबल भरपाइ पेश नभएको ठे�का नं ८।०७६।७७ बाट बद�घाटे र हष�पुरा अधुरो कालोप�े दे�ख दि�ण बोड�रस�म सडक कालोप�े गन�
शुभल�मी क��ट��सन सँग � १८८०८७१।०० मा स�झौता भए अनुसार गो भौ नं ६।२०७७।७।२७ र १४।०७७।९।१५ बाट � ३१२८६४२।०० भु�ािन
भएकोम�ये गुण�तर प�र�ण आइटम िप एस मा रहे अनुसार � २२५००।०० िनमा�ण �यवसायीलाइ भु�ािन भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �याव टे� वापत
रकम भु�ािन गरेको िबल भरपाइ पेश नगरेको ह�नाले सो को िबल भरपाइ पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल उपर ह�नुपन� �

२२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ 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� 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 बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

११४५८५९९१
० ११४५८५९९१

५३ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७७।७८ 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)

११४५८५९९१ ० २०८९१४५४ ० १३५४७७४४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


