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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

 

 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संर्, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखा 
कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् समेिको र्वचार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने 
व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र 
आन्िररक तनर्न्त्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू 
सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

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

  

 

 

 

 

 

 (टंकमर्ण 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 : छ�देव गाउँपा�लका, अघा�खाँची , छा�देव गाउँपा�लका , अघा�खाँची

काया�लय �मुख भेषराज प�थ २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सानुमायाँ के.सी २०७६-४-१

बे�जु रकम ८,०३६,३४१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,१०,६२,१६९.३६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,३३,२८,०८० चालु खच� २७,६३,२५,२२६.४

�देश सरकारबाट अनुदान २,४८,६१,००० पँूजीगत खच� १४,१३,३०,९८४.४

राज�व बाँडफाँट ८७,६९,३३४.९५ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,६४,३९,८२९

आ�त�रक आय ८४,१५,७८१.८१

अ�य आय ११,१२,९२,८५८.९

कुल आय ५४,६६,६७,०५५.६६ कुल खच� ४७,४०,९६,०३९.८

बाँक� मौ�दात १०,३६,३३,१८५.३
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस छ�देव पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई
�व�धन 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� यस गाउँपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त  8 वडा, 42 सभा सद�य,67.62 वग� �क �म �े�फल तथा 25 हजार 336 जनसं�या रहेको छ ।

लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �वि�य �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापन
प�को रहेको छ । बै� नगद� �कताबसमेत आ�थ�क कारोबारका अंकगिण�तय श�ुता तफ�  काया�लय र आ�त�रक लेखाप�र�णले गन� जोड ज�मामा �नभ�र
ग�रएको छ। लेखापर��णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोवारसंग स�बि�धत �नकायबाट �ा� जानकार� अनसुार तयार ग�र �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना
बमोिजमको जोिखम �व�लेषण, नमूना छनौट र �यव�थापन ��त�न�ध�व प�को आधारमा लेखापर��ण नी�त मापद�ड, माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक
लेखापर��णका असल अ�यास र लेखापर��ण सीमासमेतको आधारमा प�र�ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��णको म�यौदा ��तवेदन उपर �यव�थापनसंगको
ब�हग�मन बैठकमा छलफल ग�र कायम भएको �यहोरा स�हतको ��तवेदन जार� ग�रएको छ । लेखापर��णको �ममा ��तवेदनको यथाथ�ता र पया��ताको
�नि�त प�ुटयाई समेत संकलन गर� �यसका आधारमा यो ��तवेदन तयार ग�रएको छ । लेखापर��णमा देिखएका �यहोरा म�ये त�काल �माण पेश हुन आएका

�यहोरालाई यो ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । ले.प.को �ममा देहायको रकम असलु भई दािखला भएको ब�क भौचर पेश भएको छ ।

�ववरण दािखला �म�त रकम
अवकाश िश�कको ब�ढ तलब भ�ुानी 2078-06-03 194000
सामािजक सरु�ा ब�ढ �नकाशा 2078-06-03 12000
अनुगमन भ�ा २४ जना पदा�धका�र र कम�चार� 2078 -06-22 106250
पा�र��मक कर 2078-06-11 358008
सामािजक सरु�ा कर 2078-06-11 6256
बहाल कर 2078-06-11 92357
अ��म आयकर 2078-06-11 53032

ज�मा 821903

२ ऐन कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
1. �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार गाउपा�लकाले गनु�पन� उ�ेख भएका काय�ह�
ग�रएको ह�नुपन�मा देहायका काय�ह� भएको दे�खएन । अत उ� ऐन�ारा गनु�पन� काय�ह� �भावकारी �पमा ग�रनु पन� दे�ख�छ । 2. क) �थानीय सरकार

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार नभएका काय�ह� 1. राज�व सूचना तथा त�यांकको आदान�दान स�ब�धमा काय� आिशंक भएको । 2.

�थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नीित, मापद�ड सेवा शत� योजना काया��वयन र िनयमन स�ब�धमा काय� नभएको । 3. �थानीय त�याक स�ब�धी
नीित कानून मापद�ड योजना काया��वयन र िनयमन तथा आधारभुत त�यांक संकलन र �यव�थापन स�ब�धी आिशंक काय� नभएको । 4. �थानीय
पु�तकालय र वाचनालयको स�ालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 5. सरसफाइ तथा �वा��य �े�बाट िन�का�सत फोहोरमैला
�यव�थापनमा िनजी तथा गैरसरकारी �े�संगको सम��य सहकाय� र साझेदारी स�ब�धी काय� नभएको । 6. �थानीय �यापारको त�यांक �णाली र
अ�ययन अनुस�धान स�ब�धी काय� आशंक भएको । 7. �थानीय बौि�क स�प��को संर�ण �व��न र अिभलेखा�न स�ब�धी काय� नभएको । 8.

उपभो�ा अिभवृि� लि�त उपभो�ाको लगत �यव�थापन र �थानीय व�तु तथा सेवाको गुण�तर परी�ण स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 9. �थानीय
�तरमा वातावरणीय जो�खम �यूनीकरण स�ब�धी काय� नभएको । 10. �थानीय�तरका �संचाइ �णालीको िनमा�ण स�ालन रेखदेख मम�त स�भार
�तरो�ित अनुगमन र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको साना �संचाईको मा� भएको। 11. यातायात सुर�ाको �यव�थापन र िनयमनको स�ब�धमा काय�
नभएको । 12. �थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका िबषयमा संय�ु सिमित गठन गन� काय� नभएको । 13. �थानीय अिभलेख �यव�थापन
स�ब�धी नीित कानून मापद�ड योजनाको िनमा�ण काया��वयन अनुगमन र िनयमन गन� काय� नभएको । 14. जनसां��यक �ाकृितक आ�थ�क सामा�जक
सां�कृितक भौितक पूवा�धार रोजगारीको अव�था कुल �ाह�थ उ�पादन �ित�यि� आय मानव िवकास तथा लैि�क सशि�करण सुचकांक राज�वा तथा
आय�यय समेतको त�यांक संकलन र �शोधन गरी नवीनतम �िव�धय�ु र राि�� य तथा �थानीय सूचना �णालीमा आव�ता न�साको अ�ाव�धक
अिभलेख स�ब�धी आिशंक काय� भएको । 15. सूचना तथा अिभलेख के��को �थापना तथा स�ालनको काय� आिशंक भएको । 16. साव�जिनक स�प��
सामुदाियक स�प�� भवन सडक पसल �यवसायको िववरण सिहतको अिभलेख स�ब�धी काय� नभएको । 17. आ�नो �े�िभ� स�प�् भएका तथा चालु
योजनाको िववरण र �य�तो योजनाको स�प��को अ�ािवधक अिभलेख स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 18. �थानीय ज�गाको नापन�सा िक�ाबाट
हाल सािवक र�ज�� ेशन नामसारी तथा दा�खल खारेज स�ब�धी काय� नभएको 19. ज�गा धनी दता� �माणपुजा� िवतरण तथा लगत �यव�थापन स�ब�धी
काय� नभएको । 20. भुिमको वग�करण अनुसारको लगत �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 21. ज�गा धनी दता� �माणपुजा� िवतरण स�ब�धी अ�य
काय� नभएको । 22. कृिष तथा पशुप�ीज�य �ाकृितक �कोप तथा महामारी रोगको िनय��ण र पशुपं�ी िचिक�सा सेवाको �यव�थजापन स�ब�धी काय�
आिशंक भएको । 23. उ�च मू�या�न कृिषज�य व�तुको �व��न िवकास तथा बजारीकरण स�ब�धमा काय� नभएको । 24. �थानीय �तरमा पशुपं�ी
स�ब�धी त�यांको �यव�थापन र सूचना �णालीको िनमा�ण स�ब�धमा काय� आिशंक भएको । 25. पशु व�शाला र शीत भ�डारकव �यव�थापन र िनयमन
स�ब�धी काय� नभएको । 26. जे� नाग�रक �लब िदवा सेवा के�� आ�य के��को स�ालन र �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 27. संघ तथा
�देशसँगको सम�वयमा अपा�ता पुन�थापना के�� जे� नाग�रक के�� तथा अश� �याहार के��को स�ालन र �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको ।
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28. सडक बालबा�लका अनाथ असहाय अश� र मान�सक अस�तुलन भएका �यि�ह�को पुन�था�पना के��को स�ालन �यव�थान अनुगमन र िनयमन
स�ब�धी काय� नभएको । 29. िविभ� �े� तथा िवषयका द� जनशि�को त�यांक संकलन तथा सूचना �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 30. सुरि�त
वदेैिशक रोजगारी र वदेैिशक रोजगारीमा रहेको �मश��को सूचना तथा त�यांकको संकलन तथा �यव�थापनको काय� आिशंक भएको । 31. वदेैिशक
रोजगारीबाठ फक� का �यि�ह�को सामा�जक पुन एक�करण र वदेैिशक रोजगारबाट �ा� �ान सीप र उ�मशीलताको उपयोग स�ब�धी काय� नभएको ।
32. कृिष �सार तथा जनशि�को ��ेपण �यव�थापन र प�रचालन स�ब�धी काय� नभएको । 33. �थानीय�तरमा कृिष स�ब�धी �िव�धको संर�ण र
ह�ता�तरण स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 34. �थानीय�तरका �ोत के��ह�को िवकास र �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 35. खानेपानी
महसुल िनधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 36. एक मेगाबाट स�मका जलिव�ुत आयोजना स�ब�धी �थानीय�तरको
नीित कानून मापद�ड योजना तजु�मा काया��वयन अनुगमन र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 37. �थानीयतहमा वकै��पक उजा�स�ब�धी नीित कानून
मापद�ड योजना तजु�मा काया��वयन िनयमनको काय� नभएको । 38. �थानीय िव�ुत िवतरण �णाली र सेवाको �यव�थापन स�ालन अनुगमन र िनयमन
स�ब�धी काय� नभएको 39. िवपद ्जो�खम �यूनीकरण स�ब�धी �थानीय�तरका आयोजना तजु�मा काया��वयन अनुगमन र िनमयन स�ब�धी काय� आिशंक
भएको । 40. िवपद ्प�चात �थानीय�तरको पुन�थापना र पुन िनमा�ण स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 41. �थानीय �तरको िवपद ्स�ब�धी त�यांक
�य�थापन र अ�यनन अनुस�धान स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 42. जलाधार व�यज�तु खानी तथा खिनज तथा खिनज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी
�थानीय नीित कानून मापद�ड तथा योजनाको काया��वयन र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 43. सामुिदयक भु-संर�ण र सो मा आधारीत आय
आज�न काय��म स�ब�धी काय� नभएको । 44. भु-संर�ण र जलाधार �यव�थापनज�य सामुदाियक अनुकुलन स�ब��ध काय� आिशंक भएको । 45.

बह�मु�य धातु प�थर तथा खिनज पदाथ�को संर�ण र संव��नमा सहयोग स�ब�धी काय� नभएको । 46. भाषा सं�कृित र ल�लतकलाको संर�ण र िवकास
स�ब�धी �थानय �तरको नीित कानून मापद�ड योजना काया��वयन अनुगमन र िनयमनको काय� नभएको । 47. पुरात�व �ाचीन �मारक तथा
सं�ाहलयको संर�ण स�भार �व��न र िवकास स�ब�धी काय� नभएको । 48. जनरल अ�पताल न�स�� एवम िनदान के�� तथा अ�य �वा��य सं�था र
��लिनक दता� स�ालन अनुमित र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 49. �थानीय�तरमा औष�धज�य वन�पती जिडवुटी र अ�य औष�धज�य व�तुको
उ�पादन �शोधन र िवतरण स�ब�धी काय� नभएको । 50. �थानीय�तरमा औष�ध तथा अ�य मेिडकल उ�पादनह�को �यूनतम मू�य िनधा�रण र िनयमन
स�ब�धी काय� नभएको । 51. �थानीय साना सतह तथा भुिमगत �संचाइ �णालीको स�ालन तथा मम�त स�भार सेवा शु�क र संकलन स�ब�धी
�यव�थापनको काय� नभएको । 52. सामुदाियक वनको स�ालन र �यव�थापनबाट �ा� रोय�टी संकलनकव काय� नभएको । 53. पानीघ� कुलो पैनी
ज�ता सेवा स�ालनबाट �ा� रोय�टी संकलनको काय� नभएको । 54. वन जंगल व�यज�तु चराजु��ी जल उपयोग वातावरण पया�वयरण तथा जैिवक
िविवधता स�ब�धी �थानीय नीित कानून मापद�ड योजना काया��वयन अनुगमन र िनयमनको काय� आिशंक भएको । 55. �थानीय�तरमा सामुदाियक
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�ािमण तथा शहरी धािम�क कबु�लयती र साझेदारी वनको संर�ण संव��न उपयोग अनुगमन र िनयमन तथा वन उपभो�ा समूहको �यव�थापन स�ब�धी
काय� आिशंक भएको । 56. �थानीय�तरमा निद िकनार निद उकास नहर नहर िकनार तथा सडक िकनारमा वृ�ारोपण �यव�थापन स�ब�धी काय�
नभएको । 57. �थानीय�तरमा साव�जिनक खाली ज�गा पाखा वा �े�मा वृ�ारोपण स�भार उपयोग र �य�थापन स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 58.

�थानीय �तरमा जिडबुिट तथा गैरका� वन पैदावार स�ब�धी सव��ण उ�पादन संकलन �व��न �शोधन र बजार �यव�थापनको काय� नभएको । 59.

बनबीउ बग�चा �थापना �यव�थापन र �व��न स�ब�धी काय� नभएको । 60. नस�री �थापना िब�वा उ�पादन िवतरण रोपण र �व��न स�ब�धी काय�
नभएको । 61. जैिवक िविवधताको अिभलेखांकन तथा �थानीय�तरमा वन व�यज�तु तथा चराचु��ी अिभलेखा�न र अ�ययन अनुस�धान स�ब�धी
काय� नभएको । 62. िव�व स�पदा सूचीमा परेका �मारक र पुराता��वक मह�वका वन �समसार �े� नटवत� �े�का ज�गा स�ब�धी लगत �यव�थापनको
काय� नभएको । 63. मानव तथा व�यज�तु बीचको ��� �यव�थापनको स�ब�धमा काय� आिशंक भएको । 64. �थानीय �ाणी उ�ान िचिडयाखाना को
�थापना र स�ालन स�ब�धी काय� नभएको । 65. �थानीय�तरमा आरवेटोप�ार �यव�थापन स�ब�धी काय� नभएको । 66. �थानीय साना जल उपयोग
स�ब�धी �े�गत आयोजना तजु�मा काया��वयन अनुगमन र िनयमनको काय� नभएको । 67. सामा�जक सुर�ा स�ब�धी �थानीय त�याक र सूचना
�यव�थापनको काय� नभएको । 68. �थानीयत�तरमा पुरात�व �ाचीन �मारक र स��ाहलय संर�ण संव�� र पुन िनमा�ण स�ब�धी काय� नभएको । 69.

सुकु�बासीको पिहभचान र अिभलेख �यव�थापन तथा सुकु�बासी स�ब�धी �जिवकोपाज�न र बसोबास �यव�थापनको स�ब�धमा काय� आिशंक भएको ।
70. �ाकृितक �ोतबाट �ा� ह�ने रोय�टी स�ब�धी नीित कानून मापद�ड तथा िनयमनको काय� नभएको । 71. यातायात �यव�थापन स�ब�धी �थानीय
नीित कानून मापद�ड योजना काया��वयन र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 72. �थानीय साव�जिनक यातायातको �ट िनधा�रण अनुमित नवीकरण
खारेजी सेवाको गुण�तर भाडादर िनधा�रण र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 73. वातावरणमै�ी जलवाय ुप�रवत�न अनुकुलन िवपद ्जो�खम संवे�
अपा�ता अपा�ता र लैि�कमै�ी यातायात �णालीको �थानीय तहमा �व��न स�ब�धी काय� नभएको । 74. संघीय तथा �देश कानूनको अधीनमा रही
�थानीय�तरको भू-उपयोग नीित योजना काय��म तजु�मा र काया��वयन स�ब�धी काय� आिशंक भएको । 75. संघीय तथा �देशको मापद�डको अधीनमा
रही �यव�थीत व�ती िवकासका काय��मको तजु�मा र काया��वयन एक�कृत व�ती िवकासका लािग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा िवकास र �यव�थापन
स�ब�धी काय� नभएको । 76. संघीय तथा �देश कानूनको अधीनमा रही �थानीय �े�िभ� इ�टरनेट सेवा टे�लसे�टर केबुल तथा तारिविहन टे�लिभजन
�सारणको अनुमती नवीकरण र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । 77. �थानीय बस ट�ली बस ट� ाम ज�ता म�यम �मताका मास ट� ा��ट �णालीको नीित
मापद�ड योजना काया��वयन अनुगमन र िनयमन स�ब�धी काय� नभएको । ख) �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अ�य दफा अनुसार नभएका
काय�ह� 1. दफा २४ (१) गाउपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, रणनीितक िवषय �े�गत
म�यकालीन तथा दीघ�का�लन िवकास योजना बनाई लागू नगरेको, 2. दफा २४ (४) गाउपा�लकाले आव�धक, वािष�क, रणनीितगत योजना बनाउँदा
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म�यम तथा दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची तयार नगरेको, 3. दफा ८३ (७) गाउपा�लकाले संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा
कुनै काय� स�पादन गन� िवशेष� सेवा आव�यक पन� भई सेवा करारबाट काय� स�पादन गदा� उपय�ु र �भावकारी ह�ने देखेमा सेवा करारबाट �य�तो काय�
गन� स�ने उ�ेख गरेकोमा नगरेको ।

३ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ
। सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा
�ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 4 र यो बष� थप भएको 12 गरी कुल 16 िववाद दता� भएकोमा 2 वटा
मा� फ��यौट भई 16 बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

४ कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म 14 वटा ऐन, 3 वटा िनयमावली, 29 वटा
काय�िव�धलगायत 46 वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

५ िव�ीय िववरण िव�लेषण 

यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । ि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 तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�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 महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९
मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको छ ।

६ गत बष�को दािय�व 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २077 बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा
काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ ।
�थानीय तहले २०७6।७7 मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई �. 2108455.00 भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय
�मुखबाट �माणीत गराएको आधारमा यो बष� (२०७7।७8) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था नगरेको अब�थामा समेत उ� रकम
भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको
दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य का

भु�ानी िदन बाँक�को काय��म/योजना/ िववरण भु�ानी पाउनेको िववरण रकम

�थानीय तह �कोप �यव�थापन कँुवर �दस� िकराना तथा ग�ा पसल 106030

�थानीय तह �कोप �यव�थापन पु�पराज भ�डारी 123995

�थानीय तह �कोप �यव�थापन शंकर पा�डे 13650

�थानीय तह �कोप �यव�थापन के.डी.आर. �टोस� 82129

�थानीय तह �कोप �यव�थापन भा�कर आचाय� 44800

�थानीय तह �कोप �यव�थापन �य ुपूिण�मा ए�ड �ित�ा इले�ट� ीक�स 26310

�थानीय तह �कोप �यव�थापन पौडेल �टोर 7755

�थानीय तह �कोप �यव�थापन अनु�का �टोस� 39300

�थानीय तह �कोप �यव�थापन सा� होटल 228870

�थानीय तह �कोप �यव�थापन ब�ाडे िकराना पसल 5280
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�थानीय तह �कोप �यव�थापन िम�लाल हमाल 5850

�थानीय तह �कोप �यव�थापन कमल शाही 1300

�थानीय तह �कोप �यव�थापन खेमलाल शमा� भुसाल 1300

�थानीय तह �कोप �यव�थापन बाबुराम अ�धकारी 7234

�थानीय तह �कोप �यव�थापन �य ुपूिण�मा ए�ड �ित�ा इले�ट� ीक�स 34325

�थानीय तह �कोप �यव�थापन भुसाल िकराना �टोस� 27214

�थानीय तह �कोप �यव�थापन �य ुपूिण�मा ए�ड �ित�ा इले�ट� ीक�स 18880

�थानीय तह �कोप �यव�थापन नुमलाल भुसाल 3360

�थानीय तह �कोप �यव�थापन ऋिष �टीस� 6782

�थानीय तह �कोप �यव�थापन भा�कर आचाय� 13110

�थानीय तह �कोप �यव�थापन सुिमना िचया ना�ता तथा मिदरा पसल (सुिमना होटल) 120375

�थानीय तह �कोप �यव�थापन िनराज सिप� से�टर 91336

�थानीय तह �कोप �यव�थापन देिवराम पा�डे िकराना पसल 75650

�थानीय तह �कोप �यव�थापन �ज.के. इ�टर�ाइजेज 17660

�थानीय तह �कोप �यव�थापन �ी कृ�ण भाँडा पसल 22950

�थानीय तह �कोप �यव�थापन थाने�वर पौडेल 104915
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�थानीय तह �कोप �यव�थापन िविभ� 32900

�थानीय तह �कोप �यव�थापन र��तकुमार कण/होमनाथ िव.क. 6414

बोलप�/ सुचना/�वीकृत �सं�ल नेपाल �ा.�ल. 110265

काया�लय �यव�थापन तेज�साद खनाल 11000

काया�लय �यव�थापन/मम�त खोपके�� रंगरोगन र शौचालय िनमा�ण 175000

सवारी साधन इ�धन जय िशवश�� �टोस� 20751

पशुसेवा के��को घरभाडा मानकुमारी �े� 24000

जनता आवाश िड.िप.आर. इगल सोलुसन �ा.�ल. 497765

ज�मा 2108455

य��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नगन� �यब�था िमलाउनु पद�छ ।
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७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत
त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा आंिशक �पमा मा� गरको पाईयो। • 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 पाईएन । • िवषयगत �े�मा
संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमु�ख रहेको पाईयो। • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली
२०५३ को ि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�तमा
मा� िदइएको। • काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र ि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 से अनुसार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार
यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • 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 पाईएन। • पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन
तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ७८ जनाको दरब�दी रहेकोमा २० दरब�दी �र� रहेको पाईयो । • सुशासन
�यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन । 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 ।
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८ बजेट तथा काय��म तजु�मा र काया��वयन 

यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । 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� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले
�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुखले िमित २०७६।०३।१० गते �
 61 करोड 33 लाख 61 हजार को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा पेश गरेकै िमित २०७६।०३।१० मा पा�रत ग�र �थानीय तहका �मुखले २०७६।०३।
12 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी
छलफल गन� पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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९ बजेट काया��वयन 

पा�लकाका उपा�य� �ारा ��तुत आ�थ�क वष� २०७7।०७8 को बजेट तथा काय��म काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले यो वष�को �वीकृत
बािष�क बजेट काय��म म�ये देहायका काया��म काया��वयन गरेको दे�खएन। अतः गाउँसभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ग�रनु
पद�छ।

�.स. काय��मह� बािष�क बजेट

1. पुरानो गा.िव.स. रहेको भवन सटर िनमा�ण 135000

2. ह�लाक दे�ख टाकुरा मोटरबाटो 400000

3. चापा�ख साव�जिनक ज�गा �यव�थपान 160000

4. का�लका म��दर गेट िनमा�ण 150000

5. लोचा चौिडला टाकुरी मोटरबाटो 50000

6. देउराली रोटेपानी चे�मी नेटाखक�  मोटरबाटो 200000

7. स�ेनी डाँडा पोखरी द�पाहा प�थीका डाँडा मोटरबाटो 150000

8. �सरान बाध दे�ख च�िवस मोटरबाटो/ भरकुना दे�ख सोमै घर स�म मोटरबाटो 50000

१० अधुरा िनमा�ण काय� 
पा�लकाका उपा�य� �ारा ��तुत आ�थ�क वष� २०७7।०७8 को बजेट तथा काय��म काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले यो वष�को �वीकृत
बािष�क बजेट काय��म म�ये देहायका काया��म काया��वयन काया��वयन गदा� गद� अधुरो रहेको दे�खयो। अतः गाउँसभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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काय��म स�प� गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदन आव�यक छ

�.

सं.

िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी संझौता
िमित

स�प�
गनु�पन� िमित

यो वष� स�मको
खच�

भौितक
�गित

१ ठुलापेखरा �वा��य चौक� �े� साइन जे.भी. 1/18/2077 1/17/2078 8129808.956 िफिन�सङ
बाँक�

२ जनजागृती आ.िव. प�थ �य ु�लजा जे.िभ. 1/18/2077 1/17/2078 13847455.48 िफिन�सङ
बाँक�

३ रातापोखरा खेल मैदान �यारािफट िनमा�ण भुसाल क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

10/4/2077 3/10/2078 3635859.23 ८५

४ �मुख �शासक�य भवन भुसाल �सबाको ब�नेत
जे.भी.

6/30/2077 2/25/2079 13989818.88 ५०

५ १५ शैयाको आधारभुत अ�पताल एक�कृत
�वा��य पूवा�धार काय��म

भुसाल �सबाको ब�नेत
जे.भी.

4/11/2078 4/11/2080 0.00 काय� शू�
नभएको

६ वडा न. २ वडा काया�लय भवन िनमा�ण जोगमा िव�डस� 2/6/2078 12/20/2078 0 काय� शू�
नभएको
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११ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

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

ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण
सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा
िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन�
र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय
अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले �यस अनुसार
गरेको छ ।

१२ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा
काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता
तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएतापिन 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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१३ िवतरणमुखी काय��म 

पा�लकाले काय��म बनाउँदा उ�पादनमुखी पु�जगत काय��म तयार गरेको ह�नु पद�छ । यो वष� काया�लयले देहाय अनुसार िवतरणमुखी काय��म तयार
गरेको दे�खयो । अत काय��म तयार गदा� िवतरणमुखी बनाउने काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ

�स नं. काय��मको नाम िवतरीत सामान खच�

१ जे� नाग�रक स�मान काय��म क ◌्मल 1000000

२ टनेल तथा म��चङ िवतरण काय��म टनेलतथा म��चङ 486253.12

३ खानेपानी पाईप िवतरण पाईप 28400 िम. 10,99,473

४ खानेपानी �ा�ी �ा�ी 484 थान 2930477

५ �यािवन जाली जाली 5338 व.िम 1299671
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भौचर
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१४ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।
� हजारमा

�. 

स.

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

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

1 चालु खच�तफ� 276325 74959 61705 139660 1087
9

2 पँू�जगत खच�तफ� 141330 8854 40146 93403 85265

ज�मा 417656 83813 101851 233063 194034

�ितशत 68.09 20.07 24.38 55.7 28.23

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 �. 41 करोड 76 लाख खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा � .8 करोड 38 लाख 1३ हजार
अथा�त 20.02 �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. 10 करोड 18 लाख खच� अथा�त 24.28 �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. 23 करोड 30 लाख 63 हजार
अथा�त 55.70 �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. 19 करोड 34 लाख 40 हजार अथा�त 28.23 �ि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 ।
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१५ �े�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 २0७7।
७8 को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।देहायको िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये अ�य सबैभ�दा विढ
रकम सामा�जक िवकास तथा सबैभ�दा कम रकम आ�थ�क िवकासमा खच� गरेको छ ।

�.स �े� बजेट खच�

ज�मा खच�को तुलनामा खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास 33615000.०० 17459268.56 3.02

२ पूवा�धार िवकास 139068199.7 76037069.49 13.16

३ सामा�जक िवकास 334534399 275990534 47.77

४ बातावरण िवकास 0 0 0

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 8259281 3151908 0.55

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 65376080.०० 45017430.67 7.79

ज�मा 577729225
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१६ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यस बष�को आ��तरक आय � 75 लाख १३ हजार ६ सय 5१ रहेकोमा गत बष�को �ज�मेवारी समेत कुल आ��तरक �.४८८००२३५.४४
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �२७६३२५२२६.४१ र पँू�जगत तफ�  �.१४१३३०९८४.३५ समेत �.५७७७२९२२५ खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा ८.४४ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.९६३१००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 1९.७३
�ितशत रहेको छ यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक
खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१७ ल�य �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित
तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

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

काय��म सं�या 198 8 0 0 0

१८ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी
लगत तयार गरेको छ ।
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१९ साना / टु�े योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफ २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउदा सहभागीतामुलक,उ�पादनमुलक र �ितफल �ा� ह�ने
�कृितका योजना छनौट ग�र �ाथिमक�करण गनु� पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािषक�  योजना २०७7।७8 अनुसार पा�लकाले �वीकृत गरेका
अ�धकाशं योजना वडागत �पमा बनाइएका तथा �यनु बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले स�ालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस बष� स�ालन
गरेको योजनाको सं�या देहाय अनुसार रहेको छ ।

ज�मा योजना
स�या

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाख स�म

२ लाख दे�ख ५
लाख स�म

५ लाख दे�ख १०
लाख स�म

१० लाख भ�दा
माथी

50 लाख भ�दा
माथी

198 45 50 70 18 1४ 1

उि��खत िववरण अनुसार पा�लकाले यस बष� � 50 हजार दे�ख १ करोड स�मका ज�मा 198 योजना स�ालन गरेकोमा १ लाख भ�दामुनीका 45 वटा
योजना र 10 लाख भ�दा मा�थका 14 र 50 लाख भ�दा मा�थका 1 वटा मा� योजना रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजना स�लान गदा�
काया�लयका जनशित बष�भरी योजना �यव�थापन खिटनु पन�, स�ा�लत योजनाबाट चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा
िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

�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।पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत 43 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध
स�म 37 जना पदपूत� भएको 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 । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

२१ कम�चारी करार ४,४२४,९९९
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�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 लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.८०,४९११९ खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको
२०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे
लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा १५ जना करार िनयिु�
गरी बष�भरीमा �. ४४,२४,९९९ भु�ानी गरेको अिनयिमत देखएको �..

कम�चारीको नाम पद मा�सक तलव बािष�क तलव पोषाक चाडपब� बािष�क खच�

1 सुिनल प�थी सूचना �िव�ध अ�धकृत ३५९९० ४३१८८० १०००० ३५९९  ४७७८७०

2 स�तोष भुसाल रोजगार संयोजक ३५९९० ४३१८८० १०००० ३५९९  ४७७८७०

3 शंकर �रजाल �ािव�धक सहायक (स.ई) २८२०० ३३८४०० १०००० २८२० ३७६६००

4 धनमाया �े� क अपरेटर २८२०० ३३८४०० १०००० २८२० ३७६६००

5 सर�वती व�जाडे िफ�ड सहायक २६६१० ३१९३२० १०००० २६६१ ३५५९३०

6 ह�र �साद खनाल �ल�बर (खा.पा.स.टे.) २६६१० ३१९३२० १०००० २६६१ ३५५९३०

7 खडान�द भुसाल उ�म िवकास सहजकता� २६६१० ३१९३२० १०००० २६६१ ३५५९३०

8 दगुा� �साद प�थी काया�लय सहायक १८००० २१६००० २१६०००

9 तारा बहादरु िव.क. काया�लय सहायक १८००० २१६००० २१६०००

10 िमना कुमारी िव�वकमा� अ.न.मी. १५००० १८०००० १२००००९
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11 ह�मकला �े� अ.न.मी. १५००० १८०००० १८००००

12 मि�का व�याल अ.न.मी. १५००० १८०००० १८००००

13 �सता थापा अ.न.मी. १५००० १८०००० १८००००

14 सर�वती पो�ेल अ.हे.व. १८००० २१६००० २१६०००

15 मैना पौडेल अ.न.मी. १८००० २१६००० २१६०००

16 बाबुराम भ�राई ह.स.चा. २२०१० २६४१२० २६४१२०

17 केशव पौडेल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

18 स�य ब. राना �े�ी काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

19 िव�ण ुपो�ेल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

20 नारायण �वाली काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

21 बाल कुमारी �े� काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

22 िचर��िव खनाल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

23 िमनु सा� काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

24 गोमा थापा �े�ी काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

25 जुना गैरे काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

26 देउमिण पा�डे काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००
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27 देवबहादरु ख�ी काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

28 मधु प�त काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

29 रेनु �साद खनाल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

30 िनरा वोगटी काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

31 िवमला पा�डे काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

32 उमका�त पो�ेल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

33 कृ�ण पा�डे काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

34 िम�लाल पा�डे काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

35 बाबुराम पौडेल काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

36 गोिव�द अ�धकारी काया�लय सहयोगी १४००० १६८००० १६८०००

६४२२२० ७७०६६४० ७०००० २०८२१० ८०४९११९

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

२०६,००६
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� सं पद कम�चारीको gfd y/ कर कि� प�चात अित�र� समय �ो�साहन भ�ा

1 �.�.अ. �ी भेसराज प�त 30591.5

2 अ�धकृत छैठौ �ी िड�ी राज अया�ल 30591.5

3 क.अ. �ी िशव बहादरु सुनार 30591.5

4 सु.�.अ. �ी सुिनल प�थी 30591.5

5 स.पाँचौ �ी कृ�ण �साद प�थी 23970

6 ले.स. �ी सानुमाया के.सी. २३९७०.00

7 का.स. �ी केशव पौडेल 11900

8 का.स. �ी संजय वहादरु राना �े�ी 11900

9 का.स. �ी िव�ण ु�साद पोखरेल 11900

ज�मा रकम � 206006

२३ समायोजन भई आएका कम�चारीको थप सुिवधा 
पा�लकामा घरेलु तथा साना उ�ोग काया�लयबाट समायोजन भई आएका काया�लय सहायक पाँचौ �ी कृ�ण �साद प�थीलाई सािवकको काया�लयको
आ�थ�क �शासन िविनयमावलीमा उ�ेख भएअनुसारको िबदा वापतको एक मिहनाको तलव बराबरको � 28200।– थप सुिवधा भू�ानी गरेको छ ।
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२४ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले 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�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �थानीय त�या�
स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन।�थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा
त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना,
बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

२५ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।
�र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वड सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

8 8 6 2

२६ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस बष�को आ�त�रक लेखापरी�ण
सशत� काय��म र िव��य ह�ता�त�रत काय��मह�को �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट र �थािनय स��चत कोष अ�तरगत
नगरपा�लका चालु र पँू�जगत खच�को नगरपा�लका कै आ�त�रक लेखापरी�कबाट आ�थ�क बष�को अ��यमा एकै पटक गराएको दे�खयो । आ�तरीक
ले�खरी�णबाट औ�याएका �यहोराह� उपर काया�लयले �ितकृया िदने र फ�य�ट गन� गराउने गरेको दे�खएन।तसथ� कानूनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराइ आ�त�रक िनय��ण �णालीलाइ �भावकारी बनाइनु पछ�  ।

२७ �थानीय तहको पदा�धकारी सुिवधा 
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यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् । नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश
कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार लु��बनी �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ
। उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम � 9631000.00 सुिवधा भु�ानी भएको छ ।

�स.

नं
िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडा अ�य� ८
जना

काय�पा�लका सद�य ६
जना

सभाका सद�य
२६
जना

ज�मा

१ बैठक भ�ा 16000 16000 392000 283000 858000 1565000

२ यातायात खच� 0 144000 960000 360000 936000 2400000

३ टे�लफोन,मोबाइल 42000 36000 288000 180000 780000 1326000

४ पु�तक,प�ीका, ई�टरनेट 48000 48000 288000 180000 624000 1188000

५ जनस�पक�  िवशेष काय�
सुिवधा

120000 96000 576000 300000 936000 2028000

६ अित�थ स�कार 72000 60000 384000 0 0 516000

७ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

60000 60000 0 0 0 120000

८ मम�त संभार िव�ुत उजा�
खच�

60000 60000 ० ० ० 120000

9 15000 15000 96000 60000 182000 368000

�म भौचर
न�बर

भौचर
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https://nams.oag.gov.np27 of 65

चाडपव� खच�

ज�मा 433000 535000 2984000 1363000 4316000 9631000

२८ पदा�धकारी अ�य सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ 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 २ हजार �प�या भ�दा कम रकमको यातायात खच� ढुवानी खच� र िवल भरपाई पेश ह�न नस�ने सानाितना खच� 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 नगरपा�लकाका
पदा�धकारीह�लाई आ�थ�क वष�मा यातायात सुिवधा � 24 लाख टे�लफोन तथा मोवाइल � 13 लाख 26 हजार पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट � 11

लाख 88 हजार जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � 20 लाख 28 हजार मम�त स�भारमा � 1 लाख 20 हजार अित�थ स�कारमा �. 5 लाख 16 हजार
खानेपानी िवजुली सरसफाईमा � 1 लाख 20 हजार समेत �. 76 लाख 98 हजार 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 । अतः उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न
स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

२९ सवारी साधन सुिवधा 
लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत �थानीय तहले
सुिवधा उपल�ध गराउने छ सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात पाउने �यव�था छ । काया�लयको सवारी साधन
ह� ँदा ह� ँद ैपदा�धकारी का लागी ख�रद भएका मोटर साईकलह� िफता� गरेको आधारमा यस बष� यातायात साधन �योग नगन� वडा 8 वटा वडा अ�य�लाई
12 मिहनाको �.96000 हजार यातायात भ�ा िदएको छ। ।यस �कारको खच� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

�स न वडा पद नाम सवारी साधन िफता� िमित २०७७।७८मा
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यातायात
खच� �

१ १ वडाअ�य� �ी �काशराज प�थी लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

२ २ वडाअ�य� �ी राजेशकुमार प�थी लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

३ ३ वडाअ�य� �ी तेज�साद खनाल लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

४ ४ वडाअ�य� �ी अशोक कुमार �े� लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

५ ५ वडाअ�य� �ी बालकृ�ण �े� लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

६ ६ वडाअ�य� �ी कमल पौडेल लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

७ ७ वडाअ�य� �ी शोभाकर पा�डे लु ३५ प २०७७।४।१ १२००००

८ ८ वडाअ�य� �ी राजकुमार �े� लु १ ब २०७७।४।१ १२००००

ज�मा ८ ९६००००

३० 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� � 2170403।- खच� गरेको छ । यस �कारको खच� यथािश� िनय��ण ग�रनु
पद�छ ।
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३१ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समािनकारण वाहेकका अनुदान 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 २०७8 असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गन� बाँक� रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु� पद�छ।

रकम � हजारमा

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� 259128 216315 32589 0

िवषेश 32000 21683 100 10200

समपुरक 2000 1988 12 0

�देश सरकार शसत� 14850 13090 1760 0

िवषेश 8500 5000 3500 0

समपुरक 16361 15285 0 1076

अ�य 2139 2139 0 0

334978 275500 37961 11276

काया�लयको िमित २०७८/ ०७ / २५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ११२७६००० िमित २०७९/ ०१ / २८ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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३२ कोभीड कृिष काय��म तफ�  
पा�लकाले ८ वटा वडामा 86 जना कृषकको लािग वा�ा खोर तथा कुखुरा खोर िनमा�णको लािग 50 �ितशत अनुदानमा रकम भू�ािन गरेको छ साथै एक
�थानीय तह एक उ�पादन काय��म अ�तग�त बा�ा खोर िनमा�ण सुधारका लािग वडा नं. ३ का ५५ जनालाई �.825000.00 र वडा नं.१ का ४० जना
कृषकलाई �.576731.00 लाभ�ाही कृषक छनौटको आधार तथा िवतरणको प�चात अनुदानको अनुगमनलाई �भावका�र बनाउन तफ�  पा�लकाले �यान
िदन आव�यक छ ।

३३ पाईपको मौ�दात 

431,2078/03/20 पशुपालन तथा कृिष उपकरण ख�रद काय��म अ�तग�त गाउँपा�लकाले िन�नानुसारकव पाईप ख�रद गरी वडाको मौ�दातमा राखेकोमा
आव�यकता वेगरको ख�रद गरेको पाईयो । जुन �योजनका लािग ख�रद गरेकव हो सोही �योजनमा खच� गरेको �माण पेश गनु� पद�छ।

�स. सामानको नाम परीमाण ज�मा � कैिफयत

1 HDPE pipe 20mm PN16 8000 RM 200000 वडा न.7

काया�लयको िमित २०७८/ ०७ / २५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २००००० िमित २०७९/ ०१ / २८ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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३४ फरक खच� िशष�क 

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

गो भौ नं. र िमित खच� िशष�क कारोवारको िववरण रकम �

75,2077/06/22 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी खाना तथा िविवध खच� 12150

175,2077/10/06 िविवध खच� मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 60000

ज�मा 72150

७२,१५०

३५ काय� स�प� �ितबेदन नभएको 
205,2077/11/05 पा�लकाले �ज�ा �हरी काया�लय अघा�खाँची लाई Waiting hall and Contol Room construction Work को लािग �
1,00,000।- भु�ानी गरेकोमा लागत ई�टीिमट मा� �े�ताको साथमा पाईयो । यस�र स�झौता �ािवधक नापजाँच रकाय� स�प� �ितवेदन वेगर भू�ानी
गरेको रकम िनयमानुसार नभएको �.

१००,०००
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३६ ठे�का �यब�थापन 

साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा
बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� देहाय बमो�जम भएको दे�ख�छ ।

�.

सं.

काय��मको
नाम

ख�रद स�झौता यस वष� 
स�प�

ज�मा �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहनाको
मा�

स��या रकम स��या रकम स��या रकम स��या रकम स��या रकम स��या रकम

१ बोलप� 17 72705 6 40516 6 21182 5 11007 1 3075 1५ 60940

२ दरभाउप� 13 11033 2 2274 2 1417 9 7342 3 2105 13 11033

३७ आयको अनुमान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय
समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर
वापत अनुमािनत � १ करोड 27 लाख 49 हजार 9 सय 62 �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा � 75 लाख 70 हजार 1 सय 25

अथा�त अनुमान भ�दा 40.62 �ितशत कम आय �ा� गरेको छ। आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न
बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np33 of 65

३८ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय
समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको
��थित देहाय बमो�जम छ ।

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

545758982 7570125 1.38

उपयु�� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 1.38 �ितशत मा� रहेको छ ।
�यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

३९ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र
वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर नभएको नभएको नभएको

घरज�गा वहाल कर 80000 139456 174.32

�यवसाय कर 300000 56470 18.82

वहाल िवरौटी शु�क २५००० 418672 1674.68

अ�य मनोर�न कर 30000 0 0

अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान 7139762 2139762 29.96
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अ�य �शासिनक सेवा शु�क 2500000 2678630 107.14

अ�य राज�व 1725000 1858220 107.72

�यवसाय कर 300000 56470 18.82

भुमीकर मालपोत 650000 222445 34.22

ज�मा १२७४९७६२ ७५७०१२५ 59.37

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

४० िग�ी, ढंुगा, बालुवाको कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो
अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी �देशले लागु
गरेको कानुन अनुसार बाँडफाँड ह�ने गरेको मा उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा,
बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� गरी सो करमा �थानीय तहह�को एकल अ�धकार कायम गरेको दे�ख�छ तर सो अनु�प
�देशह�ले तजु�मा गरेका कानूनहह� संशोधन गनु� पन�मा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अ�प�ता दे�खएको छ।य�तो अव�थामा संघीय कानून
अनूसार नै गनु� पद�छ।�यस अित�र� दफा ६२(क) िवप�रत ह�ने गरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी
मापद�ड, 2077 जारी गरी थप अ�प�ता सृजना गरेको अव�था समेत दे�खयो। �प� कानूनी �यव�था गरी िगि�, ढंु�ा,वालुवा करको संकलन तथा
बाँडफाँड गनु�पद�छ।
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४१ राज�व अिभलेख 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद
ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन�
सिकएन । काया�लयबाट सव ै वडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा�
�यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद
िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पु¥याउनुपन� दे�खयो ।

४२ बडा काया�लयको राज�व दा�खला 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा २३ (३) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी
�े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । साथे सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�ब��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म
िदला गरेको भए १० �ितशत, १० िदन भ�दा िढलो गरेको भए १० �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूर को मा�ा अनुसार �च�लत
कानून बमो�जम िवभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ। काया�लय अ�तरगतका राज�व असुली तथा दा�खलाको िववरण अनुसार
लेखापरी�ण ग�रएकोमा वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको दे�खएन ।
वडा काया�लयबाट भएको आ�दानी रकम सवजैसो वडा काया�लयका �ज�मेवार कम�चारीह�ले मिहनामा एक पटक स�ब��धत खातामा बैक ज�मा गन�
गरेको दे�खयो । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैक दा�खला गरेको िववरणमा िभडान गन� काय�मा
काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार रहेका छन् । साथै लेखापरी�णमा काया�लयले उपल�ध गराएको वडा
काया�लयह�ले राज�व आ�दानी तथा दा�खला गरेको िववरण अनुसार २०७६ पौष मिहनास�मको िववरण नमुना छनौट गरी िव�लेषण ग�रएकोमा देहाय
अनुसार िढला ग�र दा�खला गरेको दे�खयो । अ�य मिहनाह�मासमेत य�तै ह�न स�ने भएकोले काया�लय �वयले यिकन गरी ज�रवाना असुल गनु� पद�छ ।
साथै नमूना छनौटमा देहाय अनुसार िढला दा�खला गरेको दे�खएकोले ज�रवाना असुल गनु� पद�छ।

�स
न

वडा
नं

राज�व कारोवार गन�
कम�चारीको नथर

राज�व
असुली मिहना

रकम वकै
दा�खला िमित

दा�खला
रकम

िढला
िदन

जरीवाना �

१ १ नारायण �वाली भा� 15163 2077.7.23 55929 २ मिहना ५५९२

40766
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असोज

काित�क ५२१४३ 2077.9.9 52143 २ मिहना ५२१४

पौष 51056 2077.11.21 51056 २ मिहना ५१०५

माघ 27150 2077.11.21 २७१५० १७ िदन २७१५

फागुन 30193 2078.3.6 30193 ४ मिहना ३०१९

चै� 38334 2078.3.6 38334 ३ मिहना ३८३३

वशैाख 22267 2078.3.6 22267 २ मिहना २२२६

२ २ िवशाल ओली �ावण 14600 207.5.17 14600 १० िदन १४६०

असोज 37994 2077.7.25 37995 १८ िदन ३७९९

चै� 17716 2078.1.15 17716 ८ िदन १७७१

३ ४ नुमलाल प�थी 
भा�कर आचाय�

�ावण 10216 2077.5.16 10216 ९ िदन १०२१

भा� 7650 2077.6.13 7650 ६ िदन ७६५

४ ६ मिणराम िव�वकमा� भा� 14253 2077.6.19 14253 १२ िदन १४२५

मंसीर 12094 2077.9.21 12094 १४ िदन १२०९

माघ 30469 2077.11.18 30469 ११ िदन ३०४६
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चै� 38499 2077.1.20 38499 १३ िदन ३८४९

५ ७ थाने�वर पौडेल �ावण 25944 2077.7.4 25944 १ मिहना २५९४

असोज 11641 २०७७.८.८ 11641 १ मिहना ११६४

६ ८ पु�पराज भ�डारी �ावण 8702 2077.7.4 8702 २ मिहना ८७०

भा� 5030 2077.7.4 ५०३० १ मिहना ५०३

असोज 14422 2077.8.9 14422 १ मिहना १४४२

काित�क 10089 2077.10.6 10089 २ मिहना १००८

मंसीर 16371 2077.10.6 16371 १ मिहना १६३७

पौष 34434 2078.2.6 34434 ४ मिहना ३४४३

७ ८ कृ�ण�साद �े� असोज 91450 2077.8.2 ९१४५० १ मिहना ९१४५

ज�मा ६७८६४७ 0 ६७८६४७ 0 ६७८५५

काया�लयको िमित २०७८। ०७ । २५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६७८५५ िमित २०७९ । ०१ । २८ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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४३ �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 � 300000.00 ल�य रहेकोमा � 56470.00 कर संकलन गरेकोमा
पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छ� न । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� भ� स�ने
अव�था छ� न । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

४४ �ाि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�स्� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन�
त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । 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�स्� अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ।

४५ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन
सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� वटा उपभो�ा सिमितसँग १४ करोड ३९ लाख
७९हजार लागत अनुमान भएका िनमा�ण काय�को स�झौता गरी � ११ करोड २७ ८८ हजार भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा
सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन
ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार
बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 65

४६ जिटलसंरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, 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 :

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण खुद काय� यो वष� काया�लयको
खच�

मथुरा सिहद �मृित पाक�  तथा खेलमैदान वडा नं. ३
उ.स.

मथुरा सिहद �मृित पाक�  तथा खेलमैदान िनमा�ण 1083000 1000000

आकाशे घैटा खानेपानी योजना वडा नं. १ र ३ उ.स. आकाशे घैटा खानेपानी योजना वडा नं. १ र ३
उ.स.

1050000 1179000

घाटका खोला खेल मैदान वडा नं. ६ उ.स. घाटका खोला खेल मैदान वडा नं. ६ उ.स. 1080000 1000000

४७ ख�रद इकाइ र ख�रद योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, को दफा ६ र िनयमावली २०६४ को िनयम (७),(८) र १६ अनुसार गठन गरी �.१० लाख भ�दा मा�थ ख�रद गन� पन�
भएमा वािष�क ख�रद योजना र �.१० करोड भ�दा बढी ख�रद गनु� पन� भए ख�रदको गु� योजना (Master Procurement Plan) �वीकृत गराउनु पन� र
ख�रदको गु� योजना ��येक आ�थ�क वष�मा अ�ाव�धक गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रद इकाइ गठन गरेतापिन वािष�क ख�रद योजना र ख�रदको
गु�योजना बनाउने तथा काय��म संशोधन सँगै वािष�क �पमा अ�ाव�धक गन� काय� गरेको दे�खएन ।यस स�ब�धमा गत वष� पिन औं�याइएकोमा सुधार
गरेको दे�खएन ।
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४८ िनमा�ण काय�को िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा तोिकए
बमो�जमका �ुटी स�याउने अव�ध १२ मिहना समेतको िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गराएको िनमा�ण काय�को अिभलेख परी�णमा
कुनै पिन योजनाको िवमा गरेको छैन । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन । अतःिनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को िवमा गराई जो�खम
�यूनीकरण ग�रनु पद�छ ।

४९ काय� स�प� �ितवेदन र एजिव�ट न�सा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण
�वयसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एजिव�ट न�सा पेश गनु� पन�, िनमा�ण काय�को �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुटी दे�खएमा यिकन
गरी दावी गदा� काया�लयले ��येक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी �मािणत गरेर रा� नु पन� र �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ �ािव�धक जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । तर िनमा�ण �यवसायीह�ले पुल िनमा�ण काय� बाहेक सडक
िनमा�ण काय�ह�को एजिव�ट न�सा काया�लयमा पेश गन� गरेका छैनन । �य�तै काया�लयले �ुटी स�चाउने पन� दािय�व स�ब�धी अिभलेख राखेको छैन र
�य�तै �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैसबै िनमा�ण काय�को काय� स�प� �तवेदन तयार गरेको दे�खयो । �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैकाय� स�प�
�ितवेदन जारी गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�ब�धी दािय�वबाट उ�मु�� पाउन स�ने अव�था दे�खएको छ । यसका केही उदाहरण देहायमा छ ।
अतः िनयमानुसार सबै िनमा�ण काय�को एजिव�ट न�सा जारी गन�, काय� �वीकादा� काय��वीकार �ितवेदन तयार गन� र �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भए
प�चात मा� काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउने काय�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

५० गुण�तर सुिन��चतता 
िनमा�ण काय�मा �योग ग�रने िनमा�ण सामा�ीको गुण�तर सुिन�चतताको लािग �योगशाला परी�ण (Lab test) ग�रएको ह�नु पद�छ । िनमा�ण �यवसायीले
िनमा�ण काय�मा �योग गरेका ड�डी, िग�ी, �समे�ट, बालुवा र सडक कालोप�े गन� काय�मा �योग ग�रने िवटुिमनको गुण�तर प�र�ण गरेको छैन । उि��खत
िनमा�ण सामा�ीको Strength test काया�लयले गराउन लगाएको पिन दे�खएन । िनमा�ण स�प� प�चातसमेत गुण�तर प�र�ण गराएको नदे�खएकोले
गुण�तर सुिन��चतता ह�न सकेन । सडक कालोप�े गन� काय�मा �योग भएको िवटुिमन लगायत सबै सामा�ीको �योगशाला प�र�ण गराई गुण�तर
सुिन��चत ग�रनु पद�छ ।
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५१ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय
तह अ�तग�त िविभ� तहका 37 सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ महे�� िव�ावोध उ.मा.िव.के�गां १८ १८ १ ५१४

2 सर�वित उ.मा.िव. मरेङ १९ १९ ३ ३६५

3 च�� मा.िव. िचिदका १३ १३ १ २७०

४ साव�जािनक उ.मा.िव.छ�ग� १६ १६ २ ३६०

5 परमाथ� िन.मा.िव.मरेङ १० १० ५ १२८

6 नरेश िन.मा.िव.अघा�तोष ७ ७ २ १२३

७ शारदा मा.िव. के�ङगा १३ १३ २ २३२

8 ने.रा.उ.मा.िव.ठूलापोखरा १७ १७ ४ ३६९

9 भगवती �ा.िव. भगवती ४ ४ १ ४९

१० आदश� िन.मा.िव. िचिदका ८ ८ ३ ९२

11 जनशा��त �ा.िव. ब�कोट ४ ४ १ ९५

12 जनसेवा �ा.िव. भगवती ३ ३ १ ५६
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१३ �थािनय िन.मा.िव. िचिदका ७ ७ ३ ९५

14 ने.रा.देववाणी िन.मा.िव. छ�ग� ६ ६ २ ३७

15 सर�वती उ.मा.िव. भगवती २४ २२ १२ ३८६

१६ अवु�ण �ा.िव. ब�कोट ३ ३ २ ६३

17 जगतमाता िन.मा.िव.ब�कोट ७ ७ २ २४०

18 राम िन.मा.िव. के�ङगा ७ ६ ० १०२

१९ सर�वती िन.मा.िव. ठूलापोखरा ७ ७ २ ७४

20 सव�दय �ा.िव. भगवती ५ ४ १ ५१

21 जनक�याण मा.िव. भगवती १४ १४ ३ २२०

२२ च���योित �ा.िव. के�ङगा ४ ४ १ ४०

23 भगवती िन.मा.िव. ठूलापोखरा ८ ८ ४ ९६

24 सर�वती �ा.िव. छ�ग� ५ ५ १ ४३

२५ ई�वरी �ा.िव. िचिदका ३ ३ १ ३८

26 िदप �ा. िव. के�ङगा ३ २ १ ३७

27 बालिबकास �ा.िव. िचिदका ३ ३ १ ३८

२८ अमर �ा.िव. ब�कोट ३ ३ १ ६०
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29 जनजागृती �ा.िव. छ�ग� ३ ३ ० ३६

30 भगवती �ा.िव. अघा�तोष २ २ ० ४९

३१ जनक�याण �ा.िव. िचिदका ३ ३ १ ६६

32 चौवाहा �ा.िव. ठूलापोखरा ३ ३ २ ८०

33 देिवडाडा �ा.िव. िचिदका ४ ४ ४ ७८

३४ जीवन�योती �ा.िव. ठूलापोखरा ३ १ २ १४२

35 कृ�ण �ा.िव. ब�कोट १ १ १ ४१

36 जनजागृती �ा.िव.ब�कोट २ २ २ ५९

३७ एकता �ा.िव.मरेङ १ १ १ २६

उि��खत दरब�दी बमो�जम िश�क िव�ाथ� अनुपात िमलाएर समायोजन तथा पदपूित� गनु�पद�छ ।

५२ िश�क दरव�दी 
गाउँपा�लकाले िश�ा िनयमावली अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले �ज�ा िश�ा तथा सम�वय इकाइले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार �ा.िव., िन.मा.िव., र मा.िब. का �थायी, अ�थायी र राहात दरव�दी िश�क, िव�ाथ� सं�या र भौितक पूवा�धारलाई यिकन गरी दरव�दी िमलान
गरेको दे�खएन । अतः यसरी दरव�दी िमलान वेगर गाउँपा�लकाले गरेको िश�क तलब िनकासा वा�तिवक छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np44 of 65

५३ िव�ालयगत िनकासा खाता 
काया�लयले िव�ालयलाई िदएको चौमा�सक िनकासाको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको ह�नु पद�छ । काया�लयले िव�ालयगतलाई िदएको
िनकासाको िव�खलयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको दे�खएन । यसबाट िव�ालयलाई दोहोरो िनकासा ह�ने जो�खम रह�छ । अतः िव�ालयगत
िनकासा खाता रा�ख दोहोरो िनकासाको जो�खम िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

५४ पाठयपु�तक सोधभना� 
पा�लकाले िव�ालयह�लाई पा� पु�तक ख�रदको रकम शोधभना� गदा� िव�ालयले ख�रद गरेको पु�तकको सं�या र अ�ययनरत िव�ाथ� सं�यामा जुन
घिट ह��छ सोही सं�याको पु�तकको रकम सोधभना� गरेको ह�नुपद�छ । काया�लयले लेखापरी�णमा समेिटएका १० देहायका िव�ालयह�लाई िदनुपन�
भ�दा बढी िनकासा सोधभना� गरेको दे�खयो । य�तै गाउपा�लका अ�तरगतका अ�य िव�ालयमासमेत बढी िनकासा भएको ह�न स�ने भएकोले काया�लय
आफ� ले एिकन ग�र असुल गनु� पद�छ । साथै देहाय अनुसारका िव�ालयह�बाट उ� रकम असुल ग�रनु पन� दे�खएको छ

�स.नं. िव�ालयको नाम िव�ालयले िवलमा पेस
गरेको सेट

िव�ालयमा भएको
िनकाशा

िव�ालयले भरपाइ
गराएको

िव�ालयमा
बढी सेट

बढी िनकासा
भएको

१ �ी महे�� िव�ावोध मा.िव.

ब�कोट
३३३ २७३ २७२ ६१ ३९८४९

२ �ी च�� मा�यिमक
िव�ालय

२३९ २३२ २३२ ८ ६२६३

३. �ी शारदा मा.िव. के��ा १९४ २०३ २०३ ३ १५६४

४ �ी साव�जिनक मािव
छ�ग�

२४४ २४८ २३५ ११ ६८०१

५ �ी नेरा मा.िव. ठूलापोखरा २८४ २५९ २५९ ४१ २२६३७
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६ �ी जनक�याण मा.िव. 249 २४९ १८७ १८७ ६२ ३७४८४

७ �ी सर�वती मा.िव.

सुय�थूम
२७६ २३३ २३३ ४३ २४१६२

८ �ी सर�वती मा.िव.

भु�खात
२३० २३३ १९३ ३७ २३५९६

९ �ी जगतमाता आ.िव.

ब�कोट
२३० २२७ २२७ ४ २६९६

१० �ी राम आ.िव. के��ा ९१ ८४ ८४ १४ १०११८

ज�मा १७५१७०

काया�लयको िमित २०७८ / ०७ / २५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १७५१७० िमित २०७९/ ०१/ २८ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५५ नी�ज �ोतका िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत 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� २०७७ 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 िश�कलाई देहाय अनुसार भु�ानी गरेको दे�खयो ।यस
स�ब�धमा गतवष�समेत औ�याइएकोमा �यसतफ�  सुधार नगरी पुनराबृ�� ह�नु उिचत होइन । अतः यसमा सुधार गरीनु पद�छ । साथै उ� खच�
िनयमस�मत नदे�खएको �

१,७०१,०००
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�स न. िव�ालयको नाम िनकासा � �स न. िव�ालयको नाम िनकासा �

१ ई�वरी �ा.िव. िचिदका 78000 ९ साव�जािनक उ.मा.िव.छ�ग� 200000

२ भगवती �ा.िव. अघा�तोष 60000 १० नरेश िन.मा.िव.अघा�तोष 75000

३ जनक�याण �ा.िव. िचिदका 130000 ११ भगवती �ा.िव. भगवती 50000

४ चौवाहा �ा.िव. ठूलापोखरा 130000 १२ जनसेवा �ा.िव. भगवती 50000

५ देिवडाडा �ा.िव. िचिदका 104000 १३ �थािनय िन.मा.िव. िचिदका 195000

६ जीवन�योती �ा.िव. ठूलापोखरा 169000 १४ सर�वती उ.मा.िव. भगवती 150000

७ कृ�ण �ा.िव. ब�कोट 91000 १५ जगतमाता िन.मा.िव.ब�कोट 91000

८ बालिवकास �ा िव िचिदका 78000 १६ सर�वती �ा.िव. छ�ग� 50000

ज�मा 1701000

५६ �थानीय साझेदारी पूवा�धार िवकास काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ को िनयम १५ मा यस िनयमावली वमो�जम स�ा�लत काय��मह�
�भावकारी बनाउन �थानीय तहले �च�लत कानून बमो�जम साव�जिनक प�र�णका िव�ध अवल�बन गरी साव�जिनक परी�ण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा
साव�जिनक परी�ण गराएको दे�खएन । अत: िनयमावलीको अनुशरण ग�रनु पद�छ ।
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५७ सामा�जक सुर�ा तफ�  बढी िनकासा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ ले लाभ�ाहीको नामदता� नवीकरण लगत क�ा ले�खएको िमितिभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िववरण गनु�पन� ��येक वष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीकको सं�या एक�न गनु�पन� भ�ा िवतरण गदा� बैकमाफ� त
भ�ा िवतरण गनु�पन� सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन� के��ीकृत सूचना �णालीमा �िवि� गरी
अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब�धी �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा
पाउन यो�य उमेर तथा लाभ�ाहीको ब�क खाता भएको सुिन�चतता एक�न गरी खच� ले�ने तफ�  �यान िदनुपद�छ । 

५८ �मुख �शासिनक भवन िनमा�ण तफ�

५८.१ �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 कामका लागी रोजगार काय��म
काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी 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 सडक
नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 322 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � १६६४१७१३
खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 8९ िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्
। उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

५८.२ क) �थानीय तहको �शासिकय भवन पुवा�धार िवकास काय��म संचालन िनद�िशका २०७६ दफा १६ बमो�जम �थािनयतहले मा�सक�पमा �थािनय
पुवा�धार िवभागमा �ितवेदन गनु� पन�मा �थािनयतहवाट �ितवेदन गन� गरेको छैन ।
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५८.३ ख ) आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा कुल खच� � ९५३४४५९ म�ये नेपाल सरकार �ोतवाट � ६७१७७८३ र �थानीय �ोतवाट २८१६७६७ खच�
भएको छ । िनमा�ण काय�को मोिवलाईजेशन पे�क� ६५७२१५७ �थानीय �ोत तफ� वाट िदएको छ । जस अनुसार पे�क� सिहत कुल खच� �
१६१०६६१६ मा �थानीय तहको योगदान ५८.२९ �ितशत र नेपाल सरकार तफ�  ४१.७१ रहेको छ । काय�िव�ध अनु�प आनुपाितक �पमा अनुदान
�ा� गरी खच� गनु� पद�छ ।

५८.४ ग ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ १घ  अनुसार िनमा�ण �थल सु��पएको १४िमित देखी िनमा�ण योजन ह�ता�तरण स�मका
हानी नो�सानी जो�खम बहनका लागी तोक�एअनुसार िवमा गनु� पन� �यव�था छ । भवन िनमा�ण काय�का लागी २०७७।६।३० मा स�झौता भई २०७७।
०९।७ मा साईट परीचालन प�चात मोिवलाईजेशन पे�क� भु�ानी भएको अव�थामा िनमा�ण �यवसायीवाट िमित २०७८।०१।३  स�झौता भ�दा ३
मिहना पछीको  को िवमा लेखका आधारमा २०७८।१।८ मा िवमा वापत � १४२१४८८ भु�ानी गरेकोले स�झौता तथा िनयमावलीको �यव�था
िवपरीत कम अवधीको िवमालेखका आधारमा भु�ानी भएको अिनयिमत दे�खएको �

१,४२१,४८८

५८.५ घ ) िनमा�ण काय�को स�झौताको शत� न ७०.१ अनुसार िनमा�ण �यवसाियवाट अ�याव�धक काय�ता�लका पेश नगरेमा � २०००० क�ा गन� उ�ेख
भएकोमा अ�याव�धक काय�ता�लका पेश नभएको तथा स�झौता अनुसारको रकम क�ा नगरेको �
काया�लयको िमित २०७८ / ०७ /२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २००००० िमित २०७९ /०१ /२८ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५८.६ ङ ) िनमा�ण स�झौताको �पेिशिफकेशन अनुसार िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने फलामे ड�डी आई एस।७८६ मापद�डको ह�नु पन� समा�ी परी�ण गरी एन एस
८४–२०४२ र एन एस १९१–२०४५ गुण�तर भएको सुिन��चतता प�चात �योग गनु� पन� �यव�था भएकोमा दो�ो िवल स�म ३०६४० के �ज फलामे
ड�डी वापत � २७५७६५२ भु�ानी ह�दा �योग भएका फलामे ड�डीह�को गुण�तर परी�ण भएको छैन । जसले गदा� िनमा�ण काय�को गुण�तरीयता
असर पन� दे�ख�छ ।स�झौता अनु�प परी�ण गरी माद�ड पुगेका समा�ी �योग गनु� पद�छ ।
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५९ नापी िकताब 

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

६० साव�जिनक ख�रद िनयमावली 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ १  अनुसार साव�जिनक िनकायले � १० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउदा िवमाको
�यव�था गनु� पन�मा पा�लकावाट ठे�का �यव�थापन भएका िनमा�ण काय�ह�मा िनयमावलीको �यव�था अनु�प स�झौतामा िबमाको �ावधान गरेको पाईएन
। यस स�ब�धी केही उदाहारण िन�नानुसार रहेका छन् ।

भौ न िमित योजना स�झौता रकम िवमाको �यव�था

६०।७७।११।१९ के��ा बालकोट खा पा यो १००१७३०७ नगरेको

१०५।७८।१०।१० पा�लका परीसर क�पाउ�डवाल िनमा�ण ५२६२०१७ नगरेको

९८।७८।१।६ वडा ८ बह�उदे�य भवन ४८६७८२४ नगरेको

६१ िबमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ १घ  अनुसार हानी नो�सानी जो�खम बहनका लागी तोक�एअनुसार िवमा गनु� पन� �यव�था छ ।
पा�लकावाट संचा�लत योजनाह�का िनमा�ण स�झौतका शत� अनुसार िनमा�ण काय� शु� गनु� अिघ �िमक,जनशि� मेशनरी उपकरण र िनमा�ण काय�को
क��तमा �ुटी स��याउने अवधी खा�ने िबमा गनु� पन� �यव�था रहेकोमा िनमा�ण �यबसायीवाट िबमा नै नगरेको घटी अवधीको िवमा गरी भु�ानी �लएको

१०९,६१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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दे�खयो । अत स�झौता तथा िनयमावलीको �यव�था अनुसार िवमा नगराउने, स�झौता अवधी भ�दा घटी अवधीको िबमा गराई भु�ानी गरेको
अिनयिमयत देखीएको �.

भौ
न

िनमा�ण काय� िनमा�ण
�यवसायी

स�झौता रकम स�झौता
अवधी

िवमा
अवधी

हाल स�म भु�ानी कैिफयत िबमा वापत
भु�ानी

६५ रातापोखरा
�याराफ�ट
िनमा�ण

भुषाल
क���सन
एणड स�लायस�

६१३४२२८ २०७७।
१०।
४-७८।३।
१०

७७।११।
१४-७८।
५।१४

2nd स�म � ३६३५८५८ स�झौता भ�दा
पछी वाट िबमा

४२९९६

२ जन जागृित
आ िव

�यू प�था �लजा
जे भी

२३४१०९९७ २०७७।१।
१८-७८।
३।९

नगरेको ४ िवल स�म �
१३८४७४५५

नगरेको ०

८ वडा ७
�वा�थ चौक�
भवन

�े� साईन जे
िभ

६५८३८६९ २०७७।१।
१७-७८।
१।११

७७।५।
१७-७८।
५।१६

अ��तम िवल स�म
१५९८०४७६

स�झौता भ�दा
४ मिहना पछी
िबमा

२६०२०

३६ ठुलो पोखरा
�व��य चौक�

�े� साईन जे
िभ

१६०५३६१३ २०७७।१।
१७-७८।
१।११

७७।५।
१-७८।५।
१६

दो�ो िवल स�म
८१२९८०५ िमित
२०७७।३।११ मा पे�क�

स�झौता भ�दा
४ मिहना पछी
िबमा

४०५९४

६२१८२७०७ १०९६१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ जनता आवास काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ प�र�छेद ३ झ अनुसार सुकु�वासी पिहचान र �यव�थापन �थािनय सरकारको अ�धकार र काय��ेको �पमा रहेको
छ । यसैगरी ऐनको दफा २४ अनुसार गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना बनाई लागू गनु� पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाको बािष�क काय��म
२०७५।७६ मा भुिमहीनह�का लागी आवास उपल�ध गराउन जनता आवास काय��म संचालन गरी आ�थ�क बष� २०७७।७८ स�ममा छ�देव ६
ठुलोपोखरामा � ८४१००८५ को लगातमा ७ वटा आवास भवन तथा ७१९९९९९ लागतको बह�उदे�य सभाहल िनमा�ण भएको छ । पा�लकावाट आवास
िनमा�ण ग�रएपिन �थािनयतहमा रहेका भुिमहीन सुकु�वा�सको त�या� �णाली नभएको, लि�त �यि� पिहचान नभएको, जनता आवास काय��म
काया��वयन काय�िव�ध मापद�ड तजु�मा नभएका कारण िनमा�ण भएका भवन �योग भएका छैनन् ।पा�लकावाट �प�ट काय�योजना तथा काय�िव�ध,

आव�यक त�याकका आधारमामा लाभ�ाही पिहचान uन� तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक छ ।

६३ एजिव�ट 

वडा न ७ �वा��य चौक� िनमा�ण काय�का लागी �े� शाईन जे भी सँग २०७७।१।१८ मा भएको स�झौताको शत� न ७१।२ अनुसार िनमा�ण स�प�
प�चात िनमा�ण �यवसायीवाट िनमा�ण काय�को एजिव�ड न�सा पेश गन� सो नगरेमा � ३४३०६ क�ा गन� उ�ेख छ । उ� िनमा�ण काय� २०७८।१।११
स�प� भई काय� स�प� �ितवेदन जारी भएकोमा िनमा�ण �यवसायीवाट एजिव�ड न�सा पेश नभएको तथा स�झौता अनुसारको रकम क�ा समेत
नभएकोले सो वापतको रकम असुल गनु� पन� � काया�लयको िमित २०७८ /०७ / २५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३४३०६
िमित २०७९ / ०१ / २८ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
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६४ मू. अ. करमा दता� नभएका सँग खरीद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ बमो�जम साव�जिनक िनकायले २० हजार �पैयाभ�दा बढीको मालसामान खरीद गदा� वा िनमा�ण
काय� गराउँदा आ�तरीक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा नं. र मू�य अिभवृि� करदता� �माणम� �ा� गरेका, फम� वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पद�छ ।
काया�लयले देहायबमो�जमको भौचरबाट � २० हजारबाट घटीका �यान िवलबाट मसल�द तथा काया�लय साम�ी खरीद गरेवापत �.२,९०,६०४।-
भु�ानी िदएको छु । काया�लयले �थायी लेखा न�बर �लएका तर मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका आपूत�कता�बाट सामान ख�रद गरेको ह� ँदा
िनयमानुसार खरीद काय� ग�रनु पद�छ ।

गो. भौ. नं. िमित आपूित�कता�को नाम िवल सं�या भु�ानी �

८।२०७७-०५-१६(कोरोना िनय�ण कोष ) �य ु�ितभा ए�ड �ित�ा ईले�ट� िन�स ३ ३२,५००।-

१४।२०७७-०५-१८(कोरोना िनय�ण कोष ) िनराज शिप� से�टर ८ ९१,३२९।-

११।२०७५-०५-१८(कोरोना िनय�ण कोष ) सुिमना होटल ७ १,१३,१२५।-

२१२।२०७८-०३-२४(संिघय शस�त चालु) पा�डे िकराना पसल ३ ५३,६५०।-

ज�मा २,९०,६०४।-

�म भौचर
न�बर

भौचर
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६५ कर दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा
�ा� भएपिछ सोिह िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा रा�ख ब�क दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायको भु�ानीमा कर क�ी गरी दा�खला भएको ब�क भौचर पेश नभएकाले कर दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

२४।२०७८-३-२२ आकाशे पानी संकलन गन� घैटो िनमा�ण  उ.स.

(�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत पूजीगत)

१२८०० १०% १०८८
(१.५% कर क�ी गरेको)

ज�मा 1088

१,०८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np54 of 65

६६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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 सामा�यताः 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 :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा
भएको खच�

३३।
२०७८-३-२३

मथुरा शिहद पाक�  तथा खेल
मैदान उ.स.

िनमा�ण १०,००,०००।- पशुपित क��ट��सनको िबजक नं.

३१बाट डोजर
७,४७,१२४.०९

२८।
२०७८-३-२२

घाटका खोला खेल मैदान
उ.स.

िनमा�ण १०,००,०००।- जलकाडा क��ट��सनको डोजर ८५,८५८।-

१९।
२०७८-३-१७

मडेलचौर िढकुरा मोटरबाटो
मम�त स�भार उ.स.

मम�त १०,००,०००।- आकाश देिव क��ट��सन तथा आकाश
देिव का� स�लायस� को डोजर

८,१६,२८२।-

ज�मा ३०,००,०००।- १६,४९,२६४.०९।-

�म भौचर
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६७ लघु उधम िवकास तफ�  
क) नयाँ उधमी �सज�ना - काया�लयले यस वष� ८० जना नयाँ उधमी �सज�ना गन� ल�य �लएकोमा १२१ जना उधमी दता�को �कृयामा रहेको पाईयो । ख)

�सलाई मे�सन िवतरण – काया�लयले सामा�ी ख�रद गदा� आव�यकताको पिहचान गरी ख�रद गनु�पद�छ । यसवष� गो.भौ.नं.१७९।२०७८-०३-२२ बाट �.

ख�रद गरेको ३१ वटा �सलाई मे�सन म�ये ३० वटा मा� िवतरण गरी १ वटा मौ�दात राखेको पाईयो । अतः ख�रद गदा� आव�यकताको पिहचान गरेर
मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

६८ सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐनमा ��येक �थानीय तहले बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद �यव�थापन सिमित गठन गनु� पन�
�यव�था छ। पा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको सिमित गठन गरेको छ । 

६९ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम
(८) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत
एक�कृत �े�गत िनित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै
प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे /
नगरेको अनुगमन गन� िवपद ्सूचना �णाली िवकास र, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र
काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गराउनु पद�छ ।

७० वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको
िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ
।
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७१ पे�क� बाँक� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 िनयम ११३ अनुसार िनमा�ण �यवसाियलाई िदएको िनमा�ण पे�क� सोही िनयमावली अनुसार फछ�ट गरेको ह�नुपद�छ ।
काया�लयले देहाय अनुसारको बह�विष�य योजनाह�को िनमा�णमा िदएको मोिबलाईसेन पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा फछ�ट नभई � ६५,७२,२४६।
८० वाँक� रहेको ह�नाले िनयमानुसार फछ�ट गनु�पद�छ ।

�स.नं. िमित गो. भौ. न. पे�क�को िववरण पे�क� �लनेको नाम रकम �

१ 2077-09-08 र 2077-10-06 27 र 31 �शासक�य भवन मोिबलाईजेसन �सभाको भुसाल ब�नेत जे.िभ. ६५,७२,२४६।८०

७२ जो�खम आंकलन र पूव� तयारी 
काया�लयले कोिभड महामारी िनय��णका लािग, आकलन गरी पूव� तयारी र महामारी पिछ िनय��ण तथा रोकथामका लािग काय�योजना बनाएको ह�नुपद�छ
। काया�लयले �वा��य शाखा �मुखको संयो�वक�वमा �वारे�टीन संचालक सिमित, अ�य�को संयोजक�वमा गाउँ�तरीय �वारे�टीन सिमित तथा
गाउँ�तरीय सी सी एम सी सी उ�ेख गरेको भएतापिन कोिभड महामारीबाट ह�ने जो�खम आंकलनका लािग तथा महामारी पिछ िनय��ण र रोकथामका
लािग काय�योजना बनाएको दे�खएन ।

७३ आ�दानी र खच�को िववरण 

कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णको खच� र आ�दानी �यव�थापनको लािग काया�लयले �कोप �यव�थापन कोषको �थापना गरी २०७8 असार
मसा�तस�मको आ�दानी र खच�को िववरण पेश गरेको छ ।काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

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

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म
खच� रकम

गत वष�को मौ�दात १०७६७३६५.३३
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संघीय स��त कोषबाट राहात िवतरण ०.००

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

१५६९१९४

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन भएको

आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन ०.००

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन १७३९८८४.६६

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

११८४२६२

अ�य �ोतबाट �ा� �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ०.००

अ�य शीष�कमा भएको खच� ११६८३४२.९५

बाँक� ५१०५६८१.७२

ज�मा १०७६७३६५.३३ ज�मा १०७६७३६५.३३

७४ जो�खम भ�ा 
नेपाल सरकार�ारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७
को दफा ७(ङ) मा, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� �शासिनक जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु�. तलव �केलको ५० �ितशत
र क��ाक ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�लाई ७५ �ितशत जो�खम भ�ा �दान गन� स�ने �यव�था छ।
काया�लयले अ�पंितमा खटेका �वा��यकम� ज�मा 52 जना कम�चारीको जो�खम भ�ाको �. १७३९८८४.६६ खच� लेखेको छ ।
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७५ �वारे�टाईन र आइसोलेसन �यव�थापन 

काया�लयले कोिभड १९ को जो�खमय�ु नाग�रकको �यव�थापनको लािग �वारे��टन तथा आइसोलेशन संचालन गन� मापद�ड बनाएको ह�नु पद�छ ।
पा�लकाले यो बष� �वारे�टाईन र आईसोलेसन �थापना नगरी होम आईसोलेसनलाई जोड िदएको छ ।

७६ राहत िवतरण र ख�रद �ि�या 
पा�लकाले यस बष� राहात िवतरणको सामा�ी नगरेको िववरण पेश गरेको छ ।

७७ आशंिकत �यि�ह�को िनगरानी, �वा��य परी�ण, केश इ�भेि�गेशन ए�ड क��ा�ट ट� े �सङ 

कोिभड-१९ को जो�खम रहेका आसंिकत �यि�ह�को िनगरानी, �वा��य परी�ण, केश इ�भेि�गेशन ए�ड क��ा�ट ट� े �स�को काय� �भावकारी �पमा
भएको ह�नुपद�छ । काया�लयका �वा��य शाखा �मुखका अनुसार काया�लयले 3 जनाको 1 वटा िटम गठन गरेको र सं�िमतह�को स�पक� मा रहेकाह�लाई
क�टया�ट ट� े �सङ गरी �याउने र �समा नाका तथा �ज�ा �शासन काया�लयबाट तोिकएका संका�पद �यि�ह�लाई �वारे�टीनमा रा�ख शु�मा RDT

प�र�ण ग�र PCR गन� गरेकोमा पिछ नेपाल सरकारको िनद�शन अनुसार सबै गरेको भनाई र�ो । आसंिकतह�को �वाब संकलन ग�र शु�मा काठमा�डौ ँ
पठाउने गरेकोमा पिछ �देश�तरमा �योगशाला �थापना भए प�चात �देशमा प�र�ण गन� गरेका पाइयो।

७८ �मुख �वा��य सामा�ीको ख�रद दर स�ब�धी िबबरण 

काया�लयले कोिभड-19 को �यव�थापन तथा िनय��णका लािग खरीद भएका �मुख �वा��य सामा�ीको रेट िन�नानुसार रहेको छ ।

सामानको नाम सामानको छोटो �पेिशिफकेशन ख�रद स�झौता िमित सामान �ा� िमित इकाई परीमाण दर कुल रकम

िपपीई फुल सेट 2078.1.14 2078.1.20 सेट 20 3000 60000

मा�स �ी लेयर 2078.1.14 2078.1.20 थान 15000 6 90000

ए��टजे�ट िकट िपस 2078.1.22 2078.1.28 थान 250 850 212500

७९ औषधी �वा��य साम�ी एवं उपकरण ख�रद 
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काया�लयले कोिभड-19 को �यव�थापन तथा िनय��णका लािग िन�नानुसारको औष�ध खरीद गरेको िववरण उपल�ध गराएको छ ।

ख�रद िववरण आपूित�कता�को नाम स�झौता
रकम

आपूित� गनु�पन�
िमित

आपूित� गरेको
िमित

आपूित�
भएको
सामानको
मु�य

ख�रद
िव�ध

कैिफयत

सुर�ा साम�ी ख�रद २२७५५ २२७५५ सोझो
ख�रद

�वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद ११२५३९ ११२५३९ कोटेशन

ए��टजन िकट ख�रद २४०१२५ २४०१२५ कोटेशन

कोभड-१९ अ�थायी
अ�पतालका लािग उपकरण
ख�रद

४९१९४१ ४९१९४१ कोटेशन

िड�जटल थम�िमटर ख�रद आकाश मेिडको
फमा�

१३६०० १३६०० सोझो
ख�रद

कोभड-१९ अ�थायी
अ�पतालका लािग औषधी
ख�रद

�ी राम मेिडको
कनसन�

५०१३७ २०७८/०२/०६ २०७८/०२/०३ ५०१३७ कोटेशन

�वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद शरण मेिड�सन
िडि�� �यटुर¸ गु�मी

४९३२९० २०७८/०१/२१ २०७८/०१/२० ४९३२९० कोटेशन
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८० औषधी �वा��य साम�ी एवं उपकरण �ाि� 

काया�लयले कोिभड-19 को �यव�थापन तथा िनय��णका लािग िन�नानुसारको औष�ध तथा �वा��य सामा�ी ख�रद ग�र �योग गरेको िववरण काया�लयले
उपल�ध गराएको छ ।

�वा��य सामा�ी उपकरणको
िववरण

�दान गन� िनकाय वा सं�था प�रमाण �ा� औषधी �वा��य साम�ी उपकरणको
मू�य

�योगको अव�था

िपिपई सेट �वा��य सेवा िवभाग ७ �योग भएको

सेिनटाइजर ५०० ml �वा��य सेवा िवभाग २ ५९० �योग भएको

N95 Mask �वा��य सेवा िवभाग २० �योग भएको

स�ज�कल मा�क �वा��य सेवा िवभाग १००० �योग भएको

िड�जटल थम�िमटर �वा��य सेवा िवभाग १० �योग भएको

ए��टजन िकट �वा��य
काया�लय¸अघा�खाँची

१००० ३६०० केही मौ�दात
रहेको

अ��सजन क�स�ट� ेटर �वा��य
काया�लय¸अघा�खाँची

३ �योग भएको

स�ज�कल मा�क �वा��य
काया�लय¸अघा�खाँची

१२०० �योग भएको
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८१ सम�वय, अनुगमन �यव�था र �ितवेदन �णाली 
काया�लयले आसंिकत �यि�ह�को िनयमन तथा सम�वय गन� नगर �मुख तथा �वा��य संयोजकले अनुगमन र िनयमन तथा सम�वय गन� गरेको
जानकारी गराएतापिन CMC तथा Cove Team को काय�स�पादनको �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । नगरिपलकाल कोभीड स�ब�धी त�यांक
�वा��य काया�लयमा पठाउने गरेकोमा Online System चालु भएपिछ �वा��य म��ालयमा अनलाइन �णाली माफ� त पठाउने गरेको पाइयो
सुर�ाकम�ह�, �वा��यकम�, �हरी, सश� �हरी र नेपाली सेना समेतको �यव�था रहेको बु�झयो ।

८२ सेवा�वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा
रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार 14 वटा ऐन 3 वटा िनयमावली र
29 बटा िनद�िशका तथा काय�िवधी �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास 0 0

प��करणतफ�

ज�मदता� 1841 1841

मृ�यदुता� 328 328

बसाईसराई दता� 390 390

िववाह दता� 434 434
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स�ब�धिव�छेद दता� 5 5

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण 0 िक. मी. 0 िक. मी.

कालोप�े सडक मम�त 0 0

�ाभेल

सडक िनमा�ण

0 0

�ाभेल सडक मम�त 0 0

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक
दे�खएन ।
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८३ िनमा�ण काय�को बीमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ १  अनुसार साव�जिनक िनकायले � १० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउदा िवमाको
�यव�था गनु� पन�मा पा�लकावाट ठे�का �यव�थापन भएका िनमा�ण काय�ह�मा िनयमावलीको �यव�था अनु�प स�झौतामा िबमाको �ावधान गरेको पाईएन
। यस स�ब�धी केही उदाहारण िन�नानुसार रहेका छन् ।

भौ न िमित योजना स�झौता रकम िवमाको �यव�था

६०।७७।११।१९ के��ा बालकोट खा पा यो १००१७३०७ नगरेको

१०५।७८।१०।१० पा�लका परीसर क�पाउ�डवाल िनमा�ण ५२६२०१७ नगरेको

९८।७८।१।६ वडा ८ बह�उदे�य भवन ४८६७८२४ नगरेको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८४ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ)

मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लखेापरी�णको �ममा
भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार 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)

3861000 1372399 २४८८६०१

यस वष� फ�य�ट गरेको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
आ.व. दफा नं बे�जकुो �यहोरा लेिख आएको � �ववरण

2076/77 40

उपभो�ा पे�क�

372399

आ.ब.2077/78मा
गो.भौ.न.34
2077/03/09 बाट
पे�क� फछ�ट
भएको ।

कम�चार� पे�क�

1000000

आ.ब.2077/78 मा
गो.भौ.न.7
2077/03/25 बाट
पे�क� फछ�ट
भएको ।

ज�मा 1372399

८५ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
गत वष�स�मको
बाँक� ब�ेजू (A)

यो वष�
संपर��ण

ग�रएको ब�ेजू
(B)

यो वष� कायम
ब�ेजू (C)

संपर��णबाट
कायम ब�ेजू

(D)

अ�या�वधक
बाँक� ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

3861000 1372399 7830335 0 10318936

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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