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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण 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 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. २१४ तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखु ज्रू्, 

िानसेन नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
        पाल्पा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले िानसेन नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  िानसेन नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन 

। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ७ करोड २४ लाख ५४ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रू. ३५ लाख २४ हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड २४ लाख २४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ५ करोड ३८ लाख ७९ हजार र पेश्की रू. २६ लाख 
२७ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषासम्मको रु ३४ करोड १५ लाख ५१ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू २६ करोड ०९ लाख ९६ हजार रहेको छ 
। िानसेन नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. िानसेन नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
औल्र्ाइएकोछ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, 
नगरप्रमखुर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

         

   

 नारार्ण मरातसनी 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

िानसेन नगरपातलका 
बेरुज ुबगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४२ ३३ ७२४५४ ० ० ० ४२ ३३ ७२४५४ ३५२४ ५३८७९ १२४२४ ० ० ६६३०३ २६२७ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

पाल्पा ३४१५५१ ० १५३००९ १८८५४२ ० ७२४५४ २६०९९६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : तानसेन नगरपा�लका, पा�पा , तानसेन नगरपा�लका , पा�पा

काया�लय �मुख िडि�राज बेलबासे २०७७-४-१

काया�लय �मुख िपता�बर पा�डे २०७७-१०-१९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख कोशलराज िघिमरे २०७७-४-१

बे�जु रकम ७२,४५४,५५५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २१,०४,०९,०००

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६२,०८,७९,००० चालु खच� २६,३१,४०,०००

�देश सरकारबाट अनुदान ६,६२,१८,००० पँूजीगत खच� ४४,०४,६२,०००

राज�व बाँडफाँट ११,३४,६१,००० िव�ीय/अ�य �यव�था २७,१८,०५,०००

आ�त�रक आय ५,५३,४४,०००

अ�य आय १५,३८,२३,०००

कुल आय १,००,९७,२५,००० कुल खच� ९७,५४,०७,०००

बाँक� मौ�दात २४,४७,२७,०००
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस तानसेन नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त १४ वडा, ७२ सभा सद�य, १०९.८ वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा �०४०� जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको उ�े�य
�थानीय तहकाे िव�ीय िववरण तथा कारोबारको िनयिमतता तथा औिच�यको आधारमा परी�ण गरी िव�ीय �ितवेदन उपर उिचत आ�व�तता �दान गनु� िव�ीय
लेखापरी�णको उ�े�य रहेको छ । िव�ीय लेखापरी�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित मानद�ड, �यव�थापन
�ितिन�ध�वप�, लेखापरी�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना काय��म र लेखापरी�णको िव�ध
अनुसार लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

३ िव��य �यव�था

�स.न. आय तफ� �स.न. �यय तफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

1 गत बष�को �ज�मेवारी २१०४०८९२४ 1 चालु खच� ४४०४६२४९८ ७०८६०२२९२

क) नगद ० 2 पु�जगत खच� २६३१३९७९४

ख) ब�क 3 िव��य �यव�था भु�ानी

* ग-१-१ आ�त�रक राज�व
खाता

० क) ऋण भु�ानी २५००००० २५०००००

* ग-१-२ राज�व वाडफाड ० ख) �याज भु�ानी २५००००० २५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खाता

* ग-१-३ आ�त�रक अनुदान
खाता

० ग) अ�य भु�ानी ०

* ग-२-२ चालु खच� खाता ०

* ग-२-४ पु�जगत खच�
खाता

० 4 लगानी

* ग-२-७ अ�य खाता ० क)ऋण लगानी

* ग-३ धरौिट खता २०१४५५९५ क)शेयर लगानी

* ग-४-१ मुलकोष खाता १७२९६६९०३ क)अ�य लगानी

* ग-५-१ िविवध कोष खाता ० 5 धरौटी िफता� २२७३८७७ २२७३८७७

* ग-६-१ िवभा�यकोष
खाता

० 6 जन�मदान िफता�

* ग-७-१ आक��मक कोष
खाता

० 7 कोष िफता�

* ग-७-२ �कोप �यव�थापन
कोष खाता

७५६७५८२ 8 मौ�दात

* �सत भ�डार खाता एस िव
आइ बैक

क)नगद मौ�दात

* एस िव आइ बैक च�ती ७४१०५११ ख)बैक मौ�दात २४४७२६८६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np5 of 59

खाता

* कृिष िबकास बैक खाता * ग-१-१ आ�त�रक राज�व
खाता

*ने बै �ल यवुा �वरोजगार
खाता

* ग-१-२ राज�व वाडफाड
खाता

०

*िहमालयन ब�क �ल १५७०३९९ * ग-१-३ आ�त�रक अनुदान
खाता

०

*िहमालयन ब�क �ल * ग-२-२ चालु खच� खाता ०

* ने.बे.ली. साझेदारी खाता ७४७९३४ * ग-२-४ पु�जगत खच� खाता ०

2 राज�व आ�त�रक आय १६८८०५३९६ * ग-२-७ अ�य खाता ३२३६४

क) आ�त�रक राज�व ५५३४४०७२ * ग-३ धरौिट खता २२४८९१४२

ख) राज�व वाडफाँड ११३४६१३२४ * ग-४-१ मुलकोष खाता २०१२४८९८३

ग) अ�य आय * ग-५-१ िविवध कोष खाता ८५५८२००

3 िव��य ह�ता�तरण संघ ६२०८७९३५० * ग-६-१ िवभा�यकोष खाता ०

क) िव��य समािनकरण
अनुदान

१५४६००००० * ग-७-१ आक��मक कोष
खाता

०

ख) सश�त अनुदान ४५१२७९३५० * ग-७-२ �कोप �यव�थापन
कोष खाता

४०३९१३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग) समपुरक अनुदान १५०००००० * �सत भ�डार खाता एस िव
आइ बैक

०

घ) िवशेष अनुदान ० * एस िव आइ बैक च�ती खाता ७४७२४६२

4 �देश सरकारबाट �ा�
अनुदान

६६२१८००० * कृिष िबकास बैक खाता ०

क) िव��य समािनकरण
अनुदान

५६४४००० *ने बै �ल यवुा �वरोजगार खाता ०

ख) सश�त अनुदान २६३५०००० *िहमालयन ब�क �ल ०

ग) समपुरक अनुदान २३०२४००० *िहमालयन ब�क �ल ०

घ) िवशेष अनुदान ११२००००० * ने.बे.ली. साझेदारी खाता ८८६५७४

5 अ�तर सरकारी तहबाट �ा� १२९९६९४९४ 9 अ�तर सरकारी काय��म/

आयोजना
० १२९९६९४९४

क) सामा�जक सुर�ा भ�ा ११८२२१२७० क) सामा�जक सुर�ा भ�ा ११८२२१२७०

ख) सांशद िवकास योजना ११७४८२२४ ख) सांशद िवकास योजना ११७४८२२४

6 अ�य २३८५३६७३ 10 अ�य १३४४७८६६०

क) अ�य िविवध आ�दानी ८५५८२०० क) कोरोना भाइरस सं�मण
तथा िनय��ण कोष

८६३४२५६

ख) कोरोना भाइरस सं�मण
तथा िनय��ण कोष

५१०५८१२ ख)िवभा�यकोष खाता िगि�
बालुवा रोय�टी

२३४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग)िवभा�यकोष खाता िगि�
बालुवा रोय�टी

२३४०००० ग) का�रतास काय��म ९०६७९२

घ) का�रतास काय��म ९३४६७७ घ) अ�य खच� �याियक सिमित
तफ�

२३२८२३८

7 िविभ� कोष तफ� को आय २६९५९० 0

8 जनसहभािगता नगद

9 िवषयगत िनकायबाट �ा� 0 10 शस�त अनुदान फता� १२०२६९३७४

10 धरौिट आय ६६४५३९४.००

11 लगािनको साँवा �याज िफता� �याियक सिमित ८३६५०

12 �याियक सिमित ८३६७४ 0 12 कोष खाताको मौ�दात

ज�मा १२२०१३४८३६ ज�मा १२२५१३४८३६

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम
गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय��णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा 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 दफा ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाबाट २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार ग�र लेखापरी�णमा पेश भएन। �यसैले तोिकए बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक
��थित दे�खन ेगरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

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 ।

�म भौचर
न�बर
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म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७
बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क�
तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा
यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यक�न गरी
अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११
अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत 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 अनुसूची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन
।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को
अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् चालु खच� खातामा �.२४६७७३४३.७६
पँूजीगत खच� खाताबाट �. ३४३५४२०६.८३ समेत गरी ज�मा �. ५९०३१५५०.५९ िमित २०७८।४।११ मा मूल संिचत कोषमा
ट� ा�सफर गरेको छ ।
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 ब�कबीचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�ब�धमा ब�क िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव
िमलान भए नभएको स�ब�धमा यक�न 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 सरकार 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 िवतरणमुखी रहेको पाइयो ।
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 पाइयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

�म भौचर
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साना तथा ठूला सबै िनमा�ण काय�को नापी िकताब 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�जटलाईज गरी वा अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ ।
कितपय 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�ब�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 ।
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ िटिडएस नगरेको ।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद बील भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी 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 �यूनतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाइएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था
भएकोमा वनाएको पाइएन ।
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 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 ।
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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 ।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ६० जनाको
दरब�दी रहेकोमा २३ जना �र� रहेको पाइयो ।
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 ७ ख 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 �. २४२००३२४.०० तलब खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा
�ेडसमेत यक�न ह�न सकेन ।

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 स�टवेयर ख�रद - नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी
िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी
कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । तनसेन
नगरपा�लकाले स�टवेयर ख�रद गरी �. ७४१८५०.०० खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत
�लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।
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४.३ म.ले.प. फारमह�को �योगः सािवकमा रहेका म.ले.प. फारमह�को स�ा नयाँ म.ले.प. न�बरह� २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं. ९०१ दे�ख
९१० आ�त�रक िनय��ण �णालीसँग स�ब��धत फारमह� ज�तै आई.िट. तथा स�टवेयरसँग स�ब��धत अिभलेख, प�रवारको दिैनक �मण
भ�ा स�ब�धी अिभलेख, सवारी साधन तथा मेिशन �योगको लगबुक, र�सद िनय��ण खाता, �मण �ितवेदन, कम�चारी द�तखत नमुना
अिभलेख आिद म.ले.प. फारमह� आंिशक �पमा �योग गरेको दे�खयो ।काया�लयको काय�स�पादनमा िमत��यता तथा �भावकारीता �याउन
कामको �कृितअनुसार फारमह�को �यव��थत र पूण� �योग गनु�पन� दे�ख�छ ।

४.४ �मण खच� : लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच�
िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय
बमो�जम छन् । • अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार
नदे�खएको । • िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न
नसकेको । • �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको । • कितपय
�मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको । • �प� �योजन बेगर
वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश
७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको
कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान
िदनुपद�छ ।

४.५ बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायका म. ले. प.

फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म.

ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प.

फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख फाराम राखेकाे पाइएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

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 ३९ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म २९ वटा ऐन, ४६ वटा िनयमावली कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै
उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको िववरण पेश गरको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।
िनद�िशका तथा मापद�डः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पा�लकाले आ�नो �े�ा�धकारिभ�को िवषयमा ऐन, िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाउन स�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लककाले कम�चारी, उपभो�ा सिमित तथा अ�य लाभ�ाही समुहलाई सचेतना, �मता िवकास, सीप िवकास आिदसँग स�ब��धत ता�लम, गो�ी
अिभमुखीकरण लगायतको काय��म स�ालनको लािग िनद�िशका तजु�मा गरी लागू गरेको छैन । यसले गदा� काय��म स�ालनमा �ज�मेवारी, जवाफदेही, खच� �ि�या तथा
मापद�डमा समानता आउन स�ने दे�खएन । गाउँपा�लकाले काय��म काया��वयन स�ब�धी िनद�िशका तजु�मा गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले कृिष
औजारलगायतका साम�ी िवतरण तथा फलफुल िव�वा, बा�ा र कुखुरा िवतरण लगायतका काय��म स�ालन गदा� सरोकारवालाह�लाई सूचना �वाह, ��ताव/माग संकलन,

लाभ�ाही छनोट र िवतरण स�ब�धी �कृया एवं मापद�ड तजु�मा नगरेकोले आम नाग�रकको पह� ँच सुिन��चत र पारदश� भएको पाइएन । यसले गदा� गाउँपा�लकाले िवतरण गरेको
साम�ी तथा अनुदान �यायोिचत छ भ�े आधार दे�खएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

६ बजेट तथा काय��म

६.१ 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 उपा �मुख �ी ल�मीदेवी पाठकले िमित
२०७७।३।१० गते �. १ अरब १२ करोड ८९ लाख ६० हजार र ७४७ �पैयाँको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१७ गते पा�रत
भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।१७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२ 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 �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा
माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फागुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत
��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चैत १५ गतेिभ� पा�लकाका
िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था
भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत
पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

६.३ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित
गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा
काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन
आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट
तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.४ नीित तथा माग�दश�नः नगरपा�लकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीित तथा माग�दश�न २०७७ असार १० गते नगरसभामा ��तुत ग�रएकोमा
उ� नीित तथा माग�दश�नमा ��तुत भएका िवषयव�तुह� म�ये कितपय �यहोराह� यस आ�थ�क वष�मा काया��वयन गरेको पाइएन ।
नगरसभामा ��तुत नीित तथा माग� दश�नमा उ�े�खत �यहोराह�को काया��वयनको लािग नगरपा�लकाले आव�यक पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।
नीित तथा माग�दश�नमा उ�ेख भएका �यहोराह� काया��वयन नभएका उदाहरण देहाय अनुसार छन्ः
· अपाङगता भएका �यि�ह�क� लािग घरघरमा �वा��य अिभयानलाई िनर�तरता िदने
· एक वडा एक �वा��य चौक�को अवधारणा अनु�प �वा��य चौक� भवन िनमा�ण गन�
· ��येक वडामा बीमा अिभकता�को �यव�था गरी वाली बीमा र पशु वीमा काय��मलाई �भावकारी बनाउने
· नगरपा�लका िभ� रहेको बाँझो ज�गाको लगत संकलनका आधारमा बाँझो ज�गाको उपयोग गन� काय�िव�ध बनाई सामुदाियक तथा सामुिहक
बृहत कृिष �यवसाय �व��धनका िवशेष काय��म �याउने
· खेल पय�टनलाई िवशेष �े�को �पमा िवकास गन�
· ता.न.पा.–५ वनदेवीमा वातावरणमै�ी वसपाक�  िनमा�ण यसै वष�बाट थालनी गन�
· ओखर र लालीगुराँसका िव�वा रोपण काय��मलाई िनर�तरता िदने
· बे�जू फ��यौट काय�लाई �भावकारी बनाउने

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.५ बैक िहसाब िमलान नगरेको – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको
लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक
�पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले पेश गरेको िववरण अनुसार संचालन गरेको ब�क
खाताह�को देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण अनुसार मुल कोष खाता (संिचत कोष खाता) को ब�क िहसाब िमलान
िववरण देहाय अनुसार तयार ग�र पेश गरेको छ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक कैिफयत

1 संिचत कोष 132060461.5 142624323.1 10563861.59 ब�क बढी

2 िववध कोष खाता 8558200.12 8558200.12 0 -

3 आक��मक कोष खाता 0 0 0 -

4 पँूजीगत खाता 0 40059533.83 40059533.83 ब�क बढी

5 धरौटी खाता 22489142 22489142 0 ब�क बढी

6 चालु खाता 0 60940561.73 60940561.73 -

िवपद�यव�थापन कोिभड 4039138 4334918 295780 ब�क बढी

ज�मा 167146941.62 279006678.78 111859737.15

�म भौचर
न�बर
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६.६ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी
खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७7।७७8को �े�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 139301643 67034258 9.56

२ सामा�जक �े� 432296266 361774057.6 51.05

३ पूवा�धार िवकास �े� 479655573 164406568 23.07

६ सुशासन तथ अ�तरस�ब��धत �े� 6856096 3426238 0.48

7 काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� 156817503 111961170.4 15.84

ज�मा 1214927081 708602292 100

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी 51.05 �ितशत र सुशासन तथ
अ�तरस�ब��धत �े�मा सबभ�दा कम 0.48 �ितशत मा� खच� भएको दे�खयो

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np17 of 59

६.७ �ैमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको
काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन
स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँूजीगत वािष�क �. 26 करोड 31 लाख
40 हजार िनकासा भएकोमा �थम �ैमा�सकमा 98 लाख 57 हजार अथा�त 3.75 �ितशत, दो�ो �ैमा�सकमा �. 3 करोड 35 लाख 24 हजार,

अथा�त 12.74 �ितशत, ते�ो �ैमा�सकमा �. 8 करोड 25 लाख 71 हजार अथा�त 31.38 �ितशत र चौथो �ैमा�सकमा �. 13 करोड 71

लाख 88 हजार अथा�त 52.13 �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार मिहनामा मा� �. 12 करोड 51 लाख 78 हजार अथा�त
47.57 �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत
काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

७ आ�थ�क सहायता तथा िविवध खच�

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� �. १२५००.०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । आ�थ�क
सहायता िवतरण स�ब�धी पा�लकाले �प� काय�िव�ध तयार गनु� पद�छ ।

७.२ िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� िविवधतफ�  मा� �.१२१३४३७.०० खच� गरेको छ ।
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८ �ैमा�सक पँूजीगत खच� 
�ैमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम
�ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगत बािष�क �. २६ करोड ३१ लाख ३९ हजार िनकासा भएकोमा �थम �ैमा�सकमा �. ९८ लाख ५७ हजार अथा�त ३  .७४ �ितशत,

दो�ो �ैमा�सकमा �. ३ करोड ३५ लाख २४ हजार, अथा�त १२.७४ �ितशत, ते�ो �ैमा�सकमा �. ८ करोड २५ लाख ७१ हजार अथा�त ३१ .३७ �ितशत र चाैथो
�ैमा�सकमा �. १३ करोड ७१ लाख ८७ हजार अथा�त ५२.१३ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार मिहनामा मा� �. १२ करोड ५१ लाख ७७ हजार अथा�त
४७.४७ �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा
स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

९ 0 अबकास कोष �थापना नभएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना नभएको.

१० संगठन र कम�चारी �यव�थापन

१०.१ कम�चारी करार– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी
संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र
अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ७५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१ करोड ९२
लाख ५७ हजार खच� लेखेको छ ।

१०.२ �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 75 जना
दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत 63 जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । री� पदह� पूित� गरी
सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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१०.३ तलबी �ितवेदन : 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 कमचा�रीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �. २ करोड ४१ लाख ९१ हजार तलब खच� लेखेको पाईयो । तलबी �ितवेदन
पा�रत नह� ँदा �ेड रकम समेत एिकन ह�न सकेन ।

११ पदा�धकारी सुिवधा

११.१ पदा�धकारीको भूत �भावी सुिवधा : �थानीय तहका पदा�धधकारीह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी कानूनी �यव�था गन� �देश सभाले �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७६ िमित २०७७/३/३ को �देश राजप� भाग १ मा �काशन भई
काया��वयनमा रहेको छ । ऐनको दफा ३ उपदफा २ मा ऐन �ार�भ ह�नु अिघ कायम रहेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सम�यह�को
सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ र अनुसूची बमो�जम मा�सक सुिवधा नपाएका पदा�धकारी वा सद�यले सो सुिवधा नपाएको िमित दे�ख मा� यस
ऐन बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख रहेको छ । ऐन तथा िनयमह� राजप�मा �काशन भए प�चात लागु ह�ने र कानून भूत�भावी नभई
भिव�य �भावी ह�नुपन�मा राजप�मा �काशन भएको िमित भ�दा क�रब ९ मिहना पिहला दे�ख नै लागु ह�ने गरी जारी गरेको दे�खयो । सामा�य
कानूनी �स�ा�ततः ऐन जारी भए प�चातको मा� सुिवधा �दान गनु�पन�मा यस �थानीय तहले २०७६ काित�क १ गते दे�ख २०७७ असार
मिहनास�मको अथा�त् ९ मिहना अगािडदे�ख छुट सुिवधा �दान गरेको दे�खएकोले यस �थानीय तहलाई �. ३५ लाख ४८ हजार ५ सय थप
�ययभार पन� गएको छ ।

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था
रहेको र उपिनयम ५ 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 सँग स�ब��धत अनुसूची अनुसार पालिकाले नगरसभाका सद�य तथा पदा�धकारीह�लाइ 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 � ४८ लाख ४८ हजार, टे�लफोन तथा
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मोवाइल �.२३ लाख २८ हजार, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �. २२ लाख ३२ हजार, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � ३६ लाख ३६
हजार, मम�त स�भारमा � १ लाख २० हजार, अित�थ स�कारमा �.११ लाख ६४ हजार, खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �. १ लाख २०
हजार चाड पव� खच� � ६ लाख हजार समेत �. १ करोड ५२ लाख ३१ हजार खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।

काया�लयले उि��खत अनुसारको �. १ करोड ८७ लाख ८० 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 । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको
िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

११.२ लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ मा �थानीय तहका पदा�धकारीले �वक�य सिचव
तथा स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन । साथै �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको पद भ�दा
बािहरको पदमा कम�चारी पदपूित� गन� नह�ने उ�ेख छ पा�लकाले देहायक दइुजना स�ाहकार िनयिु� गरी � ५ लाख ४० हजार भु�ािन
िदएको िनयमसंगत नदे�खएको �

� सं नाम पद मा�सक पा�र�िमक मिहना ज�मा

१ गोिब�द �साद भटराइ �ेस स�ाहकार 30000 12 360000

२ जोग बहादरु िव क कानुनी स�ाहकार 15000 12 180000

ज�मा 540000

५४०,०००

१२ ि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
। पा�लकाले यो बष� िविवध खच� अ�तग�त � १७ लाख ५८ हजार खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१३ कर तथा शु�क असुली
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१३.१ 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 ।

१३.२ 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 ज�मा असुली
��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. आ�दानी शीष�क अनुमान आ�दानी �ितशत

१ एक�कृत स�पती कर 6000000 6216866 103.61

२ भुिमकर/मालपोत 2200000 3066557 139.38

३ घरवहाल कर ५०००००० 8084732 161.7

४ वहाल िवटौरी कर 100000 11390 11.4

७ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर 2500000 2173783 86.95

८ अ�य मनोर�न कर 50000 0 0

9 िव�ापन कर 370000 185000 50

१० जिडबुटी कवाटी र जीवज�तु कर 400000 248590 62.15

११ �यवसाय र�ज�ट� ेसन तथा निवकरण 2700000 2859292 105.9

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ सवारी साधन कर 35000 12000 34.29

१३ बहाल भाडा 3000000 2332815 77.76

१४ रो�टी अ�य �ोतबाट �ा� 5025000 1578103 31.41

१५ घरज�गा र�ज�ट� ेसन 7500000 12866457 171.55

१६ अ�य िब��बाट �ा� 5500000 8695270 158.1

१७ �शासिनक सेवा शु�क 6000000 5729839 95.5

१८ पािक� � शु�क 620000 620000 100

१९ न�सापास द�तुर 2000000 1782734 89.14

20 अ�य द�तुर 1000000 750554 75.05

21 �शासिनक द�ड ज�रवाना - 223345 100

22 13 �ितशत �याट - 205114 100

23 फोटोकपी - 1610 100

ज�मा 50000000 57644051 115.29

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 कुल असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।साथै काया�लयबाट शीष�कगत असुली िववरणा पेश नभएकोले अनुमान र असुली
तुलना गन� सिकएन । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ साव�जिनक परी�ण 

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
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

१५ कोिभड तफ�

१५.१ जो�खम आंकलन र पूव� तयारी- काया�लयले कोिभड महामारी िनय��णका लािग, जो�खम आँकलन 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,

नगर�मुखको संयोजक�वमा नगर�तरीय �वारे�टीन सिमित तथा नगर�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 ।

१५.२ जो�खम भ�ा: 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�लले अ�पंितमा खटेका �वा��यकम�, सुर�ाकम�, लाइ � ९ लाख ३२ हजार ५
सय ४४ खच� लेखेको छ ।

१५.३ िवशेष प�र��थितमा ख�रद: ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था अनुसार
ऐनको दफा ६६ बमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर, प�रमाण, शत� र काय� स�प�
गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव
�ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र
उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले कोिभड १९ �कोप रोकथाम र �यूनीकरणको लािग फरक फरक फम�
स�लायस�बाट सोझै ख�रद गरेको छ। काया�लले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना नगरी देहायका
फम� र स�लायस�बाट टु�ा ख�रद गनु� िनयमसंगत नदे�खएको �

२,१५८,६६४

�म भौचर
न�बर
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भौ नं र िमित फम� वा स�लायस�को नाम रकम

84 03.31 अिबक मेिड�सन स�लायस� ५४७१२५

77 03.16 िड ए�ड एस स�लायस� ३०८९२५

66 03.02 नेपाल ट� ेड क�सन� ४७७३१२

61 03.01 िड ए�ड एस स�लायस� २०९६१५

57 02.30 ओम स�ज�कल ए�ड साइ�स २६८४४२

५६ 02.30 रानमहल मेिडको स�लायस� ४६८८८१

४५ 02.25 ि��टार ट� ेड �ा ली ७३५०००

४० 02.03 ओम स�ज�कल ए�ड साइ�स १९९४४५

१६ 03.22 रानमहल मेिडको स�लायस� २२०९२६

1५ 03.2१ रानमहल मेिडको स�लायस� २६५९७०

ज�मा २१५८६६४

१५.४ सम�वय र सहकाय�: पा�पा अ�पताल तानसेनलाइ िप सी आर �याब संचालनाथ� �९ लाख िनकासा लेखेको दे�ख�छ । पा�लकाले कोिभड
प�र�णको �वाब संकलन गरी पा�पा अ�पतालमा िन शु�क �वाब परी�ण गरेको जानकारी िदएको छ ।

१६ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (१) अनुसार पे�क� फ��यौट ह�नुपद�छ। िनमा�ण �यवसायीलाइ भु�ानी भएको मोिवलाइजेशन
पे�क� �. १८ लाख २२ हजार ९८ स�झौता अनुसार फ��यौट ह�नु पद�छ । काया�लयबाट देहाय अनुसार �याद समा� भएको िनमा�ण �यावसाय र उपभो�ा सिमितको नाममा

२,४७५,८४६

�म भौचर
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गएको पे�क� �.                        २३ लाख २४ हजार ५ सय र पदा�धकारीको नाममा गएको पे�क� �.१ लाख ५१ हजार ३ सय ४६ समेत �. २४ लाख ७५ हजार ८ सय ४६ िनयमानुसार
फ�यौट ह�नु पन� �.

पे�क� �लएको
िमित

गो. भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको
नाम

कम�चारी भए
पद

चालु आ. व.

�याद ननाघेको �याद नाघेको

रकम फ�य�टको अ��तम
�याद

२ ३ ४ ५ ६ ९ १० ११

पदा�धकारी

२०७७/१२/०८ ४७५ पा�र�िमक पदा�धकारी अशोक कुमार शाही �मुख २०७८/०१/१२ १३४६

२०७७/१२/१८ ५०७ पा�र�िमक पदा�धकारी अशोक कुमार शाही �मुख २०७८/०१/२२ १५००००

१५१३४६

सं�थागत

२०७७/०४/०१ १ समपुरक अनुदान संघ जय नेपाल इ�वर / िववेक ए�ड कुवेर
जे/िभ

० ०

२०७७/०४/०१ १ समपुरक अनुदान संघ महादेव/�े�/अ�जना जे.भी ० ०

२०७७/१०/०७ १२४ समपुरक अनुदान �देश �िदप–साइन–जु�ली जे.िभ. १८२२०९८ २०७७/११/१२ ०

२०७८/०३/११ २१ सडक बोड� काय��म जय नेपाल इ�वर िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ० २०७८/०४/१५ १५०००००

२०७८/०३/२९ ६७५ औधोिगक िवकास बस�त िनमा�ण सेवा ० २०७८/०५/०१ ५११०००

�म भौचर
न�बर
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काय��म

१८२२०९८ २०११०००

उपभो�ा सिमित

२०७८/०२/१४ ३७५ मम�त स�भार कोष त�ो कुलो छेलु�� मम�त उ.स. ० २०७८/०३/१८ ३१३५००

० ०

ज�मा १८२२०९८ २४७५८४६

१७ राज�व तफ�

१७.१ 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 ।

१७.२ १ वडा काया�लयह�को राज�वमा: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८(२) अनुसर आ�नो �ज�मामा
आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा
िवभािगय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन�
लागउने र सो भ�दा िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लागाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन
बमो�जम िवभािगय कारबाही समेत गन� गराउने उ�ेख छ।यस नगरपा�लकाका वडा नं. 8 र 12 का सिचवह�ले बुझेको नगदी ठेलीबाट संकलन
भएको राज�व लेखापरी�णको िदनस�म पिन पुरै रकम दा�खला नगरेको पाइयो। बाँक� रकम देहायका वडा सिचवसँग �याज समेत असुल ग�र
राज�व दा�खला गनु�पन� �.

६९५,१०५

�म भौचर
न�बर
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वडा नं. वडा सिचवको नाम राज�व असुली रकम ब�क दा�खला रकम बाँक� �याज ज�मा रकम

8 सीता भ�राई 425382 297244 128138 12814 140952

12 म�जु अचाय� 248114 236589 11525 1152 12677

ज�मा रकम 533833 139663 13966 153629

पसल बहाल र ज�रवानाः-
२ (क) काया�लयले बसपाक� मा रहेको सटर नं.1 �ी िभम कुमारी शा�यलाई स�झौताप� अनुसार िमित 2074/4/1 दे�ख 2075/3/31 स�म
�याद रहने ग�र मा�सक �.12,500/-को दरले भाडामा िदएकोमा �े�ता प�र�ण गदा� िनजले आ.व.2077/78 स�म पिन स�झौता निवकरण
नग�रकन सटर आ�नो अ�धनमा रा�ख चलाइरहेको पाइयो।आ.व.2075/76 को लेखापरी�ण अनुसार बाँक� �.5,08,500/- , आ.व.

2076/077 को असार स�मको �याज समेत ज�मा �.2,25,000/- हालस�म पिन असुल नभएकोले पा�लकाले स�झौता तथा िनयमानुसार
उ� रकम यथािशघ� असुल गनु�पद�छ।साथै आ.व. 2077/078 को 12 मिहनाको बाँक� �.1,50,600/- मा कोिभड छुट �.50200/- घटाई
बाँक� �. 100400 मा स�झौताप�को दफा 2 अनुसार िवल�ब शु�क 50% थप ग�र ज�मा �.1,50,600/-िनजबाट असुल ग�र राज�व खातामा
दा�खला गनु�पद�छ।
(ख) काया�लयले ता.न.पा.वडा नं.3 बसपक� मा रहेका पा�लकाको 3 त�े प�क� घर पशु�राम पौडेललाई चार वष�को लािग िमित 2073/1/10

दे�ख 2076/12/30 स�म स�झौता ग�र भाडामा िदएको छ तर स�झौता अव�ध समा� भइसके पिन भवन बहालबाला कै अ�धनमा रहेको र
िनजले स�झौता निवकरण नग�रकन सटर आ�नो अ�धनमा रा�ख चलाइरहेको पाइयो।स�झौता अनुसार मा�सक �.24,555/-र दईु वष�पिछ
ते�ो वष� पिहलो र दो�ो वष�मा 10% ले वृि� ह�ने र चौथौ वष� ते�ो वष�को 10% वृि� ह�ने कुरा �प� छ । उ� स�झौता अनुसार
आ.व.2077/78 मा मा�सक �.27010.5 को िहसालबले वष�को ज�मा �.324126 मा कोिभड छुट �.108042 घटाई बाँक� �.216084 म�ये
पुरै बाँक� रहेकोले स�झौताप�को दफा 4 अनुसार िवल�ब शु�क 50% थप ग�र ज�मा �.324126 िनजबाट असुल ग�र राज�व खातामा
दा�खला गनु�पद�छ।
३ आयकर ऐन,2058 को दफा 88 र 89 अनुसार मु�य अिभवृ�ी करमा दता� भएका सेवा �दायक वा आपूित�कता�ह�लाई मु.अ.कर सिहतको
कर िवजक अनुसार भु�ानी गदा� िवजक मु�यको 1.5% कर क�ी गनु�पन� र मु.अ. करमा दता� नभएको आपूित�कता� वा सेवा �दायकलाई
भु�ानी गनु�पदा� 15% कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले भौ.नं. 10-077/6/25 बाट लु��बनी मेिडकल कलेजलाई आमा सुर�ा
काय��म अ�तग�त �सुती सेवा खच� देहाय अनुसार सेवा�ाहीको खच� �.2,76,000/- र �वा��य सं�था मेिडकल कलेजको शु�क
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�.4,45,000/-समेत �.7,21,600/- भु�ानी िदएकोमा मेिडकल कलेजले बील तथा कर िवजक जा�र गरेको छैन । अतःकर िवजकसमेत
जा�र नगरेकोले मेिडकल कलेजको सेवा शु�क भु�ानीमा ऐन अनुसार 15% कर क�ी गरी राज�व दा�खला गनु�िपन� �.66750/-
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१७.३ राज�व ठेली िफता� नगरेको स�ब�धमाः िन�न वडाका वडा सिचवह� आ.व.2077/78 को आ�त�रक राज�व संकलनको लािग नगरपा�लका
काया�लयबाट आफुले बुझेकोम�ये बाँक� नगदी र मालपोत ठेली लेखापरी�ण भएको िमितस�म पिन काया�लयमा िफता� गरेको पाइएन।यसरी
राज�व संलकन गन� ठेली िफता� नबुझाउनेलाई �ज�मेबार बनाई राज�व रकम यिकनका साथ आ�दानी जनाउनु पद�छ ।

वडा नं. वडा सिचवको नाम नगदी र�सद

5 ऋिषराम िघिमरे 4201-4300

401-450

451-500

501-550

551-600

601-650

2701-2750

2751-2800

7 ल�मण भ�राई 4501-4550

4551-4600

9 मदन भ�डारी 4451-4500

13 सुमन गहतराज 4701-4750

4751-4800

राज�व शाखा मधुसुदन घत� 4801-4850

3201-3250

१८ कर तथा शु�क असुली
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१८.१

कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर,

घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित
िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. आ�दानी शीष�क अनुमान आ�दानी �ितशत

१ एक�कृत स�पती कर ५५००००० ६१८६३३६.०४ 112.48

२ भुिमकर/मालपोत २०००००० ४१९०६२१.६६ 209.53

३ घरवहाल कर ५०००००० ७८३०६६३.२ 156.61

४ वहाल िवटौरी कर १००००० ७४९९५.९९ 75

५ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ९६७२८७७० ५९५०१८१५.५२ 61.51

६ सवारी साधन कर (साना सवारी) ३५००० १२०००. 34.29

७ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर २५००००० २१७५६२९. 87.03

८ अ�य मनोर�न कर ४००००० ६५. 0.02

९ अ�य कर १५००००० ३१७२६५.९२ 21.15

१० सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय ३०००००० २६७०२६६. 89.01

११ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� ह�ने आय ९१०३००३ ५३९५९५०८.०३ 592.77

१२ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी ७०३०००० ११८२२१२. 16.82

१३ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� ८२००००० ६७०६९९४. 81.79
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१४ अ�य �शासिनक सेवा शु�क ९८७०००० ५८०९३३७.५८ 58.86

१५ पािक� � शु�क ७००००० ६२१०००. 88.71

१६ न�सापास द�तुर ४४००००० १७४८६०८.१४ 39.74

१७ अ�य द�तुर १७००००० १२५४२०४.९९ 73.78

१८ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर २९००००० २७७८६६५.४८ 95.82

१९ अ�य �े�को आय ७५००००० ११७३७९८४. 156.51

ज�मा १६८१६६७७३ १६८७५८१७२.५५ 100.35

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 ।
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१८.२ सवारी कर : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता�
तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो �े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर �. ३५ हजार उठाउने ल�य राखेकोमा
�. १२ हजार राज�व �ा� भएको छ। हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख राखी कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  काया�लयको
�यान जानु पद�छ ।

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

�थयटर, मनोर�न, �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले
यस शीष�कमा �. ४ लाख कर संकलन गरेको राखेकोमा �. ६५ मा� कर संकलन गरेको छ । यस पा�लकाको �े� िभ�वाट उ�नु पन�
मनोर�न कर एिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

�यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन�
�यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत �. २७७८६६५.४८
कर संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको
�यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आप्mनो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक
अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

िग�ी, ढंुगा, बालुवाको करः�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 कानून 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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१८.३ आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले
पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७६।७७ 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

३४९६६७७८३ १६८७५८१७२.५५ ४८.२६

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ४८.२६ �ितशत
रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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१९ पे�क� बाँक� 
पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (१) अनुसार पे�क� फ��य�ट ह�नुपद�छ। देहाय अनुसार भु�ानी भएको पे�क� वाँक�
�. ११३८२७९६८।०० म�ये मोिवलाइजेशन पे�क� �  १०५२४५५९८।÷ िनयमानुसार अनुसार फछ�याैट ह�नु पद�छ । साथै अशोक कुमार शाहीकाे नामको पे�क� � 
१५१३४६ फ��य�ट गनु� पन� � 

भौ.न. िमित काय��म पे�क� �लनेको नाम पे�क� रकम

507 12/18/2077 पदा�धकारी सेवा सुिवधा अशोक कुमार शाही 151346

597 3/25/2078 समपुरक अनुदान �देश जय नेपाल इ�वर / िववेक ए�ड कुवेर जे/िभ 3900000

21 3/11/2078 सडकबोड� काय��म जय नेपाल इ�वर िनमा�ण सेवा �ा.�ल. 1500000

124 10/7/2077 समपुरक अनुदान �देश �िदप–साइन–जु�ली जे.िभ. 1800098

675 3/25/2078 अधोिगक �ाम बस�त िनमा�ण सेवा 511000

18 3/10/2078 ट�सार बनदेवी बतासे देखी ढंुगाखानी सडक ख�ड �तरउ�ित महादेव/�े�/अ�जना जे.भी 2500000

375 2/14/2078 मम�त स�भारकोष त�ो कुलो छेलु�� मम�त उ.स. 313500

10697944

१५१,३४६

२० साव�जिनक सुनुवाइ 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ ५ बमो�जम हरेक �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाइ पारदश� उ�रदायी र जवाफदेही बनाउन साव�जिनक परी�ण
सामा�जक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाइ ज�ता काय��म स�ालन गरी िव�ीय जवाफदेहीतालाइ �भावकारी बनाउने �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त
स�ालन गरेको योजनामा आय �यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको
साव�जिनक सुनुवाइ र साव�जिनक परी�ण नभएकोले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको पालना भएको सुिन��चत गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ सेवा �वाह 

�थानीय तहको अ�धकारस�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� जनसहभािगता, उ�रदािय�व र पारदिश�ता सुिन��चत गरी सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गन� दािय�व �थानीय
तहमा रहेको छ । पा�लकामा दरब�दी अनुसार कम�चारी पदपूित� नभएको, काया�लय भवन तथा अ�य पूवा�धारको अभाव रहेको, भौगो�लक किठनाइ लगायतका कारण सेवा �वाह
�भावकारी ह�न सकेको छैन । नगरसभाबाट धेरै सं�यामा टु�े योजना पा�रत गरेको र पा�रत योजनाह� काया��वयन नगरी योजनाको रकम अ�य िशष�कमा रकमा�तर गदा�
अनु�पादक र िवतरणमुखी काय��ममा बढी खच� ह�ने, ख�रद �ि�या कानुन िवप�रत ह�ने, िदगो योजना नबनाउने लगायतका सम�या रहेकोमा पा�लका आफैले गन�, िनजी �े�ले
गन�, साझेदारीमा गन� र नाग�रक सं�थामाफ� त गराउने काय�ह�को पुनरावलोकन नह� ँदा सेवा �वाह �भावकारी ह�ने दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रद : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�थाःछ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।
�य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले
मसल�द तथा काया�लय संचालन खच�बापत देहायका फम� र स�लायस�सँग पटके �पमा सामान ख�रद गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ नं र िमित िववरण फम� वा स�लायस�को नाम रकम

151 08.04 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� आइिडया िडजाइनस� ए�ड अफसेट �ेस २२६८४७

231 09.06 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� �यू म� �टोस� ४४५२७

216 08.30 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� गणेश ि��टस� ५९८८०

333 10.15 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� गणेश ि��टस� ४४५५५

334 10.15 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� ब�ाचाय� ि��टस� ७२४७५

361 10.18 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� लोयल क��यूटर स�लायस� ७४५३०

594 01.14 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� शा��त ि���टंग �ेस ३२८००

648 02.28 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� �यू रानीमहल अफसेट �ेस ३५८५५

652 02.30 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� गणेश ि��टस� ६४५२५

659 03.01 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� ि���टंग �टे�नरी ए�ड जनरल अड�र स�लायस� ५३७८०

878 03.26 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� कैलाशनगर िमिडया �ा ली १४१२५०

933 03.30 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� फा�ट ि��टस� ए�ड िडजाइिनंग �वाइ�ट २६१९६७

१,११२,९९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १११२९९१

२३ औष�ध ख�रद 

औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर पा�लकाले उ� �ि�यावेगर �ा औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन,

औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएकोएक�न गरी
�थाना�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२४ अनुदान 

पा�लकाले कृिष, पशु, लि�त वग� लगायतका काय��मको अनुदान एक�ार �णालीबाट संचालन गदा� पारदिश�ता र दोहोरो िवतरणको अव�था ह� ँदनै । पा�लकाबाट �प� नीित तथा
काय��म र सीमा िनधा�रण नगरी एकै �कृितको काय��मको सशत� र समानीकरणबाट िदएको र सो को अनुदानबाट कृषकको आय�तरमा परेको �भाव, उ�पादन तथा
उ�पादक�वमा वृि� तथा रोजगारी �सज�ना लगायतका िवषयमा अनुगमन भएको दे�खएन । �प� िनित तथा काय��म र सीमा िनधा�रण गरी एक�ार �णालीबाट अनुदान िदने र
िदएको अनुदानको उपयोग र उपल��ध स�ब�धमा अनुगमन गरी पाद�िश�ता कायम गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ घटी �ज�मेवारी सारेको 
ठे�का नं. ३-२०७६/७७ को िनमा�ण काय� � १२२५५२४५ को लागत अनुमान रहेको िनमा�ण काय� � ६१३११५३ मा स�झौता गरेकोमा दो�ो रिन� िबल स�म �
३६६५२१३ को काय� गरी भु�ानी गरेको छ । सो िनमा�ण काय�को दो�ो रिन� वीलस�म � १८२०३८८ भु�ानी भईसकेकोमा ते�ो रिन� िबलमा अ�याव�धक काम गरेको
रकम � १८२०३८८ सानु� पन�मा � १७९८५३३ मा� सारेकोले घटी �ज�मेवारी सारेको कारण ते�ो रिन�को भु�ानी गदा� � २१८५५ वढी भु�ानी भएको छ । बढी भु�ानी
भएको रकम �  २१८५५ को १३ �ितशत मू अकर सिहत असुल गनु�पन� �

२४,६९६

२६ उपभो�ा सिमित तफ�

२६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) ख अनुसार �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा��तवक
काय�स�पादनको आधारमा वील वा िवजको भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय अनुसारका िनमा�ण �यवसायीह�लाई िनमा�ण
काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक मू�यांकन र िनमा�ण �यसायीको वील भ�दा बढी भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी िदएको असुल गनु� पन� �.

भौ.नं. र िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी मू�यांकन अनुसार भु�ानी बढी भु�ानी

६०८–२०७८।३।२६ वाड� नं. ८ का सबै बाटो िघिमरे क����सन २५८९२८.२ २९२१८२ ३३२५३.८

६०७–२०७८।३।२६ वाड� नं. ९ का सबै बाटो िशज�निशल म��ट�पोज २९४४७३ ३०७४८३ १३०१०.

ज�मा ४६२६३.८

४६,२६४

२६.२ ि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�ट� ा�टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख
छ । नमूना छनोटको आधारमा परी�ण गन� गरी छनोट भएका देहायका उपभो�ा सिमितले आफै िनमा�ण काय� गन� गरी �. ६५ लाख ५९
हजारको स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराइ सोही बराबरको िनमा�ण �यवसायीह�को िवल पेश गरेको दे�खयो ।
नगरपा�लकाबाट भु�ानी भएको ३५५७८९५ र उपभो�ा सिमितले �यहोनु� पन� �. ४०५२९५.१८ समेत ज�मा �. ३९६३१९०.१८
भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले �. ३९४८७०३.४९ को िवल पेश गरेको दे�ख�छ ।नगरपा�लकाबाट भु�ानी भएको रकमबाट िनयमावलीमा
भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रसकता� एवं अनुगमनकता�लाई �.

३९६३१९०.१८ स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पन� दे�खएको �.

३,९६३,१९०.१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो. भौ.नं./

िमित
उपभो�ा सिमितको नाम कूल मू�यांकन भु�ानी रकम िनमा�ण

�यसायी
हेभी उपकरणमा
गरेको खच�

जनसहभािगता

२११–

२०७७।
११।२१

च��डभ��याङ खयरतुङ
मेटरबाटो

२२१८१७.५३ २३०००० सुिदप सुिद�ा
िनमा�ण सेवा

२३०००० ३१८१७.५३

२१४–

२०७७।
११।२१

िव�ण ु�ा.िव. दे�ख तारढाण
माटरबाटो

२१७१४५.२२ १९५००० सुिदप सुिद�ा
िनमा�ण सेवा

२१०००० २६५१६.२६

२१८–

२०७७।
११।२३

�याहा अघा�ली मोटरबाटो
उ.स.

२११९५३६ १९५०००० सुिदप सुिद�ा
िनमा�ण सेवा

२११९६०१ २१७१४४

५६७–

२०७७।३।
२३

खयरतुङ नािमकुव लुह�ङ
मोटरबाटो

६३९८१७.५४ ५७७६११ ,, ४५००२२.५ ६३९८१.७५

५५१–

२०७८।३।
२२

ल�मीटंक� दे�ख ितनिप�ले
कलंक� म��दर मोटरबाटो

१४००८३.२१ १२३१७१ मा�ड�य
म��टपपोज
�ा.�ल.

१२९९९९.९९ १४००८.३२

५१७–

२०७८।३।
२०

बौघागु�हा केरवादी
�रङरोड

५१८२७३.१८ ४८२११३ अंगाहाखोला
िनमा�ण सेवा

८०९०८० ५१८२७.३२

ज�मा ३८५६६७२.६८ ३५५७८९५. ०. ३९४८७०३.४९ ४०५२९५.१८

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ११ उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� गरी
सकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र
जनसहभािगताबाट �यहो�रएको �म, नगद वा �ज�सी समेत कुल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु� पन�छ । स�ब��धत साव�जिनक

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनकायले �यसरी �ा� भएको िववरणको अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । नमुना छनौटको आधारमा मा�थको ता�लका अनुसार परी�ण गदा�
उपभो�ा सिमितले काया�लयबाट तयार गरेको लागत अनुमान वरावरको कामको िनमा�ण �यवसायीको मू.अ.कर िवजक राखी भु�ानी �लने
गरेबाट उपभो�ा सिमितले आ�नो योगदानबाट गनु�पन� �. ४०५२९५.१८ को काय� नगरी िनमा�ण �यवसायीको िवल पेश गरेको दे�खयो।
उपभो�ा सिमितले �म योगदान नगरेको र �ि�या पुर् याउने �योजनको लािग उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीको
म�य�थकता�को �पमा मा� काम गन� गरेकोले उपभो�ा सिमितको योगदान दे�खएन ।

२७ दररेट फरक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�म� ग�रसकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले
खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाचपास गराई भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितह�बाट काय� गराएकोमा
िन�नानुसारका काय�को �वीकृत �ज�ा दर रेट तथा न�स�बाट कायम भएको दर रेट भ�दा बढी भु�ानी गरेको असुल गनु�पन� �

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण प�रमाण एकाई भु�ानी
हनुपन�
दर

भु�ानी
भएको
दर

बढी
भ�ानी
दर

बढी
भु�ानी
उ.स.को
अंश का�ी

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

१३-२०७८/३/२० बतासेडाँडा लुह�ग जोत� सडक उ.स. १२ PCC १:२:४ ११.४४ घ.मी. १०५५५ १२६७३ २११८ २१६२७

Stone
masonary१:४

३४ घ.मी. ८६९३ ९४९४ ८०१ २४५३७

१२-२०७८/३/१४ ितनलाकुमारी बाँझ राजुवास मो.बा.उ.स. ११ Natural
Gravel

१२६ घ.मी. २२०२ २६९७ ४९४ ५६०६९

७-२०७७/१२/१६ ठुली िपपल टाकुरी मो.बा.उ.स.१४ stone
masonary१:४

११२.३९ घ.मी. ८६९३ ८७५६ ६३ ६३७२

६-२०७७/११/२६ मुसलडाँडा कभड�हल िन.उ.स. १ PCC ३० घ.मी. १२४३७ १६४९४ ४०५७ १०९०७६

५५७,६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१:१.५:३

१४-२०७८/३/२१ �समल बुटा ढाडा देउराली िचदी टोल उ.स.१० PCC१:२:४ ९.२३ घ.मी. १०५५५ १२६७३ २१८ १७३७५

stone
masonary१:४

८४.२ घ.मी. ८६९३ ९४९२ ७९९ ५९७९४

२७-२०७८/३/२८ दमकडा मा.िब. ९ Brick
masonary१:४

५७.०९ घ.मी. १४७५४ १५२३० ४७६ २४८७०

PCC१:२:४ ५.४ घ.मी. १०५५५ १२६७३ २११८ १०४६७

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

६२८-२०७८/३/२७ लामडाँडा काजीपौवा खा.पा. ७ RCC१:१.५:३ ७.२३ घ.मी. १२४३७ १५२३० २७९३ १८१९३

३२३-२०७७/१२/३१ बाटो िनमा�ण उ.स. ३ Stone
masonary१:४

५०.५ घ.मी. ८६९३ ९४९२ ७९९ ३६२५९

२७१-२०७७/१२/१७ वडा गौरव योजना िचसापानी दे�ख वडा
काया�लयस�मको मो.बा.उ.स. (न.पा. पँूजीगत)

छडको काम १५२१ के.जी. ७४ ८७ १३ १७७९६

५४५-२०७८/३/२१ वाडा काया�लय पह� ँच माग� कालोप�े उ.स. १४ PCC१:२:४ १८.९८ घ.मी. १०५५५ १२६७३ २११८ ३५७४५

Stone
masonary१:४

४८.५८ घ.मी. ८६९३ ९४९२ ७९९ ३४५१४

Natural
Subbase

१०५..४८ घ.मी. २६९७ ३३३० ६३३ ५९३७०

Base course ८४.९७ घ.मी. ४७३४ ५०७३ ३३९ २५५७०

ज�मा ५५७६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ ४,

११
अि�म आयकर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३ क ) मा उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँ भ�दा बढीको भु�ानी रकममा एक दशमल पाँच
�ितशतका दरले करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले दमकडा मा.िब.-९ लाई १२ कोठे भवन िनमा�ण गन� � १ करोड भु�ानी िदएकोमा एक दशमल पाँच �ितशतका
दरले � १ करोड रकमको अि�म आयकर असुल गनु�पन� �

१५०,०००

२९ जिटल संरचनाको िनमा�ण 

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, क�भट� 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 :

भौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण काय� लागत अनुमान

२-२०७७/७/५ दमकडा मा.िब. ९ भवन िनमा�ण २७१६९५५

६-२०७७/११/२६ भुसाल डाँडा कभड�हल िनमा�ण भवन िनमा�ण २११९८९९

१८-२०७८/३/२४ �वा��य सहकारी सं�था �लिमटेड ९ भवन िनमा�ण १०५५६५५

१७-२०७८/३/२४ देववाणी सं�कृत तथा सधारण मा.िब. २ भवन िनमा�ण २११०१११

१६-२०७८/३/२४ सममुदाियक भवन िनमा�ण उ.स. ११ भवन िनमा�ण १०५२००९

१५-२०७८/३/२१ छेलु��  ठूलो कुलो िनमा�ण उ.स. १३ भवन िनमा�ण १०६४०२२

२८-२०७८/३/२८ दमकडा मा.िब. ९ छा�ावास िनमा�ण २७३१५३९

२०-२०७८/३/२६ समुदाियक ि�यापु�ी भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण १०५५७१९

ज�मा १३९०५९०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० �िव�धक मू�यांकन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�यांकन, िबल, भरपाई र खच�
�मािणत गन� अ�य कागजात �यसतो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले देहायका उपभो�ा
सिमितह�बाट काय� गराएकोमा छडको काम (Reinforcement works ) मा बा�तिवक नाप जांच भ�दा बढी प�रमाणको काय�स�मप� �ितवेदन बनाई भु�ानी िदएको असुल
गनु�पन� �

भौ.नं. /िमित उपभो�ा सिमितको नाम एकाई मू�यांकन/नापी अनुसार कायम
प�रमाण

भु�ानी
प�रमाण

बढी भु�ानी
प�रमाण

दर बढी
भु�ानी
रकम

२-२०७७/७/५ दमकडा मा.िब. ९ के.जी. १४७१४ १४८३७ १२३ १००.८४ १२४०३

१८-२०७८/३/२४ �वा�थय सेवा सहकारी सं�था
�ल. ९

के.जी. ६०६.७४ ७०७.२३ १००.४९ १००.८४ १०१३३

२७-२०७८/३/२८ दमकडा मा.िब. ९ के.जी. ०. ५५९.०९ ५५९.०९ १००.८४ ५६३७९

२७७-२०७७/१२/१७न.पा.
पँूजीगत

टाकुरी द�ैख छितवन जाने
मो.बा.उ.स.

घ.मी. २८ २२ ६ ३४६९ २०८१४

ज�मा ९९७२९

९९,७२९

३१ उपभो�ा सिमित तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.१ जिटलसंरचना िनमा�ण – 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, क�भट� 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 लागत अनुमान

१०२–२०७७।९।२४ अधेरीखेला पुल िनमा�ण, ब�स क�भट� १५३५०००

६८६–२०७८।३।२९ सामुदाियक भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ५३२७१५.८३

५५८–२०७८।३।२२ सामुदाियक भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण २७२९५१

३१.२ �ािव�धक बील र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले
रिनङ बील वा अ�य कुनै बील बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा 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 बीलह�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 बीलमा 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 एिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ
न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको बील बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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३१.३ 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 कुनै पिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ�
३३६ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई � ९८९०४०२७ 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�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त्
काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

३१.४ ५१७ २०७८-३-२० न�फाइलर– 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�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट अँगाहाखोला
िनमा�ण सेवा (६०९६३५२४५) लाई मू.अ.कर �.९३०८०.०० समेत �. ८०९०८०.०० भु�ानी िदएकोमा २०७७ माघिदख लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन
भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

९३,०८०

�म भौचर
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३१.५ हेभी इ��वपमे�टको �योग— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो
िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख
भएको रहेछ भने स�ब�धीत �ाि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�धीत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर
लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब�धीत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर
काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् ।

गो। भौ।नं।र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यसायी कूल मू�यांकन हेभी उपकरणमा भएको
खच�

६३–२०७७।८।२९ भगवती टोल च�डीटोल कृिष
सडक

िघिमरे क��ट��सन १०५८७४० ३०३०६६

२०३–२०७७।८।२९ ते�घा डु�े सुनडाँडा सडक �लसरा, िव।एस
क�ट��सन

११३६७४३।
१०

७६८९४०

२११–२०७७।११।
२१

च��डभ��याङ खयरतुङ
मेटरबाटो

सुिदप सुिद�ा िनमा�ण
सेवा

२२१८१७(५३ २३००००

२१४–२०७७।११।
२१

िव�ण ु�ा.िव. दे�ख तारढाण
माटरबाटो

सुिदप सुिद�ा िनमा�ण
सेवा

२१७१४५.२२ २१००००

५३८–२०७८।३।२१ जेलोङदेखी ढु�ादी मोटरबाटो �स�बाबा स�लायस� १६९०५२ १४६४४८

५३१–२०७८।३।२० �समलबुटा ढडाहा देउराली सडक �स�बाबा स�लायस� ५२०५४२.८१ ४३७३१०

३२ गुण�तर परी�ण

�म भौचर
न�बर
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३२.१ ७०२–२०७८।३।३० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच�
गदा� खच� पुि� गन� बील, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था छ । सर�वती मा.िव. लाई �. २०४०००।– र जनता मा.िव.लाई
८४४५०।– समेत गरी �. २८८४५०।– भु�ानी भएकोमा खच�को �योजन र वील भपा�इ पेश नभएको �.

२८८,४५०

३२.२ (क) 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� �यव�था छ । देहाय
अनुसारका योजनाको काममा PCC 1:1.5:3 for RCC काय� गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितबाट काम गराएकोमा सो
कामको �याव टे� �रपोट� पेश नभएकोले कामको गुण�तर स�ब�धमा एक�न गन� नसिकएको �.

भौ.नं. िमित योजनाको नाम कूल भु�ानी रकम प�रमाण दर भु�ानी रकम

२७–२०७८।७।५ अमरनारायण ठूलो पोखरी िनमा�ण ४००००० ६.४ १४३०१.३६ ९१५५८.७१

११०–२०७७।९।१९ कुसुमडाँडा अधुरो माेटरबाटो २१३७२० १०.६२ १४५५६.७८ १५४५४९.१२

११२–२०७७।९।२२ भीरपानी स�मको माेटरबाटो ३९०००० ३.२५ १४५५६.७६ ४७३३७.१३

१२९–२०७७।१०।११ लहरे िपपल �कुल जाने बाटो १४६२५० ७.२९ १४५५६.७६ १०६०८२.३९

१४०–२०७७।१०।१६ अधेरेखोला आ�खक�  मोवा २७२८००० २५.७२ १३११५.१ ३३७३१९.३४

१५९–२०७७।१०।२७ वुतु�ङ मोटरबाटो िनमा�ण २८०००० १०.९८ १४५५६.७६ १५९८८३.२२

२०४–२०७७।७।५ �यानो िशतलघर िनमा�ण १०६०६० ५७.१ १५०९६.८८ ८६३५९०.६

६८६–२०७८।३।२९ सामुदाियक भवन िनमा�ण ४१०९८३ ९.३८ १४५५६.७६ १३६५५९.११

५५०–२०७८।३।२२ पोखरी िनमा�ण २८२७५० १२.०५ १४५५६.७६ १७५४२३ .५१

५५२–२०७८।३।२० �वामीको �ख खानेपानी टंक� २९८८८४ ९.६५ १२७०९.७६ १२२६७४.६

२,०१९,५५४

�म भौचर
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ज�मा ५२५६६४७ २०१९५५४

(ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� 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 । ती �यव�था अनुसार
उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय�मा �योग भएका �समे�ट, िग�ी, ढंुगा, ड�डी, तार जाली र बालुवाको परी�ण गराउनु पन�मा गराएको छैन
। काया�लयले ३३६ उपभो�ा सिमित माफ� त बाटो िनमा�ण, खानेपानी संरचना िनमा�ण, भवन िनमा�ण, क�पाउ�ड बाल, बाटो ढलान तथा
पोखरी िनमा�ण काय� गराई �. ९ करोड ८९ लाख ४ हजार भु�ानी गरेको छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ीको गुण�तर परी�ण
गरा◌�इ भु�ानी िदनु पन�मा परी�ण गरेको छैन । यसले गुण�तर परी�णलाई काया�लयले �ाथिमकतामा नराखेको �प� ह��छ । गुण�तर
परी�ण वेगर गरेको काम िदगोपना र िव�वसनीय नह�ने भएकोले गुण�तर परी�णलाई �ाथिमकतामा रा�नु पन� दे�ख�छ । यसका केही
उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

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

१५८–२०७७।१०।२७ सव�दय मा.िव.िभ� �ाउ�ड ढलाइ ५७१८९३ ढलान काय�

१६०–२०७७।१०।२७ �ीनगर जाने ढल बाटो १४१८३५ �ला�र, पीसीसी, आरसीसी

६३६–२०७८।३।२७ �यानो िशतल घर ७८०००० रंगरोगन, पीसीसी, आरसीसी

२७१–२०७७।१२।१७ वडा गौरव योजना िचसापानी ३४२०००० पीसीसी, आरसीसी,

मालसामानको 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�व�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�व�धी मापद�ड पुरा गरे
नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी सत� पुरा गरे
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नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन । तसथ� मालसामानको �कृितअनुसार तुलना�मक ता�लका वा परी�ण सूची (check list)

सिहतको �ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ ।
देहायका मालसामान ख�रद गरी स�व��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 गरेको उदाहरण देहाय अनुसार रहेको छः

गो.भौ. र िमित मालसामानको नाम भु�ानी रकम िब�ेता

८३–२०७७।९।६ फिन�चर ख�रद १६६००० मोिनका फिन�चर उ�ोग

१०५–२०७७।९।१७ फाइल दराज १४१६०४ �यू म� �टोर

१३८–२०७७।१०।१५ �टील दराज ३५४३६ स�ाम फिन�चर

१३९–२०७७।१ण।१६ कुस�, दराज ६६८२३ ,,

३२.३ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३क) अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको
रकममा एक दशमलब पाँच �ितशतका दरले करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । कुल लागत अनुमान �. ९९९९६१६.३५ भएको बतु�ङ �भास
वा�टारी डु�े सडक उपभो�ा सिमितलाई स�झौता अनुसार �. ७९१२८५२.७१ भु�ानी गदा� अ�ीम आयकर वापत १.५ �ितशतले ह�ने
�.११८६९२.७९ क�ा नगरी भु�ानी गरेको असुल गनु� पन� �.

११८,६९३

३३ काय� स�प� नभएको
बतु�ङ �भास वा�टार� डु�े सडक उपभो�ा स�म�त माफ� त गन� गर� २०७७।३।१० गते स�प� गन� गर� �. ९९९९६१६.३५ मा स�झौता भएको छ । स�झौता अनसुार
नगरपा�लकाबाट �. ९४ लाख ५० हजार र वाँक� रकम उपभो�ा स�म�तले �यहोन� गर� २०७७ जेठ २७ गते स�झौता भएको छ । २०७७ भदौ २४ गते १० लाख भ�दा
मा�थका योजनाह�को �याद थप भएकोमा लेखापर��ण अ�वधस�म प�न काय� स�प� भएको छैन । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा देहाय अनसुार छन्–
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३३.१ ५८६ २०७८-३-२५ �रतपूब�कको कर िबजक –मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोिकएको
ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । वाड� नं. १४ मा दशै ितहार लि�त मोटरबाटो सरसफाई काय�को िनमा�णा �यवसायी
शुभम् क����सन फोटोकपी वीजकको आधारमा मु.अ.कर � २३०१५।४२ समेत �. २०००५७ भु�ानी गरेको छ । तसथ� उ� िनमा�ण
�यवसासयीले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर काया�लयबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर �. २३०१५.४२ समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन�
�.

२३,०१५.४२

३३.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनमय ९७(६) 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�धीत साव�जिनक
िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ उपभो�ा सिमितले ढंुगा िगटी, बालुवा, म�टरोल लगायतको िबल, भरपाई पेश गरेको छैन । उपभो�ा
सिमतलाई ३ वटा रिनङ बीलबाट �. ७९१२८५२.७१ भु�ानी गरेकोमा उपभो�ा सिमितले कानून बमो�जम िबल, भरपाई र खच� �मािणत
गन� अ�य कागजात पेश गरेको छैन ।साथै सोही िनयमावलीको िनयम ९७(११) अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार समेत नगरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

७,९१२,८५२.७१

३४ ४,

११
२०७७-९-१९ �माण पेश ह�नुपन� 

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� �यव�था छ। नगरपा�लकाले दमकडा
मा.िब.लाई १ करोड १२ कोठे भवन िनमा�ण गन� � १ करोड भु�ानी िदएकोमा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय�को नापी िकताब, ठे�का िबल, काय�स�मप� �ितवेदन ,लागत
अनुमान तथा योजना स�झौता लगायतका कागजात लेखापरी�ण �ममा पेश नभएकोले योजना सँग स�ब��धत स�पूण� कागजातको �माण पेश ह�नुपन� �

१०,०००,०००

३५ टुिडखेल सुधार काय� 
टुिडखेल सुधार काय�ः- जय नेपाल इ�वर िनमा�ण सेवा �ा.�ल. लाई टुिडखेल सुधार स�ब��ध काय�को लािग 2077 �ावण 6 गते भएको �.33800000/- स�झौता अनुसार यस वष�
2 वटा िबलबाट �.7059914.25 भु�ानी भएको छ।स�झौताको BOQ को �स.नं. 4,6,13,14,15,24,30 र 42 मा िन�न प�रमाणमा माटो खनेर 5 िक.िम. टाढा फा�ने गरी दररेट
तयार गरेको पाइयो।िनमा�ण �यवसायीले स�झौता गरेको दरमा 5 िक.िम. टाढाँ माटो नफाली टँुिडखेलमा नै थुपारेको तलको िच�बाट �प� दे�न सिक�छ।यस�र 5 िक.िम. टाढै
फा�ने गरी दररेट तयार भएकोमा सो अनुसार काम गद� जाँदा उ� प�रमाणको ढु�ा र माटो सोही �थानमा उपयोग ह�ने भएकोले बढी भु�ानी ह�ने गरी लागत अनुमान तयार गरेको
नगरपा�लकालाई बिढ �यय भार पन� जाने �.

BOQ

१,५७४,६७५
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�स.नं. को
आईटम
न�बर

िवषय प�रमाण दर रकम

1 4 E/W Excavition in all types of soil and rock and disposal the excavated soil in appropriate side up to
5 km leads as per specification and directed by engineer all complete work

840.92
घ.िम.

500 420460

2 24 E/W Excavition in all types of soil and rock and disposal the excavated soil in appropriate side up to
5 km leads as per specification and directed by engineer all complete work

E/W Excavition in all types of soil and rock and disposal the excavated soil in appropriate side up to
5 km leads as per specification and directed by engineer all complete work

177.66
घ.िम.

500 58830

4 42 E/W Excavition in all types of soil and rock and disposal the excavated soil in appropriate side up to
5 km leads as per specification and directed by engineer all complete work

1500
घ.िम.

500 750000

5 6 Dismanting of Madonary work including disposal the debrise in appropriate site up to 5km leads as
per specification and directed by engineer all complete work.

16.94
घ.िम.

2000 33880

6 13 Dismanting of Madonary work including disposal the debrise in appropriate site up to 5km leads as
per specification and directed by engineer all complete work.

- - 100000

7 14 Dismanting of Madonary work including disposal the debrise in appropriate site up to 5km leads as
per specification and directed by engineer all complete work.

- - 50000

8 15 Dismanting of Madonary work including disposal the debrise in appropriate site up to 5km leads as
per specification and directed by engineer all complete work.

- - 50000

ज�मा रकम 1574675
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३६ ढु�ा िब��याउने काय� 
ढु�ा िब��याउने काय�ः- भगवती म��दर उ�र गेट दे�ख �स�लपाटी �े� ते�ो सडक ह�लाक घर ह�द ैNIC ASIA ब�क स�म ढू�ा िव�छाउने काय� गन� �स.एम. �सवालय जे.भी.
लाई 2075 चै� 1 गते भएको �.18318455.48 को स�झौता अनुसार यस वष� ते�ो रिन� िबल स�म �.10677969 भु�ानी भएको छ।2076/11/20 मा दो�ो रिन� िबल
भु�ानी गदा� िनज िनमा�ण �यवसायीले 2076।11।30 स�ममा काय� स�प� नगरेको ह�दा पूव� िनधा��रत �ितपूत� वापत �. 294246.12 आगामी िबलबाट क�ा गन� भनी िनण�य
गरेको पाइयो।तर ते�ो रिन� िबल िमित 2077/7/7 मा भु�ानी िददा हाल स�मकै पूव� िनधा��रत �ितपूत� क�ा गनु�पन�मा सो रकम क�ा गरेको छैन।एक पटक �ितपूत� �लने
िनण�य भै सकेपिछ पुनः�ितपूत� न�लने गरी �याद थप गन� समा�यता िम�ने दे�खदनै।अ��तम पटक 2077 पौष मसा�त स�म �याद थप भए पिन सव अव�ध प�चात �याद थप
समेत भएको छैन।स�झौताको GCC 55.1 अनुसार 2077 जेठ मसा�त पिछ िनजले काय� स�प� पेश नगदा� स�म ह�ने िदन िहसाव गरी 2078 असार मसा�त स�मको स�झौताको
शत� अनुसार 10 �ितशत (स�झौता रकमको) �.1831945 िनजबाट असुल गनु�पन� �.

१,८३१,९४५
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३७ िनण�य िवप�रत ठे�का तथा गत वष�को दािय�व 

१ �देश सरकारको िनण�य िवप�रत ठे�का आ�ानः- िमित २०७५।६।२९ मा लु��बिन �देश सरकारले �देशिभ� कुनै पिन िक�समको चुँगी कर �लन नपाउने िनण�य गरेको छ।
तानसेन नगरपा�लकाले िमित 2077/9/2 मा TN/ER/11/077/78 ठे�काबाट �वािभमानी क�सट��सन �ा.�ल. लाई �.1500000/- मा होला�दी-बसपाक� -ढु�ाखानी सडक र
बसपाक�  िचला�दी भ�या� तथा गैरागाउँ-राइडाँडा सडकमा पूवा�धार (सडक) उपभोग शु�कको लािग िमित 077/9/22मा स�झौता भई काय�देश िदएकोमा शु�क उठाउन सू�
गरेको केिह िदनमै �थािनय बा�स�दा र �शासनबाट यसको िवरोध भएकोले उ� स�झौता र� गरी �वािभमानी क�सट��सनलाई �.191660/- �ितपूत� समेत � 1691660/-

िफता� गरेको पाइयो।यसरी नगरपा�लकाले �देश सरकारको िनण�य िवप�रत ठे�का आ�ान गरेको र पिछ �ितपूित� समेत िफता� गरेकोले थप आ�थ�क �ययभार ब�न गएको
�.191660/-

२ गत वष�को दािय�व भु�ानीः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १५ मा अिघ�ो आ व को भु�ानी िदन सिकने
खच�मा तलब (�वीकृत दरव�दीको), महंगी भ�ा �थानीय भ�ा स�वा �मण खच� र घर भाडा पोशाक खा�ा�  औष�ध उपचार ब�दीको �सधा सेवा िनवृ� सुिवधा �वीकृत बािष�क
काय��म समावेश भएको कुनै �यि� फम� सं�था वा क�पनीसँग स�झौता बमो�जमको रकम भु�ानी ह�न स�ने �यव�था छ ।नगरपा�लकाले मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त
आमा सुर�ा तथा िनशु�क गभ�पतन काय��मको लािग 2077 असार 16 दे�ख असार मसा�तस�म लु��बिन मेिडकल कलेज ए�ड िटिच� ह��पटललाई आ.व.2076/77 मा सेवा
�दान गरे बापतको ब�यौता �.721000/- आ.व.2077/78 मा भु�ानी िदएको पाइयो।तर उ� ब�यौता बाँक�को आ�त�रक लेखापरी�णबाट �मािणत भएको छैन तथा
कोलेिनका बाट 18 न�बर पिन �मािणत नभएकोले अिनयिमत भएको �. 721000/-

९१२,६६०

३८ तलबी �ितवेदन 

तलबी �ितवेदनः �थािनय सरकार स�ालन ऐन 2074 बमो�जम �थािनय तह अ�तग�तका कम�चारीहको बािष�क तलबी �ितबेदन आ�त�रक लेखापरी�णबाट पा�रत गराई तलब
खच� ले�नुपन�मा काया�लयले �थािनय तह तफ�  �वा��यको तलबी �ितवेदन पा�रत नग�र तलब �.22600870/- खच� लेखेको छ। ऐनमा �यव�थ भए बमो�जम तलबी �ितवेदन
पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ।

३९ मु�यम��ी रोजगार काय��म

३९.१ मु�यम��ी रोजगार काय��म : मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म स�ालन काया�िव�ध,२०७५ को प�र�छेद ३ मा लि�त
समूहको �यव�था गरेको छ।काया�लयले मु�यम��ी �ामीण िवकास काय��मको लािग संचालन गरेको काय��ममा लि�त वग�को छनोटको
आधार पेश गरेको छैन । अित िवप�को �प� आधार एवम् मापद�ड नवनाई � ५९ लाख ३१ हजार खच� लेखी काय��म संचालन गरेकाले
वा�तिवक लाभ�ाही समावेश भए नभएको एिकन ह�न सकेन । काया�लयले काय��मको �भावकारीताको अनुगमन मु�या�न �ितवेदन तयार
गरेको छैन । �प� आधार एवम् मापद�ड बनाई खच� ले�नु पद�छ ।
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३९.२ टु�ा पारी ख�रद:साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ मा � ५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाख भ�दा मा�थ �.२० लाखस�म
�सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने र ख�रद �ि�या टु�ा पान� निम�ने उ�ेख छ । पा�लकाले मु�यम��ी �ािमण िवकास रोजगार काय��मबाट
शैि�क साम�ी र कृिष साम�ी िवतरण गन� देहायका फम� र स�लायस�सँग टु�ा पारी ख�रद गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ नं र िमित खच� िववरण फम� वा स�लायस�को नाम रकम

26 03.22 ४ वटा िव�ालयलाइ शैि�क साम�ी डे�टा माट� ४०७७०४

27 03.23 ५ वटा िव�ालयलाइ शैि�क साम�ी डे�टा माट� ४४९५०३

38 03.27 �लाि�क पोखरी �स�ाथ� स�लायस� ६४१६७६

41 03.28 �लाि�क पोखरी इ��लोक स�लायस� ४९९९९९

ज�मा १९९८८८२

१,९९८,८८२

४० शीष�क िवप�रत खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ के दफा ७३ (७) अनुसार काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई बािहर गई बजेट खच� गन� नपाउने �यव�था छ ।
पा�लकाले फोहरमैला �यव�थापन उपकरण �ुमर लगायत सवारी साधन ख�रद समेतमा �. १८ लाख बजेट िविनयोजन गरेकोमा यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी
िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई पँूजीगत शीष�कबाट ८९ टु�ा पारी फरक शीष�कमा �. १७२८०३८ खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

केही उदाहरण यस �कार छन्ः

भौ.
नं.

िमित िववरण डेिबट

१० ०५/२५/२०७७ खच�को भु�ानी सुिदप सुिद�ा ए�ड स�लायस� २०,०००

१,७२८,०३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ ०६/२५/२०७७ सरसफाइ सवारी साधन मम�त गरेवापत खच�को भु�ानी ल�मी मोटर �यर �ा �ल १४३२८१

२१ ०६/२५/२०७७ �स�के झडु उपल�ध गराएवापत खच�को भु�ानी जय �ी राम �टोस� ११५००

२५ ०७/०३/२०७७ िनषेशधा�ा १४ िदन र नगर काय�पा�लका िशल ब�दी अव�थामा ७ िदन िवदाको समयमा काया�लयमा खिटएवापतको पा�र�िमक १२६००

२६ ०७/०५/२०७७ वाड न ७ का�जपौवा कु�सरे मो बाटो मम�त गरेवापत २०७७ असोज मिहनाको हा�ज�र भरपाइ वमो�जमको भु�ानी २७४६६

२९ ०७/०५/२०७७ कोरोना भाइरस तथा वषा�को समयमा िवधुत मम�त तथा �यव�थापन खच�को भु�ानी िकशोर कुमार र यम बा कुमाल भु�ानी १६१००

३७ ०७/२७/२०७७ िव�ण ुमाया थापाको पा�र�िमक ३५९९०

३८ ०७/२७/२०७७ मा�सक २००० का दरले भदौ असोज र काित�क मिहनाको पा�र�िमक धनमाया नेपाली ६०००

४१ ०७/२७/२०७७ नगरपा�लकाको फाइ�ल� दराजह�मा पे�ट लगाउने काय� गरेवापतको रकम भु�ानी रमेश मधेिशया १६०००

५४ ०८/२२/२०७७ दशै ितहार िवदाको समयमा सरसफाइ कम�चारी तथा अ�य आव�यक कम�चारी खिटएवापतको सुिवधा २०४७०३

५६ ०८/२४/२०७७ १ िदने खानेपानी सरसफाइ तथा �व�छता काय��ममा भएको खच�को भु�ानी वास संयोजक िव�णू माया थापा ५९३५०

६१ ०८/२५/२०७७ खच�को भु�ानी गणेश कुवर समेत ४५२००

९१ ०९/०७/२०७७ नपा �तरीय खानेपानी �व�छता योजना तयार गणक सुचना �काशन वापत खच�को भु�ानी सामुदाियक रेिडयो मदनपोखरा १५०००

१४२ १०/१६/२०७७ नपामा मा�लको �पमा काय� गरेवापत हा�जरी भरपाइ वमो�जमको पा�र�िमक �ानधर पुन मगर १५८४०

१४३ १०/१६/२०७७ काया�लयको �ा�ण अगािडको फुलवा�रमा आव�यक तारवार गन� जाली प�ी पाइप ि�प ��ु वापत खच�को भु�ािन रिवकर �े� ३०२३७

१४४ १०/१६/२०७७ दरवार प�रसर िभ� साव�जिनक शौचालय तथा नपाको शौचालय सरसफाइ गरेवापत खच�को भु�ानी धनमाया नेपाली र फिटक
राज दज�

१००००

१५३ १०/२६/२०७७ २०७७।०७८ माघ मिहनाको पा�र�िमक �ानधर पुन मगर १६५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१३ ११/२१/२०७७ नपाआगािड रहेको �यागेजमा तारजाी राखी �सजनल फुल लगायतका फुलह�को भु�ानी राजेश कुमार गु�ा ७५००

२१६ ११/२३/२०७७ वाड न १४ मा कालीग�डक� वगर शव दहन बाटोमा बाटो बनाउदाको खच�को भु�ानी १००००

२३० १२/०१/२०७७ फुलवारीमा मा�लको काय� गरेवापत २०७७ फागुन मिहनाको पा�र�िमक �ानधर पुन मगर १५१८०

२३३ १२/०१/२०७७ सुशा�त गौतमको पौष देखी फागुन मिहनास�मको पा�र�िमक २६८८०

२३५ १२/०१/२०७७ रिवकर �े� माफ� त २०००

२४७ १२/०३/२०७७ वाड न ५ सेितपोखरी र वाड न ३ अ�पु िभलेज मा आगोलागी ह�दा िनय��तणमा खिटएवापत खाजा खच�को भु�ानी रिवकर �े�
माफ� त

४०००

२५६ १२/०९/२०७७ दरबार सं�हालयमा काय�रत सहायक कम�चारी स��या िव�वकमा�को फागुन मिहनास�मको पा�र�िमक १५५००

२५७ १२/१०/२०७७ आगोलागी ह�दा आगो िनय�� गन� जादाको खाजा खच� वापत भु�ानी रिवकर �े� ८०००

२६५ १२/१३/२०७७ संलगन िनवेदन तोक आदेश वमो�जम २०७७।१२।११ गते र १२।१२ गते नपा िभ�का वडाका िविभ� �थानमा आगोलागी
िनय��ण गदा�को खाजा खच� वापतको भु�ानी रिवकर �े�

६०००

२६६ १२/१३/२०७७ नपा काया�लयको लागी सरसफाइ साम�ीह� उपल�ध गराएवापत भु�ानी किवर �टोस� १७५००

२७८ १२/१८/२०७७ आगोलागी �यव�थापनमा खिटएका नगर �हरी समेतका टो�ललाइ खाजा खच� वापतको रकम रिवकर �े� माफ� त ८०००

२८० १२/१९/२०७७ वातावरण प�र�ण स�ब�धी सुचना �काशन वापत खच�को भु�ानी नव जनचेतना दिैनक १५०००

३०२ १२/२७/२०७७ आगोलागी िनय�ण तथा �यव�थापन काय�मा खिटएवापत खाजा खच�को भु�ानी शंकर रावल माफ� त २१५००

३२६ १२/३१/२०७७ २०७७ चै� मिहनाको पा�र�िमक �जवन िव क १२६००

३२७ ०१/०२/२०७८ फुलवारी �यव�थापन गरेवापत चै� मिहनाको पा�र�िमक �ान बहादरु पुन मगर १७८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३५ ०१/१०/२०७८ आगोलागी िनय��णमा खिटएवापतको सुिवधा मनोज �चाल १६००

३८५ ०२/२५/२०७८ क��याकटर मरमत तथा धुलाइ खच�को भु�ानी ९०००

३९० ०२/२६/२०७८ िवदाको समयमा खिटएवापत पा�र�िमक चौिकदार मोहन बा का�ले १०८००

३९१ ०२/२८/२०७८ आगोलागी �यव�थापन गरेवापत खच�को भु�ानी रिवकर �े� माफ� त १२०००

४०९ ०३/०३/२०७८ जे �स िव मम�त खच�को भु�ानी भैरव पा�पा अटो व�स �ा �ल १३३००

४११ ०३/०४/२०७८ �ीनगर डाडामा खानेपानी �यव�थापन गदा� भएको खच�को भु�ानी १३३६७८

५४८ ०३/२२/२०७८ नपाको लागी सरसफाइ साम�ीह� उपल�ध गराएवापत खच�को भु�ानी ४२३७०

६६० ०३/२८/२०७८ वाड न १४ मा फोहरमैला �यव�थापन काय�को भु�ानी ११९१००

४१ गैरसरकारी सं�था माफ� त काय�:
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा काया�लयले तोिकए बमो�जमको अव�था र ख�रद मू�य बमो�जम ख�रद िव�ध अवल�बन गनु�पन� उ�ेख छ । सोही ऐनको दफा ४६
मा जनचेतना स�ब�धी ता�लम, अिभमुखीकरण, सवलीकरण, मूल�वाहीकरण ज�ता काय� िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने भएमा साव�जिनक िनकायले गैर सरकारी
सं�थाबाट तोिकए बमो�जमको �कृया अपनाइ सेवा �ा� गन� स�ने उ�ेख छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९ (१) मा ए◌ेनको दफा ४६ बमो�जम गैर
सरकारी सं�थाबाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध कामको गुण�तर जनश��, काय� संचालन िव�ध सिहतको �े�गत शत� र ला�े
रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । सोही िनयमको उपिनयम ८ मा गैरसरकारी सं�थाबाट दश लाख �पैयाँभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको
लािग िनयम ७० बमो�जम खुला �पमा आशयप� माग गरी परामश� सेवा ख�रदको �ि�या अवल�बन गनु� पन� समेत उ�ेख छ ।

पा�लकाले गैर सरकारी संघ सं�था तथा िनजी �े� बीचको सहकाय�मा ग�रवी िनवारण दीघ�कालीन प�रयोजना संचालन गन� उ�े�यले कृिष तथा पशु व�तुह�को उ�पादन बृि�
ग�र रोजगारीमूलक उ�मशील र मया�िदत कृिष �यावसाय िवकास गन� गैर सरकारी सं�था हेफर �ोजे�ट, कोिभड १९ �ितकाय� तथा सामा�जक आ�थ�क िवकासका लािग यवुा
उधमिशलता िवकास प�रयोजना काय��म UNDP को साझेदारी सं�था �ािमण िवकास आ�थ�क संघ र �थानीय उ�मशीलता �वद�न गन� पा�पाली ढाकासंघसँग साझेदारी र
सम�वयमा काय� गरी �     ३ करोड १९ लाख ७७ हजार २ सय ४५ खच� लेखेकोमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.१ हेफर �ोजे�ट नेपाल
पा�लकाले हेफर �ोजे�ट नेपालसँग २०७६।०८।३० दे�ख २०७९।०३।१६ स�म प�रयोजना संचालन गन� � ४५९६९७५० म�ये ७५

�ितशत रकम � ३४४७५५०० र उ� सं�थाले २५ �ितशतले ह�न आउने रकम � ११४९४०७० �यहोन� गरी स�झौता गरेको छ ।
पा�लकासँग साझेदारी गरेको गैरसरकारी सं�थाले आ�नो िनयिमत �शासिनक खच� कम�चारीको तलब भ�ा र कम�चारी माफ� त �मता
अिभवृि� ता�लम स�चालन गन� कुरामा साझेदारी गन� गरी स�झौता गरेको छ । जुन साझेदारी रकम खच� गदा� �शासिनक �कृितको खच�लाइ
साझेदारी काय��मको बजेटबाट खच� गन� नपाइने िनयमको िवप�रत छ ।

पा�लकाले सालबसाली वा बह�विष�य �पमा काय��म संचालन गन� स�ने भएता पिन बजेटको सीमा, सो बजेट खच� गदा� अपनाउनु पन�
ख�रद स�ब�धी काय�िव�ध उ�ेख गरेको दे�खएन । जसबाट लागत अनुमान ��वकृत गनु�पन� �यि� र ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� ख�रद
कानुनमा भएका कुनै पिन �यव�थाह�को पालना नगरी बह�बष�य स�झौता गरी खच� ले�नु �च�लत आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७६,

िनयमावली २०७७ र साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली ६४ को िवप�रत छ ।
यसरी कुनै िन��चत गैरसरकारी सं�थाको कम�चारीको तलब भ�ालाइ साझेदारीको िह�सा बनाइ ख�रद िव�ध िवप�रतको स�झौता र�

ह�नुपद�छ र आ व ७७।७८ मा भएको भु�ानी भएको � २ करोड ४५ लाख ५७ हजार ६ सय २१ िनयमसंगत नदे�खएको �

२४,५५७,६२१

४१.२ �ािमण आ�थ�क िवकास संघ :

पा�लकाले ग�रबी िनवारणक लािग लघुउ�म िवकास काय��म संचालन गन� कामको गुण�तर जनश��, काय� संचालन िव�ध सिहतको
�े�गत शत� तयार नगरी दश लाख �पैयाँभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको गैरसरकारी सं�था माफ� त काय� गराउँदा खुला
�पमा आशयप� माग गरी परामश� सेवा ख�रदको �ि�या अवल�बन गनु� पन�मा सो नगरी �ािमण आ�थ�क िवकास संघसँग लघु उ�मी सृजना
तथा �तरो�तीसँग स�ब��धत सीप िवकास ता�लम लगायत काय��म संचालन गन� सोझै स�झौता गरी भु�ािन िदएको � ३४६५३२४
िनयमसंगत नदे�खएको �

३,४६५,३२४
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४१.३ पा�पाली ढाका संघ : �देश सरकारबाट उ�मशीलता अिभवृि� गन� ४० लाख बजेट िविनयोजन ग�रएकोमा पा�लकाले गैरसरकारी सं�था
माफ� त काय� गन� ७ िदने ��ताव आ�हान गरेकोमा

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ (१) बमो�जम सो कामको आव�यकता, िक�सम, समयाव�ध, कामको गुण�तर,

जनशि�, काय� स�ालन िव�ध सिहतको काय��े�गत शत� र ला�े रकमको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
सोिह िनयमालीको ९९ (८) मा १० लाख भ�दा मा�थको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ७० बमो�जमको परामश� सेवा अवल�बन
गनु�पन�मा परामश� सेवाको ख�रद िव�ध अवल�बन गरेको दे�खएन ।

यसरी काय��े�गत शत� र लागत अनुमान तयार नगरी पा�पाली ढाकासंघसँग काय� गन� गरी स�झौता गनु� साव�जिनक ख�रद ए◌ेन २०६३ र
िनयमाली २०६४ मा उ�े�खत �ावधान पालना नगरी भु�ानी ग�रएको � ३९ लाख ५४ हजार ३ सय िनयम संगत नदे�खएको �

३,९५४,३००

४२ 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 ऐनको 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 लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण को लािग � ४७०९४००० पेश भएको छ।

गत वष�स�मको बे�जू (A) स�परी�णको लािग पेश भए�ो रकम यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

३४१५५१००० ४७०९४००० - -

४३ अ�ाव�धक बे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ । (�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू(A) यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�याव�धक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

३४१५५१ - - - -
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