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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासी , राम�ाम नगरपा�लका , नवलपरासी प��चम भाग

काया�लय �मुख राजेश प�थी २०७७-५-३

काया�लय �मुख �� �साद रे�मी २०७७-४-१

काया�लय �मुख Rakesh Pandey २०७८-९-२६ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख kundan kumar chaudhary २०७६-४-१

बे�जु रकम ३२,९३३,२२८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३७,२३,९६,९२८.३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५३,४०,५३,८१० चालु खच� ५६,८८,४४,३७६.४

�देश सरकारबाट अनुदान ४,७२,७५,००० पँूजीगत खच� ३२,२८,३४,०७८.२

राज�व बाँडफाँट १६,६०,४८,४१३.९ िव�ीय/अ�य �यव�था १६,०८,९०,३४२.३

आ�त�रक आय ५,१३,५८,३९८.०२

अ�य आय १६,७९,५६,७१८.७८

कुल आय ९६,६६,९२,३४०.७ कुल खच� १,०५,२५,६८,७९६.९

बाँक� मौ�दात २८,६५,२०,४७२.१
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

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
राम�ाम नगरपा�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� राम�ाम नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस राम�ाम नगरपा�लका अ�तग�त  १८ वडा, ९३ सभा सद�य,
१२८.३२वग� �क �म �े�फल तथा ५९ हजार ४५५ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णमा औँ�याईएपिछ पा�लकाले खच� लेखेको िव�ालयको िदवा खाजामा वढी िनकासा � ८०६९८८, �स य ु�जको � १०५७८६४, �ेड तथा छा�वृ��मा वढी � २४८४८७ र
अ�य अि�म आयकर, घटी िबल भरपाई, िबल भरपाई नभएको तथा वढी भु�ानीको � ५०८३४४ ग�र ज�मा � २६२१६८३ लेखापरी�णको �ममा असुल भएको र गत वष�को
कृषकको लागत सहभािगता वापत धरौटीमा रहेको �.६५००००/- सदर�याहा गराई राज�व दा�खला भएको छ ।

३ �थानीय संिचत कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस नगरपा�लकाले �व�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� त अनदुान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट
स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७7।७8 को सम� संिचत कोषको संि�� त अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।
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�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाली(SuTRA) मा समावेश भएको आ�थ�क कारोबारको ��थित:

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१ म.ले.प.फा.नं.

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ा�भु�ानी ब�तुगत/सोझै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ८७,९८,७४,७७१.०९ ७५,६१,३१,०२६.०३ 0 ७५,६१,३१,०२६.०३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ८२,२२,९९,१८८ ६९,०४,१२,७४८.८६ 0 ६९,०४,१२,७४८.८६

११००० कर १७,९३,७६,५०० १८,९२,८६,१०२.१७ 0 १८,९२,८६,१०२.१७

१३००० अनुदान ५९,८४,४९,००० ४७,३०,०८,२६५.९४ 0 ४७,३०,०८,२६५.९४

संघीय सरकार ५३,७२,२४,००० ४४,५४,९६,९३०.९४ 0 ४४,५४,९६,९३०.९४

�देश सरकार ५,२२,७५,००० २,७१,६१,३३५ 0 २,७१,६१,३३५

अ�त�रक �ोत ५०,००,००० ० 0 ०

�थानीय तह ३६,००,००० ० 0 ०

जनसहभािगता ३,५०,००० ३,५०,००० 0 ३,५०,०००

१४००० अ�य राज�व ४,२९,६८,६९० २,७०,९६,७७२.६० 0 २,७०,९६,७७२.६०

१५००० िविवध �ाि� १५,०४,९९८ १०,२१,६०८.१५ 0 १०,२१,६०८.१५

ख. अ�य �ाि� ५,७५,७५,५८३.०९ ६,५७,१८,२७७.१७ 0 ६,५७,१८,२७७.१७

कोषह� ४,९४,२९,५८३.०९ ५,०५,१३,६४१.१७ 0 ५,०५,१३,६४१.१७

0
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धरौटी ० १,५१,७०,६३६ १,५१,७०,६३६

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ८१,४६,००० ३४,००० 0 ३४,०००

भु�ानी (ग+घ) १,२१,९७,१५,८२५.०८ ७८,६५,०१,२०४.९१ 0 ७८,६५,०१,२०४.९१

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) १,१६,२१,४०,२४१.९९ ७५,९६,५८,६६७.६६ 0 ७५,९६,५८,६६७.६६

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १९,४५,१७,३६० १७,२९,७४,२१३.४१ 0 १७,२९,७४,२१३.४१

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

२१,४७,६०,२४० १२,४४,९४,४७३.४५ 0 १२,४४,९४,४७३.४५

२५००० सहायता (Subsidy) ३,३३,७०,००० २,८८,९१,६३९ 0 २,८८,९१,६३९

२६००० अनुदान १,८७,७७,००० १,५६,२४,३३५ 0 १,५६,२४,३३५

२७००० सामा�जक सुर�ा ३५,५०,००० २०,५७,२९५ 0 २०,५७,२९५

२८००० अ�य खच� १०,६४,७६,४८७.६२ १०,२७,६२,१६७.५७ 0 १०,२७,६२,१६७.५७

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

५९,०६,८९,१५४.३७ ३१,२८,५४,५४४.२३ 0 ३१,२८,५४,५४४.२३

घ. अ�य भू�ानी ५,७५,७५,५८३.०९ २,६८,४२,५३७.२५ 0 २,६८,४२,५३७.२५

कोषह� ४,९४,२९,५८३.०९ १,७७,८५,७४४ 0 १,७७,८५,७४४

धरौटी ० ९१,१०,०९४.२५ 0 ९१,१०,०९४.२५

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ८१,४६,००० ३४,००० 0 ३४,०००

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� -८७,३०१ 0.00 -८७,३०१

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (३३,९८,४१,०५३.९९) (३,०३,७०,१७८.८८) 0.00 (३,०३,७०,१७८.८८)
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च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ३५,४४,७३,०३७.८४ ३५,४४,७३,०३७.८४

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (३३,९८,४१,०५३.९९) ३२,४१,०२,८५८.९६ 0.0. ३२,४१,०२,८५८.९६

0

ब�क तथा नगद बाक� ३२,४३,६८,७३८.९६ ३२,४३,६८,७३८.९६

�थानीय संिचतकोष �यव�थापन �णाली(SuTRA) मा समावेश नभएको आ�थ�क कारोबारको ��थती:

ब.उ.�स.न. काय��मको नाम बजेट िनकासा खच�

365001043 �थानीय पूवा�धार 10901000 9979534 9979534

336001023 ग�रवसँग िव�वे�वर 546000 546000 546000

340011013 मिहला तथा बालबा�लका
िवभाग

300000 300000 300000

314010123 सामा�जक सुर�ा 121200000 121194253 121194253

ज�मा 132,947,000.00 132,019,787.00 132,019,787.00

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

Ø �ा�ी र भ�ुानी �ववरण (म.ले.प.फा.नं.२७२) मा सामािजक सरु�ा लगायत Cgas बाट �नकासा हुने रकम समावेश नभएको,
Ø गत वष� �ा�ी र भ�ुानीको �ववरणले �.37,19,84,652.26 बाँक� मौ�दात देखाएकोमा सोह� मौ�दात यो वष� म.ले.फा.नं. 272 मा अ.�या. देखाउन ुपन�मा गतको मौ�दातबाट सशत�

बाँक� रकम संघीय संिचत कोष �फता� गरेको घटाई िज�मेवार� सारेकोले यथाथ� खच� एक�न हुन स�ने आधार भएन।
Ø म.ले.प.फा.न.272 ले संिचतकोषमा आ�दानी �.75,61,31,026.03 देखाएको छ भने अनसुूची १० ले �.63,56,86,175.44 देखाएबाट �.12,04,44,850.59/- फरक देिखएको छ।

फरक पनु�को कारण �प�ट गरेको छैन। सो �प�ट गनु�पद�छ।
Ø म.ले.प.फा.न.272 ले कुल �ा�ी �.75,61,31,026.03 देखाएको छ भने काया�लयले लेखापर��णको �ममा उपल�ध गराएको �व�ीय �ववरणमा गतवष�को मौ�दात घटाई

�.96,66,92,340.7 देखाएबाट �.21,05,71,314.67 फरक देिखएको छ। फरक पनु�को कारण �प�ट गरेको छैन। पा�लकाले स�पूण� �ा�ी र भ�ुानीलाई म.ले.प. फाराम 272 मा
समावेश गनु� पद�छ।
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म.ले.प.फा.न.272 ले वषा��तस�मको मौ�दात �.32,41,02,858.96 देखाएको छ भने अनसुूची १० ले �.21,58,68,561.77 देखाएबाट �.10,82,34,297.19 फरक परेकोले स�ुको आ�थ�क
�ववरणले यथाथ� खच�को िच�ण गन� स�ने देिखएन।

५ िश�ा तफ�

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

 साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन मू�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
 �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

तसथ� नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

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

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

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

अतः नगरपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िनजी िव�ालयह�को अनुगमन गनु� पद�छ ।
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६ अनुदान खच�ः 
साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । पा�लकाले
देहायअनुसार कृिष, पशु, शैि�क सेवा सामान ख�रदमा िविभ� �यि� तथा सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेकोमा पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग
भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी
वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

७ पदा�धकारी सुिवधाः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल
भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई
लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े
उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची
अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट,जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी
िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.5724000/-, टे�लफोन तथा मोवाइल
�.2910000/-, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.2796000/-, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा �.4536000/-, अित�थ स�कारमा �. 1668000/-, खानेपानी र सरसफाईमा
�.120000/-, मम�त संभार िवजुलीमा �.120000/- र चाडपव� खच�मा �.832000/- समेत �.1,87,36,000/- खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको
�.1,79,04,000/- भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था
रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

८ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई
उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १० वटा ऐन, १ वटा िनयमावली र १९ काय�िव�ध गरी ३० वटा कानुन र काय�िव�ध लगायत िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । यस
पा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तयार गरेको छैन् । तसथ� आव�यक सव ैकानूनह� तजु�मा गरी उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

९ ख�रद �यव�थापन

९.१ डीपीआर खच�ः बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।
यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण
भएको आयोजनाको
लागत

औ�ोिगक �े�देखी बडगो ह�द ैप��डतपुर
जोडने सडकको िड िप आर

�सिभल वक�  क�स�टे�सी �ा �ल ७००००० ६६२४२० नखुलेको

टंक �साद भवन पून िनमा�णको लािग िड िप
आर तयार गन�

ए�पल इ��जिनर� �ोफे�नल
क�स�टे�सी �ा �ल

५००००० ४७३२८० नखुलेको

पोखरीह�को सौ�दय�करणको लािग िड िप
आर गन�

�ित�य इ��जिनय�र� क�स�ट
�ा �ल

५००००० ४१८०२५ नखुलेको

राम�ाम �र� रोडको लािग स�भा�यता
अ�ययन गन� काय�

आर िड इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा �ल

२००००००  १८४३०७० नखुलेको

�टेिडयम िनमा�णको लािग िड िप आर गन� काय� डेकोर �टुिडयो �ा �ल ६००००० ५८५००० नखुलेको

ज�मा ४३०००००० ३९८१७९५

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु
दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा
गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

९.२ काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी
�यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना
नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन । साथै
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ वमो�जम साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूत� ग�रएको मालसामान वा
�दान ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो नभएकोले काय� �वीकार �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।
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९.३ परामश� सेवा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन�
काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका
परामश� सेवाको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार नगरी �.74,24,889/- खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा
दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को
लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम

फोहोर �यव�थापन सोलुसनको लािग स�भा�यता अ�ययन गन�
काय�

इ��जिनरयस� ए�ड सभ�यस� एसो�सयट �ा
�ल

५००००० ४७३९७७

संगठन संरचना सव��ण गभन�स इनोभेिटभ �रसच� से�टर �ा �ल ४००००० ३९३९१८

सेवा र परामश� सेवा खच� अ�या आक�  आइिडया क�स�ट �ा �ल ५००००० ४२५२५०

सोलार उजा� उ�पादनको लािग स�भा�ता अ�ययन गन� काय� सनलाइट इन�ज� �ा �ल ५००००० ४४६२५०

नगर �ोफाइल तजु�मा अ�या साक�  �रसच� से�टर �ा �ल १०००००० ९५२२११

नगर यातायात गू� योजना अिभय�त क�स�टे�सी १५००००० १४१९७८१

आव��क योजना तजु�मा अ�या इ�टे�सी �टडी ए�ड �रसच� से�टर �ा �ल २०००००० १९२७६७०

�सचाइ आयोजनाको गु�योजना अ�या सखुवा इ��जनय�र� क�स�टे�सी �ा �ल १४००००० १३८५८३२

ज�मा ७८००००० ७४२४८८९

९.४ साव�जिनक परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र
भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको
पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । काया�लयले
साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई सुिन�� चत ह�ने गरी काय� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले पा�लका र
�वा��य सेवा पा�र�िमक तफ�  तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.37068758/- खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पारीत नगरी खच�
लेखेकोमा �ेड वापतको रकम समेत एक�न गन� सिकएन । पा�लकाले कम�चारीह�को तलब र �ेड रकम तलबी �ितवेन पारीत गरेर मा� खच� ले�नु
पद�छ ।

१०.२ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी
सँगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र
अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� ६ पदमा ४३ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१,१३,९४,७६०।-
खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी,
पल�बर, इले��ट�सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ
उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ३ पदमा २३ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.६३,९५,९०५/- भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले कम�चारी
पदपूित�को लािग तालुक िनकायमा माग आकृित फारम नपठाई ऐन िवपरीत करारमा कम�चारी रा� ने काय� िनयम स�मत नभएको �.

६,३९५,९०५

११ आ�त�रक िनय��ण �णाली

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

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

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

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

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

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

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

 अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको आिद ।

११.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका
सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control) Developer सँग नै रहेको, �वेश िनय��ण (access control) अ��तम
�पमा काया�लयको राज�व शाखामा मा� रहेको पाईयो । राज� व संकलन ज�तो संवेदनिशल िवषयमा संकलन गरेको र�सद र� भएमा वा र�सद
स�याईएमा सोको अ��तम िनरी�ण गरी चेकजाँच गन� स�ने गरी काया�लय �मुखले जानकारी पाउने अव�था दे�खएन । काया�लयले आ�त�रक
िनय��ण कायम ह�ने गरी राज� व स�व�धी अव�थाको �वेश िनय��ण (access control) राज� व संकलन गन� �यि�, लेखा रा�ने �यि� र काया�लय
�मुख समेतमा रहने गरी िवकास ग�रनु पद�छ । काया�लयको स�टवेयर संचालन स�ब�धी सम� अव�था िन� नानुसार रहेको छः  काया�लय
�वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको,  सूचना �िवधी
प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको, 
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा
नराखेको,  स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको । काया�लयले सूचना �िवधी िनय��ण
वातावरणमा आ�त�रक िनय��ण कायम गरी �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी राज� व तथा अिभलेख �यव�थापन ग�रनु पद�छ ।

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

 म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
 म. ले. प. फाराम ४१५ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
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११.४ म. ले. प. फारामः �मण खच� िनयमावली, 2064 मा �मणमा खिटने पदा�धकारीह�को �मण अिभलेख तयार गनु�पन�, �मण �ितवेदन पेश गनु�पन�
�यव�था गरेको छ । काया�लयले कम�चारीह�को �मण �वीकृत गरी खच� गदा� औपचा�रक �मण �ितवेदन तयार गरी �मण अिभलेख तयार
गरेतापिन िन� नानुसारको म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरी अिभलेख राखेको पाईएन ।

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

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

११.५ बे�जु लगतः काया�लयले �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी िववरण अ�ाव�धक गरी �े�ता रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले िन�नानुसार बे�जु
लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको पाईएन ।
-म. ले. प. फाराम ८०१ बमो�जमको बे�जु लगत
-म. ले. प. फाराम ८०५ बमो�जमको स�परी�ण गो�वारा अिभलेख
�वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �े�ता अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१२ िव�ीय िववरण परी�ण

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

१२.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 91 बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट 10 �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी कोष �थापना गनु�पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकाले यसवष� कम�चारीह�को योगदानबाट ह�ने अंश क�ी गरी ऐनबमो�जम कम�चारी क�याण कोषको �यव�था गरेको छैन । �थािनय
सरकार संचालन ऐन अनुसार �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट
10 �ितशत क�ा गरी सो रकम बराबर ह�न आउने रकम थप गरी कम�चारी क�याण कोष �थापना र संचालन गनु� पद�छ

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

१३ स�प�� उपयोग र संर�ण

१३.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख
उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� र �य�तो स�प�� एक�कृत स�प�� �यव�थापन �णाली
(NAMS) मा �िवि� गरी अ�ाव�धक गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले एक�कृत स�प�� �यव�थापन �णाली (NAMS) काया��वयन
गरेतापिन यस नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवक गाउँ िवकास सिमित र नगरपा�लका बाट ह�ता�तरीत भएका स�पूण� स�प��को िववरण
खु�ने गरी अिभलेख तयार गरेको छैन । नगरपा�लकाले यस पा�लकामा समािहत भएका सािवक गाउँ िवकास सिमित र नगरपा�लकाबाट
ह�ता�तरीत भएका स�प�� समेत दे�खने गरी एक�कृत स�प�� �यव�थापन �णाली तयार गनु� पद�छ ।

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

१४ बजेट तथा काय��म

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

अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट
सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन गनु�पन� र सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका,
बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन�
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ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� तथा बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै
तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा
सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले ऐन बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमित गठन गरेको भएतापिन
िवषयगत �े�को बजेट तजु�मा तोिकएको समयिभ� गरी बजेट सीमा िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराएको छैन । पा�लकाले ऐन
बमो�जम चरणब� �पमा �ोत अनुमान सिहतको बजेट तजु�मा गरी तोिकएको समयमा नै िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई जानकारी गराउनु
पद�छ ।

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

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

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २ लाख
स�म

� २ लाखदे�ख ५ लाख
स�म

� ५लाख दे�ख १० लाख
स�म

� १० लाखदे�ख ५० लाख
स�म

ज�मा

654 114 184 103 119 1174

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.50 हजार लाख दे�ख 10 लाख वढी स�मका ज�मा 1174 वटा योजना संचालन गरेकोमा �. 1 लाख
भ�दा मुिनका मा� 654 वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना
�यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत
नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

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

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



https://nams.oag.gov.np16 of 39

मु�य �े� वािष�क बजेट खच� खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास �े� 77937 32315 4.25

सामा�जक िवकास �े� 340223 231141 30.43

पूवा�धार िवकास 424082 231186 30.43

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 17313 12617 1.66

वातावरण तथा िवकास 0 0 0

काया�लय संचालन तथा �शासिनक 302586 252400 33.23

ज�मा 1162141 759659 100%

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा सबैभ�दा कम 1.66 �ितशत र सामा�जक िवकास �े�मा
सबैभ�दा बढी 30.43 �ितशत बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । पा�लकाले वातावरण तथा िदगो िवकास शीष�कमा कुनै पिन बजेट िविनयोजन
गरेको पाईएन । पा�लकाले समानुपाितक िवकास ह�ने गरी रोजगारी �सज�नाको �े�मा जोड िदएर पँूजीगत िवकासमा जोड िदनु पद�छ ।

१५ कोभीड कोषः 
कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन कोषमा 2077/78 मा संघ र �थानीय तहबाट �.1,11,68,700/- आ�दानी रहेकोमा � वारे�टीन र आईसोलेसन, अ�पताल िनमा�ण,

 औषधी र �वा��य सामा�ी तथा अ�यमा �.80,34,760/- खच� भई �. 31,33,940/- मौ�दात रहेको दे�खयो । यस स�ब�धी िबबरण िन� नानुसार रहेको छः
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बजेट/आ�दानीको �ोत

२०७८ असार मसा�तस�म �ा�
रकम खच� शीष�क

२०७८ असार मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोषबाट 50000 राहात िवतरण 0

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 1480070

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन
भएको

10118700 आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन 2820740

�देश कोिभड कोषबाट 0 औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद 3692280

अ�य �ोतबाट �ा� 1000000 अ�य शीष�कमा भएको खच� (आइसोलेसन से�टरमा खाना
खाजा )

41670

बाँक� 3133940

ज�मा 11168700 ज�मा 11168700

१६ मोबीलाईजेशन पे�क� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 47 अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदनिभ� खच� �मािणत गन�
आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम
52(3) अनुसार काया�लयले िदएको �याद नाघेको पे�क� तोिकएको समयमा फ�य�ट गरेको छैन । अतः पा�लकाले िविभ� िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको िन�नानुसार पे�क�
�.1,54,86,982/- िनयमानुसार काय�स�प� गराई असुल फ�यौट गनु�पद�छ ।
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�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ. न.

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

रकम

२ ०९/१७/२०७७ १४७ पुरानो न.पा.चोक देखी लखी सुनारको घर स�म र नेपाल टेलीकम चोक स�म सडक
संरचरना सुधार तथा िनमा�ण काय�

अिभय�ता क��ट��सन �ा.�ल ९,६१,२१६

३ ०९/२१/२०७७ ३ रावणख�डा पुल िनमा�ण गणेश ए�ड स�स क�ट��सन ११,१३,०००

४ ११/०५/२०७७ २२४ पुरानो न.पा.चोक देखी लखी सुनारको घर स�म र नेपाल टेलीकम चोक स�म सडक
संरचरना सुधार तथा िनमा�ण काय�

अिभय�ता क��ट��सन �ा.�ल ९,६१,२१६

५ १२/२६/२०७७ २८७ जौरहरी पाक�  िनमा�ण काय� पोखरापाली पुजा िनमा�ण सेवा ६,१६,५००

६ ०१/१०/२०७८ २९७ खानेपानी टंक� िनमा�ण र �यव�थापन काय� घन�यामपुर पशुपित िनमा�ण सेवा १,४३,२५०

७ ०२/२५/२०७८ ३५२ �सवाल दे�ख कु��ुपलट मुल सडक �तरो�ती गन� काय� पाठक क�षट��सन २,६७,०००

८ ०२/२५/२०७८ ३५३ रावन ख�डा घोलाको क�ची तटब�ध िनमा�ण काय� पाठक क�षट��सन १,५८,८००

९ ०३/०१/२०७८ ६९३ �टेिडयम िनमा�णका लािग िड पी आर तयारी गन� काय� डेकोर �टुिडयाे �ा.�ल. ५,८५,०००

१० ०३/०४/२०७८ ४०३ अधुरोरो िपपरहीया दे�ख मधव�लया सडक कालो प�े िनमा�ण काय� पाठक क�षट��सन १,४७,०००

११ ०३/१४/२०७८ ४२३ अधुरो िपपरहीया दे�ख मधव�लया सडक कालो प�े िनमा�ण काय� पाठक क�षट��सन १५,०००

१२ ०३/२४/२०७८ ५९ खानेपानी �ा�ी िनमा�ण तथा �यव�थापन काय��म, वडा नं. १७, देवगाव समीर क�ट��सन २५,७८,०००

१३ ०३/२४/२०७८ ६० खानेपानी ट या�ी िनमा�ण, वडा नं. १८ धरमपुर समीर क�ट��सन २६,५०,०००

१४ ०३/२४/२०७८ ६१ खानेपानी ट या�ी िनमा�ण तथा खानेपानी िव�तार, वडा नं. १४ अमरौट समीर क�ट��सन २६,५०,०००

१५ ०३/२४/२०७८ ५७३ �यवसायीक भवन तथा बाल उ�ान पाक�  िनमा�ण शा�तीचौर िशशमघारी पाठक क�षट��सन ६,९१,०००

१६ ०३/३०/२०७८ ७७६ लखी सुनारको घर देखी उ.वा.संध स�म सडक संरचरना सुधार तथा िनमा�ण काय� कोरल िनमा�ण �ा �ल १९,५०,०००

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=493366814783440
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=49600896736219032
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=2512764937649480
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=40050592736014477
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ज�मा १,५४,८६,९८२

१७ ठे.नं. ०१/०७६/७७

१७.१ ठे.नं. ०१/०७६/७७ को Construction of Clock Tower of Ramgram-5, Maheshpur Chowk िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण
�यवसायी अिभय�ता क��ट��सन वीच कवोल अंक � ५३,७३,४८७।२२ (मू.अ.कर समेत) को लागतमा िमित २०७७।०३।१५ मा काय� स�प�
गन� गरी िमित २०७६।१०।१४ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ :

१७.२ काय�स�पादन जमानतको �याद थप : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा �याद थप स�व�धी �यव�था रहेको छ । ठे�काको
�याद थप सँगै िनयम वमो�जमको अव�ध खा�ने गरी ब�क जमानतको �याद थप समेत ह�नुपद�छ । यस िनमा�ण काय�को शु� स�झौता गदा�
काय�स�पादन जमानत वापत िमित २० जनवरी २०२० मा िमित १८ जेनवरी २०२१ स�म �याद भई जारी भएको PB No. 147/0017/4802/20

पेश भएकोमा �याद थप ह� ँदा िमित १९ जनवरी २०२१ मा जारी भएको PB No. 147/0035/4861/21 िमित १६ अि�ल २०२१ स�म �याद
भएको काय�स�पादन जमानत पेश भएको छ । शु� स�झौताको वखत पेश भएको काय�स�पादन जमानतको �याद थप नगरी नयाँ काय�स�पादन
जमानत पेश भएको छ । पुन : ५ जुलाई २०२१ मा िमित ५ अग� २०२२ स�म �याद भई जारी भएको PB No. 147/0068/4861/21 को
काय�स�पादन जमानत पेश भएको छ । १६ अि�ल २०२१ दे�ख ५ जुलाई २०२१ स�मको काय�स�पादन जमानतको अव�ध खा�ल रहेको छ ।
काय�स�पादन जमानतको �याद थप नगरी ठे�काको एकमु� �याद थप गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१७.३ पे�क� जमानतको �याद: आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा पे�क� वापत � १०,७४,६९६।०० भु�ानी भएकोमा सोही आ.व.मा � ४,००,०००।००
पे�क� फछ�यौट भई आ.व. २०७७।७८ मा � ६,७४,६९६।०० पे�क� �ज�मेवारी सरेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन पे�क� फछ�यौट गरेको
छैन् । िनमा�ण �यवसायीवाट पे�क� जमानत वापत APG No. 147/0006/5103/21 वाट � ५,३७,३४८।०० र APG No. 147/0005/5103/21

वाट � ५,३७,३४८।०० को पे�क� जमानत पेश भएकोमा १८ माच� २०२२ स�म �याद थप भएको छ । लेखापरी�णको अव�धस�म पे�क�
जमानतको �याद समा� भएको छ र �याद थप गरेको जमानत पेश भएको दे�खएन भने पे�क� फछ�यौट समेत भएको छैन् ।
शु� पे�क� जमानत िमित १७ अि�ल २०२० स�म अव�ध भएकोमा िनमा�ण कामको �याद थप ह�दाँ उ� अव�ध दे�ख थप नगरी क�रब १७ मिहना
पछी िमित २१ से�टे�वर २०२१(२०७८।०६।०५) मा जारी भएको िमित १८ माच� २०२२ स�म अव�ध भएको नयाँ पे�क� जमानत पेश भएको छ
। आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पे�क� जमानतको अव�ध शु�य रहेको दे�खयो । क�रव १७ मिहनाको अव�धको पे�क� जमानतको अव�ध खा�ल
रहेको छ । पे�क� जमानतको �याद थप नगरी पटक पटक िनमा�ण काय�को �याद थप ह�नु उिचत भएन । पे�क� वाँक� रहेको रकममा १०% �याज
लगाई पे�क� रकम असुल ह�नु पद�छ �

६७४,६९६



https://nams.oag.gov.np20 of 39

१८ ठे.नं. ०२/०७६/७७

१८.१ ठे.नं. ०२/०७६/७७ Construction of Office Building (Third Floor Sabha Hall) Ramgram-12 को िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र
िनमा�ण �यवसायी अिभय�ता क��ट��सन �ा.�ल. वीच कवोल अंक � ९२,२२,२७०।३६ (मू.अ.कर समेत) को लागतमा िमित २०७७।०३।१५
मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७६।१०।१४ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ :

१८.२ काय�स�पादन जमानतको �याद थप : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा �याद थप स�व�धी �यव�था रहेको छ । ठे�काको
�याद थप सँगै िनयम वमो�जमको अव�ध खा�ने गरी ब�क जमानतको �याद थप समेत ह�नुपद�छ । यस िनमा�ण काय�को पटक पटक गरी ३ पटक िमित
२०७८।९। मसा�तस�म �याद थप भएको छ । ठे�काको �याद थप गदा� काय�स�पादन जमानतको �याद थप नगरी नयाँ जमानत पेश भएको छ ।
शु� स�झौता गदा� काय�स�पादन जमानत वापत िमित २० जनवरी २०२० मा िमित १८ जेनवरी २०२१ स�म �याद भई जारी भएको PB No.

147/0016/4802/20 पेश भएकोमा �याद थप ह� ँदा िमित २१ से�टे�वर २०२१ मा जारी भएको PB No. 147/0001/5103/21 िमित १४ जेनवरी
२०२२ स�म �याद भएको काय�स�पादन जमानत पेश भएको छ । शु� काय�स�पादन जमानत िमित १८ जेनवरी २०२१ स�म अव�ध भएकोमा
िनमा�ण कामको �याद थप ह�दाँ उ� अव�ध दे�ख थप नगरी क�रब ८ मिहना पछी िमित २१ से�टे�वर २०२१ मा जारी भएको नयाँ काय�स�पादन
जमानत पेश गरेको छ । क�रव ८ मिहनाको अव�धको काय�स�पादन जमानतको अव�ध शु�य रहेको छ । काय�स�पादन जमानतको �याद थप नगरी
पटक पटक िनमा�ण काय�को �याद थप ह�नु उिचत भएन । य�तो काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ । ठे�काको �याद थप गदा� काय� स�पादन जमानतको
�याद थप समेत ह�नु पद�छ ।

१८.३ गुण�तर परी�ण : ठे.नं. ठे.नं. ३६/०७६/७७ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११(ङ) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता
काया��वयन गदा� ख�रद स�झौता काया��वयन प�को िनरी�ण र प�र�ण गनु�पन� �यव�था छ । Construction of Building Work (Tourist Rest

House and Toilet Management, Ramgram-7, Ujaini) गन� काय�को लािग अ��तम िवल वापत � ३२,४९,०१६।०० भु�ानी भएको छ ।
यस िनमा�ण काय�को वी.ओ.�य.ु �ोिभजनल समको आइटम नं. 36 मा �याव टे� वापत को � २,४६,९३४।०४ (�याट वाहेक) को �यव�था
भएकोमा भु�ानी भएको दे�खएन । कामको गुण�तर परी�ण नगरी भु�ानी िदएकाले काम गुण�तरीय भएको स�व�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।
वी.ओ.�य.ु को आइटममा भएको �यव�था काया��वयन गन� र गुण�तर परी�ण गरी आ�व�त भएपछी मा� भु�ानी गन� तफ�  पा�लकाले �यान
िदनुपद�छ ।

१९ अधुरा ठे�का

१९.१ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११(ङ) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� ख�रद
स�झौता काया��वयन प�को िनरी�ण र प�र�ण गनु�पन� �यव�था छ । यस िनमा�ण काय�को लािग अ��तम िवल वापत � ४५,०१,४५७।०० भु�ानी
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भएको छ । यस िनमा�ण काय�को वी.ओ.�य.ु �ोिभजनल समको आइटम नं. 3. Additional lab testing of materials, specimen, mix desigh

etc. को � ५०,०००।०० (�याट वाहेक) को �यव�था भएकोमा भु�ानी भएको दे�खएन । कामको गुण�तर परी�ण नगरी भु�ानी िदएकाले काम
गुण�तरीय भएको स�व�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । वी.ओ.�य.ु को आइटममा भएको �यव�था काया��वयन गन� र गुण�तर परी�ण गरी आ�व�त
भएपछी मा� भु�ानी गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

१९.२ अ�तर िनकाय सम�वय : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको
उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र �ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु�पन� �यव�था छ । ठे.नं. ०३/०७६/७७
Construction of Deep Tubewell at Ramgram-18, Dharampur को िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी मनकामना िड� �ल�
क�पनी वीच कवोल अंक � ११,८४,८५०।२० (मू.अ.कर समेत) को लागतमा िमित २०७८।०२।१० मा काय�स�प� गन� गरी िमित २०७७।०८।
२९ मा स�झौता भएको छ । यस िनमा�ण काय�को काय� स�प� भई अ��तम िवल िमित ०७८।०१।१२ मा भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को
छेउमा (क�रव ५० िमटर) नै खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन काया�लय �प�देहीवाट पिन बो�र� िनमा�ण भएको �थलगत िनरी�णको �ममा
दे�खयो । एकै ठाउँमा दईु सरकारी िनकायवाट एउटै काम ह�दाँ काममा दोहोरोपना र सरकारी लगानीको अप�यय ह�न गएको छ । अ�तर सरकारी
िनकाय वीच सम�वय गरी सरकारी लगानीको उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु�पद�छ ।

१९.३ काय�स�प� �ितवेदन : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ ।िन�नानुसार िडप वो�र� िनमा�ण काय�को Item no. 30: Submission of

well Completion report with lithology, well design, pumping test analysis and water quality analysis report वापत � ४,४७२
(मू.अ.कर वाहेक) भु�ानी भएकोमा �ितवेदन पेश भएको दे�खएन । यसले गदा� प�पको िड�चाज� रेट, �टेप ड�  डाउन टे�ट, Drawdown Test-

Aquifers Test, Recovery Test का स�व�धमा भएको अव�था एिकन भएन । अत: उ� काय�को �ितवेदन पेश ह�नुपन� �......

स�व��धत खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन काया�लय सँग सम�वय गरी काम गरेको दे�खएन ।

गो.भौ. ठे.नं. काम भु�ानी �

३९।०७८।०१।१२ ०१/०७७/७८ Construction of Deep Tubewell at Ramgram-14, Amraut २२००

३०।०७७।१०।२९ ०३/०७७/७८ Construction of Deep Tubewell at Ramgram-18, Dharampur २,२७२

ज�मा ४,४७२

४,४७२

१९.४ कामको गुण�तर : ठे.नं. ०४/०७६/७७ Road Extension Work of Ramgram-12, Shantichaur Kasiya, Nawalparasi को िनमा�ण काय�को
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लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी सिमर क��ट��सन वीच कवोल अंक � ३६,४८,०४७।३७ को लागतमा िमित २०७७।०२।१५ मा काय� स�प�
गन� गरी िमित २०७६।१०।२३ मा स�झौता भएको छ । िनमा�ण काय� गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११(ङ) वमो�जम
साव�जिनक िनकायले गुण�तर प�मा पया�� �यान िदनु पद�छ । आ�थ�क बष� २०७६।७७ मा वेस र �ाइम कोट स�मको काय� स�प� भई �
३२,६२,८८७।७१ भु�ानी भएकोमा आ.ब. २०७७।७८ मा टेक कोट र ि�िम�स कारपेिट�को काय� भई � ४,७९,४८१।६० भु�ानी भएको छ
। अिघ�ो वष� वेस र �ाइम कोटको काम गरी करीव एक वष� पछी टेक कोट र ि�िम�सको काम भएकोले गुण�तरीय काम भएको छ भ�े स�व�धमा
एिकन ह�न सकेन । सडक कालोप�े गन� काय�को भु�ानी िदँदा वेस, �ाइम कोट, टेक कोट र ि�िम�स कारपेिट� गन� काय� सँग सँगै गरी भु�ानी
िदने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२० सभ�र,क��यूटर र िब�ुितय हा�जर ख�रद तथा जडान 

सभ�र,क��यूटर र िब�ुितय हा�जर ख�रद तथा जडान:- नगरपा�लकाले सभ�र,क��यूटर,िब�ुितय हा�जरी लगायतका ११ �कारका सामानह� ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २५।
०७७।७८ बाट � ८५९६७०१।०० को लागत अनुमान तयार ग�र बोलप�को मा�यमबाट छनौट भएको �लाउड टेक सोलुसन �ा �ल काठमाड�सँग � ८४९८७८६।०० मा िमित
२०७७।१०।२९ मा स�झौता ग�र िबिभ� ३ वटा गो�वार भौचरबाट िमित २०७८।१।११ मा � ५१२७९९६।०० र २ वटा गो�वरा भौचरबाट िमित २०७८।३।३० मा �
३३७०२९०।०० ग�र कुल ज�मा � ८४९८२८६।०० भु�ािन गरेकोमा देहाय अनुसार दे�खयो ।
• सभ�र,क��यूटर र िब�ुितय हा�जरको �पेिशिफकेशन स�ब�धमा:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान ख�रद गनु� अिघ ख�रद
गन� लागेको सामानह�को �पेिशिफकेशन तथा सो सँग स�ब��धत अ�य िबबरण तयार ग�र ��वकृत गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले सभ�र,क��यूटर,िब�ुितय हा�जरी
लगायतका ११ �कारका सामानह� ख�रद गन�को लािग ��वकृत �पेिशिफकेशन लेखापरी�णमा पेश नभएकोले �पेिशिफकेशन तयार भए नभएको यिकन भएन । यस ठे�का नं २५।
०७७।७८ मा पेश भएका २ वटा बोलप�ह�ले पेश गरेका कागजातह�को पूण�ताको प�र�ण गरेको �ािब�धक �पेिशिफकेशन पेश भएकोमा सो तयार गन� तथा ��वकृत गन� कम�चारीबाट
द�तखत भएको छैन । �लाउड टेक सोलुसन �ा �ल काठमाड�बाट स�लाइ प�चात � ८४९८७८६।०० भु�ािन भएकोमा सो स�लायस�ले स�लाइ गरेको सामानह� तोिकएको
�पेिशिफकेशन अनुसार भए नभएको स�ब�धमा नगरपा�लकाले परी�ण नगरी तोिकएको गुण�तरय�ु सामानह� भए नभएको यिकन नगरी रकम भु�ािन िदएको पाइएको ह�नाले
स�लाइ तथा जडान भएको सामान र सभ�रको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । ख�रद ग�रएका १४ थान क��यूटरह�म�ये १२ िब�ालयह�लाइ बुझाएकोमा िब�ालयह�ले
िब�ालयको �ज��स खातामा आ�दािन जनाएको �ज��स अिभलेख पा�लकामा पेश गरेको पाइएन । ख�रद गरेको ३५ वटा िब�ुितय हा�जरी मेिशन िब�ालय तथा वडा काया�लयको लािग
ख�रद गरेको भिनएकोमा यस आ�थ�क वष�मा जडान भएको नपाइएको ह�नाले पा�लकाले जडान गराइ सो को �माण पेश गनु�पद�छ ।
• सभ�र,क��यूटर र िब�ुितय हा�जरको लागत अनुमान स�ब�धमा:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनकायले मालसामानको लागत अनुमान
�पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह तयार गनु�पन� र सो लागत अनुमान काया�लय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�ह�मा सोिह �कृितको ख�रद गदा� लागेको
वा�तिबक लागत,�थािनय बजारमा �च�लत दरभाउ,अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र उ�ोग वािण�य संघले जा�र गरेको दररेटलाइ आधार �लएर लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । सभ�र,क��यूटर,िब�ुितय हा�जरी लगायतका ११ �कारका सामानह� ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २५।०७७।७८ बाट � ८५९६७०१।०० को लागत
अनुमान तयार गदा� पा�लकाले ३ वटा स�लायस�सँग दररेट माग ग�र सो को औषत दरको आधारमा तयार गरेको पाइयो । पा�लकाले सो स�ब��ध स�लाइ चालु तथा गत वष�ह�मा यसै
�ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले �ित�पधा�बाट गरेको �थए वा �थएनन भ�े स�ब�धमा यिकन गरेको पाइएन । पा�लकाले सभ�र,क��यूटर,िब�ुितय हा�जरी लगायतका ११ �कारका
सामानह� ख�रद तथा जडानको लागत अनुमान औषत दररेटको आधारमा तयार लागत अनुमान तयार ग�र �ित�पधा�मा कबोल गरेको बोलप�दाताले लागत अनुमान �
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८५९६७०१।०० रहेकोमा बोलप�दाताले लागत अनुमानकै हाराहा�रमा १=१३ �ितशतमा� कम अथा�त � ८४९८७८६।०० मा कबोल गरेकोमा देहायमा उ�ेख गरेका
आइटमह�को औषत दर भ�दा बढी दररेटमा लागत अनुमान तयार भइ बोलप� आ�हान गरेको कारण पा�लकालाइ � ७९१३७६।०० बढी �ययभार पन� गएको �

आइटमको नाम प�रमाण मे�रिडयन आइ िट
काठमाड�को दर

�स�धु ई��जिनय�र�
काठमाड�को दर

�स�को सोलुसन
काठमाड�को दर

औषत दर लागत अनुमानमा
समाबेश दर

बिढ दर तथा रकम मू
अ कर समेत

Rack Sever
(Primary-DC)

१ वटा १२६०००० १२५०००० १२५२००० १२५४००० १७५८३३३ ५०४३३३

Online UPS
10KVA

१ सेट ३९७००० ४००००० ३९९००० ३९८६६७ ५९४६६७ १९६०००

ज�मा ७९१३७६

२१ बु�चोकमा िड�जटल मेिशन ख�रद तथा जडान 

बु�चोकमा िड�जटल सूचना बोड� ख�रद तथा जडान:- राम�ाम नगरपा�लकाको बु�चोकमा िड�जटल नोिटस बोड� ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २३।०७७।७८ बाट �
१४६५६५४।०० को लागत अनुमान तयार ग�र �सलब��द कोटेशनको मा�यमबाट छनौट भएको पा�थभरा अ�जना ट� ेडस� ए�ड ह�र स�लायस� �ा �ल काठमाड�सँग � १२४५४१७।
०० मा िमित २०७७।९।२६ मा स�झौता ग�र गो�वार भौचर नं ५४८।०७८।३।२२ बाट � १२४४३८९।०० भु�ािन गरेकोमा देहाय अनुसार दे�खयो ।
• बु�चोकमा िड�जटल सूचना बोड� ख�रद तथा जडानको लागत अनुमान स�ब�धमा:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनकायले मालसामानको
लागत अनुमान �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रिह तयार गनु�पन� र सो लागत अनुमान काया�लय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�ह�मा सोिह �कृितको
ख�रद गदा� लागेको वा�तिबक लागत,�थािनय बजारमा �च�लत दरभाउ,अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र उ�ोग वािण�य संघले जा�र गरेको दररेटलाइ आधार �लएर लागत अनुमान
तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । राम�ाम नगरपा�लकाको बु�चोकमा िड�जटल नोिटस बोड� ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २३।०७७।७८ बाट � १४६५६५४।०० को लागत
अनुमान तयार ग�र काम गराएकोमा लागत अनुमानमा समाबेश भएको दर िब�लेषण पेश नभएकोले लागत अनुमानको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।
• बु�चोकमा िड�जटल सूचना बोड� ख�रद तथा जडानको �पेिशिफकेशन स�ब�धमा:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान
ख�रद गनु� अिघ ख�रद गन� लागेको सामानह�को �पेिशिफकेशन तथा सो सँग स�ब��धत अ�य िबबरण तयार ग�र ��वकृत गनु�पन� �यव�था रहेको छ । बु�चोकमा िड�जटल नोिटस बोड�
ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २३।०७७।७८ बाट � १४६५६५४।०० को लागत अनुमान तयार पा�थभरा अ�जना ट� ेडस� ए�ड ह�र स�लायस� �ा �ल काठमाड�ले स�लाइ तथा
जडान गरी � १२४४३८९।०० भु�ािन गरेकोमा सो स�लायस�ले स�लाइ गरेको सामानह� तोिकएको �पेिशिफकेशन अनुसार भए नभएको स�ब�धमा नगरपा�लकाले परी�ण नगरी
तोिकएको गुण�तरय�ु सामानह� भए नभएको यिकन नगरी रकम भु�ािन िदएको पाइएको ह�नाले स�लाइ तथा जडान भएको सामान र सभ�रको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• पूव� िनधा��रत �ितपूित�M साव�जिनक ख�रद ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम स�लायस�ले स�झौतामा तोिकएको �यादमा सामानह� स�लाइ तथा जडान गन� काम
स�प� नभएमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने ग�र �ित िदन ०=०५ �ितशतको दरले पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाउनुपन� �यव�था रहेको छ । राम�ाम नगरपा�लकाको
बु�चोकमा िड�जटल नोिटस बोड� ख�रद तथा जडान गन� ठे�का नं २३।०७७।७८ बाट पा�थभरा अ�जना ट� ेडस� ए�ड ह�र स�लायस� �ा �ल काठमाड�सँग िमित २०७८।२।१ स�म
स�प� गन�ग�र � १२४५४१७।०० मा िमित २०७७।९।२६ मा स�झौता ग�र स�प� गन� �याद भ�दा ४४ िदन िढलो गरी िमित २०७८।३।१५ मा स�प� गरी गो�वार भौचर नं ५४८।
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०७८।३।२२ बाट � १२४४३८९।०० भु�ािन गरेको पाइयो । सो कामको नापी िकताबमा स�प� भएको िमित २०७८।३।१५ लाइ स�याइ २०७८।१।३१ उ�ेख भएकोमा नापी
िकताब,�ािब�धक मू�यांकन तथा अ�य कागजातमा काया�लय �मुखले िमित २०७८।३।१५ मा ��वकृत गरी सोही िमित प�चात िमित २०७८।३।२२ मा भु�ािन भएको दे�खएको
तथा पा�थभरा अ�जना ट� ेडस� ए�ड ह�र स�लायस� �ा �ललाइ भु�ािन िदने िट�पिण आदेश िमित २०७८।३।१६ मा उठान गरी काया�लय �मुखले िमित २०७८।३।२० मा
�पेिशकिफकेशन अनुसार भए नभएको भिन स�ब��धत �ािब�धकह�बाट �ितबेदन पेश भए प�चात भु�ािनको �कृया अगािडक बढाउने भिन तोक आदेश भएको अव�थामा
�पेिशिफकेशन अनुसार भए नभएको �ािब�धकबाट इ��पे�सन �ितबेदन पेश नह�द ै भु�ािन िदएको िनयमस�मत दे�खएन । साथै स�लायस�ले स�झौतामा तोिकएको समय िमित
२०७८।२।१ मा सामान स�लाइ तथा जडानको काम स�प� नगरी ४४ िदन िढलो गरी िमित २०७८।३।१५ मा मा� स�प� गरेकोले स�झौता रकम � १२४५४१७।०० को �ित िदन
०.०५ �ितशतको दरले पूव� िनधा��रत �ितपूित� � ३१७९९।०० असुल ह�नुपन� �

२२ अनुदानको अनुगमन 

अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । पा�लकाले ५० �ितशत अनुदानमा मागमा आधा�रत �संचाइ काय��म अ�तग�त प�पसेट र िब�ुत मोटर स�लाइ गन� ठे�का नं ५५।०७७।७८ बाट �ित�पधा�को मा�यमबाट
छनौट भएको सौगात ट� ेडस� राम�ाम नवलपरासीबाट १८ थान प�पसेट र ८ थान मोटर स�लाइ ग�र कुल � ७७२२६२।०० म�ये ५० �ितशत पा�लकाले गो भौ नं ५।०७८।३।२८
बाट � ३८६१३१।०० भु�ािन िदएको छ । पा�लकाले प�पसेट १८ कृषक समूह वा �यि�ह�लाइ र मोटर ८ कृषक समूह वा �यि�ह�लाइ िबतरण गरेकोमा िबतरणको लािग कृषक
छनौट गरेको �ि�या,िबतरण गन� िनण�य,िबतरणको भरपाइ परी�ण गदा� भरपाइमा िबतरण िमित तथा बुझाउनेको द�तखत नभएको,िबतरण भरपाइमा रोहबर नभएको कारण िबतरण
गरेको यथात�ता स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । यस�र पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन
गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा
दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२३ ठे.नं. ११/०७७/७८

२३.१ ठे.नं. ११/०७७/७८ Construction of Black Top Road Work of Ramgram-9, Piparahiya-Madhawaliya Road Nawalparasi

काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी अिभय�ता क��ट��सन वीच कवोल अंक � ३४१४५७७।५० (मू.अ.कर र पी.एस. समेत) को लागतमा
िमित २०७८।०२।१५ मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।०९।१७ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार
रहेको छ :

२३.२ लागत अनुमान : लागत अनुमान तयार गखा� वी.ओ.�य.ु मा �ोिभजनल सम मा मू.अ.कर थप गरी घटाघट तथा वढावढ नह�ने गरी लागत कायम
ग�रएको ह��छ । �ोिभजनल समको आइटम मा वी.ओ.�य.ु मा तोिकएको सीमा स�म पेश भएको स�कल िवल िवजकको आधारमा भु�ानी िदनु
पद�छ । यस िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �ोिभजनल सममा पुन मू.अ.कर थप गरी तयार गरेको छ । �ोिभजनल समको आइटम १.

�याव टे� को ७५,०००।०० र २. िवजु�लको पोल सान� लगायतको कामका लािग � ३,००,०००।०० वी.ओ.�य.ु मा आइटम रहेकोमा मू.अ.कर
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समेत थप गरी लागत अनुमान तथा ख�रद स�झौता गरेको छ । लागत अनुमान तथा ख�रद स�झौता तयार गदा� �ोिभजन सम मा मू.अ.कर थप
नगरी तयारी तथा स�झौता गनु� पद�छ ।

२३.३ वीमा पो�लसीको अव�ध : गो.भौ. २६४।०७७।१२।०४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा
सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । यस िनमा�ण काय�को �थम रिन� िवल
वापत � १४,१२,४६८।९२ भु�ानी भएको छ । वी.ओ.�यू. को Item no. 1 को �ोिभजनल सममा �याव टे� र वीमा वापत � ७५,०००।००
रहेकोमा वीमा वापत � ४९,३४९।९३ को िवल पेश भएकोमा िमित १६।०३।२०२१ दे�ख २९।०५।२०२१ मा थप १३ मिहना मम�त संभार
अव�धको वीमा पो�लसी पेश भएको छ । ठे�का अव�ध ५ मिहना रहेकोमा वीमा पो�लसी २.५ मिहनाको पेश भई भु�ानी भएको िनयम स�मत भएन
�......

४९,३४९

२३.४ �ोिभजनल सम : �याव टे� वापत � २१,०००।००(मू.अ.कर वाहेक) भु�ानी भएकोमा Usha Engineering Services(P) Ltd. को �ित�लपी
िवजक संल� रहेको छ । �याव टे� गरेको स�कल िवल पेश गनु�पन� अ�यथा स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पद�छ �.....

२१,०००

२४ ठे�का �यव�थापन

२४.१ िनमा�ण �थलको �यव�था: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको लािग आव�यक वजेटको
�यव�था नभइ, िनमा�ण �थलको �यव�था नभई, िनमा�ण �थलवाट हटाउनुपन� �ख िव�वा लगायतका संरचना हटाउने सुिन��चतता नभई वोलप�
आ�हान गन� नह�ने �यव�था छ । ठे.नं. ०९/०७७/७८ को पुरानो न.पा. चोक दे�ख लखी सुनारको घरस�म र टे�लकम अिफस परासीस�म सडक
�तरो�ित गन� काय�को काम लेखापरी�ण अव�धस�म पिन स�प� भएको छैन् । यस िनमा�ण काय�को �याद २०७८ पौष मसा�तस�म थप भएको छ
। उ� �थनमा �थानीय वा�स�दाले राइट अफ वे को िवषयमा िववाद गरेकोले काम स�प� ह�न नसकेको पा�लकाले जानकारी िदएको छ । िनमा�ण
�थलको �यव�था नभई वोलप� आ�हान गन� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२४.२ वढी पे�क� भु�ानी : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५२क मा ख�रद स�झौता रकमको बीस �ितशतमा नव�ने गरी पे�क� िदन स�ने
�यव�था छ । पे�क� भु�ानी िदँदा �ोिभजनल सम र मू.अ. करको रकम घटाई वाँक� स�झौता रकमको २०% स�म पे�क� िदनुपद�छ । यस
पा�लकाले िन�नानुसारको िनमा�ण काय�को पे�क� भु�ानी िददाँ ख�रद स�झौताको २०% भ�दा वढी पे�क� भु�ानी भएकोले वढी पे�क� भु�ानी
भएको रकम सयकडा १०% �याज लगाई स�व��धत िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पद�छ �......

२,०२३,९२३
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ठे.नं. िनमा�ण
�यवसायी

काम �ोिभजनल सम र मू.अ.कर
वाहेकको कवोल अंक

भु�ानी ह�नुपन�
पे�क�

भु�ानी भएको
पे�क�

वढी पे�क�
भु�ानी

०९/०७७/७८ अिभय�ता
क��ट� �सन

सडक
�तरो�ित

७९,२१,३३९ १५,८४,२६७ ३,३८,१६४

१०/०७७/७८ सिमर
क��ट��सन

सडक
कालोप�े

२९,७७,५०० ५,९५,५०० ७,००,००० १,०४,५००

११/०७७/७८ अिभय�ता
क��ट� �सन

सडक
कालोप�े

२६,४६,७५० ५,२९,३५० ६,८२,९१५ १,५३,५६५

८२/०७७/७८ सिमर
क��ट��सन

ओभरहेड
टंक�

१,०८,५६,७०४ २१,७१,३४० २६,५०,००० ४,७८,६५९

८०/०७७/७८ सिमर
क��ट��सन

ओभरहेड
टंक�

१,०८,५६,७०४ २१,७१,३४० २६,५०,००० ४,७८,६५९

८१/०७७/७८ सिमर
क��ट��सन

ओभरहेड
टंक�

१,०५,३८,११७ २१,०७,६२३ २५,७८,००० ४,७०,३७६

ज�मा २०,२३,९२०

२४.३ �याव टे�को �रपोट� : गो.भौ. ७१६।०७८।०३।२८ - ठे.नं. १०/०७७/७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को
िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । ल�मीपुर-जमुिनया
रोड कालोप�े िनमा�ण काय�को अ��तम िवल वापत िनमा�ण �यवसायी सिमर क��ट��सन लाई � १७,८०,५६८।०० भु�ानी भएको छ । वी.ओ.�यू.

को Item no. 1 को �ोिभजनल सममा �याव टे� र वीमा वापत � ७५,०००।०० रहेकोमा वीमा गरेको छैन् भने �याव टे� वापत � २०,०००।
००(मू.अ.कर वाहेक) भु�ानी भएकोमा भु�ानी िदएको िवजक संल� रहेको छैन् । �याव टे� गरेको स�कल िवल पेश गनु�पन� अ�यथा स�व��धत
िनमा�ण �यवसायीवाट असुल ह�नु पद�छ �....

२०,०००

२५ �सध� िनमा�ण काम गराएको १,६८७,१३५
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�सधै िनमा�ण तथा ख�रद काय� गराएको:- साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद एवं िनमा�ण काय� गराउदा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा-टु�ा
पारी खरीद गनु� नह�ने उ�ेख छ । यसै गरी िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा वािष�क ख�रद योजना बनाई लागत अनुमान तयार गरी िविभ� कामलाई �याकेज बनाई तथा सोिह
िनयमावलीको िनयम ८५ मा पाँच लाख �प�यास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण तथा ख�रद काय� सोझै गन� सिकने र सो भ�दा बढी रकमको लागत अनुमान भएको िनमा�ण र ख�रद
काय� �याकेज बनाइ �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद गनु� पन�मा पा�लकाबाट �ा� िबबरण अनुसार पा�लकाले िविभ� वडाह�का िबिभ� सडक िनमा�ण तथा मम�त र ख�रद काय�का लािग
िबिभ� ५१ वटा िनमा�ण �यवसायी तथा स�लायस�ह�लाई यो वष� � ११९३२८०६।०० भु�ानी िदएको छ । पा�लकाबाट योजनाह�मा बजेट िबिनयोजन गदा� �यून रकमको साना साना
योजनाह� छनौट ग�र बजेट बाँडफाँड गन� गरेको र ित योजनाह� काया��वयन गराउँदा ऐन तथा िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार वािष�क ख�रद योजना तयार गरी कामलाइ �याकेज
बनाइ लागत अनुमान तयार गरी िबिभ� कामलाइ �ित�पधा��मक िव�धबाट िनमा�ण तथा ख�रद काय� गराउनुपन�मा सो नगरी �सध� िनमा�ण तथा काय� गरेकोले िनयममा भएको
�ाबधानको प�रपालना गरेको नपाइएकोले पा�लकाले यसमा सुधार गनु�पद�छ । नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� देहाय अनुसार दे�खयो ।
(१) सडक पोल ब�� जडान तथा मम�तको काम �ित�पधा�बाट नगराएको – 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 िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� 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 सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटकभ�दा बढी
सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� िबिभ� वडाह�मा सडक ब�� जडान तथा मम�त गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार � १६८७१३५।०० सोझै ख�रद
गरेको अिनयिमत दे�खएको �.
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गो भौ नं र िमित भु�ािन रकम िनमा�ण �यवसायी तथा स�लायस�को नाम कामको िबबरण

२४३।०७७।११।२३ १९८६८५ िबबेक इले��ट�क स�लायस� परासी वडा नं १ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

१६५।०७७।१०।११ ७४४४६ िबबेक इले��ट�क स�लायस� परासी वडा नं २ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

४४।०७७।५।१५ १९८२५९ स�य भगवित ट� े िड� क�सन� राम�ाम वडा नं १६ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

३०५।०७८।१।११ ९९८८९ सृजना इले��ट�कल ए�ड इले�ट� ोिन�स वडा नं १६ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

६६९।०७८।३।२८ ३६२८४३ �यू के िप स�लायस� सुनवल वडा नं १४ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

४३६।०७८।३।१५ १७३६४५ रा�जव हाड�वेयर ए�ड इलेट� ोिन�स किपलब�तु वडा नं १४ को ऐचावल र पथरदेवा गाउँमा सडक पोल ब�� मम�त

२८१।०७७।१२।२६ १९९३३७ सुिनल हाड�वेयर ए�ड स�लायस� वडा नं ९ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

६०९।०७८।३।२७ १८३७१७ रा�जव हाड�वेयर ए�ड इलेट� ोिन�स किपलब�तु वडा नं ८ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

३८४।०७८।३।१ १९६३१४ सृजना इले��ट�कल ए�ड इले�ट� ोिन�स वडा नं १५ मा सडक पोल ब�� जडान तथा मम�त

ज�मा १६८७१३५

(२) सडक ब�� जडानको �याला स�ब�धमा– पा�लकाले मा�थ उ�ेख ग�रए अनुसार िबिभ� वडाह�मा सडक ब�� ख�रद जडान तथा मम�तको काम स�लायस�ह�सँग स�झौता गरी
गरेको पाइयो । स�लायस�ह�सँगको स�झौताको बँुदा नं ८ र ९ स�लायस�ले ब�� जडानको लािग आवा�यक पन� िनमा�ण सामाि�,कामदारह�को �यव�था ग�र िनजह�को बसोबासको
समेत �ब�ध गनु�पन� र पा�लकाले स�झौता बमो�जम रकम भु�ािन गनु�पन� उ�ेख भएको छ । तर पा�लकाले स�लायस�ह�बाट सामाि� ख�रद ग�र सो जडानको �याला स�ब��धत वडा
सिचबह�ले डोर हा�जर पेश गरेको आधारमा भु�ािन िदएको ह�नाले स�लायस�ले कामदारह�को �ब�ध ग�र सकेप�चात वडा सिचबह�लाइ रकम भु�ािन िदएको िनयमस�मत दे�खएन
। यसमा पा�लकाले त�काल सुधार गनु�पद�छ ।

२६ सडक पोल ब�� जडानमा बिढ भु�ािन 

सडक पोल ब�� जडान तथा मम�तमा स�झौता भ�दा बिढ भु�ािन – पा�लकाको िबिभ� वडाह�मा सडक ब�� जडान तथा मम�तको काम िबिभ� स�लायस�ह�सँग स�झौता ग�र
गराएकोमा ित स�लायस�ह�लाइ सोिह स�झौतामा उ�ेख ग�रए बमो�जम रकम भु�ािन िदनुपन�मा देहाय अनुसारको कामको लािग स�लायस�लाइ बिढ भु�ािन भएको � असुल ह�नुपन�
�

४६,७०१
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गो भौ नं र
िमित

भु�ािन
रकम

स�झौता
रकम

बिढ
भु�ािन

स�लायस�को
नाम

कामको
िबबरण

कैिफयत

३८४।
०७८।३।१

१९६३१४ १८०३५३ १५९६१ सृजना
इले��ट�कल

वडा नं १५
मा सडक
ब��

२४३।
०७७।११।
२३

१९८६८५ १८२९४५ १५७४० िबबेक
इले��ट�क
परासी

वडा नं १ मा
सडक ब��

४३६।
०७८।३।
१५

१७३६४५ १७३६४५ १४००० रा�जव
हाड�वेयर

वडा नं १४
मा सडक
ब��

जडान �यालाको डोर हा�जर �मािणत नभएको � १४०००।०० पेश भएको र
स�लायस�लाइ भु�ािन िदन निम�ने तथा स�लायस�ले � १४०००।०० को िबजक पेश
नगरेकोले

२८१।
०७७।१२।
२६

१८३१३१ १८२१३१ १००० सुिनल
हाड�वेयर

वडा नं ९
सडक ब��

ज�मा ४६७०१

२७ फिन�चर �ज��स दा�खला नभएको 
फिन�चर ख�रद गरेकोमा �ज��स दा�खला पेश नभएको : आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ को उपिनयम १ मा काया�लयले आ�नो
काया�लयमा ख�रद ग�र �ा� ह�न आएको �ज��स सामानको िबबरण र मू�य खुलाइ �ज��स िकताबमा आ�दािन बाँ�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले मेलिमलाप के�� �यव�थापनको
लािग मनकामना मेटल वक� स �तापपुर नवलपरासीबाट ��टल िचयर १० थान,��टल टेबुल १० थान र िचयर ९० थान ख�रद गरी गो भौ नं ५४४।०७८।३।२२ बाट � २९९२०१।
०० भु�ािन िदएकोमा सो सामान ख�रद गन� ख�रद आदेश,दा�खला �ितबेदन र �ज��स दा�खला भएको �माण पेश नभएको �

२९९,२०१

२८ �यालो �ूबेल जडान 

�यालो �ूवेल जडान नापीमा �प� िकटान नभएको:- वडा नं ९ मा �यालो �ूबेल ख�रद तथा जडान काम ग�र गो भौ नं २६७।०७७।१२।५ बाट � १९५५५१।०० खच� लेखांकन
तथा भु�ािन भएकोमा नापी िकताब तथा �ािब�धक मू�यांकनमा �यालो �ूबेल जडान भएको सं�या एकमु� �पमा खुलाइएकोमा ित �यालो �ूबेल जडान भएको �यि�ह�को नाम र
ठेगाना तथा िबबरण खुलाएको नपाइनुको साथै �यालो �ूबेल जडान भएको सं�या एकमु� �पमा उ�ेख भएको र ित स�पूण� �यालो �ूबेल जडान एक समान �पले गिहराइमा
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गािडएको नापी गरी सोिह आधारमा भु�ािन भएको तथा वडा नं ९ को वडा काया�लयको च नं ४८८ िमित २०७७।१०।१२ को �सफा�रसमा समेत जडान भएको �थान र �यि�को
नाम नखुलाइ �सफा�रस गरेको दे�खएकोले �यालो �ूबेललजडान तथा ख�रदको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन ग�र पु��ाइ सिहत �माण पेश गनु�पद�छ ।

२९ उपभो�ा सिमितबाट भएको काम 

उपभो�ा सिमितको 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� योजनाह� उपभो�ाबाट गराइ भु�ानी गरेकोमा नमूना छनौटको आधारमा
लेखापरी�ण गदा� देहाय अनुसार उपभो�ाह� दता� भएको पाइएन । यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता
सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना
स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�,
गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ । यस स�ब��ध दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन ।
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�स नं उपभो�ाको नाम र काम मू�यांकन रकम पा�लकाले �यहोरेको रकम उपभो�ाले �यहोरेको रकम

१ कारणमाइ िडप बो�र� उ स वडा नं १५,िघनाहाटोलमा �यालो िडप बो�र� जडान ११७१३७३ ९७४७१० १९६६६३

२ गंगापथ खा पा पछािड सडक �तरो�ित वडा नं १ ११५४७२४ १०००००० १५४७२४

३ वडा नं ६ मा सडक रेखांकन तथा �ाभेल १०९७२०४ ८४४३७६ २५२८२८

४ खटपटचोकदे�ख दि�ण दगुा� शमा�को घरस�म सडक �तरो�ित १०९७९०४ ९३२९९९ १६४९०५

५ अधुरो िशवपथ तथा रामपथ नाला सडक आर �स �स सु�ौ�ल ११५३८९८ ९५५६८४ १९८२१४

६ मदरसा अरिबया अहले सु�त ओलुम वडा नं १५ १७१४६४८ १४५१६६५ २६२९८३

७ रजा म��जद मम�त उ र वडा नं १३ १०४११३३ ८७९२९९ १६१८३४

८ सामुदाियक भवन तथा क�पाउ�डवाल िनमा�ण उ स ३७४८५८५ ३४८६७६१ २६१८२४

९ भोगडाइनमाई तथा ब�जा�रनमाई म��दर पखा�ल तथा धम�शाला िनमा�ण ११३८५७९ ८६०९२८ २७७६५१

१० सु�ौ�ल सामुदाियक भवन िनमा�ण वडा नं १५ ११४१६९९ ९६७०२० १७४६७९

११ सातो बिहनवार म��दर मम�त वडा नं १३ १०२८१६९ ८७०७५४ १५७४१५

१२ कृिष सडक �तरो�ित वडा नं ७ ५७१०१६ ४७२९३३ ९८०८३

१३ परासी कवड� हल िनमा�ण वडा नं ५ १७२६८३५ १४५६८२९ २७०००६

१४ उनवच उ स बाट वडा नं ८ मा आर �स �स गन� काम ११५३८९४ ९७६९२२ १७६९७२

१५ क�सया म��दर �यव�थापन वडा नं १२ ११५६०९९ ९७६८७७ १७९२२२

(१) पा�लकाले यो बष� िविभ� योजनाह� उपभो�ाबाट िनमा�ण गराइ भु�ानी गरेकोमा �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने
र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता
सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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(२) पा�लकाबाट उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन ह�ने योजनाह�को लािग लाभ�ािह समुदायले जन�मदान वा लागत सहभािगता जुटाउनुपन� स�ब�धमा िनितगत िनण�य गरी सबै
उपभो�ा सिमितह�लाइ समान �पमा लागत सहभािगता वा जन�मदान गनु� गराउनुपन�मा उपभो�ा सिमितबाट गनु�पन� लागत सहभािगताको स�ब�धमा पा�लकाबाट कित �ितशत
गनु�पन� ग�र िनण�य भएको �थयो भ�े िनण�य पेश नभएको कारण पा�लकाबाट लागत अनुमान तयार गदा� केिह �ितशत उपभो�ाको योगदान ह�ने ग�र लागत अनुमान तयार ग�र काम
गराएको पाइयो । यसरी लागत अनुमान तयार गदा� सबै उपभो�ा सिमितह�लाइ समान �ितशतले योगदान गनु�पन� गरी लागत अनुमान नबनाइ फरक फरक योगदान ह�ने गरी लागत
अनुमान तयार गराइ उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काम गराएको िनयमस�मत भएन । तसथ� पा�लकाले िनितगत िनण�य गराइ समान �पले जन�मदान ह�नेग�र िनमा�ण काम गराउनुपद�छ
।
(३) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट गराउँदा सो योजना स�ालन ह�ने �थानका लाभ�ािह समुदायबाटको आम भेला गराई सो भेलाबाट उपभो�ा
सिमित गठन गनु�पन� �ावधान रहेकोमा मा�थ उ�े�खत योजनाह�को उपभो�ा सिमितह� गठन गदा� पेश भएको माइ�यूटमा ठेगाना र स�पक�  फोन नं�बर एवम केही योजनाह�मा
जन�ितिन�धह�को उप��थित समेत नभएको तथा केिह उपभो�ा गठनको माइ�यूट पेश नभएको कारण उपभो�ा सिमित गठनको �कृया कानूनमा तोकेको �ावधान बमो�जम रहेको
पाइएन ।
(४) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ७ मा उपभो�ा सिमितह�ले गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र आफूले गरेका काम
कारबाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण समेत गराउनुपन�मा मा�थ उ�े�खत उपभो�ाह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जमको खच�को सूचना टाँस गरेको तथा साव�जिनक
परी�ण गराएको पाईएन । तसथ� यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
(५) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काम स�प� भए प�चात िनमा�ण कामको अनुगमन िनरी�ण तथा योजना ह�ता��ण एवम
स�प� योजनाह�को उपभो�ा सिमितह�ले अिभलेख रा�नुपन� �यव�था रहेको पा�लकाबाट स�ा�लत योजनाह�को िनमा�ण स�प� प�चात िनयममा �यव�था भए अनुसार
पा�लकाबाट केिह योजनाह�को अनुगमन िन�र�ण नभएको अनुगमन भएको योजनाह�म�ये केिह योजनाको �ितबेदनमा संयोजक तथा अ�य पदा�धकारी द�तखन नभएको अनुगमन
�ितबेदनमा अनुगमनबाट दे�खएका �यहोराह� उ�ेख नग�र सामा�य चेक�ल� मा� भ�रएको पाइएकोले अनुगमनको काम �भावकारी �पमा भएको छ भ� सिकने अव�था रहेन । साथै
ित योजनाह� उपभो�ालाइ ह�ता��ण नभएको तथा उपभो�ाह�ले स�प� योजनाह�को अिभलेख राखेको नपाइएकोले यस स�ब�धमा िनयममा भएको �यव�था बमो�जम सुधार
ह�नुपद�छ
(६) साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितह�ले हरेक िक�ताको कामको �ािब�धक मू�यांकन,िबल,भरपाइ र खच� �मािणत ह�ने
अ�य कागजात �य�तो सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । अ�धकांश उपभो�ा सिमितह�ले खच�को िबल भरपाइ
�मािणत नगरी पेश गरेको,उपभो�ाले खच�को स�पूण� िबबरण र रकम सिहत उपभो�ा सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराइ बैठकको माइ�यूट पा�लकामा पेश नगरेको आधारमा
भु�ािन िदएको र उपभो�ा सिमितले पेश गरेका डोर हा�जर फाराममा भनु�पन� स�पूण� िबबरण नभरी केबल कामदारको नाम र रकम मा� उ�ेख गरेको अथा�त केिह उपभो�ा सिमितले
पेश गरेको डोर हा�जर फारममा रकम बु�झ�लएको द�तखत डोर हा�जर रा�नेको तथा �मािणत गन�को द�तखत समेत नगरेको एवम िनमा�ण कामको ख�रदको िबल भरपइको तुलनामा
डोर हा�जर फारम बिढ पेश गरी �यालामा बिढ खच� भएको िबबरण पेश गरेको कारण उपभो�ा सिमितह�बाट िनमा�ण काम गराउदा िनयममा भएको �यव�थाको प�रपालना गनु� गराउनु
पन� दे�ख�छ ।

३० िघनाहाटोलमा िडप बो�र� ७६,७९१
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िघनाहाटोलमा �यालो िडप बो�र� जडान पा�लकाको वडा नं १५ को िघनाहाटोल ४ थान �यालो िडप बो�र� जडान गन� काम कारणमाई िडप बो�र� उपभो�ा सिमित वडा नं १५ बाट
गराइ िनमा�ण कामको �ािब�धक मू�यांकन मू अ कर समेत � ११५१००१।०० भइ पा�लकाले �यहोन� ८५ �ितशतले ह�ने रकम गो भौ नं ४।२०७८।१।१२ बाट � ९७४७१०।००
भु�ािन भएको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय अनुसार छन ।
(१) िघनाहाटोलमा �यालो िडप बो�र� जडानमा उपभो�ालाइ मू अ कर भु�ािन साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम िनयम ९७ को उपिनयम ४ मा उपभो�ा सिमितबाट
संचा�लत ह�ने िनमा�ण काय�को भु�ािन िददा लागत अनुमानमा भएको मू�य अिभबृि� कर, ओभरहेड,क��टजे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ािन िदनुपन�
�यव�था रहेको छ । िघनाहाटोल ४ थान �यालो िडप बो�र� जडान को काम उपभो�ा सिमितबाट गराइ िनमा�ण कामको �ािब�धक मू�यांकन मू अ कर समेत � ११५१००१।०० भइ
पा�लकाले �यहोन� ८५ �ितशतले ह�ने रकम गो भौ नं ४।२०७८।१।१२ बाट � ९७४७१०।०० भु�ािन भएको पाइयो । �ािब�धक मू�यांकन भएको रकम � ११५१००१।०० म�ये मू
अ कर � १३२४१६।०० समाबेश भएको तथा उपभो�ा सिमितलाइ कुल भु�ािन म�ये साइड सरसफाइ �याला,मेिशनबाट बोर होल तयार तथा बो�र� सरसफाइ �याला र क��ेसर
�याला � ६९४९४२।०० मा मु अ कर � ९०३४२।०० समेत भु�ािन भएको दे�खएको ह�दाँ िनयमानुसार उपभो�ा सिमितलाइ मू अ कर क�ा गरी भु�ािन िदनुपन�मा उपभो�ाले
�यहोन� १५ �ितशत क�ा गरी � ७६७९१।०० भु�ािन िदनुपन�मा पा�लकाले क�ा नगरेकोले असुल ह�नु पन� �
(२) िडप बो�र� जडान नापीमा �प� िकटान नभएको:-वडा नं १५ को िघनाहाटोल ४ थान �यालो िडप बो�र� जडान काम ग�र � ९७४७१०।०० खच� लेखांकन तथा भु�ािन
भएकोमा नापी िकताब तथा �ािब�धक मू�यांकनमा �यालो िडप बो�र� जडान भएको सं�या एकमु� उ�ेख गरेको,ित �यालो िडप बो�र� जडान भएको �यि�ह�को नाम र ठेगाना तथा
िबबरण नखुलाएको साथै वडा नं १५ को वडा काया�लयको च नं १०६७ िमित २०७७।११।२५ मा जडान भएको �सफा�रस पेश भएकोमा सो �सफा�रसमा समेत जडान गरेको �थान
तथा कृषकको नाम नखुलाएको साथै ित स�पूण� �यालो िडप बो�र� जडान एक समान �पले गिहराइमा गािडएको नापी गरी सोिह आधारमा भु�ािन भएको दे�खएकोले �यालो िडप
बो�र� जडान तथा ख�रदको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन ग�र पु��ाइ सिहत �माण पेश गनु�पद�छ ।

३१ कृिष सडक �तरो�ित 

वडा नं ७ मा कृिष सडक �तरो�ित साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितह�ले हरेक िक�ताको कामको �ािब�धक
मू�यांकन,िबल,भरपाइ र खच� �मािणत ह�ने अ�य कागजात �य�तो सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । वडा नं ७ मा
कृिष सडक �तरो�ित काया� गन� उपभो�ा सिमितको योगदान समेत � ५७१०१६।०० को लागत अनुमान तयार ग�र िमित २०७७।८।१८ मा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भए
अनुसार िमित २०७७।९।२५ मा िनमा�ण काम स�प� भइ �ािब�धक मू�यांकन तथा नापी भएको एवम उपभो�ा सिमितको िमित २०७७।९।२६ गतेको बैठकबाट िनमा�ण काम स�प�
भएको रकम िनकासा माग गन� िनण�य गरेको पाइयो । उपभो�ाह�ले पेश गरेको िबल भरपाइ र डोर हा�जरमा काम भएको िमित तथा िबजक िमित २०७७।१०।१० भ�दा पिछको पेश
भएको ह�दाँ िनमा�ण कामको नापी िमित भ�दा पछािडको िबजक िमित तथा डोर हा�जरमा काम भएको िमित उ�ेख गरेको,डोर हा�जर फारममा भु�ािन िदने �सफा�रस गन� र ��वकृत
गन�को द�तखत नभएको तथा उपभो�ा सिमितले खच�को स�पूण� िबबरण र रकम सिहको िबबरण उपभो�ा सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराइ बैठकको माइ�यूट पा�लकामा पेश
नगरेको आधारमा भु�ािन िदएको कारण उपभो�ा सिमितह�बाट िनमा�ण काम गराउदा िनयममा भएको �यव�थाको प�रपालना गनु� गराउनु पन� दे�ख�छ ।

३२ गंगापथ पछािड सडक �तरो�ित 

गंगापथ खा पा पछािड सडक �तरो�ितको आनुपाितक क�ा नभएको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम िनयम ९७ को उपिनयम ४ मा उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत
ह�ने िनमा�ण काय�को भु�ािन िददा लागत अनुमानमा भएको मू�य अिभबृि� कर, ओभरहेड,क��टजे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ािन िदनुपन� �यव�था रहेको छ
। गंगापथ पछािड सडक �तरो�ित गन� काम उपभो�ा सिमितबाट गन� गरी उपभो�ाको योगदान � १७६७७२।०० (१५.३२ �ितशत ) समेत � ११५३६९८।०० को लागत अनुमान

२३,०७४
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तयार ग�र उपभो�ाले काम ग�रप�चात �ािब�धक मू�यांकन � ११५४७२४।०० भए अनुसार उपभो�ाको योगदान � १७६७७२।०० क�ा गरी बाँिक � ९७६९२६।०० भु�ािन
िदनुपन�मा गो भौ नं ३२६।०७८।१।२३ बाट � १००००००।०० भु�ािन िदएकोले बिढ भु�ािन िदएको � २३०७४।०० असुल ह�नुपन� �

३३ िव�ालय भौितक पूवा�धार 

नमुना िव�ालय:- �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म काया��वयन पु��तका, आ व
०७७।७८ को ि�याकलाप नं ८.६ मा ��येक �थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता, २०६० अनुसार
गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�नो �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन �ितवेदन तयार
गनु�पन� �यव�था छ । उ� पु��तकामा िव�ालय भौितक िनमा�ण काय��म स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको �ितवेदनका आधारमा
पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ३०% रकम अनुदान िदने, Structural Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ५०% रकम
अनुदान िदने र काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन समेतको आधारमा 20% अ��तम िक�ता रकम अनुदान िदने �यव�था छ। पा�लकाले आद�श मा�यिमक
िव�ालय परासी ५ लाई भौ.नं. ५२…३।१५ वाट � १३४३८००० र भौ.नं. ८७…३।३० वाट � १५६२००० ग�र ज�मा � १ करोड ५० लाख िनकासा गरेको छ ।नगरपा�लका र
िव�ालय िवच िमित २०७८।१।५ मा स�झौता भई नगरपा�लकाले िव�ालयलाइ रकम उपल�ध गराउने तथा िव�ालयले स�झौतामा भएका �यव�थाको पालना गनु�पन� उ�ेख गरेको छ
। काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था िवप�रत नगरपा�लका र िव�ालय िवच स�झौता ग�र िव�ालयलाइ िनकासा गरेको दे�खयो ।काया�लयले उपरो�ानुसार �यव�था
काया��वयन नगरी वषा��तमा आद�श मा�यिमक िव�ालयलाई एकमु� �.१५०००००० अनुदान �दान गरेको छ। अनुदान रकमको उिचत �योग गरी नािप िकताव र काय�स�प�
�ितवेदन पेश गनु�पन� �......

१५,०००,०००

३४ न�फाइलर 

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��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. १३९१७१.४७ समेत � १२४०६६०.८५ भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. न�फाइलर रहेको िमित भु�ानी रकम मूअकर कर रकम

६३–२०७८।३।२४ य ुएस एस क��ट��सन ६०२१०५३४३ २०७७।M।१० ११४४०९०.८५ १३१६२१.०७

३१–२०७८।३।२८ रेिवका फाम�सी ६०९४४३५६१ २०७७।M।१२ ९६५७० ७५५०.४०

hDdf १२४०६६०.८५ १३९१७१.४७

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नवुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

१३९,१७१

३५ िनजी�ोतका िश�कको तलब 



https://nams.oag.gov.np35 of 39

राज�व बाँडफाँडबाट ि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� २०७६ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका िव�ालयह�मा मा िव
तफ�  ६¸िन मा िव तफ�  ८ र �ा िव तफ�  २ जना ग�र ज�मा १६ िश�क िनयिु� गरी आ�त�रक �ोतवाट तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ ।नगरपा�लकाले िश�क िनयिु� गरी � ७० लाख १
हजार वष�भरीमा खच� गरेको छ । िश�क िनयिु� गदा� �ज�ा िश�ा काया�लय तथा स�व��धत म��ालय र िवभागको �वीकृत �लएर मा� िनयिु� गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

३६ १८७ २०७८-३-२३ �स य ु�ज 

�स य ु�ज िनकासाः काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व. २०७७।७८) को काय��म संकेत नं. २.७.२५.६२ मा कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरणका
लािग शैि�क काय��म अ�तग�त िश�क िव�ाथ�लाई �स यू �ज सेवामा आव� गन�का लािग िव�ालयह�लाइ अनुदान िदन सिकने �यव�था रहेको छ । िव�ालयह�ले िव�ाथ� र
िश�कका लािग �स यू �ज सेवामा आव� गरे नगरेको नगरपा�लकाले अनुगमन ग�र िव�ालयह�लाइ अनुदान िदनु पद�छ । ३२ िव�ालयह�लाइ �स यू �ज सेवामा आव�का लािग �
१९०९८७५ िनकासा भएको िव�ालयले िश�क िव�ाथ�लाइ आव�मा खच� ग�र वाँक� रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

� स िव�ालयको नाम िनकासा खच� वाँक�

१ िहमाली आ िव हकूई १९८७५ ० १९८७५

२ जनता मा िव देवगाउ ९११२५ ० ९११२५

३ राि�� य मा िवकरमैनी ६८६२५ 0 ६८६२५

४ आद�श मा िव परासी ३२६२५० ० ३२६२५०

ज�मा ५०५८७५

५०५,८७५

३७ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��म: २४०…०७८।३।३० अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, 2064 मा संिघय सशत� पँू�जगत बजेट अ�तग�तका योजनाह� चालु आ�थ�क वष� िभ�ै
स�प� गन� खालका योजनाह� काया��वयन गरी बाँिक रहेको बजेट संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के���ारा जारी गरीएको काय��म
काया��वयन िनद�िशका, २०७७।७८ को �स.नं. ९.८ र ९.७ अनुसार मा�यिमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला अनुदान काय��म र ICT Lab, पु�तकालयका लािग अनुदान
काय��ममा िव�ालयबाट ��ताव माग गरी उ� ��तावका आधारमा िव�ालय छनौट तथा स�झौता गरी एकमु� �. ६ लाख ५० हजार अनुदान िदने र स�झौता अनु�प काम गरे
नगरेको िनयिमत अनुगमन गरी काय��गित पेश गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा देहायका िव�ालयह�लाई रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�त�गत िन�न काय�को
लािग ४ वटा िव�ालयलाइ अनुदान वापत �.२६०००००.00 वषा��तको अ��यमा िनकाशा गरेको छ। िव�ालयको लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �

१,३००,०००
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भौ.न. र िमित िव�ालयको नाम रकम

24०-078/3/३० आद�श मा�यिमक िव�ालय 650000.00

240-078/3/३० सर�वती मा�यिमक िव�ालय शा��तचौर 650000.00

ज�मा १३०००००

३८ कर तथा शु�क असुली

३८.१ राज� व दा�खला नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला
नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा
विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही
समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकामा िन�नानुसार वडा काया�लयह�ले िमित 2077/04/01 दे�ख 2078/03/31 स�मको
अव�धमा नगदी, मालपोत, �सफा�रस शु�क र अ�य िविवध गरी र�सद �योग गरी स�ठवेयर �णालीबाट �.76,95,756.57/- राज� व संकलन
गरेकोमा िविभ� िमितमा राज�व खाता र संिचत कोष खातामा गरी �.74,06,560/- मा� बँैक दा�खला भएको पाईयो ।वडा काया�लयह�ले असुली
गरेको भ�दा घटी राज�व दा�खला भएकोले घटी दा�खला दे�खएको �.2,89,197/- बँैक दा�खला भएको भौचर पेश गनु�पन� अ�यथा राज�व संकलन
गन� �यि�लाई �ज�मेवार बनाई 10 �ितशत ज�रवाना सिहत असुल गनु�पन� �.

काउ�टर असुली दा�खला बाँक� ज�रवाना समेत बाँक� �ज�मेवार �यि�

वडा नं 1 र ५ 1293476 1252276.7 41199 45319 �ी सुमन पा�डे

वडा नं 7 610384.66 422925 187459.66 206205.626 �ी रामिमलन यादव

वडा नं 14 1839529.31 1812543 26986.31 29684.941 �ी ठाने�वर रे�मी

वडा नं 16 1567100.6 1558188 8912.6 9803.86 �ी पंचराम कोहार

वडा नं 17 1453072.37 1420524 32548.37 35803.207 �ी लोकमान चौधरी

वडा नं 18 1470377.77 1465132 5245.77 5770.347 �ी िव�ण ुकुमार आले

ज�मा 8233941 7931589 302352 332587

३३२,५८७
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३८.२ िन�नानुसार वडा काया�लयह�ले आ.व 2077/78 मा संकलन गरेको राज�वको दिैनक िववरण, मा�सक िववरण र चौमा�सक िववरण लेखापरी�णको
�ममा पेश गरेका छैनन् । जसले गदा� स�टवेयर बाट संकलन गरेको भ�दा बढी बँैक दा�खला भएको दे�खयो । संकलन गरेको भ�दा दा�खला बढी
दे�खएकोले राज�व र�सद बाट पिन संकलन गरेको ह�नस�ने र र�सद लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले यो स�ब�धमा काया�लयले वा�तिवक
आ�दानी भएको र�सद न�बर अनुसारको िववरण तयार गनु�पद�छ । अतः संकलन गरेको भ�दा बढी ह�ने गरी राज�व दा�खला भएकोले संक�लत
राज�व नै एिकन गन� नसिकएकोले पा�लका र वडा काया�लयह�ले 2077/04/01 दे�ख 2078/03/31 स�मको राज�व संकलन र बँैक दा�खला
िववरण पेश गनु�पन� �.

संकलन काउ�टर संकलन दा�खला फरक �ज�मेवार �यि�

वडा नं. 10 1197712.45 1352467 154754.55 �ी गुलेमान चौधरी

ज�मा 154755

१५४,७५५

३९ भु�ानी िदन बाँक�को िववरण �मािणत नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39 (13) मा उ�े�खत खच� िशष�कमा चालु वष�को बजेटले नखामेको खच� बेहोनु� पन� उिचत आधार र �या�
कारण भएमा स�ब��धत काया�लयले संल� िबल, भरपाई बमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण तयार
गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� �मािणत गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले गो.भौ.नं.870-2078/03/23 बाट बालमै�ी लगानी योजना काय��मको �.118000/- र
गो.भौ.नं. 25-2077/05/19 बाट िविभ� 6 जना कम�चारीह�लाई अनुगमन मु�या�न खच� �.93500/- गरी �.211500/- खच� गरेकोमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण �मािणत नगरी
बील भरपाई पेश भएको आधारमा भु�ानी गरेको पाईयो । भु�ानी िदन बाँक�को िववरण तयार नगरी, �मािणत नगराई अिघ�ो आ.व. को बील भरपाई वापत सोधभना� िदँदा दोहोरो खच�
ह�ने स�भावना समेत ह�ने दे�ख�छ । अतः पा�लकाले िनयमावलीले तोिकए बमो�जम भु�ानी िदन बाँक�को िववरण समयमै तयार गरी �मािणत गरी/गराई मा� भु�ानी िदनुपन�मा भु�ानी
िदन बाँक�को िववरण तयार नगरी भु�ानी िदएको अिनयिमत भएको �.

गो.भौ.नं. र िमित काय��मको नाम रकम

870-2078/03/23 बालमै�ी लगानी योजना अनुसार िविभ� काय��म 118000

25-2077/05/19 िविभ� 6 जना कम�चारीह�लाई अनुगमन मु�या�न खच� (2077/2/23-2077/3/31) 93500

ज�मा 211500

२११,५००

४० संगठन तथा �यव�थापन काय�
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४०.१ 687-2078/03/01, साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 29 मा साव�जिनक िनकायले आ�नो िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काय� ह�न
नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� स�ने उ�ेख छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 69 मा साव�जिनक िनकायले
परामश� सेवा ख�रद गन�को लािग काय��े�गत शत� तयार गनु�पन� र शत� तयार ग�रसकेप�चात िनयम 82 बमो�जम आव�यक पन� ता�लम गो�ी र
सेिमनार ज�ता िवषयमा मा� ऐनको �ितकुल नह�ने गरी सोझै ख�रद गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लकाले ऐनको �यव�था िवपरीत ह�ने गरी
काया�लयको िनयिमत �कृितको कम�चारी र पदा�धकारीह� बाट ह�नस�ने र स�पादन गनु�पन� काय� समेत पाट�सँग स�झौता गराई काय� गराएको
पाईयो । साथै िनयमावली बमो�जम परामश� सेवा ख�रद गदा� काय��े�गत शत� समेत तयार गरेको दे�खएन । पा�लकाले संगठन तथा �यव�थापन
सव��ण काय�को लािग गभन�स ई�ोभेटीभ �रसच� से�टर �ा.�ल., काठमा�डौसँग समेझौता गरी आ�नै जनशि�बाट गराउनु पन� र गन� सिकने संगठन
तथा �यव�थापन सव��ण समेत पाट�सँग स�झौता गराई सोझै ख�रद गरी �.3,93,918/- खच� लेखेको काय� ऐन र िनयमावली िवपरीत भएको �.

३९३,९१८

४०.२ ७६९ २०७८-३-१४ बील भरपाई नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम 39(5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
रकम खच� पुि� गन� िबल भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले पा�ही बह�मुखी �या�पसलाई बस ख�रदको लािग
�.27,50,000/-अनुदान िनकासा िदएकोमा खच� पु�ी गन� कागजात, �माण तथा बीलभरपाई संल� गरी �े�ता राखेको छैन । अतः पा�लकाले
�या�पसलाई बस ख�रदको लािग िदएको अनुदान पु�ी गन� बस ख�रदको �ि�यासँग स�ब��धत कागजात, बस िव�ालयको नाममा दता� भएको
�माण तथा �या�पसबाट �मािणत गरेको िबलभरपाई पेश गनु�पन� �.

२,७५०,०००

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

92107000 21080 92085920

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

१ 2075/76 45 समी�ा बैठकको भ�ा मापद�ड �वपर�त खच�
गरेको

�न�नानसुार पदा�धकार�ह�ले दािखला गरेकोले संपर��ण
1. नरे�� कुमार ग�ुा 3400
2. र�भा कँुवर 3400

6800

२ 2076/77 12.4.1 अनगुमन भ�ा वापतको रकम खच� �नयम
स�मत नभएको

�न�नानसुार पदा�धकार�ह�ले दािखला गरेकोले संपर��ण
1. नरे�� कुमार ग�ुा 7480
2. र�भा कँुवर 6800

14280

ज�मा 21080

४३ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
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गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू (E=A-
B+C+D)

92107000 21080 32933228 ० 125019148


