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तमतिाः २०७८।०५।०४

श्री प्रमुखज्यू,

घ्याङ्गलेख गाउँ पातलका,

गाउँ कायिपातलकाको कायािलय,
तितधुली।

ववर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
नेपालको िं ववधानको धारा २४१ बमोन्िम त्यि पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न

गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्िम यो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्िम कारबाहीको लातग अनुरोध छ ।

(इतर प्रिाद आचायि)

नायव महाले खापरीक्षक
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महालेखापरीक्षकको भनाइ
नेपालको िं ववधानको धारा २४१ मा िं घ, प्रदे श र स्थानीय िहका िबै िरकारी
कायािलयको लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्यवयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्यको आधारमा
महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा

महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँ पातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग
प्रतिवेदन िारी गनि िक्ने व्यवस्था छ । िोही व्यवस्थाबमोन्िम स्थानीय िहको 2076।77
को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन िारी गररएको छ।
स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको िं ववधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण
मानदण्ड, ववत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदे न्शका, महालेखापरीक्षकको
वावर्िक लेखापरीक्षण योिना र तनकायिँग िम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा िम्पन्न गररएको छ
। लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरुमा ववत्तीय वववरणको शुद्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट िथा योिना ििुम
ि ा एवं कायिक्रम
कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, िाविितनक िम्पन्त्तको िं रक्षण र उपयोग, न्िम्मेवारी र िवाफदे वहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था
मूल्याङ्कन गनुि रहेको

छ । त्यिैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपयोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ववश्लेर्ण

गरी ववत्तीय ब्यवस्थापनमा िुधारका लातग िुझाव प्रस्िुि गरी िुशािन प्रबद्धिनमा टे वा पु¥याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।
आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रयाका
ववर्यहरु तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा िमावेश गरे र राय िवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका
िुझावहरुको कायाितवयनबाट स्थानीय िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपयोग गरी ववकाि तनमािण र िेवा प्रवाहमा तमिव्यवयिा,
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनि िहयोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीय िहको कायििम्पादनमा िवाफदे वहिा र
पारदन्शििा प्रबद्धिन हुने ववश्वाि तलइएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठे क्का
ब्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय िङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर रािस्व छु ट ददएको, बक्यौिा अिुलीमा
प्रभावकाररिा नआएको, बिेट अनुशािन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेट राखेको, खचि पश्चाि बिेट िथा कायिक्रम िं शोधन गरी
अनुमोदन गने गरे को, वर्ाितिमा बढी खचि गरे को, खररद कानून ववपरीि िोझै खररद गरे को, अत्यतधक प्रशाितनक खचि गरे को,
बचि अनुदान वफिाि नगरे को, वविरणमुखी खचिको बाहुल्यिा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त दे न्खएका छन् । त्यिैगरी ववकाि तनमािणिफि

योिना प्राथतमकीकरण नगरे को, िाना िथा टुक्रे आयोिनाको छनौट गरे को, िवटल प्रकृतिका कायिहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट

गराएको, िोवकएबमोन्िम िनिहभातगिा निुटेको, ददगो ववकािका लक्ष्य अनुरुप योिना र कायिक्रम ििुम
ि ा नगरे को, दीघिकालीन
ववकािको खाका ििुम
ि ा नभएको िस्िा िमस्या रहेका

छन् ।

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि आवश्यक अनुभवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयुन्क्त िथा
बढु वामा प्रदे श लोकिेवा आयोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िुधार हुन निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दुरुस्ि
अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि योिना, कायिक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक वहिाब वववरण ियार गने नगरे को, लेखाङ्कन

िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनयतत्रण कमिोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको
पाइएको छ। स्थानीय िहमा लेखा ितमतिको गठन, कायिक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फर्छ्यौट िम्बतधी
स्पष्ट कायिववतध ििुम
ि ा हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औ ंल्याएका व्यहोराहरु िुधार गरी गि ववगिका बेरुिु
उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरे को िमेि दे न्खएन ।
िमय र िनशन्क्तको िीतमििाको बाविुद यथािम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको
तथयो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमुख िवहिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको
तथयो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ववत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार
र िेवा प्रवाहमा िुधार हुने अपेक्षा गरे को छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा िहयोग पुर्रयािउने स्थानीय िहका िबै पदातधकारी
िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा िं लग्न यि कायािलयका कमिचारीहरु िबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु ।
(टं कमन्ण शमाि, दं गाल)
२०७8 भार ४ गिे
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पत्र िं खयााः २०७८।७९
च.नं:.

२३१

तमतिाः२०७८।०५।०४

श्री प्रमूखज्यू,
घ्याङ्गलेख गाउँ पातलका
तितधुली ।
ववर्याः

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कैवफयि िवहिको राय
हामीले घ्याङ्गलेख गाउँ पातलका, तितधुलीको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीय वववरण र त्यििँग िम्बन्तधि आय ब्यय

वववरण िथा

लेखा वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरे का छौं ।
हाम्रो रायमा, यि प्रतिवेदनको कैवफयि िवहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्यले पाने अिर बाहेक, पेश भएको
२०७७ आर्ाढ ३२ मा िमाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीय वववरण र त्यििँग िम्बन्तधि आय ब्यय

वववरणले स्थानीय

िहिँग िम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्िम िारभूि रुपमा िवह िथा यथाथि अवस्था न्चत्रण गदिछ ।
कैवफयि िवहिको रायव्यक्त गने आधार

१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िाबिितनक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पुणि प्रयोग गरी ववत्तीय

वववरण ियार गरे को छै न ।

२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ९७ लाख ९६ हिार बेरुिू दे न्खएको छ । िोमध्ये अिुल गनुप
ि ने रु.२२ लाख ४६ हिार, प्रमाण कागिाि
पेश गनुप
ि ने रु.६४ लाख १८ हिार, तनयतमि गनुप
ि ने रु. ३ लाख ९ हिार र पेश्की बाँकी रु.१ करोड ८ लाख २३ हिार रहेको छ
।
३. लेखापरीक्षणमा दे न्खएका व्यहोराहरुका िम्बतधमा तमति २०७७।१२।१८ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिवक्रया पेश
नभएकोले लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा कायम दफाहरु िथा व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २९ यिैिाथ िं लग्न छ ।
४. आम्दानी िथा खचिको स्रे स्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरे कोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दावयत्व यकीन
हुने कुनै िानकारी खुलाएको छै न ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको िं ववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरे का नेपाल िरकारी
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीय वववरण ियार गने स्थानीय

िहिँग हामी स्वितत्र छौं । त्यिका लातग स्वीकृि आचार िं वहिा अनुिार हामीले काम गरे का छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरे का
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग पयािि र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कायािलय ववश्वस्ि छ ।
ववत्तीय वववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्िम्मेवारी
आतथिक कायिववतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन २०७६ र स्थातनय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानुन बमोन्िम िही
र यथाथि हुने गरी ववत्तीय वववरण ियार गने िथा िालिािी वा अतय गन्ल्िका कारण ववत्तीय वववरण िारभूि रुपमा गलि आँकडा रवहि

स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आतिररक तनयतत्रण प्रणाली लागु गने न्िम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कायिकाररणी,
पातलका प्रमूख र प्रमुख प्रशािवकय अतधकृि यि पातलकाको ववत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन् ।
ववत्तीय वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी
ववत्तीय प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतय गन्ल्ि िमेिका कारण िारभूि रुपमा गलि आँकडा रवहि रहेको होि् भतन उन्चि आश्वस्ििा
प्राि गरी राय िवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातय स्िरको
आश्वस्ििािम्म प्रदान गरे को हुतछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरे का नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान,
मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका
िालिािीितय वा अतय गन्ल्ि पत्ता लगाउने िक्ने तनन्श्चििा भने हुदैन । ववत्तीय वववरणका उपयोगकिािले िामातयिया गने आतथिक तनणियमा
नै फरक पानि िक्ने अवस्था दे न्खएका एउटै वा िमग्रिामा हुने ववशेर् वा िालिािीितय वा अतय गन्ल्िलाई िारभूि रुपमा गलि आँकडा
मातनएको छ ।

(ईतरप्रिाद आचायि)
नायव महालेखापरीक्षक
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घ्याङलेख गाउँपातलका, तितधुलीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
आतथिक वर्ि : २०७६/७७

पररचय – स्थानीय नेित्ृ वको ववकाि गदै स्थानीय शािन पद्धतिलाई िुदृढ गरी स्थानीय िहमा ववधावयकी, कायिकाररणी, र
तयावयक अभ्यािलाई िस्थागि गनि स्थानीय िरकारको िञ्चालन गने िमग्र उद्देश्य हातिल गनि २०७३।१२।०३ मा यि
पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय िरकारले िञ्चालन गने कायिमा िहकाररिा, िहअन्स्ित्व र िमतवयलाई प्रवद्धिन गनुि
र स्थानीय िरकारका काममा िनिहभातगिा, उत्तरदावयत्व र पारदन्शििा िुतनन्श्चि गरी नागररकलाई गुणस्िरीय िेवा प्रदान गनुि
पातलकाको उद्देश्य रहे को छ । तितधुली न्िल्ला न्स्थि यि पातलकाको वडा िं खया ५, गाउँ िभा िदस्य २८, िनिं खया
१३७६१

िना र

क्षेत्रफल

१६६।७७ वगि वकलोतमटर रहे को छ ।

क) स्थानीय िन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीय िं न्चि कोर् आय व्यय वहिाबको िं न्क्षि अवस्था तनम्न
बमोन्िम रहे को छ ।
वववरण

वटप्पणी

प्रािी (क+ख)
क.प्रािी (िं न्चिकोर्मा आम्दानी बाँतधने)
1100 कर

11

1300 अनुदान
िं घीय िरकार
प्रदे श िरकार

12
12

१४०० अतय रािस्व

ख. अतय प्रािी
कोर्हरु
धरौटी

ु ानी (ग+घ)
भक्त
ग. भ ुक्तानी (िं न्चि कोर्बाट)
21000 पाररश्रतमक/िुववधा
22000 मालिामान िथा िेवाको उपयोग
25000 िहायिा
26000 अनुदान
27000 िामान्िक िुरक्षा
28000 अतय खचि
31000 गैर ववन्त्तय िम्पिी/पूँन्िगि खचि

18
18
18
18
18
18
18

यि वर्िको रु.
आफैले गरे को

बिेट

बस्िुगि /िोझै

प्रािी/भुक्तानी

भुक्तानी

िम्मा

275409921.20

249391912.03

0.00

249391912.03

267652000.00

241633990.83

0.00

241633990.83

71536000.00

46442945.79

0.00

46442945.79

193546000.00

192069000.00

0.00

192069000.00

172069000.00

170592000.00

0.00

170592000.00

21477000.00

21477000.00

0.00

21477000.00

2570000.00

3122045.04

0.00

3122045.04

7757921.20

7757921.20

0.00

7757921.20

7757921.20

7757921.20

0.00

7757921.20

0.00

0.00

0.00

0.00

352537050.98

216997329.28

0.00

216997329.28

344779129.98

211359283.42

0.00

211359283.42

94016014.98

68384822.61

0.00

68384822.61

41479000.00

15632353.63

0.00

15632353.63

9959000.00

7720240.00

0.00

7720240.00

29161000.00

23998202.05

0.00

23998202.05

3998000.00

3148620.68

0.00

3148620.68

1700000.00

1221026.00

0.00

1221026.00

164466115.00

91254018.45

0.00

91254018.45

घ. अतय भुक्तानी

7757921.00

5638045.86

0.00

5638045.86

कोर्हरु

7757921.00

6070352.36

0.00

6070352.36

धरौटी

0.00

0.00

0.00

0.00

कट्टी रकम भुक्तानी/दान्खला गनि बाँकी

0.00

-432306.50

0.00

-432306.50

-77127129.78

32394582.75

0.00

32394582.75

92330290.98

0.00

92330290.98

-77127129.78

124724873.73

0.00

124724873.73

124724873.7
25116305.58

0.00
0.00

124724873.7
25116305.58

99608568.15

0.00

99608568.15

ङ. यो वर्िको बचि (तयुन)
च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम (अ.ल्या)

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च)
बैक िथा नगद बाँकी
तनकािा वफिाि रकमहरु/ट्रातिफर

24

श्रे स्िाअनुिार खुद बैंक बाँकी रकम
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ख) कोर् िथा ले खा तनयतत्रक कायािलय िथा प्रदे श लेखा ईकाइ कायािलयबाट भ ुक्तानी आदे श माफिि िम्बतधीिलाई िोझै
भ ुक्तानी भएको िर पातलकाको िं न्चिकोर्मा आम्दानी नबाँतधएका कोरोबारहरु
शीर्िक
प्रदे श पूवािधार ववकाि कायिक्रम
स्थानीय पूवािधार िाझेदारी कायिक्रम
िामान्िक िूरक्षा कायिक्रम
राष्ट्रीय पररचयपत्र िथा पन्तिकरण चालु
राष्ट्रीय

पररचयपत्र

पुन्िगि

िथा

पन्तिकरण

वावर्िक बिेट

तनकािा

खचि

खचि मध्ये पेस्की

7459000.00
4000000.00
32511000.00
1302000.00

2309850.00
4000000.00
32029400.00
776760.00

2309850.00
4000000.00
32029400.00
776760.00

00.00
00.00
00.00
00.00

206000.00

205993.00

205993.00

00.00

10000.00
864864.00
617760.00

00.00
864864.00
617760.00

00.00
864864.00
617760.00

00.00
00.00
00.00
00.00

राष्ट्रीय मवहला उत्थान कायिक्रम
और्तध उपचार
िं न्चि ववदा

िम्मा रु.

46970624.00

40804627.00

40804627.00

ग) धरौटी िथा पातलकामा रहेका अतय कोर्हरु
न्शर्िक
धरौटी
कमिचारी कल्याण कोर्

गि वर्िको न्िम्मेवारी रु.

यि वर्िको आम्दानी रु.

िम्मा रु.

खचि रु.

बाँकी रु.

1114590.00

1443772.00

2558362.00

745995.00

1812367.00

500000.00

722755.00

1222755.00

00.00

1222755.00

िम्मा रु.

घ) रािस्व
क्र.िं .

शीर्िक नं.

लगि हिबली िमेि

अिुली रु.

दान्खला रु.

3199725.00

3199725.00

बाँकी रु.

रु.
1

१५११२

3199725.00

०

०

ले खापरीक्षणबाट दे न्खएको व्यहोराहरु
दफा

भौ.नं., तमति र ब्यहोरा

बेरुिू रकम

लेखापरीक्षणको क्रममा बि भाडा रु.१५००, भत्ता रु.५३८१६।५० िमेि रु.५५५३१६।५० अिुल भई
िम्बतधीि खािामा दान्खला भएको छ ।
1.

ले खा ढाँचाको प्रयोग नभएको – नेपालको िं ववधानको धारा २४१ मा नेपालको िरकारी लेखाको लेखापरीक्षण
महालेखापरीक्षकले गने र यिरी लेखा परीक्षण गररने लेखा िं घीय कानून बमोन्िम महालेखापरीक्षकले िोकेको

ढाँचामा रान्खने व्यवस्था छ । त्यिैगरी आतथिक कायिववतध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ र अतिर
िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा िमेि
स्थानीय िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनयतत्रक कायािलयको तिफररिमा महालेखापरीक्षक बाट

स्वीकृि भएबमोन्िमको ढाँचामा राख्नु पने व्यवस्था छ । िोही अनुिार एकीकृि आतथिक िं केि िथा वतगिकरण
२०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल िाविितनक क्षेत्र लेखामान (नेपिाि) बमोन्िमका फारामहरु तमति

२०७५।८।१० मा िं घ िथा प्रदे श र स्थानीय िह गरी दुई िमूहका फारामहरु आ.व. २०७५।७६ दे न्ख

लागू गने उद्देश्यले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । िि अनुिार १४२
प्रकारका फाराम ववकाि भएकोमा ७९ नयाँ फारामहरु र ६३ पररमान्ििि फाराम ववकाि भएको अवश्था छ
। उपयुक्त
ि
अनुिारको ववत्तीय प्रतिवेदमा प्रािी भुक्तानी वहिाव, िरकारी आम्दानी र खचि कारोबारको बिेट
िुलनात्मक प्रतिवेदनलाई पुवष्ट गने गरी ववतभन्न लेखा वटप्पणीहरु िस्िै िं न्ञ्चि कोर्को अवस्था, आतिररक
रािस्व, िं घीय िरकार र प्रदे श िरकारबाट प्राि अनुदान, ऋण प्रािी िथा िाँवा व्याि भुक्तानी न्स्थति, वविरण
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दफा

भौ.नं., तमति र ब्यहोरा

बेरुिू रकम

गनि बाँकी रािस्वको वववरण, धरौटी िथा कोर्हरु, िं घीय िरकार प्रदे श िरकार वा िस्थाका कायिक्रम खचि,
िोझै भुक्तानी र वस्िुगि िहायिा, िन्ञ्चि कोर्बाट भएका खचि भुक्तानी, आयोिना र कायिमा खचि (िशिि
अनुदान), भुक्तानी ददन बाँकीको वववरण, वफिाि ददन बाँकी अनुदान, वफिाि तलन बाँकी अनुदान, पेश्की बैंक
िथा नगद बाँकी र अतय िम्पन्त्तहरु िस्िा लेखा वटप्पणीहरुको व्यवस्था गरे को छ । यो वर्ि यि पातलकाले

उपयुक्त
ि
ढाँचाको पूणि अनुशरण गरी ववत्तीय प्रतिवेदन ियार गरे को छै न । स्वीकृि ढाँचामा लेखा राख्ने र
खुलािा िथा वटप्पणी िवहिको प्रतिवेदन गने व्यवस्था कायाितवयन हुन ु पदिछ ।
ववत्तीय वववरण ववश्लेर्ण
2.

ववत्तीय वववरण – स्थानीय िरकार िं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलका िथा पातलकाले प्रत्येक
वर्िको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कायम गरी आय र
व्ययको वहिाव राख्नुपदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीय अनुिार पातलका िथा पातलकाले आफ्नो
आतथिक कायि प्रणलीको व्यवस्थापन गनुप
ि दिछ । यि िम्बतधमा दे न्खएका व्यहोरा दे हाय बमोन्िम छन्
•

गि आतथिक वर्िको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा िं न्चि कोर्को मौज्दाि रु.९२३३०२९०।९८ रहेकोमा
म.ले.प.फा.नं.२७२ मा रु.९५८४१९८३।७५ दे खाएकोले रु.३५११६९२।७७ िमायोिन गररएको
छ ।

•

स्थानीय िहले िं न्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी यि वर्ि प्राि रकम र िं न्चि कोर्वाट भएको खचि
स्पष्ट दे न्खने गरी खािा राखेको छै न ।

•

लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी वकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहे को कारण स्थानीय िहले
पेश गरे को आय–व्यय वववरण यथाथि मान्न िक्ने अवस्था छै न ।

•

पातलका भवन तनमािण कायिको गि ववगिको पेश्की रकम रु.१३००००० िमायोिनको गोश्वरा भौचर
ु नेमा बिेट खचि भई पेश्की बराबरको रकम अतय कट्ट िफि
ियार गदाि पेश्की िमायोिन उल्लेख हुनप
िनाईएकोमा म.ले.प.फा.२७२ मा उक्त रकम िमायोिन गररएको छ ।

•

म.ले.प.फा.नं.२७२ को अनुिून्च २१ अनुिार िं घीय िरकारिफि रु.१७०८३४२०।२९ र प्रदे शिफि
रु.३९३२८८५।२९ िमेि रु.२१०१६३०५।५८ तनकािा वफिाि गरे कोले िोही अनुिार वहिाब
िमायोिन गररएको ।

•

स्थानीय िहले बैंक िमायोिन वहिाब खािा राखेको छै न । ििबाट स्थानीय िहको अिार मिातिको
बैंक मौज्दाि र श्रे स्िाको मौज्दाि रु.२८२१।१८ ले फरक दे न्खएको छ ।

•

स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल िरकारले तनधािरण गरे बमोन्िमको
आय र व्ययको वगीकरण िथा खचि शीर्िक िम्बतधी व्यवस्था अवलम्बन गनुप
ि ने िथा तनयम ७६(२) मा
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्िमको ढाँचामा लेखा राख्नुपने व्यवस्था गरे कोमा यि पातलकाले

२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचाको पूणि अनुशरण गरी
लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गरे को पाईएन ।
त्यिैले िोकेबमोन्िमका ववत्तीय वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िववक

न्स्थति दे न्खने गरी लेखांकन गनुप
ि दिछ ।
3.

नगद मौज्दाि – पातलकाले पेश गरे को ववत्तीय वववरण अनुिार आतथिक वर्िको अतिमा रु.२८२१।१८ नगद
मौज्दाि दे न्खतछ । उक्त रकम पातलका िं न्चिकोर् दन्खला गरे को प्रमाण पेश हुनपु ने रु.

4.

२८३१।१८

दान्खला बाँकी कर – पातलकाले पेश गरे को आतथिक वववरण अनुिार २०७७ बर्ाढ मिाति िम्म को ववतभन्न
भुक्तानीमा कट्टी भएको रु.४३२३०६।५० अतग्रम कर दान्खला गनि बाँकी रहे को छ । उक्त रकम िम्बतधीि
खािामा दान्खला भएको प्रमाण पेश हुनपु ने रु.
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5.

आतिररक तनयतत्रण प्रणालीाः स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक तनयतत्रण
प्रणाली ियार गरर लागु गनुप
ि नेमा लागु गरे को पाईएन। यि िम्वतधमा दे न्खएका अतय व्यहोराहरु िपन्शल
वमोन्िम रहेका छन ।
• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुिार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभुि िथयांक
िं कलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुप
ि ने िो गरे को पाईएन ।

ु ी २११ वमोन्िम ढाँचामा
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनुिच
वावर्िक प्रतिवेदन ियार गरे को पाईएन ।
• पातलकाले कायिक्रमगि िथा योिनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट यि वर्ि िं चातलि
कायिक्रम िथा योिनाको कायाितयवयन र िेवा प्रवाह िमेिको वावर्िक कायिक्रम अनुिारको प्रगति ियार
गरे को पाईएन।
• रािस्व िं कलन िम्बतधमा िुचना प्रतबतधको प्रयोग गरी िबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफिि गने गरे को
दे न्खएन ।
• अतिर िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्िम मध्यकालीन खचि िं रचना ियार
गनुप
ि नेमा पातलकाले िो बमोन्िम मध्यकालीन खचिको िं रचना ियार गरे को पाईएन ।
• स्थानीय िरकार िं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेत्रतभत्रका ववर्यमा
स्थानीयस्िरको ववकािका लातग आवतधक, वावर्िक, रणनीतिगि ववर्य क्षेत्रगि मध्यकालीन िथा
दीघिकालीन ववकाि योिना ियार गरी कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन ।
• स्थातनय िहले आफ्नो क्षेत्रमा कायाितवयन हुने आयोिनाको तबश्लेर्ण गरी िम्भाब्य आयोिनाको बैंक खडा
गरे को दे न्खएन ।

• ददगो तबकाि योिना (२०१५-३०) लाई कायाितवयन गने ितदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने र
मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोवक मुल्याङ्कन गने कायि भएको दे न्खएन ।

• पातलकाले न्ितिी िामानको एकीकृि वववरण िथा िहायक न्ितिी खािा अध्यावतधक नगरी वडा कायािलय
िथा ववतभन्न िं घ िं स्थालाई वविरण गरे को पाईयो ।
• वडा कायािलयमा रहे का न्ितिी िामान िवहिको अतभलेख दे न्खने गरी पातलकाको मूल न्ितिी खािा
अध्यावतधक गरे को पाईएन ।
• न्ितिी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुिार ववतभन्न मालिामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरे को
पाईएन ।
• मुल्य अतभवृवद्ध कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठे क्का िम्झौिा र कर भुक्तानीको िानकारी
िम्वन्तधि आतिररक रािस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मात्र ददएको िथा इ टीतडएि
नगरे को पाइयो।
• ववल भपािइहरुमा तिलतिलेवार नम्वर रान्ख कायािलय प्रमुखले िोकेको कमिचारीले भुक्तानी भएको िनाउने
छाप िमेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुप
ि नेमा आंन्शक मात्र गरे को छ ।

• िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ ले वावर्िक १० करोड भतदा बढीको खररद गदाि गुरु
योिना र तनयम ८ ले वावर्िक १० लाख भतदा बढीको खररद गदाि वावर्िक खररद योिना बनाउनु पनेमा
पातलकाले यो वर्ि पुिीगि न्शर्िकबाट रु.९ करोड २५ लाख ५४ हिारको पूँिीगि खचि गरे कमा खररद
योिना बनाएको पाईएन।
• ठे क्काहरुको ववस्िृि वववरण दे न्खने गरी ठे क्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतिी खािा राखेको पाईएन।
•

तनमािण कायिको लातग स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.५०३ अनुिारको ढाँचामा नापी वकिाब नराखी कम्प्युटरबाट
ियार गरे को लुििीटमा नापी वववरण उल्लेख गरी खचि लेख्ने गरे को पाईयो ।
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स्थानीय िहले तनमािण व्यविायी िथा उपभोक्ता ितमति माफिि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा प्रयोग
हुने िामानको गुणस्िर परीक्षण गरे को पाइएन ।

• रु. २५ हिार भतदा बढीको रकम चेकमाफिि भुक्तानी गनुप
ि नेमा वकिपय कारोबारहरु कमिचारीले पेश्की
तलई भरपाई गराउने गरे को पायईयो ।
• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुिार िाविितनक खररद तनयमावली वनाई
लागु गनि िक्ने व्यवस्था भएकोमा िाविितनक खररद तनयमावली वनाएको पाईएन ।
• िाविितनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अनुिार यि वर्ि कायििम्पन्न भएका आयोिना िथा
कायिक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुप
ि नेमा गरे को पाईएन ।
• िं स्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट िं चालन भएका ववतभन्न योिना तनमािण कायि गनि िम्झौिा
गठन गरे का उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुिार मातयिा प्राि हुने गरी दिाि गरे को पाइएन
।

• पातलकाले आयोिना।कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता ितमतिको िफि बाट नगद लागि िहभातगिा िुट्ने
आयोिनालाई प्राथतमकिा ददनुपनेमा िो नगरे को र लागि िहभातगिा िवहिका लागि अनुमान ियार गरे को
दे न्खएन ।
• िञ्चातलि योिनाको िूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका िाथै उपभोक्ताको योगदान

ु ाई र िाविितनक
र कायििम्पादन लगायिका ववर्यमा स्पष्ट गरी िरोकारवाला िवहिको िाविितनक िुनव
परीक्षणलाई अतनवायि गनुि गराउनु पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन।

• िाविितनक तनकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको िही िदुपयोग भए नभएको एकीन गनि अनुदान
उपलब्ध गराउने तनकायले िमय िमयमा अनुगमन गनुप
ि दिछ । िर पातलकाले स्वास्थय कृवर्, पशु, शैन्क्षक

िेवा, िामान खररदमा अनुदान उपलब्ध गराएकोमा उक्त अनुदानको िवह िदुपयोग भए नभएको िम्बतधमा
अनुगमन िथा िोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरे को छै न । िाथै अनुदान िम्बतधमा स्थानीय अनुदान नीति
िय गरे को छै न ।
• स्थानीय िरकार िं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोन्िम अतभलेख िथा श्रोि नक्िांकन गरे को
पाईएन् ।

• वािावरणको िं रक्षणको एवककृि ददघिकालीन योिना ियार गरे को पाइएन ।
• िुशािन व्यवस्थापन िथा िञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनुिार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि िेवाहरुको
कायाितवयन न्स्थिी अनुगमन गनि अनुगमन िं यतत्र िय गरे को पाईएन ।
• तनिामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्िम िलवव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता
भुक्तानी गनुप
ि नेमा कायािलयले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब भत्ता खचि लेखेको पाईयो ।

• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुिार स्थानीय िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र
तभत्रका ववर्यमा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनयम तनदे न्शका, कायिववतध र मापदण्ड बनाउनुपनेमा यि
पातलकाले हालिम्म १२ ऐन, ४ तनयमावली, ३३ कायिववतध ५ तनदे न्शका र ३ नम्िि िमेि ४७ कानुन
एवं कायिववतध तनमािण गरी कायाितयनमा ल्याएको छ ।
ििथि पातलकाले आतिररक तनयतत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीय बनाइ िेवा
प्रवाह िुदृढ बनाउने िफि ध्यान ददनुपने दे न्खतछ ।
योिना ििुम
ि ा, बिेट िथा कायिक्रम
6.

ँ ीगि खचि - आतथिक कायिववतध तनयमावली, २०६४ को तनयम
चौमातिक पूि

२३ बमोन्िम स्वीकृि भएको

कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्िम चौमातिक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुप
ि ने र चौमातिक कायिलक्ष्य िथा
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कयिक्रम बमोन्िम कायििम्पादन िम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुप
ि ने व्यवस्था छ । कायािलयले उपलव्ध
गराएको वववरण अनुिार चौमातिक पुन्िगि खचिको न्स्थति दे हाय बमोन्िम छ ।
ति.नं.
१

चौमातिक खचि (रु.हिारमा)

ँ ीगि खचि
पूि

कुल खचि

शीर्िक
गा.पा. पूँिीगि

९१६५४

खचि प्रतिशि

आर्ाढ
मवहनाको

प्रथम

दोस्रो

चौमातिक

चौमातिक

१४३९०

२१५२२

५५७४२

४३३१०

१५।७०

२३।४८

६०।८२

४७।२६

िेिोचौमातिक

मात्र खचि

उपरोक्त वववरण अनुिार पातलकाले िेस्रो चौमातिकमा कुल बिेट खचिको ६०।८२ प्रतिशि खचि गरे को छ
। ििमध्ये अिार मवहनामा मात्र ४७।२६ प्रतिशि खचि गरे को छ । ििथि आतथिक वर्िको अतिमा काम
गराउँ दा कामको गुणस्िरमा अिर पने दे न्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्ाढमा खचि गने
पररपाटीमा तनयतत्रण गनुप
ि दिछ ।
7.

क्षेत्रगि बिेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, िमानुपातिक र ददगो ववकािका क्षेत्रगि रुपमा िमानुपातिक
बिेट ववतनयोिन गरी खचि गनुप
ि ने हुतछ । यि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बिेट र खचिको न्स्थति
दे हायअनुिार रहे को दे न्खतछ ।
मुखय क्षेत्र

वावर्िक विेट

खचि रकम

कुल खचि मध्ये
प्रतिशि

आतथिक ववकाि

33365000

10243791

4.55

िामान्िक क्षेत्र

134330921

99869987

44.39

पूवािधार ववकाि क्षेत्र

119424129

75701933

33.65

वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापन

7757921

6070352

कायि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि

59615000

33115149

354492971

225001212

िम्मा
8.

2.70
14.72
100.00

खचि ववश्लेर्ण – पातलकाको ववत्तीय प्रतिवेदन अनुिार यि बर्ि आतिररक श्रोिबाट रु.३१२२०४५।०४
(मालपोिबाट प्राि रन्िष्ट्रेशन शुल्क र वन रोयल्टी िमेि), रािस्व बाँडफाँड रु.४६४४२९४५।७९ र
अनुदानबाट रु.१९२०६९००० िमेि पातलकाको िैन्चिकोर्को आम्दानी रु.२४१६३३९९०।८३ भएकोमा
पातलका

चालुिफि

रु.१२०१०५२६४।९७

र

पून्ँ िगििफि

रु.९१२५४०१८।४५

िमेि

रु.२११३५९२८३।४२ खचि भएको छ । यि िम्बतधी दे न्खएका व्यहोराहरु दे हायअनुिार रहेका छन् –
• पातलकाको कुल आम्दानीको िुलनामा रािश्व बाँडफाड १९।२२ प्रतिशि, आतिरीक श्रोि १।२९ प्रतिशि
र अतय अनुदानको वहस्िा ७९।४९ प्रतिशि रहेको छ ।

ँ ीगििफि ४३।१७
• पातलकाको यि बर्िको कुल बिेट खचिको िुलनामा चालुिफि ५६।८३ प्रतिशि र पुि
प्रतिशि रहे को छ ।

• कुल चालुखचिमध्ये पाररश्रतमक िथा िुववधामा रु.६८३८४८२२।६१ अथािि आतिरीक आयको िुलनामा
२१९०।३९ प्रतिशि रहे को दे न्खतछ ।
• यिवर्ि पदातधकारी िुववधिफि रु.२७०९५६१।५७, िवारी िाधन ममििमा रु.१३०४१७१।७०, भ्रमण,
िभा िं चालन िथा ववववधिफि रु.४९०७०६६।३३, ईतधन, मिलतद िथा कायािलय िं चालनिफि
रु.३३२९२२०।१७, िेवा परामशििफि रु.१८९९१७७ िमेि रु.१४१४९१९६।८० िुन आतिरीक
आयको

१८१।१९ प्रतिशि हुन आउछ ।
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यिबाट पातलकाको आतिररक आयको िुलना अतधक रकम प्रशाितनक प्रयोिनमा खचि भएको दे न्खतछ
। ििथि पातलकाले आतिरीक आयको दायारा फरकीलो बनाउने िथा प्रशाितनक खचि तनयतत्रण गनुप
ि ने
दे न्खतछ । त्यिैगरी िं घ िथा प्रदे श िरकारबाट प्राि अनुदान र रािस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा
तबकाि तनमािण प्रयोिनमा पररचालन गनेिफि ध्यान ददनुपदिछ ।
9.

तयायीक ितमति

–

स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे न्ख ५३ िम्म अतधकार क्षेत्र िथा

तयाय िम्पादन प्रवक्रयाको व्यवस्था गरे को छ । ितमतिमा परे को उिुरीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा

वववाद दिाि भएको ३ मवहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनुिार यि वर्ि
१४ वववाद दिाि भएकोमा ८ वटा मात्र फछ्र्यौट भई ६ बाँकी दे न्खतछ । तयाय िम्पादन प्रवक्रयालाई ऐनले
िोकेको म्यादतभत्र फछ्र्यौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपदिछ ।
िं गठन िथा कमिचारी ब्यवस्थापन
10.

कल्याण कोर् – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्िम स्थानीय िहले स्थानीय
िेवाका आफ्नो दरबतदीमा कायिरि प्रत्येक कमिचारीले खाईपाई आएको मातिक िलबबाट १० प्रतिशि रकम
कट्टा गरी िो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी िम्मा गनुप
ि ने व्यवस्था छ । गि वर्िको बाँकी
रकम रु.५ लाख मा पातलकाले यि वर्ि पातलका चालुिफिबाट कमिचारी कल्याण कोर्मा रु.७२२७५५ िमेि
रु.१२२२७५५ िम्मा गरे को छ । िर उक्त कोर्को िं चालन िम्बतधी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको
व्यवस्था भएको दे न्खएन । कानूनको व्यवस्था गरी कमिचारी कल्याण कोर्लाई व्यवन्स्थि गररनुपदिछ ।

11.

कमिचारी करार – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार

क्षेत्र र कायिबोझको ववश्लेर्ण गरी िं गठन िथा व्यवस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको

लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुप
ि ने र अस्थायी दरबतदी िृिना गनि निवकने
व्यवस्था छ । पातलकाले स्वीकृि दरवतदी तभत्रका पदमा २८ िना कमिचारीहरु करारमा राखी
रु.७५५६७७०/ खचि लेखेको छ ।
12.

मुच ुल्का उठाएको बैठक भत्तानी – कायािलय िमयमा

कमिचारीले बैठक भत्ता पाउने ब्यबस्था नरहेकोले

टे तडर खोल्दा िथा मुच ुल्का उठाउदा दे हाए बमोन्िम भूक्तातन भएको भत्ता मध्ये रु.६२०० भएको छ भने
तनम्नानुिार बाँकी रकम अिुल गरी दान्खला हुनपु ने रु.....
गो भौ नं

नाम

बैठक िं खया

दर

िम्मा रकम

१२५/०७७/३/९

िगि ब भोलन

२

१६००

३२००

१२५/०७७/३/९

ु ार
दुगाि दे वी िुनव

१

१६००

१६००

१२५/०७७/३/९

महेतर यादब

२

१६००

३२००

१२५/०७७/३/९

िुरेतर कुमार स्याङ्गिान

१

१६००

१६००

१२५/०७७/३/९

वकशोर वाईवा

१

१६००

१६००

१२५/०७७/३/९

िुददप कुमार थापा

१

१२००

१२००

१२५/०७७/३/९

प्रकाश खतिवडा

१

१२००

१२००

१२५/०७७/३/९

भरि िंग थापा

१

१२००

१२००

७४/०७६/१०/१३

ितिोि नेपाली

३

१५००

४५००

७४/०७६/१०/१३

वकशोर वाईवा

३

१५००

४५००

७४/०७६/१०/१३

ददतलप कुमार शाह

३

१५००

४५००

७४/०७६/१०/१३

हेम ववक्रम चौहान

३

१५००

४५००

७४/०७६/१०/१३

भरि िंग थापा

३

१५००

४५००

१९७/७७/३/२१

िगि ब भोलन

२

१०००

२०००

१९७/७७/३/२१

ु ार
दुगाि दे वी िुनव

२

१०००

२०००

१९७/७७/३/२१

प्रकाश खतिवडा

१

१०००

१०००
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१९७/७७/३/२१

भरि िंग थापा

१

१०००

१०००

१९७/७७/३/२१

िुददप कुमार थापा

२

१०००

२०००

१९७/७७/३/२१

िुरेतर कुमार स्याङ्गिान

२

१०००

२०००

१९७/७७/३/२१

पुष्पराि दुवाडी

१

१०००

१०००

१९७/७७/३/२१

भीम ब के िी

२

१०००

२०००

१९७/७७/३/२१

वकशोर कुमार वाईवा

१

१०००

१०००

िम्मा

13.

ममिि आदे श

5१३00

पातलकाले कुनै पतन मालिामानको ममिि गदाि कायिलय िथा खचि लेख्ने पदातधकारीबाट ममिि

गने आदे श तलई गनुप
ि ने व्यवस्था छ । िाथै मालिामान िथा िवारी िाधन ममिि गदाि प्रयोग हुने िामानहरु
न्ितिी दान्खला गनेपदिछ । पातलकाले गाडी ममिि गदाि ममिि आदे श र िामान खररद गरी ममिि गदाि उक्त

िामानको दान्खला िमेि गनुि पने हुतछ िर पातलकाले ववतभन्न तमतिमा ममिि गदाि ममिि आदे श तलएको दे न्खएन
। यिमा िुधार हुनपु दिछ ।
गो भौ नं

वववरण

रकम

१४७/०७७/२/२९

टायर लगायिका िामान खररद

४२८८७४

१८९/०७७/२/२९

टायर लगायिका िामान खररद

१२७३७०

२५६/०७७/३/३०

टायर लगायिका िामान खररद

३४४००

िम्मा
14.

५९०६४४

अनुत्पादक खचि – िाबिितनक श्रोिको उपयोग गदाि अतधकिम प्रतिफल िुतनन्श्चि हुने गरी खचि गनुप
ि नेमा यि
पातलकाले दे हाय बमोन्िमका अनुत्पादक प्रयोिनमा रु. १८९४२०/ खचि गरे को दे न्खतछ ।
ति.नं.

भ ुक्तानी पाउने िं स्थाको नाम

प्रयोिन

रकम

१

यम कुमारी दमाई वडा नं २

िीि पवि

१५०००

२

िानुनानी लामा वडा नं १

िीि पवि

१४४२०

३

वहमाली माया वव क वडा नं ३

िीि पवि

१५०००

४

चक्र ब पाख्रीन वडा नं ४

िीि पवि

१५०००

५

िेिी कतमनी वडा नं ५

िीि पवि

१५०००

६

उत्तर कुमार वाईवा

ल्होिार पवि

११५०००

िम्मा

१८९४२०

यस्िो खचिमा तमिव्यवयिा कायम गनुि पदिछ ।
15.

करार कमिचारीलाई महं गी भत्ता िामातय प्रशािन मतत्रालयको च.नं.२१७ तमति २०७४।०१।२५ को
पररपत्र अनुिार करार िेवमा कायिरि कमिचारीहरुले महं गी भत्त पाउने दे न्खदै न । पातलकाले उक्त व्यवस्था
ववपररि ७ िना करार कमिचाररलाई मातिक २००० का दरले महङ्गी भत्ता भूक्तातन ददएको छ । उक्त रकम
अिुल हुनपु ने दे न्खएको रु.....
ति नं

नाम

महं तग भत्ता रकम

१

तमलन पुलामी

२४०००

२

रुपनारायण श्रे ष्ठ

२४०००

३

ववक्रम तथङ

२४०००

४

िुदीप थापा

२४०००

५

क्षमा दोिे लामा

२४०००

६

ु ार
पवन िुनव

२४०००

७

िूयि वहादुर वाईवा

२४०००
िम्मा

१६८०००
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16.

ववववध खचि – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्िम व्ययको बिेट अनुमान आतिररक आयको
पररतधतभत्र रही औन्चत्यिाको आधारमा ववववध खचि गनुप
ि ने व्यवस्था छ । यि स्थानीय िहले यो वर्ि
ववववधिफि मात्र रु.२५४८७८४।३३ र िभा िं चालनिफि रु.१२१७०० खचि गरे को छ । यस्िो खचिमा
तमिव्यवयिा कायम गनुि पदिछ ।
पदातधकारी िुववधा

17.

पदातधकारी िुववधा – स्थानीय िहका पदातधकारी िथा िदस्यको िुववधा िम्वतधी ऐन, २०७५ को दफा ३
मा स्थानीय िहका पदातधकारी िदस्य र िभाको िदस्यले आपूm तनवािन्चि भई अनुिूची–२ बमोन्िम पद िथा

गोपनीयिाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शुरु गरे को तमतिबाट मातिक िुववधा बापि पाउने
व्यवस्था गरे कोमा िम्मानीि िवोच्च अदािलको आदे शले २०७६ कातििक १ गिे बाट लागू हुने गरी उक्त
िुववधाहरु खारे ि गरे को छ । ििअनुिार बागमिी प्रदे श िरकारले प्रथम िं शोधन गरी २०७७ बैशाख ३
मा रािपत्रमा प्रकाशन गरे को उक्त पदातधकारी िुववधा िम्बतधी ऐनको अनूिून्च १ मा उल्लेख भएको
िुववधामात्र ददन तमल्ने दे न्खतछ । पातलकाले पदातधकारीको मातिक पाररश्रतमक िुववधामा २०७६।०४।०१
दे न्ख २०७६ अिोि मिाति िम्मको रु. ९९७५००/ खचि लेखेको छ भने ििपश्चाि िं शोतधि प्रदे श कानुन
अनुिार िुववधका ददएको दे न्खतछ ।
18.

पदातधकारी थप िुववधा – बागमिी प्रदे श अतिगिि स्थानीय िहका स्थानीय िहका पदातधकारी िथा िदस्यले
पाउने िुववधाका िम्वतधमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पवहलो िं शोधन िमेि) को दफा ३ (क)

(१) मा स्थानीय िअका पदातधकारीहरुले अनूिूची १ मा उल्लेख भएका िूववधा मात्र पाउने उल्लेख छ ।
िाथै िोही ऐनको दफा १२ ले पदातधकारी, िदस्य िथा िभाका िदस्यको लातग कुनै िुववधा तनधािरण गनुप
ि दाि
यि ऐनमा िोकीएको िुववधालाई अतधकिम् मानेर आफ्नो अतधकार क्षेत्र तभत्र रहेर आतथिक स्रोि िथा क्षमिाका
आधारमा तनधािरण गनि िक्ने व्यवस्था गरे को छ । ििअनुिार पदातधकारीहरुलाई पोशाक वापिको रकम

भुक्तानी ददन तमल्ने दे न्खदै न ् । यि स्थानीय िहले पदातधकारीहरुलाई पोशाक वापि रु. २७९९४०/ खचि
लेखेको छ । कानूनमा व्यवस्था नभएको उक्त रकम अिुल गनुप
ि ने रु.
19.

२७९९४०

स्वकीय िन्चव र िल्लाहकार – बागमिी प्रदे श अतिगिि स्थानीय िहका पदातधकारी िथा िदस्यहरुको
िुववधा िम्बतधी ऐन, २०७५(पवहलो िं शोधन िमेि) मा यि प्रदे शमा स्थानीय िहका प्रमुख िथा उपप्रमुखले
स्वकीय िन्चव राख्न पाउने व्यवस्था गरे को छै न। त्यिैगरी स्थानीय िरकार िं चालन ऐन, २०७४ को दफा
८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनि नहुने उल्लेख छ । िर गाउँ प्रमुखको

स्वकीय िन्चवका रुपमा िहायक स्िर िलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी श्री रािेश लोलाई तनयुक्त गरी मातिक
रु. २३०००/ का दरले भुक्तानी गरे को तनयतमि नदे न्खएको रु.
20.

एउटा मात्र

िुववधा पाउने – बागमिी प्रदे श अतिगिि स्थानीय िहका पदातधकारी िथा िदस्यले पाउने

िुववधाका िम्वतधमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५(पवहलो िं शोधन िमेि) को दफा ८ अनुिार िरकारी
कोर्बाट तनवृत्तभरण पाएको व्यन्क्त पदातधकारीमा तनवािन्चि वा मनोनयन भएमा तनवृत्तभरण वा यि ऐन
बमोन्िमको मातिक िुववधा मध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था छ । िर गाउँ पातलको उपाध्यक्षिं गको
छलफलको क्रममा तनि स्वयम् न्शक्षक बाट अबकाि भएको बुन्झएको र तनिको नाममा आ ब ०७६/७७
मा पातलकाबाट रु. ४१८२००/ खचि लेखेको छ । िाथै उपाध्यक्षले दोहोरो पनेगरी यि प्रकारको िुववधा

तलए नतलएको स्वघोर्णािमेि िं लग्न गरे को पाईएन।त्यिैले यि ववर्यमा पातलकाले यवकन गरी आबश्यक
कारबाही गनुप
ि दिछ।
21.

िोझै खररद – िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तितमि नहुने गरी खररद
गनुप
ि ने व्यवस्था छ । त्यस्िै िाविितनक खररद तनयमावलीमा रु.५ लाखिम्मको खररद कायि िोझै गनि िवकने,

12

३०९०००

दफा

भौ.नं., तमति र ब्यहोरा

बेरुिू रकम

रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबतदी दरभाउपत्रबाट र िोभतदा मातथ बोलपत्रको माध्यमबाट
खररद गने व्यवस्था छ । त्यस्िै िोझै खररद कायि गदाि एक आतथिक वर्िमा िीमाभतदा बढीको खररद गनि
नहुने एवं एउटा आपूतििकिाििंग एक पटकभतदा बढी िोझै खररद गनि नहुने उल्लेख छ । पातलकाहरुले यो
वर्ि चालु वकतिमका वस्िु वा िेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ववतध नअपनाइ ववतभन्न तमतिमा रु.१०६७०००
को कायािलय िामाग्री िोझै खररद गरे को छ । कमिचारी िं खया र प्रशाितनक कायिमा हुने वृवद्धिँगै कायािलय
िम्वतधी खचिमािमेि वढोत्तरी हुदै िानेभएकोले यस्िा खररद प्रतिस्पधात्मक बनाउनु पदिछ ।
कर दस्िुर एवं आतिररक आय
22.

रािस्व अनुमान िथा अिुलीाः गाउँ पातलकाले यो वर्ि आतिररक श्रोिबाट रू. ३००००००।–रािस्व िं कलन
हुने अनुमान गरे कोमा रू. १४४६७५४।७६ िं कलन गरे कोले रु.१५५३२४५।२४ (अनुमानको िुलनामा
५१।७७ प्रतिशि) घटी रािस्व िं कलन भएको छ। करको दायरा वढाउने र अिुली प्रकृया प्रभावकारी
वनाई रािस्व िं कलन वढाउनु पदिछ।
शीर्िक

अनुमान

भुतमकर/मालपोि
घरवहाल कर
तनकाति
व्याविाय रन्िष्ट्रेशन दस्िुर
तयावयक दण्ड, िररवाना र िफि िथा िेवा शुल्क
ब्यको लोडर भाडा
िहकारी दिाि शुल्क
अतय आय

23.

अिुली

150000
80000
175000
500000
1600000
200000
5000
290000
3000000

प्रतिशि

309241.44
37213.32
10900
60600
530640
440610
44000
13550
1446754.76

206.16
46.52
6.23
12.12
33.17
220.31
880.00
4.67
48.23

नगदी आम्दानीाः गाउँ पातलकाले यो बर्ि नगदी रतिद िथा मालपोि रतिद ठे ली बाट िम्पन्त्तकर, तिफाररश
दस्िुर लगायि ववतभन्न न्शर्िकमा आम्दानी गरे को छ । उक्त आम्दानी कारोबार गदाि दे हाय अनुिार गरे को
पाइयोाः

24.

रतिद ठे लीको प्रयोगाः गाउँ पातलकाले छपाईबाट प्राि भएको आम्दानी गदाि प्रयोग गररने नगदी रतिद ठे ली के

कति वविरण भयो र वविरण भएका रतिदबाट प्राि आम्दानी िमयमै दान्खला गरे को प्रमाणिमेि िम्लग्न गरी
नगदी रिीद कायािलयले वफिाि तलनु पदिछ। पातलकाले यो वर्िको कर िं कलन गनि ववगि वर्ि िारी गरे का
रतिदिमेि प्रयोग गरे को दे न्खयो। रतिद तनयतत्रण खािामा ियार गरे को भएिा पतन व्यवन्स्थि र अद्यावतधक
गरे को पाईएन । चालु वर्िको लातग

वविरण गरे को रतिद बाहेक अतय रतिदबाट िमेि आम्दानी गदाि

रतिदको दुरुपयोग हुन िक्ने र िं कतलि आय िं न्ञ्चि कोर् दान्खला नहुने िोन्खम रहतछ । ििथि रतिद
तनयतत्रण खािा व्यवन्स्थि गरी चालु वर्ि िारी भएका रतिद मात्र प्रयोग गने र वर्ाितिमा बाँकी रहेका रतिदहरु
वफिाि गरी पुन नयाँ रतिद िारी गने व्यवस्था तमलाई िम्पुणि आम्दानी दान्खला भएको िुतनश्चि गदै पातलकाले
यि वर्ि आम्दानी गरे को

रु.१४४६७५४।४४ यथाथाि मान्न िवकएन् । ििथि पातलकामा प्राि भएको

आम्दानी प्राि हुनपु ने अनुिार नै भएको हो वा होईन एवकन गरी वहिाब अध्याववधक राख्नु पदिछ ।
25.

हे भी ईक्वीपमेतटको आय न्स्थतिाः पातलकाले आफ्नो नाममा रहे को मेशीनहरुको उपयोग िथा दीगो व्यवस्थापन
को लातग कायिववतध ियार गरी व्यवन्स्थि िररकाले िञ्चालन गनुि पदिछ। पातलकाले खररद गरे को एक व्याकहो
लोडर िञ्चालनमा रहे को छ। यो वर्ि लेखापरीक्षणको क्रममा व्याक हो लोडरबाट िम्मा रु.३९०८२०।–
आम्दानी गरे को दे न्खयो। मेन्शन िञ्चालन भएको िमय, ईतधन खचि खुल्ने लगतिट िथा आम्दानीको व्यवन्स्थि
अतभलेख राख्ने नगरे बाट यी िाधनहरुको िञ्चालन आय िथा व्यय अवस्था यवकन गनि िक्ने अवस्था रहेन ।
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व्यवन्स्थि िररकाले मेन्शन िञ्चालन गरी िो बाट प्राि हुने आय पातलकाको खािामा िम्मा भएको िुतनन्श्चि
हुने प्रणाली ववकाि गनुि पदिछ।

ँ ीगि खचि
योिना िं चालन िथा पुि
26.

योिना छनौट — स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँ पातलकाले आफ्नो अतधकार
क्षेत्रतभत्रका ववर्यमा स्थानीयस्िरको ववकाि लातग आवतधक, वावर्िक रणनीतिगि ववर्य क्षेत्रगि मध्यकातलन

िथा दीघिकालीन ववकाि योिनाहरुको िूची ियार गनुप
ि ने व्यवस्था गरे को छ । योिना बनाउँ दा आतथिक
ववकाि िथा गररबी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राि गनि िवकने,
िनिाको िीवनस्िर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने, स्थानीय बातितदाको िहभातगिा िुटने, स्थानीय स्रोि िाधन र
िीपको अतधकिम प्रयोग हुने, िबै वगिलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने, लैवङ्गक िमानिा र िामान्िक िमावेशीकरण
अतभवृवद्ध हुने ववर्यलाई प्राथतमकिा ददएको दे न्खएन् । ििथि स्थानीयस्िरको ववकािका लातग आवतधक,

वावर्िक रणनीतिगि ववर्य क्षेत्रगि मध्यकातलन िथा दीघिकालीन ववकाि योिनाहरुको िूची ियार प्रभावकारी
रुपमा कायाितवयन गनेिफि ध्यान ददनुपदिछ ।
27.

योिना कायाितवयन िथा िं चालन — स्थानीय िरकार िं चालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम स्थानीय
िहले योिना वनाउँ दा मध्यम िथा दीघिकातलन प्रकृतिका आयोिनाहरुको िूची िमेि ियार गरी कायाितवयनमा

ँ ीगििफि रु.८० हिार दे न्ख
ल्याउनुपने व्यवस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनुिार यो वर्ि पातलकाले पुि
रु. १ करोड ४ लाख िम्मका ९३ वटा योिनाहरुको कायाितवयन गरी रु.९ करोड २५ लाख ५४ हिार
खचि गरे को छ । ििमध्ये रु.५ लाख भतदा मुतनका मात्र ७६ वटा योिनाहरु रहेका छन् भने रु.५० लाख
भतदा माथीका ३ वटा मात्र योिना रहेका छन् । यिरी ि—िाना िथा छररएर रहे का योिनाहरुले दीगो िथा
वटकाउ ववकािको लक्ष्य हातिल गनि िमेि िक्ने अवस्था िमेि दे न्खदै न ् । िाथै

िनशन्क्त वर्ै भरर योिना

व्यवस्थापनमा खवटनु पने, िं चातलि योिनाबाट प्रतिफल भतदा चालु प्रकृतिका कायिमा बढी खचि हुने र तनमािण
कायिको गुणस्िरमा िमेि नकारात्मक अिर पने अवस्था िफि ध्यान ददनु प्रतिफलमूलक नतििा ददन िक्ने
प्रकृतिका योिना िथा कायिक्रम छनौट गरी कायाितवयन गनुप
ि दिछ ।
28.

ज्याला िथा तनमािण िामग्रीको दररे ट — िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १४८ मा प्रत्येक

न्िल्लामा पुरै न्िल्लाभरर वा न्िल्लाको कुनै भागमा छु ट्टै लागू हुने गरी तनमािण िामग्री र ढुवानीको दररे ट,
मेन्शन िथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला तनन्श्चि गनि िोकीए बमोन्िम दररे ट तनधािरण गने िक्ने
व्यवस्था छ ।
पातलकाले तितधुली न्िल्ला दररे ट तनधािरण ितमतिले िय गरे को दररे ट प्रयोग नगरी आफ्नो पातलका
क्षेत्रतभत्र लागू हुने गरी छु ट्टै दररे ट तनधािरण गरे को पाइयो । स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा

१३ मा गाउँ पातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण कायि िथा अतय िेवाको प्रयोिनका लातग
तनमािण िामग्री, ज्याला िथा महशूलको स्थानीय दररे ट िोक्न िक्ने व्यवस्था रहेको भए िापतन अतधकांश
तनमािण िामग्रीको दररे ट न्िल्ला दररे ट तनधािरण ितमतिले िय गरे कोभतदा बढी रहे को पाइयो ।यि पातलकाबाट
महोिरी लगायिका िराईका न्िल्ला नन्िक रहे को र यि पातलकामा िं चालन भएका िबै तनमािण कायिमा

्
िराईको ईटा प्रयोग गने गरे कोमा पातलकाले िराईको ईटाको दर पातलका दररे टमा िमावेश गरे को छै न।
पातलकाले एक्िाभेटरको दर रु.४१८०, दक्ष ज्यामीको दर रु.११०० र अदक्ष ज्यामीको दर रु.८०० िय
गरे को छ िुन न्िल्ला दररे ट भतदा क्रमश

रु.१६८०, ११० र ८५ ले बढी रहेको छ । यस्िो दररे ट

तनधािरण गदाि बिारमा प्रचतलि दररे ट, गि ववगिको दररे ट लगायिका पक्षलाई आधार तलने अिल अभ्याि
रहेको पाइतछ । कायिपातलकाले यस्िो दररे ट तनधािरण गदाि यस्िा पक्षलाई ध्यान ददन िकेको पाइएन ।
अिाः तनमािण िामग्री िथा ज्यालाको दररे ट तनधािरण गदाि यि िफि ध्यान ददनुपने दे न्खएको छ ।
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29.

चेनेि नखुलाएको — िडक तनमािण कायिको लागि अनुमान ियार गदाि, ववलको भुक्तानी गदाि, नापी वकिाब
ियार गदाि र कायििम्पन्न प्रतिवेदन िमेिमा स्पष्टिँग चेनेि खुलाउनु पदिछ । िर पातलकाले दे हायअनुिार
िडक िथा बाटो तनमािण, ग्राभेल हाल्ने िथा स्िरउन्निी गने, ररटे तनङ्ग वाल लगाउने लगायिका कायिमा

प्राववतधकले लागि अनुमान, रतनङ तबल भुक्तानी िथा कायििम्पन्न प्रतिवेदन ियार गदाि िमेि िडकको
चेनेि/लोकेशन खुलाएको पाईएन । ििबाट उक्त तनमािण भएको िडकको बास्िववक लम्बाई, भएको कायि,

एकै स्थानमा दोहोरो पने गरी कायि भए नभएको िम्बतधमा एकीन गनि िवकएन । ििथि पातलकाले तनमािण
हुने िडक िथा ढल योिनाको लागि अनुमान दे न्ख कायििम्पन्न प्रतिवेदनिम्म चेनेि/लोकेशन खुलाई तनमािण
कायि गनेिफि ध्यान ददनुपदिछ । यिका केही उदाहरणहरु
गो.भौ.

योिनाको

योिनाको नाम

लागि अनुमान

वडा नं. ४ नेत्रकाली अतिरगिका िडकहरु

30.

1615071

िरिफाई िथा ममिि

2, 4, 66,

कायििम्पन्न

(ववतभन्न् ८ वटा बाटोहरु िफाई गरे को)

1166312

पातलकाबाट
ु ानी
भक्त

1054587

मू.अ.कर िमायोिन — मूल्य अतधवृवद्ध कर तनयमावली, २०५३ (एकाइिौ िं शोधन) को तनयम ६(ग) मा
िरकारी तनकाय वा नेपाल िरकारको स्वातमत्व भएको िं घिस्थाले ठे क्का वा करार िम्झौिा अतिगिि वस्िु
िथा िेवाको आपूिी गदाि िम्बन्तधि ठे कदार वा आपूतििकिािलाई भुक्तानी गने मूल्य अतभवृवद्ध कर रकमको
५० प्रतिशिले हुन आउने रकम कट्टा गरी तनिको नामबाट िम्बन्तधि रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी बाँकी
५० प्रतिशि मात्र भूक्तानी ददने उल्लेख छ । िर पातलकाले िपतिल बमोन्िमका कायिमा तनयमानुिार ५०
प्रतिशि मू.अ.कर रकम कट्टी गरे को पाईएन । त्यिैले िम्बन्तधि तनमािण व्यविावय वा आपुतििकिािलाई
पातलकाबाट भूक्तानी भएको मु.अ. कर रकम िमायोिन गरे को प्रमाण पेश हुने पने रु.
गो.भौ.

१४७

योिनाको नाम

व्यविावय/िप्लायिि

िोला भञ्ज्याङ्ग िािदोबाटो

वहमन्शखा ईन्तितनयररङ्ग एण्ड

लगायि ३ वटा िडकको

कतिल्टे निी

३५ वक तम डीपीआर

31.

भ्युटावर

तनमािण

—

ठे .नं.०२।२०७६।७७

फापरच ुली

भ्युटावर

ु ानी मु.अ.कर
भक्त

५० % रकम

रकम

रु

113782

51891

तनमािण

कायिको

लातग

११३७८२

पातलकाले

रु.१२२९६३७९।२३ लागि अनुमान स्वीकृि गरी ठे क्का व्वस्थापन गरे कोमा श्री घ्याङ्गलेख तनमािण िेवाले
तमति २०७७।०९।०७ तभत्र िम्पन्न गने गरर पातलका र तनमािण व्यविावयबीच २०७७।०२।२३ मा
िम्झौिा भएको छ । यि िम्बतधमा दे न्खएका व्यहोराहरु तनम्नानुिार रहेका छन ।
31.1.

गो.भौ.४८ तमति २०७७।०२।२५ बाट घ्याङ्गलेख तनमािण िेवालाई रु.२०००००० मोववलाईिेशन पेश्की
उपलब्ध गराएको पातलकाबाट ददईएको तडिान अनुिार उक्त स्थानमा कायि गनि पातलकाले माटो परीक्षण
गराई आवश्यकिा अनुिार तडिाईन िमेि पररविि हुने भए िोही बमोन्िम हुने भनीएकोमा पातलकाले

लेखापरीक्षण अववतध िम्म िमेि पतन माटो परीक्षण गरी कायि गनि आदे श नददएकोले मोववलाईिेशन पेश्की
बाँकी रहेको दे न्खतछ । उक्त पेश्की िमयमा अिुल फछियौट हुनपु ने दे न्खएको रु.
31.2.

पातलकाले माटो परीक्षण िवहिको डीपीआर प्रतिवेदन ियार गने गरी कायि गराउनु पनेमा िो नगरी पातलकाले
१०४ वफट उचाई भएको भ्युटावरको लागि ववस्िीि पररयोिना प्रतिवेदन िथा अनुमान ियार गने न्िम्मा श्री
वहमन्शखा ईन्तितनयररङ्ग कम्पनीलाई ददएकोमा उक्त

कम्पनीले २०७५ फागुनमा प्रतिवेदन ियार गरर

पातलकामा पेश गरे को छ । ििकारण लेखापरीक्षण अववध २०७७।११।०४ िम्म पतन उक्त तनमािण कायि
िूरु नै भएको दे न्खएन ।
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31.3.

पातलका र तनमािण व्यविावय बीच तमति २०७७।०२।२३ मा भएको िम्झौिाका अतिरक्त पातलका र तनमािण
पालतलका प्रमुखको रोहभरमा िोही तमतिमा तनमािण व्यविावयबीच थप अतिरक्त िम्झौिा भएको छ । उक्त
िम्झौिाको बुदाँ नं. ८ मा लागि अनुमान स्वीकृि िथा ठे क्का प्रकान्शि हुन ु अगावै गररने गररने ववस्िृि योिना

प्रतिवेदन डीवपआर माटो परीक्षण नगरर ियार भएकोमा उक्त भ्युटावरको तडिाईन स्वीकृि भएकोले तनमािण
कायि िुरुगनुि अगाडी कायािलयले माटो परीक्षण गरी पुन उपयुक्त तडिाईन पररवििन हुने भए िोही अनुिार
कायि गने गराउने उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि िानकारी िथा भौगोतलक अवस्थाको आधारमा उक्त स्थानमा चट्याङ्ग पने
िथा हावाहुरी िमेि लाग्ने दे न्खएकोले १०४ वफटको लातग आवश्यक पने िं चनाको डीपीआर गदाि माटो
परीक्षण बेगर प्रतिवेदन ियार गरे को कारण उक्त तडवपआर अनुिार कायि गनि निवकने तनमािण व्यविावयको
भनाई रहेको कायािलयको भनाई रहेको छ । ििथि भौगोलिक अवस्था िथा माटो परीक्षण तडवपआर ियार

गराई लागि अनुमान स्वीकृि गने िथा गराउने लाई न्िम्मेवार बनाई उक्त कायि िं चालन गनि गराउन
पातलकाले आवश्यक कारबाही गनुप
ि दिछ ।
32.

ठे .नं.१६।०७५।७६ पातलका भवन तनमािण
पातलका र तनमािण व्यविावय श्री तिकाक हुस्िे तनमािण िेवा वीच रु.६५०५१८०।०३ मा २०७६।०५।३१
तभत्र तनमािण कायि िम्पन्न गने गरी तमति २०७६।०३।१६ मा िम्झौिा भएको छ । यि िम्बतधमा
दे न्खएको व्यवहोराहरु तनम्नानुिार रहेको छन् ।

32.1.

तनमािण व्यविावयले २०७६।०५।३० मा फाईनल बील भुक्तानी पाउँ भनी पातलकामा तनवेदन ददएकोमा
पातलका प्राववतधकले नापँिाँच गदाि तनमािण व्यविावयबाट रु.४६२५८४६ को मात्र कायि भएको दे न्खएको िोही
अनुिार तमति २०७६।६।१५ मा प्रथम रतनङ्ग तबल भुक्तानी ददएको छ । ििपश्चाि तनमािण व्यविावयले
उक्त भवन तनमािण कायिचालु राखे नराखेको िथा कायि गनि पातलकामा म्याद थपको तनवेदन िमेि ददएको
दे न्खएन । िाथै पातलकाको च.नं.४२७ तमति २०७७।०७।१९ मा तनमािण व्यवायिलाई पत्रचार गदै
हालिम्म पतन िम्झौिा अनुिारको कायि िम्पन्न नभएकोले बाँकी कायि यथान्शध्र िम्पन्न गरी भुक्तानी तलन
अनुरोध गरे कोमा तनमािण व्यविावयले लेखापरीक्षण िम्म पतन कायि गरे को दे न्खएन् ।

32.2.

पातलका र तनमािण व्यवािावय बीच तमति २०७६।०३।२६ मा भएको िम्झौिाको िीिीिीको २६।३ मा

तनमािण व्यविावयले आफुले गरे को कामको िथा कायिको प्रोग्राम अपडेट गरर हरे क ७ ददनमा पातलमा पेश
गनुप
ि ने िर तनमािण व्यविावयले ७ ददन तभत्र प्रोग्राम अपडेड नददको अअवस्थामा रु.१००००० रोक्का गने
उल्लेख छ । िर तनमािण व्यवािावयले अपडेटेट प्रोग्राम पातलकामा पेश गरे को दे न्खएन् । िम्झौिा अनुिार

पातलकाले रु.१००००० रोक्का राख्नुपनेमा िो गरे को पाईएन् । ििथि प्रोग्राम अपडेट पेश नभएको रकम
तनमािण व्यविावयबाट अिूल
32.3.

हुनपु ने दे न्खएको रु.

१०००००

पातलका र तनमािण व्यवािावय बीच तमति २०७६।०३।२६ मा भएको िम्झौिाको िीिीिी ४७।१ मा
तनमािण व्यविावय िमयमा कायि नगरे मा अतधकिम िम्झौिा रकमको १० प्रतिशि हुने गरी प्रति ददन िम्झौिा

०।०५ प्रतिशिले हुने रकम पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि लाग्ने उल्लेख छ । िर तनमािण व्यवािावयले लेखापरीक्षण

अववध २०७७।११।०४ िम्म पतन उक्त कायि िम्पन्न गरे को दे न्खएन् । ििथि िम्झौिामा उल्लेख भए
अनुरुप िम्झौिा रकम रु.६५०५१८०।०३ को १० प्रतिशिले हुने पूव ि तनधािररि क्षतिपूतिि रकम
रु.६५०५१८ अिूल हुनपु ने दे न्खतछ । ििथि तनमािण व्यविावयबाट अिूल
32.4.

हुनपु ने दे न्खएको रु.

तनमािण व्यविावयले २०७६।३।१६ मा िम्झौिा गदाि पातलकामा पेश गरे को रु.१२३८८६२ को कायि
िम्पादनको म्याद २०७७।४।०५ िमाि भएको छ । िर लेखापरीक्षण अववध २०७७।११।०४ िम्म
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पतन उक्त कायि िम्पन्न भएको दे न्खएन् । ििथि कायि िम्पादन िमानिको म्याद थप गरे को प्रमाण पेश
हुनपु ने रु.
33.

१२३८८६२

पूवति नधािररि क्षतिपुिी - िाविन्िनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२१ मा अपूतििकिाि, परामशिदािा,
िेवा प्रदायक वा तनमािण व्यविावयको ढलाईका कारण िम्झौिा बमोन्िकको कायि िोकीएको म्याद तभत्रमा
िम्पन्न हुन निकेमा तनिले िाविन्िनक तनकायलाई िम्झौिामा १० प्रतिशिमा नबढने गरी प्रतिददन िम्िा
रकमको शुन्ना पाँच प्रतिशि पूव ि तनरधाररि क्षतिपुतिि ददनुपने उल्लेख छ । दे हायअनुिार कायि परामशिदािा

िथा तनमािण व्यविावयले िोकीएको िमयमा िम्पन्न नगरे को (लेखापरीक्षण अवतधिम्म पतन अधुरो ने रहेको)
ले दे हायअनुिार पूवति नधािररि क्षतिपूिी लागउनु पने दे न्खतछ ।
33.1.

पातलका र वहमन्शखा ईन्तितनयररङ्ग एण्ड कतिल्टे निी बीच रु.१९७८०५३।७० मा िोला भञ्ज्याङ्ग िािदोबाटो,
चतदनपुर िािदोबाटो, तिम्ले बतदीपुर गरी ३ वटा िडकको ३५ वक.तम.िडकको डीपीआर ियार गरी
पातलकामा २०७७।०३।२० तभत्र ियार गरी पातलमा पेश गने गरी तमति २०७७।०१।०८ मा िम्झौिा
भएको छ । िम्झौिाको उल्लेख भएको मोड अफ पेमेतट अनुिार िम्झौिा रकमको ५० प्रतिशि रकम

ड्राफ्ट ररपोटि पेश भएपछी र ५० प्रतिशि रकम कायि िम्पन्न भए पश्चाि गने उल्लेख छ । उक्त कतिलटे तिीले
२०७७।०३।३१ मा पातलकामा ड्राफ्ट ररपोटि पेश गरी िम्झौिा रकमको ५० प्रतिशिले हुने रकम

रु.९८९०२६।२५ भुक्तानी तलएको छ । िर कतिल्टे तिीले म्याद िवकएको २२७ ददन िम्म अथािि
लेखापरीक्षण अवतध २०७७।११।०९

उक्त कायि िम्पन्न गरर फाईनल ररपोटि कायािलयमा पेश गरे को

दे न्खएन् । ििथि उक्त कतिल्टे तिीलाई तनयममा उल्लेख भए अनुिार िम्झौिा रकमको १० प्रतिशिले हुने
रकम रु.१९७८०५।३७ पवितनधािररि क्षिीपूतिि लाग्ने दे न्खतछ । अि पातलकाले िमयमै डीपीआर िम्पन्न
ु ने रु.
गराउनेिफि ध्यान ददई पूव ि तनधािररि क्षिीपूतिि वापिको रकम अिूल गरी रािस्व दान्खला हुनप
34.

हे भी इन्क्वपमेण्टको प्रयोग — िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम (९)
मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमुदायबाट िञ्चातलि हुने तनमािण कायिमा डोिर, एक्िाभेटर िस्िा हेभी

मेन्शनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । पातलका अतिगिि िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमािण िथा
स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि योिनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले डोिर, एक्िाभेटर लगायिका हेभी मेन्शन प्रयोग गने
गरे को पाइएको छ । यिका केही उदाहरणहरु यिप्रकार रहे का छन :
गो.भौ नं.

उपभोक्ता ितमतिको नाम
वडा नं. ४ नेत्रकाली

2, 4, 66,
4, 11, 58
७८ र १०६
८०
४

अतिगििका िडकहरु
िरिफाई िथा ममिि

िुकाचरी

डोठे

िडक

तनमािण
लाकुरे हुदै घोतदोर डाँडा
िाने वाटो तनमािण
गाके न्घतिङ्ग टोल अब्ििे
रमाईलो बस्िी मो बा
गके अब्ििे रामपुर भञ्ज्याङ्ग
िडक

कायििम्पन्न
रकम

भ ुक्तानी रकम

कायािलयबाट

हेभी उपकरण

प्रयोग गरे को

हेभी उपकरणमा

1166312

1054587

एक्िाभेटर

1057589

2253577

2028218

१५१८३६६

१४१२०७९

९९६४४१

९०००००

८२८८९१

७७०८७०

तनयमाबलीको ब्यबस्था अनुरुप कायि गराउनुपदिछ ।
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एक्िाभेटर िथा
ब्रे कर

एक्िाभेटर िथा
ब्रे कर

एक्िाभेटर िथा
ब्रे कर

एक्िाभेटर िथा
ब्रे कर

भएको खचि

1551080
१४५३२५९
९५८३४७
८२८८९०
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35.

माटो र चट्टान काट्ने कायिको अनुपाि – िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा स्वीकृि
नम्िि अनुिार लागि अनुमान ियार गनुप
ि ने व्यवस्था छ । िाथै माटो र चट्टान काट्ने कायिको अनुपाि (Soil

& Rock cutting Ratio) तनधािरण गदाि ववस्िृि िभे, तडिाइन ररपोटि (DPR) वा स्वाइल टे ष्टको आधार
तलएर गनुप
ि दिछ । कायािलयले उक्त आधारहरु बेगरै क्रि िेक्शन ड्रइङ्ग िमेि नराखी स्वाइल र रक कवटङ्गको
अनुपाि तनधािरण गने गरे को पाइयो । कायािलयबाट िञ्चातलि मोटरबाटो योिनाहरुको भुक्तानीको स्रे स्िा
परीक्षण गदाि नरम िथा कडा माटो र चट्टान १० दे न्ख ९० प्रतिशििम्म राखेको पाइयो । प्राववतधक पुष्ट्याइँ
िथा आधार र क्रि िेक्शन ड्रइङ्ग बेगर लागि बढी पने आईटममा बढी अनुपाि राखी भुक्तानी गदाि लागि
वृवद्ध हुने अवस्था दे न्खएको छ । यि वकतिमको प्रवृन्त्तमा िुधार हुनपु दिछ ।
अनुिार छन्।

कुल

योिना नाम

एक्िाभेिन
पररमाण

वडा नं

४ नेत्रकाली

अतचरगिका बाटोहरु
िुकाचरी

डोठे

िडक

तनमािण

खान्ने कायिको अनुपाि प्रतिशिमा िथा दर प्रति घ.तम.
नरम माटो
प्रतिशि

दर

कडा माटो
प्रतिशि

नरम चट्टान

दर

प्रतिशि

कडा चट्टान

दर

प्रतिशि

दर

२०३८३

९०

५५।२५

४०

६६।२५

०

०

०

०

१६०२३

६०

५५।१२

२०

६६।२५

१५

८९।१८

५

१३७।३७

९७७४

६०

५५।१२

३०

६६।२५

५

८९।१८

०

०

लप्िे मगरडाँडा मझुवा
हुदै खावा थाप्लो िडक

36.

यिका केही उदाहरण दे हाय

- िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िाविितनक तनयकायले स्वीकृि

मटोमा बढी दर

नम्ििको आधारमा तनमािण कायिको लागि अनुमान ियार गनुप
ि ने व्यवस्था छ । िि अनुिार पातलकाको

स्वीकृि स्थानीय दररे ट अनुिार मातनिबाट माटो खन्ने कायिको दर िडक िफि प्रति घ.तम.रु.४१२ र

ु ने दे न्खतछ । पातलकाबाट
५७६।८० िथा भवन िथा अतय तनमािणिफि ४९४।४० र ६५९।२० हुनप
िं चालन भएका अतय योिनाहरुमा िमेि उपरोक्त अनुिारकै दर प्रयोग िथा िाईट कतडीिन अनुिार केहीमा

अझ कमदर िमेि प्रयोग गरे को दे न्खतछ । िर पातलकाले दे हायअनुिारका कही योिनामा फरक दरको
प्रयोग गरर लागि अनुमान ियार िथा िोही दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भुक्तानी गरे को छ । ििबाट
तनम्नानुिारको रकम बढी भुक्तानी भएको दे न्खतछ । ििथि स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा भुक्तानी भएको
अिूल हुनपु ने दे न्खएको रकम रु..
गो.भौ.

१०

उपभोक्ता ितमति

वडा नं. २ कायािलय िाने
बाटो

माटोको

पररमाण

ु ानी भएको
भक्त

बढी दर

बढी भ ुक्तानी

प्रकार

घ.तम.मा

दर रु.

रु.

रु

नरम

29.15

824

412

12010

११

िुकाच ुरट्ठ डोठे िडक

कडा

87.45

824

329.6

28824

९१

चाखुखोला तिचाई कुलो

नरम

35.30

824

412

14544

४६

िािदोबाटो ििल तनमािण

नरम

79.45

824

247.2

19640

नरम

87.99

824

412

36252

नरम

35.46

824

247.2

11688

कडा

70.25

824

329.6

23154

७०

४
३

पाखुरे

फेदी

रामभेडा

िुगेपानी िडक
रामपुर बिारमा दे वकोटा
स्मृति िभाहल
िामािोर गोठडाँडा िडक

िम्मा

146112
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37.

िडकमा बढी दर - िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िाविितनक तनयकायले स्वीकृि
नम्ििको आधारमा तनमािण कायिको लागि अनुमान ियार गनुप
ि ने व्यवस्था छ । िि अनुिार पातलकाको

स्वीकृि स्थानीय दररे ट अनुिार मातनिबाट माटो खन्ने कायिको दर िडक िफि प्रति घ.तम.रु.४१२ र

५७६।८० (पातलकाले अतय योिनामा प्रयोग गरे को अतधकिम दरलाई मातदा) हुनपु ने दे न्खतछ । गो.भौ.१४
तमति २०७६।०९।२९ बाट तियाल बरबोटे गोरे टो बाटो तनमािण कायिको लातग लागि अनुमान ियार गदाि

नरम माटो खन्ने कायिको दर प्रति घ.तम. रु.८२४ र कडा माटो काटने कायिको दर प्रति घ.तम. रु.१६४८
कायम गरी रु.२१५६५६।२५ को लागि अनुमान ियार गरी पातलकाले रु.१९४००० र उपभोक्ता
ितमतिबाट रु.२१६५६।२५ बेहोने गरी िम्झौिा गरे को छ । उपभोक्ता ितमतिले उक्तबाटो तनमािणमा नरम
माटो खन्ने कायि २८७।५३ घ.तम. र कडा मटो खन्ने कायि ९५।८४ घ.तम. गरे को दे न्खतछ । ििअनुिार
नरम

मटो

खन्नेमा

रु.१७३७४२।८७

रु.११८४६२।३६
मात्र

हुनेमा

र

पातलका

कडा

माटो

प्राववतधकले

खन्ने

ियार

कायिको
गरे को

रु.५५२८०।५१

उपभोक्ता

ितमतिको

िमेि
ववलमा

रु.३९९८१२।३२ उल्लेख छ । स्वीकृि नम्िि अनुिार उक्त कायिको खुद मुल्याकंन रु.१७३७४२।८७
मात्र हुने र उपभोक्ता ितमतिको योगदान घटाउँ दा रु.१५६२९६ मात्र भुक्तानी ददन तमल्नेमा पातलकाले
रु.१९४००० भुक्तानी ददएकोले फरक दर उल्लेख

गरी उपभोक्ता ितमतिलाई रु.३७७०४ बढी भुक्तानी

ु ने दे न्खएको रु.
भएको दे न्खतछ । उक्त बढी भुक्तानी भएको रकम अिूल गरी िं न्चिकोर् दान्खला हुनप
38.

३७७०४

ग्याववयनको कायिमा बढी भ ुक्तानी – िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा स्वीकृि नम्िि
अनुिार लागि अनुमान ियार गनुप
ि ने व्यवस्था छ । पातलकाले ियार गरे को स्थानीय दर अनुिार हेतभ कोटे ड
ग्याववनको लातग दर प्रति के.न्ि.रु.८५ र कमन्शियलको दर प्रति के.न्ि.रु.७५ रहेको छ । िर कमन्शियल

िारको प्रयोग गरी ियार गरीएका मेतिन मेड िथा मातछे बाट ियार गरे का िालीहरुको लातगिमेि हे भीको
ग्यावीयन िारको दर प्रयोग गरी दरववश्लेर्ण गरे को दे न्खतछ। ििबाट प्रति घ.तम. रु.१४७।३१ र १५२।८९
बढी दरले लागि अनुमान ियार हुन गई िोही दरमा नै उपभोक्ता ितमतिलाई भुक्तानी भएको छ । ििबाट
दे हायका योिना तनम्नबमोन्िक रकम बढी भुक्तानी हुन गएको दे न्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल हुनपु ने
दे न्खएको रु.
गो.भौ
११०
८७

कायि भएको

योिनाको नाम

बढी दर

बढी भ ुक्तानी

111.80

147.31

16480

93.06

152.89

14228

39
67.80

152.89
152.89

5963
10365

पररमाण

चतदनपुर भैिे िािदोबाटो ममिि
वपपल भञ्ज्याङ्ग वारीपट्टी भोटे खेि दे खी
ववस्कुने ढुं गा िथा िटबतध

९७

अचिले रािु राङचा मोटर बाटो

४

िोला भञ्ज्याङ्ग बेलबोट रामपुर िडक

47036

िम्मा

39.

४७०३६

स्टोन म्यािनरीमा बढी दर - िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िाविितनक तनयकायले

स्वीकृि नम्ििको आधारमा तनमािण कायिको लागि अनुमान ियार गनुप
ि ने व्यवस्था छ । पातलकाले यि वर्िको
लातग ियार गरे को दरववश्लेर्ण अनुिार स्टोन म्यिनरी १:४ को दर प्रति घ.तम.रु.७६६८ कायम गरे को छ
। िर पातलकाले दे हायअनुिारका योिनामा फरक दरको प्रयोग गरर लागि अनुमान ियार िथा िोही दरमा
उपभोक्ता ितमतिलाई भुक्तानी गरे को छ । ििबाट तनम्नानुिारको रकम बढी भुक्तानी भएको दे न्खतछ ।
ििथि स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा भुक्तानी भएको अिूल हुनपु ने दे न्खएको रकम रु..
उपभोक्ता ितमति

गो.भौ
१०

वडा नं. २ कायािलय िाने
बाटो

पररमाण

ु ानी हुनपु ने
भक्त

ु ानी भएको
भक्त

फरक

बढी भ ुक्तानी

घ.तम.मा

दर रु.

दर रु.

दर रु.

रु

38.23

7968.14

8944.14

976

37313
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40.

ढु वानीमा बढी भ ुक्तानी - पातलकोले ियार गरे को स्थानीय दरे रेटमा पातलका केतर ५ वक.तम.वरपर िथा वडा

नं. २ तभत्रको लातग ढु वानीिमेि स्थानीय दररे ट कायम गररएको उल्लेख छ । पातलका प्राववतधकले ियार
गरे को लागि अनुमानमा पातलका वरपरका ५ वक.तम.िथा वडा नं. २ मा तनमािण गररएको दे हायका योिनाहरुमा
ढु वानी वापि रकम उल्लेख गरी लागि अनुमान ियार िथा िोही दरमै उपभोक्ता ितमतिलाई भुक्तानी भएको
पाईयो । स्थानीय दररे ट अनुिार नपाईने दे हायअनुिार भुक्तानी भएको ढु वानी वापिको रकम अिूल गरर
स्थानीय िं न्चि कोर् दान्खला हुनपु ने दे न्खएको रु.
गो.भौ
८७
१४५

उपभोक्ता ितमति

ढु वानी रकम रु

वपपल भञ्ज्याङ्ग वारीपट्टी भोटे खेि दे न्ख ववस्कुने िटबतध

१४०००

तिम्ले भान भैिे फाँट िटबतध

१००००
िम्मा

41.

२४०००

२४०००

पाईप वविरण – िाविितनक खररद तनयमावलीको को तनयम १० अनुिार तनमािण िामाग्रीको लागि अनुमान
ियार गरी खररद कारबाही गनुप
ि ने उल्लेख छ । पातलकाले गो.भौ.नं. १३८ तमति २०७७।३०।३० बाट
ववकल्प ईतटरप्राईिेिको तबल नं.१२ र २२ (फोटोकवप तबल) बाट रु.४४७५४१।०४ बराबरका ४०
एमएमको २०० तमटर र २० एमएमको १०८०० तमटर एचडीपीई पाईपहरु िोझै खररद गरे कोमा २०७७
आर्ाढ मिातििम्म उक्त पाईपहरु मौज्दाि नै रहेको दे न्खतछ । ित्पश्चाि बडाको तिफाररि िथा लाभग्राहीको
तनवेदनका आधारमा अध्यक्षले िोकआदे शमा उल्लेख भएको पररमाणका आधारमा पाईपईहरु वविरण गरे को
दे न्खतछ । लेखापरीक्षणको क्रममा पेश भएको भरपाईका आधारमा ८ िनालाई प्रति व्यन्क्त २०० तमटर
दे न्ख १५०० तमटर िम्म

भरपाई गरी २० एमएमको ५९०० तमटर ददएको पाईयो । िर उक्त पाईपहरु

प्रयोग भएको दे न्खने प्राववतधक मुल्यांकन िमावेश गरे को पाईएन। ििथि उक्त पाईपहरु खररद गरे को िक्कल
ु ने रु.
तबल िथा िाडन भएको प्राववतधक ववल पेश हुनप
42.

४४७५४१

कायि िम्पन्न प्रतिवेदन – िाविितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२५ बमोन्िम कायि िम्पन्न
प्रतिवेदन तलएर मात्र अन्तिम तबल भुक्तानी गनुप
ि ने व्यवस्था छ । नेवािँगको िहकायिमा पातलकामा खानेपानी
योिना िञ्चालन िथा खानेपानी धारा िडान गनि पातलका िमपुरक कोर्बाट खचि गने र पातलकाले स्थानीय
िामाग्री खररद िथा ढु वानी

र ज्याला लगायिका कायिमा दे हायको रकम उपलब्ध गराउने िमझदारर पत्रमा

प्रमुख प्रशािकीय अतधकृिबाट हस्िाक्षर भए अनुिार पातलकालाले दे हायअनुिारको रकम उपलब्ध गराउने
गरी लागि अनुमान ियार गरे को छ । िोही बमोन्िम खानेपानी उपभोक्ता ितमतिले तबल िथा ढु वानीको
भरपाई पेश गरर भुक्तानी तलएको दे न्खतछ । िर उक्त कायि भएको दे न्खने प्राववतधक ववल नापी वकिाब िथा
कायि िम्पन्न प्रतिवेदन िमावेश गरे को पाईएन। ििकाकारण तनमािण कायि के कति िम्पन्न भएको हो

पातलकाले आफ्नो अंश भतदा घटी वा ववढ के कति रकम उपलब्ध गराएको हो िो िमेि खुल्ने प्रमाण
कागिाि िवहि दे हायका तनमािण कायिको कायि िम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनपु ने रु.
ति.नं.

पातलकाबाट

योिनाको नाम

१

महाभारि खानेपानी स्वास्थय िथा िरिफाई योिना

२

पानीघाट लातलगुराि स्वास्थय िथा िरिफाई योिना

३

चौकीडाडा खानेपानी स्वास्थय िथा िरिफाई योिना

४

गोपेखोला खानेपानी स्वास्थय िथा िरिफाई योिना

५

बतदीपुर खानेपानी स्वास्थय िथा िरिफाई योिना

भुक्तानी रकम

200000
200000
200000
200000
200000
1000000

िम्म

43.

िम्झौिा अनुिार कायि नभएको - उपभोक्ता ितमतििँग तनमािण कायिको िम्झौिा गदाि एक आतथिक वर्ि तभत्र
िम्पन्न हुने गरी गनुप
ि दिछ । िर पातलका र उपभोक्ता ितमति बीच दे हायअनुिार कायि गने गरी िम्झौिा

20
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भएकोमा यि वर्ि तनम्नानुिारको मात्र कायि भएको पाईयो । उक्त योिनाहरुमध्ये कतिपय योिनाहरु िम्पन्न
गनि उपभोक्ता ितमतिले ईच्छा नदे खाएको कारण िनाई दे हायअनुिार ५० प्रतिशि भतदा घटी कायि गदाि
िमेि कायििम्पन्न ददईएको छ भने केही योिनाहरु वढलो िम्झौिा भएकोले िमयमा पूरा हुन निकेको

दे न्खतछ। आ.व.२०७७।७८ मा केही योिनाहरु बाहेक अतयमा बिेट व्यवस्था िमेि नभएको र िालबिातल

रुपमा बिेट ववतनयोिन हुने यस्िा योिनाहरुको कायि िमयमा िम्पन्न नहुदाँ पातलकाको ववकाि तनमािणको

कायि प्रभाववि भएको छ । यिरी उपभोक्ता ितमतिबाट कायि गदाि अधुरो रहने िथा प्रतिस्पधाििमेि नहुने
भएकोले पातलकाले आगातम ददनमा उक्त कायिहरु तनमािण व्यविावयबाट गराउने िफि ध्यान ददनुपने दे न्खतछ
। प्रतिस्पधाि गराउदाँ एकािफि तयुन लागिमा कायि िम्पन्न हुने दे न्खतछ भने कुनै एक योिनाका लातगमात्र

गठन हुने उपभोक्ता ितमतिले िमयमै कायि नगने अवस्था िमेि रहने दे न्खदै न । त्यिैगरी पातलकाले पतन
िमयमै तनमािण कायिको िम्झौिा गरी कायि गराउने िफि ध्यान ददनुपदिछ । यिका केही उदाहरणहरु
भौ.नं.

४७

१०८
१००
७०
६१
६३
७२

कारण

योिना।उ.ि
रािु

दोभान

मोटर बाटो

ु च ुली
बुधम

िमेि उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि

उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को

लप्िे मगरडाँडा मझुवा हुदै

उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को

खावा थाप्लो िडक
फेदी

िुगेपानी िडक
गोठडाँडँ

भञ्ज्यङ्ग

न्घतिङ्ग टोल

पातलकाको भनाई

रामभेडा
दे न्ख

तिम्लेफेदी दे खी लोटोल
हुदै स्वास्थय चोकी िडक
डुडे तिरतिरे मोटर बाटो

०७७।७८ मा क्रमागि रान्खएको
उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को
पातलकाको भनाई
उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को
पातलकाको भनाई
उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को
पातलकाको भनाई

१०२

िथा िामािोर मावव दे न्ख

उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को

हेपो िम्म वाल

पातलकाको भनाई

१०७

बोक्िे िडक

उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को

गोपे मावव दे न्ख फेदी िम्म

उपभोक्ता ितमिले बाँकी कायि नरे को

११७
१४३
११६

िडक

आपडाँडा िानो भोक्टे नी
हुदै ठू लो भोक्टे नी िडक

वडा कायािलय अमले मावव
िडक

भएको

कायि
िम्पन्न
%

पातलकाले पटक पटक अनुरोध गदाि

िडक

पाखुरे

कायि िम्पादन
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०७६।१२।४

११४९९१९

५१।२५

गनि अिथििा िनाएकोले

पहररलेख रापुरडाँडा अधुरो

वपपलबोटे ढल व्वस्थापन

44.

िम्झौिा तमति

पातलकाको भनाई
पातलकाको भनाई
िम्झौिा वढलो भएको िथा कोतभड
१९
०७७।७८ मा क्रमागि रान्खएको

पाईप खररदमा बढी दर - गो.भौ.६२ तमति २०७७।०३।१० बाट वडा नं . ५ रामपुरडाँडा खानेपानी
न्ि.आई.पाईप खररद उपभोक्ता ितमतिलाई २९७१०९।७७

भुक्तानी ददएको छ । श्रे स्िामा िं लग्न पाईप
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खररद ववल िथा वडा कायािलयमा गरीएको दान्खला प्रतिवेदन अनुिार उपभोक्ता ितमतिले ४० एमएमका ६०
वटा पाईप प्रति गोटा कर िवहि रु.४७१२।१०, ४० एमएम िकेटको प्रतिगोटा दर रु.२९९।५६ र
१६८ वटा वायरको प्रति गोटा दर रु.१२०।९१ का दरले खररद गरे को दे न्खतछ । िर स्थानीय दररे ट

अनुिार प्रति पाईप रु.३५०५।२६ (एक न्िआई पाईपमा ६ तमटर हुने) मात्र हुने दे न्खतछ । ििबाट
स्थातनय दररे ट भतदा प्रति पाईपमा रु.१२०६।८४ का दरले ६० वटा पाईपमा रु.७२४१०।४० बढी
भुक्तानी भएको दे न्खतछ । ििथि स्थानीय दररे ट भतदा बढी दरमा भुक्तानी भएको रु.७२४१०।४० अिूल
गरी उक्त पाईपहरु प्रयोग भएको प्राववतधक मुल्यांकन िवहिको कायििम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनपु ने रु.
45.

पेश्की बाँकी - आतथिक कायिववतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ (३) मा िोवकएको म्यादतभत्र

२९७११०
यिै

तनयमावलीको कायितबतध अपनाई फर्छ्यौट गनुि गराउनु पेश्की तलनेददने दुबै थरीको कििब्य हुने उल्लेख छ ।
पातलकाले यि वर्ि दे हायअनुिार कायिको लातग पेश्की उपलब्ध गराएको हालिम्म पतन उक्त पेश्की फर्छ्यौट
भएको दे न्खएन् । आतथिक वर्िको अतत्यमा बाँकी रहेको पेश्की अिूल फर्छ्यौट हुनपु ने दे न्खएको रु.
गो.भौ.

वापि

पेश्की तलने िं स्था िथा व्यन्क्त

२

वडा नं. ४ मा ववद्युि

नेपाल ववद्युि प्रातधकरण िामुदावयक ववद्युि ववकाि ववभागलाई

१४८

ववस्िार

पेश्की रकम

नेत्रकातल िामुदावयक ग्रातमण ववद्युि ववस्िार उपभोक्ता िं स्थाले गने
ववद्युि ववस्िारका लातग (तत्रपक्षीय िम्झौिा िमेि नरे हको)

वडा नं. २ मा ववद्युि

नेपाल ववद्युि प्रातधकरण तितधुली वविरण केतर

कायिक्रम िञ्चालन

ति अ हे व महेतर यादव

ववस्िार

3752309.47
4995665.40
37300.00

िम्मा

46.

८७८५२७५

8785274.87

एक्िाभेटर दिाि नभएको – पातलकाको अतथिक ऐन २०७६ अनुिार पातलका तभत्रको एक्िाभेटर िथा ब्रे कर
लागि गरीने तनमािण कायिमा प्रयोग गने एक्िाभेटर िथा ब्रे करहरु प्रति एक्िाभेटर रु.२५००० दस्िुर तिरी
वावर्िक रुपमा नववकरण गनुप
ि ने अतय प्रयोग गनि नपाईने उल्लेख छ । िर उपभोक्ता ितमतिबाट िडक िथा
अतय तनमािण कायिको लातग एक्िाभेटर प्रयोग गरीएकोमा श्री नेत्रकाली कतट्रक्िनले पातलकामा उक्त दस्िुर
तिरी दिाि गरे को दे न्खएन् । ििथि उक्त कतट्रकिन प्रा.तल. बाट रु.२५००० अिुल गरर स्थानीय िं न्चि
कोर् दान्खला गनुप
ि ने दे न्खएको रु.

47.

२५०००

अतय तनकायको खचि - गो.भौ.१७ तमति २०७६।०९।२७, न्िल्ला प्रहरी कायािलय तितधुलीलाई रु.५०८५०
को एक िेट वप्रतमटर िोफा खररद गरी ददएको दे न्खतछ । यिरी पातलकाले अतय तनकायका

लातग फतनिचर

िथा अतय िामाग्री खररद गरी ददने कायिमा तनयतत्रण गनुि पदिछ ।
48.

बढी तनकािा – िामुदावयक ववद्यालयका वाल ववकाि न्शन्क्षकाहरुका लातग प्रदे श िरकारले प्रति मवहना
रु.१००० का दरले १२ मवहना र परे व खचि वापि रु.१००० थप गरी कुल रु.१३००० प्रोत्िाहन भत्ताको
व्यवस्था गरे को छ । पातलकामा २४ वटा बाल ववकाि केतर रहे कोमा प्रति न्शन्क्षका र.१३००० का दरले

रु.३१२००० मात्र तनकािा ददनुपनेमा पातलकाले गो.भौ.४ बाट २ लाख र ५ बाट १ लाख ३८ हिार गरी
प्रति न्शन्क्षका रु.१४००० का दरले रु.३३८००० तनकािा ददएको छ । प्रति न्शन्क्षका रु.१००० का दरले
ु ने दे न्खएको रु.
रु.२४००० बढी तनकािा भएकोले उक्त रकम अिूल गरी प्रदे श िं न्चि कोर् दान्खला हुनप
िघीय िरकारबाट हस्िातिररि कायिक्रम(न्शक्षा िफि)
49.

न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीय िह अतिगिि रहेका िामुदावयक ववद्यालयहरुमा दरबतदी अनुिार
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हुनपु दिछ । यि स्थानीय िह अतिगिि ववतभन्न
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िहका ३६ िामुदावयक ववद्यालयहरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ववद्याथीको िं खया तनम्नानुिार
रहेको दे न्खतछ ।
ववद्यालय

न्शक्षक दरवतदी

३६ वटा ववद्यालयको िम्मा

११७

स्थायी

पदपुिी मध्ये

पदपुिी

करार

३०

८७

ववद्याथी िं खया
३०४७

यि िम्बतधमा तनम्नानुिार दे न्खएको छ ।
•

स्थानीय िह मािहिमा रहे का ३६ ववद्यालयमध्ये २ ववद्यालयमा ववद्याथी भएपतन न्शक्षक नभएको िथा २
ववद्यालयमा न्शक्षक दरबतदी रहे कोमा ववद्यातथि नरहे को दे न्खयो । दरवतदी नभएका ववद्यालयहरुमा राहि

दरवतदी िथा पातलकाले दरबतदी स्वीकृि गरी आतिररक श्रोिबाट िलवभत्ता खुवाउने गरर पदपुतिि गरी
पठन पाठनको व्यवस्था तमलाएको
•

छ ।

३६ ववद्यालयमा ११७ न्शक्षक दरबतदी रहे कोमा ३० पदमा स्थायी पदपुिी भएको १९

िना करारमा

रहेको र बाँकी पदमा अस्थायी िथा राहि न्शक्षक रहेको दे न्खतछ । दरबतदी अनुिारको न्शक्षक पदपुिी
हुनपु दिछ ।

ववद्याथी िं खयाको िुलनामा न्शक्षक बढी भएकोबाट कम भएको ववद्यालयमा न्शक्षकको दरबतदी तमलान एंव
तयुन ववद्याथी भएका ववद्यालयहरु िम्भाव्यिाका आधारमा मिि गनुप
ि दिछ ।
50.

िमानीकरण अनुदानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा

९ ले स्थानीय िहलाई िशिि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभत्र नपरे का
एवं ववद्यालयले गि ववगिदे न्ख नै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्यहोरे का न्शक्षकलाई ववत्तीय िमानीकरण
अनुदानबाट रु.२२१५१३२/ िलब भत्ता अनुदान ददएको छ । उक्त रकम ववद्यालयले न्शक्षकलाई वविरण

गरे को भरपाई िमेि िं लग्न राखेको छै न । न्शक्षकलाई रकम वविरण गरे को भरपाई पेश हुनपु ने िथा यिरी
स्वीकृि दरबतदी भतदा बावहर ववद्यालयले नै व्यवस्थापन गरे का न्शक्षकको िलब भत्ता बापि पातलकाबाट
ददएको अनुदान तनयतमि िम्मि नदे न्खएको रकम रु
51.

२२१५१३२

अवकाश पतछको िलब भत्तााः ववद्यालयका न्शक्षक िथा कमिचारीहरुको िलव भत्ता तनकािा दददाँ िेवामा
बहाल रहे का न्शक्षक िथा कमिचारीहरुको माग फारमका आधारमा मात्र िलव भत्ता तनकािा ददनु पदिछ ।
पातलकाले २०७६।१०।२६ मा अवकाि भएका प्रा.न्श. ववनोद कुमार खड्काको नाममा माघ २६ िम्मको

िलव भत्ता तनकािा ददनु पनेमा माघ र फागुन मवहनाको रकम भएकोले अवकाि पतछको िलव भत्तािमेि
तनकािा भएको दे न्खयो । तनिको िलवी भरपाई अनुिार वीमा िमेि िम्मा मातिक िलव भत्ता रु. ३६३४९
रहेकोले फागुन मवहनाको रु. ३६३४९ र माघको रु.४८१९ िमेि िम्मा रु. ४१,१६८।– अिुल गनुि पने
रु..................
52.

४११६८

हान्िर वववरण पेश नभएकोाः पातलकाले गोश्वारा भौचर नं.१७।०७६।९।२५ बाट ३६ ववद्यालयलाई
ददवाखािा रु. १६,७३,१३० तनकािा ददएकोमा ववद्याथीहरुको हान्िरी वववरण िं लग्न गरे को दे न्खएन ।
ििथि ववद्यातथिको हान्िरर वववरण पेश हुनपने रु

53.

१६७३१३०

छात्रवृन्त्त वविरणाः पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालयले िोही प्रयोिनमा खचि गरे को अनुगमन
गरी यवकन गनुि पदिछ।यो वर्ि पातलकाले गोश्वारा भौचर नं. ३०।२०७७।२।२९ बाट ३५ ववद्यालयलाई
दे हायअनुिार दतलि, अपाङ्ग र छात्रा छात्रवृन्त्त रू. ५,६०,०००।– तनकािा ददएको छ। छात्रवृन्त्त िम्वतधमा
दे न्खएका व्यहोरा तनम्नानुिार छन् –
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ववद्यालय िं खया

ववद्याथी िं खया

छात्रवृन्त्त दर

छात्रा

३५

१३२५

४००

दतलि

१२

७५

४००

३००००

१४००

४००

५६००००

िम्मा

53.1.

िम्मा रकम
५३००००

गाउँ पातलकाले ववद्यालयलाई तनकािा ददएको छात्रवृन्त्त रकम वविरण गरे नगरे को िम्वतधमा अनुगमन गरे को
प्रतिवेदन पेश गरे को छै न।

53.2.

पातलकाले छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालयले िोही प्रयोिनमा खचि गरे को यवकन गनुि पदिछ । यो
वर्ि छात्रवृन्त्त तनकािा ददएको रकम ववद्यालयले ववद्यातथिलाई वविरण गरे को भरपाई पेश गरे का छै नन् ।
पातलकाले अनुगमन िेमि गने गरे को नदे न्खएकोले पातलकाबाट तनकािा भएअनुरुप उक्त रकम वविरण भए
ु दिछ ।
नभएको अनुगमन हुनप

54.

तनदे न्शका ववपररि तनकािााः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ववकाि केतरबाट ियार पाररएको कायिक्रम कायाितवयन

पुन्स्िका २०७६।७७ को खण्ड (ख) को वक्रयाकलाप नं. २.७.१३.८ मा प्रति ववद्याथी लागिका आधारमा
न्शक्षाण तिकाई िामग्री अनुदान तनकािा दददा शैन्क्षक िथयाङ्क २०७६ भरे का बालकक्षाहरुलाई उपलव्ध
गराउने उल्लेख छ । िो अनुिार यस्िो अनुदान शैन्क्षक िथयाँकको आधारमा वास्िववक ववद्याथी िँखया
यवकन गरी ददनु पदिछ। पातलकाले गो.भौ.नं.१७।०७६।९।२५ बाट ववतभन्न ववद्यालयलाई यस्िो अनुदान
ददएको वववरण परीक्षण गदाि तनम्नानुिार शैन्क्षक िथयाँकिँग फरक पारी वढी तनकािा ददएकोले अिुल गनिपने
रु......

५३५००
ववद्यालयको नाम

कक्षा

IEMIS अनुिार
ववद्याथी िखया

तनकािा ददएको
िं खया

वढी िं खया

दर

रकम

गणेश प्रा.वव.

प्रारन्म्भक

१०

११

१

५००

५००

मा.वव. मररण हायुटार

प्रारन्म्भक

३७

३८

१

५००

५००

११–१२

३९

६४

२५

२५०

६२५०

नेत्रकाली मा.वव

११–१२

०

१०७

१०७

२५०

२६७५०

मा.वव. अमले

११–१२

०

४०

४०

२५०

१००००
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५३५००

न्शक्षक िथा ववद्याथी नभएका ववद्यालयलाई अनुदानाः पालकाले दे हायका ववद्यालयलाई िामान्िक िथा
लेखापरीक्षण, ववद्यालय व्यवस्थापन िथा ववद्यालय िुधार योिना अनुदान ददई रु.१,२४,०००/– खचि लेखेको
दे न्खयो।ववद्यालयको दरवतदी वववरणमा न्शक्षकको दरवतदी नरहेको िथा IEMIS मा ववद्याथी िं खया शुतय
दे न्खयो । यस्िा ववद्यालयलाई मिि गरी व्यवस्थापन गनुि पनेमा अनुदान ददनु उपयुक्त दे न्खएन।
अनुदानको वकतिम
ववद्यालयको नाम

व्यवस्थापन

िामान्िक

ववद्यालय िुधार

परीक्षण

िम्मा रकम
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56.

वववरण

ले खा परीक्षण िथा िामान्िक परीक्षणाः ववद्यालय िञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनुदानबाट आधारभुि िहका
३१ ववद्यालयलाई १०००० को दरले रु. ३,१०,००० र माध्यतमक िहका ५ ववद्यालयलाई १५००० को
दरले रु.७५००० गरी िमान्िक परीक्षण िथा लेखापरीक्षण अनुदान रु.३८५००० ववतभन्न ३६ ववद्यालयलाई
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तनकािा ददएकोमा ववद्यालयको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन पेश भएन। लेखापरीक्षण भएको प्रमाण िथा
प्रतिवेदन पेश हुन ु पने रु.
57.

िेतनटरी प्याड खररदाः िामुदावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाइि तनशुल्क स्यातनटरी प्याड वविरण गनि पातलकाले
१२६७४ प्याकेट िेतनटरीप्याड खररद गरी आई पी आर िप्लायििलाई गो.भौ.नं. ७०।०७७।३।२८ बाट
रु.८३७७५१।४० भुक्तानी

गरे को छ । छात्राहरुको स्वास्थय िथा िरिफाईिँग िोतडएको यस्िो खरीद

कायि आतथिक वर्िको िुरुमा गरी िमयमै वविरणको व्यवस्था तमलाउनुपनेमा आतथिक वर्िको अतत्यमा खरीद
गरी ववद्यालयलाई वविरण गरे को छ।प्याड खररद िथा वविरण िम्वतधमा दे न्खएका व्यहोरा तनम्नअनुिार छाः
57.1.

प्याड खररदको लातग आपूतििकिाििँग भएको िम्झौिामा आपूतिि हुने स्यानीटरी प्याडको म्याद िमाि हुने अवतध

स्टोर दान्खला हुने िमयमा १८ मवहना बाँकी रहेको हुन ु पने, ल्याव टे ष्ट प्रतिवेदन पेश गनि पने,उत्पादनको
म्याद िोभतदा कम हुने भएमा ७५ प्रतिशि म्याद बाँकी हुन ु पने उल्लेख भए िापतन िामान आपूतििको िमयमा

पातलकाले मालिामानको तनरीक्षण नगरे कोले िो बमोन्िमको म्याद िथा तनधािररि गुणस्िरको भए नभएको
खुल्न आएन।खररद तनयमावलीमा भएको व्यवस्था अनुिार आपूतिि भएका िामानको भण्डार दान्खला गनुि
अगावै तनरीक्षण गरी िोवकएको गुणस्िर पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको िुतनन्श्चि गनुि पदिछ।
57.2.

पातलकाले िेतनटरी प्याडको िुरन्क्षि भण्डारण गरी ववद्यालयको माग अनुिार तनकािा ददने, िोवकएअनुिार
वविरण भए नभएको र वविरणको अतभलेख व्यवन्स्थि राखेनराखेको अनुगमन गने र वर्ाितिमा रहेको मौज्दाि
यवकन गरी आगामी वर्िकोलातग आवश्यक खुद पररमाण यवकन गरी आवश्यक पररमाणमामात्र खररद गने
व्यवस्था तमलाउनु पदिछ।

58.

मुल्य अतभवृवद्ध कर तनयमावली, मू.अ.कर तनयमावली २०५३(२१औ ं िं शोधन) को तनयम ६.ग अनुिार
िरकारी तनकाय वा नेपाल िरकारको पूणि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको िं घ िं स्थाले ठे क्का िम्झौिा वा करार

अन्र्िगि आपुतिि हुने वस्िु वा िेवा वापिको रकम िम्वन्तधि ठे केदार वा आपूतििकिािलाई भुक्तानी गदाि
तनिलाई भुक्तानी गने मू.अ.कर रकमको ५०% हुन आउने रकम तनिको नामबाट िम्वन्तधि रािस्व न्शर्िकमा

िम्मा गरी बाँकी रकम भुक्तानी ददने व्यवस्था छ । उन्ल्लन्खि व्यवस्था अनुिार िेतनटरी प्याड आपूििक
आई पी आर िप्लायििलाई भुक्तानी ददएको मुल्यअतभवृवद्ध कर रु. ९६३७८।४७ मा

५० प्रतिशि ले हुने

रु. ४८१३९।२३ कट्टा नगरी भुक्तानी ददएको रकमको कर मुल्य अतभवृवद्ध कर िमायोिन गरे को प्रमाण
पेश हुन ु पदिछ रु....

४८,१३९

स्वास्थयिफि
59.

िलबी प्रतिवेदनाः तनिामिी िेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा मतत्रालय, िन्चवालय, आयोग र ववभाग
िथा उपत्यकातभत्र रहेका कायािलयमा कायिरि तनिामिी कमिचारीको हकमा तनिामिी वकिाबखाना र
न्िल्लान्स्थि कायािलयका तनिामिी कमिचारीको हकमा िम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनयतत्रक कायािलयबाट

िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई िलब खचि लेख्न ु पने व्यवस्था छ । गाउँ पातलकाले अतिगिि कायिरि स्वास्थय
िफिका कमिचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाि नगरी िलव खचि लेखेको छ । िवली प्रतिवेदन पाररि गरे र
मात्र िलब भुक्तानी गने िफि कायािलयको ध्यान िानु पदिछ ।
60.

और्तध खररदाः पातलकाले यो वर्ि रु. १६२४५२१/ को और्तध खरीद गरे को छ ।और्तध खररद गनि
पातलकाले रु. १६४९४५३/ को लागि अनुमान ियार गरे कोमा ड्रग इतटरनेशनल फामे शीको शीलवतदी
दरभाउपत्र िारभुि रुपमा प्रभावकारी ठहर गरी रु. १६२४५२१ को और्ातध खररद गरे को छ ।

60.1.

पातलकाले और्तध आपुििक फमिबाट आपुिी हुने और्तध डव्लु.एच.ओ. िवटफाइड हुनपु ने िथा आपूतिि हुने
और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं., म्याद िमाि तमति िथा यो और्तध तबवक्रको लागी होइन लेखेको हुनपु ने
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उल्लेख छ । भौचरिँग िलँग्न फाँटवारी परीक्षण गदाि उपयुक्त
ि
प्रमाण िमावेश भएको दे न्खएन । िाथै
आपुिी भएका और्धी एंवम िन्ििकल िमान स्टोर दान्खला हुन ु अन्घ स्पेशीवफकेशन अनुिार भए नभएको,
और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद िमाि तमति उल्लेख गरी िम्वन्तधि ववर्य ववज्ञवाट मुच ुल्का

उठाई राख्ने नगरे को कारण और्तधको गुणस्िर र म्याद िम्वतधमा एवकन गनि िवकएन ।यि िफि पातलकाको
ध्यान िानुपने दे न्खयो ।
60.2.

और्तधको न्ितिी वकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरे को र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खुल्ने गरी
व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरे को,

60.3.

और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पने एकमुष्ट घटाउने गरे को ।
ििथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको वववरण अद्यावतधक हुने गरी अतभलेख राख्ने, िोकीएको
गुणस्िर अनुिारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको वववरण

खुल्ने गरी अतभलेख राख्ने िथा आतथिक वर्िको अतत्यमा बांकी रहेको और्तधहरु न्िम्मेवारी न्ितिी अतभलेख
व्यवन्स्थि गनेिफि ध्यान ददनुपदिछ ।
िामान्िक िुरक्षािफि
61.

यि गाउँ पातलकाले यो वर्ि िामान्िक िुरक्षा वापि रु ३२०२९४००/ खचि गरे कोमा दन्खएका व्यहोरा
दे हायबमोन्िम छन् ।

61.1.

िामान्िक िुरक्षा कायिक्रम िञ्चालन कायिववतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा
िोवकएको तमति तभत्रै पररचयपत्र अतनवायि रुपमा नवीकरण गरी िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण गनुप
ि ने, प्रत्येक
बर्ि लगि अध्यावतधक गरी लाभग्राहीको िं खया यवकन गनुप
ि ने, भत्ता वविरण गदाि बैंक माफिि भत्ता वविरण
गनुप
ि ने, िामान्िक िुरक्षा कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गनि तनयतमि रुपमा अनुगमन गनुप
ि ने,
केन्तरकृि िूचना प्रणालीमा प्रववष्टी गरर अद्यावतधक गने न्िम्मेवारी िामान्िक िुरक्षाको अन्खियारी पाउने

िम्वन्तधि स्थानीय तनकायको हुने व्यवस्था गरे को छ । पातलकामा िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण व्यवन्स्थि
बनाउन घटना दिाि िथा िामान्िक िुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन प्रणाली MIS System लागु गरीएको छ। िर
प्रणालीमा वववरणहरु शुद्ध र पुणि रुपमा प्रवववष्ट नगरे को कारणले प्रणालीको माध्यमबाट तनकातलएको भरपाईको
वववरणमा पतन शुद्धिा पाइएन । ििले गदाि भत्ता वविरणमा दोहोरो, मृत्यु भएका व्यन्क्तको पतन भरपाईमा
नाम नहटाएको िस्िो िमस्या दे न्खएको हुँदा वववरण ववश्वितनय भए नभएको र गलि लाभग्राही भए नभएको
कुरा एवकन हुन िकेन ।
61.2.

नगद वविरणाः िामान्िक िुरक्षा कायिक्रम िञ्चालन कायिववतध, २०७५ को दफा २२ मा अतयत्र िुनिुकै कुरा

लेन्खएको भए िापतन मतत्रालयको स्वीकृति ववना हािहािै नगद वविरण गनि पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरे को
छ । कायािलयले िामान्िक िुरक्षा भत्ताको रकम वडा िन्चवहरुलाई पेश्की ददई िन्चवहरुले हािहािै
लाभग्राहीहरुलाई वविरण गरे को दे न्खतछ । हािहािै नगद वविरण गरी औठाछाप लगाएको भरपाईको आधारमा
पेश्की फर्छ्यौट गने गरे को छ । नगद वविरण गनि नपाइने व्यवस्था गदाि गदै पतन कायािलयले हािहािै नगद
वविरण गरे बाट कायिववतधको पालना नभएको दे न्खएकोले यथान्शघ्र यस्िा कायि बतद गरी लाभग्राहीको बैक
खािामाफिि मात्र रकम वविरण गने व्यवस्था गनुप
ि दिछ।
61.3.

पातलकाबाट आ ब ०७७/७८ मा िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण बैकबाट गनि शुरु भएको छ।बैकबाट भत्ता
तबिरण गनि पठाउदा आ ब ०७६/७७ मा भत्ता वविरण भएकामध्ये िम्पूणि वडामा गरी िम्मा ५४ िनाको
लगि कट्टा गरी वडाले अद्यावतधक गरे को पाइयो । लगि कट्टा गदाि दोहोरो परे को, मृत्यु भएको र अतय
उल्लेख गरे को छ । वडा नं २ र ५ को एम आइ एि डाटा प्राि गनि िवकएन । वडा नं २ र ५ मा मृत्यु
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भएको भनी लगि कट्टा गरे काको मृत्यु तमति उल्लेख नभएको र अतय भनी कट्टा गरे को के कारण कट्टा
भएको खुल्न निकेको र आ ब ०७६/७७ मा िपिीलका ब्यन्क्तलाई भत्ता वविरण भएको पाइयो िुन
िम्बन्तधिबाट अिुल हुनपु दिछ र अतय वडाको हकमा पातलकाले छानववन गरी अिुल गनुप
ि दिछ।
61.4.

वडा नं २ को भरपाई परीक्षण गदाि ववश्वमाया स्याङ्गिानको तिस्टममा ितम तमति २००७/६/१४ रहे को िर
भरपाईमा हािले िच्याई २००२/५/१४ बनाई उपचार खचि रु १००० िमेि मातिक ३०००को दरले
प्रथम दोस्रो र िेस्रो तिनै चौमातिकमा १२००० का दरले भूक्तातन भएको छ।प्रयाि प्रमाण िथा िुचना
प्रणालीमा अद्यावतधक नगरी मातिक रु. १००० थप गरी ददन तमल्ने आधार पेश हुन िकेन।अिाः यिरी थप
गरी ददन तमल्ने प्रमाण पेश गने अतयथा अिुल हुनपु ने रु.

61.5.

१२०००

िमान्िक िुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ मा िरकारी कोर्बाट तनवृत्तीभरण पाईरहे का व्यक्ती वा अवकाि
िुववधा पाईरहे का व्यक्तीले िामान्िक िुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ।नमुना छनौट गरी वडा नं २ को भत्ता
वविरणको भरपाई परीक्षण गदाि पेतशनवाला भनी िूचना प्रणालीमा िनाई २०७७।७८ मा लगि कट्टा गरे का
ु ार २ िनाले आ ब ०७६/७७ मा भत्ता बुझेको भरपाई भेवटएकाले
धनमाया स्याङ्गिान र रामकुमारी िुनव

पातलकाको आतिररक तनयतत्रणकमिोर दे न्खयो। प्रथम दोस्रो र िेस्रो तिनै चौमातिक रु ८००० का दरले
पेतिन बुझेको ब्यन्क्तलाई िामान्िक िुरक्षा भत्ता ददएकोले अिुल हुन ु पने रु..
61.6.

४८०००

नमुना छनौटमा परे को वडामा िूचना प्रणालीमा पेतशनवाला भन्ने िनाई लगि कट्टा गरे का ब्यन्क्तले आ ब
०७६/७७ मा भत्ता बुझेको भरपाई भेवटएकाले अतय वडामा िमेि त्यस्िा ब्यन्क्तको िं खया रहेको हुन िक्ने
हुनाले पातलकाले छानतबन गरी लगि कट्टा गने िथा पवहले बुझेको भत्ता अिुल गरी रािश्व खािामा दान्खला
हुनपु दिछ।

61.7.

लेखापरीक्षणको क्रममा छनौटमा परे को वडा नं २ को िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरणको भरपाई परीक्षण गने
क्रममा पातलकामा आतथिक वर्िको अतिमा िेस्रो वकस्िाको रकम पेश्की बाँकी रहेको दे न्खतछ। वडा िन्चवले
२०७७ श्रवणमा उक्त पेश्की फछियौट गरे को दे न्खतछ।वडाबाट पातलकामा पेश भरपाईिँग तभडान गनि वडामा
रहेको लाग्राहीको मूल अतभलेख वकिाब माग गररएकोमा वडा कायािलयबाट िेस्रो चौमातिकको वाडामा रान्खएको
भरपाईको कायािलयप्रति पेश हुन आएकोमा पातलकामा पेश गरे को भरपाई भतदा फरक भएको दे न्खयो ।
ििथि वडामा रान्खएको िेस्रो चौमातिकको प्रति र पातलकामा पेश गरे को प्रतिमा दे हायअनुिार फरक भएको
िम्बतधमा पातलकाले आवश्यक छानववन गरर प्रथम र दोस्रो चौमातिकको िमेि रकम यवकन गरी पातलकामा
पेश गरे को भत्ता वविरणको भरपाई ठीक छ रुिु िथा प्रमाणीि गने कमिचारी िथा पदातधकारीहरुिँग अिूल
गरी िं घीय िं न्चिकोर् दान्खला हुनपने रुकम रु
नाम

परीचयपत्र नं

वगि

वडामा रान्खएको
ओिी कवपमा

कायािलयको
पेश भएको
भरपाईमा

िम्मा भूक्तातन
रकम

उभमाया गोल

१०७१

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

कणिमाया मगर

०५५६

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

ु ार
फल कुमारी िुनव

९४७४

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

८०००

कातछीमाया लामा

२८३

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

तडल कुमारी वाइवा

४११

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

बुन्ध्दमाया घोले

७७७

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

८०००

बुन्ध्दमाया तथङ्ग

०७७

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

लतमतन डोल्मो लो

०८७

ववधवा

मृत्यु िनाएको

भूक्तातन

८०००

तलतिर माया वैि

४९४

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००
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ु ार
न्शवमाया िुनव

४५९

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

िं चमाया स्याङ्गिान

३७२

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

िीिा कुमारी पाण्डे

२२३

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

८०००

िुकमाया योञ्जन

७८८

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

िुनमाया लामा

२४६

ववधवा

कावटएको

भूक्तातन

१२०००

बालबातलका दमै

०७३

कावटएको

भूक्तातन

१६००

िम्मा

61.8.

१५३६००

आ ब ०७६/७७ मा भतदा ०७७/७८ मा लाभग्राहीको िं खया घटे को दे न्खतछ।भत्ता वविरणको लातग बैकमा
गईिकेपतछ लाभग्राही कम भएको कुरा पातलकाको एम आइ एि डाटाले प्रष्ट पादिछ।०७७/७८ मा दोहोरो

परे को, मृत्यु भएको, पेतशनवाला िथा अतय भनी लगि कट्टा गरे को हुनाले मृत्यु िनाइएकाको कवहले मृत्यु
भयो हेनक
ि ो लातग वडा बाट मृत्यु दिािको अतभलेख माग गदाि वडा नं २ बाहेक अतय वडा बाट प्राि हुन
िकेन ििको कारण मृत्यु भैिकेका वा नपाउनु पने अतय कारण भएका ब्यन्क्तलाई भत्ता वविरण भयो वा
भएन यवकन हुन िवकएन।
61.9.

िामान्िक िुरक्षा भत्ता तनयमावली, २०७६ को तनयम ६ िामान्िक िुरक्षाको अतभलेख राखी भत्ता वविरण
गररने उल्लेख छ।अतभलेखमा छु ट भएमा अतभलेख अद्यावतधक गरी अको मवहनाबाट िामान्िक िुरक्षा प्रदान
गरीने उल्लेख भएकोमा नमुना छनौटमा परे को वडा नं २ मा वविरण भएको िामान्िक िुरक्षा भत्ता भरपाई
परीक्षण गदाि प्रणालीमा नाम िमावेश नभएका दे हायका व्यन्क्तहरुको नाम हािले थप गरी भत्ता वविरण गरे को
दे न्खयो।तनयममा भएको व्यवस्था ववपरीि िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण गने कायि ित्काल बतद गनुि पदिछ।
वडा नं

नाम

वगि

चौमातिक

िम्मा रकम

२

दुगाि कुमारी मुक्तान

ववधवा

पवहलो/दोस्रो/िेस्रो

२४०००

२

िुकुमाया थतमतन

ववधवा

पवहलो/दोस्रो/िेस्रो

२४०००

२

ु ार
ज्ञान ब िुनव

ज्ये ना अ

पवहलो/दोस्रो/िेस्रो

३६०००

िम्मा

62.

८४०००

प्रतिवेदन पेश गनुप
ि नेाः िामान्िक िुरक्षा तनयमावली २०७६ को तनयम २३(१ (मा स्थातनय िहले आफ्नो

क्षेत्रतभत्र वविरण गररएको िामान्िक िुरक्षा भत्ताको चौमातिक िथा बावर्िक प्रतिवेदन अनुिूची- ६ बमोन्िमको
ढाँचामा ियार गरी ववभाग िथा प्रदे शको िामान्िक िुरक्षा िम्बतधी ववर्य हेने तनकायमा पठाउनु पनेछ
।उपतनयम १ बमोन्िम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउं दा पवहलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे तभत्र दोस्रो
चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातिक प्रतिवेदन िथा वावर्िक प्रतिवेदन अको आतथिक बर्िको
िाउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउनु पनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा गाउँ पातलकामा िो तनयमको
पालना भएको पाइएन ।गाउँ पातलकाले तनयमको पालना गने ववर्यमा ध्यान ददनुपने दे न्खतछ ।
63.

अनुगमन िथा तनरीक्षणाः िामान्िक िुरक्षा तनयमावली, २०७६ को दफा २२ मा ऐन िथा यि तनयमावली
बमोन्िम रान्खएको अतभलेख िथा िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण िम्बतधमा िम्बन्तधि गाउँ कायिपातलकाका
अध्यक्ष वा नगर कायिपातलकाका प्रमुखले तनरतिर अनुगमन गनुि वा गराउनु र उपतनयम (१) बमोन्िम
अनुगमन गदाि िामान्िक िुरक्षा भत्ता पाउने व्यन्क्तको िं रक्षक, माथवर वा स्याहार िुिार गने व्यन्क्त माफिि
िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण गररएकोमा िामान्िक िुरक्षा भत्ता तलने व्यन्क्तले प्राि गरे को रकम िामान्िक
िुरक्षा पाउने व्यन्क्तको वहिमा उपयोग गरे नगरे को िम्बतधमा िमेि अनुगमन गनुि पने उल्लेख छ।पातलकाले
िामान्िक िुरक्षा भत्त ववविरण गरे को भरपाई परीक्षण गदाि मृत्यु भएका वा ववववध िररकाले भत्ता पाउन
योग्य नभएका व्यन्क्तलाई िमेि भत्ता वविरण गरे को भरपाई पेश हुन आएकोले पदातधकारीहरुले तनयमावली
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वमोन्िम िामान्िक िुरक्षा भत्ताको अनुगमन गरे को दे न्खएन।तनयमको व्यवस्था अनुिार अनुगमन गरी
िामान्िक िुरक्षा भत्ता वविरण ववस्विनीय वनाउनु पदिछ।
64.

कोतभड–१९ िफिाः आ=व २०७६।७७ को आर्ाढ मिातििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनयतत्रणको लातग
भएको आम्दानी िथा खचिको वववरण तनम्नानुिार रहेको छ।
आम्दानी स्रोि

रकम रु

खचि न्शर्िक

रकम रु

प्रदे श िं न्चि कोर्बाट

5190000
1000000

राहि वविरण

1336810.36
888457.02

अतय

1567921

िनशन्क्त पररचालन

गाउँ पातलकाबाट तबतनयोिन

िम्मा

7757921

क्वारे तटाइन

होन्ल्डङ

व्यवस्थापन

िेतटर

तनमािण

अतय शीर्िकमा खचि

1651742.30
1571298.50
622044.18

मौज्दाि बाँकी

1687568.64

और्धी िथा स्वास्थय िामाग्री खररद

िम्मा

7757921

कोतभड–१९ मा गाउँ पातलकाबाट भएको खचिको श्रे स्िा परीक्षणबाट तनम्न व्यहोरा दे न्खएका छन्।
पातलकाले क्वारे तटीन व्यवस्थापन को लातग खाद्यातय, भाडाकँ ु डा र लत्ताकपडा खरीद गनि िीन प्याकेिमा

िामग्रीको िूची ियार गरी २०७७।२।२० मा पातलकाको िुचना पाटी िथा वेभिाइडमा ३ ददने िुचना
प्रकाशन गरी गोप्य तिलबतदी माफिि दररे ट माग गरे कोमा खाद्यान्न िफि १ र बाँकी दूइ प्याकेिमा २/२
वटा दरभाउपत्र दान्खला भएको छ।प्राि दरभाउमध्येबाट खाद्यान्नको प्याकेिमा दरभाउ दिाि गने फमि कल्पवृक्ष

तनमािण िेवा िम्झौिा गनि नआएको र बाँकी २ प्याकेिको लातग पैरवी कतिट्रक्िन, वददिवाििँग िम्झौिा

गरी रु.८१३५७६/– (मु.अ.कर िमेि) भुक्तानी ददएको छ।खररद िम्वतधमा दे न्खएको प्रमुख व्यहोरा
तनम्नानुिा छन्
65.

क्वारे तटाईन व्यवस्थापनको लातग आवश्यक भाडाकँ ु डा र लत्ताकपडाको दुवै प्याकेिको लातग दरभाउ िुलना

नगरी पैरवी कतिल्ट्ि प्रा.तल वददिवाि बाट खररद गरे को दे न्खयो।दरभाउ पत्रको आईटम दरलाई ववल अफ
क्वातटीटीको परीमाणले गुणन गदाि खररद गने आईटमको कवोल अंक दुवै प्याकेिमा काफ्ले ईतटरप्राईिेिको

तयुन रहेको दे न्खयो। यिरी पातलकाले महँगो दरभाउपत्र बाट खरीद गरी रु.७४०१५ (मु.अ.कर िमेि) वढी
खचि लेखेको अिुल गनुि पदिछ रु.

७४०१५

ववपद् व्यवस्थापन
66.

ितमति गठन- ववपद् िोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थानीय
िहले अध्यक्ष िथा प्रमुखको अध्यक्षिामा बढीमा १५ िना िदस्य रहेको स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन ितमति
गठन गनुप
ि ने व्यवस्था छ। पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको ितमति गठन गरी 6 वटा बैठक बिेको छ
। बैठकको तनणियबाट कोतभड महामारी तनयतत्रण िथा रोकथामको लातग राहि िामाग्री खरीद िथा वविरण,
क्वारे तटाइन तनमािण िथा व्यवस्थापन िम्बन्तध काम गरे को छ।ऐनमा िोवकएबमोन्िम ितमति गठन गरी
िोवकएको काम, कििव्य र अतधकारमा िक्रीय बनाउनुपदिछ ।

67.

कायि योिना - ववपद् िोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् िोन्खम
तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन तनयमावली, २०७६ को तनयम (८) मा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन ितमतिको

काम, कििव्य र अतधकारमा पररर्द्/कायिकारी/प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायिकारी ितमतिबाट स्वीकृि एकीकृि
क्षेत्रगि नीति िथा कायिक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन योिना ििुम
ि ा गरी कायाितवयन गने,

बिेट ववतनयोिन गनि लगाउने, िबै पक्षको िमतवय र िं लग्न गराउने, ववपद् पूव ि ियारी िथा प्रतिकायि ितमति
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गठन गने, प्रभाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्यवस्था गने, ऐन बमोन्िम कायि गरे /नगरे को अनुगमन गने, ववपद्
िूचना प्रणाली ववकाि र िञ्चालन, िथयाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी क्षमिा
अतभवृवद्धको व्यवस्था र कायिक्रम िवहिको कायियोिना ियारी गरी लागू गने/गराउन िम्बतधी व्यवस्था छ
। पातलकाले ऐन िथा तनयमावलीमा िोवकएका कायिहरू गरे को छै न। ऐन िथा तनयमावलीको पालना
गनु/
ि गराउनु पदिछ ।
68.

आतिररक ले खापरीक्षण – स्थानीय िह िं चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय िहले आतथिक
कारोबारको तनयतमििा, तमिव्यवयिा, कायिदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्येक चौमातिक िमाि भएको
एक मवहना तभत्र आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिरीक लेखापरीक्षणबाट दे न्खएका व्यहोराहरु अन्तिम
ु गवै फर्छ्यौट गनुप
लेखापरीक्षण हुनअ
ि ने व्यवस्था उल्लेख छ । िर पातलकाले आतिररक लेखापरीक्षकले

औल्याएका दे हायका व्यहोराहरु लेखापरीक्षण अववधिम्म पतन फर्छ्यौट गरे को पाईएन । उक्त बेरुिूहरु
िोकीए बमोन्िम फर्छ्यौट गनुप
ि ने दे न्खएको रु.
गो भौ नं तमति

ब्यहोरा

रकम

गाउँ पातलका चालु
६९-

तबल भरपाई नरहेको

६५००

१२५-

कायािलय िामाग्री खररद गदाि िफल नेपाल अफिेट प्रेिको तबलमा अतग्रम

०७७/१/१७

आयकर कट्टी कम कावटएको

१५९३

०७६/१०/१३

गाउँ पातलका पून्िगि
१९-०७६/१०/७

श्री न्शध्दबाबा ट्रेडििले एउटा वविक िारर गरे कोमा एउटै तबलमा २ वटा

८८५८२.७२

५०-०७७/२/१९

घ्याङ्गलेख कतस्ट्रक्िन प्रा तल लाई घटी अतग्रम आयकर कट्टी गरे को

३७१७

६७-०७७/३/११

उपभोक्ता ितमतिले पातलकाको व्याहो लोडर प्रयोग गदािको अतग्रम आयकर

८४०

वविक नं दे न्खएको र हािले केरमेट गरी अको कायम गरे को

कट्टी गनि छु ट
७०-०७७/३/११

उपभोक्ता ितमतिले िार िाली खररद गरी ल्याएको तबलमा अतग्रम आयकर
कट्टी छु ट

१७२०

८९-०७७/३/१८

ति ति वटभी िोन नेपाललाई भूक्तातन दददा अतग्रम आयकर कट्टी छु ट

२१०

११३-

नेत्रकाली कतस्ट्रक्िन प्रा तल को तबलमा अतग्रम आयकर कट्टी छु ट

१०९०

नेत्रकाली कतस्ट्रक्िन प्रा तल को तबलमा अतग्रम आयकर कट्टी छु ट

२८३

तयु तब के वकििपको छायाँ कपी तबल रहेको

२७२४०

काकी पातन ट्याङ्की फतनिचर उद्योगको तबल केरमेट भएको

९२२६५

ववकल्प इतटरप्राइिेिको छायाकपी २ वटा वविक िारी

४४७९४१

४६-०७७/२/१९

डोरहान्िरीको िामान्िक िुरक्षा कर कट्टी छु ट

३९१५

१४४-

डोरहान्िरीको िामान्िक िुरक्षा कर कट्टी छु ट

१२८

डोरहान्िरीको िामान्िक िुरक्षा कर कट्टी छु ट

११९६

०७७/३/३१
११७०७७/३/३१
१२८०७७/३/३०
१३२०७७/३/३०
१३८०७७/३/३०

०७७/३/२५
१४५०७७/३/१७

30

८५४८४१

दफा

भौ.नं., तमति र ब्यहोरा

बेरुिू रकम

प्रकोप ववपद व्यवस्थापन कोर्
३०-०७७/३/२८

रानी इतटरप्राइिेिको तबलमा अतग्रम आयकर छु ट

२५४

५-०७७/३/२४

िगदम्बा तिमेतट खररलको तबलमा अतग्रम आयकर कट्टी छु ट

७६७

८-०७७/३/२८

दररे ट पेश गदाि तमति िच्याएको

१४९७८१.५

९-०७७/३/२८

औिार खररद गदाि नं उल्लेख नगरे को िथा आदे शमा प्रमुख प्रशािकीय

२६६६८

८८-०७७/३/१८

ढु वानी बहालकर कट्टी छु ट भएको

१५०

िशिि

अतधकृिको िवह नरहेको

८५४८४१
69.

अनुगमन िथा िम्परीक्षण – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फर्छ्यौट गने
व्यवस्था रहेको छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्य प्रमुख
प्रशािकीय अतधकृिको हुने व्यवस्था छ । यो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा कायािलयबाट फछियौट भई
िम्परीक्षणका लातग अनुरोध भएको तनम्नानुिारको बेरुिु फछियौट गररएको छ ।
आ.व.

वेरुिु दफा
नं.

फर्छ्यौटको िं न्क्षि व्यहोरा

074.75

46

पेश्की फर्छ्यौट भएको

075.76

1.1

प्रदे श

075.76

1.2

फर्छ्यौटको आधार

िम्परीक्षण

अिुली

प्रमाण

तनयतमि

पेश्की

0

0

0

50000

50000

रकम

3661036

0

0

0

3661036

प्रदे श िमपुरकको रकम

6895000

0

0

0

6895000

भुक्तानी दददा अतग्रम १५

0

1744221

0

0

1744221

िशििको

वफिाि गरे को भौचर
वफिाि गरे को भौचर

075.76

32

प्रतिशि

कट्टी

गरे को

दान्खला

गरे को

12000

0

0

0

12000

िम्मा

10568036

1744221

0

50000

12362257

प्रमाण

075.76

49.4

बेरुिू
भौचर
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घ्याङ्गले ख गाउँपातलकाको िं न्चि कोर्को वववरण

अनुिूची-१

आतथिक वर्ि २०७६।७७

(रु.हिारमा)
गि वर्िको
स्थानीय िह

घ्याङ्गलेख

cg'bfg

न्िम्मेवारी

न्िल्ला

तितधुली

गाउँ पातलका

रािस्व

आतिररक

बाडबाँड

आय

cGo cfo

िम्मा

rfn' vr{

k"FhLut vr{

cGo vr{

hDdf vr{

मौज्दाि

१

२

३

४

५

६(२+३+४+५)

७

८

९

१० (७+८+९)

११ (१+६-१०)

92330

192069

46443

3122

52344

293978

120105

91254

72305

283664

102644

अनुिूची-२

बेरुिू वतगिकरण (ववतनयोिन,रािस्व, धरौटी र अतय करोबार)
आतथिक वर्ि २०७६।७७

(रु.हिारमा)
प्रारम्भीक वेरुिू
स्थानीय िह

घ्याङ्गलेख
गाउँ पातलका

न्िल्ला

तितधुतल

प्रतिक्रीयाबाट फछियौट

दफा

बाँकी बेरुिू

दफा

िैदान्तिक

लगिी

60

35

रकम

िैदान्तिक

लगिी

0

1

22011

बेरुिूको बतगिकरण

दफा
रकम

2215

अतनययतमि

िैदान्तिक

लगति

60

34

रकम

19796

अिूल

गनुप
ि ने

2246

अतनयतमि
भएको
309

प्रमाण

रािस्वको

नभएको

निारे को

पेश

6418

न्िम्मेवारी

0

पेश्की
िोधभनाि

नतलएको
0

िम्मा

6727

कमि

चारर
37

अतय

िम्मा

10786

10823

अनुिूची-३

अद्यवतधक बेरुिू को न्स्थति

(रु.हिारमा)

स्थानीय िहको नाम
घ्याङ्गलेख गाउँ पातलका

न्िल्ला
तितधुली

गि बर्ि िम्मको
वाँकी
42671

िमायोिन
0

िं प को लातग

िं परीक्षण

गि वर्ििम्मको

यो वर्िको थप

५८ औ ँ प्रतिवेदन

अनुरोध भएको

भएको रकम

वाँकी रकम

रकम

िम्मको वाँकी वेरुिु

12362

12362

30309

19796

50105

0

५८ औ ँ प्रतिवेदन

िम्मको वाँकी मध्ये
पेश्की
19323

