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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्वनी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 155 तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

रुरु गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गलु्मी। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ४३ लाख १ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९।२।२४ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.४८ 
लाख ३७ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बरेुजू असलु गनुापने रू.२२ लाख ७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ४३ लाख ३३ 
हजार र तनर्तमि गनुापने रू. २ करोड २९ लाख २४ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु १ करोड ९२ लाख ५२ हजार बेरुजू 
बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू  ५ 
करोड ७३ लाख ६६ हजार रहेको छ । पातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

           (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

रुरु गाउँपातलका 
बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८४ ५३ ४४३०१ ० ८ ४८३७ ८४ ४५ ३९४६४ २२०७ २२९२४ १४३३३ ० ० ३७२५७ 0 

                                      
 

 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
                                                                    (रु. हजारमा) 

र्जल्ला गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

गलु्मी १९२५२ ० 
1350 

१७९०२ ० ३९४६४ ५६३६६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ���े� गाउँपा�लका, गु�मी , �� गाउँपा�लका , गु�मी

काया�लय �मुख छ� बहादरु अ�धकारी २०७८-१-३

काया�लय �मुख चेतनाथ िगरी २०७५-५-१८

काया�लय �मुख मधुकृ�ण पौ�ाल २०७८-५-२ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख मिनश पा�डे २०७६-८-२०

बे�जु रकम ४४,३०१,१६६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,४१,४९,६३६.०५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३७,१८,७६,९०६ चालु खच� ३३,५८,०४,६०३.१३

�देश सरकारबाट अनुदान ४,५७,२१,००० पँूजीगत खच� १४,१४,८८,०४०.४३

राज�व बाँडफाँट ६,९०,०४,५१४.८४ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,९५,९९,१०१.०६

आ�त�रक आय १,५२,९९,२७७.९३

अ�य आय ९,०७,५४,६७४.९१

कुल आय ५९,२६,५६,३७३.६८ कुल खच� ५२,६८,९१,७४४.६२

बाँक� मौ�दात १२,९९,१४,२६५.११
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस �� �े� गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र
सम�वयलाई �ब��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस
पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस �� �े� गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३२ सभा सद�य, ६७.३७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २३ हजार १५५
जनसं�या रहेको छ ।

काया�लयको आ.व. २०७७।७८ को ��तुत आ�थ�क िववरण र सो सँग स�ब��धत आ�थ�क कारोवारको काया�लयले पेश गरेको �े�ताको िव�तृत लेखापरी�ण
योजना एवम् काय��म, �यव�थापन �ितिन�ध�वप� र आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन समेतका आधारमा लेखापरी�ण ग�रएको छ । लेखापरी�ण गदा�
जिटल �ािव�धक िवषय, �सिमत समय, कमजोर अिभलेख एवम् सुचनाको अपया��ताको �समा िभ� रिह लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोरा उपर
काया�लयका स�ब� पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९/१/१.... मा छलफल गरी छलफल प�चात कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

२ िव��य �यव�था
सु� स�वेयरबाट जारी िव�ीय �ितवेदन िन�नानुसार रहेको छ।
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�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५३,५४,४९,३१६.२४ ५२,४२,९९,७६९.५५ ५२,४२,९९,७६९.५५ ४१,३५,६५,५७५.३७ ४१,३५,६५,५७५.३७

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

५१,५९,९०,९३१.३७ ५०,१९,०१,६९८.७७ ० ५०,१९,०१,६९८.७७ ४१,०३,५१,८४८.३७ ० ४१,०३,५१,८४८.३७

११००० कर ११ ६,४९,७१,२०० ५,९८,९९,८१०.५५ ० ५,९८,९९,८१०.५५ ४,५०,३८,५३६.३७ ० ४,५०,३८,५३६.३७

१३०००
अनुदान

४३,००,१७,२१९.०८ ४१,७५,९७,९०६ ० ४१,७५,९७,९०६ ३४,६७,६६,९३० ० ३४,६७,६६,९३०

संघीय सरकार १२ ३८,१९,३६,७०६.०८ ३७,१८,७६,९०६ ० ३७,१८,७६,९०६ ३१,१४,३६,९३० ० ३१,१४,३६,९३०

�देश सरकार १२ ४,८०,८०,५१३ ४,५७,२१,००० ० ४,५७,२१,००० ३,५३,३०,००० ० ३,५३,३०,०००

१४०००
अ�य राज�व

२,१०,०२,५१२.२९ २,४४,०३,९८२.२२ ० २,४४,०३,९८२.२२ १,८५,४६,३८२ ० १,८५,४६,३८२

ख. अ�य �ाि� १,९४,५८,३८४.८७ २,२३,९८,०७०.७८ २,२३,९८,०७०.७८ ३२,१३,७२७ ३२,१३,७२७

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,९४,५८,३८४.८७ १,९९,६६,३५४.८७ ० १,९९,६६,३५४.८७ ० ० ०

धरौटी ० २४,३१,७१५.९१ ० २४,३१,७१५.९१ ३२,१३,७२७ ० ३२,१३,७२७

संघीय, �देश
सरकार वा

० ० ० ० ० ० ०



https://nams.oag.gov.np5 of 66

अ�य काय��म

भु�ानी
(ग+घ)

५४,७३,७२,६९९.७४ ४०,३५,६३,७६१.५६ ४०,३५,६३,७६१.५६ ३१,६७,७२,३२७.३८ ३१,६७,७२,३२७.३८

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

५२,७९,१४,३१४.८७ ३९,३२,६३,८०४.१२ ३९,३२,६३,८०४.१२ ३१,५०,६८,९३९.३८ ३१,५०,६८,९३९.३८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १७,९६,१७,००० १७,१९,१८,१२१.३६ ० १७,१९,१८,१२१.३६ १६,४५,८३,६०५.९६ ० १६,४५,८३,६०५.९६

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ९,१३,८४,७६७.२९ ६,६५,९५,८७३.२५ ० ६,६५,९५,८७३.२५ ५,८१,५५,०२५.५२ ० ५,८१,५५,०२५.५२

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ १०,००,००० ९,५६,५१७ ० ९,५६,५१७ १८,६३,५०४ ० १८,६३,५०४

२६०००
अनुदान

१८ ० ० ० ० ५२,९७,२६२.२० ० ५२,९७,२६२.२०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ २,७१,३८,००० १,४२,११,७४३.४२ ० १,४२,११,७४३.४२ ५६,४३,६६९ ० ५६,४३,६६९

२८०००
अ�य खच�

१८ ५७,७०,००० २८,२१,३४५.६६ ० २८,२१,३४५.६६ १४,३४,६९९.९० ० १४,३४,६९९.९०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २२,३०,०४,५४७.५८ १३,६७,६०,२०३.४३ ० १३,६७,६०,२०३.४३ ७,८०,९१,१७२.८० ० ७,८०,९१,१७२.८०

घ. अ�य १,९४,५८,३८४.८७ १,०२,९९,९५७.४४ १,०२,९९,९५७.४४ ३१,६७,७२,३२७.३८ ३१,६७,७२,३२७.३८
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भू�ानी

कोषह� १,९४,५८,३८४.८७ ९३,६४,१८६ ० ९३,६४,१८६ ० ० ०

धरौटी ० १०,७९,६०४ ० १०,७९,६०४ १७,०३,३८८ ० १७,०३,३८८

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

(१,४३,८३२.५६) (१,४३,८३२.५६)

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(१,१९,२३,३८३.५०) १२,०७,३६,००७.९९ १२,०७,३६,००७.९९ ९,६७,९३,२४७.९९ ९,६७,९३,२४७.९९

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

५,७३,९५,७५४.६८ ५,७३,९५,७५४.६८ २,०४,१०,४७५.७८ २,०४,१०,४७५.७८

वषा��तको
बाक� रकम (ङ
+ च)

(१,१९,२३,३८३.५०) १७,८१,३१,७६२.६७ १७,८१,३१,७६२.६७ ११,७२,०३,७२३.७७ ११,७२,०३,७२३.७७

काया�लयले तयार गरेको आय �यय र सू� �णालीबाट तयार आ�दानी खच�को िववरण अनुसार देहायको कैिफयत दे�खएका छन् ।
I. सु� �णाली अनुसारको �ाि� भु�ानी िहसाव अनुसार गत वष�  २०७७ आषाढ मसा��को मौ�दात � ११,७२,०३,७२३.७७ रहेकोमा यो वष�  २०७७ �ावणको शु� मौ�दात �ज�मेवारी
�.५,७३,९५,७५४.६८ सारेकोले � ५,९८,०७,९६९।०९ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खएको कारण उ�ेख नगरेकोले एिकन गनु� पद�छ ।
II. एिककृत आय �यय िववरणमा यस बष�को कुल आय �.५९,२६,५६,३७३।६८ रहेकोमा सु� �णालीको �ाि� तथा भु�ानीको िववरणमा आफैले गरेको �ाि� अनुसार �.

५२,४२,९९,७६९.५५ देखाएकोले काया�लयको आ�दानीमा �.६,८३,५६,६०४।१३ फरक परेकोले एिकन गनु�पद�छ।

III. पा�लकामा �ा� ह�ने सबै �कारका अनुदान तथा सहयोग रकम सु� �णालीमा समावेश गनु�पन�मा यस बष� अ�तरसरकारी अ��तयारीबाट
�.७,३९,,१५,९५६। �ा� भई खच� भएकोमा सु� �णालीमा समावेश गरेको छैन। गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने सबै �कारका अनुदान रकम सु� �णालीमा
आ�दानी जनाई खच� ग�रनुपद�छ।

३ स�प�� ह�ता�तरण र अिभलेख
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काया�लयको स�प�� ह�ता�तरण र अिभलेख स�ब�धी िनय��ण �यव�था िन�नानुसार दे�खएका छन्:

३.१ सािवक गाउँपा�लकाबाट स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक गन�, सािवक संघीय िवषयगत काया�लयको स�प��
ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक गन� तथा सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक
गनु�पन�मा साव�जिनक स�प��को अिभलेख राखेको दे�खएन । अिभलेख अ�ाव�धक गरीनु पद�छ ।

३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने
स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार
गनु�पन�मा आंिशक �पमा लगत राखेको छ । लगत अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ ।

३.३ साव�जिनक स�पितको संर�ण र उपयोग स�ब�धमा नीित र मापद�ड बनाई साव�जिनक स�पित र ज�गाको अिभलेख रा�ने
साव�जिनक स�प�� उपयोगको, ज�गाको संर�ण गनु�पन�मा काया�लयले स�पितको संर�ण र उपयोगको लािग नीित र मापद�ड
बनाएको दे�खएन । नीित तथा मापद�ड बनाई साव�जिनक स�प��को संर�ण ग�रनु पद�छ ।

४ िब��य िववरण स�ब�धमा
काया�लयको िब��य िववरण स�ब��ध िनय��ण �यव�था िन�नानुसार रहेको छ ।

४.१ 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 कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
िनयममा भएको �यव�था पालना ग�रनु पद�छ ।

४.२ क�याण कोष - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम �थानीय तहले�थानीयसेवाको दरब�दीमा
काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकमक�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
आउनेरकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । यो वष�काया�लयले िब��य समानीकरण अनदाुनको रकम समेतबाट कम�चारी
क�याणकोषमा �.१० लाख हजार ट� ा�सफर गरेको छ । कोषको स�ालन स�ब�धी काननुको �यव�था भएको दे�खंदनै।



https://nams.oag.gov.np8 of 66

काननुको �यव�था नगरी नेपाल सरकारबाट �ा� अनदाुनबाट कोषमा रकम ट� ा�सफर ग�र रा�न िम�ने िदखएन ।य�तो काय�
काननु�ारा �यव�थापन ग�रनुपद�छ ।

४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ अनुसार एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क
वष�को अ��यमा �थानीय स��त कोषमा िफता� गरी खच� खाता शु�य गनु�पन� �यव�था िवप�रत गाउँपा�लका पँूजीगत खच�
खाताह�मा � २८५३९८१५।१६०। र चालु खच� खाताह�मा � १२१७०८९९।३१ मौ�दात रहेको दे�खएकोले ऐनको
�यव�था पालना गरेको दे�खएन। यसमा सुधार ह�नुपद�छ।

५ ख�रद �यव�थापन
काया�लयको ख�रद �यव�थापन स�ब��ध िनय��ण �यव�था िन�नानुसार दे�ख�छ । 

५.१ ख�रद कारवाही अिभलेख – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक
ख�रद कारवाहीको िन��त छु�ै फाइल खडा गरी रा�नु पन� र उपिनयम(२) बमो�जम फाइलमा अ�य कागजातका अित�र�
स�झौता फाइलको प��का, वोलप� वा पूव�यो�यताको लािग आ�हान ग�रएको सूचना, बोलप�, पूव�यो�यता वा ��ताव आ�हान
स�ब�धी कागजात, ��तावदाताह�लाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइ�यूट, बोलप�को मूल�ित, पूव�यो�य भएका
बोलप�दाताको यो�यता, मू�यांकन �ितवेदन, सफल वोलप�दातालाई पठाएको �वीकृितको �ार��भक सूचनाको �ित�लिप,

असफल बोलप�दाताह�लाई पठाएको सूचनाको �ित�लिप, ख�रद स�ब�धी �कािशत सूचनाह�, ख�रद स�झौता, �गित
�ितवेदन, इ��वाइस र िनरी�ण �ितवेदन, ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सो स�ब�धी कागजात, मालसामान �ाि�,

िनरी�ण र �वीकृित लगायतको कागजात, मू�यांकन �ितवेदन र सोसँग स�ब��धत स�पूण� कागजात लगायतको िववरण
�मव� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रदसँग स�ब��धत कागजातह� िनयम बमो�जम �मब� नराखेको,
ठे�का मू�याँकन स�झौता र सो स�ब�धी कागजात अ��तम िवल भु�ानीको गो�वारा भौचरसंग रा�ने गरेकोले लेखापरी�णले
माग गरेको ख�रद स�ब�धी स�पूण� िववरणह� �ा� ह�न नसक� ठे�का स�ब�धी फाईल पूण�त िव�लेशण गन� सिकएन । अतः
िनयमावलीले तोके अनुसार स�पूण� कागजातह� �सल�सलेवार �पमा एउटै फाईलमा राखी प��का समेत तयार गनु�पन�
दे�ख�छ ।

५.२ िनमा�ण काय�को गुण�तर – ख�रद स�झौता अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर िनय��ण र �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ ।
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जसअनुसारख�रद स�झौता गदा� गुण�तर परी�णको िक�सम र �यसको पटक र सं�या समेत उ�ेख भएकोगुण�तर योजना
िनमा�ण �यवसायीले उपल�ध गराउनु पन� र �वीकृत योजना अनुसार परी�ण गरी गुण�तर �ि�या संचालन गनु�पन� उ�ेख
भएतापिन योवष� गाउँपा�लकाले �. १४१४८८०४०।४३ पँूजीगत खच� गरेकोमा अ�धकाँश योजनाको गुण�तर परी�ण गरेको
पाईएन । िनमा�ण काय�को गुण�तर आ�व�तता ह�न �योगशालाबाट गुण�तर परी�ण गराउनु पद�छ ।

५.३ �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 साव�जिनक परी�ण गरेको दे�खएन । ऐनको �यव�था बमो�जम साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई हनुपद�छ
।

६ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन
गाउँपा�लकाको कानून िनमा�ण र काया��वयन स�ब�धी िनय��ण �यव�था िन�नानुसार रहेको छ ।

६.१ कानून िनमा�ण – �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 �ा� िववरण अनुसार हालस�म १७ ऐन, ४ िनयमावली, २३ काय�िव�ध ९ अ�य कानुन
लगायत ५३ कानुनह� �काशन भएको छ । �कािशत कानूनह� काया��वयन ह�नुपद�छ ।

६.२ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े�
तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता�
भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । गत बष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार ६ मु�ा िन�पण ह�न बाँक� रहेकोमा
िववाद िन�पण स�ब�धमा िववरण माग गदा� गतवष�को म्ु�ा फ��यौट बाँक� ५ र यो बष� थप भएको २९ समेत ३४ िववाद दता�
भएकोमा ३३ वटा फछ�यौट गरेको र १ िववाद कारवाही गरी टु�ो लगाउन बाँक� रहेको दे�ख�छ । �याय स�पादन �कृयालाई
ऐेनले तोकेको �यादिभ� फछ�यौट गन� कारवाही गरी टु�ो लगाईनु पद�छ ।
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७ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग
काय�लयको अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग स�ब��ध िनय��ण �यव�था िन�नानुसार दे�खएको छ । 
: 
आा�थ�क सहायता - महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता
िदन कानूनी �यव�था गरी भु�ानी गनु�पन�मा यसवष� चालु िशष�कवाट िवप� तथा औष�ध उपचारको लािग काय�लयमा सहायता माग गन�को िनवेदनका
आधारमा काय�पा�लकाको िनण�यका आधारमा औष�ध उपचार वापत िबिभ� �यि�ह�लाई चालु िशष�कवाट ७६०००। र �कोप �यव�थापन कोषवाट �
१३२०००। समेत �२०८०००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । काय�िव�ध अनुसार आ�थ�क सहायता �दान ग�रनु पद�छ ।

८ बजेट तथा काय��म
काया�लयको बजेट तथा काय��म स�ब��ध िनय��ण स�ब��ध �यव�था िन�नानुसार छन्:

८.१ �ोत अनुमान सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण
सिमित रहने र सिमितले ऐन बमो�जम आयको ��ेपण गरी बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण
गन� लगायतका काय� गन� �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण गनु�पन� तथा सिमितले ��येक वष�को बैसाख १० गते िभ�ै
काय� स�प� गनु�पन� �यव�था छ । ऐनले तोकेको �समािभ� सिमितले काय� स�प� गरेको छैन ।काया�लयले �ोत अनुमान
सिमतको बैठक एनले तोके भ�दा िढलो गरी िमित २०७७।२।२६ मा बैठक बसी � ४५४९३३०००। �समा िनधा�रण गरेको र
सोही रकम बरावर सभाले समेत �स�लङ तोक� सोही बरावर बजेट पा�रत गरेको छ । ऐनले तोकेको समयमा सिमितको बैठक
ब�ने र आय अनुमान यिकन गरी बजेट �स�लङ तोिकनु पद�छ ।

८.२ बजेट तजु�मा – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(२) मा बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले आयको
��ेपण, िवतरणको खाका तथा काय��म तजु�मा गदा� बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, �े�गत �पमा छलफल गरी
अ��तम ��ताव तयार गन�, काय��ममा दोहोरोपना आउन निदने लगायतका काय� गनु�पद�छ । पा�लकाको २०७७।७८ को
बजेट तजु�मा सिमितको बैठक २०७७।३।३, ३।७, ३।८, ३।९ ब�स संचालन खच� � ५२५ हजार �वा��य र िश�ा तफ�
१५४६६ हजार, कृिष पशु वन पय�टन भू�य निद िनय��ण सं�थागत िवकास लि�त काय��म तफ�  � १७२३३ हजार र � म
रोजगार तफ�  ५१७० हजारको बजेट तजु�मा गरे पिन पूवा�धार तफ�  बजेट तजु�मा स�ब�धी गरेका काम र िनण�यह�
लेखापरी�णमा पेश भएन । साथै बजेट तजु�मा सिमितले काय��मह�को �ाथिमिककरण र �े�गत �पमा छलफल गरी बजेट
तजु�मा गरेको दे�खएन ।
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८.३ बजेट तथा अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र
�ययको अनुमान काय�पा�लकावाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� सभामा पेश गरी असार मसा�त िभ� पा�रत ग�रस�नु
पन� र दफा ७३ वमो�जम सभावाट वजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई
वजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७७।३।५ मा नीित, काय��म ��तुत र पा�रत गरेको र
िमित २०७७।३।१० मा ४६ लाख ८२ लाख ८३ हजार पा�रत गरेकोमा गतवष�को यथाथ� खच�, आव २०७७।७८ को
��तािवत आ�दानी र ��तािवत खच� चालु तफ�  ह�ने खच� र पँूजीगत खच� लगायतको िववरण खुलाई बजेट ��तुत गरेको
दे�खएन । सू��णालीवाट ि��ट गरेको ि�याकलापगत खच�लाई बजेट पु��तका मानी २०७७।३।१४ मा अ��तयारी िदएको
छ । ऐनले तोकेको �कृया पुरा गरी गतवष�को यथाथ� खच�, आव २०७७।७८ को ��तािवत आ�दानी र ��तािवत खच� चालु
तफ�  ह�ने खच� र पँूजीगत खच� लगायतको िववरण खुलाई बजेट ��तुत ग�रनु पद�छ ।

८.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा
काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–

�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले २०७७।३।१४ मा सभावाट बजेट पा�रत गरेकोमा बजेट पु��तका र
बजेट लेखापरी�णमा पेश नभएकोले अव�डा रकम यिकन गन� सिकएन । लेखापरी�णको �ममा चालु तथा पूजीगत िशष�को
िविवध तथा गत वष�को बचत रकमवाट � २१७८१६०३। खच� गरेको दे�खएकोले याेजना तजु�मा �ि�या पुरा नगरी अव�डा
राखी खच� गरेको दे�खएकोले अव�डा बजेट राखेको दे�ख�छ । याेजनागत �पमा रकम िविनयाेजन गरी खच� गरीनु पद�छ ।

८.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी बष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकावाट �वीकृत गराई आषाढ १० िभ� सभामा पेश गनु�पन� �यव�था छ । आय-�ययको अनुमानसाथ गतवष�को
वा�तिवक आय �यय, चालु आ�थ�क वष�को अ��तम स�ममा ह�ने आय-�ययको संशो�धत अनुमान तथा आगामी वष�को योजना
तथा काय��म र आय �ययको अनुमािनत िववरण सभामा पेश गरी १५ िदन िभ� छलफल स�प� गरी अषाढ मसा�त िभ� नै
पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै, ऐनको दफा १९ मा सभाको वठैक सामा�यतया बष�मा २ पटक ब�ने �यव�था समेत गरेको
छ । जस अनुसार आषाढको सभाले बािष�क नीित बजेट तथा काय��म �वीकृत गन� र दो�ो सभाले नीित काय��म तथा
योजना काया��वयनको सिम�ा गन�, ऐनको म�यौदा तयार गरी छलफल र पा�रत गन� कानूनको मनसाय र संघीय सरकारको
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�चलन समेत रहेको छ । काय�पा�लको िशफारीस अनुसार िमित २०७७।१०।२५ मा बसेको आठ� सभाले �.

२०८०००००। का ७ योजना तथा काय��म संशोधन गरी पा�रत गराएको दे�खयो । योजना तजु�मा गदा� योजना छनौटका
�ि�या पूरा नगरी काय��म तथा योजना काया��वयन गराई िहउँदे सभावाट अनुमोदन गन� पूरक बजेट तथा काय��म समथ�न
गराउने गरेको पाईयो । योजना छनौटका �ि�या पूरा गरी असारको सभाले मा� योजना तथा काय��म पा�रत गराउने तफ�
�यान जानुपन� दे�खयो ।

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

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

१ आ�थ�क िवकास ६५९८००२६ २८४२२६४६ ५.९५

२ पूवा�धार िवकास १७३९८५२०५ ६३०२४५०७ १३.२

३ सामा�जक िवकास ३१७१५४००१ २८१२१२७८० ५८.९२

४ बातावरण तथा िवकास १०९६२८८३ ९४३१३०१ १.९७

५ सं�थागत िवकास सेवा �वाह र
सुशासन

२३४०८००० १८५०१८८३ ३.८७

६ अ�य काया�लय संचालन तथा
�शासिनक

९०९८५७६७ ७६६९९५२५ १६.०७

ज�मा ६८२४७५८८२ ४७७२९२६४२ १००
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उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ५८.९२ �ितशत र
सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासन �े�मा ३.८७ �ितशत र वातावरण िवकास �े�मा १.९७ �ितशत वजेट िविनयोजन
गरेको छ ।

८.७ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम
�थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय
त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक
�ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा
पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले साथ�कता नपाउने ह� ँदा
यसतफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

८.८ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७६(५) मा गाउँपा�लकाले �थानीय स��त कोषमा भएको आय�ययको
चौमा�सक र बािष�क �ितवेदन तयार गरी संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत
तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम
काय�स�पादन गरी तालुक िनकायमा �गित पठाएको छैन । तहगत अनुगमन �यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून
बमो�जमका िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ।

९ आ�त�रक िनय��ण �णाली

९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय�
िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापूण� ढंगवाट स�पादन गन� र िव�ीय �ितवेदन �णालीलाई िव�वसनीय वनाउन तथा
�च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ–आ�नो कामको �कृित, कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । कायालयले काय�िव�ध तयार गरी
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काया��वयनमा �या आ�त�रक िनय��ण �णालीको अव�था कमजोर रहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय
बमो�जम छन् ;

�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 ठे�काबाट ह�ने काय�ह�को काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको छैन।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको छैन।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको छैन।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको छैन।
ख�रद भएका मालसामानह� ख�रद बराबरकै सं�यामा एकमु� माग फाराम भ�र खच� गन� गरेकोले �ज�सी बाँक�को
िववरण यथाथ�परक छैन।
खच�का िवल भपा�इह�लाइ पु�ाइ गन� ग�र खच�को ते�रज तयार गरेको छैन।
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ बमो�जम मौजुदा सुिच तयार गरी सो सुिचमा समावेश भएकाह�बाट मा� साव�जिनक
ख�रद गनु�पन�मा मौजुदा सुिच तयार गरेको छैन।
�देश आ�थ�क काय�िवधी ऐन २०७४ को दफा ४९ ५ बमो�जम �ज�सी िन�र�ण गन� र �ितवेदन बमो�जम मम�त तथा
�ललाम गनु�पन�मा गरेको छैन।
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा समयमानै दा�खला गनु�पन�मा िढला गरी दा�खला
गरेको छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ बमो�जम ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन�मा तयार गरेको छैन।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका
उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको छैन।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन।
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म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको
प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा
नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार
पे�क� 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 गरेको छैन।
आ�थ�क िववरण –आ�थ�क वष� समा� भएको ३५ िदनिभ�को अव�ध स�म आ�थ�क िववरण तयार गनु�पन�मा
लेखापरी�णको अव�ध (२०७९ बैशाख) मा आ�थ�क िववरण तयार गरी पेश गरेको छ।
िवषयगत �े�मा स�ालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के���त रहेको पाईयो ।
कर भु�ानीको इ-िटिडएस गनु�पन�मा गरेको छैन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता रा�नुपन�मा राखेको छैन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यसबष� स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह�
उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, 206५ को दफा १४ र १९ अनुसार नाग�रक वडाप�मा नाग�रक
बडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तजु�मा गनु�पन� र साव�जिनक सुनुवाई
गनु�पन�मा गरेको छैन।
काय�िववरण – काय� िववरण तयार गरी कम�चारीह�लाई अ�धकार र �ज�मेवारी िदनुपन�मा िदएको दे�खएन ।
अिभलेख – काया�लयले साव�जिनक स�प��को अिभलेख राखेको दे�खएन ।
कितपय योजनाह�मा इि�मेट तयार गरेको, �वीकृत गरेको, नापी मू�याकन गरेको, जाँच गरेको, �वीकृत गरेको, ठे�का
िबल र काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको, �वीकृत गरेको िमित उ�ेख नभएको ।
िनमा�ण काय�को काय�स�प� �िवदेन अनुसार नापी िकताव तयार गरी उ� नापी िकतावलाई िनयमको �ावधान अनु�प
अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा योजनाह�को नापी लुज पेपरमा भन� गरेको पाइयो । योजनागत नापी िकताव बनाई भएको
काय� र खच�को िववरण अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।
दिैनक काय� स�पादन िववरण म.ले.प फाराम नं.९०७ तयार नगरेको
काया�लयमा �ा� कितपय िचठी प� दता� गन� नगरेको,
पु�जगत तफ� को गो�वारा भौचर �सल�सलेवार �पमा नरहेको,
कितपय योजनाह�को लागत अनुमान तथा काय��मह�को स�झौता काया�लय �मुखबाट �वीकृत नभएको,
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�मण िवल �वीकृत गन� नगरेको,
कितपय उपभो�ाबाट स�ा�लत योजनाह�को काय�स�प� �ितवेदन तयार नगरेको,
कितपय �ज�सी सामानह�को �पेिशिफकेशन नखुलाइ दा�खला गन� गरेको,
�मण अिभलेख खाता तथा �मण �ितवेदन तयार गन� नगरेको ।

अत: आ�त�रक िनय��ण �णाली र काय�िव�ध तयार गरी काया��वयन गनु�पद�छ ।

९.२ सुचना �िव�ध स�ब��ध ऐन, २०७५ को दफा ६९ बमो�जम सरकारी िनकायले क��यटुर तथा सुचना �णालीको �योग गदा�
म��ालयले तोकेको सुर�ा मापद�ड अवल�बन गनु�पन� र दफा ७० बमो�जम सरकारी िनकाय, साव�जिनक सं�था र िव�ीय
तथा �वा��य स�ब��ध सूुचना �योग गन� सं�थाह�ले अिनवाय� �पमा आफुले �योग गन� सुचना �णालीको तोिकए बमो�जमको
अव�धमा सुर�ा परी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ। काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा,
अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� ह�नुपद�छ। काया�लयले कारोवार लेखा�न, अिभलेख र �ितवेदन
लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णालीगत �यव�था ऐनले तोकेको अव�धमा सुर�ा प�र�ण गरेको अिभलेख
लेखापरी�ण सम� पेश भएन। यस स�ब�धमा दे�खएका आ�त�रक िनय��ण �णाली िन�नानुसार छन् ;

म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ को �योग गरेको छैन।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प.

फाराम ९०३ रा�नुपन�मा राखेको छैन।
काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक
�पले भरपद� गरी अ�ाव�धक �पमा नराखेको।

स�टवेयर �ािव�धक िवषय भएकोले सोसँग स�ब��धत जो�खम वा �यसले पान� वा पारेको �भाव परी�णको �समा भ�दा वािहर
रहेको छ। स�टवेयरको कानुनी मा�यता, िव�वसिनयता एवं आ�धका�रताका िवषयमा काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।
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९.३ मम�त अिभलेख- लु��बनी �देश, �देश आ�थ�क काय�िवधी ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार साव�जिनक जवाफदेहीको पद
धारण गरेको �यि�ले स�पादन गरेको काम र सोसँग स�ब��धत कारोबारको �ज�मेवारी र जवाफदेिहता बहन गनु�पन� उ�ेख छ
।काया�लयले यस बष� सवारी साधन मम�तमा � ३,३८,०१९। र मे�सनरी औजार मम�त स�भारमा �.२,९८,६१०। समेत
�.६३६६२९। र क�टे�जे�सीबाट समेत मम�त खच� गरेकोमा कितपय मम�त काय� �वीकृत मम�त आदेश बेगर खच� गरेको छ।
काया�लयले सवारी साधन स�ालन लगबुक म. ले. प. फाराम ९०५ र सवारी मम�तको अिभलेख म.ले.प.फा.नं. ९०६
अ�ाव�धक गरेको छैन। सवारी मम�त स�ब�धी आ�त�रक िनय��ण �णाली काया��वयन गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ।

९.४ भ�ण खच� िनयमावली,२०६४ को िनयम ४ अनुसार सरकारी खच�मा �मण गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीले स�भव भएस�म
िकफायती र कम खिच�लो ह�ने गरी �मण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले यो बष� अनुगमन मु�याङकन तथा �मण िशष�कमा
�.१४,९९,३४५।– तथा संिघय तथा �देश ह�ता�त�रत काय��मबाट स�ा�लत िविभ� काय��म र पा�लकाका िविभ�
योजनाह�बाट कि� गरेको क�टे�जे�सी रकमबाट समेत अनुगमन मू�या�न तथा �मण खच� गरेको छ । िनयमावलीको िनयम
२१ बमो�जम काया�लयले �मणमा खिटने पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को अनुसुिच ६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख
खाता म. ले. प. फाराम ९०८ रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वसनीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी
आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई मजबुद गराई �मण गन� पदा�धकारी तथा कम�चारीबाट �मण �ितवेदन
म. ले. प. फाराम ९०९ �ा� गरे प�चात भु�ानी गनु�पन�मा सो गरेको छैन। अ�ाव�धक �मण अिभलेख खाता र �मण
�ितवेदन बेगर �मण खच� भु�ानी भएकोले दोहोरो पन� गरी खच� भए नभएको एिकन गन� सिकएन। यसमा सुधार ह�नुपद�छ।

९.५ बे�जु लगत- महालेखा िनय��क काया�लयले सरकारी काया�लयह�को बे�जु लगत अ�ाव�धक गन� �योजनका लािग मलेप
फारामको �यव�था गरेको छ । काया�लयले बे�जु लगत, बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, स�परी�ण गो�वारा अिभलेख
लगायतका �वीकृत म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका फारामह� अ�ाव�धक गरेको छैन। बे�जुको अ�ाव�धक
िववरण तयार गरी बाँक� बे�जु समयमा नै फ�य�ट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

९.६ काया�लयले धरौटीको �यि�गत अिभलेख खाता अ�ाव�धक गरी धरौटीको लगत रा�नुपद�छ। काया�लयले धरौटीको �यि�गत
धरौटी खाता राखेको छैन। सु� स�टवेयरले तयार गरेको धरौटी खाताले पुरानो बाँक� धरौटीको यथाथ� �ितवेदन जारी गरेको
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छैन। �यि�गत धरौटी खाता कायम गरी धरौटी िहसाबलाई �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१० खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवध तथा खाना खच� िशष�कमा �.१२,४१,०७१। खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�
पद�छ ।

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

११.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) अनुसार �थानीय तहले कानून बमो�जम आ�नो आय र �ययको
आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन� तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख (२) अनुसार �थायी कम�चारीह�को तलबी
�ितवेदन पा�रत गराउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यो बष� पा�लका तफ� का २१ कम�चारीको बािष�क तलब �.९१,०३,३२८।
र �वा��य तफ�  समेत तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच� लेखेको छ । तलिब �ितवेदन पा�रत गनु�पन� स�ब�धमा गत
िवगतमा समेत औ�याउद ैआएकोमा यसमा सुधार भएको छैन। यसबाट काया�लयले खच� लेखेको �ेड रकमको स�ब�धमा
एिकन ह�न सिकएन। आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भई पदपुित� समेत भएको अव�थामा �थायी कम�चारीह�को तलबी
�ितवेदन पा�रत गरी �ेड रकम अनुसार तलब खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

११.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत�
तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, र दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था
�थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । काया�लयले कम�चारी सेवा सुिवधा स�ब�धमा काय�पा�लकाको
िनण�यबाट खच� ले�ने गरेतापिन सेवा सुिवधा स�ब�धमा ऐन िनयम िनमा�ण गरेको छैन। �थािनय तहबाट �दान ग�रने सेवा
सुिवधाह� कानुन िनमा�ण गरी सोही बमो�जम खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

११.३ योजना र काया��वयन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा
सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना
बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ ।
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काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र
टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन
उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा
सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाख स�म

� २ लाख दे�ख ५
लाख स�म

� ५लाख दे�ख १०
लाख स�म

� १० लाख भ�दा
बढीको

ज�मा

७५ ३० २८ २४ ३० १८७

उपरो� िववरण अनुसार काया�लयले यस बष� १८७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ७५ 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 ।

१२ कोिभड परी�ण

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

१२.२ कोिभड िनय��ण तथा रोकथामको लािग कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार तयार गन� र तीन तहका
सरकारका िनकायह�को िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गन� सम�वय गनु� पन�मा हे�थ �ोटोकल तयार गरेको र
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अ�तर सरकार िवच समव�य भएको दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

१२.३ पा�लकाले कोिभड-१९ रोकथाम र िनय��णका लािग गत वष�को मौ�दात �.५२,५२,७०८। रहेकोमा यस बष� काय��म
कटौती तथा िविभ� �यि� तथा सं�थाबाट अनुदान �ा� गरी �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरेको � १,२४,५८,११३
समेत � .१,७७,१०,८२१।३७ आ�दानी जनाई �.९०,०६,२१६। खच� गरी � ८७,०४,६०५।३७ मौ�दात रहेको छ।

१२.४ काया�लयमा �ा� कोिभड-१९ िव��को खोप र �योगको िववरण माग भएकोमा िववरण पेश भएन। काया�लयले त�या�
�यव��थत गनु�पद�छ ।

१३ सेवा �वाह िववरण

१३.१ सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन ऐेन, २०६४ को िनयम ३८ अनुसार सरकारी सेवा र सुिवधालाई �भावकारी बनाई
�शासन त�लाई सेवा�दायकको �पमा �पा�तरण गन� तथा �च�लत कानून बमोजम अ�धकार �ा� अ�धकारीले स�पादन
गनु�पन� काम कारबाहीलाई �भावकारी तथा गुण�तरीय ढ�बाट स�पादन भए वा नभएको कुराको अनुगमन तथा मू�या�न
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट स�पािदत काय�ह� तालुक िनकायबाट अनुगमन गरी िनद�शन िदने र सो िनद�शन स�ब��धत
काया�लयह�ले पिन काया��वयन गनु�पद�छ । काया�लयमा तालुक िनकायबाट अनुगमन ह�ने भएतापिन सो अनुगमनबाट दे�खएका
िवषयह�मा �ल�खत िनद�शन िदने र सो अनुसार काय� गन� गरेको दे�खएन। ऐनको �यव�था अनु�प स�पादन भएको काय�ह�को
समय समयमा अनुगमन ह�नुपद�छ।

१३.२ सुशासन (�यव�थापन तथा संचालन ) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� वा जनस�पक�  कायम
गन� ��येक सरकारी िनकायले सबैले दे�ने ठाँउमा काया�लयले िदने सेवा र �यसको �कृित, सेवा�ाहीले सेवा �ा� गन� पूरा गनु�
पन� काय�िब�ध, सेवा �दान गन� पदा�धकारी र िनजको काय�क�को िववरण, सेवा �दान गन� ला�े समयाब�ध र सेवा �ा� गन� कुनै
द�तुर तथा अ�य रकम ला�े भए सोको िववरण, खुलाई नाग�रक वडाप� रा�नुपन� र सो बमो�जम सेवा �दान गरेको अिभलेख
रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट भएको सेवा �वाहको िववरण माग भएकोमा िववरण पेश भएन। �थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उ�े�खत �थानीय िनकायको काम कत��य र अ�धकार म�ये अ�धकांश सेवा �वाह
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गनु�पन� िवषयमा िनकायको �सिमत जनशि� र पूवा�धारका कारण �वाह गन� सकेको छैन । अतः जनशि� र पूवा�धारको िवकास
गरी िनकायको सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

१४ िश�ा काय��म

१४.१ काया�लयले िव�ालयमा िनकासा ह�ने रकमको �प� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र रा�नुपन�मा राखेको छैन।
िव�ालयह�को लािग वा�तिवक �पमा िनकासा ह�नुपन� रकम र भु�ानीको यथाथ� िववरण खु�ने गरी िनकासा र�ज�र
अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

१४.२ गाउँपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर वृि� गन� साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड
बनाई सो बमो�जम काय� भए नभएको अनुगमन गन�, सोको �ितवेदन तयार गन� र �ितवेदन साव�जिनक गन� गरेको छैन।
साव�जिनक िव�ालयह�को अनुगमन गरी सोको �ितवेदन साव�जिनक गनु�पद�छ।

१४.३ �थानीय तहले िनजी िव�ालय �यव�थापनको लािग अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िव�ालयह�को अनुगमन गन� तथा
िनद�िशकाले तोके अनुसार अ�ययन शु�क िनधा�रण गन� गरेको छैन। तोके बमो�जम िनद�िशका तयार गरी िनजी िव�ालयको
शु�क िनधा�रण गन� र सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१४.४ मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीका २०७७/७८ बमो�जम �थानीय तहले समयमा
नै िन:शु�क पा�पु�तक र छा�वृ��को रकम िनकासा गरी समयमानै अनुदान रकम िवतरण गनु�पद�छ। काया�लयले िढलो गरी
पा�पु�तक र छा�वृ�� रकम िनकासा गरेकोले स�ब��धत िव�ालयह�ले समयमा नै रकम िवतरण गरेका छैनन् । तोिकएको
समयमा रकम माग गरी सोही बमो�जम चेकजाँच गरी रकम िनकासा गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१४.५ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ अनुसार �थानीय तहले अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी मातहतका
िव�ालयह�को अनुगमन गनु�पद�छ। सोको लािग काया�लयले अनुगमन मापद�ड तय गरेको छैन। अनुगमन मापद�ड तय गरी
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सोको �गित �ितवेदन साव�जिनक गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ।

१५ राज�व आ�त�रक िनय��ण

१५.१ काया�लयले गाउँपा�लकाको �े� िभ�का सबै राज�व �ोतह�को उिचत लेखा�न गरी सो अनुसार राज�वको अनुमान
गनु�पद�छ। काया�लयले पा�लका िभ�का भवन टहरा ज�गा पोखरी रोय�टी िव�ापन लगायतको िववरण अ�ाव�धक गरेको छैन ।
यसमा सुधार गनु�पद�छ।

१५.२ काया�लयले घरभाडा, �यावसाियक कर लगायतका राज�व िशष�कह�को लगत अ�ाव�धक गरेको छैन। लगत अ�ाव�धक गरी
उ�न बाँक� राज�वको अिभलेख �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१५.३ काया�लयले महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता म.ले.प.फा.नं. १०४, राज�वको
आ�थ�क िववरण र सोको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं.११०, करदाताको लगत म.ले.प.फा.नं. १११ ज�ता �वीकृत म.ले.प.फा
नं.ह� �योगमा �याएको छैन। सुचना �िव�धमा आधा�रत राज�व अिभलेखलाई �यव��थत गद� �वीकृत फारामह� �योगमा
�याइ राज�व अिभलेखलाई �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

१६ रानीवास उि�खोला मोटरवाटो कालोप�े NCB-9-076/77

लागत अनुमान �. ३९०००००। रहेको रानीवास उि�खोला मोटरवाटो िनमा�णको लािग आ व २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन भई रकेट िव�डस�ले
कवोल गरेको � ३९१६१०१। मा �याद थप समेत िमित २०७७।९।१५ मा स�प� गन�गरी िमित २०७७।१।३१ मा स�झौता भई � ३८५४५२१। भु�ानी
भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

१६.१ स�झौता रकम- काया�लयले वोलप�दातासंग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� िवड पेश गदा� िनमा�ण �यवसायीले कवोल गरेको
रकममा स�झौता गनु�पन�मा उ�े�खत ठे�काको िनमा�ण �यवसायीले � ३८८३९०१। मू अ कर समेत कवोल गरेकोमा
स�झौता गदा� � ३९१६१०१।९८ मा स�झौता गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले कवोल गरेको भ�दा बढीको स�झौता गरेको
दे�खएकोले स�झौता गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ । 
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१६.२ �याद थप - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा एनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी स�झौता
बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अिवधिभ� पुरा गन� नसिकने भएमा कारण खुलाई स�झौताको �याद सिकनु भ�दा २१
िदन अगाव ैस�ब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदने र साव�जिनक िनकायले आव�यक जाँचवुझ गरी
तोिकएको पदा�धकारीले �याद थप ग�रिदन स�ने �यव�था छ । उ� िनमा�ण काय�को िमित २०७७।१।३१ मा स�झौता भई
िमित २०७७।३।१५ मा काय� ग�रस�नु पन�मा िनमा�ण �यवसायीले समयमा काम नगरी िमित २०७७।३।३१ मा �याद थपको
लािग िनवेदन िदएकोमा सु� स�झौता अनुसार काम स�प� गनु� पन� अव�ध भ�दा ४०० �ितशत बढी अव�ध �याद थप गरेको
छ । �याद थप गदा� िनमा�ण �यवसायीले गरेको काम र बाँक� काम गन� ला�े अव�धको �ािव�धक �ितवेदनको आधारमा समय
यिकन गरेर मा� �याद थप ग�रनु पद�छ ।

१६.३ काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था
भएकोमा बाहेक काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको
ह�नुपन� �यव�था छ । उ�े�खत िनमा�ण काय�को स�प� गन� �याद थप समेत िमित २०७७।९।१५ स�म रहेकोमा कृिष िवकास
व�कको काय�स�पादन जमानत PB/159/0152/4799/20 � 200000। को �याद २०७७।९।१६ स�म रहेकोले �ुटी स�याउने
अव�ध २०७८।१०।१५ स�म मा�य अव�ध रहेको जमानत पेश गरेको छैन । काया�लयले िनमा�ण काय�को �याद थप गदा� �ुटी
स�याउने अव�ध खा�ने गरी काय�स�पादन जमानतको अव�ध थप भैआए प�चात मा� �याद थप गनु� पद�छ ।

१७ रानीवास चौतारा वलेट�सार �रङरोड कालोप�े ORRM-GL-NCB-10-076/77

लागत अनुमान �. ४००००००। रहेको रानीवास चौतारा वलेट�सार �रङरोड कालोप�े काय�को लािग आ व २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन भई रकेट
िव�डस�ले कवोल गरेको � ३९३०६६४। मा �याद थप समेत िमित २०७७।९।१२ मा स�प� गन�गरी िमित २०७७।१।३१ मा स�झौता भई � ३८९०६५०।
भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

१७.१ काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था
भएकोमा बाहेक काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको
ह�नुपन� �यव�था छ । उ�े�खत िनमा�ण काय�को स�प� गन� �याद थप अव�ध समेत िमित २०७७।९।१२ स�म रहेकोमा कृिष
िवकास व�कको काय�स�पादन जमानत PB/159/0151/4799/20 � 200000। को �याद २०७८।५।२५ स�म रहेकोले �ुटी
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स�याउने अव�ध २०७८।१०।१२ स�म मा�य अव�ध रहेको जमानत पेश गरेको छैन । काया�लयले िनमा�ण काय�को �याद थप
गदा� �ुटी स�याउने अव�ध खा�ने गरी काय�स�पादन जमानतको अव�ध थप भैआए प�चात मा� �याद थप गनु� पद�छ ।

१७.२ िनण�यमा िढलाई - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा ऐनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी
स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अिवधिभ� पुरा गन� नसिकने भएमा कारण खुलाई स�झौताको �याद सिकनु
भ�दा २१ िदन अगाव ैस�ब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदने र साव�जिनक िनकायले आव�यक
जाँचवुझ गरी तोिकएको पदा�धकारीले �याद थप ग�रिदन स�ने �यव�था छ । िनमा�ण �यवायीले कोिभडको कारण स�झौता
अिवध िभ� काम गन� नस�ने भनी २०७७।३।३१ मा �याद थपको लािग िनवेदन िदएकोमा काया�लयले आव�यक जाँचवुझ गरी
समयमै िनण�य िदनुपन�मा २०७७।५।१० को िनण�यले २०७७।९।१२ स�म �याद थप गरेको दे�खयो । काया�लयले गन� िनण�य
समयमै ह�नुपद�छ ।

१८ बलेट�सार �वा�थय चौक� भवन ORRM-GL-NCB-12-076/77

लागत अनुमान �. ७३,१२,५००। मू अ कर र क�टे�जे�सी समेत रहेको जनवोध मा िव भवन िनमा�ण काय�को २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन ह� ंदा भई
छपनी डेभलपस�ले कवोल गरेको � ६१२६२६५।५० मा �याद थप समेत िमित २०७७।९।२१ मा स�प� गन�गरी िमित २०७७।२।९ मा स�झौता भई
�ािव�धक मू�याँकन अनुसार ५३६३७११। बरावर काम भएको आधारमा �. ५२४९१६५। भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार छन्:

१८.१ िबमा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख
�पैयाँ स�म लागत अनुमान भएका िनमा�ण काय�को िबमा गराउनु पन� �यव�था गरेको छ । लागत अनुमानको �ोिभजनल सम
आईटममा िवमा वापत � २५०००। �यव�था भएकोमा िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को िवमा गरेको छैन । िनयमावली
अनुसार िनमा�ण काय�को िवमा ग�रनु पद�छ ।

१८.२ �याद थप - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा एनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी स�झौता
बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अिवधिभ� पुरा गन� नसिकने भएमा कारण खुलाई स�झौताको �याद सिकनु भ�दा २१
िदन अगाव ैस�ब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदने र साव�जिनक िनकायले आव�यक जाँचवुझ गरी
तोिकएको पदा�धकारीले �याद थप ग�रिदन स�ने �यव�था छ । िमित २०७७।२।९ मा स�झौता भई २०७३।३।२१ मा
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स�प� गनु� पन� िनमा�ण काय� स�झौता अव�धमा काम समा� नगरी �याद थपको लािग िनमा�ण �यवायीले िदएको िनवेदन
लेखापरी�णमा पेश भएन । काया�लयले आव�यक जाँचवुझ गरी समयमै िनण�य गनु�पन�मा २०७७।५।१० को िनण�यले २०७७।
९।२१ स�म �याद थप गरेको दे�खयो । �याद थप गदा� �लोवल ब�कको PBG 7020 NPR 00493 को � ४९१०००। रहेको
काय�स�पादन जमानतको �याद २०७७।८।५ स�म रहेकोमा सोको �याद थप समेत गरेको दे�खएन । उिचत कारण देखाई
िनमा�ण �यवसायीले �याद थप माग गन� र �ािव�धक मू�याँकन गराई वाँक� काम स�प� गन� ला�े समयाव�ध अनुमान गरेर मा�
�याद थप गन� गनु�पद�छ ।

१८.३ घटी काम - िनमा�ण �यवसायीले काया�लयसंग स�झौता गरी �ज�मा �लएको काम तोिकएको प�रमाण स�झौता अव�ध िभ�
स�प� गनु�पद�छ ।िनमा�ण �यवसायीसंग �याद थप समेत िमित २०७७।९।२१ मा स�प� गन� गरी � ६१२६२६५।५० को
कामको स�झौता भएकोमा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसारको काम नगरी लागत अनुमानमा उ�ेख भएको म�ये providing

and placing machine mixed 1:2:4 cement concrete 11.7 m3 गनु�पन�मा 2.03 m3 मा� गरेको, providing and

applying 12.5mm thick 1:4 cement plaster 681.34 sq. meter गनु� पन�मा 377.94 sq meter मा� गरेको, painting

works of new plaster 481.46 sq meter गनु� पन�मा नगरेको, Ms entrance gate works को काम नै नभएको र स�झौता
भ�दा ७६२५५४। घटीको काम भई � ५३६३७११।३६ को मा� काम भएकोमा काया�लयले िनमा�ण �यवसायीलाई पुरै काम
नगरेकोमा कारवाही गरेको छैन। काय�लयले �ािव�धक मू�याँकन गदा� पुरै प�रमाणको काम नह� ँदा कारण समेत नखो�ल भए
गरेको कामको मू�याँकनका आधारमा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी भु�ानी िदएको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली र
स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार कारवाही ग�रनु पद�छ ।

१९ क�टे�जे�सी खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० संग स�ब��धत अनुसूची १ अनुसार वक�  चाट� �टाफ खच� २ �ितशत र सानाितना खच� २ �ितशत
समेत ४ �ितशत क�टे�जे�सी खच� गन� पाईने �यव�था छ । काया�लयले िन�न योजनामा लागत अनुमान तयार गदा� २.५ �ितशत क�टे�जे�सी सिहत रा�ख
तयार गरेकोमा ठे�का �यव�थापन गदा� क�टे�जे�सी सिहतको रकममा मू�याँकन गरेकोमा ठे�का मू�याँकन गदा� क�टे�जे�सी बाहेक मू�याँकन गरेकोमा
भु�ानी िददंा िनमा�ण �यवसायीले पाउने रकमवाट समेत पुन क�टे�जे�सी क�ा गरी भु�ानी गरेकोले संिघय समपुरक योजनामा दोहोरो क�टे�जे�सी खच�
लेखेकोले बढी क�टे�जे�सी खच� लेखेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �

२७४,२१५
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योजनाको नाम लागत
अनुमान

लागत अनुमानमा
क�टे�जे�सी

मू�याँकन भु�ानी/ बजेट
खच�

भु�ानीमा दोहोरो क�टे�जे�सी क�ा
गरेको रकम

रानीवास उि�खोला मोटर ४०००००० १००००० ३८५४५२१ ३८५४५२१ ८५२७७

रानीवास चौतारा बलेट�सार
�रङरोड

४०००००० १००००० ३८९०६५० ३८९०६५० ८६०५४

वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन
िनमा�ण

५०००००० १२५००० ४६५५३४४ ४६५५२५८ १०२८८४

ज�मा २७४२१५

२० १८ २०७७-१०-७ वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन 

�ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईका कारण ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो
स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नव�ने गरी साधारणतया �ितिदन
स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य पाँच �ितशत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ ।लागत अनुमान �. ५००००००। रहेको वडा नं ३ को वडा काया�लय
भवन आ व २०७६।७७ मा ठे�का �यव�थापन भई आईसा आरती िनमा�ण सेवाले कवोल गरेको � ४६५५३४४।३७ मा �याद थप समेत िमित २०७७।६।
२५ मा स�प� गन�गरी िमित २०७७।१।२६ मा स�झौता भई � ४६५५३४४। मू�याँकनको आधारमा � ४६५५२५८। भु�ानी भएको छ । िनमा�ण
�यवसायीले समयमा काम नगरी २०७७।६।२९ मा �याद थपको लािग िनवेदन िदए पिन �याद थप भएको दे�खएन । िनमा�ण �यवसायीले २०७६।६।२४ को
िमित रा�ख अ��तम िवल भु�ानीको लािग िनवेदन िदएकोमा दता� नं ८६१ िमित २०७७।९।१९ मा मा� दता� भएको र िनमा�ण �यवसायीलाई भौ नं
१८-२०७७।१०।७ बाट अ��तम िवलको � १५१४६४७। भु�ानी िदएको छ । िनमा�ण �यवसायीले स�झौता अव�ध िभ� कामनै स�प� नगरी अ��तम
भु�ानी माग गरेको दे�खएकोले ८३ िदनको ०.०५ �ितशतले ह�ने � १९३१९७। हज�ना असूल गनु�पन� �

१९३,१९७

२१ योजना टु�याएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ बमो�जम ख�रद योजना तयार गनु�पन� र िनयम ९(१) मा लागत अनुमान तयार गदा� िवचार गनु�पन�
स�ब�धमा �यव�था छ । योजना काया��वयन गदा� ख�रद योजना वेगर र लागत अनुमान तयार गदा� िवचार गनु�पन� िवषय िवचारनै नगरी िघउवेशी खेल मैदान

१०,८२४,५११
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िनमा�ण र बलेट�सार टाहािटम उ�ीखोला सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को लागत अनुमान टु�याई २/२ �याकेज बनाई िन�नानुसार काया��वयन गराएको
पाईयो ।

भौचर नं.

िमित
योजानाको नाम बजेट

�ोत
लागत अनुमान (मू.अ.

कर र क�टे�जे�सी
समेत)

िनमा�ण
�यवसायी

कवोल रकम मू�याँकन कूल भु�ानी

२७-०७७।
१०।२१

िघउवेशी खेल मैदान
िनमा�ण

�देश
समपुरक

५०००००० आईसा आरती
िनमा�ण सेवा

२९२८५२७।
४९

२८२४८२४ २८२४८२३

११३-०७८।
२।१८

१०-०७७।
१२।२३

�देश
िवशेष

२५००००० आईसा आरती
िनमा�ण सेवा

१६३८२८९।
९७

१६०७२९६।
२९

१६०७२९६

१९२-०७८।
३।२५

बलेट�सारटाहािटम
उ�ीखोला सडक
कालोप�े

�देश
समपुरक

५०००००० राजे�वरी
क��ट� �सन

४७४१४७१।
०६

३३७०२५६।
६४

३३७०२५६

२९३-०७८।
३।२७

संघीय
समपुरक

५०००००० साईन
क��ट��सन

४७८१३०० ३०२२१३५।
२८

३०२२१३६

२१३-०७८।
३।२७

ज�मा १०८२४५११

उ�े�खत योजनाको स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन्ः
क) काया�लयले लागत अनुमान तयार भएको िमित, �वीकृत गरेको िमित उ�ेख नगरेको र एकमु� लागत अनुमान तयार नगरी लागत अनुमान टु�याई ख�रद
गनु�पना�को आधार लेखापरी�णमा पेश नभएको ।
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ख) योजनाको िव�तृत लागत अनुमान तयार नगरी योजना टु�याई साना �याकेज बनाएको, 
ग) िनमा�ण �यवसायीले स�प� गरेको कामको नापजाँच गरेको िमित, �ािव�धक मू�यांकन र काय�स�प� तयार गरेको िमित उ�ेख नगरेको ।
घ) बलेट�सार टाहािटम उ�ीखोला सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को योजना स�प� नह� ँद ैलागत अनुमानमा उ�ेख भएको क�टे�जे�सी � २५००००। पुरै
खच� लेखेको ।
ङ) बलेट�सार टाहािटम उ�ीखोला सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को साईन क��ट��सनले �याद थप समेत २०७८।९।३० िभ� स�प� गन� गरी ठे�का
स�झौता गदा� काय�स�पादन जमानत २०७९।१०।३० स�मको आव�यक पन�मा कृिष िवकास ब�कको PB/159/0091/5479/21 Rs २४००००। को �याद
िमित २०७८।३।१९ स�म रहेको ।
च) िनमा�ण �यवसायीले बलेट�सार टाहािटम उ�ीखोला सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को दवु ैठे�काको �याद थपको लािग २०७८।१।२८ मा िनवेदन िदए पिन
�मश िमित २०७८।७।२ र २०७८।६।२४ मा िनण�य गरेकोले िनण�मा िढलाई गरेको ।
अतः काया�लयले लागत अनुमान टु�याई �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गरेको र ख�रद �यव�थापनलाई झ�झिटलो तथा �शासिनक खच� र समय बढी
ला�े गरी काय�पा�लकाको िनण�यवाट ख�रद तथा भु�ानी गरेको िनयमस�मत तथा िमत�ययी नदे�खएको �.

२२ छ�दी �टील ट�स ि�ज 

�ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईका कारण ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो
स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नव�ने गरी साधारणतया �ितिदन
स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य पाँच �ितशत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । झोलु�े पुल �े�गत काय��मले तयार गरेको छ�दी �टील ट�स ि�जको
लागत अनुमान �. २४२६८९२। मा �टील पाट�स ख�रदको � ९२३००१।९८ लागत अनुमान तयार गरी ठे�का �यव�थापन गदा� एस के ई��जिनय�रङले
कवोल गरेको � ८१९२६५।३० मा िमित २०७७।१।१८ मा स�लाई गन�गरी िमित २०७६।११।१८ मा स�झौता भएकोमा स�लायस�ले समयमा स�लाई
गरेको दे�खएन । स�लायस�ले २०७७।१।१ मा �याद थपको लािग िनवेदन िदए पिन �याद थप भएको दे�खएन । स�लायस�ले २०७७।६।१४ को िमित रा�ख
िवल जारी गरेकोमा काया�लयले सामान �ा�ीको अिभलेख राखेको छैन ।काया�लयले स�लायस�लाई भौ नं २-२०७७।६।२७ बाट � ८१९२६५। भु�ानी
िदएको छ । िनमा�ण �यवसायीले स�झौता अव�ध िभ� सामान आपूित� गरेको नदे�खएकोले १५२ िदनको ०.०५ �ितशतले ह�ने � ६२२६४। हज�ना असूल
गनु�पन� �

६२,२६४

२३ जनवोध मा िव भवन िनमा�ण ठे.नं. ORRM-GL-NCB-16-077/78

लागत अनुमान �. १,५०,००,०००। मू अ कर र क�टे�जे�सी समेत रहेको जनवोध मा िव भवन िनमा�ण काय�को लािग ठे�का �यव�थापन ह� ंदा ��
क��ट��सनले कवोल गरेको � ९८१९९९९।४८ मा िमित २०७८।३।२१ मा स�प� गन�गरी िमित २०७८।१।२१ मा स�झौता भएको िनमा�ण काय�
स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:
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२३.१ िनमा�ण काय�को समयाव�ध- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९ मा लागत अनुमान तयार गदा� अ�य कुराको
अित�र� काम स�प� गन� ला�े अ�धकतम समय र रकम समेत िवचार गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ�
िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� र स�झौता गदा� उ� कुराको िबचार नपुया�ई िमित २०७८।१।२१ मा २०७८।३।
२१ मा स�प� गन� गरी अथा�त ६० काय� िदनको अव�ध िदई स�झौता गरेको छ । क�टे�जे�सी कटाई � १४६२५०००।
हजार लागत अनुमान रहेको िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� र स�झौता गदा� कामको �कृित अनुसार काम गन� ला�े
�यूनतम अव�धलाई �यान निदएको दे�खएकोले यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

२३.२ ठे�का ह�ता�तरण – काया�लयले �यव�थापन गरेको ठे�का आफैले काया��वयन गनु� पन�मा नगरी ठे�का काया��वयन
िव�ालयलेनै गराउने गरी ह�ता�तरण गरेको छ । साथै बजेट ि�ज नगराउने उ�े�यले ठे�का स�झौता सिहत िनमा�ण
�यवसायीले कवोल गरेको रकम समेत भौ नं १२०-२०७८।३।३० बाट क�टे�जे�सी �. २,४५,०००।- र ठे�का रकम
�.९८,१९,९९९।- समेत �.१,००,६५,४९९।- िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा भनी िनकासा खच� लेखेको छ ।
आफूले स�झौता गरेको ठे�का �वयले काया��वयन गनु�पन�मा नगरी िब�ालयलाई ह�ता�तरण गरेको छ । िब�ालयले ठे�का
काया��वयन गरेको नापी िकताव, �ािव�धक मू�याँकन समेतको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

९,८१९,९९९

२३.३ क�टे�जे�सी खच� – �थानीय र �देश तहमा ससत� अनुदान एवं िश�ा िवकास सम�वय ईकाईवाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग
स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को बंुदा ३ काय��म काया��वयन माग�दश�नको उपवंुदा प मा ससत�
अनुदान अ�तग�त �थानीय तहमा �ा� भएका िव�ालय भौितक पूवा�धार िव�तार काय��मको रकमवाट क�टे�जे�सी रकम
क�ी गन� नपाईने र िब�ालयलाई भौितक सुिवधा िव�तारका लािग तोिकएको ससत� अनुदान रकम अपया�� भएमा �थानीय
तहले �वीकृत लागत अनुमानका आधारमा आ�नो �ोतवाट थप गन� स�ने छ । िनमा�ण काय�को �ािव�धक सुपरीवे�ण एवं
�शासिनक अनुगमन गनु� �थानीय तहको दािय�व ह�ने �यव�था गरेको छ । उ�े�खत िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार
गदा� क�टे�जे�सी वापत � ३७५०००। �यव�था गरी िव�ालयलाई ठे�का ह�ता�तरण गदा� � २४५५००। क�टे�जे�सी समेत
उपल�ध गराएको काय�िव�ध अनु�प नदे�खएकोले असूल गरी संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

२४५,५००

२४ कृिष वजार िनमा�ण काय�
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लागत अनुमान �. ५०,००,०००। मू अ कर र क�टे�जे�सी समेत रहेको कृिष वजार िनमा�ण काय�को लािग ठे�का �यव�थापन ह� ंदा भई आईसा आरती
िनमा�ण सेवाले कवोल गरेको � ३८२६६९७। मा �याद थप समेत िमित २०७८।९।१४ स�ममा स�प� गन�गरी िमित २०७८।१।१४ मा स�झौता भई �
८२८४१५। भु�ानी भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२४.१ �याद थप - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा एनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी स�झौता
बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अिवधिभ� पुरा गन� नसिकने भएमा कारण खुलाई स�झौताको �याद सिकनु भ�दा २१
िदन अगाव ैस�ब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदने र साव�जिनक िनकायले आव�यक जाँचवुझ गरी
तोिकएको पदा�धकारीले �याद थप ग�रिदन स�ने �यव�था छ । िमित २०७८।१।१४ मा स�झौता भई २०७८।३।१४ मा
स�प� गनु� पन� िनमा�ण काय� स�झौता अव�धमा काम समा� नगरी �याद थपको लािग िनमा�ण �यवायीले िदएको िनवेदन
लेखापरी�णमा पेश भएन । काया�लयले आव�यक जाँचवुझ गरी समयमै िनण�य गनु�पन�मा २०७८।६।२४ को िनण�यले २०७७।
९।१४ स�म �याद थप गरेको दे�खयो । उिचत कारण देखाई िनमा�ण �यवसायीले �याद थप माग गन� र �ािव�धक मू�याँकन
गराई वाँक� काम स�प� गन� ला�े समयाव�ध अनुमान गरेर मा� �याद थप गन� गनु�पद�छ ।

२४.२ १०९
र ४

२०७८-३-२७ क�टे�जे�सी खच� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० संग स�ब��धत अनुसूची १ अनुसार वक�  चाट�
�टाफ खच� २ �ितशत र सानाितना खच� २ �ितशत समेत ४ �ितशत क�टे�जे�सी खच� गन� पाईने �यव�था छ । कृिष बजार
िनमा�ण काय�को लािग संघीय सरकार र �थानीय तहको लागत सहभािगतामा यस योजनाको लागत अनुमान तयार गदा� २.५
�ितशतले � १२५०००। �यव�था गरेको छ । उ� िनमा�ण काय�को �थम रिनङ िवलवाट � ७०३४१६।५३ को मु�याँकन
भएकोमा भौ नं १०९ र ४-०७८।३।२७ बाट ८२८४१५। खच� लेखेकोमा लागत अनुमानमा भएको पुरै क�टे�जे�सीको रकम
समेत बजेट खच� लेखेको छ । योजनामा भएको कामको अनुपातमा क�टे�जे�सी खच� ले�नुपन�मा सो वेगर बजेट ि�ज
नगराउने उ�े�यले संिघय सरकार सशत� अनुदानवाट पुरै क�टे�जे�सी � १५००००। बजेट खच� लेखेकोमा उ� रकमबाट
योजनामा अस�ब��धत काय� ई�धन �याग झोला रेनकोट काया�लयमा दधु लगायतमा भौ नं १२७-०७८।३।३० बाट ९९२९९।
खच� लेखेको छ । बजेट ि�ज नगराउने उ�े�यले पुरै क�टे�जे�सी खच� ले�ख योजना बाहेक अ�य काममा खच� लेखेको
िनयमस�मत नदे�खएको �

१५०,०००

२५ �वादी �वा�थ् चौक� भवन िनमा�ण काय�
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लागत अनुमान �. १,५०,००,०००। मू अ कर र क�टे�जे�सी समेत रहेको �वादी �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय�को लािग ठे�का �यव�थापन ह� ंदा भई
�ीकृ�ण क��ट��सनले कवोल गरेको � ९१९२८९८।३९ मा �याद थप समेत िमित २०७८।८।५ स�ममा स�प� गन�गरी िमित २०७७।८।५ मा स�झौता
भएको िनमा�ण काय� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२५.१

२५.२ िबमा तथा �योगशाला परी�ण- �ोिभजनल सम आटममा रहेको िबमा र �योगशाला परी�णको काय� स�झौताका सत� अनुसार
ग�रनु पद�छ । काय�लयले उ� िनमा�ण काय�को लािग िवल अफ �वा��टिटको जनरल आईटममा िवमा वापत � ५००००। र
�योगशाला परी�ण वापत � ३००००। राखकोमा त�ो रिनङ िवलको भु�ानी गदा�स�म िवमा र �योगशाला परी�ण भई
भु�ानी गरेको दे�खएन । िनमा�ण समा�ी र िनिम�त संरचनाको जो�खम �यूनीकरण गन� िवमा गुण�तर सुिन��चतता गन�
�योगशाला परी�ण ग�रनु पद�छ।

२५.३ िबिभ� क�टे�जे�सी खच� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० संग स�ब��धत अनुसूची १ अनुसार वक�  चाट� �टाफ
खच� २ �ितशत र सानाितना खच� २ �ितशत समेत ४ �ितशत क�टे�जे�सी खच� गन� पाईने �यव�था छ । काया�लयले लागत
अनुमान तयार गदा� २.५ �ितशतले � ३७५०००। क�टे�जे�सी राखेकोमा िनमा�ण �यवसायीले � ९१९२८९८।३९ मू अ कर
समेत कवोल गरेको िनमा�ण काय�को ते�ो रिनङ िवलस�म � ६०८२११०। मू�याँकन भई � ६३५१४३३।६६ बजेट खच�
लेखेको छ । िनमा�ण काय� � ६०८२११०। को २.५ �ितशतले � १५२०५२। क�टे�जे�सी खच� ले�न पाउनेमा �
२६९३२३। खच� लेखेकोले बढी क�टे�जे�सी खच� लेखेको � ११७२७१। संिघय संिचत कोष िफता� गनु�पन� � ११७२७१

११७,२७१

२६ िबिभ� उपभो�ा सिमित काय� 
िनमा�ण �यवसायीको �योग – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ९७(१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प�
गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट� ा�टरवाट गराउन नसिकने �यव�था छ। काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउने गरी स�झौता गरेका
अ�धकांश योजनाह� उपभो�ा सिमित आफैले काम नगरी िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता गरी काम गराई काया�लयबाट भु�ानी ह�ने रकम बरावर िनमा�ण
�यवसायीह�को डोजर िवल राखी भु�ानी �लने गरेको दे�खयो।नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� उपभो�ा सिमितले काया�लयवाट तयार गरेको
काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी ह�ने रकम बरावर िनमा�ण �यवसायीको मू.अ.कर िवजक राखी भु�ानी �ा� गन� गरेको छ । उपभो�ा सिमितको �म
योगदान नह�ने तर केवल �ि�या पुर् याउने �योजनको लािग उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोले उपभो�ा सिमित िनमा�ण �यवसायीको म�य�थकता�को
�पमा मा� काम गन� गरेको दे�खएको �

२,७८२,०४३
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भौ.नं. िमित योजनाको नाम लागत
अनुमान

काया�लयले �यहोन� रकम
क�टे�जे�सी सिहत

�ािव�धक
मू�यांकन

भु�ानी िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

िनमा�ण
�यवसायीको
िवल रकम

९-०७७।९।
५

वलेट�सार रानीवास
�वाँगा मो वा

३२९००८ ३००००० ३३६५०८ ३००००० पानोरमा
िनमा�ण सेवा

३२४०९९

३४-०७७।
१०।२२

३ नं वडाका सवै
वाटो मम�त

६५१६८४ ६००००० ६६२६८४ ५९६४२६ पानोरमा
िनमा�ण सेवा

६४६७५५

आईसा
आरती
िनमा�ण सेवा

५०-०७७।
११।२३

६ नं वडाका सवै
वाटो मम�त

१३००११० १२००००० १३००००० ११९५५४१ शुभ ��
क��ट��सन

१२९४४०५

९३-०७७।
१२।२६

२ नं वडाका सवै
वाटो मम�त

७८०३०० ७००००० ७५१७३३ ६९००७६ शुभ ��
क��ट��सन

७६२७४९

ज�मा २७८२०४३

२७ परामश� सेवा
सभ� तथा िड.िप.आर – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ बमो�जम परामश� सेवा काय�को लागत अनुमान तयार गरी िनयम ७० बमो�जम
२० लाख स�म लागत अनुमान भएको परामश� काय� मौजुदा सूचीवाट ३ दे�ख ६ परामश�दाता क�पनीको ��ताव �लई काय� गराउन सिकने �यव�था छ।
काया�लयले लागत अनुमान �.१२३२३३९। रहेको को�ड �टोर िनमा�ण काय�को िड.िप.आर िनमा�ण गन� �जयव इ��िनय�रङ ए�ड मनेजमे�ट सिभ�सेज �ा.ली
संग �.१२०००६०।, िमित २०७७।९।१६ मा स�झौता भई िमित २०७७।११।१५ मा स�प� गन� गरी काय� भएको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार छन् ;
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२७.१ २०७९-१-१५ काया�लयले �वीकृत न�स� अनुसार परामश�दाताको खच� रकम भु�ानी गनु�पद�छ। भवन िनमा�णको िड.िप.आर तयार गन�
काया�लयले भवन िवभागबाट जारी दररेट �लइ काय� गनु�पन�मा डो�लडारले तयार गरेको दररेटलाइ आधार बनाएर लागत
अनुमान तयार गरेको छ।िनमा�ण काय� गदा� स�ब��धत �े�ले तय गरेको दररेटलाइ आधार �लइ लागत अनुमान तयार गन� तफ�
काया�लयको �यान जानुपद�छ।

२७.२ पूव�िनधा��रत �ितपूित� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ (क) मा स�झौताको शत� बमो�जम स�झौता
अव�ध िभ� काय� स�प� नगरेमा परामश�दाताले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नबढने गरी �ित
िदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�य पाँच �ितशत हज�ना �यहोनुपन� उ�लेख छ। को�ड �टोर िनमा�ण काय�को
िड.िप.आर तयार बापत �जयो इ��िनय�रङ ए�ड मनेजमे�ट सिभ�सेजलाई िमित २०७८।३।१० को िवलबाट
�.१२,००,०६०। भु�ानी गरेको छ। काया�लयले उ� फम�बाट िड.िप.आरको अ��तम �ितवेदन किहले �ा� गर् यो सोको
�माण खु�ने कागजात �े�तासाथ संल� गरेको छैन। काया�पा�लकाले िमित २०७७।१२।१८ मा िड.िप.आर �वीकृत गरेको
आधारमा उ� फम�ले ३३ िदन िढला गरी काय� स�प� गरेको छ।भने �याद थप स�झौता लेखापरी�णमा पेश भएन। स�झौता
बमो�जम समयमा काय�स�प� गरेको �माण पेश नभएकोले स�झौताको शत� बमो�जम ३३ िदनको �.१९८०१। हज�ना कि�
गनु�पन� �.

१९,८०१

२७.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ बमो�जम परामश� सेवा काय�को लागत अनुमान तयार गरी िनयम ७०
बमो�जम २० लाख स�म लागत अनुमान भएको परामश� काय� मौजुदा सूचीवाट ३ दे�ख ६ परामश�दाता क�पनीको ��ताव �लई
काय� गराउन सिकने �यव�था छ। काया�लयले लागत अनुमान �.१४५७६२५। रहेको गाउँपा�लका भवन िनमा�ण काय�को
िड.िप.आर िनमा�ण गन� �ाउन िडजाइन ए�ड �रसच� से�टर �ा.ली संग �.१४१२५००।, िमित २०७७।९।१६ मा स�झौता
भई िमित २०७७।११।१५ मा स�प� गन� गरी काय� भएको छ। उ� काय�को भु�ानी प�र�ण गदा� सो काय�को भु�ानीको
लािग फम�ले िमित २०७७।११।१२ मा काय� स�प� गरेको प� पठाएको छ भने काया�लयले िमित २०७८।३।१० मा प� दता�
गरी सोही िमितको िवलबाट �.१४१२५००। भु�ानी गरेको छ। सो काय�को िड.िप.आर �वीकृित िमित २०७७।१२।३१ को
काय�पा�लकाबाट �वीकृत भइ काया��वयनमा लैजाने िनण�य गरेबाट भए गरेको काय� स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन। आ�थ�क
कारोबारको सृजना देखी भु�ानी चरण स�मका कागजात �सल�सलेवार �पमा �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ।
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२७.४ परामश� दातासंग भएको स�झौता बमो�जम स�झौता भएको िमितले १ मिहना िभ� िड.िप.आर को �ार��भक �ितवेदन पेश
गनु�पन�, २ मिहना िभ� म�यौदा �ितवेदन पा�लकाका पदा�धकारीह� सम� पेश गनु�पन� र म�यौदा �ितवेदन उपर पा�लकाका
पदा�धकारीह�संग छलफल गनु�पन� र काया�लयले म�यौदा �ितवेदनको अ�ययन गरी �ितवेदनमा दे�खएका किम
कमजोरीह�लाई सुधार गन� िदएको िमितले मिहना िभ� अ��तम �ितवेदन जारी गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले परामश�
दाताबाट म�यौदा �ितवेदन �ा� गरी सोको अ�ययन प�चात अ��तम �ितवेदन जारी गरेको िवषय लेखापरी�ण सम� पेश
भएन । यसबाट काया�लयको सुझाब समेिटने गरी अ��तम �ितवेदन जारी भए नभएको िव�लेषण गन� सिकएन।

२७.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८१क को उपिनयम १क बमो�जम १० लाख देखी ५० लाख स�मको
परामश� सेवाको लागत अनुमान राजप�ाँिकत ि�तीय �ेणीको काया�लय �मुखबाट �वीकृत गराउनुपन� �यव�था छ।
काया�लयले १० लाख भ�दा बिढको लागत अनुमान राजप�ाि�त तृतीय �ेणीको काया�लय �मुखबाट �वीकृत गन� गरेको छ ।
काया�लयको लागत अनुमान तयार र �वीकृती काय� िनयमस�मत दे�खएन । िनयमावली अनुसार लागत अनुमान तयारी तथा
�वीकृत स�ब�धी काय�ह� ग�रनुपद�छ ।

�.स िववरण परामरश दाताको नाम लागत
अनुमान

स�झौता
रकम

1 को�ड �टोर िनमा�ण �जयव इ��िनय�रङ ए�ड मनेजमे�ट सिभ�सेज
�ा.ली

१२३२३३९ १२०००६०

2 १५ शैया ह��पटल भवन
िनमा�ण

इग�स् सोलुस�स �ा.�ल १४१९७८३ १३४९२२०

3 गाउँपा�लका भवन िनमा�ण �ाउन िडजाइन ए�ड �रसच� से�टर �ा.ली १४५७६२५ १४१२५००

२८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने, साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम ८५(१)अनुसार � ५ लाख �पैया स�म लागत अनुमान भएको मालसामान, िनयम ८५(१ख) अनुसार साव�जिनक िनकायले एक आ�थ�क
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बष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �समा भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम� क�पनी वा सं�थाबाट एकपटक भ�दा बिढ सोझै ख�रद गन� सिकने छैन
भ�े �यव�था छ । नमुना छनौट िव�धबाट परी�ण गदा� काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा िविभ� काया�लय सामान तथा फिन�चरह� िविभ� िमितमा १२
फम�ह�सँग पटक पटक गरी �.३०,५१,५५२/- को सोझै ख�रद गरेको छ। िनयमावली िवपरीत �ित�पधा��मक ख�रदलाई �भाव पान� गरी भएको यस
�कारको ख�रद काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ।

२९ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��ममा यसवष� ४ योजनाको लािग � ६५ लाख िविनयोजन भएकोमा � २६५४५७९। खच� भई िव��य �गित
४०.८४ �ितशत रहेको छ । काय��म काया��वयनका स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२९.१ योजना काया��वयन नभएको – योजना तजु�मा �कृया पुरा गरी छनौट भएको योजनामा काया��वयन ग�रनु पद�छ । �थानीय
पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ�तग�त नगरपा�लकाले काया��वयन गन� गरी ४ योजनामा � ६५ लाख िविनयोजन
भएकोमा शैि�क िवकास योजनाको लािग िविनयोजन भएको � १० लाख योजना काया��वयन नभई बजेट ि�ज भएको पाईयो
। �वीकृत योजना बजेट िविनयोजन भए पिन काया��वयन नगरेकोले योजनाले �लएको ल�य पुरा ह�न नसकेकोले योजना
काया��वयन गराउने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

२९.२ काय��म टु�याएको - �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७७ को बँुदा १०
(६) अनुसार आयोजना छनौट गदा� क�तीमा १० लाख लागत भएका योजना छनौट गनु�पन� �यव�था िवप�रत २ िनवा�चन
भएको र माननीय �िदप �वालीको िनवा�चन �े�मा पन� यस पा�लकाको योजना छनौट गदा� चौतारा लामाखक�  मोटर वाटोको
लािग � १५ लाख िविनयोजन भएको योजना काया��वयन गदा� योजना टु�याई चौतारा लामाखक�  योजनामा � ५ लाख
बलेट�सार �वाँगा उ�ीखोला क�भट�को लािग � ५ लाख र काउलेखोला डु�ीखक�  �संचाई कूलोको लािग � ५ लाख बनाई
भौ नै १,७ र ११ िमित २०७८।३।२४ बाट � १२५५१०७। खच� लेखेको छ । काय�िव�ध िवप�रत योजना काया��वयन गरी
भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �

१,२५५,१०७

३० सामा�जक सुर�ा काय��म

३०.१ त�यांक अ�याव�धक - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को बुदा नं. १२ अनुसार िवभागले �थानीय
तहमा सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन� �थानीय तह, िवभाग बै� र िव�ीय सं�था िवच �णालीगत
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स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई� �भावकारी र पारदश� बनाउन के��ीकृत �यव�थापन सूचना �णाली
काया��वयनमा �याउने र उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब�धीत �थानीय
तहको ह�ने उ�ेख छ। काया�लयले ��येक बष� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको त�या�, काय�िव�ध बमो�जम
अ�ाव�धक गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�मा अ�याव�धक त�या� लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको छैन।
काय�िव�ध बमो�जम काया�लयले के��ीकृत �यव�थापन �णालीमा सुचना अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

३०.२ साव�जिनक सुनुवाई - गाउँपा�लकाको वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क��तमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र साव�जिनक सुनुवाईबाट �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफुले स�बोधन गन�
नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाको
कुनै पिन वडा सिमितले यस स�ब�धमा नाग�रक सुनुवाईको काय��म स�ालन गरेको पाइएन। गाँउपा�लकाले यस तफ�  �यान
िदई वा�तिवक लाभ�ाहीको अिभलेख अ�याव�धक गनु�पद�छ।

३०.३ भ�ा िवतरण - सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि�ह�को लगत अ�ाव�धक गन� काय� बष� भरीनै ह�ने �यव�था छ ।काया�लयले
बा�तिवक लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक गरी ब�कह�लाई पे�क� िनकासा गनु�पद�छ।सामा�जक सुर�ा संचालन काय�िव�ध
अनुसार काया�लयले ब�कलाई फरवाड� िफड तयार गरी सो आधारमा िनकासा िदने र ब�कले िवतरण प�चात काया�लयलाई
�रभस� िफड िदई िनकासा, िवतरण र मौ�दात रकम यिकन गन� र बाँक� रकम कोलेिनका िफता� गनु�पन�मा काया�लयले ब�कबाट
�रभस� िफड �ा� नगरी ब�कको प�को आधारमा मौ�दात रकम िफता� गरेको छ। यसबाट बै�लाई उपल�ध गराएको त�या�
अनुसार रकम िवतरण भई लगत क�ा भएको िववरण अनुसार बाँक� रकम िफता� भएको छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन। �रभस�
िफड �ा� गरी बाँक� रकम फरफारक गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ। काया�लयले बै�लाइ �.७१५४०५००। िनकासा
गरी � ६८५३३७५५। िवतरण भई �.३००४७४५। िफता� गरेको िववरण पेश गरेको छ। काया�लयले तयार गरेको त�या� र
बैङलाइ िदएको िनकासा िववरण िन�नानुसार छ।
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िबवरण ब�कलाई िनकासा िदएको बै�ले िवतरण गरको रकम

सं�या िनकासा रकम सं�या िवतरण गरेको रकम िवतरण नभएको रकम

पिहलो चौमा�सक २४०३ २०५९९२०० २१९७ १९७७४६७७ ८२४५२३

दा�ो चौमा�सक २७३७ २६११९२०० २६५८ २४२०८७६२ १९१०४३८

ते�ो चौमा�सक २७७५ २४८२२१०० २७०४ २४५५२३१६ २६९७८४

ज�मा ७९१५ ७१५४०५०० ७५५९ ६८५३५७५५ ३००४७४५

३१ �कोप �यव�थापन कोष

३१.१ �वारे�टाइन खच� – काया�लयले �वारे�टाइनमा बसेका �यि�ह�लाई खाना ना�ता सिहत �यव�थापन खच� बापत गत बष�को
भु�ानी िदन बाँक� �.१५५७८०। समेत �.१८,८४,००८। खच� गरेको िववरण पेश गरेको छ। काया�लयले िविभ� फम�ह�बाट
खा�ा� लगायतका सामानह� सोझै ख�रद गरेको छ। �कोप �यव�थापनको लािग �सधै ख�रद गदा� पिन �यवसायीह�संग दर
स�झौता गरेर मा� खच� ले�नु पद�छ।

३१.२ 40 २०७७-१०-१३ काया�लयले हेले�स इ�टर�ाइजेज �ा.ली बाट �.९८९६८७। बराबरको �वा��य उपकरण सामा�ी ख�रद गरी त�घास
अ�पताललाइ ह�ता�तरण गरेकोमा सामा�ी ह�ता�तरण र त�घास अ�पतालको �ज�सीमा आ�दानी जनाएको �माण संल�
नगरेको �.

९८९,६८७

३१.३ 42 २०७७-१०-१३ काया�लयले भा� �टोस�बाट ११७ िपस �यािवन जाली �.२९२१। को दरले �.३४१७६२।- मा ख�रद गरेकोमा माग फारमको
आधारमा �ज�सी शाखाबाट ख�रद बराबरको सं�या खच� लेखेको छ भने कुन- कुन योजनाह�मा कित सं�यामा �योग भनी
सोको िववरण संल� गरेको छैन। स�ब��धत योजनाह�मा �यािवन जाली �योग भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

३४१,७६२
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३२ िश�ा काय��म

३२.१ िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने
पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने उ�ेख छ। नमुना छनौट
गरी १० िव�ालयको �ैमा�सक िनकासा माग फाराम िभडान गदा� काया�लयले िन�न िव�ालयलाई �.५९२७९४।- बिढ भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपना�को साथै बाँिक िव�ालयको हकमा काया�लयबाट एिकन गरी असुल ह�नुपन� �.

िव�यालयको नाम बढी िनकासा रकम कैिफयत

�रिडमािव ४००० �चम चौमा�सक

�वादी मािव ८९१९ �थम र दो�ो चौमा�सक

राि�� य मािव ९३१५४ ते�ो चोमा�सक

�ानवलेट�सार १३७३३२ दो�ो चौमा�सक

जनवोध मािव ३३५१०१ �थम, दो�ो र ते�ो चौमा�सक

थोगा��यरुेक िनमािव ४९५७ �थम चौमा�सक

व�घा िनमािव ९३३१ ते�ो चोमा�सक

ज�मा ५९२७९४

५९२,७९४

३२.२ काया�लयले आफुले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लागी अनुदान रकमको अनुगमन गनु�पद�छ ।काया�लयले
िव�यालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण र शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत िन�नानुसारको अनुदान उपल�ध गराएकोमा
िव�यालयले �ा� गरेको अनुदान रकमको उपयोग तथा लेखापरी�ण �ितवेदन र काया�लयवाट भएको अनुगमन �ितवेदन
हालस�म पेश भएको दे�खएन। अनुदान रकम र लेखापरी�ण �ितवेदन संल� नह� ंदा तोिकएको िशष�कमा खच� भयो भएन

१,३००,०००
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यिकन गन� सिकएन।तसथ� अनुदान रकमको आयोजना स�प� भएपिछ योजनाको फोटो आय�ययको अनुमोदन सिहतको
िनण�य तथा अनुगमन �ितवेदन र लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

भौन ।िमती िव�यालयको नाम अनुदान रकम

२९५।२०७८।३।२६ �वावलेट�सार मा िव ६५००००

३०९।२०७८।३।२९ जनवोध मािव ६५००००

ज�मा १३०००००

३२.३ 175 २०७८-२-२५ काया�लयले िव�यालय संचालन तथा �यव�थापन अनुदान िशष�कमा ४० वटा िव�यालयको खातामा � १८७९०००।
िनकाशा अनुदान िदएको छ । िव�ालयको आ.ब २०७७।७८ को लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

१,८७९,०००

३२.४ 261 २०७८-३-२३ खच�को �माण आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९( ५) अनुसार खच�भएको रकमको
िवल भपा�इ सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले �याव संचालन अनुदान वापत जनवोध मािव र जन�योित
मािवलाइ � २ लाखका दल� � ४०००००।उपल�ध गराएकोमा िव�यालयको खातामा ज�मा भएको छ तर उ� रकम के कित
खच� भयो सोको लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�खएको �

४००,०००

३३ �वा��य काय��म

३३.१ भाडा स�झौता गािड �योग गदा� स�झौता ग�रएको ह�नु पद�छ।औषधी ढुवानी लगायतका अ�यकाय�का लागी गािड �योग गरी
काया�लयवाट ढुवानी भाडा वापत � १८०९००।खच� लेखेकोमा स�झौता वेगर भपा�इको आधारमा खच� ले�ख भु�ानी गरेको
दे�खएकोले यसरी भपा�इको आधारमा मा� रकम भु�ानी गन� िम�ने नदे�खएको �.

१८०,९००
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भौन।िमती �योजन भु�ानी रकम

२१८।२०७८।३।१५ औषधी पुया�उन ४९०००

२३४।२०७८।३।१८ यातायात खच� ४३०००

२४५।२०७८।३।२० औष�ध पुया�उन ५४५००

३११।२०७८।३।२९ औष�ध तथा अ�यउपकरण पुया�उन ३४४००

ज�मा १८०९००

३३.२ 219 २०७८-३-१५ �यानो झोला ख�रद २१९।२०७८।३।१५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (

५ ) वमो�जम खच� ले�दा खच�को िवल भपा�इ सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ।मातृतथा नवजात िशशुकाय��म अ�तरगत
पा�लकाले व�थ�� से�टरलाइ सु�केरी आमा तथा व�चाह�लाइ िवतरण गन�का लागी १५० सेट �यानो झोलाख�रद गरेकोमा
कुनकुन व�थ�� से�टरमा कित पठाएको हो ह�ता�तरण फाराम भरी पठाएको दे�खएन। ख�रद गरीएको �ित �यानो झोला
मुअकर समेत � ८९४।९६�ितगोटाका दरले ह�ने� १३४२४४। को िवतरण गरेको भपा�इ पेश ह�नुपन� दे�खएको �

१३४,२४४

३३.३ काया�लयवाट िविभ� �वा��य के�� �वा��य चौिकह�को �शासिनक काय�संचालन तथा साम�ीह�को ख�रदको िवल पेश
गरेको आधारमा कम�चारीलाइ नै सोधभना� गन� गरेको दे�खयो।िव�ेताले वुझेको भपा�इ पेश नगरी कम�चारीले नै वु�ने गरेको
दे�खएकोले सामान स�लाइ गन� िव�ेताकै नाममा भु�ानी जारी गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

३४ कृिष काय��म

३४.१ 272 २०७८-३-२४ लागत सहभािगतामा आधा�रत सु�तलाजात फलफुलको साना�यावसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म
अ�तरगत रानीवास फलफुल तथा तरका�र वाली समुह �� ४ संग िमती २०७७।१२।४ मा स�झौता भइ काया�लयले �
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१०२५०३०।अनुदान उपल�ध गराएकोमा १९ जना कृषकह�लाइ सु�तला िव�वा तथा िहल ट�क ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा
िन�न �यहोरा दे�खएका छन।

३४.२ िहलट�क िवतरण गदा� एउटै कृषकलाइ वढीमा ४ वटा स�म र कममा १ वटा िवतरण गरेको �य�तै गरी सु�तला िव�वा िवतरण
गदा� एउटै कृषकलाइ वढीमा ५५० िव�वा र कममा ५० वटा िव�वा िवतरण गरेको दे�खयो। आव�यकताको पिहचान नै नगरी
कृषकह�ले िव�वा लगाउने ज�गाको �े�फल यिकन नगरी िवतरण गरेको देखीएको र अनुदान पाउने कृषकह� समुहमा आव�
रहेनरहेको िव�व�त ह�ने आधार रहेन।यसरी िवत�रत अनुदान रकमको सिह उपयोग भएको छ भ�े अव�था रहेन।

३४.३ 316 २०७८-३-३० लागत सहभािगतामा आधा�रत पा�लकाको वडा न ४ अ�तरगत �ृ�े�वर फलफुल तथा तरकारी कृषक समुहलाइ पा�लकाले
� ९७९७५६ अनुदान उपल�ध गराएकोमा तरकारी उ�पादनका लागी ख�रद ग�रएका पो�लट�क गाड�न पाइप तथा सु�तला
िव�वाह� ख�रद गरेकोमा १२ थान पो�लट�क तथा गाड�न पाइपको मु�य � १७१९९९।को िवतरण गरेको भपा�इ पेश गरेको
छैन।ख�रद ग�रएका सु�तला िव�वा तथा औष�ध तथा िवषािदह� के कित �योगमा आए नआएको अिभलेख राखेको
दे�खएन।उ� अनुदान वापत भएको खच�िववरणको साव�जिनक सुनुवाइ तथा काया�लय वाट िनरी�ण तथा अनुगमन �ितवेदन
समेत पेश भएको दे�खएन।यसरी ख�रद सामि� िवतरण भएनभएको समुहमा आव�कृषकह� ह�न होइनन कृषकको ज�गामा
िव�वा लगाउने �े�फल भए नभएको आिद खु�ने िववरण पेश ह�न नआएको एवं आव�यकताको पिहचान नै नगरी उपल�ध
गराइएको अनुदान रकमको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े अव�था रहेन।

३५ �ाकृितक �ोत िवि�
�ाकृितक �ोत साधन िवि� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्

३५.१ �ाकृितक �ोत उ�खनन काय�योजना – लु��बनी �देश निदज�य पदाथ� �यव�थापन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ४ अनुसार
��येक �थानीय तहले उ�खनन र स�लन गन� ह�ने र नह�ने �े�, नदीज�य पदाथ� उपल�ध ह�ने नदी, खोला, खो�सी, खहरे तथा
नदी उकास�े�को िववरण र उपल�ध ह�नस�ने अनुमािनत वािष�क प�रमाण, पूवा�धार िनमा�णको लािग चािहने प�रमाण र
�ोतको उपल�धता, भ�डारण वा घाटग�ी �थल, िब�� िवतरणको �ि�या, स�लनको िवधी र �योग ह�ने मेिशनरी औजार,

�ा� ह�ने अनुमािनत आ�दानी लगायतका िबषयह� समावेश गरी नदीज�य पदाथ� उ�खनन, स�लन घाटग�ी र िब�� िवतरण
स�ब�धी काय�योजना बनाउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले यसबष� निदज�य पदाथ� उ�खनन गरी �. ७८०३३११।– आय �ा�
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गरेकोमा ऐनले िनधा�रण गरे बमो�जमको काय�योजना तयार गरेको पाइएन । समयमा नै काय�योजना तयार गरी वातावरणीय
अ�ययन �ितवेदन अनुसारको प�रमाणमा निदज�य पदाथ�को उ�खनन, घाटगि� र िनकासी गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

३५.२ मू अ कर िशष�क - मू�य अभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार मू�य अिभबि� कर ला�े ब�तु
िवि�मा मू�य अिभबृि� कर लागाउनु पन� �यव�था रहेको छ । ऐन अनुसार िव�ापन करको आय र नदीज�य पदाथ� ( ढु�ा
िगि� वालुवा आदी ) उ�खनन संकलन तथा िवि� िवतरण गन� काय�को ठे�का ब�दोव�त गदा� काया�लय र सेवा �दायक
सं�थाह� संग भएको स�झौतामा सेवा �दायकले बुझाउनुपन� मू�य अिभबृि� कर तथा नेपाल सरकार वा �थानीय तहलाई
�च�लत एन अनुसार बुझाउनु पन� अ�य कर द�तुर सव ैसेवा �दायकले काया�लय र स�ब��धत राज�व काया�लयमा बुझाउनु
पन� �यव�था गरेको छ ।आय ठे�का �वीकार गन� िनमा�ण �यवसायीबाट असूल गरी काया�लयले �थानीय तहकै नामवाट
स�ब��धत आ�तरीक राज�व काया�लयमा दा�खला गनु�पन�मा राि�� य गौरवको आयोजना कालीग�डगी क�रडोरको लािग शमा�
सगुन जेिभले ��वेणी रामघाट �े� र ��वेणी बगर उप�ो ख�डवाट १९१०० घमी नदीज�य पदाथ� उ�खनन तथा िवि�
वापत � ४३८४९६।र �� २ ��बेणी ��थत �� ��खा क��ट��सन ए�ड स�लायसस�ले २०७६।७७ मा संकलन गरेको
ढु�ा िग�ीको काया�लयले �टक �मािणत गरी �ा� गरेको मू अ कर � २५६८९। समेत � ४६४१८५। िनमा�ण �यवसायीको
आ�नै नामवाट दा�खला गरेको पाईयो । मू अ कर पा�लकाको नाममा दािय�व ह�ने र बेदता�वालबाट गन� संकलन गरी दा�खला
गन� राज�व िशष�क नं ३३३१७ मा दा�खला गनु�पन�मा �यवसायीले आ�नै नाम र मू अकर नं उ�ेख गरी राज�व िशष�क नं
३३३१४ मा दा�खला गरेकोले �यवसायीह�लाई अनुिचत लाभ ह�ने गएको दे�खयो । �यवसाियले दा�खला गरेको मू अ कर
पा�लकाको नामबाट भएको दे�खने राज�व िशष�क नं ३३३१७ मा समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

४६४,१८५

३५.३ प�रमाण िनय��ण – �ाकृितक �ोतको आय ठे�काको हकमा ठे�का अव�धमा दोहन गन� पाइने प�रमाणगत हदको िनय��ण
िव�ध अपनाउनु पन�, उ�खनन् भएको प�रमाण र सो वापतको कर रकम खु�ने िववरण �थानीय तहले रा�ने रा�नु पन�मा
नराखेको ह� ँदा बष�भ�रमा उठाएको ढु�ा, िग�ी, बालुवाको ज�मा प�रमाण र सो वापत असुल गरेको कर रकम एिकन ह�न सकेन
। यसबाट स�झौतामा तोिकएको �े�बाट शु�क उठाएको स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन । यस �कारको अिनय���त
कृयाकलापले �ाकृितक �ोत साधनको दोहन ह�ने तर ती �ोत साधनको दोहनबाट �थानीय िनकायले �ा� गन� स�ने यथाथ�
आ�दानी �ा� गन� स�दनै । ढु�ा, िग�ी, बालुवा, �ाभेल संकलन गरी तोिकएको �थानमा मा� घाटग�ी गन� र स�ब��धत
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िनकायले नापजाँच नगरी ती ब�तुह� लैजान नपाउने �यब�था गनु�पन� दे�खयो । ठे�का लगाउँदा वा अमानतवाट िन��चत
प�रमाण र �े� तोक� सोको कडा अनुगमन गन� आ�त�रक िनय��ण �णाली �थािपत गनु�पन� दे�खयो ।

३६ �ाकृितक �ोत साधन िवि�बाट �ा� आय स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन्

३६.१ मू अ कर दा�खला मू�य अभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार मू�य अिभबि� कर ला�े ब�तु
िवि�मा मू�य अिभबृि� कर लागाउनु पन� �यव�था रहेको छ । यसवष� यसवष� �ाकृितक �ोत साधन उ�खनन तथा िबि�को
लािग ठे�का सूचनानै नभएको तथा काया�लयले अमानत माफ� त ढु�ा िगि� र वालुवा िबि�बाट आय �ा� गरेको दे�खयो ।
काया�लयले िदएको नगदी र�सदको जोड ज�मा िववरण अनुसार �रडी ख�डवाट � ६०६९०५०। ��वेणीबाट � ६८८४००।
र बगाउने घाटवाट � ४२१७५०। समेत � ७१७९२००। (मू अ कर समेत) असूल गरेकोमा मू अ कर रकम � ८२५९२५।
संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन�मा नगरी �थानीय तहको संिचत कोषमा ज�मा गरेको दे�खएकोले राज�व िशष�क नं
३३३१७ मा दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

८२५,९२५

३६.२ कवाडी कर – �� गाउँपा�लका �े�िभ� आ व २०७७।७८ मा कवाडी संकलन तथा िनकासीको लािग ईजाजत माग गरी ओम
�काप ए�ड �लोवल �टोस�ले िमित २०७७।११।२६ मा गाउँपा�लकामा िनवेदन िदएको सोही िदन ईजाजत िदई स�तिवर
नेपालीसंग कवाडी संकलन तथा िनकासीको लािग मू अ कर समेत � ९०४००। �पैयाँमा स�झौता गरेको छ । �यवसायीले
स�झौता गरेको िदन � ४६०००। दा�खला गरेकोमा बाक� रकम � ४४४००। स�ब��धतवाट असूल ह�न बाँक� रहेको छ ।
कवोलकता�ले २०७८ असार मसा�तस�म दा�खला गनु�पन� रकम दा�खला नगरेकोले स�ब��धत वाट असूल ह�नुपन� �

क) पिहलो िक�तावाट बुझाएको रकममा मू अ कर � ५२९२। समेत समावेश भएकोले संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन�
मू अ कर काया�लयमै मौ�दात रहेको छ । िक�ता रकममा असूल भएको मूअकर कर संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

४९,६९२

३६.३ काठ दाउरा िवि� - मू�य अभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार मू�य अिभबि� कर ला�े ब�तु
िवि�मा मू�य अिभबृि� कर लागाउनु पन� �यव�था रहेको छ । यसवष� यसवष� �रडीघाटमा काठ दाउरा िवि� िवतरण गन� िव�णु
�े�ले ठे�का �ा� गरी मू अ कर समेत � ९५१०००। काया�लयमा दा�खला गरेकोमा काठ दाउरा िबि�वाट असूल भएको मू

१०७,९७४
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अ कर � १०७९७४। राज�व दा�खला गनु�पन�मा काया�लयमै मौ�दात राखेकोले राज�व िशष�क नं ३३३१७ मा दा�खला
गनु�पन� �

३७ नगदी र�सद

३७.१ नगिद र�सद िनय��ण खाता परी�ण गदा� गत वष�मा के कित �योग भयो के कित वांक� रहेको छ कुनकुन वडालाइ के कित
वुझाइएको छ सो को अिभलेख अ�याव�धक गरी राखेको दे�खएन।र�सद िनय��ण खाता �मािणत गरी रा�ने गरेको दे�खएन।
वडागत पठाइएको िववरण र वष�भर वडाकाया�लयवाट �योग गरेको र वांक�को िववरण उपल�ध ह�न नसकेकाले यिकन गन�
स�ने अव�था रहेन ।यस स�व�धमा काया�लयको �यान जान ज�री छ।

३७.२ दह�र वह�र शु�क वापत उठाइएको नगदी रसीद नमुना छनौट को आधारमा परी�ण गदा� िन�न �यहोरा दे�खएका छन।
र�सद न १८७४७ वाट � ५०० र�सद न१८८४८ वाट � १८५०।र�सद न १८४४९ वाट � १८५०।र�सद न १८४५० वाट
� १२५०।समेत ज�मा � ५४५०। दा�खला गन� छुट दे�खएकोमा छलफलको �ममा काया�लयले ४९५०। बाक� रहेको
राज�वको जोडज�मा ठेली पेश गरेकोले �.४९५०। असुल ह�नुपन� �

४,९५०

३७.३ र�सद नं २४९५७ दे�ख २५२०० स�म र�सद �योग गरेको दे�ख�छ सो को दिैनक र�ज�रमा पोि�ङ गरेको नदे�खएकोमा
नगिद र�सद कै जोडको आधारमा ज�मा ग�रने भएकोले दिैनक र�ज�रमा छुट भएकोले काया�लयले नै यिकन गरी दा�खला गन�
लगाउनु पद�छ। र�सद िनय��ण खाता नगिद र�सद र दिैनक िटपोटको िववरण अ�याव�धक नराखेकोले राज�व रकम यिकन
गन� सिकएन।

३८ स�ार सुिवधा 
स�ार सुिवधा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयबाट स�पादन गन� काय� िमत�ययी, �भावकारी,
िनयिमतता र काय�द�तापूण� ढंगबाट स�पादन गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� कम�चारीह�को लािग बािष�क मोबाइल �रचाज�मा �.११९७००। खच�
लेखेको छ। कम�चारीह�को लािग स�ार सुिवधा स�ब�धी �यव�था नभएकोले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाइ मजबुद बनाई स�ार खच�मा िमत�यियता
अपनाउने तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।
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३९ दोहोरो �मण भ�ा खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम �मणमा खिटने पदा�धकारी तथा कम�चारीलाइ �मण खच� भु�ानी गदा� दोहोरो नपन� गरी भु�ानी गनु�पद�छ ।
गाउँपा�लकाको बातावरण अ�ययन स�ब�धी �ािव�धक सिमितको बैठकमा भाग �लन आउनु भएका उ�ोग, पय�टन वन तथा वातावरण म��ालयका वातावरण
िनरी�क िनम�ल चौधरीलाई म��ालयको �मण आदेश नं.७५-२०७७।६।२ बमो�जम गो.भौ.६०-२०७७।८।१२ बाट िमित २०७७।७।२ देखी ७।९ स�मको
�.६८००। भु�ानी गरेको अव�थामा सोही �मण आदेश र िमितको �मण िवलको आधारमा गो.भौ.नं.१०१-२०७७।९।१५ समेत �.६८००। खच� लेखेकोले
दोहोरो भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

६,८००

४० �देश चालु तथा पू�जगत खच�

४०.१ 10 २०७८-३-३० अपा�ता सहायता सामा�ी ख�रद तथा िवतरण काय��म अ�तग�त काया�लयले िड� �स स�ज�कल हाउसबाट Blind stick सिहत
१३ अपा�ता सहायता सामा�ी �.३९५३९१। मा ख�रद गरेकोमा सो सामा�ी वडा काया�लयलाइ ह�ता�तरण गरेको छ।
अपा�ता भएका �य��ह�लाइ िवतरण गनु�पन� सामा�ी वडा काया�लयह�मा पठाएकोमा िवतरण नभएकोले िवतरण गरी सोको
भपा�इ पेश ह�नुपन� �.

३९५,३९१

४०.२ 6 २०७७-१२-९ काया�लयले पशुपं�ी िवकास काय��म स�ालन गनु�पुव� कृषकह�बाट माग संकलन गरी ��तािवत मागको आधारमा काय��म
स�ालन गनु�पद�छ। काया�लयले कृषकबाट माग संकलन नगरी लोल� खोलाका १६ बा�ापालन कृषकह�लाई �ित पाठी
�.६०००। को दरले ३२ पाठी ख�रद बापत �.१९२०००। खच� र गो.भौ.नं.१२-२०७८।३।२३ बाट ग�धव� बा�ा पालन
समूहका १७ बा�ा पालन कृषकलाई २४ पाठी ख�रद बापत �.२०४००० समेत �.३९६०००। खच� लेखेको छ।
बा�ापालन फम�बाट उ�त जातको �जनन यो�य बा�ा ख�रद गरी िवतरण गनु�पन�मा बा�ा ख�रदको लािग कृषकलाइ नै �ज�मा
िदएको छ। कृषक �वयमले ख�रद गरेका बा�ाह� �वा��य र �जननयो�य छन् भनी आ�व�त ह�न सिकएन। उ� समुहको
सद�य धनसरी नेपालीलाइ िनजको मोबाइल नं.९८४४७२०१४१ मा स�पक�  गरी बु�दा कृषक समुहले छनौट गरेका
अगुवाबाट ३२ पाठी ख�रद गरेको र िनजले पालेको पाठी रोगी र �जननयो�य नभएकोले उ� पाठी िब�� गरी अक� ख�रद
गरेको भनाइ रहेको छ। काया�लयले उ� समुहलाई िन��चत अव�ध स�म बा�ा वेचिवखन गन� नपाउने र िवउ पँूजीको �पमा
अ�य कृषक समुहह�मा साटफेर गन� गरी कबु�लयतनामा गराउनुपन�मा सो समेत गरेको छैन। यसबाट अनुदानको सिह
सदपुयोग ह�नेमा िव�व�त ह�न सिकएन। ख�रदको लािग काया�लयबाट दररेट माग गरी ख�रद गनु�पन�मा सो समेत नगरी कृषक
�वयमबाट भएको ख�रद उितत नदे�खएको �.

३९६,०००
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४०.३ 12 २०७८-३-२३ २०४,०००

४०.४ मागमा आधा�रत कृिष काय��म स�ालन गदा� काया�लयले टोल ब�तीबाट ��ताव माग गरी वडा भेलाबाट �वीकृत योजना र
नामावली बमो�जम �ाथिमकताको आधारमा अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी कृिषज�य औजार िवतरण गनु�पद�छ। काया�लयले
यस बष� �लोर िमल ५, क�बाइन िमल १६, �ाचरी १ तथा �यापकटर १ ख�रद बापत �.४५८०००। अनुदान खच� गरेको छ।
वडा काया�लयबाट �सफा�रस भै आएको नामावलीबाट यो�यता�मको आधारमा आ�थ�क िवकास सिमितले सुिच तयार गरी
अनुदान िवतरण गनु�पन�मा वडाबाट माग भएका कृषकह�को नामावली स�ब�धमा सिमितमा छलफल भएको छैन। वडाबाट
�सफा�रस भै आएका �यि�ह� म�येबाट �ाथिमकताको आधारमा अनुदान सामा�ी िवतरण भएको छ भनी िव�व�त ह�न
सिकएन। अनुदान िवतरण गदा� सिमितमा छलफल गरी �ाथिमकताको आधारमा िवतरण गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ।

४१ ता�लम काय��म
23-2078/3/26 मु�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��म अ�तग�त काया�लयले नेशनल मानव िवकास ट� े िनङ इ���ट�यूट �ा.ली संग िमित २०७७।
१२।१६ मा िव��डङ इले��ट� �सन तफ�  १२ जना र पल��बङ तफ�  १८ जना �िश�ाथ�ह�लाइ ५० िदन ता�लम स�ालन गन� गरी �.९९३९१०। मा स�झौता
भएको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्

४१.१ िमित २०७८।१।१ बाट सु� भएको ता�लम काय��म कोिभडको कारण स�ालन गन� नस�ने भनी उ� सं�थाले २०७८।१।
२४ स�म २० िदन काय��म स�ालन गरी �थिगत गरेकोमा कोिभड सामा�य भए प�चात सो काय��मलाइ िनर�तरता िदएको
छैन।

४१.२ काय��मको भु�ानी गदा� काय��म शु�, म�य र अ��तम चरणका त��वर, सहभािगह�को हा�जरी िववरण, काय��मको �गित,

काय�प�, खच�को िववरण, साव�जिनक लेखापरी�ण, �िश�कको बायोडाटा लगायतका िववरण संल� गरी भु�ानी गन� गरी
स�झौता गरेकोमा सो बेगर सं�थाको मागको आधारमा �.३०७१६२। भु�ानी भएको उिचत नदे�खएको �.

३०७,१६२

४२ पदा�धकारी सेवा सुिवधा
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४२.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही
खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� र िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गन� नसिकने काममा भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन�
अ�धकारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ५ को
�पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा २ हजार �प�या स�म र सो भ�दा कमको यातायात खच�, ढुवानी खच� र �य�तै
िवल भरपाइ पेश ह�न नस�ने स-साना काममा भएको फुटकर खच� भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत
अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट, जनस�पक�
तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था
अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.१६,९२,०००।-, टे�लफोन तथा
मोवाइल �.९,८४,०००। पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.९,००,०००।-, सम�वय तथा सहजीकरणमा
�.१५,६०,०००।- अित�थ स�कारमा �.४,२०,०००।- खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �.१,२०,०००।- , मम�त स�भार
िव�ुत उजा� िशष�कमा �.१,२०,०००। र चाडवाड खच� �.२,७१,०००। समेत �.६०,६७,०००।- खच� भु�ानी गरेको
दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले
उ�े�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 ।

४२.२ काया�लयले यस बष� गाउँपा�लका चालुबाट इ�धन खच� बापत शुभ रेसु�ा ट� े िड� �ा.ली.लाई �.४,१६,५१५। भु�ानी गरेको छ
। इ�धन भु�ानी िवल प�र�ण गदा� काया�लयले बष� भ�रमा २९३६ �लटर िडजेल र १०५५ �लटर पेट� ोल खपत गरेको दे�ख�छ।
काया�लयले इ�धन खच� ले�दा सवारी लगबुक र ख�रद कुपनको आधारमा खच� ले�नुपन�मा सवारी लगवुक र कुपन बेगर
इ�धन खच� गरेको छ। काया�लयमा भएका सवारी साधनको मा�सक इ�धन खपत िववरण माग भएकोमा सोको िववरण पेश
भएन। आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई मजबुद बनाई �देश सरकारले तोकेको प�रमाणमा इ�धन खच� ले�ने तफ�  काया�लयको
�यान जानुपद�छ।

४२.३ 225 २०७७-१२-२९ अनुगमन भ�ा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम २० िक.िम. िभ� र एकै िदन फिक� न सिकने �थानमा �मण जादाँ २५
�ितशत खाजा खच� िदने �यव�था छ। साथै �देश सरकार�ारा जारी साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता

२०१,०००
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स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ बमो�जम अनुगमन भ�ा खच� ले�न िम�ने दे�खदनै। काया�लयले िविभ� योजनाह�को अनुगमन
गरेको भनी योजना सं�याको आधारमा भु�ानी गरेको छ। योजना अनुगमन गदा� अनुगमन ग�रएका योजनाह�को ब�तु�थीती,
किम कमजोरी, सुधारको लािग िदएका िनद�शनह� समेत दे�खने गरी �ितवेदन तयार गन� र सोको आधारमा अनुगमन भ�ा
खच� ले�नुपन�मा सो बेगर अनुगमन गरेको योजना सं�या उ�ेख गरी ११ जनाको ७ िदन दे�ख २१ िदन स�मको अनुगमन
भ�ा �.२०१०००। खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

४२.४ दोहोरो सुिवधा :- काया�लयले पदा�धकारीह�लाई दोहोरो सुिवधा ह�ने गरी खच� ले�नु ह�दनै । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा�
पा�लका �मुख र वडा नं.१ का वडा�य� रामलाल िव.कले स�ार सुिवधा बापत मा�सक सुिवधा �लएको अव�थामा अव�थामा
पुन मोबाइल �रचाज� बापत पा�लका �मुखले ३०००। र इ�टरनेट सुिवधा बापत वडा�य�ले �.३८७० समेत �.६८७०। खच�
लेखेको पाइयो । स�ार सुिवधा �लएको अव�थामा पुन िविभ� गो�वारा भौचरबाट मोबाइल �रचाज� बापत स�ार खच�
लेखेकोले दोहोरो रकम स�ब�धमा काया�लयले थप एिकन गरी असुल ह�नुपन� �.

६,८७०

४३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

४३.१ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र
काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा
करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले
िविभ� पदमा १८ कम�चारीह� करारमा राखी �.४०,४५,७३०। खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा
८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल,

बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको
िविभ� ४ पदमा ९ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.२३,९४,७३०।- भु�ानी गरेकोले बढी �ययभार परेको �.

२,३९४,७३०

४३.२ कम�चारी क�याणकोष �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाको
दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।यो बष� काया�लयले राज�व बाँडफाडबाट कम�चारी क�याणकोषमा

१,०००,०००
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�.१००००००। ट� ा�सफर गरेको छ। कोषको स�ालन र �यव�थापन गन� कानुनको �यव�था नगरी कोषमा रकम ट� ा�सफर
गन� िम�ने नदे�खएको �.

४३.३ कम�चारी �ो�साहन भ�ा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन
�यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संिघय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६(२)

बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, स�ालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले
बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले यो बष� कानुन नबनाई ७ पदका २० जना म�ये िन�न �यि�लाई सु�
तलब �केलमा �.३९,२४४।थप �ेड सिहत राज�व बाँडफाँड िशष�कबाट �.१४,१९,८३२। भ�ा खच� लेखेकोले बढी
आ�थ�क �ययभार परेको �.

�.स कम�चारीको नाम �ेड रकम

१ �.�.अ चेतनाथ िगरी १४४००

२ अ.छैठौ शा�लकराम पौडेल २४००

३ अ.छैठौ िनम�ल पो�ेल २४००

४ अ.छैठौ मिनस पा�डे २४००

५ सहायक पाँचौ राम �. �ावली ९४००

६ सहायक पाँचौ हेम बहादरु काक� १८८०

७ सहायक पाँचौ ��हरी पुरी १८८०

८ सहायक पाँचौ िमना ब�याल ९४०

९ काया�लय सहयोगी कुलान�द सापकोटा ३५४४

ज�मा ३९२४४

१,४१९,८३२
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४३.४ बैठक भ�ा लु��बनी �देश साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद २
बुदा नं १(क) अनुसार �प� िवषयब�तु र काय�योजना बेगर काया�लय समयमा एकै िनकायका कम�चारी तथा पदा�धकारी मा�
ब�ने बैठकमा बैठक भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� ठे�काको बोलप� मु�याङकन र िवषयगत
शाखाको बैठक, योजनाह�को अनुगमन, प�र�ा सिमितको बैठक बापत �.९९५२००। बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ ।
बैठकको िवषय ब�तु, स�ब��धत �े�मा दे�खएका किम कमजोरी, सुधारको लािग िदएका िनद�शनह� समेत दे�खने गरी
बैठकको िनण�य तयार गन� र सोको आधारमा खच� ले�नुपन�मा स�ब��धत िवषय सिमितमा रहने सद�य सं�या र �सलब�दी
कोटेशनह�को बोलप� मुचु�का खोलेको तथा मू�या�न गरेको भनी ख�रद सिमितले तोके भ�दा बढी उप��थित गराई भ�ा
खच� लेखेको छ । एक िदनमा १ बैठक भ�ा बापतको भु�ानी �लनुपन�मा सो भ�दा बढी भ�ा खच� लेखेको छ। �देश िनद�िशका
िवप�रत ह�ने गरी भएका यस �कारको बैठक तथा अनुगमन भ�ा खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ।
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गो.भौ.नं. िमित िववरण रकम

३२-२०७७।७। िविभ� बैठक बापत गाउँपा�लका अ�य� िनलक�ठ गौतम सिहत २३ स�मको २१६१००

१२५-२०७७।
१०।१४

लैि�क िहसा िव��को १६ िदने अिभयानको अनुगमन बापत अ�य� िनलक�ठ
गौतम सिहत १५ जना

२१६००

१७-२०७७।१२।
२६

िविभ� िमितको बोलप� मू�या�न बापत �.�.अ चेतनाथ िगरी सिहत १८ जनाको
१८२ पटक

१८१०००

३६२-२०७८।३।
३०

बोलप� मू�या�न बापत सा�लकराम पौडेल सिहत २१ जनाको १६७ बैठक १७२०००

३६१-२०७८।३।
३०

अनुदानको मल िवतरण बापत १३ जनाको २२ बैठक २२०००

३६३-२०७८।३।
३०

बोलप� मू�या�न बापत िमलन �े� सिहत १९ जनाको २४२ पटकको २४१५००

२८७-२०७८।३।
१९

सेनेटरी �याड िवतरण बापतको भ�ा ११ जनाको १७ पटकको १७०००

२१४-२०७७।
१२।१६

ख�रद सिमित र मू�या�न सिमितको बैठक बापत १५ जनाको ६६ पटक ६५५००

१८०-२०७७।
१२।२

�यायीक सिमितको बैठक बापत १३ जना लाई ६२ पटकको ५८५००

९९५२००
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४३.५ संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं.१०७ िमित २०७७।४।८ को प�रप� बमो�जम सुचना �िवधी
अ�धकृतको आधारभुत पा�र�िमक �.३५९९०।र पोशाक भ�ा बापत बािष�क िनजामती कम�चारीले पाए सरह पाउने उ�ेख
छ। काया�लयले प�रप� िबप�रत मंहगी भ�ा समेत थप गरी सुचना �िव�ध अ�धकृत इ�वरी �यौपानेलाइ मा�सक �.२०००। को
दरले �.२४०००। भु�ानी गरेकोले असुल ह�नुपन� �.

२४,०००

४४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना स�ालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ को बँुदा ७(२) मा �धानम��ी रोजगार काय��मको
�ोतवाट मा� संचालन ह�ने आयोजनाको हकमा �ित आयोजनाको लागत �समा अ�धकतम २५ लाख ह�ने �यव�था छ । �य�तै बंुदा ५(१) मा सूिचकृत
बेरोजगारलाई एक सय िदनको रोजगारी उपल�ध ह�ने �यव�था छ । यसवष� काय��ममा � १४०१६०००। बजेट उपल�ध भएकोमा ७० योजना छनौट गरेर �
१३४५२०३२। खच� गरी �ित योजनामा सरदर २३३६००। खच� गरेको छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार १०१४ जना बेरोजगार सूिचकृत
गरेको म�ये २७३ जनालाई सरदर ९५ िदनको रोजगारी उपल�ध गराएको छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� अ�धकाँश साना योजना बनाई काया��वयन
गरेकोले खच� भएको रकमवाट उपल��धमूलक काम भएको छैन भने बेरोजगारको सूचीमा रहेका सवलेै रोजगारीको अवसर समेत �ा� गरेका छैनन् । साना
योजना छनौट नगरी योजना तजु�मा गदा� नितजा दे�खने गरी योजना छनौट गन� र सूिचमा रहेका वेरोजगारले समान अवसर पाउने गरी काय��म काया��वयन
ग�रनु पद�छ ।

४५ भाडा कर 

अथ� म��ालय काय�संचालन िनद�िशका, २०७७ अनुसार िनद�िशकाको राज�व बिग�करण �या�यामा उ�ेख भए अनुसार िब��य संकेत न�वर १११३१
स�प�� बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर संघीय सरकारको संिचत कोषमा ज�मा ह�नुपद�छ । जस अनुसार सवारी साधन बाहल कर संघीय संिचत
कोषमा ज�मा गनु�पन� दे�खएकोमा काया�लयले सवारी साधनको भाडा कर बापत गाउँपा�लका कोष पँूजीगत, �थानीय पूवा�धार साझेदारी, गाउँपा�लका चालु
लगायत िशष�कमा २०७७।४।१ दे�ख २०७८।३।३० स�म क�ा गरेको �.६,७२,३५७।- गाउँपा�लकाको संिचत कोषमा मौ�दात राखेको दे�खएकोले संिघय
संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� �.

६७२,३५७

४६ लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न काय��म 

लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न काय��मको लािग यसवष� �. २१,७०,०००।– िविनयोजन भएकोमा वडा नं ६ मा गिठत शवशि� गाई भ�सीपालन समूहमा
आव� १० कृषकलाई भौ नं ९५-०७८।३।२५ वाट � ७९५६००। र रानीवास द�ुध तथा मासु उ�पादक कृिष समूहमा आव� १० कृषकलाई भौ नं
११७-०७८।३।२९ बाट � ७८१०००। समेत � १५७६६००। अनुदान िदएको छ । समूहलाई अनुदान िददंा �ित भैसी ४० हजार वा ख�रद िवलको ४०
�ितशत म�ये जुन कम ह��छ सोही बरावर अनुदान िदने गरी समूहसंग स�झौता गरेको छ ।समूहमा आव� कृषकह� �वयंले आदश� कृिष नस�री तथा पशुपालन

१,५७६,६००
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फम�, �यौपाने कृिष तथा पशु फम�, प�ी �यवसायीक फम�, बोहाफाँट कृिष सहकारी संग भ�सी ख�रद गरेको देखाई उ� रकम खच� लेखेको छ । के आर पुन
उ�त गाई फाम�का कृषक नारायण �साद पौडेलले प�ी �यवसायीक फम�वाट २ भ�सी ख�रद ग�र � ११४०००। को िवल पेश गरेकोमा ४० �ितशतले ह�ने �
४५६००। मा� अनुदान खच� ले�नु पन�मा ७८०००। अनुदान खच� लेखेकोले स�झौता भ�दा � ३२४००। बढी अनुदान खच� लेखेको असूल ह�नुपद�छ । साथै
कृषक आफैले ख�रद गरेको टु�े िवलको आधारमा अनुदान खच� लेखेको समेत उिचत दे�खंदनै । भ�सी �यव�थापनको लािग गोठ सुधार नगरेको, अनुदान
िदएका भैसीको िवमा नगराएको तथा �वा��य जाँच वेगर ख�रद गरेको, अनुदान �ा� गन� कृषकलाई कवु�लयत नगराएकोले बजेट स�ने उ�े�यले आ�थ�क
वषा�को अ��यमा खच� गरेकोले काय��मको सा�दिभ�कता तथा यथाथ�ता स�ब�धमा एिकन ह�नुपन� �.

४७ सुरि�त नाग�रक आवास 

सुरि�त आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५, (संशोधन २०७७।१।८) को बँुदा ३ मा लि�त वग�को पिहचान गन�, बँुदा ४ मा लाभ�ाही छनौटको आधार
िव�ध र बँुदा ५ मा अनुदान स�झौता र िब��य �व�ध गनु�पन� तथा बंुदा ६ मा झुठा िववरण पेश गरी अनुदान रकम �लएको पाईएमा वा जुन �योजनको लािग
अनुदान उपल�ध गराइएको हो सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा खच� गरेको पाइए वा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय��गित अनुदान उपल�ध
गराइएको िमितले ३ मिहना िभ� नगरेमा लाभ�ाहीवाट अनुदान रकम �थानीय तहले असूल उपर गन� �यव�था छ । सुरि�त नागरीक आवास सम�वय
सिमितले लाभ�ाही छनौट र �सफा�रश गरेको नामावलीको आधारमा काया�लयले ज�तापाता काठ उपल�ध गराउन ४० जना लाभ�ाहीह�को खातामा जनही
�. ३०,०००।- का दरले भौ.नं. १२१-२०७८।३।३० बाट �.१२०००००। खच� लेखेको दे�खयो । िदएको रकमवाट भए गरेको कामको �ािव�धक मू�याँकन
पेश गरे प�चात मा� थप िनकासा िदनुपद�छ ।

४८ फलफूल िवउ िवतरण 

कृिष िवभागले िनधा�रण गरेको मु�य (दर) र �ोत के��बाट फलफूल िव�वा ख�रद गनु�पद�छ । गो.भौ.नं.३२,३३-२०७८।३।३० पचास �ितशत अनुदानमा
फलफूल बेना� ख�रद र िवतरण काय��म अ�तग�त काया�लयले यस बष� ११०० बेना� सु�तला �.२५।, ७००० बेना� कागती �.४४।-, १५३० बेना� �लची
�.७५।, ९०० बेना� आँप �.८०। र २८० बेना� मौसम �.२०। को दरले �.४७७४००। मा ख�रद गरी �.२३८७००। भु�ानी गरेको छ।काया�लयले कृषकको
माग, फलफूल लगाउने जिमनको �े�फल अनुसार ख�रद गरी सोही अनुपातमा िवतरण गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन ।बेना� िवतरणमा समानुपाितक नभएको र
कितपय बेना� ह�ते भनी बुझाएकोले स�ब��धत कृषकले पाए भनी आ�व�त ह�न सिकएन। काया�लयले यस �कारको िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।   

४९ 295 २०७८-३-२२ �माट� कृिष काय��म 

�माट� कृिष काय��म बापत काया�लयले �माट� कृिष गाउँ ब�घा टाहािटम आलु र तरकारी पकेट समुह ���े� ५ लाइ कृिष संकलन के�� र �सचाइ पोखरी
टंक� िनमा�ण काय�को लािग �.१२,१८,८५४। लागत अनुमान गरी सोको ८० �ितशत काया�लयले भु�ानी गन� गरी स�झौता गरेकोमा सो काय�

३६,९३३
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�.११,५७,१६१। मा स�प� भएकोले सोको ८० �ितशतले ह�ने �.९,२५,७२९। मा क��ट�जे�सी बापतको रकम �.२५०००। समेत �.९५०७२९। खच�
ले�नुपन�मा �.९८७६६२। खच� लेखेकोले बढी खच� लेखेको रकम �.३६९३३। असुल ह�नुपन� �

५० िश�ा काय��म

५०.१ करार िश�क - िश�ा िनयमावली,२०५९ को िनयम ९७(४) बमो�जम िव�ालयले करार िश�क िनय�ु गदा� �ज�ा िश�ा
सम�वय इकाइबाट दरब�दी �र� रहेको �यहोरा �मािणत गराएर मा� िनय�ु� गनु�पन� र यसरी िनय�ु गदा� मा.िव तथा
िन.मा.िवमा िवषय िम�ने गरी िनयिु� गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले �ज�ा िश�ा सम�वय इकाइबाट दरब�दी �र� रहेको
�यहोरा �माणीत नगरी िविभ� ३१ िव�ालयका करार िश�कह�लाई िव�ीय समािनकरण अनुदान �.४०,२४,४८५। र
राज�व बाँङफाडबाट �.५,९०,०००। समेत �.४६,१४,४८५। तलब भ�ा खच� लेखेको छ। िश�ा िवभागबाट �कािशत
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप न�बर २.७.१३.१० र २.७.१३.११ बमो�जम िव�ालय स�ालन
तथा �यव�थापन अनुदान बापत �थानीय िनकायले िव�ालय स�ालनको अव�था एिकन गरी काय��ममा �वीकृत रकम
िनकासा िदने �यव�था बमो�जम िविभ� िव�ालयह�लाई िविभ� िशष�कमा अनुदान िदएको अव�थामा करार िश�क िनय�ु
गरी खच� लेखेको उिचत दे�खएन। िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, 2076 अनुसार िश�क दरब�दी
अ�ाव�धक गरी िव�ालयको कूल िश�क दरब�दी र िव�ाथ� सं�या अनुपातको आधारमा आव�यक पन� भए मा� �ज�ा िश�ा
सम�वय इकाइबाट �वीकृित �लएर �ित�पधा��मक तवरले शैि�क गुण�तर अिभबृि� ह�ने आ�व�तता गरेर मा� करार िश�क
छनौट गनु�पद�छ।

५०.२ पा�पु�तक अनुदान- िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुरबाट जारी काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७/७८ को ि�याकलाप नं. २.४.६.१ बमो�जम साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िन:शु�क पा�पु�तक
अनुदान �यव�था गरेको छ। काया�लयले िन:शु�क पा�पु�तक बापत गाउँपा�लका अ�तग�तका साव�जिनक िव�ालयह�को
लािग �.२०,७९,४७२। िनकासा गरेकोमा पुन अ�ेजी मा�यमबाट स�ा�लत िव�ालयह�को लािग पा�पु�तक अनुदान भनी
िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई िन�नानुसार �.250000। भु�ानी िदएको असुल ह�नुपन� �.

२५०,०००
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�.स िव�ालयको नाम रकम �.स िव�ालयको नाम रकम

1 �ी मा.िव �रिड २२९२० 21 �ी �स�दरु �ा.िव ७२०

2 �ी �वा बलेट�सार मा.िव १४६४० 22 �ी ह�र �मृित �ा.िव ३३६०

3 �यादी मा.वी १५००० 23 जनजागरण �ा.िव १४४०

4 जनवोध मा.िव १६८०० 24 जलुके बडहरे �ा.िव ७२०

5 जन�योती मा.िव १५३६० 25 जनि�य �ा.िव २४००

6 राि�य मा.िव १६२०० 26 या�� �ा.िव ४३२०

7 भरेक िन.मा.िव ५१६० 27 �ान�योित �ा.िव ४२००

8 योगा �यरुेक िन.मा.िव ७३२० 28 �ितभा �ा.िव ६९६०

9 भ�कुवा िन.मा.िव ७४४० 29 �ी माधा �ा.िव ७२००

10 जनसहयोग िन.मा.िव ३७२० 30 प�ा �ा.िव २०४०

11 ब�घा टाहािटम िन.मा.िव ८७६० 31 जन�योती �ा.िव ६९६०

12 ब�घा िन.मा.िव ५५२० 32 ��वेणी �ा.िव ८२८०

13 �ी ल�मी िन.मा.िव १३७२० 33 �ी इ�वर कृपाभुमी �ा.िव ७३२०

14 �ी जन�योती �ा.िव भे�ेक १६८० 34 कालीग�डक� �ा.िव ३२४०

15 �ी सुय��योती �ा.िव १३२० 35 झमादी लामाखक�  �ा.िव ४३२०

16 �ी �ेम िव�णदेुिव �ा.िव ४२०० 36 दोबाटा �ा.िव ३७२०
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17 �ी अमरिदप �ा.िव ५१६० 37 दमार सौरीडाडा �ा.िव १०८०

18 को��ा कलौदी �ा.िव २८८० 38 जनजागृित �ा.िव १६८०

19 त�ो �वादी �ा.िव ३९६० 39 जानक� �ा.िव ४५६०

20 �ी शारदा �ा.िव ३७२० ज�मा २५००००

५०.३ पा�पु�तक रकम िनकासा - नेपाल सरकार तथा पा�लकाबाट िव�ालयह�लाई वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु�
अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा उ�ेख
भए अनुसार िदनुपन� कानूनी �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार िन�न िव�ालयह�को लािग पा�पु�तक
िनकासा गरेकोमा �. बढी भु�ानी गरेको असुल ह�नुपन� �

३०७,५९०
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�.स िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� रकम बढी भु�ानी

१ �ी �रडी मा.िव. २६६६६५ २३१८०८ ३४८५८

२ �ी सं�कृत तथा सा.मा.िव. ९१५१० ८८३६० ३१५०

३ �ी �वादी मा.िव. १६२५७० १५०२७२ १२२९९

४ �ी राि�� य मा.िव. १६५८५१ १४३३७८ २२४७३

५ �ी �वा ब.मा.िव. २०६८०५ १८७६८० १९१२६

६ �ी जनबोध मा.िव २५७६६८ २२२७११ ३४९५७

७ �ी जन�योित मा.िव. १७३२३७ १६१२२५ १२०१२

८ भ�कुवा आ.िव. ६८४३९ ५४२९६ १४१४४

९ �ी थोगा� �यरुेक आ.िव. ५३२१५ ३९८३२ १३३८३

१० �ी भरेक आ.िव. ५०२२७ ३३४५५ १६७७२

११ �ी ब�घा आ.िव ५५५९१ ४९१०५ ६४८६

१२ �ी ल�मी आ.िव. ६४०२४ ४८७५७ १५२६८

१३ �ी ब�घा टाहािटम आ.िव. ६६४६७ ५१२८४ १५१८२

१४ �ी जनसहयोग आ.िव. ३३१२० २२३०१ १०८१९

१५ �ी जन�योित �ा.िव.भ�कुवा ७६६८ ६०७६ १५९२

१६ �ी सुय��योती �ा.िव. ५८८८ ४७७६ १११२
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१७ �ी का�लग�डक� �ा.िव. १४६८० १२५७० २११०

१८ �ी ��वेणी �ा.िव. ३४७३५ २५०३५ ९७००

१९ यादुगं �ा.िव. १७९०१ १३२८३ ४६१८

२० �ी त�ा �वादी �ा.िव. १५४३४ १०२८६ ५१४८

२१ �ी क��ा कोलौदी �ा.िव. ११७८४ ६२९० ५४९४

२२ �ी �ितभा �ा.िव. २८५६४ २५०९४ ३४७०

२३ �ी शारदा �ा.िव. १५४४३ १४४०७ १०३६

२४ �ी अमरदीप �ा.िव. २०८२८ १५९११ ४९१६

२५ �ी �ेम िव�ण ुदेवी �ा.िव. १७७९५ १४९०८ २८८७

२६ �ी �ी�गे�वर �ा.िव. २९७९९ २६१३३ ३६६६

२७ �ी �ान�योित �ा.िव. १७७१५ १४८२७ २८८८

२८ �ी जनि�य �ा.िव. १०७८८ ८५९० २१९८

२९ �ी झमादी लामखाक�  �ा.िव. १७४६३ १४८०० २६६३

३० �ी जन�योित �ा.िव. २८६२९ २४२३३ ४३९५

३१ �ी दोबाटा �ा.िव. १६८०२ १४१७४ २६२८

३२ �ी जनजागरण �ा.िव. ४६६२ ३६२६ १०३६
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३३ �ी दमार शौरडाँडा �ा.िव. ४८९० ३२२२ १६६८

३४ �ी ह�र �मृित �ा.िव. १५०९७ १२८४८ २२४९

३५ �ी पदमा �ा.िव. ९२०९ ७०१२ २१९८

३६ �ी जलुके बडहरे �ा.िव. ३२८५ २१७३ १११२

३७ �ी माधा �ा.िव. २९२०२ २२९१३ ६२८९

३८ �ी जनजागृित �ा.िव. ७४०४ ५८१२ १५९२

ज�मा २१०१०५४ १७९३४६३ ३०७५९०

५१ आयकर 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार भ�ामा १५ �ितशतका दरले अि�म कर कि� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले �वा��य तफ� का
कम�चारीह�को कोिभड १९ को जो�खम भ�ा भु�ानी गदा� १ �ितशतले मा� कर कि� गरेको दे�खएकोले नपुग कर रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन�
दे�खएको �

भौन ।िमती जो�खम भ�ा रकम कि�गनु�पन� रकम कि� गरेको रकम नपुग कर रकम

२९८।२०७८।३।२७ २०१७७९० ३०२६६८ २०१७८ २८२४९००

३११।२०७८।३।२९ ६०४१६ ९०६२ ६०४ ८४५८

ज�मा २९०९४८

२९०,९४८

५२ 315 २०७८-३-३० कोष रकम 

लैि�क िहंसािनवारण कोषमा िविनयोजन भएको रकम खच� नभएमा स�व��धत संिचत कोषमा रकम िफता� गनु�पद�छ। काया�लयले यो वष� लैि� िहंसा िनवारण
स�व��ध काय��म संचालन गन� संिघय सरकार अनुदान िशष�कवाट � १०००००। रकम ट� ा�सफर गरी लैि�क िहंसा िनवारण कोषमा ज�मा गरेकोमा सो

१००,०००
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रकम खच� नभएकोले वांक� रकम संिघय स��चत कोष िफता� गनु� पन� दे�खएको �

५३ िशष�क फरक पारी खच� 
महालेखा िनय��क काया�लयको एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ वमो�जम िविनयो�जत वजेट स�व��धत खच� िशष�क अ�तरगत
रिह खच� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले करार सेवामा काय�रत मेिडकल अ�धकृत िवकास प�थीलाइ ६ मिहनाको तलवभ�ा वापत � ३००७२० िव��य
समािनकरण िशष�कवाट ले�नु पन�मा संिघय सरकार ह�ता�त�रत वाट खच� लेखेको �.

३००,७२०

५४ 270 २०७८-३-२४ स�झौताको पालना 
काया�लयले �यि�गत घटना दता� िकताव िड�जटाइजेशन गन�का लागी � २४५००० रेिडय�ट इ�फोटेक नेपाल �ा�ल लाइ भु�ानी गरेकोमा सो को
स�झौतामा कित डाटा िड�जटाइजेशन गन� हो उ�ेख नग�र एवं आषाढ मिहनामा िवल पेश गरी भु�ानी �लएको छ ।सो काय�को �गती �ितवेदन एवं
स�झौतामा �प� िववरण पेश नगरेकोले यसरी भु�ानी ह�न गएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

२४५,०००

५५ �धानम��� रोजगार काय��म 

�िमकह�लाइ रोजगार वापतको पा�र�िमक भु�ानी गदा� काय�िवधीमा उ�ेख भएअनुसार रोजगार वापतको पा�र�िमक भु�ानी गदा� वकै माफ� त भु�ानी गनु�
पन��यव�था रहेको छ।गांउ पा�लकाको वडान ५ अ�तरगत गु�पोखरी मम�त गदा� १२ जना कामदार लगाइ �२५४८८१। भपा�इको आधारमा �याला भु�ानी
गरेको छ।यसरी काय�िवधीले तोके िवप�रत नगद ै�याला भु�ानी गरेको दे�खएकोले यसरी िवत�रत रकम अिनयिमत दे�खएको �

२५४,८८१

५६ 185 २०७८-३-३ �योजन नखुली िववीध खच� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९( १०) वमो�जम कुनैरकमको भु�ानी िददा �रत पुगे नपुगेको जांच गनु� पन�
�यव�था छ।काया�लयवाट िववीध खच� वापत � ६९१४५।रेसु�ा पािट� �यालेस लाइ भु�ानी गरेकोमा उ� खच�लाइ पु�याइ गन� आधार �माण वेगर खच�
लेखेको दे�खएकोले उ� खच�लाइ िनयम स�मत मा� नसिकने �

६९,१४५

५७ 255 २०७८-३-२२ काय��म संचालन नगरी खच� 
ग�रवी िनवारणका लागी लघुउ�यम िवकास काय��मकको लागी �सलाइ कटाइ ता�लम संचालनाथ� � २९२१२४ खच�लेखेकोमा �सलाइकटाइ मे�सन १०
�सजर ६० िपजन आइरन लगायतका सामि�ह� ख�रद गरेको िवल स�म पेश गरेको छ।तर उ� काय��म संचालन ह�न नसक� साम�ी ख�रद गरी �यसै
काया�लयमै रहेको दे�खएकोले काय��म संचालन वेगर ख�रद गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

२९२,१२४

५८ 28 २०७७-७-२७ घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा २५,७५५
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घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा स�व��ध अिभमु�खकरण ३ िदने ता�लममा काया�लयकै कम�चारी ११ जनाले �िश�ण भ�ा भु�ािन �लएकोमा उ�
ता�लमको काय�ता�लका समावेश नगरी �शासन लेखा सहायक कम�चारीह� मा� संल� रिह �िश�ण भ�ा भु�ानी लएको दे�खएकोले सो पाउने आधार पेश
गन� अ�यथा उ� रकम दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

५९ 328 २०७८-३-३० �रत बेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९( १०) वमो�जम कुनैरकमको भु�ानी िददा �रत पुगे नपुगेको जांच गनु� पन�
�यव�था छ।पा�लकाले घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� �थािनय भ�ा पोशाक लगायत अ�य �शासिनक खच�मा � ५९६०८४।खच� लेखेको
दे�खएको छ।उ� खच�लाइ पु�याइ गन� �माण कागजाद तथा खच�को पं�जका सिहतको िववरण संल� नगरी आ�थ�क वष�को अ�यमा एकमु� खच� लेखेको
दे�खएकोले काय��म सिहतको �माण कागजात पेश गनु� पन� दे�खएको �

५९६,०८४

६० पे�क� फछ�यौट 

पे�क� फछ�यौट १०३।२०७७।११।१७ र १९४।२०७८।३।६ मेडपा उ�यमिशलता िवकाश ता�लम संचालनाथ� िनम�ल पोखरेलले � १०००००। पे�क��लइ
फछ�यौट गरेकोमा कुनकुन वडामा किहले संचालन भएकोहो सो नखु�ने साथै काय��म नै संचालन नगरी खाजाखच� वापत िवलमािमती नै नखोली �९६०००
संचार खच� वापत � २००० र �यानर खच� वापत � २०००।गरी � १००००० पे��क फछ�ट गरेको दे�खएकोले उ�काय��म संग स�व��धत काय�मा खच�
भएको नदे�खएकोले उ� रकम दा�खला गनु� पन� दे�खएको �.

१००,०००

६१ आ�त�रक लेखापरी�ण
आ�त�रक लेखापरी�ण (काय�िव�ध) िनद�िशका, २०६८ को दफा १(६) को उपदफा (ख) मा ��येक चौमा�सक अव�ध �यतीत भएको एक मिहनािभ�
अिनवाय��पमा आ�त�रक लेखापरी�ण स�प� गनु�पन� र सोही दफाको उपदफा (ग) मा आ�त�रक लेखापरी�ण स�प� भएको १५ िदनिभ� �ितवेदन तयार
गरी स�ब��धत काया�लयलाई उपल�ध गराउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयमा आ�तरीक लेखापरी�ण शाखा गठन भई आ�त�रक लेखाप�र�क पदपुित� भएता
पिन चौमा�सक �पमा लेखापरी�ण भएको छैन । चौमा�सक लेखापरी�ण गरी सोको चौमा�सक �पमा �ितवेदन जारी गनु�पद�छ। आ�त�रक लेखापरी�णबाट
दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्;

६१.१ भौ.न. ६७, २०७७/०८/२३ बाट, गाउँपा�लकाका कम�चारीह�को म��सर मिहनाको तलब भु�ानी गदा� काया�लय सहयोगी
कुलान�द सापकोटालाई ४ �ेड बापत � ३५४४। भु�ानी गनु�पन�मा ८ �ेड बापत �.७०८८ भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी
रकम �.३५४४। असुल ह�नुपन� �.

३,५४४

६१.२ दोहोरो सुिवधा : �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ को उपिनयम ११ बमो�जम सरकारी कामको �सल�सलामा ५,८१४
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�मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा,
बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था छ |भौ.न. १७६, २०७७/११/२६
बाट, ग�रब घर प�रवार पिहचान काय��मको सुपरीवे�क तथा गणकको अ�तवा�ता�को लािग पा�पादे�ख भिव�वर िघिमरेलाई
आम��ण गरी िमित २०७७/०९/२५ दे�ख २०७७/०९/२९ स�मको दिैनक �मण भ�ा �.८१००/- भु�ानी भएको छ |सोको
अित�र� पौष २७, २८ र २९ गते गरी ३ िदनको दिैनक २ वटा बैठक गरी ६ वटा बैठकको भ�ा कर बाहेक �.५८१४/-

भु�ानी भएकोले दोहोरो भु�ानी असुल ह�नुपन� �.

६१.३ भौ.न. २९२, २०७८/०३/२६ बाट, पा�र�िमक कर क�ी बापत �.३४५०। क�ा गनु�पन�मा �.१७२५। मा� क�ी भएकोले
कम क�ी असुल ह�नुपन� �.

१,७२५

६१.४ भौ.न. १९४, २०७८/०३/२५ बाट, बलेट�सार-�वा मा.िव. नयाँ भवन मोटरबाटो िनमा�ण गदा� ढंुगा तथा बालुवा ढुवानी बापत
�.५१४००/- भु�ानी गरेकोमा ढुवानीमा करक�ी नगरेको �.

५,१४०

६२ नीित तथा काय��म काया��वयन 

पा�लकाले बािष�क नीित, काय��म तथा बजेट तजु�मा गदा� दीघ�कालीन सोच, ल�य, उ�े�य र �ाथिमकताका �े�ह� िनधा�रण गरी नेपालको संिवधान, �थानीय
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ का �ावधान, प��ौ योजना, योजना आयोगको माग�दश�न, िदगो िवकासका ल�य तथा संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयको नीित तथा िनद�शन अनु�प नीित तथा काय��म तजु�मा गनु�पद�छ। पा�लकाले आ.ब २०७७/७८ का लािग तय गरेका बािष�क नीित काय��मह�
काया��वयन गनु�पद�छ। नीित तथा काय��मको काया��वयन स�ब�धमा प�र�ण गदा� पा�लकाले सामा�जक िवकास तफ�  १०, आ�थ�क िवकास तफ�  ११, पूवा�धार
िवकास तफ�  ११, वन वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन तफ�  १४, सं�थागत िवकास �मता अिभवृि� र सुशासन तफ�  १४ समेत ६० नीित तथा काय��मह�
काया��वयन गरेको दे�खएन। काया��वयन गन� सिकने नीित तथा काय��मह� मा� बािष�क काय��मह�मा समावेश गरी काया��वयन गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ।

६३ अनुगमन तथा संप�र�ण
क)अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउन ेकाम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�न े�यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण गराएको छैन ।गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।
�. हजारमा
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गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष�  संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B

१९२५२ १३५० १७९०२

ख) संपरी�ण आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४० बमो�जम काया�लयबाट आ�थ�क बष�  िविभ�मा कायम बे�जु म�ये �१३४९९९५. बे�जु फ�यौट गरी लगत
क�ाको लािग पेश भएकोमा �.१३४९९९५ को लगत क�ा गन� मना�सव दे�खएको छ ।
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आ�थ�क बष� दफा नं. बे�जुको िववरण अनुरोध रकम संपरी�ण रकम

2०७5।२०७6 १५ कम�चारी क�याणकोषमा ज�मा गरेको रकम िमती २०७८।३।३१ मा
संिचतकोष टा�सफर गरेको वकै �टेटमे�ट र काया�लयले गोभौन िमती
२०७७।१२।८ को गो भौ न वाट रकम ट� ा�सफर गरेको �माणको
आधारमा आधारमा स�परी�ण ग�रएको �

१०००००० १००००००

३७ िन�नानुसारको पदा�धकारीले नपाउने दशै सुिवधा वापतको रकम
असुल गरी दा�खलाभइ आएकोले स�परी�ण ग�रएको �

१९७००० १९७०००

पदा�धकारीको नाम रकम

ल�मीदेवी प�थ २७०००

रामलाल िवक २७०००

फशु�राम �वाली २००००

बुि�मित लािमछाने १२०००

अ�ु कँडेल ख�ी १२०००

सोम बहादरु नेपाली १२०००

शोभराज रे�मी ७०००

�सता कामी ७०००

भगवती बराल सुनार १२०००
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ह�रकला बराल १२०००

स�रता नेपाली ७०००

राज कुमार �े� ७०००

�सि�नाथ �े� ७०००

ितल कुमारी थापा ७०००

िदल माया ग�धब� ७०००

सोम नाथ पौडेल ७०००

मोितराम �े� ७०००

१९७०००

४२ िन�नानुसारका पदा�धकारीले िनयमानुसार नपाउने अित�र� सुिवधा
वापत को खच� भु�ानी �लएकोमा संिचतकोष दा�खला भइ आएकोले
स�परी�ण भएको �

१४८९९५ १४८९९५

पदा�धकारीको नाम रकम

ल�मीदेवी प�थ ४००९५

रामलाल िवक २९७००

फशु�राम �वाली २९७००

बुि�मित लािमछाने २९७००
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ह�रकला बराल १९८००

ज�मा १४८९९५

३३.० सामा�जक सुर�ा भ�ा विढ भु�ानी भएकोमा भौन ०८१०९७७०
वाट िमती २०७७।१२।९ मा संिघय संिचत कोषमा � ४०००
दा�खला भएको �माण पेश ह�न आएकोले संप�र�ण ग�रएको �

४००० ४०००

ज�मा १३४९९९५ १३४९९९५

ग) अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ�यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ
�.हजारमा

गत वष�  स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष�  संपरी�ण
ग�रएको बे�जू (B)

यो वष�  कायम
बे�जू (C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू
(E=A-
B+C+D)

१७९०२ ० ०


