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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन
गन� उ�े�यले यस मााथागढी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त
८ वडा, ४३ सभा सद�य, २१५।४९ वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा २६०१७ जनसं�या रहेको छ । 

२ लेखापरी�णको उ�े�य
�थानीय तहकाे िव�ीय िववरण तथा कारोबारको िनयिमतता तथा औिच�यको आधारमा परी�ण गरी िव�ीय �ितवेदन उपर उिचत आ�व�तता �दान गनु� िव�ीय लेखापरी�णको
उ�े�य रहेको छ । िव�ीय लेखापरी�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित मानद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�वप�,

लेखापरी�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

३ िव��य �यव�था

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�  कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ ।
सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय��णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्

· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन
गनु�पन� तथा दफा ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाबाट २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार ग�र लेखापरी�णमा पेश भएन। �यसैले तोिकए बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक
��थित दे�खन ेगरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

४.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाइएन। यस
स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसूची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत
कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् चालु खच� खातामा �.७१०९९८३८.१९ पँूजीगत खच� खाताबाट �. १८३८०७६४४.२६ समेत गरी ज�मा
�. १५९८६६४४१.०२ िमित २०७७।५।४ मा मूल संिचत कोषमा ट� ा�सफर गरेको छ ।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क
काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन।
काया�लयको �े�ता र ब�कबीचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�ब�धमा ब�क िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�ब�धमा यक�न गन�
सिकएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाइएन ।
िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाइयो । पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत
िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाइयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साना तथा ठूला सबै िनमा�ण काय�को नापी िकताब क��यूटरबाट तयार ग�रएको लुजिशटमा भरी भु�ानीको लेखासाथ रा�ने गरेको छ । कितपय िनमा�ण काय�लाई थप
िनर�तरता िदन वा अ�य कारणले पिछ पिन पुनरावलोकन गन� पन� भएकोले आव�यक परेको समयमा उपल�ध ह�न स�ने गरी सं�थागत �मृितको लािग िड�जटलाईज गरी वा
अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ ।
कितपय सडक तथा कुलो÷नहर िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं.उ�ेख गन� नगरेबाट एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र िनमा�ण�थलको अनुगमन
िनरी�णमा ि�िवधा ह�ने भएकोले जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय� गनु�पद�छ ।
जुनसुकै िनमा�णकाय�, मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िनमा�ण तथा सेवा स�ब�धी
काय�को लागत अनुमान तयार गरेको भए तापिन लागत अनुमान वेगर फिन�चर, काया�लय सामान, क��यूटर आिद ख�रद गरेको दे�ख�छ ।
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ िटिडएस नगरेको ।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद बील भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने
छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य, �याला, भाडा
तथा अ�य महशुलको �थानीय �यूनतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाइएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाइएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाइएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाइएन।
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको ।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ७९ जनाको दरब�दी रहेकोमा २९ जना �र� रहेको
पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन
संय�� तय गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले कमचा�रीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी �. ३५४११४८.१० तलब खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यक�न ह�न सकेन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा
समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार
पे�क� फ��य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख
पा�लकाले यक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४.२ स�टवेयर ख�रद - नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । �थानीय तहले स�टवेयर ख�रद गरी �. ४९९१२५.०० खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध
िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।

४.३ साव�जिनक परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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४.४ �मण खच� : लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको
काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् ।

अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
�मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
�प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।

अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले
तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

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

ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम
८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख फाराम राखेकाे पाइएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

�म भौचर
न�बर
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५.१ कानून र स�ालन ��थित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३९ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १० वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, १६ वटा काय�िव�ध, िनद�िशका २ र न�स� १ समेत
लगायत ३३ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले ३३ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह�
राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।
िनद�िशका तथा मापद�डः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पा�लकाले आ�नो �े�ा�धकारिभ�को िवषयमा ऐन, िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाउन स�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लककाले कम�चारी, उपभो�ा सिमित तथा अ�य लाभ�ाही समुहलाई सचेतना, �मता िवकास, सीप िवकास आिदसँग स�ब��धत ता�लम, गो�ी
अिभमुखीकरण लगायतको काय��म स�ालनको लािग िनद�िशका तजु�मा गरी लागू गरेको छैन । यसले गदा� काय��म स�ालनमा �ज�मेवारी, जवाफदेही, खच� �ि�या तथा
मापद�डमा समानता आउन स�ने दे�खएन । गाउँपा�लकाले काय��म काया��वयन स�ब�धी िनद�िशका तजु�मा गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले कृिष
औजारलगायतका साम�ी िवतरण तथा फलफुल िव�वा, बा�ा र कुखुरा िवतरण लगायतका काय��म स�ालन गदा� सरोकारवालाह�लाई सूचना �वाह, ��ताव/माग संकलन,

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

५.२ �याियक सिमित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकाराह �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो वष�
लेनदेन स�ब�धी उजुरी १ र झैझगडा स�ब�धी िववाद १ वटा दता� भएकोमा सबै उजुरी फ��य�ट भएको िववरण पेश भएको छ ।

६ स�प��को संर�ण

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

ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह�
हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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६.२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण -�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा गाँउपा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त
स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

६.३ क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी
क�याण कोषमा �. १ लाख ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी
पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले उ� रकम िफता� �लई �थानीय तहको स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

१००,०००

७ बजेट तथा काय��म

७.१ १. �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ�
पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था बमो�जम नगरेको छ । । यस �थानीय तहमा उप�मुख �ी सर�वती िचदी दला�मीले
िमित २०७८।३।१० गते �. ५५ करोड ७० लाख ९५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७८।३।१० गते पा�रत भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।
३।१६ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
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७.२ नीित तथा माग�दश�नः गाउँपा�लकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीित तथा माग�दश�न २०७७ असार १० गते गाँउसभामा ��तुत ग�रएकोमा उ� नीित तथा माग�दश�नमा ��तुत
भएका िवषयव�तुह� म�ये कितपय �यहोराह� यस आ�थ�क वष�मा काया��वयन गरेको पाइएन । गाउँसभामा ��तुत नीित तथा माग� दश�नमा उ�े�खत �यहोराह�को काया��वयनको
लािग गाँउपा�लकाले आव�यक पहल गनु� पन� दे�ख�छ । नीित तथा माग�दश�नमा उ�ेख भएका �यहोराह� काया��वयन नभएका उदाहरण देहाय अनुसार छन्ः

स�ार नेटवक�  रा�ोसँग निट�ने वडा नं. ६, ७ र ८ मा नेटवक� क� �तरवृि� गन� माथामा टावर �थापनाको लािग िनणा�यक पहल गन�
गाउँपा�लकाका िविभ� �थानमा ि� वाइफाई जोनको �यव�था गन�
माथागढी �ािव�धक िश�ालय �थापना गरी स�ालन गन�
गाउँपा�लका �े�िभ� �थानीय धम�, कला, सं�कृित र भाषा भ��कने आव�यक पूवा�धार सिहतको क�तीमा १ वटा होम�टे ��ालन गन�
��येक मिहनाको अ��तम शिनवार ��येक टोल समाजमा समुदायको अ�सरतामा मेरो गाउँ, सफा र सु�घर ठाउँ भ�े नारालाई मुत��प िदन सरसफाई काय��म स�ालन गन�
गाउपा�लका िभ� असाहाय वृ�, वृ�ा, सडक बालबा�लकाको हेरचाह गन�को लािग एक �याहार के�� �थापना गन� काय�लाई अगािढ बढाउने
सहर उ�मुख गाउँपा�लका �े�ह�मा सडक व�ीको समुिचत �यवासथापन गन�
सौय� उजा� �योगलाई �व��न गन�

नीित तथा काय��मको काया��वयन ह�नु पद�छ ।

७.३ �ो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 �ाथिमक�करण गन� लगायतका काय�गन� �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ। सिमितले आयको
��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न
तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी
आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको पाइएन । ऐन बमो�जम
�ोत अनुमान सिमितको बैठक बसी आयको ��ेपण, बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण ह�नुपद�छ।
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७.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म,

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

७.५ २०७८-११-५ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुलखच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास 47037000 27375300.28 7.27

सामा�जक �े� 281584000 192557820.5 51.11

पूवा�धार िवकास �े� 125405000 81671780.4 21.68

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 18175000 8869054.87 2.35

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� 84894000 66305363.83 17.60

ज�मा 557095000 376779319.9 100.00

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी सामा�जक �े�मा ५१.११ �ितशत र सबै भ�दा घटी सुशासन तथा
अ�तरस�ब��धत �े�मा २.३५ �ितशतबजेट िविनयोजन गरेको छ ।
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७.६ योजनाह� काया��वयन नभएकोः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �यय (बजेट) को अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत
गराई असार दश गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र सभाले काय�पा�लकाबाट पेश गरेको बजेट मा�थ छलफल गरी असार मसा�तिभ� पा�रत ग�रस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग �. ५६ करोड ८३ लाख ५२ हजारको बजेट पा�रत गरेको छ । बजेटमा समावेश भएका कुल ८६५ वटा योजनाह� म�ये यस वष� २९७ वटा
योजनाह� काया��वयन गरेको पाइएन । काया��वयन नभएका मु�य मु�य योजनाह� देहाय अनुसार छन् ।

�.सं. काय��मको नाम बजेट रकम खच�

1 साना कृिष औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदान १७,५० ०

2 ता�लेट�स माथागढी ५ �र��दकोट ५ सुकुमारीघाट भारलेघाट झो.पु १५,०० ०

3 ए�लेवर छोिडघाट सराई सरापकोट र सराई ओलेस मो.बा. नाली िनमा�ण वडा नं. 3 ११,८९ ०

4 गाउँपा�लका काया�लयको क�पाउ�ड घेराबार ११,६५ ०

5 बाँझो ज�गा उपयोग काय��म १०,०० ०

6 गैरावारी साठीपाइला �वा��य चौक�, वडा भवन ह� ँद ैभ��या� का�लका मो.बा. िनमा�ण १०,०० ०

7 झडेवा �वा��य चौक� उपकरण ख�रद तथा �यव�थापन वडा नं. ४ १०,०० ०

8 पा�लका कोसेली घर (�दश�नी तथा िब�� क�) १०,०० ०

9 बाँसटारी-झडेवा-रहवास-द�ुक�बास दईु �देश जोडने सडक कालोप�े (समपुरक) १,६५,०० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 56

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

७.८ �ैमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक
�गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको
िववरणअनुसार पँूजीगत वािष�क �. १३ करोड ७७ लाख ९९ हजार खच� भएकोमा �थम �ैमा�सकमा �. १० लाख ६६ हजार अथा�त ०.७७ �ितशत दो�ो �ैमा�सकमा �. १
करोड ७३ लाख ३२ हजार अथा�त १२.५८ �ितशत र ते�ो �ैमा�सकमा �. २ करोड १० लाख ५४ हजार अथा�त १२.२८ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार
मिहनामा मा� �. ८ करोड १० लाख ७७ हजार अथा�त ५८.८४ �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको
दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।
ल�य �गित: काया�लयले �ैमा�सक र वािष�क �तरको�गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के��ीय �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा वािष�क �गित तयार नगन� पदा�धकारीला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु
पद�छ ।

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

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

काय��म सं�या ८६५ २९७ ३ २ २०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np15 of 56

८ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

1= �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र
�थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने
�यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ७९ जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म इ��जिनयर, िश�ा अ�धकृत, कृिष अ�धकृत सिहत जना
29 जना कम�चारीको पद री� भएको दे�ख�छ । री� पदह� पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

९ आ�त�रक आय

९.१ आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय÷�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �. ८७ लाख ५४
हजार �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �. १ करोड ३९ लाख ४८ हजार अथा�त अनुमान भ�दा ५९ �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ ।

आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

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

२६५१९३८८४.६३ १३९४७७३०.५ ५.००

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ४.४४ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको
आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

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

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

११३१३ एक�कृत स�पती कर १०००००० ० ०
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११३१४ भूिमकर र मालपोत १०००००० ४०२२४२.५ ४०.२२

११३२१ घरवहाल कर ७००००० २०८०५८.५९ २९.७२

११३२२ वहाल िवटौरी कर ५०,००० २,९२३.९१ ५.८५

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ५०,००० १३०७१२१ २६१४.२३

१४२१२ सरकारी स�पतीको िब��बाट �ा� रकम १५०००० ० ०

१४२२४ परी�ा शु�क ५०,००० ८३,१०० १६६.२

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क १००००० ११९५०० ११९.५

१४२४२ न�सापास द�तुर ५००००० ४०,७१७ ८.१४

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ८००००० ८५४२९२ १०६.७९

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ३००००० १२५३१५ ४१.७७

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर १००००० ९१,१६१ ९१.१६

१४२४९ अ�य द�तुर ३२५३९४० १०२३६९२८.५ ३१४.६

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ३००००० ३२८३१५ १०९.४४

१४३१२ �शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत १००००० ३०० ०.३

१५१११ बे�जू ३००००० १४७७५६ ४९.२५
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पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने
अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

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

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

९.५ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको करः�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो
अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी �देशले लागु गरेको कानून अनुसार
बाँडफाँड ह�ने गरेको मा उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत
कोषमा ज�मा गन� गरी सो करमा �थानीय तहह�को एकल अ�धकार कायम गरेको दे�ख�छ तर सो अनु�प �देशह�ले तजु�मा गरेका कानूनहह� संशोधन गनु� पन�मा नगरेको कारण
सो करको बाँडफाँडमा अ�प�ता दे�खएको छ।य�तो अव�थामा संघीय कानून अनूसार नै गनु� पद�छ।�यस अित�र� दफा ६२(क) िवप�रत ह�ने गरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा,
िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ जारी गरी थप अ�प�ता सृजना गरेको अव�था समेत दे�खयो। �प� कानूनी �यव�था गरी िगि�,

ढंु�ा,वालुवा करको संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ।
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१० करार 

कम�चारी करार– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� 29

पदमा कम�चारीह� करारमा राखी �. 1 करोड ३९ लाख १४ हजार खच� लेखेको छ ।

११ पदा�धकारी सुिवधा 
1= आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ५
मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा�
अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा
भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ ।

लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सँग स�ब��धत अनुसूची
अनुसार �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 पा�लकाका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा � 25 लाख 08 हजार, टे�लफोन
तथा मोवाइल �.१3 लाख 92 हजार, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.12 लाख 48 हजार, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � 21 लाख 24 हजार, मम�त स�भारमा � १ लाख
२० हजार, अित�थ स�कारमा �.5 लाख 16 हजार, खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �. १ लाख २० हजार चाड पव� खच� � 3 लाख 75 हजार खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
काया�लयले उि��खत अनुसारको �. ८० लाख २८ हजार भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग
भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

�स.नं िववरण अ�य� उपा�य� वडा अ�य� 8 जना काय�पा�लका सद�य 6 जना सभाका सद�य 27

१ चाडपव� खच� १५००० १५००० १२००० १०००० ७०००

२ यातायात खच� १२००० १०००० ६००० ३०००

३ पु�तक,प�ीका, ४००० ४००० ३००० ३००० २०००

४ मोबाइल ३५०० ३००० ३००० ३००० २५००
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५ अित�थ स�कार ६००० ५००० ४००० ० ०

६ जनस�पक� १०००० ८००० ६००० ५००० ३०००

७ खानेपानी तथा ५००० ५०००

८ मम�त स�भार ५००० ५०००

ज�मा ३३५०० ४२००० २०८००० १०२००० २८३५००

१२ कानुनी स�ाहाकार 

पदा�धकारीका सहयोगी सुिवधा �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनमा भएको �यव�था बमो�जमको सीमा र िवधी अनुसार भु�ानी भए
नभएको

१३ िविवध खच� 
1= �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� अ�तग�त � 6 लाख 90 हजार खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ

१४ आ�थ�क सहायता र िविवध खच� 
आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. १ लाख १० हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

िविवध खच�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ७७०५५१.०० लाख ३० खच� गरेको छ । िविवध ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१५ ठे�का �यव�थापनः 
ठे�का �यव�थापनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�का स�झौता गन� काय� �थम
�ैमा�सक िभ� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको यो वष� वोलप� तथा �सलव�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट ५ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो �ैमा�सकमा ३ वटा, ते�ो
�ैमा�सकमा १ वटा र चौथो �ैमा�सकमा १ वटा ठे�का स�झौता गरेको छ । िनयमावलीले गरेको �यव�था वमो�जम तोिकएको समयावधी िभ� ठे�का व�दोव�त नगरी चौथो
�ैमा�सकमा समेत ठे�का स�झौता गरी �गित शत �ितशत देखाउने गरेको छ । �वीकृत काय��म अनुसार स�पूण� काय� गनु� पन�मा सो वमो�जम गरेको पाइएन । िनयमको पालना
ह�नु पद�छ ।

१६ २०७८-११-६ साव�जिनक परी�ण 

साव�जिनक परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । �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 ह�नु पद�छ ।
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१७ तलबी �ितवेदन 

१ तलबी �ितवेदनः �थािनय सरकार स�ालन ऐन 2074 बमो�जम �थािनय तह अ�तग�तका कम�चारीहको बािष�क तलबी �ितबेदन आ�त�रक लेखापरी�णबाट पा�रत गराई तलब
खच� ले�नुपन�मा काया�लयले �थािनय तह तफ�  आयवु�द �वा��य र िश�कह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नग�र तलबमा � १४४१०१५४६ खच� लेखेको छ। ऐनमा �यव�थ भए
बमो�जम तलबी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ।

२ िश�कको तलब भ�ा िनकासा - ि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 ।िन�न�ल�खत िव�ालयका देहायका िश�कह�लाई वा�तिवक भ�दा बढी तलब भता
भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

भौ नं।िमित िव�ालयको नाम कम�चारीको नाम बुझेको रकम बु�नुपन� रकम बढी रकम

४।०७७।६।३० कण�धार �ा िव िभम बहादरु आले १५७१९६ १३४३४४ २२८५२

कण�धार मा िव इ�वरी पोखरेल १८७९५० १८२८८५ ५०६५

३६।०७७।११।१६ सौभा�य मा िव हरी पा�डे १६३९६० ९५६४३ ६८३१७

िवशे�वर सुवेदी १३२८०० ११६२०० १६६००

ितलक �साद पा�डे १३२८०० ७३०४० ५९७६०

६९।०७८।३।१० सौभा�य मा िव िशिशर अ�धकारी ३६००० ३०००० ६०००

ज�मा रकम ८१०७०६ ६३२११२ १७८५९४

१७८,५९४

१८ अनुदानको अनुगमन 

अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, अनुदान खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा
सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय
तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।साव�जिनक
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परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक
परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र
पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

भौ.नं. र िमित काय��म रकम

४४–२०७८।१।१७ �यवसाियक बा�ा पालन, नवजागरण बा�ापालन समूह २९९८००

८४–२०७७।११।११ बोका तथा सुगुर िवतरण १४२५३५

१०७–२०७७।१२।२ ७५ �तिशत अनुदानमा �याउ खेतीको लािग टनेल िवतरण १५००००

१८२–२०७८।३।२५ ७५ �तिशत अनुदानमा धान गह� ँ मकैको िवउ िवतरण २३४५५५

१६९–२०७८।३।१० जनजाित लि�त बंगुर पालन (५००० को दरले ३०वटा) १५००००

१६७–२०७८।३।३ न�ल सुधार काय��म १०३८७५

१५–२०७७।८।१० घाँसको बीऊ अनुदान काय��म ९६०००

६६–२०७७।१०।१६ तरकारी िबऊ िवजन िवतरण काय��म ९९९९५

१८२–२०७८।३।२६ तरकारी िबऊ िवजन िवतरण काय��म १०००००

२५६–२०७८।३।२६ धान, गह� ँ, मकै बालीको बीऊमा ७५ �ितशत अनुदान २८८०००

२५७–२०७८।३।२६ लि�त वग� मागमा आधा�रत काय��म ५९७०००

पँूजीगतबाट चालु खच�ः एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा बग�करण र �या�या, २०७४ मा पँूजीगत शीष�कमा िविनयो�जत वजेटबाट चालुखच� गन� नपाइने उ�ेख छ । नगरपा�लकाको
काया�लयले िविभ� भौ.नं. र िमितबाट �. ६५२७४११ चालु खच� पँूजीगत वजेटबाट खच� लेखेको िनयम स�मत दे�खएन । चालु �कृितका खच� चालु वजेट शीष�कका समावेश गरी
वजेट खच� ले�नु पद�छ ।यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन्
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भौ.नं. र िमित काय��म रकम

११ ०७।२७ खेलकुद सामा�ी िवतरण उ. स. रकम भु. - १५०५००

२३२ ०३।२२ मिहला लि�त काय��म २०००००

२३२ ०३।२२ द�लत लि�त काय��म १०००००

२३३ ०३।२३ यवुा लि�त काय��म ९७५००

२३४ ०३।२४ कृिष िवकास काय��म ३०००००

१४६–२०७८।१।२७ पा�लका�तरीय ५ र ८ को परी�ा संचालन (��नप� छपाइ) २०२४५८.५८

१४६–२०७८।२।२५ िव�यालय �.अ.को �मता िवकास ता�लम १०००००.

१६०–२०७८।३।६ खानेपानी तथा सरसफाइ स�ब�धी (वास) ता�लम १४२५३६.

१७७–२०७८।३।१४ अ�य� रिनङ �स�ड �ितयोिगता २९९८३०.
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१९ �माण पेश नभएको 
१ मा�यिमक िव�ालयमा इ�टरनेट जडान तथा स�ालनः काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को ि�याकलाप नं. 2.7.13.10 को बँुदा नं. 5.5 मा सुचन तथा संचार �िव�धमा
आधा�रत िश�ण �सकाइ �यव�थापन गन� नीित अ�तग�त मा�यिमक िव�ालयह�लाई इ�टरनेट जडान गन�, इ�टरनेटको लािग भु�ानी िदने र सो काय�को िनयिमत अनुगमन गन�
�यव�था छ।भौ नं ७४।०७८।३।१४ बाट पा�लकाले देहायका मा�यिमक िव�ालयह�लाई इ�टरनेट जडानको लािग �.12000/- को दरले भु�ानी िदएको पाइयो तर देहायका कुनै
पिन िव�ालयले इ�टरनेट जडानको िबल पेश गरेको छैन।तसथ� देहायका िव�ालयलह�ले आ.व.2077/78 मा इ�टइरनेट जडान गरेको िबल पेश गनु�पन� अ�यथा सो रकम असुल
ह�नुपन� �. ४८०००

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

1 सौभा�य मा�यिमक िव�ालय १२०००

2 िद�य�योती मा�यिमक िव�ालय १२०००

3 र�न मा�यिमक िव�ालय १२०००

4 िकसान मा�यिमक िव�ालय १२०००

ज�मा रकम ४८०००

२ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.३ मा �ािव�धक धार संचा�लत िव�ालयलाई �ािव�धक धारका �ित िव�ाथ� � १५००० का दरले
अनुदान िदने �यव�था छ।तर भौ नं ७४।०७८।३।१४ बाट पा�लकामा संचा�लत एक मा� �ािव�धक धारका िव�ालय सौभा�य मा�यिमक िव�ालयलाई � ८८५००० अनुदान
िदएको पाइयो।सौभा�य मा�यिमक िव�ालयमा कित �ािव�धक धारका िव�ाथ� हो वा�तिवक त�या�निबना नै भु�ानी िदएकोले क�ागत िव�ाथ�को नाम समेत उ� िव�ालयको
�ािव�धक धारका िव�ाथ� सं�याको �माण पेश ह�नुपन� � ८८५०००

९३३,०००

२० िव�ालयलाई बढी िनकासा
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२०.१ १ बढी िनकासा – आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।भौ नं ४।०७७।६।३०
बाट पा�लकाले िकसान मा�यिमक िव�ालयलाई �थम चौमा�सकमा � ३४३९०८२ िनकासा िदनुपन�मा � ३५५५०५३ िदएको पाइयो।यसरी बढी िनकासा िदएको � ११५९७१
िकसान मा�यिमक िव�ालयबाट असुल गनु�पद�छ।
२ काय��म काया��वयन पु��तकाको बंुदा नं ६.१ मा सामुदाियक �सकाई के�� स�ालन तथा �यव�थापनका लािग ��येक सामुदाियक �सकाई के��लाई � १ लाख िदने र
��तावनाका आधारमा थप १ लाख िदन स�ने �यव�था रहेको छ।तर पा�लकाले संचा�लत ३ वटा �सकाई के��लाई िबना कुनै ��तावको आधारमा थप एक एक लाख गरी ३
लाख िनकासा िदएको पाइयो। यसरी िनयम िवप�रत बढी िनकासा िदएको रकम देहायका सामुदाियक �सकाई के��बाट असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

�स नं सामुदाियक �सकाई के��को नाम बढी िनकासा रकम

1. झडेवा सामुदाियक सकाई के�� १०००००

2. कोसेनी सामुदाियक सकाई के�� १०००००

3. िचदीपानी सामुदाियक सकाई के�� १०००००

ज�मा रकम ३०००००

४१५,९७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.२ १ काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 अनुसार ईिमसको िव�ाथ� सं�यालाई आधार मानेर �े�ता परी�ण गदा� िन�न िशष�कमा बढी रकम िनकासा भएको दे�खयो।यसरी बढी
िनकासा रकम स�ब��धत िव�ालयह�बाट असुल गनु�पन� �.

भौ.नं./िमित िववरण िनकासा भएको िनकासा ह�नुपन� बढी िनकासा

७४-078।३।१४ �ित िव�ाथ� लागत अनुदान २५१२३०० २३६६३५० १४५९५०

५८-०७८।२।२५ पा�पु�तक अनुदान (७५ �ितशत िनकासा) २१६६७०९ १७५३०४५ ४१३६६४

ज�मा असुल रकम ४६७९००९ ४११९३९५ ५५९९१४

२ भौ नं १४६।०७८।१।२७ बाट पा�लकाले क�ा ५ र ८ को प�र�ा संचालनको लािग �शनप� िडजाइन तथा छपाई वापत �ित �शनप� �ः४७.०७ का दरले ज�मा �
२०२४५७ खच� लेखेको छ।ईिमसको डाटा िभडाउदा क�ा ५ मा ज�मा ३७८ र क�ा ८ मा ज�मा ४५७ गरी कुल िव�ाथ� ८३५ रहेको छ। क�ा ५ र ८ को ८३५ िव�ाथ�कोलाई
�शनप� िडजाइन तथा छपाईका लागी �ः४७.०७ का दरले � ३६७९८ भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ।यसरी बढी भु�ानी भएको � १६५६५८ स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गनु�पन�
�

७२५,५७२

२१ 74 २०७८-३-१४ िदवा खाजाको भु�ानी 
१ िदवा खाजा अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा िव�ालय संचालन भएको िदनलाई मा� आधार मानेर बढीमा १८० िदनको लािग �ित
िव�ाथ� �ित िदन � १५ का दरले साथै �थािनय तहले उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यकप र िव�यस
अ�य�बाट �मािणत गराई �थािनय तहमा संकलन गरी िव�ाथ� सं�या यिकन गरी अनुदान िदनुपन� �यव�था छ।भौ नं ७४।०७८।३।१४ बाट पा�लकाले िनयम िवप�रत पा�लकामा
संचा�लत िव�ालयह�लाई उप��थत हा�जरीको आधारमा नभई �सधै १२० िदनको लािग सबै िव�ालयलाई िदवा खाजा बापत � ४३६६८०० भु�ानी िदएको िनयिमत नभएको।

४,३६६,८००

२२ कोिभड तफ�

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

�म भौचर
न�बर

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

भौ नं र िमित फम� वा स�लायस�को नाम रकम

11 09.09 अिबक मेिड�सन स�लायस� ४९४०००

३५ ०२।१० अिबक मेिड�सन स�लायस� १७७८०३

३८ ०३।०५ �यू इ�टरनेशनल ५३५८२५

३८ ०३।०५ िड ए�ड एस स�लायस�

३८ ०३।०५ होराइजन मेिड�सन स�लायस�

40 03.05 ि��टार ट� ेड �ा ली ३६७५००

41 03.05 रानमहल मेिडको स�लायस� १८३२२८

42 03.23 बुटवल इ�टरनेशनल ११८४९२५

43 03.23 द ओसन स�ज�कल

44 03.23 िविभ� टु�ा फम�

ज�मा १७३५६५३

१,७३५,६५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.३ ११ २०७७-९-२१ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को
िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले खच�को िबलभरपाइ बेगर काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा� १३ लाख ५० हजार �े� �टोरलाइ भु�ानी िदएकोमा
सो खच�को िबल भरपाइ र खच� पु��ाइको �माण पेश ह�नुपन� �

१,३५०,६५०

२२.४ पा�लकाले कोिभड िनय��ण र �यव�थापनमा सम�वय र सहकाय� गन� पा�पा अ�पताल तानसेनलाइ िप सी आर �याब संचालनाथ� � १३ लाख िनकासा लेखेको दे�ख�छ ।
पा�लकाले कोिभड प�र�णको �वाब संकलन गरी पा�पा अ�पतालमा िन शु�क �वाब परी�ण गरेको जानकारी िदएको छ ।

२२.५ कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७८ असार मसा�तस�मको �ा� रकम र खच� स�ब�धी िबबरण कायाल�यले �. ९८ लाख ७५ हजार आ�दनी भएको िववरण
पेश गरेको छ भने असार मसा�त स�ममा �. ९२ लाख ८८ हजार खच� भएको देखएको छ । कोरोना १९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन कोषमा वाँक� � ५ लाख ८६ हजार
रहेको छ ।

२३ पे�क� बाँक� 
पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (१) अनुसार पे�क� फ��य�ट ह�नुपद�छ। दावा जे.भी. लाइ भु�ानी भएको
मोिवलाईजेशन पे�क� �. २६३८०००.०० स�झौता अनुसार फ��य�ट ह�नु पद�छ ।

�
सं

िमित भौ नं काय��मको नाम पे�क� �लनेको नाम रकम कैिफयत

१ ०१/१९/२०७८ १४५ बाँसटारी-झडेवा-रहवास-द�ुक�बास दईु �देश जोडने
सडक कालोप�े (समपुरक)

व�ड�वाईड – दावा जे.भी २६४२००० मोिबलाइजेशन
पे�क� �याद
ननाघेको

२६४२०००

२ ०४/०१/२०७७ १ सडक तथा पूल िनमा�ण कसेनी बजार �यव�थापन सिमित २००००० �याद नाघेको

३ १०/११/२०७७ ५९ धारदेवी बह�उ�े�यीय भवन िनमा�ण योजना धारदेवी बह�उ�े�यीय भवन िनमा�ण योजना १६५००० �याद नाघेको

२,६३८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ १०/१८/२०७७ ६९ ठाडे खानेपानी टंक� िनमा�ण पाइप ख�रद तथा धारा
िनमा�ण

ठाडे खानेपानी टंक� िनमा�ण पाईप ख�रद
तथा धारा िनमा�ण योजना

१३०००० �याद नाघेको

५ ०१/१३/२०७८ १३२ ढु��ेखोला �ल��ट� खानेपानी योजना ढु��े खोला �ल��ट� खानेपानी योजना ३३३००० �याद नाघेको

६ ०१/१३/२०७८ १३४ वडा भवन िनमा�ण वडा भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३३३००० �याद नाघेको

७ ०१/१४/२०७८ १३६ माथागढी संर�ण तथा पय�टक�य �थल िनमा�ण
योजना

माथागढी संर�ण तथा पय�टक�य �थल
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

३३३००० �याद नाघेको

८ ०१/१४/२०७८ १३७ ख�ुकगैरा खुमडाँडा भुटुके �ल��ट� खानेपानी
योजना

ख�ुगैरा खुमडाँडा भुटुके �ल��टङ
खा.पा.तथा स.स. उ सिमित

३३३००० �याद नाघेको

९ ०१/१५/२०७८ १४१ क�टी �याझडाँडा मौलाथर �ल��ट� खानेपानी क�टी �याजडाँडा मौलाथर �ल��ट�
खा.पा.उ.स

२१५००० �याद नाघेको

१० २०७८/०२/३१ १५२ पुरन पानी �ल�टीङ पुरनपानी �ल��ट� ६६,००० �याद नाघेको

११ ०३/११/२०७८ १७३ �वागत�ार िनमा�ण माथागढी �वागत�ार िनमा�ण उ.स ३३०००० �याद नाघेको

१२ ११/२५/२०७७ १०९ एक िव�ालय एक बाल �लब गठन तथा स�ालन अशेष भ�राई १००००० �याद नाघेको

१३ ०१/१४/२०७८ १३८ िव�ालयमा िभ�े पि�का तयारी ता�लम तथा सामा�ी
िवतरण

अशेष भ�राई १००००० �याद नाघेको

�याद नाघेको ज�मा २६३८०००

कुल ज�मा ५२८००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ डीपीआर खच� 
डीपीआर खच� –बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो वष�
�वीकृत वािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�.सं. काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम

१ िविभ� योजनाको लािग िड.िप.आर तयार िट्रमे�डस इ��जिनय�र� क�स�ट �ा.�ल. ५००००० ४९६९७४

२  औ�ोिगक �ाम �थापनाको लािग िड.िप.आर. �याली इ��जिनय�र� क�सलटे�सी ३००००० २,९७,६४०

३ गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन िनमा�णको लािग माटो प�र�ण िप.�ज.इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. ५००००० ४,६२,१०४

४ गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन िनमा�णको लािग माटो प�र�ण िभजनरी िडजाइन �ा. �ल. ५००००० ४,६१,७९०

५ १५ शैया अ�पतालको िड.िप.आर ई��जिनय�रङ ए�ड एजुकेशनल सिभ�सेस�ा.�ल १३००००० १२९९५००

२५ क��ट�जे�सी खच� 
क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० को उपिनयम (७) सँग स�ब��धत अनुसूची १ मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा�
वक�  चाट� र �टाफ खच�को लािग २ �ितशत र अ�य सानाितना खच�को लािग २ �ितशत क��ट�जे�सी खच� गन� सिकने �यव�था छ काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा
��येक काय��म खच�बाट ३ �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत � २७ लाख १९ हजार क�ी गरेको
छ । उ� रकम म�ये �. ९ लाख ५४ हजार खच� भएको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

२६ मालसामानको गुण�तर परी�ण 

मालसामानको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक
�पे�सिफकेशन र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा सिमितले िनरी�ण वा परी�ण गरी सकेपिछ
�वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, �ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण
वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा दे�खएका उ�ेखनीय �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

�म भौचर
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काया�लयमा मालसामान �ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची
सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी सत� पुरा गरे नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन । तसथ� मालसामानको
�कृितअनुसार तुलना�मक ता�लका वा परी�ण सूची (check list) सिहतको �ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ ।
देहायका मालसामान ख�रद गरी स�व��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी गरेकोमा िनरी�ण÷परी�ण गन� गठन ग�रएको बोड�ले तयार गन�गरेको खोलुवा फाराम समेत न�लई
भु�ानी गरेको उदाहरण देहाय अनुसार रहेको छ

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

९७–२०७७।१२।२१ फिन�चर ख�रद १०००००. पा�पा भैरव म��ट स�लायस�

१४०–२०७८।१।१५ �यावको समान ख�रद ३९८७२४.३५ ओम स�ज�कल

१५४–२०७८।३।३ िमशनरी औजार १३६०००. सुिवधा स�लायस�

१५७–२०७८।३।५ �याट� ी �याकअप ४९९४६०. सूय�दय उजा� �ा.�ल.

१६१–२०७८।३।६ फिन�चर ख�रद ३०२६१४. �यू पौडेल �टील ए�ड फिन�चर

१६३–२०७८।३।९ फिन�चर ख�रद ४७५७८६. �यू काशी फिन�चर उ�ोग

१८४–२०७८।३।१५ क��यटुर ख�रद ९८०००. लु��बनी क��यटुर स�लायस�

१६६–२०७७।३।९ मेिशनरी तथा औजार ११०३०८. अ�फा आइटी ए�ड सोलुसन

�म भौचर
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२७ योजना छनोट र काया��वयन 

योजना छनोट र काया��वयन: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने
�कृितका योजना छनोट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत वािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७÷७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन
गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

िववरण � १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १० लाखभ�दा
बढीको

ज�मा

योजना
सं�या

७७ ७० ५३ ३० १६ २४६

ज�मा रकम ६४.५० लाख � १.२३ करोड १.९० करोड २.५२ करोड ४.५८ करोड १०.८७
करोड

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. एक लाख दे�ख १० लाखस�मका ज�मा २३० वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ७७ वटा योजनाह�
रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृितका काय�मा
बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ

�म भौचर
न�बर
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२८ कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३ क ) मा उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँ भ�दा बढीको भु�ानी रकममा एक दशमल पाँच �ितशतका
दरले करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितह� माफ� त पचास लाख �पैयाँ भ�दा बढीको योजना काया��वयन गराएकोमा भु�ानी गदा� एक दशमल
पाँच �ितशतका दरले कर क�ी गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम स�झौता रकम भु�ानी रकम अि�म आयकर

२५८/२०७८/३/२६ झडेवा जगात वसेनी दमार झु�सा जोडने मो.बा.उ.स. ५ ५५११८९५ ४६५७५८० ६९८६३

२९०/२०७८/३/२९ झडेवा रहवास द�ुक�वास मोटर बाटो उ.स. ७ ५५२१४९२ ४४६२१३३ ६६९६१

ज�मा ११०३३३८७ ९११९७१३ १३६८२४

१३६,८२४

२९ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ (१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर
वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले देहायका उपभो�ा सिमितह� माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने R.C.C

.काय�को गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण प�रमाण दर ज�मा योजनाको कुल भु�ानी

३०/२०७८/३/३० नव�ितभा आ.िब. RCC ( १:१.५:३ ) ५.४४ १३२३३ ७१९७८ ३३००००

१६/२०७८/३/१७ िब�म आ.िब. ३ RCC ( १:१.५:३ ) २९.५७ १५४०९ ४५५६२९ ९६२१५५

२२/२०७८/३/२८ कण�धार �ा. िब. शौचालय िन. उ. स.४ RCC ( १:१.५:३ ) १२.४३ ११८२५ १४७००८ ६५१२१३

ज�मा ६७४६१५ १९४३३६८

�म भौचर
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३० २५८ २०७८-३-२६ कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ ( १ ) मा ��येक दता� भएको ��येक �यि� तथा फम�ले मू�य अिभवृि� िनयमावली, २०५३ को अनुसूची -५ बमो�जमको ढाँचामा
�सल�सलेवार नाम सिहतको ि��टेड िवजक जारी गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले झडेवा जगात वसेनी दमार झु�सा दईु �थानीय तह जोडने सडक उपभो�ा सिमितबाट िमित
२०७८/२/१६ स�म काय�स�प� गन� गरी िमित २०७७/११/१७ मा � ५५११८९५ को लागत स�झौता भएकोमा उपभो�ा सिमितले योजना काया��वयन गरी योजनाको
भु�ानीको लािग गाँउपा�लकामा िबल भरपाई पेश गरेकोमा Earth Exavation काय�को Surya construction firm pvt. ltd. , Surkhet ले मे�सनको काय� गरेको भनी मू. अ.कर � 
२५४९३९.६६ समेत � २२१६०१४ को फोटोकपी िबल पेश गरेकोमा िनज फम�ले आ�त�रक राज�व काया�लयमा मू�य अिभवृि� कर समायोजनको �माण पेश हनुपन� �
२५४९३९.६६

२५४,९३९.६६

�म भौचर
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३१ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�यांकन, िबल, भरपाई र खच�
�मािणत गन� अ�य कागजात �यसतो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले देहायका उपभो�ा
सिमितह�बाट काय� गराएकोमा छडको काम (Reinforcement works ) मा बा�तिवक नाप जांच भ�दा बढी प�रमाणको काय�स�मप� �ितवेदन बनाई भु�ानी िदएको असुल
गनु�पन� � १८७६३३

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

भु�ानी
प�रमाण

बढी मू�यांकन
प�रमाण

दर बढी भु�ानी (उ सको
अंश कटाई)

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

३०/२०७८/३/३० नव�ितभा आ. िब . १२५९ २५६२ १३०३ १०१.२४ १११४२९

१६/२०७८/३/१७ िव�म आ.िब.भवन िन उ स ३ १०८० १७५० ६७० १०१.२४ ५७६३५

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

३/२०७८/३/१९ सराई बरपोखरा धरादी मुनीटोल उ स
३ /८mm

३७४ ५९० २१६ १०१.२४ १८५६९

ज�मा १८७६३३

१८७,६३३

३२ २०७८-११-५ उपभो�ा सिमित दता� 
उपभो�ा सिमित दता� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनै
पिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� २११ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई � ८९४२१६१२.३९
भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको
िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई
�ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ उपभो�ा सिमित दता�

३३.१ ८१ २०७३-११-६ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३क) अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको रकममा एक दशमलब पाँच �ितशतका दरले
करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । �. ५५०१०७४।– लागत अनुमान भएको कुसेनी कुलो तथा नाली िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट गन� गरी स�झौता भएको छ । उ� काय�को लािग
गाउिपलकाबाट �. ५० लाख भु�ानी ह�ने गरी बजेट िविनयोजन भएको म�ये �. १६२५३४१।– भु�ानीमा िनयम अनुसार १.५ �ितशत करको दरले �. २४३८०.१२ असुल
ह�नु पन� �.

२४,३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 56

३३.२ न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. ४०००२२.४५ समेत �. ३४६६११६.४५ भु�ानी
िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश
ह�नुपन� �.

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

�थानीय पूवाधा�र

९–२०७८।३।२३ अँगाहाखोला िनमा�ण सेवा ६०९६३५२४५ २०७७।M।४ ३६५०१८.०० ४१९९३.००

गापा पँूजीगत

१७५–२०७८।३।१३ ,, ६०९६३५२४५ २०७७।M।४ २६९०१३.४५ ३०९४८.४५

१४३–२०७८।१।१७ दावा िनमा�ण सेवा ३००३७७७६७ २०७७।M।१० १९७१८४४.०० २२८११४.००

२४२–२०७८।३।२३ दावा िनमा�ण सेवा ३००३७७७६७ २०७७।M।१० ४८२२४१.०० ५५४८०.००

संघीय सशत� चालु

६६–२०७८।३।६ आवर इ�टरनेट ए�ड एड एजे�सी ६०२७१२०६२ २०७८।M।३ ३७८०००.०० ४३४८७.००

ज�मा ३४६६११६.४५ ४०००२२.४५

४००,०२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ �ािव�धक वील र काय�स�प� �ितवेदन 

�ािव�धक बील र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ बील वा अ�य कुनै बील
बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट
स�ा�लत योजनाको ठे�का बीलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न
भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र
काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार बीलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको
अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा एिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको बील बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक
काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

३५ गुण�तर परी�ण

३५.१ गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा
िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

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

१००–२०७७।१२।२५ दमार मोटरबाटो िनमा�ण ३७८२६४

११९–२०७७।१२।१० खहरे एकलेबर मोटरबाटो ७७५४७२

१३२–२०७८।१।१३ सोराहे ह� ँद ैस�जरखोला नाली ६७८७५०

९९–२०७७।१२।२५ �ित�ालय िनमा�ण ७८०००

११३–२०७७।१२।९ नील कुमारी �मृित भवन १४५६८९९

गुण�तर परी�ण वेगर गरेको काम िदगोपना र िव�वसनीय नह�ने भएकोले यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.२ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र
गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । देहाय अनुसारका योजनाको काममा PCC 1:1.5:3 for RCC काय� गन� गरी लागत अनुमान
तयार गरी उपभो�ा सिमितबाट काम गराएकोमा सो कामको �याव टे� �रपोट� पेश नभएकोले कामको गुण�तर स�ब�धमा एक�न सिकएन ।

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

१३२–२०७८।१।१३ सोराहे ह� ँद ैस�जरखोला नाली ६७८७५० ४४.५५ १५३८०.२८ ६८५११४.५७

९९–२०७७।१२।२५ �ित�ालय िनमा�ण ७८००० २.५९ १५४०९.२८ ३९९४०.८५

११३–२०७७।१२।९ नील कुमारी �मृित भवन १४५६८९९ ३३.७ १५४०९.२८ ५१९३५६.६२

ज�मा २४४४१२.०४

२४४,४१२

३६ दररेट फरक 

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

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

भु�ानी
भएको दर

बढी दर बढी भु�ानी उस अंश
क�ा गरी

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

१६/२०७८/३/१७ िव�म आ.िब. ३ ईटाको गारो १:४ ८.६ घ.मी. १५०९४ १६९३५ १८४१ १३४५३

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

२२/२०७८/३/२८ कण�धार �ा.िब. ४ ईटाको गारो १:६ ७.३५ घ.मी. १४०९१ १६९३५ २८४४ १७७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३/२०७८/३/१९ सराई बरपोखरा ह�द ैमुनीटोल सडक
उ.स. ३

PCC १:२:४/M 15 २१.९५ घ.मी. ९१२७ १११९१ २०६४ ३८४७७

३/२०७८/३/१९ तालमुल कुलो िनमा�ण उ. स. २ PCC १:३:६ /M
10

११.३८ घ.मी. ९३८३ ११८१७ २४३४ २३४७४

RCC १: १.५ :३ /
M20

५६ घ.मी. ११७६८ १५३८० ३६१२ १७१४२५

गाँउपा�लका पँू�जगत

२९०/२०७८/३/२९ झडेवा रहवास द�ुक�वास मो.बा.
उ.स. ७

PCC 1:2:4 / M
15

८.८ घ.मी. ९१२७ १०५५४ १४२७ १०६४२

ज�मा २७५१७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ हेिभ मे�सनको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन�
जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब�धीत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ ।
पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब�धीत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको
पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब�धीत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह�
यस�कार रहेका छन् ।

भौ.नं. /िमित उपभो�ा सिमितको नाम काय�स�मप� मे�सन खच� ��ानी रकम

२२/२०७८/३/२५ ज�पा बेतनी बहादरु सडक उ. स. ८ ८०३१६२ ७४६०९८ ६७७७४५

७/२०७८/११/१९ बोहोखर गो�डी चौलानी मो. बा.उ.स.४ ११२२८३३ ९९४४०० ९७०६६८

९/२०७८/३/२३ गोतामे घर मो.बा.उ.स.१ ५५८९०१ ५५५०२७ ७२३९३०

७/२०७८/३/२२ िदशाखरक स�यवती बाघमारा बेतनी सडक ट�याक खो�ने उ. स.८ १३२२८७७ ११०४३०६ १११५४३५

२५८/२०७८/३/२६ झडेवा जगात बसेनी झु�सा दईु �थानीय तह जोडने मो.बा.उ.स. ५ ५३३०४०९ २११६०१४ ४६५७५८०

२९०/२०७८/३/२९ झडेवा रहवास द�ुक�वास मो.बा.उ.स.७ ५१५९०७२ २५०००१२ ४४६२१३३

ज�मा ८०१५८५७

३८ उपभो�ा सिमित तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१ बहाल करः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा,
छ�पर, कारखाना, ज�गा वा पोखरी पूरै वा आंिशक तवरले बहालमा िदएकोमा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले �य�तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने �यव�था छ । तर उ�
�यव�था वाहेकको पा�लकाले पटके �पमा असुल गरेको देहाय अनुसारको बहाल कर गाउँपा�लकको संिचत कोषमा ज�मा गरेको रकम संघीय संिचत कोष खातामा दा�खला गनु�
पन� �.

बजेट शीष�क गो भौ नं./ िमित रकम

गा.पा. पँूजीगत १४७–२०७२।२।१७ ३१३१६.

,, १०१–२०७७।११।२६ ५४२६६.

,, १२६–२०७७।१२।१२ १२७०७१.

,, ३०३–२०७८।३।२१ ५३२५८४.

ज�मा ७४५२३७.

७४५,२२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.२ जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, क�भट� लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना
िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु
ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण लागत अनुमान

१६२–२०७८।३।६ त�ुङ खानेपानी �ल��टङ िनमा�ण �ल�ट खानेपानी १६५०१६.९३

११३–२०७७।१२।९ नील कुमारी �मृित भवन भवन िनमा�ण १६५०१९७.२२

२२८–२०७८।३।२२ सुिशल कोइराला �मृित हल सभाहल २९१०४३०.००

�देश पँूजीगत

१६/२०७८/३/१७ िव�म आ.िब. ३ भवन िनमा�ण ११००३२७.००

२२/२०७८/३/२८ कण�धार �ा.िब. शौचालय िन.उ.स. भवन िनमा�ण ७७२८६७.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.३ हेभी इ��वपमे�टको �योग— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा
हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन�
सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी
मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन ।
यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् ।

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

९१–२०७७।११।१७ िशकारकोट मोटरबाटो पा�पा माडी क�ट��सन ४५६५५१.८९ २९७८१५

११६–२०७७।१२।९ �याझडाँडा मैलाथर मोटरबाटो ल�दकोट क��ट��सन २७२२५२.०१ २३४३२८

२२३–२०७८।३।२१ चरघरे �स�ले अग�ले मोटरबाटो ल�दकोट क��ट��सन २४७७८८.६३ १९२९९३.८३

२३७–२०७८।३।२३ मोटरबाटो मम�त तथा सरसफाइ मा�ड�य म��टपप�ज ९१०५५.९२ १०११९९.९९

१८०–२०७८।३।१४ देउराली मौलाथर मोटर िनमा�ण �सज�नशील म��टपप�ज �ा.�ल. २८८१४३.०४ २५०८१२.५

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३८.४ िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले
स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट� ा�टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । नमूना छनोटको आधारमा परी�ण गन� गरी छनोट भएका देहायका उपभो�ा
सिमितले आफै िनमा�ण काय� गन� गरी स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराइ गाउँिपलकाबाट िविनयोजन भएको रकमको िनमा�ण �यवसायीह�को िवल पेश गरेको
पाइयो । गाउँपा�लकाबाट भु�ानी भएको रकम �. ६४४०१६१.०० म�ये ६५०३८८६.१० को िनमा�ण �यवसायीको िवल पेश गरेको दे�ख�छ ।गाउँपा�लकाबाट भु�ानी भएको
रकमबाट िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रसकता� एवं अनुगमनकता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार
वनाउनु पन� दे�खएको �.

गो. भौ.नं./ िमित उपभो�ा सिमितको नाम कूल मू�यांकन भु�ानी रकम िनमा�ण �यसायी हेभी उपकरणमा गरेको जनसहभािगता

६,४४०,१६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 56

खच�

१२९–२०७८।१।
१२

छािडघाट िगजनडाँडा मोटरबाटो ४३५३१७.७२ ३७८१३५. पा�पा माडी क�ट��सन ३७४०१८. ६१३१७.

१३०–२०७८।१।
१२

सपा�दी �रङरोड िनमा�ण २२५०५०. १७६१७५. पा�पा माडी क��ट��सन १९२५०९. २६४७२.

१५६–२०७८।३।
४

बोखर मझुवा मोटरबाटो २३६८३०.९९ १९०२३२. रानी महल माडी
क��ट� �सन

१९९९९९.९९ ४१८३०.९९

,, पोखरा भ��याङ चौलानी मोटरबाटो १६४२१५.७४ १४३६११. माथागढी क��ट��सन १४९९८०.३८ १४२१५.७४

८३–२०७८।११।
७

सराइ सरापकोट झेरवाबास मोटरबाटो ७८४५०७।२२ ६७७५३४. पा�पा माडी क�ट��सन ६११६३१.५८ १३०००७.२२

११४–२०७७।
१२।९

गोहेलुङ भुटके मेटरबाटो २८०९७१.४५ २४२९५२. ल�दकोट क��ट��सन २४६३९६. ३७२२१.४५

११५–२०७७।
१२।९

ढाडकुन फु�दी मोटरबाटो २८३५२३. २३९९५७. माथागढी क��ट��सन २४९९६७.३ ३९६२५.२१

२२७–२०७७।३।
२२

आिग�डाँडा मोटरबाटो मम�त ४९७४१६.२९ ४१११०८. मा�ड�य म��टपप�ज
�ा.�ल.

४१२४९९.९९ २८९१६.२९

२२९–२०७८।३।
२२

झडेवा जगत सुनव महेशपुर मोटरबाटो ४०९८७३०. ३४२३०५८. माथगढी, ल�धकोट
क��� �सन

३४५०६८१. ७७६२६९.४१

२३४–२०७८।३।
२३

भानीकगौरादे�ख मिहला भवन स�म
मोटरबाटो

१२५५४६.३१ १०५६३५. रानी महल क��ट��सन १४७१७९.४१ १५०९८.४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३५–२०७८।३।
२३

जगत पधेरापाटी था��सङ मोटरबाटो २२१५८१.४ १९१६३०. माथागढी क��ट��सन २०००१०. २६५८१.४

१७५–२०७८।३।
१३

िवहादीधाम मोटरबाटो ३०५४२९.३८ २६०१३४. अँगाहाखोला िनमा�ण सेवा २६९०१३.४५ १२९२९.३८

ज�मा ६८७४६१२.२८ ६४४०१६१. ६५०३८८६.१ १२१०४८४.५७

३८.५ २९९ २०७८-३-२२ झडेवा जगत सुनवल महेशपुर मोटरबाटो उपभो�ा सिमितसँग कुल लागत अनुमान �. ५५००१७२।६६ भएको मोटरबाटो िनमा�ण काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा देहाय अनुसार
दे�खयो ।
१. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३क) अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको रकममा एक दशमलब पाँच �ितशतका
दरले करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । उपभो�ा सिमिमले उ� बाटो िनमा�ण काय� वापत �. ३४२३०५८।– भु�ानी भएको छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िनमा�ण
�यवसायीको मू.अ.कर िवजक वापतको १.५ �ितशतले ह�ने अ�म कर �. ४७०६०।– क�ा गरेकोमा उपभो�ा सिमितलाइ कर वाहेकको भु�ानी रकम �. ३३६५७२५।– को
१.५ �ितशतको दरले ला�े अ�ीम आयकर �. ५०४८५.८८ असुल गनु� पन� �.

२. आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने
समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर
गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । झडेवा जगत सुनवल महेशपुर मोटरबाटो िनमा�णको लािग कुल लागत अनुमान �. ५५००१७२।– भएकोमा �.

४०९८७३०।– को मा� काय� स�प� गन� सकेको छ । स�झौता भ�दा �. १४०१४४२.०७ को काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यसरी काय� स�प� नगरी अधुरो
रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

५०,४८६

३९ घटी कर असुल

३९.१ २५५ २०७८-३-२२ काया�लयले साकुरा पाइप उ�ोगबाट २०७८ असार १८ गते को वील अनुसार ख�रद गरेको एचिडिपइ पाइप ख�रद गरी काया�लयमा दा�खला गरी राखेको पाइयो । ख�रद मू�य
अनुसार �. २०००००।– मू�यको साम�ी आ�थ�क वष�को अ��यमा ख�रद गरी काया�लयमा मौ�दात रहेको कारणले बजेट िन�कृय रहेको अव�था छ । उ� प�रमाणको पाइप
आगामी वष�को काय��ममा समावेश गरी खच� भएको �माण पेश गनु� पन� �.

२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 56

३९.२ 233 २०७८-३-२३ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३क) अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको रकममा एक दशमलब पाँच �ितशतका दरले
करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । झडेवा करौली बहादरुपुर गाउँपा�लका के�� जो�ने सडकको लागत अनुमान �. ५५०४२८३.२४ भएकोमा क��ट�जे�सी, मम�त संभारकोष क�ी
गरी �. ४८६४५४५।– भु�ानी भएको छ । उपभो�ाले �. ७१०३७६.०० को मू.अ.कर िवजक (मू.अ.कर बाहेक) पेश भएकोमा कुल �. ३८७८०।– अ�ीम कर क�ी गरेको छ
। उपभो�ा सिमितला◌�इ कर क�ी, क��ट�जे�सी, मम�त संभारकोष क�ी बाहेक �. ४७९१६५५।– भु�ानी भएकोमा �यसको १.५ �ितशतको दरले उपभो�ा सिमितबाट
असुल ह�नु पन� अ�ीम कर �. ७१८७४.८३ ह�नेमा कर िवजकको बढी क�ा भएको �. २८१०४.३६ घटाउँदा वाँक� �. ४३७७०.१७ असुल गनु� पन� �.

४३,७७०

४० िववरण पेश नभएकोः 
िववरण पेश नभएकोः आय �यय िववरणको आय तफ�  अ�य िविवध आय � ८८८६०।८० देखाएकोमा उ� आ�दानीको िववरण पेश नगरेको ।

८८,८६०.८

४१ आ�त�रक लेखापरी�ण

४१.१ १ आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
२ राज�व संकलन तथा राज�व िनय��ण खाताः आ�त�रक आयः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४को िनयम १५ मा काया�लय �मुखले ��येक मिहना राज�व उ�न छुट भए
वा नभएको र राज�व लेखा तथा दा�खलाको िनरी�ण गरी राज�व िहनािमना भए वा नभएको एिकन गनु� पन� उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� �. १३९४८०००।– असुल गरेकोमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः • गाउँपा�लका काया�लयमा राज�व संकलनको लािग छािपने नगदी र मालपोत र�सदको कुनै यथाथ� िववरण छैन।वडाह�ले आ�नो इ�छा
अनुसार नगदी र मालपोत ठे�ी छपाई �योग गन� गरेको पाइयो।साथै कित ठे�ी छपाई भएको हो कित �योग भयो र कती बाँक� छ सोको कुनै यथाथ� िववरण पा�लकासँग नभएको
पाइयो।तसथ� ठेलीबाट कित राज�व संकलन भएको हो एिकन गन� सिकएन । �शासनको �ल�खत आदेश िवना आफुखुसी राज�व असुली ठेली छपाई गरी �यसको �योग गन�लाई
कानुनी कारबाही गनु�का साथै काया�लयले आव�यक छानिवन गरी राज�व रकम यिकन गनु�पद�छ । • काया�लयले राज�व आ�दानीको लािग �योग भएको र�सदको खाता, राज�व
असुली तथा दा�खलाको अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता राखेको छैन । यसवाट काया�लयको बा�तिबक राज�व असुली र दा�खला एिकन ह�न सकेन । काया�लले यसमा िबशेष
�यान िदई आ�त�रक आयको उिचत लेखा�न तथा �ितबेदन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.२ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा : ��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक
लेखापरी�ण शाखा गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार
अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस गाउपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं िव�ीय जो�खम
�यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

४२ 63 २०७८-२-१६ गत बष�को दािय�व भु�ानी 
१ गत वष�को दािय�व भु�ानीः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १५ मा अिघ�ो आ व को भु�ानी िदन सिकने
खच�मा तलब (�वीकृत दरव�दीको), महंगी भ�ा �थानीय भ�ा स�वा �मण खच� र घर भाडा पोशाक खा�ा�  औष�ध उपचार ब�दीको �सधा सेवा िनवृ� सुिवधा �वीकृत बािष�क
काय��म समावेश भएको कुनै �यि� फम� सं�था वा क�पनीसँग स�झौता बमो�जमको रकम भु�ानी ह�न स�ने �यव�था छ । ग�रब घर पिहचान काय��मका सुपरभाईजर तथ
गणकह�को आ.व. 2076/77 मा स�प� गनु�पन� काम स�प� नभएकोले आ.व. 2077/78 मा स�प� गराई भौ नं ६३।०७८।२।१६ बाट � २०७००० भु�ानी िदएको पाइयो तर
उ� ब�यौता बाँक�को आ�त�रक लेखापरी�णबाट �मािणत भएको छैन।साथै िफ�डमा काम गरेको हा�जरी �मािणत समेत पेश नभएकोले ती रकमह� देहायका कम�चारीह�बाट
असुल गनु�पन� �.

कम�चारीको नाम पद रकम

ई�वरी ितवारी सुप�रवे�क ३२०००

शोभा कुमाल गणक ३५०००

अ��बका का�ले गणक ३५०००

अिनल प�थी गणक ३५०००

िववेक �यौपाने गणक ३५०००

ह�िमसारा सोती गणक ३५०००

ज�मा रकम २०७०००

२०७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ २०७८-३-१८ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ अनुसार िबल भु�ानी गदा� चेकजाँच ग�र भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। भौ नं २४४।०७८।३।२३ बाट
यस गाउँप�लकामा माथागढी मोटरबाटो पिहरो �यव�थापन भो�ा सिमतीलाई लागत अनुमान र स�झौता � ५५३९९० भएकोमा उपभो�ाको सहभािगता क�ी गरी � ४६७५००
भु�ानी िदनुपन�मा � ४८४५०० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� � 

१७,०००

४४ सेवा �वाह 

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np50 of 56

४५ सोझै ख�रद 

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

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

40 09.12 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� आर �स ए इ�टर�ाइजेज १७३१४४

129 12.29 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� जनसेवा स�लायस� ९६७२०

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� तानसेन ट� ेड से�टर ७३०६५

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� �यू कानंुग �टे�नरी ५३३९०

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� गणेश ि��टस� १४२४०५

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� तानसेन ट� ेड क�सन� ११८०८०

239 03.21 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� नेशनल �याग हाउस १९४०४०

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� �यि�गत ख�रद ८४४३५

मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� ि���टंग �टे�नरी ५९५२५

258 06.26 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� जनसेवा स�लायस� ९६९४५

273 03.30 मसल�द तथा काया�लय संचालन खच� अ�सम अफसेट �ेस १६७२००

ज�मा १२५८९४९

१,२५८,९४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ औषधी ख�रद 

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

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

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

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

४७ अनुदान िवतरण 

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

�म भौचर
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४८ साव�जिनक सुनुवाइ 

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

४९ माै�दात राखेकाे 
काय�पा�लकाको िमित २०७७ भदाै १० को िनण�य नं. १४.१ अनुसार गाउिपलकाबाट आ.व. २०७७।७८ मा ख�रद ग�रएका �यािवन जाली ��येक वडालाइ ३० वटाको दरले
िवतरण गन� र गाउँपा�लकामा ४० वटा रहने, एच.िड.िप. पाइप १७०० िमटरको दरले ��येक वडालाइ उपल�ध गराउने र गाउँिपलकामा २२८० रा�ने िनण�य भएको छ ।
िवतरणको भपा�इ, �ितवेदन वडा काया�लयह�ले गाउिपलकाके �ज�सी शाखामा बुझाउने समेत िनण�यमा उ�ेख छ । सो िनण�य अनुसार िवतरण गन� काया�लयले देहाय अनुसार
ख�रद गरेको एच.िड.िप. पाइप, तारजाली लगायतका साम�ी ख�रद गरी दा�खला गरी राखेको पाइयो । ख�रद मू�य अनुसार �. ७७६०२६।४८ मू�यको ख�रद गरी काया�लयमा
मौ�दात रहेको कारणले बजेट िन�कृय रहेको अव�था छ । वाड� नं. ८ ले पाइप र जाली िवतरणको भपा�इ बुझाएको, वाड� नं. ५ ले पाइप िवतरण गरेको भपा�इ मा� पेश गरेको
अव�था छ । भपा�इ पेश गरे पिन तारजालीको उपयोगको अव�था खुलाएको छैन । गाउँपा�लकामा रहेको पाइप तथा तारजाली र वडा काया�लयमा रहेको पाइप तथा तारजालीको
उपयोगको �ािवधक नापजाँच र उपयोगको अनुगमन समेत खु�ने िववरण पेश ह�नु पद�छ । उ� प�रमाणको पाइप तथा तारजाली आगामी वष�को काय��ममा समावेश गरी खच�
भएको �माण पेश गनु� पन� �.

भौ.नं. र िमित सामानको िववरण आपूित� कता� भु�ानी रकम

५३–२०७७।९।२३ एच.िड.िप. पाइप जगद�बा �लाि�क इ�डि��ज ५९९३९१.५५

४७–२०७७।९।१६ तारजाली लोक�ीय स�लायस� ७६४५५६.८७

ज�मा १३६३९४८.४२

१,३६३,९४८

५० सेवा�वाहको ��थित
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५०.१ सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार १० वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली र १६ वटा काय�िब�ध �वीकृत
गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट ज�म दता� ५८७ वटा, मृ�य ुदता� २८४ वटा, बसाइँसराइ १९३ वटा, िववाह दता� १७० वटा, स�ब�ध िव�छेद दता� १८ वटा
गरेको िववरण �ा� भएको छ पूर� । �ाभेल सडक िनमा�ण सडक ५ िक.िम. र �ाभेल सडक मम�त २ िक.िम. रहेको छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट
�दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

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

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

८ ८ ० ०

वडाबाट ह�ने सेवा �वाहलाइ �भावकारी बनाउन वडा सिचवको पदपूित� ह�नु पद�छ ।

५१ �धानम��ी राेजगार काय��म 

काय��म अ�तग�त कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना स�ालन गन� कुल िनकासा �ा� �.१२२९९८००।– म�येबाट बाटो िनमा�ण, नाली िनमा�ण र
नालीको पिहरो सफा गन� काय�मा साम�ी ख�रद तथा ढुवानी र क��ट�जे�सी खच� बाहेक �िमक �यालामा �. ३१६१२८४.३९।– खच� भएको दे�ख�छ । रोजगार काय��ममा
आव� ह�नको लािग ८२४ जनाले िनवेदन िदएकामा ज�मा २१६ जना छनोट भएको �ितवेदन गाँउपा�लकाले तयार गरेको छ । पा�लकका ८ वटा वडा म�ये ६ वटा वडामा यो
काय��म संचालन भएको जानकारी गाँउपा�लकाले िदएको छ । ६ वटा वडामा स�ा�लत काय��ममा १०३ जनालाई दिैनक ५१७ को दरले अधकतम ९६.५ िदन दे�ख �यूनतम
१७.२८ िदन रोजगारी िदएको पाइयो ।यसरी स�ा�लत काय��मको नापी तथा मू�यांकन तयार गरे पिन काय� िदन र कूल काय� बीच तुलना गन� स�ने अव�था छैन ।

५२ िबल भरपाई पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा भु�ानी िददा खच�को िबल भरपाई पेश गनु�पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले जनि�य �ा िव
शा��तनगर झडेवालाई फिन�चर तथा मेिशनरी औजार ख�रदको लािग � २००००० िनकासा िदएकोमा िनयमावलीको उपरो� �ावधान बमो�जम िबल भरपाई तथा दा�खला
�ितवेदन पेश नभएको �

२००,०००
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५३ १९९ २०७८-३-१३ �माण पेश 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ५ मा खच� गदा� खच�को
िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले सौभा�य मा�यािमक िव�ालयलाइ �ािव�धक िश�ा संचालन बापतको रकम � ५ लाख भु�ानी भएकोमा सो को �ज�सी
दा�खला �माण पेश नभएको �

५००,०००

५४ मु�यम��ी रोजगार काय��म

५४.१ मु�यम��ी रोजगार काय��म : मु�यम��ी �ामीण िवकास तथा रोजगार काय��म स�ालन काया�िव�ध,२०७५ को प�र�छेद ३ मा लि�त समूहको �यव�था गरेको छ।काया�लयले
मु�यम��ी �ामीण िवकास काय��मको लािग संचालन गरेको काय��ममा लि�त वग�को छनोटको आधार पेश गरेको छैन । अित िवप�को �प� आधार एवम् मापद�ड नवनाई � ६०
लाख खच� लेखी काय��म संचालन गरेकाले वा�तिवक लाभ�ाही समावेश भए नभएको एिकन ह�न सकेन । काया�लयले काय��मको �भावकारीताको अनुगमन मु�या�न �ितवेदन
तयार गरेको छैन । �प� आधार एवम् मापद�ड बनाई खच� ले�नु पद�छ ।
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५४.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा�
एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने र ख�रद �ि�या टु�ा पान� निम�ने उ�ेख छ । पा�लकाले मु�यम��ी �ािमण िवकास रोजगार काय��मबाट ECD क�ा
�यव�थापन साम�ी र �यावसाियक तरकारी खेती काय��म अ�तग�त कृिष साम�ी ख�रद गदा� देहायका फम� र स�लायस�सँग टु�ा पारी ख�रद गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ नं र िमित फम� वा स�लायस�को नाम रकम

२७ ०३।२७ डे�टामाट� �ा ली ११९९१५४

नवपौडेल ट� ेडस�

माँ का�ल झोला उ�ोग

२० ०३।२३ पा�डे �टोस� ७६५६१४

ए�सयन ए�ो ट� ेड

ज�मा १९६४७६८

१,९६४,७६८

५५ खानी �े�को आय 

राि�� य खिनज नीित, २०७४ बँुदा नं. ५.५ काे ११ अनुसार खिनज काय�बाट �ा� भएको राज�व िन�चत अंश �भािवत �े�को िवकासमा खच� गन� �देश तथा �थानीय तहमा
राज�व बाँडफाँड ग�रने �यव�था छ । माथागढी गाउँपा�लकामा स�ा�लत रहवास र धािमगा गरी २ वटा खानीबाट �ित मेिट�क टन �. ६ को दरले पा�लकाले ज�मा �.

८०३७१२०.०० राज�व �ा� गरेको छ । पा�लकाे �े� िभ� स�ा�लत खािनह�ले कित प�रमाण उ�खनन गरेर उ� राज�व �ा� भएकाे हाे भ�े स�ब�धमा पा�लकासँग कुनै
अिभलेख रहेको पाइएन । यसस�ब�धी स�झौता सोझै खानी िवभागले गन� भएकाले �थानीय तह स�झाैताको वारेमा अनिव� रहेकाे छ । धुलोधँुवा िनय��ण ह�नुपन�, धम�काँटा
रा�नुपन�, सडकको मापद�ड अनुसार ढंुगा बो�नुपन�, वातावरण संर�ण र पिहरो िनय��णमा खानी संचालकले �यान िदनु पन� िमित २०७८ फागुन ५ गतेको रहवास खानी खानी
�े�को �थलगत अनुगमनको �ममा दे�खयो । उ�खनन अनुमितप�मा तोिकएको िनधा��रत प�रमाण अनुसारको चुनढंुगाको राज�व एक�न गन� खानी �े�मा उिचत नापजाँचकाे
�यव�था ह�नु पद�छ ।

No description available. No description available.
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५६ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख
�शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत वष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

स�परी�णको लािग पेश भएको रकम यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

४४४४५००० ० ० ४४४४५०००

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

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपर��णबाट कायम बे�जू (D) अ�याव�धक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

४४४४५००० ० २७०४७७९१ ० ७१४९२७९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


