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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा 
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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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. २१५ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्वजर्नगर गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कर्पलवस्ि ु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.३ करोड ४१ लाख  ३९ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् बरेुजू असलु गनुापने रू. २ करोड २ लाख २८ हजार, 
प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड २ लाख ९५ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ३५ लाख ६६ हजार र सोधभनाा नतलएको ४९ हजार  
रहेको छ ।पातलकाको गिवषा ११ करोड २८ लाख ५० हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं 
र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू ९ करोड २५ लाख ३५ हजार रहेको छ । र्वजर्नगर गाउँपातलकाको 
बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्वजर्नगर 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 प्रतिवेदनमा 
औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

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

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

   

 

         (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

 र्वजर्नगर गाउँपातलका 
बेरुज ुबगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
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
 

५० १६ ३४१३९ ० ० ० ५० १६ ३४१३९ २०२२८ ३५६७ १०२९५ ० ४९ १३९११ ० 

                                      
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 

कर्पलवस्ि ु ११२८५० ० ५४४५४ ५८३९६ ० ३४१३९ ९२५३५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िवजयनगर गाउँपा�लका, किपलव�तु , िवजयनगर गाउँपा�लका , किपलव�तु

काया�लय �मुख GOVINDA BHATTARAI २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख KHIM BAHADUR SUBEDI २०७७-४-१

लेखा �मुख GOBINDA ADHIKARI २०७७-७-२

लेखा �मुख HIMKANT ACHARYA २०७७-१०-४

बे�जु रकम ३४,१३८,८९४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६८,५६७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४,३२,८७८ चालु खच� ३,५५,६६६

�देश सरकारबाट अनुदान ४८,६३२ पँूजीगत खच� १,८६,८९१

राज�व बाँडफाँट ३८,१७६ िव�ीय/अ�य �यव�था १,३८,२९७

आ�त�रक आय २१,१३६

अ�य आय १,१८,०५७

कुल आय ६,५८,८७९ कुल खच� ६,८०,८५४

बाँक� मौ�दात ४६,५९२



https://nams.oag.gov.np3 of 51

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस �वजयनगर गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� �वजयनगर गाउँपा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य, १७३.१९ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ३६९३७ 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
यस वष� पा�लकाको सु� (SuTRA)को २७२ बाट दे�खएको आय �यय र बाँक�को िववरण यस �कार छ ।

�थानीय संि�त कोषः �थानीय सि�त कोष स�व�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन्ः
�थानीय तहको एक�कृत �व�ीय �ववरणले सो पा�लकाक� स�पूण� आय र �ययको यथाथ� िच�ण गन� गर� कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयबाट C-GAS माफ� त हुने
�नकासा लगायतका स�पूण� आय �यय समावेश नगरेको देहाय अनसुार स�ु र एक�कृत �ववरणमा फरक परेको छ ।
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(�.हजारमा)
�ववरण म.ले.प.फा.नं. २७२ एक�कृत आय �यय

�ववरण
फरक

गत वष�को अ�या ९६५१८ ६८५६७ २७९५१
यस वष�को आ�दानी ५१५२०३ ६५८८७९ (१४३६७६)

यस वष�को खच�
रकम

५६५१३० ६८०८५४ (११५७२४)

बाँक� मौ�दात ४६५९१ ४६५९२ (१)
लेखा �णाल� स�ुबाट सृजना भएको म.ले.प.फा.नं. २७२ ले पा�लकाको यथाथ� आय �ययको ��त�न�ध�व गरेको देिखएन । सबै आय �ययलाई स�ुको मा�यमबाट
एक�कृत गनु� पद�छ ।म.ले.प.फा.नं. २७२ अनुसार एक�कृत आय �यय िववरणमा बढी रहेको � १००० को िहसाब िमलान ह�नु पद�छ।

४ लेखापरी�ण �ितवेदन 

िव�ालयको लेखापरी�ण �ितवेदनः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन
अनुदान अ�तग�त िव�ालयह�को आ�थ�क लेखापरी�ण गराउनको लािग आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयलाई � १०००० र मा�यिमक तह स�ा�लत
िव�ालयह�लाई � १५००० अनुदान िदने �यव�था छ ।गाउँपा�लका अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालयह�लाई लेखापरी�ण बापतको अनुदान रकम
भु�ानी िदए पिन कुनै पिन िव�ालयले आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको पाइएन।िव�ालयह�को आय �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण समयमै गराएर
नगरकाय�पा�लकाको काया�लयमा �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

५ अिनयिमत 

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�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को
मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक
पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले सामुदाियक िव�ालयका लािग �यानेटरी �याड ख�रद गदा� उ�े�खत िनयमको पालना नगरी सोझै
ख�रद गरेको दे�खयो � ९८२३३४

९८२,३३४
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� सं भौ नं।िमित आपूित�कता�को नाम पान नं ख�रद िमित रकम

१ २५४-०७८।३।२८ अनाया ट� ेडस� ६०६४५२१०२ २०७८।३।२५ ४९६७१९

२ २५७-०७८।३।२८ िड�लजे�स क�स�टे�सी �ा �ल ६०९८२७५१४ २०७८।३।२३ ४८५६१५

ज�मा ९८२३३४

६ �माण पेश गनु�पन�

६.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ को बँुदा नं ९.१ मा मा�यिमक िव�ालयलाई
पु�तकालय �थापना तथा �यव�थापन िव�ान �योगशाला र ICT का लािग � ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदानको �याव�था
छ ।पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई उपरो� िशष�कमा िदएको अनुदान िनकासा काय��म काया��वयन पु��तकाको ख�ड
(१) को "ट" अनुसार काय�स�प�को िबल भरपाई लगायत केिह पेश नभएकोले उ� �माण पेश ह�नुपन� � ३९०००००

भौ नं।िमित िव�ालयको नाम अनुदान रकम अनुदान िशष�क

८०।०७७।१२।५ दधुधारी मा िव ६५०००० आई �स िट

लौटनराम �ोपदीदेवी मा िव ६५०००० िव�ान �योगशाला

संिघय सशत� पँूजी

१९।०७८।३।१८ दधुधारी मा िव ६५०००० क��यटुर �याब

िशव मा िव ६५०००० क��यटुर �याब

आधारभुत िव�ालय ६५०००० क��यटुर �याब

कामना �ा िव ६५०००० क��यटुर �याब

ज�मा रकम ३९०००००

३,९००,०००
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६.२ कोिभड १९ �वा��य सुर�ा �यव�थापन अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.२५.६२
मा कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकारणका लािग पा�लकामा संचा�लत सामुदाियक
िव�ालयह�लाई बालिबकास दे�ख क�ा १२ स�म �ित िव�ा�थ� � २०० का दरले �वा��य सुर�ा �यव�थापनस�ब�धी काय�मा
खच� गन� अनुदान िदने �यव�था गरेको छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उतरदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39 को 5
मा सरकारी रकम खच� गद� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले भौ नं
१०२।२०७८।१।९ बाट �वा��य सुर�ा �यव�थापनको लािग � २७३४६०० र इ�टरनेट जडानको लािग � ८४००० गरी
कुला � २८१८६०० अनुदान िनकासा िदएकोमा �े�ता परी�ण गदा� देहायका िव�ालयह�ले �वा��य सुर�ा �यव�थापनमा
गरेको खच� र इ�टरनेट जडानको िबल भरपाई पेश नगरेकोले उ� अनुदानको स�ब��धत िशष�कमा खच�को �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल ह�नुपन� � २८१८६००

२,८१८,६००



https://nams.oag.gov.np7 of 51

� सं िव�ालयको नाम अनुदान रकम

�वा��य सुर�ा इ�टरनेट

1. दधुाधारी मा िव गुगौली २८१६०० ०

2. भुवने�वरी मा िव जगिदशपुर २४७००० ०

3. जन जागृती मा िव लोहरौला १६४००० ०

4. नेपाल तारा मा िव मह�वाबारी ९०६०० ०

5. िशव मा िव डालपुर १२९४०० ०

6. लौटन राम �ोपदी देवी मा िव १५०४०० ०

7. आधारभुत िव�ालय थरौली ८१८०० १२०००

8. आधारभुत िव�ालय नेपालगंज ९६२०० १२०००

9. जन�योती आ िव शंकरपुर ७०६०० १२०००

10. ि�ने� आ िव मधुनगर १२०६०० १२०००

11. जन�योती आ िव मानपुर ६७४०० १२०००

12. रामशरण आ िव जुडपानी ८९८०० १२०००

13. ह�रबोध आ िव �ेमनगर ८८००० १२०००

14. कामना �ा िव जववरैाठ ५८८०० ०

15. जनता �ा िव प�थरदेइया ४३४०० ०
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16. पंचजन �ा िव महदेइया ६९६०० ०

17. �ाथिमक िव�ालय बघमरवा ३६६०० ०

18. जनजागृती �ा िव बदौर ७१८०० ०

19. �ाथिमक िव�ालय मैनारी ४३००० ०

20. अरा� �ा िव वीरनगर ३४६०० ०

21. शा��तिदप �ा िव जलैया ३३००० ०

22. सचेतना �ा िव इम�लखक� १६४०० ०

23. माहाकाली �ा िव बेतनी १७२०० ०

24. रामनारायण मो इ बरगदवा ३२२०० ०

25. �योती बालिश�ा �ा िव �योितनगर २३००० ०

26. मदरसा अिहले सु�त ग�रब नवजा नैिमया मह�वादधुार ४३००० ०

27. मदरसा अिहले सु�त फैजाने मु�तफा जोिगिनया ३६२०० ०

28. अिहले सु�त फैजे गौ�सया िपपरी ३७४०० ०

29. मदरसा अिहले सु�त गौ�सया दतपुर ३३००० ०

30. मदरसा अिहले सु�त नैिमया रिफकुल उलुम प�थरदेइया ३६२०० ०

31. मदरसा हनिफया रजिवया प�थरदेइया ३८००० ०

32. िम�वह�ल उलुम किडयार ३३२०० ०
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33. अिहले सु�त गु�सनेररजा महदेइया २३००० ०

34. मदरसा अहले सु�त किद�रया फैजुल उजुम बरगदवा ४०४०० ०

35. मदरसा अहले सु�त फैजाने नइिमयाजह�लया ० ०

36. मदरसा अहले सु�त नुरी गुगौली २१६०० ०

37. मदरसा अहले सु�त फैजाने गौ�सया �ा िव गणेशपुर ३५४०० ०

38. मदरसा अहले सु�त िच��तया फैजुल उलुम डगडौवा ५४००० ०

39. मदरसा समसुल उलुम नईिमया �ा िव देउपुरा १७८०० ०

40. मदरसा दा�त दौिहद कटुवा १७४०० ०

41. मदरसा जािमया रजिवया �ललबनात डगडौवा ३१८०० ०

42. मदरसा िमनहाजुल कुरान मनोहरपुर १५६०० ०

43. मदरसा अहले सु�त फैजुल उजुल किडहार २२४०० ०

44. जनचेतना �ा िव गोबरहवा २१६०० ०

45. आन�द बालिबकास के�� अमौली ४६०० ०

46. िदप �योती बा िब के हनुमानगर ५००० ०

47. मधनगरा बा िब के मधनगरा ५००० ०

48. समयमाई बा िब के उ�जलपुर ५००० ०

ज�मा रकम २७३४६०० ८४०००
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२८१८६००

७ Closed User Group (CUG) सेवाको लािग बढी भु�ानी 
CUG सेवाको लािग भु�ानीः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.२५.६२ मा कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा
�सकाई सह�जकारणका लािग िश�क तथा िव�ाथ�ह�लाई CUG सेवामा आव� गन� �थािनय तहका सामुदाियक िव�ालयमा अ�धयनरत क�ा ४ दे�ख १२
स�मका िव�ाथ�ह�को वा�तिवक सं�या यिकन गरी �ित िव�ाथ� �. १२५ का दरले ३ मिहनाको लािग ह�न आउने रकम िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था
छ ।गाउँपा�लकाले भौ नं १०२।२०७८।१।९ बाट CUG सेवाको लािग � २३२०५०० िनकासा िदएकोमा �े�ता परी�णको �ममा देहायका िव�ालयह�ले
CUG �सम ख�रद नगरी तथा उ�े�खत काय��म नै नगरी अनुदान रकम �लएको पाइयो ।अतः स�ब��धत काय��ममा खच� नभएको अनुदान देहायको
िव�ालयबाट असुल ह�नुपन� � २३२०५००

२,३२०,५००
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� सं िव�ालयको नाम रकम

1. दधुाधारी मा िव गुगौली ४११३७५

2. भुवने�वरी मा िव जगिदशपुर ३७८७५०

3. जन जागृती मा िव लोहरौला १८७१२५

4. नेपाल तारा मा िव मह�वाबारी १०३५००

5. िशव मा िव डालपुर १२४५००

6. लौटन राम �ोपदी देवी मा िव १९८७५०

7. आधारभुत िव�ालय थरौली ७६८७५

8. आधारभुत िव�ालय नेपालगंज ९९०००

9. जन�योती आ िव शंकरपुर ९११२५

10. ि�ने� आ िव मधुनगर ९२२५०

11. जन�योती आ िव मानपुर ६११२५

12. रामशरण आ िव जुडपानी ७०१२५

13. ह�रबोध आ िव �ेमनगर ३८२५०

14. कामना �ा िव जववरैाठ ३३७५०

15. जनता �ा िव प�थरदेइया २८८७५

16. पंचजन �ा िव महदेइया ५०६२५
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17. �ाथिमक िव�ालय बघमरवा १२७५०

18. जनजागृती �ा िव बदौर ३६७५०

19. �ाथिमक िव�ालय मैनारी २४७५०

20. अरा� �ा िव वीरनगर ६७५०

21. शा��तिदप �ा िव जलैया १५३७५

22. मदरसा अिहले सु�त ग�रब नवजा नैिमया मह�वादधुार १९८७५

23. मदरसा अिहले सु�त फैजाने मु�तफा जोिगिनया २७७५०

24. अिहले सु�त फैजे गौ�सया िपपरी १०५००

25. मदरसा अिहले सु�त गौ�सया दतपुर ३६७५०

26. मदरसा हनिफया रजिवया प�थरदेइया १४६२५

27. िम�वह�ल उलुम किडयार १९८७५

28. मदरसा अहले सु�त किद�रया फैजुल उजुम बरगदवा २९६२५

29. मदरसा अहले सु�त फैजाने नइिमया जह�लया १३१२५

30. मदरसा अहले सु�त नुरी गुगौली ६०००

ज�मा रकम २३२०५००

८ असुल गनु�पन� ५,३७३,७७२
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१ छा�वृतीः काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ७.२.१.१ अनुसार साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�वृतीको �यव�था
छ ।पा�लकाले भौ नं १५२।०७८।२।२३ बाट छा�वृतीको लािग � २७९९३७० िनकासा िदएकोमा देहायका िव�ालयह�मा छा�वृती िवतरणको भरपाई भ�दा
बिढ िनकासा भएकोले बिढ िनकासा रकम असुल ह�नुपन� � १०२७५२

� सं िव�ालयको नाम िनकासा खच� बढी िनकासा

१ दधुधारी मा िव १९७९६० १६२४०० ३५५६०

२ भुवने�वरी मा िव २२०५०० १९१००० २९५००

३ लौटनराम �ोपदी देवी मा िव १४९६४६ १४३६४६ ६०००

४ ह�रबोध िन मा िव ७९७९२ ६८६०० १११९२

५ जनजागृती मा िव १६८७५६ १६४७५६ ४०००

६ नेपाल तारा मा िव ९७६०८ ८७६०८ १००००

७ िशव मा िव १४३८६४ १३७३६४ ६५००

ज�मा १०५८१२६ ९५५३७४ १०२७५२

२ धािम�क िव�ालयलाई िदवा खाजा अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.११ को बँुदा नं ६.२ मा �थािनय तहले
पर�परागत िश�ा िदने गु�कुल/ आ�म/ गु�बा/ िवहार/ मदरसा ज�ता वकै��पक शैि�क काय��मका �पमा अनुमती �लई स�ालनमा रहेका िव�ालयबाट अनुदान
मागका आधारमा एकमु� अनुदान िदने ।अनुमती �लई स�ालनमा आएका य�ता िव�ालयह�लाई शैि�क त�या� अनुसार िव�ाथ� सं�या यिकन गरी
पा�पु�तक र छा�वृतीको रकम स�ब��धत िशष�कबाट अनुदान िदने �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले भौ नं ८६।२०७७।१२।२० बाट � १०१५५१२० र भौ नं
२०७।२०७८।३।१८ बाट � ८६६६५१० गरी कुल � १८८२१६३० िनकासा िदएकोमा देहायका धािम�क िव�ालयह�लाई काय��म काया��वयन पु��तकाको
िवप�रत िदवा खाजा अनुदान पिन िदएकोले आ�थ�क �ययभार बढन गएको � ५१४७४९०
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� सं िव�ालयको नाम अनुदान रकम

1. मदरसा अिहले सु�त ग�रब नवजा नैिमया मह�वादधुार ३७९८९०

2. मदरसा अिहले सु�त फैजाने मु�तफा जोिगिनया ३४०२००

3. अिहले सु�त फैजे गौ�सया िपपरी ३५९१००

4. मदरसा अिहले सु�त गौ�सया दतपुर ३०८०७०

5. मदरसा अिहले सु�त नैिमया रिफकुल उलुम प�थरदेइया ३४१२२०

6. मदरसा हनिफया रजिवया प�थरदेइया ३५९१००

7. िम�वह�ल उलुम किडयार २४००३०

8. अिहले सु�त गु�सनेररजा महदेइया १६०६५०

9. मदरसा अहले सु�त किद�रया फैजुल उजुम बरगदवा ३५५३२०

10. मदरसा अहले सु�त फैजाने नइिमया जह�लया ३६०९९०

11. मदरसा अहले सु�त नुरी गुगौली १७१९९०

12. मदरसा अहले सु�त फैजाने गौ�सया �ा िव गणेशपुर २८५३९०

13. मदरसा अहले सु�त िच��तया फैजुल उलुम डगडौवा ५२३५३०

14. मदरसा समसुल उलुम नईिमया �ा िव देउपुरा १२८५२०

15. मदरसा दा�त दौिहद कटुवा १७३८८०

16. मदरसा जािमया रजिवया �ललबनात डगडौवा ३००५१०
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17. मदरसा िमनहाजुल कुरान मनोहरपुर १४७४२०

18. मदरसा अहले सु�त फैजुल उजुल किडहार २११६८०

ज�मा ५१४७४९०

३ िदवा खाजाः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा सामुदाियक िव�ालयका तोिकएका िव�ाथ�को लािग िदवा खाजा
अ�तग�त बालिबकास दे�ख क�ा ५ स�मको िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� �ित िदन � १५ का दरले अनुदानको �यव�था गरेको छ ।गाउँपा�लकाले भौ नं ८६।
०७७।१२।२० बाट � १०१५५१२० र भौ नं २०७।०७८।३।१८ बाट � ८६६६५१० गरी ज�मा � १८८२१६३० िदवा खाजाको लािग िनकासा िदएकोमा
िव�ाथ� उप��थतीको आधारमा देहायका िव�ालयह�लाई िबल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम ती िव�ालयह�बाट असुल गरी राज�व
खातामा ज�मा गनु�पन� � १२३५३०

� सं िव�ालयको नाम िनकास खच� बढी िनकासा

१ जनजागृती मा िव ९६२७६० ९५२५६० १०२००

२ नेपाल तारा मा िव ५०४६३० ४९१४०० १३२३०

३ जन�योती आ िव ४५३६०० ३५३५०० १००१००

ज�मा १९२०९९० १७९७४६० १२३५३०

९ पदा�धकारी सुिवधा 
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 �थानीय तहका
पदा�धकारीह�लाई यो वष� �.87 लाख 53 हजार खच� भु�ानी गरेको दे�खयो ।
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काया�लयले उि��खत अनुसारको �.६५ लाख ८९ 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 ।

१० िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� अ�तग�त � १८ लाख ७४ हजार हजार खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

११ बजेट तथा काय��म

११.१ �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
�ी ल�मी कुमारी चौधारीले िमित २०७८।३।७ गते �. 53 करोड 82 लाख 13 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७८।३।३१ गते पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट
खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

११.२ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित :�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक
आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र
बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले
आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� 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 �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई
उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको गरेको भए पिन बैठक वसेकाे दे�खएन । ऐनमा
�यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको
पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।
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११.३ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म
तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत
काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार
सिमित गठन गरेको भएकाे छ । सिमितको बैठक २०७८ जेठ ११ गते बैठक बसे पिन ऐनले तोके बमो�जम काय�ह� गरेको
दे�खएन । 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 ।

११.४ नीित तथा माग�दश�नः गाउँपा�लकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीित तथा माग�दश�न २०७७ जेठ ३१ गते गाउँसभामा ��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 गाउँपा�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
• साना तथा घरेलु उ�मको �वध�नमा लगानी बढाउने
• कृिष �े�को िवकसका लािग एक वडा एक वीउ ब�क �थापना गन�
• गुण�तरीय उपभो�य व�तुको सव�सुलभ आपूित�को �यव�था िमलाउने
• स�ारमै�ी �थानीय सरकार िवकासमै�ी स�ारको नीित अव��बन गन�
• �थानीय �ान, सीप, �मताको िवकास र अ�धकतम उपयोग गन�

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 ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३३७८१५०० १३२३१२९७ ३.४१

सामा�जक िवकास २३८४१५१४५ १७७१०८५७६ ४५.६१

पूवा�धार िवकास १८१८७८८५५ १३३५७५०११ ३४.४

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ९०२७००० ६७७२२३० १.७४

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८०५९०९३० ५७६५८६००.४ १४.८५

५४३६९३४३० ३८८३४५७१४ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी ४५.६१ �ितशत र सुशासन
तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा सबै भ�दा घटीमा १.७४ �ितशत रहेको छ ।

११.६ �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 उिचत साथ�कता
नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

११.७ �ैमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत
भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम
काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगत
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वािष�क �. १८ करोड ६८ लाख ९२ हजार खच� भएकोमा �थम �ैमा�सकमा खच� नभएको दो�ो �ैमा�सकमा �. १५ लाख ४१
हजार अथा�त ०.८२ �ितशत, ते�ो �ैमा�सकमा �. २ करोड ३५ लाख १५ हजार अथा�त १२.५८ �ितशत, चाैथो �ैमा�सकमा
�. १६ करोड १८ लाख ३६ हजार अथा�त ८६.५९ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार मिहनामा मा� �. १२
करोड १५ लाख ४२ हजार अथा�त ६५.०३ �ि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 ।

१२ ख�रद �यव�थापन

१२.१ 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 २४ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो �ैमा�सकमा ६ वटा, ते�ो �ैमा�सकमा १० वटा र
चौथो �ैमा�सकमा ३ 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 ।

१२.२ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको
ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १०
लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क
�.१८ करोड पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ�
ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली
बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१२.३ 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
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गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा सिमितले िनरी�ण वा परी�ण गरी सकेपिछ �वीकृत र अ�वीकृत
मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम,

�ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा दे�खएका उ�ेखनीय
�यहोरा िन�नानुसार छन्ः

काया�लयमा मालसामान �ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी
मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा
गुण�तर स�व�धी सत� पुरा गरे 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 ।
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 �लई भु�ानी गनु� पद�छ ।

१३ जो�खम आँकलन 

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

१४ कानून िनमा�ण

१४.१ 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 ६ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, २० वटा काय�िव�ध,

३ वटा मापद�ड र १ िवधेयक समेत लगायत ४० वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
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ि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 । पा�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 । पा�लकाले काय��म काया��वयन स�ब�धी िनद�िशका तजु�मा गरी
काय��म स�ालन गनु�पद�छ । पा�लकाले कृिष औजार लगायतका साम�ी िवतरण तथा फलफुल िव�वा, हे�डपाइप, तारजाली
ि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�
नगरपा�लकाले िवतरण गरेको साम�ी तथा अनुदान �यायोिचत छ भ�े आधार दे�खएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

१४.२ �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 । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५ र यो बष� थप भएको ५९ गरी कुल ६४ िववाद दता� भएकोमा ५२ वटा मा� फ��यौट भई १२
बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१५ उपभो�ा सिमितबाट काय�

१५.१ 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� २२१ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. १२६६३४८१७।– 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 ।
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१५.२ �ािव�धक बील र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार
साव�जिनक िनकायले रिनङ बील वा अ�य कुनै बील बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको
ठे�का बीलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत
अनुमान बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था
दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका
इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार बीलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र
तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा एिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको
उपभो�ा सिमितको बील बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

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

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

१९७–२०७८।३।१५ वाउ��ड� वाल िनमा�ण ४४६९७३ १०.६८ ९८०८.९८ १०४७५९.९१

२३७–२०७८।३।२१ था� व�तीमा मरैया िनमा�ण ३५६८०३ १०.८६ ८८८२.३२ ९६४६२

२७०–२०७८।३।२३ मधुनगर सामुदाियक भवन ११९७८९५ २४.३१ १०५३९.०८ २५६१७१.०२

२७३–२०७८।३।२४ नयाँव�ती खानेपानी योजना ५९१२७७ ८.२८ ९८६६.६२ ८१६९५.६१

ज�मा ५३९०८८.५४

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

५३९,०८८.५४
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मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम,

�ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा दे�खएका उ�ेखनीय
�यहोरा िन�नानुसार छन्ः

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

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

४–२०७७।९।१ ए�बुले�स डेकोरेसन लोटस अटोडेकोर �लेस २९८८८५

३७–२०७७।१२।२५ ज�ता पाता हेमह�र क����सन १९८०१२१

२८०–२०७७।३।२५ ज�ता पाता जनता हाड�वेयर २०५६०१

१६ आ�त�रक िनय��ण �णाली

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

म��ा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
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बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ
। �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन,

अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसूची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार
गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम
आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् चालु खच�
खातामा �. 29510341.10 पँूजीगत खच� खाताबाट �. 15885817 समेत गरी ज�मा �. 280727।01 िमित २०७८
साउनमा 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 ।
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�
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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 ।
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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 ४९
जनाको दरब�दी रहेकोमा १९ जना �र� रहेको पाइयो ।
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत
सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयले कमचा�रीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �. 8460153.80 तलब खच� लेखेको पाइयो । तलबी
�ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यक�न ह�न सकेन ।

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

१६.२ 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 । पा�लकाले नेपाली अ��ेजी वडा �त�रय �सफा�रस, के���कृत दता� चलानी, अपा�ता प�रचय
काड� िवतरण, सहकारी स�थाह�को �ोफाइल र हा�जरी �णाली स�टवेयर ख�रद गरी �. 490420 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 ।

१६.३ म.ले.प. फारमह�को �योगः सािवकमा रहेका म.ले.प. फारमह�को स�ा नयाँ म.ले.प. न�बरह� २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं.

९०१ दे�ख ९१० आ�त�रक िनय��ण �णालीसँग स�ब��धत फारमह� ज�तै आई.िट. तथा स�टवेयरसँग स�ब��धत अिभलेख,
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प�रवारको दिैनक �मण भ�ा स�ब�धी अिभलेख, सवारी साधन तथा मेिशन �योगको लगबुक, र�सद िनय��ण खाता, �मण
�ितवेदन, कम�चारी द�तखत नमुना अिभलेख आिद म.ले.प. फारमह� आंिशक �पमा �योग गरेको दे�खयो ।काया�लयको
काय�स�पादनमा िमत��यता तथा �भावकारीता �याउन कामको �कृितअनुसार फारमह�को �यव��थत र पूण� �योग गनु�पन�
दे�ख�छ ।

१६.४ �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 ।

१६.५ 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 ।
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१६.६ 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 ६ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली र २० वटा काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा
�याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट ज�म दता� ३२८५ वटा, मृ�य ुदता� ४४१ वटा, बसाइँसराइ २८४ वटा, िववाह दता� ७९८
वटा, स�ब�ध िव�छेद दता� ३ वटा गरेको िववरण �ा� भएको छ । कालोप�े सडक ३.५ िक.िम. र �ाभेल सडक िनमा�ण सडक ५
ि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 ।

१७ संिचत कोष �यव�थापन

१७.१ क�याणकोष– �थानीय सरकारस�ा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 �. ५ लाख
ट� ा�सफर गरेको छ। तर उ� कोषको संचालनस�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��तकोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

५००,०००

१७.२ िव�ीय िववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�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 �ययको िहसाव रा�नुपद�छ ।
सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन
गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् । • �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको
मौ�दात �. १२००।– ले फरक दे�खएको छ ।गाउँपा�लकाले ब�क समायोजन िहसाब तयार गरी चेक सा�न वाँक� रहेको
िववरणा तयार गरी िहसाब फरक परेको कारण पेश गरेको छ । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा
काया�लयले �थानीय स��त कोषमा भएको आय�ययको चौमा�सक शीष�गत िववरण तयार गरी संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ�
म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले यो वष� स��त कोषको
चौमा�सक िहसाव तालुक िनकायमा पठाएको दे�खएन। तहगत अनुगमन �यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून बमो�जमका
िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७६(२) मा
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महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको
NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार गरी लेखापरी�णमा पेश भएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा
खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

१७.३ 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 � ३५ लाख २४ हजार क�ी गरेको छ । उ� रकम म�ये �. ३४ लाख ९६ 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 ।

१८ 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। िनमा�ण �यवसायीलाइ
भु�ानी भएको मोिवलाईजेशन पे�क� �. १७८३३९०।- स�झौता अनुसार फ��य�ट ह�नु पद�छ ।

�स.नं. फम�को नाम रकम �.

१ जय िनमा�ण सेवा ६०००००.००

२ सालझ�डी िनमा�ण सेवा ११८३३९०.००

ज�मा १७८३३९०.००

१९ ठे�का �यव�थापन

१९.१ 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 २४ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो �ैमा�सकमा ६ वटा, ते�ो �ैमा�सकमा १० वटा र
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चौथो �ैमा�सकमा ८ वटा ठे�का स�झौता गरेको छ । �यसै गरी असार मिहनामा मा� ३ 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 ।

१९.२ 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

� ५ लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०
लाखभ�दा
बढीको

ज�मा

योजना
सं�या

३७ २४ १०८ ४६ ३७ २५२

ज�मा
रकम

२९.१०
लाख

� ४६.९० लाख ४.२५ करोड ३.७६ करोड १२.९३ करोड २१.७१
करोड

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. एक लाख दे�ख १० लाखस�मका ज�मा २१५ वटा योजना संचालन गरेकोमा
�. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ३७ 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 ।

१९.३ ठे�काको िववरण– िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखाकनका लािग �योग ग�रने ठे�का स�ब�धी गो�वरा लगत (म.ले.प.फा.नं.

५०७) अिभलेख रा�खएमा कुल गनु�पन�, हालस�म भएको कामको प�रमाण र मू�य स�जलै जानकारी ह�ने, काय� स�पादन
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जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको ब�क �यारे�टीको अव�था, काम स�प� गनु�पन� िमित, भे�रएसन आिदको जानकारी ह�ने ह��छ ।
काया�लयले उ� �योजनका लािग अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः �वीकृत ढाँचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी अ�ाव�धक
बनाई रा�नुपद�छ ।

२० ठे�का �यव�थापन

२०.१ ५१ २०७८-३-२९ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म सुरि�त 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 छनोटको आधार िव�ध र बँुदा ५ मा अनुदान
स�झौता र िवतीय �ब�ध गनु�पन� तथा बंुदा ६ मा झुठा िववरण पेश गरी अनुदान रकम �लएको पाइएमा 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�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असूल उपर
गन� �यव�था छ । पा�लकाले सुरि�त नाग�रक आवास सम�वय सिमितले लाभ�ाही छनोट र �सफा�रश गरेको नामावलीको
आधारमा ज�तापाता उपल�ध गराउन ७२ घरप�रवार छनोट गरेकोमा लाभ�ाहीह�को खातामा जनही �. ५०,०००।– का
दरले �. ३६०००००।– खच� लेखेको पाइयो।उ� रकम २०७८ साउन १० गते ७२ जना लाभ�ाहीकै खाता रो�का रा�न �भु
ब�क �ल.लाई प�ाचार गरेको छ । हाल मेजरमे�ट �सटको आधारमा रकम फुका गरे पिन यस �कारको िवतरणमुखी काय�मा खच�
गदा� लाभ�ाही छनौटको आधार, गत िवगत वष�मा यस �कारको सुिवधा �लए न�लएको, ज�ता पाताको गुण�तर तथा
�पेिशिफकेशन तयार गरी अ�य िनकायवाट यस �कारको सुिवधा न�लएको सुिन��चतता गरेको दे�खएन। य�तो काय�मा सुधार
ह�नु पद�छ ।

२०.२ बीमा नगराएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा �. १० लाख भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय�
गन� िनमा�ण �यवसायीले उ� िनयमको (क) दे�ख (ङ) बमो�जम िवमा गनु� गराउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले िनमा�ण काय�को
लािग स�झौता गदा� िनमा�ण काय� वापत िनमा�ण काय�को, उपकरण, �िमक र ते�ो प�को समेत बीमा गराउनु पन� गरी स�झौता
गरेको छ । यस �योजनको लािग िनमा�ण �यवसायीले सोही रकम कवुल गरी ठे�का स�झौता समेत गरेकोमा देहाय अनुसारका
काय�मा िनमा�ण काय�को रिनङ िवल भु�ानी ह� ँदा समेत कुनै प�को पिन िवमा गराएको पाइएन । ठे�का स�झौता भै काय� शु� गनु�
अगाबै स�झौताको शत� मुतािवक बीमा गराएर मा� काय� शु� गनु�पन�मा नगदा� ठे�का स�झौताको शत�को पालना नह�ने, िनमा�ण
काय�, उपकरण, कामदार र ते�ो प�को हानी नो�सानी भएका �ितपुित�बाट समेत ब��चत रहनुपन� अव�था आउँछ । तसथ�
स�झौताका शत�ह� अिनवाय� �पमा पालना गराउने तफ�  �यान िदनु ज�री छ । यसका केिह उदाहारणह� देहाय बमो�जम छन्ः
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ठे�का नं. िनमा�ण �यवसायीको नाम काय� भु�ानी रकम वीमाको रकम

१६–२०७७।७८ बी.�ी. िव�डस� सडक िनमा�ण १९९११८०१ ५००००

२७४–२०७८।३।२४ राधारोशन िनमा�ण सेवा सडक िनमा�ण ३२२५८७० ५००००

२०.३ बीमा समावेश नगरेकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा �. १० लाख भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण
काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले उ� िनयमको (क) दे�ख (ङ) बमो�जम बीमा गनु� गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहाय अनुसार
१० लाख भ�दा बढीका िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गदा� वीमाको �ावधान राखेको
पाइएन । ठे�का स�झौतामा बीमा गराएर मा� काय� शु� गनु�पन�मा नगदा� ठे�का स�झौताको शत�को पालना नह�ने, �ावधान
नरा�दा िनमा�ण काय�, उपकरण, कामदार र ते�ो प�को हानी नो�सानी भएका �ितपुित�बाट समेत ब��चत रहनुपन� अव�था
आउँछ । तसथ� ख�रद नयमावलीको अिनवाय� �पमा पालना गराउने तफ�  �यान िदनु ज�री छ । यसका केिह उदाहारणह� देहाय
बमो�जम छन्ः

िनमा�ण �यवसायीको नाम काय� लागत अनुमान

�याम् ए�ड स�स िनमा�ण सेवा नाली िनमा�ण ४९७०४०८.२८

दीपाली िनमा�ण सेवा सडक िनमा�ण २५९९९९९.

गंगा िनमा�ण सेवा सडक िनमा�ण ४७१७३६०.५

गंगा िनमा�ण सेवा सडक िनमा�ण ४७१७३६०.५

२०.४ ज�तापाता िवतरण – यस नगरपा�लकाको आ व २०७७।७८ को पँुजीगत बजेट शीष�कबाट हेमह�र क����सनबाट �.

१९८०१२१ को ज�तापाता ख�रद गरी �ित घरप�रवार २ व�डलको दरले िवतरण गरेको भपा�इ पेश गरेको छ ।यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छनः
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट
�ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । २६ गेजको १४८
ब�डल ज�तापाता र १४८ कलर �लेनपाता ख�रद गरी िवतरणा गरेकोमा यस �कारको िवतरणमुखी काय�मा खच� गदा�
लाभ�ाही छनौटको आधार, गत िवगत वष�मा यस �कारको सुिवधा �लए न�लएको, ज�ता पाताको गुण�तर तथा
�पेिशिफकेशन तयार गरी अ�य िनकायवाट यस �कारको सुिवधा न�लएको सुिन��चतता गरेको दे�खएन। य�तो काय�मा
सुधार ह�नु पद�छ ।
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 । यसरी ख�रद भएको उ�
प�रमाणको ज�तापाताको गुण�तर परी�ण �ितवेदन ह�लास �टीलले िशव सपना ट� ेडस� ए�ड स�लायस�को नाममा तायार
गरेको छ । पा�लकाको लािग ख�रद गरेको ज�तापाताको �ा� नमूना अनुसारकै गुण�तर परी�ण गरी ख�रद काय�लाई
व�वसनीय वनाउनु पद�छ ।

२१ ५ २०७८-३-२५ सव क�ट�या�टबाट काय� गराएको : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ ( १० ) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले यस वष� � २३३८९६५ लागत अनुमानको काम मधुनगर कृिष �संचाई
िडप वो�र� उपभो�ा सिमितबाट िडप वो�र�को काम आफै गन� गरी गाँउपा�लकाबाट � २१२०००० िविनयोजन भई िमित २०७७/१०/१९ मा स�झौता
भएकोमा िनमा�ण �यावसायी जगद�बा िड� �ल� क�पनी / चौधरी वो�र� सेवा जे.भी. बाट काम गराएको दे�खयो । गाँउपा�लकाले यसरी िनमा�ण �यावसायीबाट कम
मू�यमा काम गराई उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएको िनमा�ण �यवसायीको � २१८३७३७ को कर िवजक पेश गरेको छ । उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय�
वापत � २०८४१३८ को काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको छ । यसरी उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने गरी स�झौता भएको काय� िनमा�ण �यवसायीबाट
स�प� गराउने काय�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

२२ ५ २०७८-३-३० ननफाईलर २,१८३,७३७.५१
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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 गाँउपा�लकाबाट जगद�बा िड� �ल� क�पनी / चौधरी वो�र� सेवा जे.भी.लाई
कर िबजक नं. १५ पान नं. ६१४१७८५१९ बाट कर यो�य आय � ६९५२७० को मू.अ.कर � ९०३८५.१० समेत � २१८३७३७.५१ भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म पिन जे.भी. ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

२३ जिटल संरचनाको िनमा�ण : 

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

रोलर डोजर �ेडर िवटुिमन िड��ट� �यटुर िवटुिमन �वाईलर ज�ता हेभी मेसीनह� �योग गन� सिकने �यव�था छैन । नगरपा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर
सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत
उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु
ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :-
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भौ.नं / िमित उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी रकम

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

३-२०७८/३/१३ िशव म��दर �जण�दार उ.स. ५ ९९७६०६

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

२३-२०७८/३/२१ ज�िहया मदरसा भवन िन.उ.स. २ २४१६४११

२६-२०७८/३/२२ मदरसा अिहले सु�त फैजे गौ�सयन �ा.िब. ५ २४४१०५४

२५-२०७८/३/२२ जनजागृती मा.िब. भवन िन.उ.स. २ २४९६६८१

३८-२०७८/३/२४ नेपाल तारा मा.िब. २ २९४८१४८

३४-२०७८/३/२४ दधुधारी बाबाधाम सामुदाियक भवन िन.उ.स. २ २४७०२४०

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म

२-२०७८/३/२२ िशव म��दर िन. उ.स. १ ९९९१९७

ज�मा रकम १४७६९३३७

२४ उपभो�ा सिमितबाट काय�

२४.१ १९७ २०७८-३-२५ बीजक भ�दा बढी मू�यांकन– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल, भपा�इ र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा
समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । उपभो�ाले यसरी पेश गरेका
वील भपाईले उपभो�ाको वा�तिवक खच�लाई देखाउँछ । पा�लकाले आर.�स.�स. को लािग फलामे ड�डी का�ने, मो�ने, न�सा
अनुसारका ठाउँमा रा�ने काय�को दर िव�लेषण अनुसार फलामे ड�डीको �ित केजी �. ११३.९२ राखेको छ । देहाय
अनुसारका उपभो�ा सिमितह� मदरसा अिहले सु�त नुरी गुलौली बाउ�ड� ी िनमा�ण उपभो�ा सिमितह�लाईले पेश गरेको
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िवजक अनुसार फलामे ड�डीको प�रमाण ५३० केजी भएकोमा ड�डी मू�यांकन गदा� ख�रद भ�दा ११०.८७ केजी गरेकोले �.

११३.९२ को दरले �. १२६३०.३१ थप �ययभार पारेको पाइयो । ख�रद प�रमाण अनुसार नै नापी ह�ने गरी त�काल सुधार ह�नु
पद�छ ।

२४.२ 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 भवन, क�भट�,
सडक कालोप�े 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

७१–२०७८।१।१९ भजन भवन िनमा�ण भवन ३३१३७१.१६

११७–२०७८।२।२३ सामुदाियक भवन भवन ४९४२२१.

१४४–२०७८।३।२ खजहनी धम�शाला भवन ९९२५३७.६४

२०८–२०७८।३।१६ हाल आवादी क�भट� क�भट� ६९४९५३

२६४–२०७८।३।२२ िमहलवार सामुदाियक भवन भवन ७७२००५.५८

२७०–२०७८।३।२३ मधुनगर सामुदाियक भवन भवन १३२२८०२.०७

२४.३ 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 । ती �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�मा �योग भएका �समे�ट िग�ी, ढंुगा, ड�डी र बालुवाको परी�ण गराउनु
पन�मा गराएको छैन । यसले गुण�तर परी�णलाई काया�लयले �ाथिमकतामा नराखेको �प� ह��छ । गुण�तर परी�ण वेगर गरेको
काम िदगोपना र िव�वसनीय नह�ने भएकोले यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।
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भौ.नं. िमित उपभो�ा सिमित कामको �कृित खुद भु�ानी

१४–२०७७।११।१ परेनी गाउँिभ� िप�स�स ढलान सडक ढलान ३१४८४७

२२–२०७७।१२।१० जनता आ.िव. पखा�ल िनमा�ण भवन ९९५९४९

२३–२०७७।१२।१० प�थरदेइया अधुरो पीसीसी सडक ढलान ९९६०२१

,, ठाकुरापुर गाउँिभ� पीसीसी सडक ढलान ३९८८२१

२६–२०७७।१२।१९ �रयाजको घरस�म पीसीसी सडक ढलान ३९८२९०

२८–२०७७।१२।१९ लालपुर द�लत व�तीमा सडक पीसीसी सडक ढलान ४९९२९३

३४–२०७७।१२।२४ मगरघटा गाउँमा पीसीसी सडक ढलान ३९५६९३

३८–२०७७।३।२६ िपपरी वडा काया�लयदे�ख पीसीसी सडक ढलान ३९३३७८

४९–२०७८।१।८ देउपुरा चार ग�ी पीसीसी सडक ढलान ६८४७४७

५१–२०७८।१।८ मह�वावारी गाउँमा पीसीसी सडक ढलान ६९५६१२

५२–२०७८।१।८ गुगौली पीसीसी ढलान सडक ढलान ४९४२९६

२३५–२०७८।३।२७ जलैिहया गाउँमा पीसीसी सडक ढलान ६९६७०६

२९५–२०७८।३।२५ मधुनगर द�लतव�तीमा पीसीसी सडक ढलान १३७८२५३

२५ सोधभना�ः 
सोधभना�ः गाउँपा�लकाले आ�त�रक �ोतबाट तलब भता िदने गरी िनय�ु गरेका देहायका बालिबकास कम�चारीह�लाई संिघय सशत� चालुको भौ नं १५१।
२०७८।२।३ बाट � ४९७५० तलब भता भु�ानी िदएका देहायका बालिबकास के��लाई िदएको िनकासा रकम सोधभना� ह�नुपन� � ४९७५०

४९,७५०
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भौ नं बालिबकास के�� रकम

१ आन�द बा िब के १२७५०

२ िदप�योती बा िब के १२६२५

३ मधनगरा बा िब के १२०००

४ समयमाई बा िब के १२३७५

ज�मा अनुदान 49750

२६ िढलो राज�व दा�खला 
िढलो राज�व दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८(२) अनुसर आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन
वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला
गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लागउने र सो भ�दा िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लागाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन� गराउने उ�ेख छ।गाउँपा�लका अ�तग�त संचा�लत ७ वटा
वडा�ारा उठाउने राज�व अनलाइन माफ� त नभएर नगदी र�सदको �योग गरेको छ । यसरी स  �लन भएको राज�व �ावण र भा� मिहनाको राज�व संकलन
परी�ण गदा� िढला दा�खला भएको पाइयो । पा�लकाले सो स�ब�धमा छानिवन गरी राज�व असुली र दा�खला समयमै गनु�पन�मा जोड िदन ज�री दे�ख�छ ।
वडाका सिचवह�ले राज�व संकलन गरी िढला दा�खला गरेकोले िन�नानुसार राज�व दा�खलामा िढला गन� देहायका कम�चारीह�बाट िनयमानुअनुसार १०%

�याज असुल गरी बै� दा�खला गनु�पन� �

५७,८७४
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वडा नं कम�चारीको नाम िढला राज�व दा�खला रकम १०% �याज

1. बाल बहादरु थापा �े�ी ७६७१९ ७६७२

2. बाल बहादरु थापा �े�ी ५१०५२ ५१०५

3. राजे�� मौय� ४९४७४ ४९४७

4. सुरेश ब�याल १५६५१४ १५६५१

5. बाल बहादरु थापा �े�ी ८७३८४ ८७३८

6. बाल बहादरु थापा �े�ी ६७५६६ ६७५७

7. बाल बहादरु थापा �े�ी ९००४१ ९००४

ज�मा असुल ५७८७४

२७ �ो�साहन भ�ा 
�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, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ�
म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई
खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले कानून
नबनाई �ो�साहन भ�ा खच� गनु� िनयमसंगत नदे�खएको �

२,५८४,४२६

२८ काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ (३) मा कुनै िनमा�ण काम स�प� भइसकेपिछ �यसको जाँचबुझ गन�
�ािव�धकले स�प� िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ� िडजाइन वा �पेिशिफकेशन भए नभएको जाँच गरी साव�जिनक िनकाय सम� काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पद�छ
।
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भौ नं/िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम काय� स�प�
िमित

काय� स�प�न
रकम

१४२।२०७८।३।
१

पढे�रया गाउँपा�लका दे�ख गुगौली व�थ�� स�म सडक
कालोप�े

लु��बनी सां�कृितक एशो�सएसन
�ा �ल

२०७८।१।२८ ६५०९५४२

२५२।२०७८।३।
२२

महादेव डालपुर नयाँव�ती नौरांिगया कालोप�े िशवश�� क�सट��सन २०७८।३।२२ १३७९९२४

ज�मा रकम ४८८९४६६

२९ आ�त�रक लेखापरी�ण

२९.१ 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 ।

२९.२ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा : ��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाँच एवं आ�थ�क काय� �णाली
�भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गनु�पन� �यव�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 पा�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 ।

३० िवतरणमुखी काय��म
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३०.१ िवतरणमुखी काय��म – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा
�देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । यस
नगरपा�लकाको आ व २०७७।७८ को पँुजीगत बजेट शीष�कबाट वीउ िवजन िवतरण, खानेपानी पाइप, हे�डपाइप, कृिष औजार
िवतरण ज�ता काय��ममा खच� गरको पाइयो ।य�ता �कारका िवतरणमुखी काय��मबाट उ�पादक�व वृि� नह�ने, िवतरण भएका
साम�ीको सदपुयोग नह�ने ह� ँदा रा�यको �सिमत �ोत साधनबाट सव�साधारण जनताले लाभ �लन नस�ने ह� ँदा स�तो खच�
िनय��ण गनु� पद�छ । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन्
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भौ.नं. र िमित काय��म रकम

६१–२०७८।१।१४ �यालो टूवेल ९ वटा २८४७९९

७०–२०७८।१।१९ �यालो टूवेल ९ वटा २८५२८५

७४–२०७८।१।२७ �यालो टूवेल जडान २९४७९४

१३३–२०७८।२।३० �यालो टूवेल ४९६९२४

१३७–२०७८।३।१ �यालो टूवेल १३०८९८

१५२–२०७८।३।५ ,, ४९७७०२

१८९–२०७८।३।१४ ,, २२६७६०

१८०–२०७८।३।१३ ,, १८८८८२

१९६–२०७८।३।१५ ,, १४७८७९

२०७–२०७८।३।१६ ,, ४७८८६६

२३४–२०७८।३।२० ,, ६८७११

२३१–२०७८।३।२० ,, ९६००१

२३६–२०७८।३।२१ ,, १४६४६१

गापा चालु

१४२–२०७७।९।४ लोक सां�कृितक पय�टन तथा खेलकुद मेला १९७०००

१११–२०७७।८।२१ औष�ध उपचार खच� सहयोग ८ जना १३००००
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११२–२०७७।८।२१ फरक �मता भएकाह�लाई लि�त काय��म ९८३५०

१५६–२०७७।९।२३ �ये� नाग�रक घरभेट काय��म ९९२००

७५७–२०७८।२४ ि�वेणी मेला ५००००

३०.२ ७ २०७७-१०-२२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� खच�
पुि� गन� बील, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था छ । िशव म��दर भौितक िनमा�ण काय�को लािग �.

५००००।– भु�ानी िदएकोमा सो रकमको वील भपा�इ पेश नभएको �.

५०,०००

३०.३ �धानम��ी रोजगार काय��म काय��म अ�तग�त कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना स�ालन गन�
कुल िनकासा �ा� �. ६३ लाख म�येबाट बाटो िनमा�ण, नाली िनमा�ण र कूलो तथा नाली िनमा�ण र मत�त स�भार गन� काय�मा
साम�ी ख�रद तथा ढुवानी र क��ट�जे�सी खच� बाहेक �िमक �यालामा �. ५९६४६११।– खच� भएको दे�ख�छ । रोजगार
काय��ममा आव� ह�नको लािग १६६ जनाले िनवेदन िदएकामा ज�मा १६५ जना छनोट भएको �ितवेदन गाँउपा�लकाले तयार
गरेको छ । पा�लकका ७ वटा वडा म�ये ७ वटा वडामा यो काय��म संचालन भएको जानकारी गाँउपा�लकाले िदएको छ । ७
वटा वडामा स�ा�लत काय��ममा १६५ जनालाई दिैनक ५१७ को दरले अ�धकतम ७० िदन दे�ख �यूनतम ४४ ि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 ।

३१ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय 

असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र
आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िवगत र यो वष� ब�दोब�त गरेको आ�त�रक आय ठे�कामा देहायअनुसार
�यवसाियबाट गत िवगत वष�को आय असुल गन� बाँक� रहेकोले आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८(२) अनुसार �याज/हजा�ना
समेत असुल गनु�पन� �

११,९७५,४१२.५
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�.स. ठे�काको िववरण ठेकेदारको नाम ठे�का रकम असु�ल ह�न बाँक� २५% �याज ज�मा असुल

१ िव�व खोला �ी लोकेश बहादरु थापा 1836000 1571000 392750 1963750

२ िचराई खोला �ी लोकेश बहादरु थापा 4455000

३ गुगौली गाउँको प��चम पोखरी �ी मान बहादरु घित�मगर 150000 120000 30000 150000

४ जल�िहया ताल �ी ई��तखार िमयाँ 101500 81200 20300 101500

५ उकठहवाको प��चम पोखरी �ी घुरैसैते भर 76000 60800 15200 76000

६ जमकुडवा ताल �ी असगर अ�ल दज� 502200 401760 100440 502200

७ मुरदहवा ताल �ी भोिवलाल उपा�याय 500000 400000 100000 500000

८ महदेइया गडहा �ी मुकेश चौधरी 10100 8080 2020 10100

९ व�जरनगर गडहा �ी असगर अ�ल दज� 4000 3000 750 3750

१० मिहलवार गडहा �ी जरा�र आलम मुसलमान 27000 22500 5625 28125

११ शंकरपुर ताल �ी सेराज अहमद 3050000 1830000 457500 2287500

१२ बघमरी गाउँप��चम पोखरी �ी िवजय बहादरु चौधरी 300600 100200 25050 125250

१३ बघमरी गाउँप��चम पोखरी �ी जैसराम अिहर 201000 134000 33500 167500

१४ बघमरवा उ�र पोखरी �ी ओम �कास कोरी 330000 220000 55000 275000

१५ बनगाई उ�र गडहा �ी स�बीर अहमद 11700 7800 1950 9750

१६ बघमरी पुब� गडहा �ी सुरे�� �साद चौधरी 55500 37000 9250 46250
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१७ सोनही ताल �ी ईजहार खाँ 315000 210000 52500 262500

१८ ठकुरापुर गडहा �ी गु��साद पासी 12000 8000 2000 10000

१९ फरेना उ�र गडहा �ी राम �साद कुम� 55551 37034 9258.5 46292.5

२० ब�ौर उजा� ताल �ी िभम वहादरु भुजेल 1050650 700433 175108.25 875541.25

२१ ब�ौर ताल �ी शाकल शाह 1500000 500000 125000 625000

२२ �ससवा भरा� ताल �ी बाबुराम बरई 51500 34333 8583.25 42916.25

२३ जोिगिनया पोखरी �ी सिमम मुसलमान 650000 477750 119437.5 597187.5

२४ पड�रया ताल �ी ईना�ल दज� 251000 200800 50200 251000

२५ िवसवा खोला �ी हेमलता चौधरी अजय क�सट��सन 4363595 1904595 476148.75 2380743.75

२६ सु�खा खोला �ी हेमलता चौधरी अजय क�सट��सन 1169045 510045 127511.25 637556.25

ज�मा 21028941 9580330 2395082.5 11975412.5

३२ आ�त�रक आय

३२.१ पा�लकाले ढंुगा िग�ी बालुवा िब��मा �याट संकलन गरी �थानीय तहले राज�व िशष�क ३३३१७ (बेदता�वालले संकलन गरी
दा�खला गन�) मा दा�खला गन�पन�मा सबै �कारका ठे�का तथा परामश�मा ला�े मू अ कर दा�खला गन� राज�व िशष�क ३३३१४
मा दा�खला गरेकोले देहायका फम� र िनमा�ण �यावसायीले बेदता�वालले संकलन ग�र दा�खला गने राज�व िशष�क ३३३१४ मा नै
दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

८०३,४००
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ठे�का नं ठे�का लागेको खोला िनमा�ण �यावसायीको नाम कबोल अक �याट

04 BRM/77-78 सु�खा खोला िशवम िव�डस� ६१८०००० ८०३४००

३२.२ 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 खच� िशष�क फम� वा स�लायस�को नाम रकम

131 09.02 इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद दाजुभाइ ट� ेडस� 472905

६१९ ०३।०९ इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद िशवराज क��यूटर ए�ड इले�ट� ोिनक स�लायस� 313349

५०६ ०२।०५ इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद ए के म�टी ट� ेडस� ए�ड स�लायस� 322909

६२१ ०३।०९ इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद आइसा आरती िनमा�ण सेवा 498922

६२० ०३।०९ इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद सुिवधा स�लायस� 170962

६५१ ०३।१३ इले�ट� ोिनक उपकरण ख�रद ि��ल आइ �ा ली 480000

ज�मा 2259047

३३ आ�त�रक आय तफ�

३३.१ आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण
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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

४३४००१३९४.७३ १०६८२०८४६.४६ २४.६१

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 ।

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

संिगत, �थयटर, मनोर�न, �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।
७८ मा पा�लकाले यस शीष�कमा �. ५५०० कर उठाउने ल�य राखेकोमा कुनै पिन कर संकलन गरेको पाईएन । यस
पा�लकाको �े� िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

�यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय
गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत �. ९
लाख कर संकलन गन� ल�य राखेकोमा � १ लाख ७० हजार मा� असुल गरेको छ । पा�लकाको �े�िभ� रहेका
�यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था
छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ�
�याउनु पद�छ ।

३३.३ राज�व अिभलेख : काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको
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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 ।

३३.४ 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 �. १० करोड ३२ लाख ६७ हजार �ा�
ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �. १० करोड ६८ लाख २१ हजार अथा�त अनुमान भ�दा ३.४४ �ितशत
बढी आय �ा� गरेको छ ।

३३.५ 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 ।
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�स.नं. आ�दानी शीष�क अनुमान यस मिहना स�मको
आ�दानी

असुली
�ितशत

१ स�प�ी बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर ० ३२५३५७६

२ एक�कृत स�पती कर २५००००० २८९३३४५ ११५.७३

३ भुिमकर/मालपोत १५०००० ० ०.००

४ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ० ५१९५३३२

५ घरवहाल कर ९९००० ९१५४०.९५ ९२.४७

६ वहाल िवटौरी कर १०००००० ४७७६२४५.७६ ४७७.६२

७ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ९६८२०४४० ९३४१५८६९.४९ ९६.४८

८ बाँडफाँड भइ �ा� ह�ने अ�त:शु�क २६५०५०० ० ०.००

९ अ�य मनोर�न कर ५५०० ० ०.००

१० कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा
ला�े कर

८२५०० ० ०.००

११ अ�य कर ७१५०० ० ०.००

१२ बाँडफाँड भई �ा� वन रोय�टी ० ३३५५५७४.७४

१३ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा�
ह�ने आय

० १७११७४५८

१४ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी १४६५८६३० ० ०.००
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१५ पय�टन शु�क ५५०० ० ०.००

१६ अ�य िब��बाट �ा� रकम २००००० ० ०.००

१७ �याियक द�तुर २२००० १८११० ८२.३२

१८ िश�ा �े�को आ�दानी ११००० १०३१५० ९३७.७३

१९ परी�ा शु�क २२००० १८८०० ८५.४५

२० अ�य �शासिनक सेवा शु�क १०५५०० ५७७८४८ ५४७.७२

२१ न�सापास द�तुर २२०००० ३९००० १७.७३

२२ �सफा�रश द�तुर १०००००० १६०५०४७ १६०.५०

२३ �यि�गत घटना दता� द�तुर २२०००० २४११७१ १०९.६२

२४ नाता �मािणत द�तुर ० ५१८००

२५ अ�य द�तुर ६८३००० १९६२०६ २८.७३

२६ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ९००००० १७३८०० १९.३१

२७ अ�य �े�को आय ५०००००० ४०००० ०.८०

२८ अ�य राज�व २५११००० ८२५३४० ३२.८७

२९ बे�जू ५३३०००० १०३५७७१.२५ १९.४३

ज�मा १३४२६८०७० १३५०२४९८५ १००.५६

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
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अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

३४ अनुगमन तथा स�परी�ण
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� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण को लािग �
५५०४६२०५.३१ पेश भएको 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)

११२८५०००० ५५०४६२०५.३१ - -

३५ अ�याव�धक बे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ । (�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�याव�धक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)


