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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(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 हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था 
छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षबाट र्वश्लेषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा 
परु् र्ाउन ु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको 
पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र 
उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, 
र्ोजना प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका 
खाका िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा 
अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, 

सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, 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 फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा 
भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरूमा सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर 
आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन  कार्म हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि 
भइा लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको 
कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा 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, बागमिी प्रदेश 

(बबरमहल ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६५८                                                                                      तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

तलख ुिामाकोशी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
रामेछाप । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले िहाँ पातलकाको 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 २०७७ 
आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिाको पूणा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड १७ लाख ४० हजार बेरुजू देर्खएको छ। कार्ाालर्ले पेश गरेको प्रतिर्क्रर्ामा फछार्ौट नभई बाकँी बेरुज ुमध्रे् असलु 
गनुापने रू.७१ लाख १० हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.१ करोड ५ लाख २२ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.२ करोड २ लाख ६० हजार र 
म्र्ाद नाघकेो पेश्की रू.३८ लाख ४९ लाख हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्म रु.४ करोड ६८ लाख ८४ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा 
वक्र्ौिाको लेखापरीक्षण एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.१३ करोड ९२ लाख ६० हजार रहेको छ । 
गाउँपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स 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 हनुे 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 हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, गाउँपातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि गाउँपातलकाको 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 नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

 

 

 

 

          (तरलोिन आिार्ा) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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तलख ुिामाकोशी गाउँपातलका, रामेछाप  
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारम्भिक बेरुज ु प्रम्िम्ियाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असुल गर्ुुपर्े 

म्र्यम्मि गर्ुुपर् े पेस्की 

दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम अम्र्यम्मि 

 िएको 

प्रमाण  कागजाि  

पेश  र्िएको 

राजस्व लगि 

 म्जभमेवारी  र्सारेको 

सोधिर्ाु  

र्म्लएको 

जभमा 

 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

52 108 41740 0 0 0 52 108 41740 7110 20260 10522 0 0 30781 3849 

                                      
अद्यावम्धक बेरुज ूम्स्िम्ि 

२०७७।७८  

                                                                    (रु. हजारमा) 

म्जल्ला स्िार्ीय िह २०७५।७५ सभमको 

 बााँकी 

समायोजर् यो वरु्को  

फर्छ्यौट 

बााँकी 

 बेरुजू 

२०७६।७७ को 

लेखापरीक्षणबाट  
कायम बेरुज ु

यो वरु्को बेरुज ु कुल बेरुजु  

बााँकी 

रामेछाप म्लख ुिामाकोशी गाउाँपाम्लका 46884  0 46884 50636 41740 १३९२६० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �लखु तामाकोशी गाउँपा�लका, रामेछाप , �लखु गाउँपा�लका , रामेछाप

काया�लय �मुख Navin kumar sah २०७८-१०-१८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख स�देश िघिमरे २०७६-१०-१

बे�जु रकम ४१,७४०,२५३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ८,६३,३९,८९२.३४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,०३,९८,८१० चालु खच� २६,७३,५९,९०७.८

�देश सरकारबाट अनुदान २,९३,६६,००० पँूजीगत खच� ६,९०,९८,७०२

राज�व बाँडफाँट ९,६९,३२,१३१.२९ िव�ीय/अ�य �यव�था ११,१६,१८,७४१

आ�त�रक आय २०,३२,२२५

अ�य आय ७,५९,१५,१००

कुल आय ५३,४६,४४,२६६.२९ कुल खच� ४४,८०,७७,३५०.८

बाँक� मौ�दात १७,२९,०६,८०७.८३
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय

नाम काया�रत अव�ध बे�जू रकम
दे�ख स�म

काया�लय �मुख �.�.अ. �ी धने�� भूजेल २०७७।०४।०१ २०७७।०७।२� 41740253

िन.�.�.अ.�ी पदम �.

अ�धकारी

२०७७।०९।� २०७७।१२।१२

िन.�.�.अ.�ी जय �काश
राय

२०७�।०२।१ २०७�।०३।३१

लेखा �मुख ले.पा. �ी बम बहादरु िव.क. २०७७।०४।०१ २०७७।०९।०३

ले.स.पाचौ. �ी स�देश िघिमरे २०७७।०४।०१ २०७�।०३।३१

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 स�थागत गन� �थानीय सरकारको
स� चालन गन� सम� उ�े�य हा�सल गन� २०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र
सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व र पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । रामेछाप िज�ला ि�थत यस पा�लकाको वडा सं�या ७, पा�लका सभा सद�य ३७, जनसं�या २३ हजार १०९ जना र �े�फल १२४ वग� �कलो�मटर रहेकोछ ।

क)�थानीय सिचत कोष अ�थ�क वष� २०७७/०७� को �थानीय संिचत कोष आय �यय िहसाबको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ ।
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िववरण िट�पणी यसवष�को �.

बजटे आफैलगेरेको �ा�ी/भु�ानी ब�तुगत /सो�ै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी
(क+ख)

167358250.00 467428940.29 0.00 467428940.29

क.�ा�ी
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

167358250.00 458729166.29 0.00 458729166.29

1100 कर 11 92628250.00 96932131.29 0.00 96932131.29

1300 अनुदान 61456000.00 359764810.00 0.00 359764810.00

संघीय सरकार 12 32090000.00 330398810.00 0.00 330398810.00

�देश सरकार 12 29366000.00 29366000.00 0.00 29366000.00

१४०० अ�य

राज�व

11 13274000.00 2032225.00 0.00 2032225.00

ख. अ�य �ा�ी 0.00 8699774.00 0.00 8699774.00

िवतरण गन�
वाँक� राज�व

0.00 0.00 0.00 0.00

कोषह� 0.00 8510774.00 0.00 8510774.00

धरौटी 0.00 189000.00 0.00 189000.00

भु�ानी
(ग+घ)

543505079.80 346568073.80 0.00 346568073.80

ग. भु�ानी
(संिचत
कोषबाट)

543505079.80 336458609.80 0.00 336458609.80

21000

पा�र�िमक/

सुिवधा

18 177331000.00 160245498.40 0.00 160245498.40

22000

मालसामान तथा

सेवाको उपयोग

18 108811786.00 79094644.25 0.00 79094644.25

25000 सहायता 18 1236000.00 936000.00 0.00 936000.00

2६000 अनुदान 18 0.00 0.00 0.00 0.00



https://nams.oag.gov.np5 of 60

िववरण िट�पणी यसवष�को �.

बजटे आफैलगेरेको �ा�ी/भु�ानी ब�तुगत /सो�ै

भु�ानी

ज�मा

27000

सामा�जक सुर�ा
18 3950000.00 3945971.35 0.00 3945971.35

28000 अ�य

खच�

18 23162293.80 23137793.80 0.00 23137793.80

31000 गैर

िव��य स�पती/

पूँ�जगत खच�

18 229014000.00 69098702.00 0.00 69098702.00

घ. अ�य भु�ानी 0.00 10109464.00 0.00 10109464.00

कोषह� 7099919.00 0.00 7099919.00

धरौटी 3009545.00 0.00 3009545.00

क�ी रकम

दा�खला गन� बाँक�

0.00 0.00 0.00

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

-376146829.80 120860866.49 0.00 120860866.49

च. गत वष�को

�ज�मेवारी रकम

(अ.�या धरौटी

समेत)

0.00 86339892.34 0.00 86339892.34

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ+च)

-376146829.80 207200758.83 0.00 207200758.83

सु�मा
समावेश
नभएको खच�

34293951.00 0.00 34293951.00

बैक तथा नगद
बाँक�

24 172906807.83 0.00 172906807.83

ख)कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय तथा �देश लेखा ईकाइ काया�लयबाट �स�यास माफ� त स�ब��धतलाई सो�ै भु�ानी ह�ने तथा सु�मा समावेश नह�ने कारोबारह�
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शीष�क वािष�कबजेट िनकासा खच� खच�म�येपे�क�
�देश
पूवा�धार
िवकास
काय��म

14300000.00 13573206.00 13573206.00 00.00

�थानीय
पूवा�धार
सा�ेदारी
काय��म

3200000.00 2144166.00 2144166.00 00.00

सामा�जक
सूर�ा
काय��म

75840000.00 51497954.00 51497954.00 00.00

एक�कृत
�वा��य
पूवा�धार
िवकास
काय��म

32330000.00 00.00 00.00 00.00

ज�मा�. 125670000.00 67215326.00 67215326.00 00.00

उि�लिखत आ�थ�क कारोबारकोलेखापर��ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८ अनसुार नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन�
स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा र�ह काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म लगायतका कागजात
तथा आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र �यव�थापन ��त�न�ध�व प� समेतलाई आधार मानी लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय
नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मखु स�हतका पदा�धकार�ह�सँग �म�त
२०७८।०६।२० मा छलफल स�प� ग�र कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् ।

लेखापर��णबाट औ�यप�चात पा�लकाले सशत� अनदुानको बचत रकम �. ३४०५९४६५ स�बि�धत खातामा दािखला गरेको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पा�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 पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छन्
• सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को संिचतकोषको �ा�ी तफ�  �.२६०५७४५५७।१५ दे�खएकोमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत आ�थ�क
िववरण अनुसार संघ तथा �देश अनुदान �.३५९७६४८१०, बाँडफाँडबाट �ा� रकम �.९६९३२१३१।२९ र आ�त�रक आ�दानी �.२०३२२२५ समेत
�.४५८७२९१६६।२९ ह�ने दे�ख�छ । जसअनुसार पा�लकाको सु� तथा अ�य �माणीत आ�थ�क िववरण अनुसार �.१९८१५४४६०९।१४ िहसाब फरक दे�ख�छ ।
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• पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ मा अ�य �ा�ी तथा भु�ानीतफ�  शु�य देखाएकोमा पा�लकाबाट �ा� �मािणत आ�थ�क िववरणअनुसार �कोप �यव�थापन कोषहमा
�.८५१०७७४ र धरौटीतफ�  �.१८९००० समेत �.८६९९७७४ ह�ने तथा भु�ानी तफ�  �.१०१०९४६४ समावेश गरी िहसाब समायोजन ग�रएको छ ।
• पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२को संिचतकोषको भु�ानीतफ�  �.३३२५९०९३१।६० मा� दे�खएकोमा उ� रकममा सु�भ�दा बािहरबाट भएको �.३४२९३९५१
समायोजन गदा� कुल खच� �.३६६८८४८८२।६० ह�ने दे�ख�छ ।
• कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय रामेछापको �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार सामा�जक सूर�ामा �.५१४९७९५४ मा� �ा� भएकोमा पा�लकाले
�.८४३८१४९५ खच� गरेकोले िनकासा �ा� भ�दा �.२७२७३७६३ बढी खच� भएको छ । बढी खच� भएको रकम पा�लकाको समानीकरण अनुदान तथा आ�त�रक
�ोततफ�  खच� बढी मौ�दात घटेको दे�ख�छ ।
• पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ को अनूसूची २४ मा बैक बाँक� �.३५५५५५३४।२५ देखाएकोमा उ� रकममा आ�दानीबाँ�न छुट रकम �. १९८१५४४६०९।१४ र
अफलाईन भौचरबाट खच� भएको रकम �. ३४२९३९५१ समायोजन गदा� खुद बैक बाँक� �.१७२९०६८०७।८३ कायम ह�ने दे�ख�छ ।
• पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क िववरण तथा ब�क �टेटमे�ट अनुसार पा�लकाको यथाथ� बाँक� मौ�दात �.१७२३७१७६४।९० रहेकोमा सु�मा समावेश नभएका सबै
िहसाबह� समायोजन गदा� �.१७२९०६८०७।८३ रहेको छ । जसअनुसार पा�लकाले तयार गरेको एक�कृत आ�थ�क िववरण र सु�को अ�थ�क िववरण �.५३५०४२।
९३ ले फरक दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले �ोतगत �ा�ी तथा खच�को िहसाब िववरण अ�याव�धक तथा िहसाबको थयाथ�ता यिकन गनु�पद�छ ।
• पा�लकाले सशत� तथा अ�य अनुदान अ�तरगत आ�थ�क वष�को अ�तस�म खच� नभई बाँक� रहेको रकम संघीय सशत�को �.३१५७६०१०, �देश सशत�को
�.२३७८४५५ र �देश िवशेष अनुदानको �.१०५००० समेत �.३४०५९४६५ िफता� गन� बाँक� दे�खएको छ ।
• �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 पिन खच� रहेको पाईयो ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन।
• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वारा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा
�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचाको पुण� �योग गरी �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह�
तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३ खच� िव�लेषण 
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पा�लकाको िव�ीय �ितवेदन अनुसार यस बष� आ�त�रक �ोतबाट �.२०३२२२५, बाँडफाँड �.९६९३२१३१ र अनुदानबाट �.३५९७६४८१० समेत पा�लकाको
संिचतकोषको यस वष�को आ�दानी �.४५८७२९१६६ भएकोमा यस वष� पा�लकाले चालुतफ�  �.२६७३५९९०८ र पँू�जगततफ�  �.१०३३९२६५३ समेत
�.३७०७५२५५६१ खच� गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएका �यहोराह� देहायअनुसार रहेका छन् –

• पा�लकाको कुल आ�दानीको तुलनामा बाँडफाड २१।१३ �ितशत, आ�त�रक �ोत ०।४४ �ितशत र अ�य अनुदानको िह�सा ७८।४३ �ितशत रहेको छ ।
• पा�लकाको यस बष�को कुल बजेट खच�को तुलनामा चालुतफ�  ७२।११ �ितशत र पँुजीगततफ�  २७।८९ �ितशत रहेको छ ।
• कुल चालुखच�म�ये पा�र�िमक तथा सुिवधा लगायतमा �. ५९५५७५४० अथा�त आ�त�रक आयको तुलनामा २८३०।६७ �ितशत बढी रहेको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाको आ�त�रक आयभ�दा अ�धक रकम �शासिनक �योजनमा खच� भएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आयको दायारा फरािकलो बनाउने तथा
�शासिनक खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । �यसैगरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा
प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदनिभ� �थानीय तह �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाको उपा�य� �ी दीप िशखा
�यौपाने दहालले २०७७।०६।१८ गते �.६२ करोड ३५ लाख ५० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७६।०६।१९ मा पा�रत भएको िमित २०७७।०६।२०
मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र
अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । पा�लकाले �े�गत िशष�क अनुसार खच�
गरेको अिभलेख नराखेको कारणले �े�गत खच�को िववरण �ा� गन� सिकएन । तसथ� �े�गत खच� िशष�क अनुसार �े�ता तथा कारोबारको िहसाब अ�याव�धक
गरीनुपद�छ ।

६ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��मको िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत
खच�को ��थित देहायबमो�जम छ ।
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�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

१ पा�लका पु�जगत 49813 0 0 49813 49313

२ �देश पु�जगत 13012 0 0 13012 13012

३ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी 2144 0 0 2144 2144

४ �देश पूवा�धार िवकास 13573 0 0 13573 13573

कूल खच�: 78542 0 0 78542 78042

खच� �ितशत 100 0 0 100 99.36

उपयु�� िववरण अनुसार पा�लकाले ते�ो चौमा�सकमा कुल बजेट खच�को सत�ितशत खच� गरेको छ । जसम�ये असार मिहनामा मा� ९९।३६ �ितशत खच� गरेको छ ।
आ�थ�क वष�को अ�तमा काम गराउँदा कामको गुण�तरका साथै भु�ानी स�तुलनमा समेत असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प समयमै काय� गराउने
�यव�था िमलाई आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७ िफता� गन� बाक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा संघ तथा �देश सरकारबाट �थानीय तहलाई सशत� अनुदान अ�तरगत ह�ता�तरण
भएको रकम आ�थ�क वष�िभ� खच� ह�न नसिक बचत रहेमा स�ब��धत संिचतकोष िफता� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकालाई देहायका िशष�कह�मा िन�नानुसार
�.२१९०६९८१० बजेट िनकासा �ा� भएकोमा लेखापरी�ण पा�लकाले �.१८५०१०३४५ खच� गरी �.३४०५९४६५ बचत रहेको दे�खयो । बचत रकम िमित
२०७८।०७।१० गते िफता� गरेको छ । बचत रकम तोक�एको समिभ� िफता� गनु�पद�छ ।
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िशष�क िनकासा �ा� खच� बचत

नेपाल सरकार शशत� अनुदान १९९६८७८१० १६८१११८०० ३१५७६०१०

�देश सरकार शशत� १५८८२००० १३५०३५४५ २३७८४५५

सामा�जक सुर�ा काय��म ३५००००० ३३९५००० १०५०००

ज�मा २१९०६९८१० १८५०१०३४५ ३४०५९४६५

८ 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�लका यस वष�को खच� तथा आ�दानीका कारोबार तथा कोषह�को
आ�त�रक लेखापरी�ण भएको पाईएन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम स�पूण� आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
�भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

९ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• 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�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
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• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको काय��म गत तथा एक�कृत �गित तयार
गरेको पाईएन।
• योजनाह�को क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �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 ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४, को िनयम ९७ अनुसार उपभोक�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायबाट भएको काय�को भु�ानी समुदायको ब�क खातामा ज�मा
ह�ने गरी िदनुपन�मा कितपय योजनामा उपभो�ा सिमितको अ�य�को नामा चेक जारी गरेको पाईयो ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण नह�ने काया�लय भवन मम�त लगायतका सरकारी
संरचना उपभो�ा सिमितबाट गराएको पाईयो।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• �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 रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• 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 पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
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• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर सिहतको ते�रज बनाई काया�लय �मुख तथा िनजले तोकेको
कम�चारीबाट �माणीत तथा भु�ानी भएको छाप लागाउने गरेको पाईएन ।
• कितपय गो�वरा भौचर लगायतका कागजातह� काया�लय �मुखबाट �माणीत भएको पाईएन् ।
• 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 पाईएन।
• उपभो�ा सिमितले खच� िववरण साव�जिनक गन� तथा सोको िववरण खुलाई माईनुट गन� गरेको पाईएन ।
• योजना अनुगमन सिमितले अनुगमन फारमा उ�ेख भएका िववरणह� भन� तथा भु�ानीका लािग �सफा�रस गदा� िववरण भन� र अव�था खुलाउने गरेको पाईए ।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
• शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�. ९४३५३२७ खच� लेखेको पाईयो ।
• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका
पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ
बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१० अफलाईन भौचर 
नेपालसरकाले �थानीत तहको संिचतकोष �यव�थापन तथा खच� लेखांकनका लािग अिनवाय� �पमा सु�को �योग गन�पन� तथा सू�भ�दा बािहरबाट खच� लेखांकन गन�
नह�ने भनी प�रप� जारी गरेको छ । तर पा�लकाले देहायका कारोबारह� सु�मा अनलाई लेखांकन नगरी �यानुअल िब�धबाट गो�वरा भोचर उठाई चेक जारी गरी खच�
गरेको पाईयो । जसकाकारण पा�लकाको यथाथ� खच� तथा सु�बाट दे�खएको खच� रकम समेत फरक ह�ने तथा कारोबारको यथाथ�तामा समेत एिकन गन� सिकने अव�था
रहेने । तसथ� पा�लकाले तयर गरेको �यानुअल बैक नगदी िकताबमा दे�खएका सु�भ�दा बािहरबाट खच� लेखांकन गरीएका भौचरह� देहायअनुसार रहेका छन् ।
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भौ.नं खच� ग�रएकन िशष�क तथा �यहोरा भू�ािन �.

संघीय सरकार सशत�तफ�

१०।०७८।३।३१ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत ४ वटा िव�ालयह�लाई िनकासा 4400000

क��टनजे�सीफ�

१।०७८।३।२२ सुचना �काशन खच� 473072

२।०७८।०३।३१ िविवध खच� 260000

३।०७८।०३।३१ िविवध खच� 300000

९।०७८।०३।३१ हेलीफोनको अ�तर��या काय��म खच� 275295

िविवधतफ�

१।०७७।०६।२९ पैरे खोला आर पिहरो रोकथाम उपभो�ा सिमित 10330121

११ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� 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� १४ र यो बष� थप भएको २५ गरी कुल ३९ िववाद दता� भएकोमा ९ वटा मा� फ��यौट भई ३० वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१२ ढंुगाको �योग
साथै �थानीय �तरमा उपल�ध हुने ढंूगा लगायका �नमा�ण सामा�ीह�को �योग कले�सन गर� �योग गदा� क�ची सडकमा २ �कलो�मटर स�म ढुवानी समेत ��त घन �मटर
�.९९३।६० मा� पन� देिख�छ । पा�लकाबाट संचा�लत योजनाह�मा ढंुगाको �योग हुने गर� �नमा�ण काय� गदा� ��त घन�मटर �.१३०० को दरले ढंुगा ख�रद गन� गर�
लागत अनमुान तयार गर� उपभो�ा स�म�तसँग स�झौता गर�एको छ । तर उपभो�ा स�म�तले ढंुगा ख�रद गरेको नदेिखएको तथा �े�तामा संल�न फोटो अनसुार उपभो�ा
स�म�तले सडक �नमा�ण �थालको निजक तथा सडकमा रहेको च�ानह� �ेकर लगाई फोर� सोह� ढंुगा �योग गरेको देिख�छ । जसअनसुार उपभो�ा स�म�तलाई ढंुगाको काय�मा
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��त घन�मटर �. ३०६।४० का दरले बढ� भ�ुानी भएको देिख�छ । लेखापर��णको ला�ग नमनुा छनौट ग�रएको भौचरह�को पर��ण गदा� यस स�ब�धमा देिखएका
�यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् ।

१२.१ गोभौ ४१ िमित २०७८।०३।२३ बाट थापागाँउ सदगाँउ चच� मोड शंखरे�वरी सडक �तरो�ती उपभो�ा सिमितबाट २४८।४३
घनिमटर सो�ल� तथा ७० घनिमटर �यािवन जा�ल भन� समेत ३१८।४३ घनिमटर ढंुगाको काय� गरेको दे�ख�छ । तर सडक सो�ल�,

�यािवन लगायतको काय� आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन् । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार उपभो�ा सिमितले सडक
िनमा�ण �थालको न�जक तथा सडकमा रहेको च�ानह� �ेकर (उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल अनुसार तामे शैलु� िव�डस�को
�ेकर �योग गरेको कर िवजक रहेकोले) लगाई फोरी सोही ढंुगा �योग गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको
काय�मा �ित घनिमटर �.३०६।४० का दरले ३१८।४३ घनिमटरमा �.९७५६६।९५ बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको
कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट
असूल ह�नुपन� दे�खएको �

९७,५६७

१२.२ गो भौ ५६ िमित २०७८।०३।२३ बाट जगमाने खिप� थापागाउँ सडक �तरउ�ती उपभो�ा सिमितबाट ३१५ घनिमटर ढंुगा
सो�ल�को काय� गरेको दे�ख�छ । तर सडक सो�ल� काय�को आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो
अनुसार उपभो�ा सिमितले सडक िनमा�ण �थालको न�जक तथा सडकमा रहेको च�ानह� �ेकर (उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल
अनुसार तामे शैलु� िव�डस�को �ेकर �योग गरेको कर िवजक रहेकोले) लगाई फोरी सोही ढंुगा �योग गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार
उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित घनिमटर �.३०६।४० का दरले ३१५ घनिमटरमा �.९६,५१६ बढी भु�ानी भएको
दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम
उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �

९६,५१६

१२.३ गो भौ १६ िमित २०७८।०३।२२ बाट िछ�वा िनगाले मूलखक�  सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट ७०३.१३ घनिमटर सो�ल� तथा
१२४ घनिमटर �यािवन जा�ल भन� समेत ८२७।१३ घनिमटर ढंुगाको काय� गरेको दे�ख�छ । तर सडक सो�ल�, �यािवन लगायतको
काय� आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार उपभो�ा सिमितले सडक िनमा�ण �थलको न�जक
तथा सडकमा रहेको च�ानह� �ेकर (उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल अनुसार ६० घ�टा तामे शैलु� िव�डस�को �ेकर �योग
गरेको कर िवजक रहेकोले) लगाई फोरी सोही ढंुगा �योग गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित
घनिमटर �.३०६।४० का दरले ८२७।१३ घनिमटरमा �.२५३४३२।६३ बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी

२५३,४३३
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काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन�
दे�खएको �

१२.४ गो भौ ४५ िमित २०७८।०३।२३ बाट कोटगाँउ क�ेरी फोकुवेसी सडक सो�ल� उपभो�ा सिमितबाट २६७ घनिमटर ढंुगा सो�ल�को
काय� गरेको दे�ख�छ । तर सडक सो�ल�का आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार उपभो�ा
सिमितले सडक िनमा�ण �थालको न�जक तथा सडकमा रहेको ढंुगाह� �ा�टरबाट ढुवानी गरेको र �ेकर �योग भएको फोटो संल�
रहेको छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित घनिमटर �.३०६।४० का दरले २६७ घनिमटरमा �.८१८०८।
८० बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी
भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �

८१,८०९

१२.५ गो भौ ६७ िमित २०७८।०३।२३ बाट �गित चौर वेलोरी ढाँडे सडक मम�त उपभो�ा सिमितबाट ४००।०८ घनिमटर ढंुगा सो�ल�को
काय� गरेको दे�ख�छ । तर सडक सो�ल� काय�को आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार
उपभो�ा सिमितले सडक िनमा�ण �थलको न�जक तथा सडकमा रहेको च�ानह� �ेकर लगाई फोरी सोही ढंुगा �योग गरेको दे�ख�छ ।
जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित घनिमटर �.३०६।४० का दरले ४००।०८ घनिमटरमा �.१२२५८४।५१
बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी
भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �

१२२,५८५

१३ गत आ व को भु�ानी –
पा�लकाले स�प ुच�डी�थान दुरागाउँ सावा सडक �नमा�ण काय�को ला�ग �.५३७६६८४।५९ को लागत अनमुान तयार गर� �म�त २०७७।०३।२० �भ� स�प� गन� गर�
पा�लका र उपभो�ा स�म�त बीच �म�त २०७७।०२।१४ मा स�झौता भएकोमा यस स�ब�धमा देिखएको �यहोरा ह� �न�नानसुार रहेका छन्

आ�थ�क वष� २०७६।७७ �भ� स�प� गन� गर� उपभो�ा स�म�तसँग स�झौता भएको योजना �देश पूवा�धार �वकास काय��म (स�ालन काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को
बदुा नं. ११(३) अनसुार पचास लाख भ�दा बढ�को योजना उपभो�ा स�म�तबाट गराउन नपाउने जानकार�मा आए अनसुार उ� काय� नगन� पा�लकाबाट भएको �नद�शन
अनसुार उ� काय� रोक�एको �यहोरा लेखापर��णको �ममा जानकार� �ा� भएको छ । तर आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकासँगको स�झौता तथा पा�लकाको काया�देश
वेगर सा�वककै स�झौता अनसुर अथा�त आ�थ�क वष� २०७६।७७ को स�झौता अनसुार नै काय� अ�ध बढाई भ�ुानीका ला�ग माग गरेको देिख�छ । भ�ुानीका ला�ग पेश
गरेको कागजातह�मा पा�लकाको काय�आदेश वेगर उपभो�ा स�म�तबाट भएको काय�को िज�ला सम�वय स�म�तबाट भएको अनगुमन तथा �देश माननीय �ी शा�ती �साद
पौडेलले भ�ुानी �कृया अगाडी वढाउन ुभनी गरेको प�चार अनसुार पा�लकाले सोह� �यहोरा उ�लेख गर� भ�ुानी �दएको देिख�छ । यस �वषयमा छलफःल गदा� पा�लकाको
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काया�देश वेगर �देश कानून ��तकुल हुने गर� मा�थ�लो �नकायबाट �नद�शन भए अनसुार भ�ुानी भएको �यहोरा जानकार�मा आएको छ । तसथ� �नयमावल� तथा �नद� िशकाको
�यव�था �वप�रत हुने गर� भ�ुानीका ला�ग �नद�शन �दन ुउिचत देिखएन । य�ता काय�मा �नय��ण हुनपुद�छ । 

१३.१ काय�िव�ध िवप�रत काय� – �देश पूवा�धार िवकास काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ को बुदा नं. ११(३) मा पचास
लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएको योजनाह� बोलप�को मा�यमबाट ठे�का माफ� त संचालन गनु�पन� तथा लागत अनुमान टु�ाउन
नपाईने उ�ेख छ । तर पा�लकाले �.५३,७६,६८४।५९ लागत अनुमान भएको स�पु च�डी�थान दरुागाउँ सावा सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमितबाट गराई �.४६,३०,५४७ भु�ानी िदएको दे�खएकोले काय�िव�धको पालना गरेको दे�खएन ।

१३.२ सब क�ट◌�या��बाट काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट मालसामान ख�रद स�ब�धी
काय� गराउन नपाईने र उपभो�ा सिमितले पाएको काय� सिमित आफैले स�पादन गनु�पन� तथा उपभो�ा सिमितले सबक�ट�याकबाट
गराउन नपाउने उ�ेख छ । साथै उपभो�ा सिमितले पाएको काय� सबक�ट�यकबाट गराएको पाईएमा उपभो�ा सिमितसँग भएको
स�झौता र� गनु�पन� �यव�थासमेत गरेको छ । पा�लकाले स�पु च�डी�थान दरुागाउँ सावा सडक िनमा�ण काय�को लािग
�.५३,७६,६८४।५९ को लागत अनुमान तयार गरी २०७७।०२।१४ मा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । उपभो�ा
सिमितले िपपु�स िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर �योग गरी �.२३०५५४८।०२ र सोही िनमा�ण सेवाबाट �यािवन जा�ल ख�रद गरेको भनी
�.४३८९०५।५६ कर िवजक काया�लयमा पेस गरेको पाईयो । िनमा�ण काय�को लािग दता� भएको सं�थाबाट सामा�ी ख�रद गरेको कर
िवजक पेश गरेको र सोही िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर पिन �योग गरेको दे�खएकोले उ� काय� सब क���टबाट गराएको होईन भ�
सिकने अव�था रहेन। तसथ� िनयमावलीको �यव�था अनुसार उपभो�ा सिमितले आफुले पाएको काय� सबक��ाकबाट गराउन
नस�ने दे�खएकोले पा�लकाले यस समब�धमा आव�यक छानिवन गरी बढी �ययभार परेको रकम यिकन गरी असूल गनु�पन� दे�खएको �

४,६३०,५४७

१४ िनशु�क पा�पु�तक अनुदानः
काय��म काया��वयन पिु�तकाका अनसुार IEMIS Update को आधारमा �व�ाथ� सं�याको आधारमा ७५ ��तशत �व�ाथ�लाई पा�प�ुतक अनदुान रकम �नकासा गन� र
�व�ालयको माग र पा�प�ुतक ख�रद �वलका आधारमा थप २५ ��तशत अनदुान रकम �नकासा गन� �यव�था भएकोमा देहायको �यहोरा देिख�छः

१४.१ कोिभडका कारण पा�पु�तक सहज उपल�ध गराउन िश�ा मानव �ोत िवकास के��ले शत�ितशत रकम िनकासा िदन प�ाचार
गरेकाले स�पूण� िव�ालयलाई शत�ितशत रकम +२ को अनुदान समेत �.३१०७०१२।७२ िनकासा गरेको दे�खयो।

१४.२ नमूनाको �पमा केही िव�ालयको परी�ण गदा� वु� जनि�य मा. िव. लाई पा�पु�तकका लािग �.१८७५९८ िनकासा भएकोमा ९,७६७
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�.१७७८३१ को पा�पु�तक ख�रद िवल पेश गरेकाले वढी िनकासा रकम असुल गनु�पन� �.

१४.३ स�पूण� िव�ालयले आफूले ख�रद गरेको पा�पु�तकको ख�रद तथा िवतरणको िववरण पा�लकालाई पठाउनुपन�मा नपठाएको र
IEMIS Update भ�दा थप घट िव�ाथ� िववरण िव�ालयले देखाएकाले िव�ाथ� सं�या एक�न गरी पा�पु�तक ख�रद र िवतरण
भएको सं�याको आधारमा बढी िनकासा भएको रकम एक�न गरी िफता� गनु�पछ�  ।

१५ िश�क नभएका िव�ालयलाई अनुदानः

१५.१ पालकाले देहायका िव�ालयलाई सामा�जक तथा लेखापरी�ण, िव�ालय �यव�थापन तथा िव�ालय सुधार योजना अनुदान िदई
�.७१०००/– खच� लेखेको दे�खयो।िव�ालयको दरव�दी िववरणमा िश�कको दरव�दी नरहेको दे�खयो । य�ता िव�ालयलाई मज� गरी
�यव�थापन गनु� पन�मा अनुदान िदनु उपय�ु दे�खएन।

िव�ालयको नाम िववरण अनुदानको िक�सम ज�मा रकम

�यव�थापन सामा�जक परी�ण िव�ालय सुधार

�ी सिह �सजन िच�तन आ िव िश�क नभएको २००० १५००० १७०००

�ी का�लका देवी आ िव िश�क नभएको २००० १०००० १५००० २७०००

�ी नव �सज�ना आ िव िश�क नभएको २००० १०००० १५००० २७०००

ज�मा ६००० २०००० ४५००० ७१०००

१५.२ साथै शु�य �थायी िश�क दरब�दी भएका दईु मा िव लाई �देश सरकारले मा िव को तलब �केल बराबर �ित िव�ालय �.४६8000

अनुदान उपल�ध गराएको छ । य�ता दरब�दी िमलान नभएका िव�ालयको दरब�दी िमलान गन�तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

१६ औष�ध ख�रदः
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पा�लकाले यो वष� �वा��य शशत�बाट �.९९९११९ को औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । भने समा�नकरण �वा��य चाल ु िशष�कबाट भौचर नं १४, १६,२६ र २८ बाट
�.१९२२३९३ बराबर रकमको औषधी र भौचर नं ३,१0 र १२ बाट �.१५४३१३६ बराबर रकमको �वा��य सामा�ी सोझै ख�रद गरेको छ । यसर� पटक पटक �व�भ�
स�लायस�बाट ठूलो प�रमाणमा औषधी तथा �वा��य सामा�ी सोझै ख�रद गरेको �नयम स�मत देिखएन ।

१६.१ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

१६.२ 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,

१६.३ पा�लकाले औष�ध आपूत�क फम�बाट आपुत� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन� तथा आपूित� ह�ने औष�धको उ�पादन िमित,

�याच नं., �याद समा� िमित तथा यो औष�ध िबि�को लागी होइन लेखेको ह�नुपन� उ�ेख छ । भौचरसँग सलँ� फाँटवारी परी�ण गदा�
उपयु�� �माण समावेश भएको दे�खएन । साथै आपुत� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेशीिफकेशन
अनुसार भए नभएको, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�व��धत िवषय िव�वाट मुचु�का उठाई
रा�ने नगरेको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�व�धमा एिकन गन� सिकएन ।यस तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�खयो ।

१६.४ 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 नभएको एक�न गरी ह�ता�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 ।

१७ सामा�जक सुर�ाः
यस गाउँपा�लकाले यो वष� सामािजक सरु�ा वापत � ८४३८१४९५ खच� गरेकोमा देिखएका �यहोरा देहायबमोिजम छन् –

१७.१ सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय�
�पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�,
भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा
अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकामा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण �यव��थत बनाउन घटना दता� तथा सामा�जक
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सुर�ा भ�ा �यव�थापन �णाली MIS System लागु गरीएको छ। तर �णालीमा िवतरणह� शु� र पुण� �पमा �िवि� नगरेको कारणले
�णालीको मा�यमबाट िनका�लएको भरपाईको िवतरणमा पिन शु�ता पाइएन । जसले गदा� भ�ा िवतरणमा दोहोरो, मृ�य ुभएका
�यि�को पिन भरपाईमा नाम नहटाएको ज�तो सम�या दे�खएको ह� ँदा अ�ाव�धक िववरणको िव�वसिनयता र लाभ�ाहीको वा�तिवकता
�ित आ�व�त ह�न सिकएन ।

१७.२ वडा नं ७ को सामा�जक सुर�ा िवतरण भरपाई प�र�ण गदा� वडा सिचब तृ�ण दगुा� राईले �थम चौमा�सक पे�क� � ४७२३०७८
�लएको र िवतरण भरपाई � ४४६३८८८ को रहेको छ।िफता� गनु�पन� � २५९१९० रहेकोमा � २५६४०३ मा� िफता� गरेकोले बाक� �
२७८७ िफता� ह�नुपन� �य�तै ते�ो चौमा�सकमा पिन � २७१००० िफता� गनु�पन�मा २५९००० मा� िफता� गरेकाले बाक� � १२०००
असुल ह�नुपन� �

१४,७८७

१७.३ वडा नं ४ को वडा सिचव नमुना के.�स. ले ते�ो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा पे�क� �लएको दे�ख�छ। �लएको पे�क�म�ये ते�ो
चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा पे�क� फछय�ट गन� बाक� दे�खएको �

३,६९९,०१९

१७.४ वडा नं २ को द�लत उपभो�ा सिमितको नाममा रहेको पे�क� � १५०००० फछ�यौट ह�न बाक� रहेको छ। १५०,०००

१७.५ कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय रामेछापको �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार सामा�जक सूर�ामा �.५१४९७९५४ मा� �ा�
भएकोमा पा�लकाले �.८४३८१४९५ खच� गरेकोले िनकासा �ा� भ�दा �.२७२७३७६३ बढी खच� भएको छ । बढी खच� भएको रकम
पा�लकाको समानीकरण अनुदान तथा आ�त�रक �ोततफ�  खच� बढी मौ�दात घटेको छ । उ� रकम पा�लकाले िहसाब ियकन गरी
सोधभना� �लने पा�लकाको भनाई रहेको छ । तसथ� काया�लयले समयमा िनकासा माग गरी खच� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१८ बैठक भ�ा 
�याियक सिमितका संयोजक तथा सद�यह�को बैठक भ�ा बागमती �देश सरकार�ारा �कािशत �देश राजप�को अनुसुची १ग मा तोिकए बमो�जम ह�नुपद�छ ।
गाउँपा�लका �याियक सिमित संयोजकलाई �ित बैठक � १२०० का दरले बैठक भ�ा िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले गो भौ नं १५४ िमित ०७८।३।२० मा
�याियक सिमित संयोजक िदपिशखा �यौपाने दाहाललाई १५ वटा बैठकको � १५०० का दरले � २२५०० भू�ािन गरेको छ।बैठक भ�ा दर भ�दा बढी भू�ािन भएको
रकम असुल ह�नुपन� �

४,५००
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१९ �वक�य सिचव र स�ाहकार 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख
तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा
फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । यस गाउँपा�लकाले �मुखको �वक�य सिचवका �पमा काया�लय सहायक�तरको तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी
सुजन ख�का लाई िनय�ु गरी मा�सक �. २६६१० का दरले भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

४०९,१५०

२० �मण खच� 
बागमती �देश सरकार�ारा �कािशत �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा
�मण गदा� अ�य�ले ३ िदनस�मको आ�नो �मण आदेश �वयमले �वीकृत गन� स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेशको लािग काय�पा�लकाको बैठकबाट �वीकृत वा
अनुमोदन गनु�पन� उ�ेख छ। भौ नं २९१ िमित ०७८।३।३१ बाट गाउँपा�लका अ�य� गोिव�द बहादरु ख�कालाई िविभ� १२ वटा िमितमा काठमाडौ हेटौडा आिद
�थानमा �मण गदा� ३ िदन भ�दा बढी ७ िदनस�म आफैले �वीकृत गरेको �मण आदेशका आधारमा � १,३२,००० �मण खच� भू�ािन िदएको छ।अतः िनयममा भएको
�यव�था अनुसार काय�पा�लकाबाट �मण अनुमोदन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

१३२,०००

२१ िनयम िबप�रत थप सुिवधा : 
पदा�धकारी तथा कम�चारीले पा�रवा�रक स�वा �मणमा बाहेक दिैनक �मणमा जादा काया�लयको साधन �योग गरेको समयमा �मण खच� र फुटकर खच� पाउने �यव�था
दे�खदनै। पा�लका अ�य� �ी गोिव�द बहादरु ख�का लाई गो भौ नं २९१ बाट �मणमा जादा िविभ� ६ िमितमा � २००० का दरले फुटकर खच� भू�ािन भएको पाईयो।
यसरी िनयम अनुसार िदन िम�नेभ�दा बढी भू�ािन िदएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �....

१२,०००

२२ �मण खच� 
बागमती �देश सरकार�ारा �कािशत �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा
�मण गदा� २ िदन स�मको �मण आदेश अ�य�लाई जानकारी गराई �वयम् ले �वीकृत गन� स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेशको लािग काय�पा�लकाको
बैठकबाट �वीकृत वा अनुमोदन गनु�पन� �यव�था छ। भौ नं ११४ िमित ०७७।१२।१३ बाट गाउँपा�लका उपा�य� �ी िदपिशखा �यौपाने दाहालले िविभ� िमितमा
काठमाडौ हेटौडा आिद �थानमा �मण गदा� २ िदन भ�दा बढी ७ िदनस�म आफैले �वीकृत गरेको �मण आदेशका आधारमा � ५२००० भू�ािन भएको छ। अतः
िनयममा भएको �यव�था अनुसार काय�पा�लकाबाट �मण अनुमोदन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

५२,०००

२३ सुिवधा रकम भु�ानी : 
�ज�ा अदालत काठमाडौले २०७८ बैशाख १० गते उपा�य� �ी िदपिशखा �यौपाने र वडा अ�य� �ी सुभास बोहरालाई फौजदारी मु�ामा कसुरदार ठहर गरी जेल
सजाय तोकेको दे�खयो । गो भौ नं २४९ िमित ०७८।३।३१ बाट बैशाख जेठ र असारको मा�सक सेवा सुिवधावापत उपा�य�लाई � ९०,००० र वडा अ�य� �ी

१४७,०००
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सुभास बोहरालाई � ५७,००० गरी ज�मा �. १,४७,००० भू�ािन िदएको दे�खयो। अदालतले कसुरदार ठहर गरी जेल सजाय तोकेको समयमा सेवा सुिवधा भू�ािन गन�
िम�ने आधार पेश भएन ।अत: सो अव�धमा िनजह�लाई सुिवधा रकम भु�ानी िदन िम�ने �माण पेश ह�नु पद�छ �....

२४ पदा�धकारी आवास �यव�थापन 

बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन )को दफा ३ (क) (१)

मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी पादा�धकारी सुिवधा िदन िम�ने दे�खदनै। तर पा�लकाले उ� ऐनमा उ�ेख भएको
भ�दा बढी ह�ने गरी गाउपा�लका अ�य��यकुो �वाटर �यव�थापनको लािग भनी सोफा सेट दराज टी भी आिद िकनेको छाया�ित िवलको आधारमा �. ४,९८,३५२
भु�ानी िदएको दे�खयो । ख�रद गरेका उ� सामान काया�लयको �ज��स खातामा दा�खला गरेको �माण स�ल� नभएकोले दा�खला गरी सोको �माण पेस गनु� पद�छ �...

४९८,३५२

२५ अनुगमन : 

पा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��म अ�तरगत िविभ� वडामा बा�ापालन काय��म, सीपमुलक काय��म लगायतका द�लत लि�त काय��म स�लन गन� काय��म
रहेकोमा उ� काय��मबाट िविभ� ४ वटा वडामा लि�त वग�लाई नगद िवतरण गरी � ७२०००० खच� गरेको पाइयो । िवतरण गरेको नगद सही �पमा �योग भयो वा भएन
पा�लकाले अनुगमन गरेको पाइएन जसले गदा� काय��मको मम� अनुसार काय� भए नभएकोमा िव�व�त ह�न सिकएन। काय��मको अनुगमन गरी काया��वयन भएको
सुिन��चत गनु� पद�छ ।

२६ दोहोरो सुिवधाः 
िविभ� िमित र भौचरबाट देहायबमो�जमका कम�चारी तथा पदा�धकारीह� �मणमा रहेको उ�ेख गरी दिैनक भ�ा तथा �मण खच� भु�ानी िदएको दे�ख�छ। सोही
अव�धमा पा�लकाको िविभ� बैठकमा उप��थित भएको जनाइ बैठक भ�ा पिन भु�ानी िदएको दे�ख�छ। रात िवताउने गरी �मणमा गएको सुिवधा �लएको सद�य उ�
समयको बैठकमा उप��थत ह�ने अव�था नह�ने भएकोले दोहोरो पारी भु�ानी िदएको भ�ा रकम असुल ह�नुपन� �..

१२३,६००
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गो भौ नं नाम �मण अव�ध बैठक समय दोहोरो परेको रकम

२९१ गोिव�द बहादरु ख�का ७८।१।२० दे�ख २६ १।२३ १२०००

२९१ गोिव�द बहादरु ख�का ७८।३।६ दे�ख १२ ३।६ १००००

१९५ िदपिशखा �यौपाने ७८।८।२ दे�ख ८ ८।७ १००००

२०३ पदम बहादरु तामा� २।२ दे�ख ८ २।३ ९५००

२६८ बु� बहादरु कामी १।१९ दे�ख २५ १।२३ ९५००

२६८ बु� बहादरु कामी ३।६ दे�ख १२ ३।१० ९५००

२७१ सोम बहादरु तामा� २।२ दे�ख ८ २।३ ७५००

२७१ सोम बहादरु तामा� ६।१५ दे�ख १९ ६।१८ ७५००

२८८ कमला दज� ३।६ दे�ख ३।१२ ३।१० ७५००

२८८ सिवता िव क ३।६ दे�ख ३।१२ ३।१० ९५००

२९१ राजकुमारी ब�नेत ७८।१।२४ दे�ख ३० ९५००

२३० अिनता काक� थापा ७८।२।२ दे�ख २।८ २।३ ७५००

२३० अिनता काक� थापा ७८।१।१९ दे�ख १।२५ १।२३ ७५००

२६१ र�जना बुढाथोक� ७७।९।९ दे�ख ९।१२ ९।१० ३९००

२६१ शुभास बोहोरा ७७।९।९ दे�ख ९।११ ९।१० २७००

ज�मा १२३६००
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२७ कर क�ी नभएकोः 
आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार वा�स�दा �यि�ले नेपालमा �ोत भएको सेवा शु�क भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले करक�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।गो
भौ न २७३ िमितः २०७८।०३।३१ बाट वडा नं ४ मा िच�कला काय��म गरेबापत भ�ा भू�ािन भएको छ। देहायबमो�जमका �यि�ह�लाई �. ६०,०००/- भु�ानी
िदएकोमा ऐनको �यव�था अनुसार १५ �ितशतका दरले कर क�ी गरेको नपाइएकोले देहायका �यि�वाट असुल गरी आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� �......

गो भौ नं नाम भू�ािन रकम कर कि� गनु�पन�

२७३ स��दप अया�ल १५००० २२५०

२७३ स�तोस ख�ी १५००० २२५०

२७३ मनु रानामगर १५००० २२५०

ज�मा ६७५०

६,७५०

२८ भाडा खच� 
पा�लकामा िविभ� भौचर छनौट गरी परी�ण गदा� सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार भाडा शीष�कमा � २३००००० र घरभाडा शीष�कमा � १९००००० खच� लेखेको
पाइयो।पा�लकाले य�ता खच�मा कमी �याइ आ�त�रक िनय��ण गन� तफ�  �यान पुया�उनु पद�छ।

२९ स�झौताभ�दा बढी भु�ानी 
घर भाडा भू�ािन गदा� संझौता बमो�जम िदनु पद�छ। पा�लका र घरधनी कमला कुमारी ख�कासंग भएको घरभाडा स�व�धी स�झौता अनुसार १४ वटा कोठाको �ित
कोठा � ३००० का दरले मा�सक ४२००० र एउटा हलको � ६००० गरी ज�मा मा�सक � ४८००० को दरले बािष�क ज�मा � ५,७६,००० भू�ािन िदनु पन�मा गो भौ
नं ७१ बाट � ३,५१,६०० र गो भौ नं १३९ बाट � २,३०,६०० गरी ज�मा � ५,८२,२०० भू�ािन भएको छ। बढी भू�ािन भएको रकम िनजबाट असुल ह�नुपन� �

६,२००

३० बढी भू�ािनः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ मा कुनै रकमको भू�ािन िदँदा रीत पुगे नपुगेको जाँच गरी िनकाशा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले गो भौ नं २७२ िमित
७८।३।३१ मा �लखु गा पा वडा नं ६ ब�ने हेम�त �साद अ�धकारीको छोरीले यरुीया मल खाई िबरामी परेकाले उपचारका लािग काठमाडौ जादा र फक� दा लागेको खच� �
१६००० सहयोग पाउँ भनी लेखेको िनवेदन उपर गा पा अ�य�को आदेश अनुसार १६००० भू�ािन िदनु भनेकोमा ४२००० भु�ािन भएको छ।बढी भएको भु�ािन
असुल ह�नुपद�छ।

२६,०००



https://nams.oag.gov.np24 of 60

३१ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले
िविभ� पदमा २५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ८८००००० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी,
सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय
तहले उि��खत पद वाहेकको िविभ� पदमा १० जना �यि� करारमा िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ४०,९१,५०० भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन् । िनयममा तोक�एको
अनुसार मा� करारमा कम�चारी िनय�ु गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३२ बढी �ेड 

पा�लकाले गो भौ नं ३९ िमित ७७।११।१२ मा तारानाथ पौडेललाई िनयिमत �पमा िदद ैआएको ५ �ेड र पिहला छूट भएको ५ �ेड गरी ज�मा १० �ेडको दरले �
८८७० भू�ािन गनु�पन�मा १५ �ेडको दरले � १३३०५ भू�ािन िदएकाले बढी भू�ािन भएको �. ४,४३५ र लले मगरलाई िनयिमत ४ �ेड र छुट ४ �ेड गरी ज�मा ८
�ेडको दरले ह�ने � ७०८० भू�ािन ह�नु पन�मा १२ �ेडको दरले � १०,६२० भू�ािन भएकाले � ३,५४८ बढी भु�ानी भएको दे�खयो । बढी भु�ानी िदएको रकम
िनजह�बाट असुल ह�नुपन� �

७,९८३

३३ आधार वेगर खच� : 
धोबी बजार खानेपानी उपभो�ा सिमितले संझौता बमो�जम दिैनक ३०० का दरले पा�र�िमक िदनेगरी धन बहादरु तामा� र िव�ण ुख�कालाई िनयिु� गरी काम गद�
रहेकोमा िमित ७७ साउन दे�ख ७८ असार मसा�त स�म �ित �यि� मा�सक � ९००० का दरले १२ मिहनाको पा�र�िमक र चाडबाड खच� समेत गरी ज�मा ह�न जाने
रकम � २३४००० पा�लकाले गो भौ नं ९६ बाट भू�ािन गरेको पाइयो । पा�लकाको सभाको समथ�न बेगर उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी उपभो�ा सिमितको
दािय�व पा�लकाले खच� वेहोरेको कारण पा�लकालाई थप �यधार परेको छ । तसथ� उ� खच� रकमलाई सभाको समथ�न गरी यस �कारको खच� ले�ने काय�मा सुधार
भएको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �

२३४,०००

३४ एउटै िमितमा दोहोरो भू�ािनः 
एक िदन एउटा भ�दा बढी दिैनक �मण गरेर भ�ा �लन िम�ने �यव�था रहेको छैन।लेखापाल बम बहादरु िब क ले िविभ� िमितमा एकै समयमा दोहोरो दिैनक �मण भ�ा
�लएको पाइयो। दोहोरो भु�ानी �लएको देहायअनुसारको �मण खच� तथा दिैनक भ�ा असुल ह�नुपन� �

३६,८००
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गो भौ नं िमित िववरण रकम गो भौ नं िमित िववरण रकम

१५८।७८।३।२१ ७७।६।१८ दे�ख २५ स�म मंथली ८७०० १८। ७७।६।१८ दे�ख २५ स�म मंथली

८७००

७७।५।२५ दे�ख ३० स�म मंथली ७५०० ७७।५।२५ दे�ख ३१ स�म मंथली ७५००

७७।५।५ दे�ख ११ स�म काठमाडौ १०३०० ७७।५।५ दे�ख ११ स�म काठमाडौ १०३००

७७।४।१२ दे�ख १८ स�म काठमाडौ १०३०० ७७।४।१२ दे�ख १७ स�म काठमाडौ १०३००

ज�मा ३६८००

३५ कोिभड जो�खम भ�ाः 
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनश��को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,२०७७ को दफा ७ङ बमो�जम कोिभड उपचार काय�मा
संल� जनश��लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलब �केलको ५० �ितशत भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� पा�लकामा कोरोनाको
समयमा खटीएका कम�चारीह�लाई गो भौ नं १४९ िमित ०७८।३।१९ बाट चै� दे�ख असार मिहना स�मको कोरोना जो�खम भ�ा उपल�ध गराएकोमा शु� तलब
�केलको ५० �ितशत उपल�ध गराउनुपन�मा �ेड रकम समेतको रकमको ५० �ितशत रकम उपल�ध गराएको दे�खएकाले देहायबमो�जमको कम�चारीलाई बढी भु�ानी
भएको रकम असुल गनु�पन� �

१७,७४८
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�स नं कम�चारीको नाम भू�ािन ह�नुपन� भू�ािन भएको बढी भू�ािन

१ राम�संह डडाल ७१९८० ७४३८० २४००

२ रोशन बहादरु �े� ७१९८० ७४३८० २४००

३ स�देश िघिमरे ५६४०० ५८२८० १८८०

४ िद�लप कुमार यादव ५६४०० ५८२८० १८८०

५ तृ�णा दगुा� राई ५६४०० ५८२८० १८८०

६ उमेश गु�� ५६४०० ५८२८० १८८०

७ जय कृ�ण चौलागाई ५६४०० ५८२८० १८८०

८ निवन कुमार शाह ५६४०० ५६४०० ०

९ स�तोष �ज �स ५३२२० ५४९९४ १७७४

१० नमुना के सी ५३२२० ५४९९४ १७७४

११ बस�ता घत� ५३२२० ५३२२० ०

१२ सु��मता सुवेदी ५३२२० ५३२२० ०

१३ केशव सुनुवार ५३२२० ५३२२० ०

१४ �सज�ना �े� ५३२२० ५३२२० ०

१५ भोगे�� यादव ५३२२० ५३२२० ०

ज�मा १७७४८
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३६ बढी भू�ािनः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ मा कुनै रकमको भू�ािन िदँदा रीत पुगे नपुगेको जाँच गरी िनकाशा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले देहायका �यि�लाई बढी
भू�ािन गरेको रकम असुल ह�नुपन� �

गो भौ नं नाम भू�ािन भएको भू�ािन ह�नुपन� बढी भू�ािन

२६४ मन�साद पौडेल १२६०० १०५०० २१००

२,१००

३७ 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 । यस �थानीय तहले िविभ� �योजनको लािग यो वष� ३ �यि� एवं संघ सं�थालाई �. ६२००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच� िनय��ण
गनु� पद�छ ।

३८ 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
सोभैm 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�लकाह�ले यो वष� देहाय अनुसारका � २१५८७७५ का सामान सोझै ख�रद गरेको छ । िमित २०७८ काित�कमा काय�लय �मुख स�वा भई गएको प�चात काय�लय
संचालनका लािग सामा�ी ख�रद ग�रएको तथा २०७८ जे�मा� काय�लयका कम�चारीलाई िनिम� तोक� आ�थ�क �ज�मेवारी िदए प�चात भु�ानी तथा समय अधावका
कारण पा�लकाले ठे�काको मा�यमबाट ख�रद गन� नसकेको पा�लकाको भनाई रहेको छ । तसथ� पा�लकाले व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�धबाट गनु�पद�छ ।
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गो भौ नं िमित िववरण आपूत�क रकम

१४२ ७८।३।१८ फिन�चर ख�रद आर िड ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ४३१२०८

१४५ ७८।३।१८ फिन�चर ख�रद िम�लजु�ल फिन�चर उ�ोग २५२२१६

१४७ ७८।३।१८ काया�लय सामा�ी ख�रद कुसल इ�टर�ाइजेज ४९४०१२

१५२ ७८।३।२० छपाई सामा�ी थापा इ�टर�ाइजेज।िदि�त ��शनरी।िद�ा छापा १८१८७३

१६५ ७८।३।२१ छपाई सामा�ी थापा इ�टर�ाइजेज।िदि�त �टेशनरी १६९२७०

२०८ ७८।३।२७ छपाई सामा�ी �लोबल ि��ट कने�सन �ा �ल ६३०२९६

ज�मा २१५८७७५

३९ तोक आदेश 

पा�लकाले भु�ािन गदा� योजना िभ� रहेका काय� स�प� प�चात भु�ािन िदनु पन�मा गो भौ नं २९३ िमित ०७८।३।३१ बाट गाउँपा�लका अ�य�को तोक आदेश बमो�जम
संयम क��ट��सनलाई � ५८९९२५ भू�ािन भएको छ। उ� योजनामा गाउँसभाबाट िविनयोजन भएको नदे�खएको सभाको खच� अनुमोदन पेश ह�नुपन� �

५८९,९२५

४० आ�त�रक राज�व अनुमान तथा असुली: 
यो वष� गाउँपा�लकाले ज�मा �. ५०,००,०००।– आ�त�रक आ�दानी गन� ल�य राखेकोमा �.२०३२२२५ आ�दानी गरेकोले ल�यको तुलनामा �.२९६७७७५
आ�दानी गरेको दे�खयो । गाउँपा�लकाले आ�नो आयको सबै �ोतको स�भािवत प�रमाण, स��या, �े�फल यिकन गरी सभाले �वीकृत गरेको दर अनुसार ह�ने आय
यिकन नगरेकोले अनुमािनत आय र वा�तिवक असुली िवच अ�तर रहेको छ । गाउँपा�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 �भावकारी मा� स�ने अव�था दे�खएन । आ�नो �े�िभ�का करदाताह�को लगत (म.ले.प.फा.
नं. ११२) र करदाताको गो�वारा लगत फारम (म.ले.प.फा. नं. ११३), तयार गरी करयो�य आय भएका सवलैाई करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

४१ र�सद िनय��ण खाता 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई दिैनक आ�दानी िकताबमा �िब�ी
गरी तोिकएको समयमा ब�क दा�खला गनु�पछ�  । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदह� म�ये गत िवगतका कित र�सद बाँक� �थए, यस वष� के कित छपाई ग�रयो
र यो वष� वडा काया�लयह�, दह�र बह�रको असुली लगायत गाउँपा�लका काया�लयले �योग गन� गरी कित खच� भयो, के कित आगािम बष�को लािग �ज�मेवारी सारेको छ,

सो खु�ने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । र�सद िनय��ण खाताको �यव��थत अिभलेख नह� ँदा आ�थ�क वष�भरी जारी गरीएका सव ैनगदी र�सदबाट ह�नुपन�
आ�दानी �ा� भयो भएन एिकन ह�न सकेन । काया�लयले �योग गन� र�सदको �यव��थत अिभलेख राखी सव ैर�सदबाट उठेको रकम दा�खला भएको एिकन गनु� पद�छ ।

४२ वडाबाट �ा� आ�दानी: 
पा�लकाले वडाबाट �ा� ह�नु पन� तथा भएको आ�दानीको अिभलेख �यव��थत गरी राखेको छैन। वडाह�बाट संकलन गरेको राज�व िनयिमत �पमा बैक दा�खला गरी
नगदी र�सद सिहत िफता� �लने गरेको छैन। वडाह�लाई िदएको नगदी र�सद वपा��तमा िफता� गरी आय यिकन गरी दा�खला गरे नगरेको िभडान गरेको समेत दे�खएन ।
पा�लकाले वडाबाट �ा� राज�व र पा�लकामा सँकलन भएको राज�वको �यव��थत िहसाव तयार गरी िनयमानुसार कर �ा� भएको र �ा� भएको कर समयमै पा�लकामा
दा�खला भएको सुिन��चत गनु� पद�छ ।

४३ राज�वको अिभलेख : 

आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०५५ को प�र�छेद ४ को दफा १२ र १३ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको
ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यस वष� राज�व आ�दानी तफ�  दिैनक राज�व आ�दानी खाता (म.ले.प.फा.नं. १०२), �ा� सव ै राज�वको गो�वारा भौचर
(म.ले.प.फा. नं. १०३), राज�व आ�दानीको शीष�कगत खाता (म.ले.प.फा. नं. १०४), राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०५), राज�व आ�दानीको
दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०६), राज�व आ�दानीको दिैनक बै� भौचर �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०७) राखेको दे�खएन ।
िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा. नं. ह� नराखेकोले राज�वको लेखापरी�णबाट �ा� ह�नुपन� सव ैराज�व �ा� गरेको र �ा� सव ैराज�व व�ै दा�खला गरेको
एिकन गन� सिकएन । आ�दानी ज�तो स�वेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा राखनुपन� खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयको लेखालाई �यव��थत
बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

४४ र�सद ठेलीको �योगः 
गाउँपा�लकाले छपाईबाट �ा� भएको आ�दानी गदा� �योग ग�रने नगदी र�सद ठेली के कित िवतरण भयो र िवतरण भएका र�सदबाट �ा� आ�दानी समयमै दा�खला गरेको
�माणसमेत स�ल� गरी नगदी रसीद काया�लयले िफता� �लनु पद�छ। पा�लका अ�तरगत वडाह�ले यो वष�को कर स�लन गन� िवगत वष� जारी गरेका र�सदसमेत �योग
गरेको दे�खयो। चालु वष�को लािग िवतरण गरेको र�सद बाहेक अ�य र�सदबाट समेत आ�दानी गदा� र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने र संक�लत आय सं��त कोष दा�खला
नह�ने जो�खम रह�छ। तसथ� र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गरी चालु वष� जारी भएका र�सद मा� �योग गन� र वषा��तमा बाँक� रहेका र�सदह� िफता� गरी पुन नयाँ र�सद
जारी गन� �यव�था िमलाई स�पुण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन�चत गन� तफ�  गाउँपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।
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४५ नगदी र�सद �ा� नभएकोः 
गाउँपा�लकाले वषा��तमा सव ैर�सद �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गनु� पद�छ। यो वष� िविभ� वडामा देहायअनुसार मालपोत र�सद ३४ ठेली र नगदी
र�सद २९ ठेली िनकासा िदएको दे�खएकोमा १ ठेली वाहेक कुनैपिन वडाबाट र�सद िफता� भएको दे�खएन। �य�तै हाल तथा सािवकमा िवतरण ग�रएका र�सदबाट भएको
आ�दानी �.१७६५१५।–गाउँपा�लकामा ज�मा गरेको गाउँपा�लकाको राज�व शाखामा रहेको अिभलेख बाट दे�खयो। र�सदह� िफता� नआएकोले उ� वडाबाट भएको
आ�दानी यिकन ह�न सकेन। पा�लकाले उ� वडाको र�सद र आ�दानी स�व�धमा छानिवन गरी टु�ो लगाउनु पद�छ �........

१७६,५१५
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वडा न�वर र�सद नं. ठेली सं�या वु�झ�लने कम�चारी पदा�धकारी यो वष� दा�खला रकम

मालपोत र�सद

१ ३२५१– ३४०० ३ वडा�य� िनङमर तामाङ 0

१००१ – १२०० ४ वडा सिचव स�तोष जी सी 0

२ ३४०१ – ३५०० २ पन�साद पैडेल 0

2351 – 2450 2 वडा�य� पदम वहादरु तामाङ 0

३ १९५१ – २०५० २ यामवहादरु महत 0

४ ५०१ – ६५० ३ कैलास ितम��सना 37100

५ ० ० िववरणबाट िनकासा नदे�खएको 0

६ ०१ – २५० ५ तालबहादरु थापा 31794

७ ३००१–३२५० ५ राजन पौडेल 23261

२५१ –५०० ५ राजन पौडेल 0

८५१ – १००० ३ राजन पौडेल 0

३४ ज�मा ९२१५५

नगदी र�सद

१ ३५१ – ५०० ३ वडा�य� िनङमर तामाङ 0

१२५१ – १४५० ४ वडा सिचव स�तोष जी सी 0
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२ १२०१ – १२५० १ वडा�य� पदम वहादरु तामाङ 0

५५१ – ६०० १ वडा�य� पदम वहादरु तामाङ 0

३ ७०१ – ८५० ३ िन�चल ख�का 0

६५१ – ७०० १ उमेश गु�ङबाट िफता� �ा� 0

४ ० ० िववरणबाट िनकासा नदे�खएको 14600

५ ०१ – १०० २ उमेश गु�ङ 0

६ १०१ – २५० ३ तालबहादरु थापा 33595

७ ९०१ – ११५० ५ राजन पौडेल 36165

६५१ – ९०० ५ राजन पौडेल 0

िश�ा ६०१ – ६५० १ जयकृ�ण चौलागाई 0

२९ ज�मा ८४३६०

कुल ज�मा १७६५१५

४६ राज�व दा�खला: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) मा काया�लयले �ा� गरेको राज�व सोही िदनमा भो�लप�ट दा�खला गनु� पन� उ�ेख छ। यो
वष� पा�लकामा उपयु�� अनुसार �. १,७६,५१५ मा� आ�दानी दा�खला भएको दे�ख�छ । पा�लकाको वडा नं. ५ बाट यो आ�थ�क वष� संकलन गरेको मालपोत र अ�य
आ�दानी समेतको राज�व �. १,०५,२१८।– पिछ�ो आ�थ�क वष� २०७८ �ावण १२ गते मा� एकमु� दा�खला गरेको दे�खयो । कितपय वडाबाट राज�व दा�खला नै
नगरेको, कितपय वडाले आंिशक दा�खला गरेको आव�था दे�खएको छ । राज�व समयमै दा�खला गन� गराउने तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

४७ पा�लकाको राज�व दा�खला : १९४,५१२
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) मा काया�लयले �ा� गरेको राज�व सोही िदनमा भो�लप�ट दा�खला गनु� पन� उ�ेख छ।
पा�लकाको वडा नं. ३ वाट देहायका अनुसारका ठेलीबाट िन�नानुसार असुल भएको �. १,९४,५१२ वडा�य� �ी यामवहादरु महत �ज�मा रहेकोमा उ� रकम बैक
दा�खला गरेको दे�खएन । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व ऐन, २०७६ को उि��खत �यव�था अनुसार २५ �ितशत सुदसमेत लगाई उ� रकम असुल
गनु� पद�छ �.......



https://nams.oag.gov.np34 of 60

वडा नं र�सद नं असुली रकम

दे�ख स�म

आ�दािन र�सद

३ ३५१–४०० १ १७२१६

३ ३०१–३५० १ १०१६०

३ ५१–१०० १ ७५००

३ १५१–२०० १ ७४५०

३ २५१–३०० १ ५०००

३ ३१५१–३२०० १ ३९७५३

३ १०१–१५० १ १२७५०

मालपोत र�सद ज�मा ९९९२९

३ २५१–३०० १ १२३८०

३ ४०१–४५० १ १२०९५

३ १८५१–१९०० १ ८६३८

३ १९०१–१९५० १ १०९७०

३ २०५१–२१०० १ १४४०९

३ ३३०१–३३५० १ ८४०१
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३ १९५१–२००० १ १४१५२

३ ७०१–७३१ १ १३५३८

ज�मा ९४५८३

कूल ज�मा १९४५१२

४८ नदीज�य पदाथ� तथा �ाकृितक �ोतः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा �ार��भक
वातावरणीय प�र�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िबि� गन�स�ने �यब�था छ । गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेको
खोला, खो�सी तथा जिमनबाट सँकलन गन� सिकने �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको प�रमाण यिकन गन� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा �ार��भक
वातावरणीय प�र�ण गराएको दे�खएन। पा�लका �े�िभ� रहेको िविभ� प�रयोजनाका काय� स�ालन गन� र पा�लकाले उपभो�ा सिमित तथा िविभ� मा�यमबाट स�ालन
गन� योजनाह�मा पा�लका �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िनशु�क �योग भई रहेको छ तापिन पा�लकाले ती साम�ीको �ज�ा दरको आधारमा
भु�ानी िदएको छ। िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िनशु�क �योग गरी पा�लका तथा अ�य योजना �यव�थापनबाट रकम भु�ानी �लने गरे
तापिन पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क बुझाएको दे�खदनै । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुमा �देश कानून
बमो�जम कर लगाई आ�दानी वढाउने तथा उपल�ध साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग ��थितलाई �यव��थत वनाउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�खयो ।

४९ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकास लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत
िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । योजना बनाउँदा आ�थ�क िवकास तथा ग�रबी िनवारणमा ��य�
योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय बा�स�दाको सहभािगता जुटने, �थानीय �ोत
साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, सबै वग�लाई ��य� लाभपु�े, लैि�क समानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने िवषयलाई �ाथिमकता िदएको दे�खएन ।
तसथ� �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार �भावकारी �पमा
काया��वयन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५० योजना काया��वयन तथा संचालन 
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�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमो�जम �थानीय तहले योजना वनाउँदा म�यम तथा दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी
काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यो वष� पा�लकाले पँुजीगततफ�  �.२० हजार दे�ख �. ७२ लाख स�मका १३५ वटा
योजनाह�को काया��वयन गरी �. ७ करोड ५८ लाख ५० हजार खच� गरेको छ । जुनम�ये �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ५८ तथा �. ५ लाखभ�दा मुनीका ७४ वटा
योजनाह� रहेका छन् भने �.५० लाख भ�दा माथीका ३ वटा मा� योजना रहेका छन् । यसरी स—साना तथा छ�रएर रहेका योजनाह�ले दीगो तथा िटकाउ िवकासको
ल�य हा�सल गन� समेत स�ने अव�था समेत दे�खदन्ै । साथै जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृितका
काय�मा बढी खच� ह�ने र िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु �ितफलमूलक नितजा िदन स�ने �कृितका योजना तथा
काय��म छनौट गरी काया��वयन गनु�पद�छ ।

५१ योजना अनुगमन सिमित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ।।।। मा पा�लका उप �मुखको संयोजक�वमा योजना अनुगमन सिमित गठन गनु�पन� उ�ेख छ । तर यस पा�लकाले �मुख
कै संयोक�वमा योजना अनुगमन तथा िनरी�ण सिमित गठन गरी सोही सिमितको अनुगमन �ितवेदन संल� रा�ख भु�ानी िदने गरेको पाईयो । जसबाट कानूनको पालन
भएको दे�खएन् । तसथ� कानूनमा उ�ेख भए अनुसार योजना अनुगमन तथा िनरी�ण सिमित गठन ह�नुपद�छ ।

५२ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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

ए�साभेटर, लोडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था 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 पाइएको छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :
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गो भौ उपभो�ा सिमितको नाम लागत
अनुमान

पा�लकाबाट भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको
खच�

१ िविमरे चलावास पहरे सडक
िनमा�ण

९३०४७४ ७७६००० स�यम क�ट��सनको ए�साभेटर ८५००९५

३ िछ�वा िनगाले मूलखक�  सडक ३०६९६८७ २६१९०० तामे शुलु� क�ट��सनको ए�साभेटर तथा
�ेकर

१६५६५१

५५ िविमरे चलावास पहरे सडक ९३०४७४ ७७६००० स�यम क�ट��सनको ए�साभेटर ८५००९५

१११ भृ�े�वर महादेव म�दीर सडक ४६०३४२ ३९५२८५ �लखु क�ट��सनको ए�साभेटर ४५९५७१

१२२ भूमेडाँडा िपपेले गैरीमोड सडक १६५८९३२ १४९५७३० �लखु क�ट��सनको ए�साभेटर १००७६००

१ सैपु च�डी�थान दरुागाँउ सडक ५३७६६८४ ४६३०५७४ िपपु�स िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर २३०५५४८

२ धोवी िग�े का�ले सडक ४०१२३४९ ३३९५००० िपपु�स िनमा�ण सेवाको ए�साभेटर २७८३९८४

५ सालू कुकुरवोटे धोवी सडक २१३४१८९ १९४०००० स�यम क�ट��सनको ए�साभेटर १५११९००

५३ 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 काया�लय तथा अ�य भवन, आरिभटी टंक�, क�भट� ि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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गो भौ उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

११७ सामुदाियक भवन िनमा�ण भवनमा तला थ�ने ८०४२२०

१०४ तामाको �या�पस सभाहल िनमा�ण आरसी�ी भवन िनमा�ण १९४००००

९२ क��ीय खानेपानी टंक� खानेपानी टंक� िनमा�ण ७७६०००

९५ भालूखोप खानेपानी टंक� िनमा�ण खानेपानी टंक� िनमा�ण ५८२०००

१०८ खा�टखोला खानेपानी योजना खानेपानी टंक� िनमा�ण १४५५०००

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

५४ सडक नाली तथा बायोइ��िनय�र�ः 
साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा सो को गुण�तर तथा िदगोपना तथा वातावरणीय प�मा उिचत �यान िदनुपद�छ । सडक िनमा�ण (नयाँ ट�याक, सडक
िव�तार तथा मम�त÷स�भार) सँगसँगै पानीको िनकासको लािग उपय�ु साइजको नाला तथा भू–�य रो�नका लािग बायो—इ��िनय�र� काय�समेत गद� जानुपन�मा
काया�लयले �यसतफ�  पया�� �यान िदएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापिन सडक खिनएको पुरा ल�बाइमा नग�रएको अव�था छ भने
बायो–इ��िनय�र�को काय� कुनै पिन योजनामा नभएको अव�था छ । जसले गदा� िनमा�ण ग�रएको सडक वषा�तमा स�ालनमा आउन नस�ने, वषा�तपिछ उही सडक
ख�डमा पुनः बजेट खच� गनु�पन�, भू–�य तथा भू–�खलनले वातावरणीय प�मा �ितकूल असर पन� अव�था रहेको छ । अतः उि�खत प�ह�मा काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

५५ जन�मदान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य
अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा
सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहोन� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा
अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

२४,२०४
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गो.भौ. उपभो�ा सिमित र काम स�झौता
रकम

काय� स�प�
रकम

गापा अंश
%

भु�ानी
ह�नुपन�

भु�ानी
भएको

बढी भु�ानी
रकम

३० �स�ती पाखावारी गैरी खालीटार नागथली धारापानी
सडक

७८४३२० ७५६३६२ १४ ६५४७९६ ६७९००० २४२०४

५६ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले तयार गरेको दरिव�लेषण अनुसार १।५ िमटर �ल�टी� सिहत पाईपलाईन खा�े र पुन� काय�को लािग मािनसबाट नरम �कारको माटोको �ित घनिमटर
�.७८२।८० दर कायम गरेको छ ।(पा�लकाबाट संचालन भएका अ�य योजनामा �.७८२।८० भ�दा कम दरको समेत �योग भएको पाईएको।) लेखापरी�णको लािग
नमुना छनौट गरीएको केही योजनाह�मा �ित घनिमटर �.१,१७४।२० �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी ह�ने भएकोले �ित
घनिमटर �.३९१।४० को दरले देहायअनुसारको रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट
असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

६११,९१४.७६
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गो.भौ. उपभो�ा सिमित माटोको �कार प�रमाण घ.िम.मा �योग गरेको दर �योग गनु�पन� दर बढी दर �. बढी भु�ानी �

११ िवसौला खानेपानी मम�त नरम 33.75 1174.2 782.8 391.4 13209.75

३३ भालूखोप ब�नेत टोल खानेपानी टंक� नरम 55 1174.2 782.8 391.4 21527

९२ के�दीय खानेपानी योजना नरम 384.15 1174.2 782.8 391.4 150356.31

९६ का�ले खानेपानी योजना नरम 128 1174.2 782.8 391.4 50099.2

९७ भालूखोप राउत टोल खानेपानी मम�त नरम 30 1174.2 782.8 391.4 11742

९८ पेपरदी खानेपानी �यव�थापन योजना नरम 60 1174.2 782.8 391.4 23484

१०१ का�ाचौर खानेपानी िनमा�ण योजना नरम 84 1174.2 782.8 391.4 32877.6

१०५ ढाडखक�  कैलेटोल खानेपानी मम�त नरम 243 1174.2 782.8 391.4 95110.2

१०७ सेराखु नमुना धारा िनमा�ण योजना नरम 121.5 1174.2 782.8 391.4 47555.1

१०८ खा�टेखोला पोकू खानेपानी योजना नरम 424 1174.2 782.8 391.4 165953.6

ज�मा 611914.76

५७ �यािवनको काय�मा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । �वीकृत �ज�ा दररेट अनुसार �ित
ब.िम.जालीको मु�य �.२४० रहेको छ । पा�लकाले �ज�ा दररेटलाई नै पा�लका दररेट िनधा�रण गरेकोमा १००*१२० को मे�सन मेड �यािवन व�सको २*१*१ को दर
�.३०९१ ह�न आउने दे�ख�छ । पा�लकाले िछ�वा िनगाले मुल�क सडक िनमा�णमा �यानुअल �पमा जाली बु�े काय�को दरिव�लेषण गरी �ित थान �.३४४५।८१ का
दरले भु�ानी गरेको छ । जसअनुसार २३ थान जालीमा �ित थान �.३५४।८१ का दरले �.८१६०।६३ बढी �ययभार परेको छ । उपभो�ा सिमितलाई स�झौताको
दरमा भु�ानी भएकोले उ� बढी भु�ानी भएको रकम असूल ग�र संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �.

८,१६०
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५८ ड�डीको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट संचालन योजनाह�को भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� गदा� खच� गरेको
िवल भरपाई सिहत साव�जिनक िनकायमा भु�ानीका पेश गनु�पन� �यव�था छ । गो भौ १०४ िमित २०७८।०३।२७ बाट तामाकोशी �या�पस भवन िनमा�ण काय�
अ�तरगत िनमा�ण तथा �तरो�ती काय�को �ािव�धक िवलमा ११८६६।६९ िकलो�ाम ड�डी �.१०१।५१ का दरले �ािव�धक मू�यांकन रहेको छ । तर उपभो�ा
सिमितले ित�पित ट�डस� जेनरल स�लायस�को दईुवटा कर िवजकबाट ६८५० क�लो�ाम मा� ड�डी ख�रद गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार ख�रद गरेको भ�दा ४८३८।६९
िकलो �ाम ड�डी बढी �योग भएको दे�ख�छ । ख�रद गरेको भ�दा बढी �योग ह�न नस�ने भएकोले ४८३८।६९ को �ित िकलो�ाम �.१०१।५१ �.४९११७५।४२ बढी
भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

४९१,१७६

५९ �ािव�धक धारको िव�ालयमा बढी िनकासाः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ का अनुसार �ािव�धक धारको िव�ालयलाई �ािव�धक िश�क सँ�याको आधारमा �ित �ािव�धक िश�क �.३००० का
दरले १० मिहनाको भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ । यस वष� तामाकोसी जनजागृित मा�यािमक िव�ालय �ख��तलाई �ािव�धक भ�ा २ िश�कको भ�ा पा�लकाबाट
१२ मिहनाको िनकासा भएकाले २ मिहनाको �.१२००० असुल गरी संघीय बे�जू खातामा दा�खला गनु�पन� �.

१२,०००

६० ख�रद भ�दा बढीको �योग– 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट संचालन योजनाह�को भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� गदा� खच� गरेको
िवल भरपाई सिहत साव�जिनक िनकायमा भु�ानी पेश गनु�पन� �यव�था छ।गो भौ ८२ िमित २०७८।०३।२३ बाट वेलोरी सेराखु पहरे सडक िनमा�ण तथा �तरउ�ती काय�
अ�तरगत ३४ थान २*१*१ को �यािवन जा�ल तथा ११३ घनिमटर जा�ल भन� काय� भएको �ािव�धक मू�यांकन रहेको छ । तर उपभो�ा सिमितले गोकुलगंगा िव�डस�
�ा�लबाट १२ थान र दीप�योती हाड�वेयरबाट १८ थान समेत कुल ३० थान मा� जाली ख�रद गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार ख�रद गरेको भ�दा ४ थान बढी जाली �योग
भएको दे�ख�छ । ख�रद गरेको भ�दा बढी �योग ह�न नस�ने भएकोले ४ थान जा�लको �ित थान �.२९८२।२३ का दरले �.11928।92 र ८ धनिमटर िफ�ल�को
�ितघनिमटर �.२८९८।२० का दरले �.२३१६९।२० समेत �.३५०९८।१२ बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट
असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

३५,०९९

६१ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकाले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.�.९२५६ मा� ह�ने दे�ख�छ । गो भौ ४ िमित २०७८।०३।२३ बाट भ�टार
कुथुक�  भेडीखोर कमलेमोड सडक िनमा�ण काय� गदा� सडक िनमा�ण लािग �वीकृत भएको दर िव�लेषणको �योग नगरी भवन तफ� को दर िव�लेषण न�स�को �योग गरी �ती

१०५,१६९
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घनिमटर �.१११३१ �योग गरेको छ । जसअनुसार �ित घनिमटर �.९१३ बढीका दरले लागत अनुमान तथा स�झौता भएको छ । उपभो�ा सिमितसँग लागत
अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले उ� सडकमा ११५।२९ घनिमटरमा �.१०५१६८।४७ रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत
न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

६२ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका  ३६ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा िन�नानुसार
दे�खएको छ ।

िव�ालय िश�क दरव�दी �थायी पदपुत� पदपुत�म�ये करार िव�ाथ� सं�या

४८ वटा िव�ालयको ज�मा २१० १०१ १४८ ५८४९

• �थानीय तह मातहतमा रहेका ४८ िव�ालयम�ये ३ िव�ालय र १ वाल िवकास के��मा िव�ाथ� भएपिन िश�क नभएको दे�खयो । �यसैगरी १३ िव�ालय र १ वाल
िवकास के��मा �थायी िश�क दरब�दी नरहेको दे�खयो । दरव�दी नभएका िव�ालयह�मा राहत दरव�दी तथा पा�लकाले दरब�दी �वीकृत गरी आ�त�रक �ोतबाट
तलवभ�ा खुवाउने ग�र पदपुित� गरी पठन पाठनको �यव�था िमलाएको छ ।
• ४८ िव�ालयमा २१० िश�क दरब�दी रहेकोमा १०१ पदमा �थायी पदपुत� भएको, १०९ जना करारमा, ३९ जना बाल सहजकता� रहेको र बाँक� पदमा अ�थायी तथा
राहत िश�क रहेको दे�ख�छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपुत� ह�नुपद�छ । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको
दरब�दी िमलान एंव �यनु िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा मज� गनु�पद�छ ।

६३ पखा�लमा बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.�.९२५६ मा� ह�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले लागत अनुमान गदा�
पा�लकाबाट सडक िनमा�ण लािग �वीकृत भएको दरिव�लेषणको �योग नगरी भवन तफ� को दर िव�लेषण न�स�को �योग गरेको छ । जसअनुसार देहायका योजनामा
उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले िन�नानुसारको रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत न�स� तथा
दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

४०९,४३८.९८
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गो.भौ. उपभो�ा सिमित काय� प�रमाण घ.िम.मा �योग गरेको दर �योग गनु�पन� दर बढी दर �. बढी भु�ानी �

११० पुल नमुना ता�क� सडक �तरउ�ती १:०४ 39.42 11131.2 9256 1875.15 73918.41

११६ पाखाबरी कामीगाँउ धोवी सडक �तरउ�ती १:०४ 83.2 11131.2 9256 1875.15 156012.5

१२२ भूमेडाँडा िप�ले गैरीमोड सडक मम�त १:०४ 65.62 11131.2 9256 1875.15 123047.3

१२५ अ�णदय मािव ट�स मम�त १:०४ 30.11 11131.2 9256 1875.15 56460.77

ज�मा 409438.98

६४ अ�य िनकायसँगको सम�वय 

तामाकोशी �या�पस भवन िनमा�ण काय�को लािग िव�व िव�ालय अनुदान आयोगबाट � ५०,००,००० र �या�पसले �.२५,७७,४५७।४५ वेहोन� गरी �.७५,६६,४५७।
४५ को लागत अनुमान तयार गरेको छ । पा�लकाले िव��वव�ालय अनुदान आयोगसँगको सम�वय तथा स�झौता वेगर उ� काय�को लािग �.२०,००.००० बजेट
िविनयोजन गरी गो भौ १०४ बाट �.१९,४०,००० भु�ानी िदएको छ । भु�ानी भौचरसँग संल� �े�ता कागजातह� परी�ण गदा� उ� �यामपस िनमा�णको काय�
अ�तरगत ड�डी, फमा�, �ला�टर लगायतको काय� पा�लकाबाट भएको दे�खएको छ । उ� भवन िनमा�ण काय�को एकमु� नापी तयार नगरी ढलान काय� नभएको अव�थामा
ढलानका लािग आव�यक ड�डी तथा पला�टर लगायतका काय� मा� भएको बारे सोधपुछ गदा� उ� भवनमा िव�विव�ालय अनुदान आयोगबाट िनमा�ण भएको �यहोरा
जानकारीमा आएको छ । तसथ� अ�य िनयकायबाट संचा�लत योजनाह�मा पा�लकाबाट केही अंश काय� भएको भनी नापजाँच गराई भु�ानी �लने �या�पस
पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाई पा�लकाबाट भु�ानी भएको असूल ह�नुपन� �

१,९४०,०००

६५ मे�सन लगाएकोमा �यानुअल दर 
पा�लकाले �योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार ख�े काय� मा�छेबाट ह�ने गरी �ित घ.िम.�.४६९।६८ र मे�सन लगाई गदा� �ित घ.िम.दर �.६८।४४ रहेको छ । छ ।
पा�लकाबाट सो�ल� काय� अ�तरगत सतह िमलाउने तथा ख�े काय� �यानुअल ह�ने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा देहायका योजनामा मेिशन लगाई काय� गरेकोमा
समेत लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी भएको छ । जसबाट देहाय अनुसार बढी भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नुपन� �.

३८२,७२८
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भौ.नं. �यहोरा रकम

१६ िछ�वा िनगाले मुलखक�  सडक िनमा�ण काय�को लािग माटो काटने काय� मा�छेबाट गन� भनी �ित घ.िम.�.४६९।६८ को दरमा लागत अनुमान
तयार भएकोमा उपभो�ा सिमितले मे�सन लगाई काय� गरेकोले म�छेकै दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको छ । मे�सन लगाई काय�
गराउदा (उ.स.ले तामे शैलु� क�ट��सनको ए�साभेटर �योग गरेको िवजक र उपभो�ा सिमितको माईनुटमा समेत उ�ेख भएको) �ित
घ.िम.�.६८।४४ का दरले मा� भु�ानी ह�नुपन�मा �ित घ.िम.�.४६९।६८ का दरले भु�ानी भएकोले �ित घ.िम. �.४०१।२४ का दरले
७०४।९५ घ.िम.मा �.२८२८५४।१४ बढी भु�ानी भएको रकम �.

२८२८५५

४१ थापागाँउ सदगाँउ चच� मोड शंखरे�वरी सडक काय�को लािग माटो काटने काय� मा�छेबाट गन� भनी �ित घ.िम.�.४६९।६८ को दरमा लागत
अनुमान तयार भएकोमा उपभो�ा सिमितले मे�सन लगाई काय� गरेकोले म�छेकै दरमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको छ । मे�सन लगाई
काय� गराउदा (उ.स.ले तामे शैलु� क�ट��सनको ए�साभेटर �योग गरेको िवजक पेश गरेको) �ित घ.िम.�.६८।४४ का दरले मा� भु�ानी
ह�नुपन�मा �ित घ.िम.�.४६९।६८ का दरले भु�ानी भएकोले �ित घ.िम. �.४०१।२४ का दरले २४८।९१ घ.िम.मा �.९९८७२।६५ बढी
भु�ानी भएको रकम �.

९९८७३

६६ पाईप िवतरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको को िनयम १० अनुसार िनमा�ण सामा�ीको लागत अनुमान तयार गरी ख�रद कारबाही गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायअनुसर
पाईपह� सोझै ख�रद गरेकोमा लाभ�ीहीलाई कुन कुन सूचाकांकको आधारमामा के कित पाईप िदईएको हो तथा िवत�रत पाई जाडान भए नभएको सो समेत खु�ने
�ािव�धक मु�यांकनसमेत समावेश गरेको पाईएन। उ� पाईपह� जडान भएको �ािव�धक िवल पेश ह�नुपन� �.

१,४७३,५७१
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भौ.नं. िववरण रकम

१२७ थापा हाड�वेयर �टोश�बाट १६ एमएमको ६०० िमटर, २० एमएमको ७५० िमटर, २५ एमएमको १०८० िमटर, ३२ एमएमको १९९ िमटर,

५० एमएमको ३०० िमटर, ६३ एमएमको २०० र ४० एमएमको ९०० िमटर पाईप ख�रद गरेकोमा िवतरण तथा सोको जडान भएको दे�खने
�माण पेश नभएको

494889

१२८ थापा हाड�वेयर �टोश� र नकम� मेटल स�लायस�बाट १६ एमएमको ९१०० िमटर, २० एमएमको ८०० िमटर, ६३ एमएमको २०० र ४०
एमएमको ९०० िमटर पाईप ख�रद गरेकोमा िवतरण तथा सोको जडान भएको दे�खने �माण पेश नभएको

484510

३०
�कोप

पा�लका �मुखको तोक आदेशमा गणपित ट� ेड जनरल स�लायस�बाट १६ एमएमको ८६०० िमटर र २० एमएमको पाईप ख�रद गरेकोमा
िवतरण तथा सोको जडान भएको दे�खने �माण पेश नभएको

494172

ज�मा 1473571

६७ मे�सन लागएकोमा �यानुअल दर 
पा�लकाले �योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार ख�े काय� मा�छेबाट ह�ने गरी �ित घ.िम.�.४६९।६८ र मे�सन लगाई गदा� �ित घ.िम.दर �.६८।४४ रहेको छ ।
पा�लकाबाट िदलोरी जगमानै बाँसे सडक िनमा�ण अ�तरगतको सो�ल� काय�को लािग सतह िमलाउने काय� �यानुअल ह�ने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा योजनामा
मेिशन लगाई काय� गरेकोमा समेत लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले तामे शैलु� क�ट�सनको ए�साभेटर �योग गरेको कर िवजक पेश गरेको
दे�खयो । जसबाट उ� योजना �ित घनिमटर �.४०१।२४ का दरले ५३०।१० घनिमटरमा �.२१२६९७।३२ बढी भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले उ� रकम असूल
ह�नुपन� �.

२१२,६९७

६८ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.�.९२५६ मा� ह�ने दे�ख�छ । गो भौ ७ िमित २०७८।०३।२३ बाट ित�पु�
खोला िपपलवोट मुहान ह�द ैह�दे�वरी सडक िनमा�ण काय� गदा� सडक िनमा�णका लािग �वीकृत भएको दरिव�लेषणको �योग नगरी भवन तफ� को दर िव�लेषण न�स�को
�योग गरी �ती घनिमटर �.१११३१ �योग गरेको छ । जसअनुसार �ित घनिमटर �.९१३ बढीका दरले लागत अनुमान तथा स�झौता भएको छ । उपभो�ा सिमितसँग

७०,४५७
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लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले उ� सडकमा ७७।१७ घनिमटरमा �.७०४५६।२१ रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ�
�वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

६९ उपभो�ा सिमितबाट सामान ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट मालसामान ख�रद स�ब�धी काय� गराउन पाईने �यव�था छैन । तर यस पा�लकाले
तामाकोशी कया�पस �यव�थापन अ�तरगत � ४९५१६६ का फिन�चर लगायतका सामान ख�रद गन� गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी कुस� ख�रद गरेको पाइयो ।
अतः िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत उपभो�ा सिमितबाट ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �

४९५,१६६

७० �गित 

�देश पूवा�धार िवकास काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �देश पूवा�धार िवकास काय��मको लािग यस पा�लकालाई ७ योजना
संचालन गन� �. १ करोड ४३ लाख बजेट �ा� भएकोमा ७ योजना काया��यवन ग�र �. १३५७३२०६ खच� भई ९४।९१ �ितशत खच� �गित भएको छ ।

७१ क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�लाई पा�पु�तक अनुदानः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ३.२ मा �थानीय तहले सामुदाियक मा�यािमक िव�ालयमा क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�लाई
पु�तकालयबाट नै पा�पु�तक लैजाने �याउने �यव�थापन गन� �ित िव�ालय वािष�क �.५०००० का दरले िव�ालयकालई एकमु� अनुदान िदने �यव�था छ । यस वष�
६ वटा मा�यािमक िव�ालयलाई �.५०००० का दरले �.३००००० िनकासा भएको छ । िनज िव�ायलयह�ले पा�पु�तक ख�रद गरेको िवल तथा पु�तकालयको
िनमा�ण भएको �माण तथा कागजात पेश भएको दे�खएन । पा�लकाले उपयोगका स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । अनुगमन नगदा� रकम सदपुयोग ह�न
नस�ने भएकोले तोिकएको काममा �योग भए नभएको एिकन गरी अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

३००,०००

७२ ख�रद सामा�ीको ह�ता��ण र िवतरण नभएकोः 
पा�लकाले िव�ालयह�का लािग ख�रद गरेको देहायको सामा�ीह� ह�ता��ण नगरी पा�लकामा मौ�दात राखेको छ । पा�लकामा यस िवषयमा सोधपुछ गदा� कोिभडका
कारण िव�ालय व�द रहेका कारण ह�ता��ण गन� नसिकएको पा�लकाको भनाइ रहेको छ । िव�ालय संचालन भए प�चात मौ�दात समा�ीह� ह�ता��ण गनु�पन� �.

१,७२६,३५७
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भौ.नं/िमित ख�रद सामा�ी भु�ानी पाउने भु�ानी
रकम

१२।०७८।३।
२२

२ सेट डे�सटप र ८ सेट ि��टर ख�रद ओ एन एस इ�टर�ाइजेज ४७७९९०

१३।०७८।३।
२२

६ सेट डे�सटप ख�रद न�बुर आइटी सोलुसन
�ा.�ल

४९८१६०

१४।०७८।३।
२७

िविभ� खेलकुद सामा�ी ख�रद (४७ थान भ�लवल,४७ थान भ�लबल नेट, २७ जोडी �याडिम�टन
२६ थान, कक)

नव�योित इ�टर�ाइजेज ४९५९५७

१५।०७८।३।
२७

५० थान गुनासो सुनुवाई पेिटका ख�रद के एस मेटल
इ�टर�ाइजेज

२५४२५०

ज�मा १७२६३५७

उ� समा�ीह� सोझै ख�रद गरेकाले िनयम स�मत नदे�खएको ।

७३ परीमाण गणनामा �ुटी 
गो भौ नं ६५ िमित २०७८।०३।२३ बाट नाती लेती द�ुसम पहरे सडक मम�त काय�को लािग उपभो�ा सिमितले �.५३४४७७।७६ को काय� गरेकोमा �.४७५२९१
भु�ानी भएको छ । तर �े�तासँग संल� �ािव�धक मू�यांकन तथा नािप िकताब अनुसार नरम माटो काटने काय� िमन ए�रया ०.७५ लाई ३२ ले गुणन गरी २४ घनिमटर
मा� ह�नुपन�मा ८.७५ लाई ३२ ले गुणन गरी २८० घनिमटर गणना भएको दे�ख�छ । जसअनुसार २८० घनिमटर बढी प�रमाण गणना भई �ित घनिमटर �. ३९१ का
दरले �.१,००,०९६ बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । �ुटीपूण� गणनाका कारण बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

१००,०९६

७४ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
भवन लगायत संरचना िनमा�णको लािग �वीकृत न�स�को अनुसार ढंुगाको सु�खा गारो लगाउने काय�को �ित घ.िम.�.३८६० मा� ह�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले बाझ गाँउ
भ�लवल खेलमैदान पखा�ल िनमा�ण काय�का लािग लागत अनुमान तयार गदा� फरक न�स�को �योग गरी �ित घ.िम.�.४३३८।८० �योग गरेको छ । जसअनुसार �ित

१०,८५५
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घ.िम.�.४७८।६० बढीका दरले लागत अनुमान तयार भएको छ ।उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले उ� मैदानमा
िनमा�ण अ�तरगत २२।६८ घ.िम.मा �ित घ.िम.�.४७८।६० का दरले �.१०८५४।६५ बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी
दरमा भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

७५ ढंुगाको �योग 

गो भौ १९ िमित २०७८।०३।२२ बाट गो भौ १९ िमित २०७८।०३।२२ बाट �पादेवी आधारभूत िव�ालय �यािवन जा�ल भन� उपभो�ा सिमितबाट १०२ घनिमटर
�यािवन जा�ल भन� ढंुगाको काय� गरेको दे�ख�छ । तर �यािवन जा�ल भन� काय� आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार उपभो�ा
सिमितले सो�थानमा रहेको च�ानह� फोरी सोही ढंुगा �योग गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित घनिमटर �.६१२।८० का दरले
१०२ घनिमटरमा �.६२५०५।६० बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी
भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको � भन� उपभो�ा सिमितबाट १०२ घनिमटर �यािवन जा�ल भन� ढंुगाको काय� गरेको दे�ख�छ । तर
�यािवन जा�ल भन� काय� आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खएन । साथै �े�तामा संल� फोटो अनुसार उपभो�ा सिमितले सो�थानमा रहेको च�ानह� फोरी सोही ढंुगा
�योग गरेको दे�ख�छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितलाई ढंुगाको काय�मा �ित घनिमटर �.६१२।८० का दरले १०२ घनिमटरमा �.६२५०५।६० बढी भु�ानी भएको
दे�ख�छ । तसथ� ढंुगाको कले�सन गरी काय� गरेको अव�थामा समेत ख�रद गरेको दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन�
दे�खएको �

६२,६०६

७६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमित ह�ने गरी टु�ा पारी सोझै ख�रद गन�
नह�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१) मा �. ५ लाखदे�ख २० लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा
जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ३१(१) मा �.२० लाखभ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,
मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु�पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ । बष� भरी आव�यक पन� य�ता सामानको ख�रद �याकेज बनाई
आव�यक परेको बखत आपूत� गन�गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गनु� पन�मा सोझै ख�रद गनु� िनयमस�मत नदे�खएको �.

४,६७३,५१०
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गो.भौ. सामान/काय� �यवसािय/स�लायस� िबजक िमित रकम �

४ फन�चर तथा िफ�चस� �स एन ई�टर�ाईजेज २०७८।०२।२५ 371883

६ क��यटुर लगायत मेसीनरी उपकरण नुमुर आईटी सोलुसन �ा�ल २०७८।०३।३१ 482058

८ क��यटुर लगायत मेसीनरी उपकरण नुमुर आईटी सोलुसन �ा�ल २०७८।०३।१० 415134

३ औष�ध तथा िविभ� क�टह� सं�जवनी मेिडमल से�टर २०७८।०३।३७ 495781

१० अ�सीज क�स�ट� ेटर लगायत सेतीदेवी जनलर �टोस� २०७८।०३।२७ 499686

११ मा�क लगायतका सामान योमन मेडीसे�स २०७८।०३।२७ 499742

१२ �ा�ड सेनीटाईजर लगायत मेिडसोन मेिड�सन क�सन� २०७८।०३।२७ 497652

१३ िविभ� औष�ध ख�रद हलेसी मेिड�सन स�लायस� २०७८।०३।२७ 499689

२९ अ�सीज क�स�ट� ेटर लगायत ने�याड िड� �ट� �यटुस� २०७८।०३।२७ 600000

२४ ए�स रे मे�सन ÷ २०७८।०३।३० 311885

ज�मा 4673510

७७ उपभो�ा सिमितबाट काय� 
िवशेष अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५ को बुदा नं.८(२) िवशेष अनुदानको रकम उपभो�ा सिमितबाट योजना संचालन गन� नपाईने उ�ेख छ । �यसैगरी पा�लकाले
तयार गरेको दरिव�लेषण अनुसार १।५ िमटर �ल�टी� सिहत पाईपलाईन खा�े पुन� काय�को लािग मािनसबाट नरम �कारको माटोको �ित घनिमटर �.७८२।८० दर
कायम गरेको छ ।(पा�लकाबाट संचालन भएका अ�य योजनामा �.७८२।८० भ�दा कम दरको समेत �योग एको पाईएको ।) यस पा�लकालाई िवशेष अनुदान अ�तरगत
िग�े खानेपानी योजना संचालनका लािग �.३५००००० बजेट �ा� भएको छ । उ� योजना संचालनका लािग पा�लकाले �.३७६९८९१।११ को लागत अनुमान तयार
गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भएकोमा गो भौ ६ िमित २०७८।०३।२३ बाट उपभो�ा सिमितलाई �.३३९५५०० भु�ानी िदएको छ । उ� योजनाको पाईपलाईन
ख�पुन� काय�को दर �ित घनिमटर �.११७४।२० �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी ह�ने भएको �ित घनिमटर �.३९१।४०

३,३९५,५००
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२१४५ घनिमटर मटो ख�े काय�मा �.८३९५५३ रकम बढी भु�ानी भएको उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�ख�छ । साथै काय�िव��धमा उ�ेख भए अनुसार
�ित�पधा�को मा�यमबाट योजना संचानल गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितबाट गराएको काय�िव�ध अनुकुल दे�खएन । तसथ� काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार काय� नभएको
रकम पा�लकाबाट खच� ले�ख �देश िफता� पठाउनुपन� दे�खएको �.

७८ ढंुगाको प�रमाण नघटाएको

७८.१ सडक संरचना िनमा�णका लािग नेपाल सरकार म��ीप�रषदबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत न�स� २०७५ अनुसार सडक िनमा�ण गन�
�ममा ए�साभेटरको �योग गरी हाड� रक ख�े काय� भएको अव�थामा िन�कने ढंुगाह�म�ये क�तीमा ५० �ितशत ढंुगा �योग गन� गरी
लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाबाट स�पु च�डी�थान दरुागाउँ सावा सडक योजनामा हाड� रक
ए�साभेसन िदएको अव�थामा समेत सोही योजनामा ड� ाई �यासनरी वाल, �रटेिन� वाल तथा �यािवन भन� काय�मा उ� ढंुगाह� �योग
गन� र नपुग ढंुगामा� ख�रद गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी खा�े काय�बाट �ा� हाड� रकम डी�पोजल गन� तथा वालका लािग
आव�यक ढंुगा ख�रद गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण काय�को स�झौता गरेको छ । तर उपभो�ा सिमितले संरचना िनमा�णका
लािग आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खने �माण संल� नरहेकोले सोही �थानमा ख�े काय� गदा� �ा� ६२५.६४ घनिमटर हाड� रक
किट� काय�को �ितघनिमटर �.८१८ का दरले भु�ानी भएकोमा उ� ढंुगाह� �योग भएको छै� भनी भ� सिकने अव�था रहेन ।
जसबाट ७६६.२२ घनिमटर सोली� तथा २४८ घनिमटर �यािवन वक� को लािग आव�यक पन� ढंुगाम�ये न�स� अनुसारले ह�ने कटी�को
५० �ितशत अथा�त ३१२.८२ �ित घ.िम. �.१३०० का दरले बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

४०६,६६६

७८.२ �यसैगरी दरुागाँउ भूजी कोलडाँडा सडक िनमा�ण काय� अ�तरगत ख�े काय� गदा� �ा� ३४४।१८ घनिमटर हाड� रक किट� काय�को
�ितघनिमटर �.९०७ का दरले भु�ानी भएकोमा उ� ढंुगाह� �योग भएको छै� भनी भ� सिकने अव�था रहेन । जसबाट १५।४०
घनिमटर सोली� तथा ७२।५० घनिमटर �यािवन वक� को समेत ८७ घनिमटर �वीकृत न�स� अनुसार कटी�बाट िन�केको �योग नगरी
�ित घ.िम. �.१३०० का दरले बढी भु�ानी भएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

११३,१००

७९ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको लािग
�वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.�.९२५६ मा� ह�ने दे�ख�छ । गो भौ ३ िमित २०७८।०३।२२ बाट ला�लगुरास
आिव पिहरो रोकथाम िनमा�ण काय� गदा� �वीकृत भएको दरिव�लेषणको �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरी �ती घनिमटर �.१११३१ �योग गरेको छ । जसअनुसार

९४,६४२
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�ित घनिमटर �.९१३ बढीका दरले लागत अनुमान तथा स�झौता भएको छ । उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले
उ� सडकमा १०३।६६ घनिमटरमा �.९४६४१।५८ रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम
उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

८० छा�वृ�� 

पा�लकाले छा�वृ�� िनकासा िदएको रकम िव�ालयले सोही �योजनमा खच� गरेको यिकन गनु� पद�छ । यो वष� छा�वृ�� िनकासा िदएको रकम िव�ालयले िव�ाथ�लाई
िवतरण गरेको भरपाई केही िव�ालयले पेश गरेका छैनन् । पा�लकाले अनुगमन सेमत गन� गरेको नदे�खएकोले पा�लकाबाट िनकासा भएअनु�प उ� रकम िवतरण भए
नभएको अनुगमन ह�नुपद�छ ।

८१ ढंुगाको प�रमाण नघटाएको 
सडक संरचना िनमा�णका लािग नेपाल सरकार म��ीप�रषदबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत न�स� २०७५ अनुसार सडक िनमा�ण गन� �ममा ए�साभेटरको �योग गरी
हाड� रक ख�े काय� भएको अव�थामा िन�कने ढंुगाह�म�ये क�तीमा ५० �ितशत ढंुगा �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाबाट
यस वष� संचा�लत योजनाह�मा हाड� रक ए�साभेसन िदएको अव�थामा समेत सोही योजनामा ड� ाई �यासनरी वाल, �रटेिन� वाल तथा �यािवन भन� काय�मा उ� ढंुगाह�
�योग गन� र नपुग ढंुगामा� ख�रद गन� गरी लागत अनुमान तयार गरी ख�े काय�बाट �ा� हाड� रक डी�पोजल गन� तथा वालका लािग आव�यक ढंुगा ख�रद गन� गरी लागत
अनुमान तयार गरी िनमा�ण काय�को स�झौता गरेको छ । तर उपभो�ा सिमितले संरचना िनमा�णका लािग आव�यक पन� ढंुगा ख�रद गरेको दे�खने �माण संल� नरहेकोले
सोही �थानमा ख�े काय� गदा� �ा� ढंुगाह� �योग भएको छै� भनी भ� सिकने अव�था रहेन । जसबाट ड� ाई वाल, �रटेिन� वाल तथा �यािवन वक� को लािग आव�यक पन�
ढंुगामा �ित घ.िम. �.१३०० का दरले भु�ानी भएकोले पा�लकालाई देहायका योजनामा िन�नानुसारको रकम थप �ययभार परेको दे�ख�छ । तसथ� सडकको �वीकृत
न�स� २०७५ अनुसार ५० �ितशत ढंुगाको पुनः �योग नगरी बढी �ययभार परेको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

गो भौ िववरण रकम

१२२ भूमेडाँडा िप�ले गैरीमोड सडक मम�त काय�मा �ित घ.िम.�.९०७।४१ का दरले २३३।६७ घ.िम. हाड� रक किट�को काय� भएको भनी
उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएकोमा �वीकृत न�स� अनुसार ५० �ितशत अथा�त ११६।८३ घनिमटर ढंुगा �योग गनु�पन�रे देख�छ । तर
सोही योजनामा ६५।६२ घनिमटर ढंुगाको वाल र २८।८८ घनिमटर ढंुगा सोली�को काय�को �ित घ.िम. �.१३०० का दरले अ�तबाट ख�रद
गन� गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा सोही दरमा भु�ानी भएको छ । जसबाट सडक िनमा�ण गदा� �ा� ढंुगाको �योग नगरेको कारण �ित
९४।५० घ.िम.�.१३०० का �.१२२८५० बढी भु�ानी भएको दे�खएको �

१२२८५०

१२२,८५०

८२ �गित िववरण 
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�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस
यस पा�लकालाई ३ योजना संचालन गन� �.३२ लाख बजेट �ा� भएकोमा ३ योजना काया��यवन ग�र �. २१४४१६६ खच� भई ६७।०१ �ितशत खच� �गित भएको छ ।

८३ मे�सन लगाएकोमा �यानुअल दर 
पा�लकाले �योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार ख�े काय� मा�छेबाट ह�ने गरी �ित घ.िम.�.४२० र मे�सन लगाई गदा� �ित घ.िम.दर �.६० रहेको छ । पा�लकाबाट स�पु
च�डी�थान दरुागाउँ सावा सडक िनमा�ण अ�तरगतको सो�ल� काय�को लािग सतह िमलाउने काय� �यानुअल ह�ने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा योजनामा मेिशन
लगाई काय� गरेकोमा समेत लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी भएको छ । जसबाट उ� योजना �ित घनिमटर �.३६० का दरले ७७२।०४ घनिमटरमा �.२७७९३४।४०
बढी भु�ानी ह�न गएको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नुपन� �.

२७७,९३५

८४ छा�वृित िवतरणः 
पा�लकाले काय��म काया��वयन पु��तकाको आधारमा छा�ा, द�लत र अपा� लाई छा�वृित िवतरण IEMIS को आधारमा �ा�वृितमा कुल �.८४८८०० िनकासा गरेको
छ । नमूना छनौटको आधारमा िव�ालयको छा�वृित िनकासा र िवतरण भरपाई परी�ण गदा� देहायको िव�ालयलाई िनकासा रकम भ�दा िव�ाथ�लाई िवतरण गरेको
सं�या कम दे�खएकाले बढी िनकासा रकम बे�जू खातामा दा�खला गनु�पन� �.

�. सं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम िवतरण रकम वढी िनकासा

१ �ी सेतीदेवी आधारभूत िव�ालय ९२०० ८००० १२००

२ झ�े�वरी मा.िव. ८८४०० 82800 ५६००

३ बु� जनि�य मा.िव. ४७२०० ४६००० १२००

४ �पादेवी �ा.िव. ६००० 24800 800

५ भृ�े�वर मा.िव. धारापानी २५६०० २४८०० ८००

ज�मा ९६००

९,६००

८५ अनुगमनः ४,६५०,०००
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काय��म काया��वयन पु��तका, २०७7।७८ अनुसार िव�ालयह�लाई भु�ानी ह�ने सशत� अनुदान रकम तोिकए बमो�जम उपयोग भए नभएको सुिन��चत ह�न �य�तो
अनुदान �ा� गन� िव�ालयह�ले काय�स�प� गरेको अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयबाट िन�न िव�ालयह�लाई अनुदान िदएकोमा सो अनुदान रकम
�.४६५०००० काय�स�प� र उपयोगका स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । अनुगमन नगदा� रकम सदपुयोग ह�न नस�ने भएकोले तोिकएको काममा
�योग भए नभएको एिकन गरी काय�स�प� र अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�. सं. िव�ालयको नाम अनुदान िशष�क अनुदान रकम

१ देउराली डाँडा आ िव शौचालय िनमा�ण ७०००००

२ जनता आ िव शौचालय िनमा�ण ७०००००

३ अ�णोदय मा िव पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

४ च�डे�वरी मा िव पु�तकालय �यव�थापन ६५००००

५ भंृगे�वर मा िव आइ �स टी ६५००००

६ मा िव �यािमरेखानी साइ�स �याव ६५००००

७ तामाकोसी जनजागृित मा िव साइ�स �याव ६५००००

ज�मा ४६५००००

८६ सेिनटरी �याड ख�रदः

८६.१ यस वष� कोिभडको कारणले कम समय िव�ालय खुलेका कारण अ�ध�ो वष�को मौ�दात सेिनटरी �याड िवतरण गरेको छ । भने यस
आ�थ�क वष�को अ�यमा ख�रद गरेको २४५४४ �याकेट सेिनटरी �याड लेखापरी�णको समय (भा� मसा�त) स�म िव�ालय नखुलेका
कारण िवतरण गरेको छैन । यसरी गत मौ�दातको एक�न नगरी ख�रद गदा� र ख�रद गरेको लामो समय िवतरण ह�न नस�दा सामा�ीको
�याद सिकने र गुण�तरमा �ास ह�ने स�भावना ह�ने ह� ँदा यस तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

८६.२ पा�लकाले सेिनटरी �याडको सुरि�त भ�डारण गरी िव�ालयको माग अनुसार िनकासा िदने, तोिकएअनुसार िवतरण भए नभएको र
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िवतरणको अिभलेख �यव��थत राखे नराखेको अनुगमन गन� र वषा��तमा रहेको मौ�दात यिकन गरी आगामी वष�कोलािग आव�यक खुद
प�रमाण यिकन गरी आव�यक प�रमाणमामा� ख�रद गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ।

८७ रा�� पित रिनङिश�ड �ितयोिगताः 
२०७७ चै� १३ दे�ख १६ स�म स�प� गनु�पन� िमित तय गरी तयारी गरेकोमा कोिभडको कारण देखाइ काय��म �थिगत ग�रएको छ । यस काय��मका लािग संघीय
शशत�बाट �.१00000 र समािनकरण तफ� बाट �.५१४७३२ गरी कुल �.६१४७३२ खच� लेखेको छ । जसमा �.४१२९५८ को सामा�ी ख�रद गरेको छ भने अ�य
�यव�थापनमा खच� गरेको दे�ख�छ। ख�रद सामा�ीह�को उिचत �यव�थापन गरी �यसको उपयोग गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपछ�  ।

८८ अनुगमन �ितवेदन: 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट तयार पा�रएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ रा�� पित शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण काय��मबाट मा�यिमक
िव�ालयह�मा पु�तकालय �थापना र िव�ान �योगशाला �थापनाका लािग �ित िव�ालय �.६५०००० का दरले एकमु� अनुदान रकम उपल�ध गराउने र सो रकमबाट
तोिकएको �पेिशिफकेशन अनुसारका िकताव तथा �याव साम�ी र िव�ान साम�ी काय�िव�ध अनुसार ख�रद गरे नगरेको अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले गोभौ
११ िमित २०७७।०३।३१ बाट देहायका िव�ालयह�ला◌�इ उि��खत शीष�कमा �.२६,००,००० अनुदान रकम उपल�ध गराएको छ । अनुदान रकमको �योग तथा
खच� स�ब�धमा माग�दश�नमा तोक�ए अनुसार काय� गरेको दे�खने िनण�य, ख�रद िव�ध, िवलभरपई तथा पा�लकाबाट भएको अनुगमन गरेको दे�खने �माण कागजात
�े�तामा संल� रहेको दे�खएन् । अतः पा�लकाले समयमै अनुगमन गरी अनुदान रकम काय�िव�ध अनुसार िनधा��रत काय�मा खच� गरेको सुिन�चत गरेको अनुगमन
�ितवेदन सिहतका �माण पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम काय��मको नाम रकम

१ तामाकोशी जन जागृती मािव �स�ती िश�ामा नवीन �िव�ध �वध�न 650000

२ नव दश�न मािव तलुपु� पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला 650000

३ शिहद �मृती मािव सैपु िश�ामा नवीन �िव�ध �वध�न 650000

४ झटे�वर मािव धोवी क��यटुर �याव �थापना 650000

ज�मा २६०००००

२,६००,०००
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८९ शौचालय िनमा�णः 
काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं.११.१.२.१ शौचालयको आव�यकता भएका िव�ालयह�लाई पानी तथा �वा��य र सरसफाई सिहतको शौचालय
िनमा�ण काय�को लािग �.७ लाखको दरले अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तकामा भौितक सुधार िव�तार काय��म काया��वयन गदा�
स�प� काय�को नापी िकताब र िनमाण स�प� भए प�चात काय� स�प� �ितबेदन तयार गनु� पन� उ�ेख छ । यो वष� पा�लकाले गो�वाँरा भौचर नं. १० िमित २०७८।०३।
३१ बाट �ी देउराली डाँडा आिव र �ी जनता आिवलाई �ित िव�ालयलाई �.७००००० का दरले �.१४००००० शौचालय िनमा�ण अनुदान िनकाशा िदएको छ । उ�
अनुदान िनकासा भएको अनुसार शौचालय िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी िकताब तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको नदे�खएकोले िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी
िकताव र काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

१,४००,०००

९० को�ाकोठा िनमा�णः 
रा�� पित शैि�क सूधार काय��म अ�तरगत यस वष� गो भौ ११ िमित २०७८।०३।३१ बाट �ी सेती देवी आधारभूत िव�ालय नागीलाई क�ाकोठा िनमा�ण अनुदान
अ�तरगत पा�लकाले एकमु� �.१८००००० िनकाशा िदएको छ । तर । उ� अनुदान िनकासा भएको अनुसार िव�ालय भवन िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी िकताब
तथा काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको नदे�खएकोले िनमा�ण काय� स�प� गरी नापी िकताव र काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� अ�यथा असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

१,८००,०००

९१ तलबी �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा म��ालय, सिचवालय, आयोग र िवभाग तथा उप�यकािभ� रहेका काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीको हकमा
िनजामती िकताबखाना र �ज�ा��थत काया�लयका िनजामती कम�चारीको हकमा स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गराई तलब
खच� ले�नु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले अ�तग�त काय�रत �वा��य तफ� का कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पास नगरी तलव खच� लेखेको छ । तवली �ितवेदन
पा�रत गरेर मा� तलब भु�ानी गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

९२ िवतरण भरपाईः 
�वा��य तफ� का कम�चारी तथा मिहला �वयंसेिवकाह�का लािग ख�रद ग�रएको देहायका सामा�ीह�को िनजह�लाई िवतरण ग�रएको िवतरण भरपाई पेश नभएकाले
िवतरण भरपाई पेश गनु�पन� �.

७९८,००६
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भौ.नं/िमित ख�रद िववरण ख�रद प�रमाण भु�ानी पाउने भु�नी रकम

६८।०७८।३।२७ �वा��यका कम�चारीह�का लािग �याग ७० थान �ी �भा इ�टर�ाइजेज ३८७५९०

६९।०७८।३।२७ मिहला �वा��य �वयंसेिवकाह� लाई �याग र छाता ८० थान �याग, ८० थान छाता इ��ेणी ट� ेड �ल� ४१०४१६

ज�मा ७९८००६

९३ मातृ िशशु �याहार काय��मः 
मातृ िशशु �याहार काय��ममा सु�केरी गराए वापत यातायात खच� �ित सु�केरी �.२००० र सु�करी जाँच चार पटक गराएवापत �ित सु�करी �.800 का दरले र
�वा��य सँ�थालाई �ित सु�केरी �.१००० का दरले भु�ानी िदने �यव�था रहेको छ । यस पा�लकामा ४ वटा व�थ�ङ से�टर रहेकोमा सु�केरी जाँच िववरण काड� (ANC)

परी�ण गदा� देहायको व�थ�ङ से�टरमा सु�केरी जाँच िववरण काड� भ�दा बढी सं�यामा भु�ानी िदएकाले असुल गनु�पन� �.

व�थ�ङ से�टर सु�केरी सं�या भु�ानी सं�या �ित सु�केरी भु�ानी ह�ने रकम वढी भु�ानी

िवजुलीकोट �ा �वा के�� ४४ ४७ ३८०० ११४००

�ख�ती �ा �वा के�� ३८ ४१ ३८०० ११४००

ज�मा २२८००

२२,८००

९४ बढी भु�ानीः 
भौचर नं ७२।०७८।३।२८ शशत�बाट सातै वडा काया�लयमा �यि�गत घटना दता� तथा सममा�जक सुर�ा स�ब�धी अनुगमन तथा मु�या�नको लािग गएको भिन �सजन
ख�कालाई दिैनक �मण िवल �.२८९०० को पेश र �वीकृत भएकोमा �.३६००० भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी बे�जू खातामा दा�खला
गनु�पन� �.

७,१००

९५ काया�लयमा अनुप��थत 

गो भौ नं १ बाट शशीकला सुनुवारलाई फागुन दे�ख असार स�मको पा�र�िमक भू�ािन भएको छ।हा�जरी परी�ण गदा� माघ दे�ख असार स�म हा�जर नगरेको पाईयो।िनज
�लखु गाउपा�लकाको वडा नं १ �वा��य चौक�मा काय�रत रहेको र मं�सर १७ स�म काया�लयमा हा�जर रहेको १७ पिछ पा�लका िफता� पठाइएको उ�ेख रहेको तर
पा�लकामा हा�जर ह�न नआएको खुलेकोले िनजले कहाँ हा�जर गरेको हो सो समयको हा�जर �मािणत पेश गनु�पन� अ�यथा मं�सर १७ दे�ख असार मसा�त स�म िनजले

३८८,९३५
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पा�र�िमक पाउने आधार दे�खदनै।मा�सक पा�र�िमक �ेड �थािनय भ�ा मह�ी भ�ा लगायतका स�पूण� गरी � ५१८५८ का दरले साढे सात मिहनाको � ३८८९३५
असुल ह�नुपन� �

९६ खच�को �माण नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(३) र (७) मा खच�का �माण सिहतको लेखा रा�न र रा�न लगाउनुपन� उ�ेख छ । भौचर नं ३२।०७८।३।२८
बाट ७ वटा �वा��य सं�थाह�लाई िनयिमत खोप संचालन, गाउँघर ��लिनक संचालन, ब�थ�ङ से�टरमा रा�ीका�लन सेवा िदएवापत र दशै ितहारको िवदामा काम गन�
वापत भनी कुल रकम �.३९९७५० भु�ानी िदएको छ । भौचरको साथमा के कित खोप संचालन भएको, के कित �थान र सं�यामा ��लिनक संचालन भएको, ब�थ�ङ
से�टरमा रा�ीका�लन सेवा �दान गन� �वा��यकम�को रा�ीका�लन काम गरेको �माण खु�ने हा�जर र दशै ितहारको िवदामा काम गन�को सं�या र हा�जर �ा� नभएकाले
के कित खच� भएको हो र सो रकम कुन आधारमा भु�ानी भएको हो भिन एक�न गन� नसिकएकाले खच�को �माण पेश गनु�पन� �.

३९९,७५०

९७ �ितवेदन पेश गनु�पन�ः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३ को यपिनयम १ मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा
बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� उ�ेख छ ।उपिनयम १
बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गते िभ� दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क
�ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन� �यव�था भएकोमा �ितवेदन तयार गरी पठाएको पाइएन । िनयमले गरेको �यव�था
पालनामा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

९८ स�झौता र काया�देश िबना भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(३) र (७) मा खच�का �माण सिहतको लेखा रा�न र रा�न लगाउनुपन� उ�ेख छ । भौ.नं.६६।०७८।३।२३ बाट
पा�लकाले स�ाट मोड�न ए�ो फाम� �ा �ल लाई कफ� नस�री �थापना गरेको भनी डोर हा�जरी पेश गरेको आधारमा �.२००००० भु�ानी िदएको छ । िनज फाम�सँग
पा�लकाको कुनै स�झौता भएको र रकम भु�ानी गन� कुनै िनण�य गरेको दे�खदनै । यसरी �प� स�झौता र िनण�यिवना रकम भु�ानी गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

२००,०००

९९ मृतकलाई भ�ा िवतरणः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम १३ मा ऐन बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाई रहेको �यि�को मृ�य ुभएमा वा �य�तो �यि� सामा�जक सुर�ा भ�ा
पाउन यो�य नभएमा िनजको नाम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि�को अिभलेखबाट हटाउनु पन� उ�ेख छ।लेखापरी�णको �ममा देहायका वडामा रहेको मृ�य ुदता�को
अिभलेख परी�ण गदा� मृ�य ुभइसकेका लाभ�ाहीको नाममा मृ�यपुिछ पिन सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको भनी गलत लाभ�ाहीको भरपाई बनाई खच� लेखेको
पाइयो । मृ�य ु िमित भ�दा पिछसमेत मृतकको नाममा सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� लेखेकोले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िव�वसनीय दे�खएन । पा�लकाले यस
स�व�धमा थप छानिवन गरी लेखापरी�णको �ममा मृ�य ुपिछ पिन िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

७५,०००
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वडा नं नाम मृ�य ुिमित ना नं चौमा�सक भू�ािन रकम

७ होम बहादरु मगर ७७।१२।७ १०७१५ ते�ो १२०००

७ कृ�णमाया काक� ७७।१२।१४ २००९ ते�ो १२०००

२ अमृत बहादरु ब�नेत ७७।७।११ ४९६७ ते�ो ३०००

६ नरबहादरु काक� ७७।७।२२ १६१ दो�ो र ते�ो २४०००

६ मनमाया भुजेल ७७।५।२४ ३०३८५ �थम ६०००

४ धन�स�र तामा� ७७।९।२२ ५०१ दो�ो ६०००

४ झपड बहादरु काक� ७७।११।२० ३०४२ दो�ो १२०००

ज�मा ७५०००

१०० कोिभड–१९ तफ� ः 
आ व २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ।
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आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत वष� �देश कोिभड कोषबाट �ा� रकम 1000000 औष�ध तथा औजार उपकरण तथा अ�य सामा�ी 5670879

आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय 500000 सवारी साधन भाडा 589850

पा�लका चालुखाताबाट ट� ा�फर 7010744 �वा��य सं�था मम�त 522445

अ�य तथा िविवध 823280

�ो�साहन 84600

मौ�दात बाँक� 819690

ज�मा 8510744 ज�मा 8510744

कोिभड–१९ मा यस पा�लकाबाट भएको खच�को �े�ता परी�णबाट िन�न �यहोरा दे�खएकाछन्।

१०१ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क( �योग गरी उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा �कािशत दरमा सोझै ख�रद गदा� �य�तो
उ�पादकले आ�नो उ�पादनको खु�ा तथा िडलर िव�� मू�य सूची राि�� य�तरको समाचारप�मा �काशन गरेको र �थानीय िडलरलाई िदए सरहको छुट ख�रद गन�
साव�जिनक िनकायलाई िदएको ह�नुपन� कुरा उपिनयम ३(ख) मा उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम ८५ को उपिनयम १(क( �योग �कोप �यव�थापन कोबाट �.१९,९२,९५२
को औष�ध समाचारप�मा उ�ेख गरेको खु�ा िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गरी िभमदेवी मेिडसीन स�लायस�लाई भु�ानी िदएको छ । सो सूचीमा उ� उ�पादकले िडलर
िव�� मू�य नखुलाएको र उपिनयम ३(ख) बमो�जम डीलरलाई िदने सरहको छुट पा�लकालाई िदएको दे�खएन । िनयममा �यव�था भए अनुसारका सुिवधा �ा� ह�ने गरी
खरीद काय� गनु� पद�छ ।

१०२ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको
वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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१०३ िवपद ्�यव�थापन कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले िवपत �यव�थापन कोषमा
�.१६९२९९० बजेट खच� गरेको छ ।


