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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको 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 एंव नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, 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 
र्वश्लषेण 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 प्रवाहलगार्िका 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 
िजुामालगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बेरुज ुफस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन 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 
छलफलसमेि 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 ।  
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नं १ 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 434 तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

जहदा गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मोरङ । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ९१ लाख २५ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. ११ लाख ४२ हजार फस्र्ौट भई 
बाँकी बेरुज ुअसलु गनुापने रू. ९१ लाख ५७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ८७ लाख २१ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ 
करोड ३४ लाख ९१ हजार, सोधभनाा तलनपुने रु. ६५ हजार र पेश्की रू.६५ लाख ४९ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु. 
२० करोड ४५ लाख ३६ हजार बेरुज ुबाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु. २५ करोड १६ लाख २६ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. जहदा 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 रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम 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 र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम 
सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि 
स्वरूपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँकार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

           
                                                                                  
                                                                                       

 

 

 

(पद्मप्रसाद आिार्ा) 
        नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

जहदा गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८० ७२ ४९१२५ ० २ ११४२ ८० ७० ४७९८३ ९१५७ १३४९१ १८७२१ ० ६५ ४१४३४ ६५४९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मोरङ्ग २०४५३६ ० ८९३ २०३६४३ ० ४७९८३ २५१६२६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : जहदा गाउँपा�लका, मोरङ , जहदा गाउँपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख सुवण� िघिमरे २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �तीत भ�डारी २०७७-४-१

बे�जु रकम ४९,१२५,२१३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८,६२,५९,८६६.४९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,५८,१७,८१० चालु खच� २५,५८,८६,४२०.०९

�देश सरकारबाट अनुदान १,९५,१५,००० पँूजीगत खच� १५,३६,८३,३०८.७६

राज�व बाँडफाँट ८,९९,७४,९७९.०१ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,३९,६४,८५६.०२

आ�त�रक आय ८४,१९,०७६.२७

अ�य आय ३,१५,८२,१७८.४३

कुल आय ४७,५३,०९,०४३.७१ कुल खच� ४७,३५,३४,५८४.८७

बाँक� मौ�दात ८,८०,३४,३२५.३३

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन�  र �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन�
हरेक काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु�  र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु�  नै गाउँपा�लका �थापनाको �मुख
उदे�य हो । जहदा गाउँपा�लका नेपालको �देश नं १ को मोरङ �ज�ामा अव��थत छ । यस गाउँपा�लकाको पूव�मा धनपाल गाउँपा�लका, प��चममा िबराटनगर महानगरपा�लका ,उ�रमा कटहरी गाउँपा�लका र दि�णमा भारत सँग �समाना जोिडएको छ । भाितग�ज,

मझारे, ज�दा, बुधनगर, महादेवकोल, पोख�रया िमलेर संयु� �पमा जहदा गाउँपा�लकाको िनमा�ण िव.सं २०७४ सालमा भएको हो ।यस गाउँपा�लकािभ� ज�मा ७ वटा वडाह� रहेका छन। यस गाउँपा�लकाको काया�लय ल�मीिनय चौकमा अव��थत छ । ६२.३८ वग�
िक.िम. �े�फल ओगटेको यस गाउँपा�लकाको जनसं�या िव.सं २०७४ को त�यांकनुसार ४१,८१५ रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण सीमा
लेखापरी�ण काय�लाई थप �यव��थत गद� लैजाने नीित अनु�प यस पटक NAMS (Nepal Audit Management System) माफ� त छनौट ग�रका जो�खमका आधारमा िव�ीय िववरण र सोसंग
स�ब��धत कागजात परी�ण ग�रएको छ । पिहलो पटक वेभ वेस �ितवेदन जारी ग�रएको ह� ँदा �ितवेदनमा समेत सोको �भाव पन� स�ने ह� ँदा दे�खएका �ुटीलाई प�रवत�न गद� लिगने छ ।

३ आ�थ�क िववरण
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः नगरपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NPSAS)

बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) अनुसार गाउँपा�लकाको यस वष�को आय �यय िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सोझै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४८१६२५२६३.६२ ४७५३०९०४३.७१ ४७५३०९०४३.७१ ४३०३९११५५.४१ ४३०३९११५५.४१

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४२८९३६३७० ४४३७२६८६५.२८ ४४३७२६८६५.२८ ३७६७८६८६७.४१ ० ३७६७८६८६७.४१

११००० कर ९४९४४३७० ९४११७७१९.३ ९४११७७१९.३ ७१४२४५८२.९८ ० ७१४२४५८२.९८

१३००० अनुदान ३३०९९२००० ३४५३३२८१० ३४५३३२८१० ३०२७९५००० ० ३०२७९५०००

संघीय सरकार ३११४७७००० ३२५८१७८१० ३२५८१७८१० २६०२४६००० ० २६०२४६०००

�देश सरकार १९५१५००० १९५१५००० १९५१५००० ४२५४९००० ० ४२५४९०००

१४००० अ�य राज�व २९००००० ३६३३३९५.९८ ३६३३३९५.९८ २५४९३६९.४३ ० २५४९३६९.४३

१५००० िविवध �ाि� १००००० ६४२९४० ६४२९४० १७,९१५ ० १७,९१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख. अ�य �ाि� ५२६८८८९३.६२ ३१५८२१७८ ३१५८२१७८ ५३६०४२८८ ५३६०४२८८

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� ४२६८८८९३.६२ २२७०६०३५ २२७०६०३५ ० ० ०

धरौटी ० ८८७६१४२.९६ ८८७६१४२.९६ ४६४९९१५ ० ४६४९९१५

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म १००००००० ४८९५४३७३ ० ४८९५४३७३

भु�ानी (ग+घ) ५७४७९७५०७.६२ 440568425.6 440568425.6 ४०७५२३८७६.५८ ४०७५२३८७६.५८

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५२२१०८६१४ ४०९५६९७२८.८५ ४०९५६९७२८.८५ ३५६४५५७६५.०८ ३५६४५५७६५.०८

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १३३५३९८१० १२१२२१२४२.०२ १२१२२१२४२.०२ १३१७८०४९८.३ ० १३१७८०४९८.३

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १६५५१५७७१ १२४२२९४६०.०७ १२४२२९४६०.०७ ८४०१८१०८.९९ ० ८४०१८१०८.९९

२६००० अनुदान ४०००००० ३९५९८०० ३९५९८०० २१७७१९१ ० २१७७१९१

२७००० सामा�जक सुर�ा ६२००००० ५६५७५३२ ५६५७५३२ २१८८९२६ ० २१८८९२६

२८००० अ�य खच� १४३०००० ८१८३८६ ८१८३८६ १०१३७७९३ ० १०१३७७९३

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� २११४२३०३३ १५३६८३३०८.७६ १५३६८३३०८.७६ १२६१५३२४७.७९ ० १२६१५३२४७.७९

घ. अ�य भू�ानी ५२६८८८९३.६२ ३०९९८६९६.७६ ३०९९८६९६.७६ ४०७५२३८७६.५८ ४०७५२३८७६.५८

कोषह� ४२६८८८९३.६२ २४७८८२१७.७६ २४७८८२१७.७६ ० ० ०

धरौटी ० ६,२१०,४७९ ६,२१०,४७९ २११३७३८.५ ० २११३७३८.५

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक�

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -९३१७२२४४ ३४,७४०,६१८ ३४,७४०,६१८ २२८६७२७८.८३ २२८६७२७८.८३

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म िफता� ३२९६६१५९ ३२९६६१५९

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ८६२५९८६६.४९ ८६२५९८६६.४९ ५३५५५२१८.९३ ५३५५५२१८.९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -९३१७२२४४ ८८,०३४,३२५.३३ ८८,०३४,३२५.३३ ७६४२२४९७.७६ ७६४२२४९७.७६

ब�क तथा नगद बाक� ८८,०३४,३२५.३३ ८८,०३४,३२५.३३ ७६४२२४९७.७६ ७६४२२४९७.७६

४ अ�तर सरकारी अ��तयारी
अ�तर सरकारी अ��तयारीः आ�थ�क काय� िब�ध तथा िनयमावली िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ४६ मा �थािनय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गरी िनण�य भएमा स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले
�थािनय तहलाई संिघय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाली अनुसार आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म गन� काया�लयले
�य�तो अ��तयारी अनुसार भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाचामा अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनुपन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन�  अ��तयारी
तथा िनकासा �ा� भई खच� समेत भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाएको दे�खएन । कानुनमा भएको �यब�था अनुसार खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

६�००१०४३ १००००००० ९९९९९९९.�४ ९९९९९९९.�४

३३६००१०२३ �४६००० �४६००० �४६०००

३१४००१०१२३ �०३�२००० �०३�२००० �०३�२०००

५ िव�ीय िववरण परी�ण
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५.१ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषबाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• िव�ीय िववरण म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची १० मा गत वष� स�मको संिचत कोष बाँक� रकम � ७,४२,५९,५९९.०५ दे�खएकोमा गत वष�को मलेप
�ितवेदनमा �.७,३८,८६,३२१.२६ छ । यस स�ब�धमा एक�न गनु�पन� दे�ख�छ ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �.

८,४३,१३,१६१.३९ ले फरक दे�खएको छ ।
• 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 ।
• �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 महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
• �थािनयतहले िबभा�यकोषको िहसाब �यब��थत राखेको पाईएन । �यसैले तोिकए बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र
�ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
• म.ले.प.फा.नं. २७२ को �ाि� भु�ानी िववरणमा क�ी रकम दा�खला गन� बाँक� रकम �२४९६६२ दे�खएकोमा एिकन गरी दा�खला गन� बाक� भए दा�खला
गनु�पन� दे�ख�छ ।

५.२ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको धरौटीमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.८९५९६९४६ /- मौ�दात कायम भएकोमा �े�ता अनुसारमा यो वष�को
शु�मा � ८६२५९८६६.४९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ३३३७०७९।५१ घटी �ज�मेवारी
सारेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

३,३३७,०७९.५१
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५.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३० (७) मा �देश तथा �थािनय िविनयोजन ऐनले ि�ज नह�ने भिन तोकेको खच�
िशष�क बाहेक अ�य बजेट िशष�क आ�थ�क वष� समा� ह�नुभ�दा सात िदन अगाडी भु�ानी िदई लेखा अ�ाव�धक गरी िनकासा ब�द गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै
खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा िन�न खाताको ब�क नगदी िकताबमा मौ�दात
बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

खाता िशष�क रकम

चालु खच� खाता ३३,५१,५०६.६२

पँुजीगत खच� खाता २,५१,१८,६९८.२४

५.४ चौमा�सक पँूजीगत खच� - �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम २४ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २६ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण बनाई 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 पँूजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

(�.हजारमा)

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ कुल पँुजीगत खच� १५,३६,८३ ० ३,१५,८५ १२,२०,९८ ६,०२,४०

६ ससत� तफ�  िफता� गन� बाँक� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था बमो�जम
आ.व.को अ��तममा ससत� तफ�  िफता� गन� बाँक� रकम � ९१३८० दे�खएकोले सो रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� दा�खला ह�नुपन� �

९१,३८०

७ बजेट तथा काय��म
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७.१ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� िविभ� काय��मतफ�  �
१,०२,५०,००० बजेट िविनयोजन गरेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� बैठकको िनण�यबाट िविभ� योजना एवं काय��ममा �
७३,७२,२२०.८५ खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

७.२ रकमा�तरः आ�थ�क वष� ०७७।७८ का लािग �वीकृत भएको योजना तथा काय��ममा िविभ� कोष तथा योजना तफ�  �वीकृत �. ६,१०,६८,८०३ रकम
बराबरको ७१ योजनालाई घटाई गरी नयाँ तथा भएका योजनामा रकम थप योजना �.८,२१,०४,८०३ रकम बराबरको ९० योजना/काय��म काया�पा�लकाको
पटक पटकको िनण�यले नयाँ योजना काया��वयन वा भएका योजनामा थपघट गरी सभामा �सफा�रस भई नगरसभाको िहउँदे बैठकले �वीकृत गरेको दे�खयो ।
योजना छनौट गदा� पया�� अ�ययन नगरी योजना छनौट गन� र काया��वयनको �ममा नयाँ योजना छनौट गन� बजेट थपघट गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

७.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र
अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था रहेको छ । उ� सिमितले सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट
तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा�
बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५
गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितको गठन गरेको छ । ऐनमा
�यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत
पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

७.४ बजेट तथा काय��म तजु�माः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी
वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी
तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था �यव�था िमलाउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले सोअनुसार बजेट तजु�मा गरेको पाइएन ।
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७.५ �े�गत बजेट र खच�- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका लािग �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम खच� �ितशत

कुल बजेटको तुलनामा कुल खच�को तुलनामा

आ�थ�क िवकास ३,३४,८० २,४०,६३ ७१.८७ ५.८८

सामा�जक �े� २२,५३,३० १८,०५,१० ८०.११ ४४.०७

पूवा�धार िवकास �े� १३,११,४८ ९,०१,१२ ६८.७ २२

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ४,८०,०६ ४,०६,६१ ८४.७ ९.९३

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ८,४१,४५ ७,४२,२४ ८८.२१ १८.१२

ज�मा ५२,२१,०९ ४०,९५,७० ७८.४४ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये पूवा�धार िवकास �े�मा ६८.७ �ितशत र िव��य �यव�थापन तथा सुशासनमा ८४.७ �ितशत
रहेको छ । बजेटको तुलनामा सबै �े�मा ल�य अनुसार �यून खच� भएको दे�खएकोले पँुजीगत खच�मा वृि� गरी लि�त उ�े�य हा�सल गनु�पद�छ ।
खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ८४,१९,०७६.२७ राज�व बाँडफाँड � ८,९९,७४,९७९.०१, र अनुदानबाट �.

३४५३३२८१० समेत � ४४,३७,२६,८६५.२८ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � २५,५८,८६,४२०.०९ र पँू�जगत तफ�  � १५,३६,८३,३०८.७६ समेत �
४०,९५,६९,७२८.८५ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.०६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.६१४१४०० खच�
भएको छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद�
�ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

८ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब��ध �यव�था छ । �याियक सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववाद दता� एवं फछ् य�ट िववरण अनुसार गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा
गरी टु�ो लगाउन बाँक� २४ रहेको र यस बष� िविभ� िवषयका ३७ समेत कुल ६१ िववाद दता� भएकोमा १२ फ��यौट भई ४९ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ िव�ूतीय �णाली स�ालन 

काया�लयले स�पादन गनु�पन� िविभ� काय�ह� िव�ूतीय �णालीबाट स�पादन गन� गरी स�टवेयरह� स�ालनमा �याएको छ । ती स�टवेयरह�को �योगकता�ह�को िववरण, पासवड� प�रवत�न, �थलगत
तथा डाटा �याकअप स�ब�धी अिभलेख मलेप फाराम नं ९०१, ९०२ र ९०३ को ढाँचामा राखी िव�ूतीय सुर�ा स�ब�धी �यव�था काया��वयनमा �याउन पन�मा �य�तो अिभलेख रा�ने गरेको छैन ।
कुन कुन स�टवेयर क-कसले स�ालन गन� गरेका छन् , आ�धका�रक �पमा क-कसलाई स�ालनको अनुमित िदइएको छ, डाटा �याकअपको अव�था के क�तो छ भ�े िवषयमा काया�लयको �यान
जान सकेको दे�खएन । यसबाट अन�धकृत �यि�को �णालीमा पह� ँच ह�न स�ने, त�यांकमा भएका प�रवत�को �ज�मेवारी को सँग ह�ने भ�े िकटान नह�ने एवं �याकअप िनयिमत �पमा गन� र �मािणत गन�
�यव�था नभएबाट त�यांक हराउने वा स�याउन सिकने ज�ता जो�खम रहेको दे�ख�छ । अत: िव�ूतीय त�यांकको सुर�ा स�ब�धमा भएका �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

१० िश�ा

१०.१ िव�ालयगत िनकासा - अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ� िववरण खु�ने
गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा� गन�
किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

१०.२ सामुदायीक िव�ालयको शैि�क गुण�तर- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार स�ब��धत �थानीय िनकायले सामुदायीक
िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर ��थतीको िनयिमत अनुगमन गरी एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के��मा पठाउने र सोको काया��यन गरी िव�ालयमा
शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ. व. २०७७।७८ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको �ितबेदन काया�लयसंग
दे�खएन । गाउँपा�लकाले आ�नो अ�तरगतका िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

१०.३ िन�ज िव�ालय �यव�थापनः पा�लका अ�तग�तका सामा�जक िवकास सिमित र नगर िश�ा सिमितले िश�ा �यव�थापन स�ब�धी नीितगत कामह� गन� गरेको छ
। यी सिमितह�ले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन । मापद�ड तयार नगरेकोले कुनै पिन िक�समको अनुगमन ह�न नसकेको
र िन�ज िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड तथा शु�क िनधा�रण भएको दे�खएन । िन�ज िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड तथा शु�क िनधा�रण
गरी िनयिमत अनुगमन र �यसको काया��वयन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१०.४ िब�ालयको िनयमनः �थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा सव�सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको काम
कत��य अ�धकारको ख�ड(ज) (२१) मा सामुदाियक िब�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन, िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन
कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले यस �थािनय तह अ�तग�तका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखा िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको
लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरे नगरेको, क�ी गरेको नाग�रक लगानी कोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला
भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत
िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय� �पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको िनयमन गरी �ितवेदन गरेको दे�खएन ।

१०.५ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भौितक िनमा�ण सुधार काय��म स�ालन गन� �थानीय तह��थत स�पुण� िव�ालयह�को अनुसूची ५ मा उ�े�खत
मापद�डका आधारमा भौितक सव��ण गरी आव�य�ाको आधारमा �ाथिमकता�म िनधा�रण गरी सुचका� सिहतको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले सोही �यव�था बमो�जम �ाथिमकता�मका आधारमा िव�ालय छनौट गरेको पाइएन। �य�तै, िव�ालय काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८,

काय��म काया��वयन स�ब�धी माग�दश�न (बँुदा नं. १८ ठ) अनुसार �थानीय तहले िव�ालयह�मा जाने सबै �कारका अनुदानह�लाई �यव��थत गन� र िश�ामा
ह�ने लगानी �भावकारी बनाउन आ�नो तहको संय��मा अनुदान �यव�थापन यिुनट िनमा�ण गरी अनुदानको िनकासा गन� �यव�था गरेकोमा सो अनुसार काय�
गरेको पाइएन । काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ ।

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

११.१ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� ८ पदमा ३५ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१,१७,९३,९९९.०० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको
२०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका
पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ४ पदमा १४ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा
�.४९४५००० भु�ानी गरेको अिनयिमत िद�खएको �.

४,९४५,०००

११.२ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ उपदफा (ख२) र �देश नं १ साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ अनुसार
�देश लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब भ�ा खच� ले�नु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकामा काय�रत कम�चारीह�को �थायी
कम�चारीह�को वष�भरीमा तलव �. १,७८,१९,८३९।८० खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�र गरेको पाइएन ।तलवी �ितवदेन पा�रत नभएकोले वा�तिवक
तलव तथा �ेड रकमको खच� यिकन गन� सिकएन । तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा खच� ले�नु पद�छ ।

�म भौचर
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११.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ७१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ६७ जना पदपूत� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका कृिष अ�धकृत सिहत ४ पदह� �र� रहेका छन् ।
दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ�
�र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

११.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउदा सहभागीतामुलक, उ�पादनमुलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका
योजना छनौट ग�र �ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािषक�  योजना २०७७।७८ अनुसार पा�लकाले �वीकृत गरेका अ�धकाशं योजना
वडागत �पमा बनाइएका तथा �यनु बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले स�ालन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले �. ५ लाख भ�दा कमका टु�े
योजनाह�को स�ालन गरेको दे�ख�छ । य�तो �कृितका योजनाह�को लािग आ�थ�क मानवीय साधनह�को लागतको तुलनामा �ा� �ितफल �यून ह�ने तथा
िदगो िवकासमा समेत टेवा नपु�े दे�ख�छ । अतः काया�लयले उपल�ध �ोत साधनह�लाई िमत�ययी त�रकाले प�रचालन गरी �भावकारी �पले उ�च�म
�ितफल �ा� गन� तथा वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा गदा� उ�े�खत िनद�िशकाको काया��वयनमा �यान िदनुपद�छ । पा�लकाले यस बष� स�ालन गरेको
योजनाको सं�या देहाय अनुसार रहेको छ ।

� २ लाख स�म � २ लाख दे�ख ५ लाख स�म � ५ लाख दे�ख १० लाख स�म � १० लाख बढीका ज�मा

४३ ६७ २७ ३६ १७३

१२ ख�रद �यव�थापन

१२.१ साव�जिनक प�र�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,िदगो र भरपद� वनाउन
काय��मको सामा�जक परी�ण अ��तगत साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� सडक, भवन, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष
िवकास र पशु िवकास सेवा तफ� को काय��मको साव�जिनक सुनवाई गरेको जनाए तापिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन ।कितपयमा वजेट
खच� उ�ेख गरेको दे�खदनै । केिहमा साव�जिनक सुनुवाईको लागी तोिकएको फारम भन� गरेता पिन सरोकारवालाको �यून उप��थती रहने गरेको, फाइलमा रा�ने
�योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जािनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै । कानूनको पालना गरी
उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��न गनु�पद�छ ।
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१२.२ िनमाण� सामा�ीको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम
बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१) मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ । उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा
गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश ग�रएकोमा खच� दावी
नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण सामा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको
दे�खएन । िनमा�ण काय�को प�रमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश नभएको दे�ख�छ । गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय� गुण�तरीय भएको
सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण समा�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन�चत
ह�नुपद�छ ।

१२.३ काय� स�प� �ितवेदन र एजिव�ट न�साः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� स�प� भएको ३०
िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �वयसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको एजिव�ट न�सा पेश गनु� पन�, िनमा�ण काय�को �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै
�ुटी दे�खएमा यिकन गरी दावी गदा� काया�लयले ��येक मिहनाको काय� �गित दे�खने गरी अिभलेख तयार गरी �मािणत गरेर रा� नु पन� र �ुटी स�चाउने
दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । तर िनमा�ण �यवसायीह�ले पुल िनमा�ण काय� बाहेक
सडक िनमा�ण काय�ह�को एजिव�ट न�सा काया�लयमा पेश गन� गरेका छैनन । �य�तै काया�लयले �ुटी स�चाउने पन� दािय�व स�ब�धी अिभलेख राखेको छैन र
�य�तै �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैसबै िनमा�ण काय�को काय� स�प� �तवेदन तयार गरेको दे�खयो । �ुटी स�चाउने अव�ध समा� नह� ँद ैकाय� स�प�
�ितवेदन जारी गरेकोले िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�ब�धी दािय�वबाट उ�मु�� पाउन स�ने अव�था दे�खएको छ । अतः िनयमानुसार सबै िनमा�ण काय�को
एजिव�ट न�सा जारी गन�, काय� �वीकादा� काय��वीकार �ितवेदन तयार गन� र �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भए प�चात मा� काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी
िनमा�ण काय� स�प� गराउने काय�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

१२.४ सवारीसाधन ख�रद –अथ� म��ालयवाट जारी �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका,
२०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ मा नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन
ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । �य�तै, साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ७ (१) मा नेपाल सरकारको �ोतबाट
सवारी साधन ख�रद गन� नपाइने र अ�याव�यक भएमा अथ� म��ालयको �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले
१ थान चार पां�े ख�रदमा �.४१६९०००।,२ थान दईु पां�े ख�रद � ४८७१०० गरी ज�मा � ४६५६१०० खच� गरेको छ । िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।
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१३ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ ,९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प�� दािय�व तथा अिभलेख �यसरी कायम भएका गाउँपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण
ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा
गाउँपा�लकाले वडागत समेत स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको क��यटुर �यापटप ि��टर र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सान� गरेको पाईएन। यसरी �ज�सी
मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउन िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब�धीत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता
अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

१४ ज�गा उपयोग मापद�ड 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू-जो�खम स�वेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अ�धनमा रही
तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन । �थानीय तहले आ�नो सबै �े� वा कुनै �े� तोक�
�य�तो �े�मा ब�े भवनह�को लािग ज�गा तथा भवनको �कृित, समान ढाँचाको नमूना न�सा तयार गन� र सेवा�ाहीको लािग आ�ना �ािव�धक कम�चारीबाट न�सा तयार गराई िनःशु�क उपल�ध
गराउने �यव�था रहेकोमा काया��वयन भएको दे�खएन । ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तोक� ज�गा तथा भवनको �कृितबमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।

१५ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम
क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी क�याणकोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । कम�चारी क�याण कोषमा � १६००००० मौ�दात दे�ख�छ । पा�लकावाट उ� कोषको संचालन
स�ब�धी कुनै ऐन, कानून, काय�िव�धको काया��वयनमा �याएको दे�खएन ।

१६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयबाट स�पादन ग�रने काय� िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापूण� ढंगबाट स�पादन गन� र िव�ीय
�ितवेदन �णालीलाई िव�वसनीय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ आ�नो कामको �कृित अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस िक�समको काय�िव�ध बनाएको छैन । जसबाट काया�लयबाट स�पादन ग�रने काय� िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापूण� ढंगबाट स�पादन गन� र िव�ीय
�ितवेदन �णालीलाई िव�वसनीय बनाउन सम�या परेको ��थित रहेको छ । आ�त�रक िनय��ण स�व�धी अ�य �यहोराह� देहायमा उ�ेख छ ।
• ��येक कम�चारीका पदको काय�िववरण बनाई लागू नगरेको, (िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५)

• उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमको पिहचान गरी िनराकरण नगरेको ।
• काया�लयले वष�भरी स�पादन गरेको कामको वािष�क आ�थ�क कारोवार �ितवेदन तयार नगरेको,
• केही योजनाको लागत अनुमान तयार, �वीकृित, नापी मू�या�न, ठे�का िवल, काय� स�प� �ितवेदनमा �वीकृत गरेको िमित उ�ेख नगरेको,
• �मण अिभलेख खाता नराखेको, (�मण खच� िनयमावली २०६४ को दफा २१)

• �मण �ितवेदन तयार गरी पेश गन� गरेको नपाईएको,
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• गाउँपा�लकाले ५ लाख भ�दा कमका टु�े योजनाह�को स�ालन गरेको दे�ख�छ ।
• उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण स�व�धी काय� गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन तथा ख�रद िनयमावली वमो�जमको ख�रद िव�ध नअपनाएको, (साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा
• आयकरमा दता� नभएकोलाई आय ठे�का िदएको ।
• काया�लयले स�ालन गरेका पा�लका तथा वडा�तरका आयोजनाम�ये सबै आयोजनाको �गती िववरण तयार गरेको पाइएन ।
• आ.व. २०७७।७८ को नीित तथा काय��ममा उ�ेख भएका काय��म म�ये कित उ�े�य पुरा भयो वा �गित �ाि� भयो र कुन कुन काय��म पुरा भएका छैनन भिन िव�लेषण गरेको छैन ।
• काय��म स�ालनको लािग पे�क� �लदा �यसको िववरण पेश गरे तापिन �वीकृत काय��मको न�स�मा आधा�रत नभएको ह� ँदा आव�यक भ�दा बढी पे�क� िदने गरेको पाइयो ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा �. २५ हजार भ�दा मा�थको मालसामान ख�रद गदा� स�व��धत मालसामानको �फेिशिफकेशन सिहत लागत अनुमान तयार गरेर मा� ख�रद
गनु� पन� सो अनु�प गरेको दे�खएन।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र �ाथिमिककरण गनु�पन� साथै योजना
बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले सो बमो�जमको सूची तयार नगरी सालबसाली योजनाह�मा�
संचालन गरेको छ ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ७६(५) मा �थानीय तहले �थानीय स��त कोषमा भएको आय �ययको चौमा�सक शीष�कगत िववरण तयार गरी संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ�
म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले चौमा�सक िववरण तोिकएको िनकायमा पठाएको दे�खएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले गाउँपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदनिभ�
काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� तथा दफा ७६(४) मा आ�नो आय र �ययको िववरण ��येक मिहनाको सात गतेिभ� साव�जिनक गनु�पन� �यव�था गरेको दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ साव�जिनक िनकायलाई �ा� भएको भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख
रा�नुपन�,
• साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ अनुसार ख�रद संझौतामा उ�े�खत अव�धमा िनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ ।
• काया�लयले िनमा�ण काय�सँग स�व��धत काय�को अिभलेख खाता ५०५ आइटमवाइज खाता, म.ले.प.फा.नं ५१२ नापी िनय��ण खाता, ५०६ ठे�का स�व��ध अिभलेख लगायतका अिभलेखह�
रा�नुपन�मा सो राखेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद काय� गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�नेगरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ भने िनयमावली, २०६४ को िनयम ३ मा ख�रद कारवाहीको
तयारी, �याके�ज� स�व�धी �यव�था छ । ख�रद ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना नभएकोले पूण� �पमा पालना गनु�पद�छ ।
• योजनागत खच� खाता राखेको नपाइएकोले अिनवाय� तयार गरी पेश ह�नुपद�छ
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।

�म भौचर
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• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� िदइएको
तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत
गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली बनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा बनाएको पाईएन ।
• िनयममा भएको �यव�था बमो�जम भिव�यमा आउन स�ने संभािवत जो�खमलाई �यूिनकरण गन� बीमा गराउने तफ�  काया�लयले �यान िदएको दे�खएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको 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 ।
• 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 ।
• वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको ।
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
• �ज�सी सामानको अिभलेख Public Asset Management System मा �िव� गरेको छैन ।
• सवारी साधन मम�तको अिभलेख तथा पुरानो सामानको दा�खला राखेको छैन ।
• काय��म अिभलेख खाता नराखेको कारण खच� रकमबाट �ा� उपल�धी मापन गन� सिकने आधार भएन ।
• गाउँपा�लकाले गरेका ख�रद स�झौताको सूचना साव�जिनक गन� गरेको छैन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ मा कुनै पिन सं�था दता� नभएमा सं�थालाई कानूनी मा�यता िदन निम�ने �यव�था भएकोमा पा�लकाले यस वष� स�झौता गरेका कुनै पिन उपभो�ा सिमित ऐनको उ�
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�नेगरी दता� भएको पाइएन ।
• िनमा�ण काय� गन� आव�यक पन� प�रमाण भ�दा अ�धक ख�रद तथा �यून ख�रदको अव�थामा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएको कामको गुण�तरीय छ भ�े अव�था दे�खँदनै ।
• पा�लकाले यस वष� स�ालन गरेको योजना िनमा�ण काय�को लगत अ�ाव�धक गरेको छैन ।
• उपभो�ा सिमित माफ� त स�प� भएका आयोजना साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
• पा�लकाको दिैनक आ�दानी एवं बै� दा�खला खाताह� मलेप फारमह� �योग गरी राज�व समयमै दा�खला गरेको पाइएन ।
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• नगदी र�सद िनयम��ण खाता राखेको नपाइएकोले स�रदको आ�दानी तथा �योग भएको र�सद एक�न गन� सिकएन ।
• क��यूटरकृत �ज�सी �यव�थापन �णालीमा दा�खला नभएको सामानह� काया�लयको एिककृत अिभलेखमा समावेश गनु�पद�छ ।
• पा�लकाले बे�जु लगत म.ले.प. फाराम नं. ८०१, ८०२ र ८०५ तयार गरी राखेको पाइएन ।
• िव�ीय जवाफदेिहता पालनाः अ�धकार �ा� अ�धकारीले सरकारी रकम िनकासा िदँदा वा खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यको �ि�कोणले आ�दानी, खच�,
लेखा र �यसको �ज�सी, नगद मौ�दात तथा आ�थ�क कारोबार स�ब�धी �यव�था र िनयम पया�� छन् र ितनीह�को पालना ग�रएको छ भ�े कुरामा िव�व�त ह�नुपद�छ।
आ�त�रक िनय��ण �यव�थाले िनयिमतता, िमत�ययीता, पारदिश�ता र सेवा �वाहमा असर पन� भएकोले उ�े�खत िनयमको �ावधान पालना गरी उपयु�� िवषयमा सुधार गनु�पद�छ ।

१७ सवारी साधन मम�त 

कया�लयले सवारी साधन मम�त गदा� मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त स�ब�धी िववरण �प� खुलाई गनु� पद�छ । पा�लकाले सवारी साधन मम�त वापत �.१०३५६५१ खच� लेखेको छ । सवारी साधनको
मम�त खच� ले�दा अ�धकांश मम�त आदेश तथा खच�को िवल भरपाइमा सवारी साधनको नाम र न�बर उ�ेख नगरी खच� लेखेको पाइयो । जसले गदा� मम�त भएको सवारी साधन पा�लकाकै हो भनी
एक�न गन� सिकएन । अतः सवारी साधनको मम�त गदा� िव�तृत िववरण उ�ेख गरी खच� ले�नु पद�छ । केही उदाहरण

भौचर नं िमित रकम कैिफयत

१३१-०७७।८।११ ७४८६९ सावरी साधनको न�बर नखुलाएको

५६९-०७७/१२/२१ ४८१४७ सावरी साधनको न�बर नखुलाएको

२६७-०७८/३/७ ५०००० सावरी साधनको न�बर नखुलाएको

१८ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष�
नगरपा�लका चालु िशष�कबाट खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.१४१९१४८ /– खच� गरेको छ । य�तो खच� ले�दा पु�ाई गन� आव�यक कागजात संल� गरी ऐनको पालना गरी खच�मा िमत�यियता कायम
गनु�पद�छ ।

१९ 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 । पा�लकाले �थानीय तहले
अ�य सामा�जक सहायता शीष�कबाट औषधी उपचार तथा अ�य �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि�ह�लाई �.४५७५६०/– आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु�पद�छ ।

२० कोिभड १९ रोकथाम तथा �यव�थापन
पा�लकाले कोिभड १९ रोकथाम तथा �यव�थापन काय�को लािग �ा� आय र �ययको परी�ण गदा� िन�नानुसार पाइयोः
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२०.१ कोिभड अ�पताल दरब�दी िववरण �थािनय तहमा कोिभड १९ अ�थायी अ�पताल संचालन स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ अनुसार १ जना मेिडकल अ�धकृत २
�टाफ नस� र १ जना अिफस ए�स��ा�ट रहने �यव�था छ । जहदा गाउँपा�लकाको कोिभड १९ अ�थायी अ�पतालमा १ जना मेिडकल अ�धकृत तथा २ जना
नस� र १ जना काया�लय सहयोगी गरी ४ जना �वा��यकम�ह� काय�रत छन्।

२०.२ पुव� तयारी स�ब�धी काय�ः कोिभड महामारी िनय��णका लािग सीमा नाका �यव�थापन, त�या� संकलन, समुदायमा सचेतना काय�म, �वा��य सामा�ी
िवतरण, िफवर ��लिनक संचालन परी�ण तथा उपचार लगायतका काय�ह� गरेको भ�े िववरण पेश गरेको छ । कोिभड ज�ता �कोप महामारीको पूव� आँकलन
गरी पूव� तयारी र महामारी पिछ िनय��ण तथा रोकथामका लािग काय�योजना बनाई काय� गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

२०.३ औष�धज�य सामा�ी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४५ अनुसार िवषेश प�र��थितमा ऐनको दफा ६६ बमो�जम एक तहमा�थको
�वीकृित �लएर आक��मक प�र��थितको लािग यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी आपूित�संग दरभाउ �लई १० लाख �पैयाँभ�दा बढी
रकमको ख�रद गरेको भएमा �य�तो िनकायले �यसरी ख�रद भएको िववरणको साव�जिनक सूचना �काशन गनु� पन�छ तर काया�लयले कोिभड १९ िनय��णका
लािग आव�यक पन� औष�धज�य साम�ी तथा राहात सामा�ीलगायत ख�रद गदा� लागत अनुमान समेत तयार नगरी खुला दररेट माग गरी तथा सोझै ख�रद गरेको
दे�खयो । औष�धज�य सामा�ी मा�ै � २४६६७०७ को ख�रद गरेको पाइयो ।यसरी कानुनको पालना गरी औष�ध तथा राहत सामा�ी ख�रल गनु� पद�छ ।

२०.४ सामा�ी ख�रदः कोरोना िपिडत जनताका लािग राहत िवतरण गन� चामाल, दाल, नुन, तेल लगायतका खा� व�तु तथा औषधी र �वा��य उपकरण तथा अ�य
िविवध सामा�ीह� खरीद गदा� साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को �ि�या अवल�बन नगरी िवशेष प�र��थती उ�ेख गरी �सधै खरीद भएको दे�खयो ।

२०.५ जो�खम भ�ाः यस वष� कोिभड १९ मा खिटने जनसि�ह�लाई जो�खम भ�ा वापत १५ जना �वा��यकम�ह�लाई � ६९१५१६ र ७ कम�चारीह�लाई �
२६८८२८ खच� भएको छ ।

२०.६ कोिभड १९ �यव�थापन कोषः गत वष�को ब�क मौ�दात � ८५७६२५५.९४ �देश सरकारबाट � ३४००००० र संिघय सरकारबाट � १०,००,००० तथा
पा�लकाबाट � ४२१८०१३ र अ�य �ोतबाट � ३५२८०० सिहत ज�मा � १७५४७०६८.९४ आ�दानी रहेकोमा कोिभड अ�पतालका �वा��यकम�को
तलब, औष�ध खरीद �वारे�टाइन �यव�थापन, सामा�ी ख�रद लगायतमा � १०१०२०८९ खच� भएको छ ।

२१ पे�क� बाँक�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.१ �याद ननाघेको पे�क� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको
पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र
महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार �याद ननाघेको िन�न बमो�जम पे�क� िनयमानुसार
फछय�ट ह�नुपद�छ ।

पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको िमित �याद ननाघेको मोिवलाइजेशन पे�क� पे�क� िववरण

शाह िनमा�ण सेवा ११/१३/२०७७ ८००००० महादेवकोल जाने सडकिनमा�ण कालो प�े

िपह� ए�ड राज क��ट��सन ११/१६/२०७७ १३००००० समपुरक कोष

शाह िनमा�ण सेवा ११/१६/२०७७ १८००००० महादेवकोल जाने सडकिनमा�ण कालो प�े

िपह� ए�ड राज क��ट��सन ११/२३/२०७७ १३२९००० समपुरक कोष

ज�मा ५२२९०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.२ �याद नाघेको पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको
पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखा िनय��क काया�लय र
महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण मलेप २११ अनुसार �याद नाघेको िन�नबमो�जम पे�क�
िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपद�छ �

पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको िमित पे�क� रकम पे�क� िववरण

जोया ए�ड �दश� क�ट��शन �ा.�ल. ०३/३०/२०७८ २३२१००० जुडी खोला पुल िनमा�ण

पु�पा�ली/जोया ए�ड �दश� ०३/३१/२०७८ २३२१००० जुडी खोला पुल िनमा�ण

सारथी टे�नोस�ट �ा. �ल ०६/१५/२०७७ ३७७४२० िडl�जटल गाउं �ोफाईल योजना िनमा�ण (सम� सुचकको अव�था)

�ी दगुा� मा�यिमक िव�ालय ०९/२८/२०७७ ११३००० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

�ी दगुा� मा�यिमक िव�ालय ०९/२८/२०७७ ८८७००० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

�ी दगुा� मा�यिमक िव�ालय ०९/२८/२०७७ ८०००० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

�ी गणेश आधारभुत िवधालय ११/१२/२०७७ २१०००० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

�ी दगुा� मा�यिमक िव�ालय ०१/०८/२०७८ २१०००० िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

सुिदरा �याेपाने ०८/०८/२०७७ १५००० मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच�

अिनल कुमार म�डल ०८/११/२०७७ १५००० िविवध खच�

ज�मा ६५४९४२०

६,५४९,४२०

२२ मनोर�न कर 

जहदा गाउँपा�लकाको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी कानून, २०७५ को दफा १५ �थानीइ सरकारले चलिच� घर, िभिडयो घर, सां�कृितक �दश�न हल, क�सट� ज�ता मनोर�न�थलमा देखाइने
मनोर�नका साधनमा मनोर�न कर लगाई असूल गन� स�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले मनोर�न कर वापत कुनै कर संकलन गरेको पाइएन । कानूनको पालना गरी कर असूल गन�तफ�  पा�लकाको
�यान जानु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ आ�त�रक आ�दानी तफ�  
आ�त�रक आ�दानी तफ� ः नेपालको संिवधानको धारा २३० बमो�जम गाउँपा�लकाले आ�थ�क ऐन, २०७६ तयार गरी लागू गरेको भएता पिन सोही अनु�प िनधा��रत दरमा शु�क तथा कर रकम िनयिमत
�पमा असुल गन� गरेको पाइएन ।
• गाउँपा�लका �े�मा रहेका िविभ� �यापार �यवसाय, परामश�दाता लगायतका सबै िनकाय, बैकं िव�ीय सं�था , अ�य सघं स�था आिदलाई अिनवाय� दता� गराउने, नवीकरण गन� तथा िनधा��रत वािष�क
कर द�तुर समेत असुल गन� काय� �भावकारी �पमा भए गरेको पाइएन ।
• मनोर�न कर वापत कुनैपिन रकम असुल गरेको पाइएन । गाउँपा�लका �े�मा रहेका �सनेमा घर तथा चलिच� भवन तथा होटलको दता� निवकरण तथा वािष�क कर असुल गरेको पाइएन ।
• िविभ� सघं सं�थाका घर तथा काया�लय बहालकर असुल गन� पूव� अ�ययन गन� तथा काया��वयन �भावकारी �पमा गन� तफ�  काया�लयको िवशेष �यानाकष�ण ह�नुपन� दे�ख�छ । ज�तै पसल तथा
िविभ� काया�लयह�को पूण� िववरण तयार गन� दता� तथा निवकरण अ�ाव�धक गन� �ित वग� िफटमा �थान अनुसार बहालदर िनधा�रण गरी असुल गनु�पन� ।

२४ अनुममान भ�दा कम आय संकलन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तरगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र कर वापतको ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । पा�लकाले यस
वष� आ�त�रक आयको अनुमान गरेको भ�दा कम आय संकलन गरेको िववरण िन�न छ । अत पा�लकाले आयको अनुमान यथाथ� तयार गरी संकलन गनु�पद�छ ।

शीष�क अनुमािनत आ�दानी कम �ितशत

स�प�ी, बहाल कर ५,००,००० १२,३८३.३४ २.४८

एक�कृत स�पती कर ४,००,००० १०,८६८.३१ २.७२

वहाल िवटौरी कर २,००,००० १,४८,१५३ ७४

अ�य कर ३६,००० ० १००

न�सापास द�तुर ३,००,००० ४५,५४३ १५.१८

२५ �यवसाय कर 

जहदा गाउँपा�लकाको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी कानून, २०७५ को दफा १७ पा�लकाले आ�नो �यवसाय गन� �यि�बाट �े�िभ�को �यापार, �यवसाय वा सेवामा पँू�जगत लगानी तथा आ�थ�क
कारोबारको आधारमा �यवसाय दता�मा र नवीकरणमा वािष�क �यवसाय कर लगाइ उठाउन स�ने �यव�था रहेको छ । यस वष� गाउँपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत �. ४१४७३५।-
कर संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले
आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ िव�ापन कर 

जहदा गाउँपा�लकाको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी कानून, २०७५ को दफा १६ मा जहदा गाउँपा�लकाले सूचनाप�मा िव�ापन कर लगाई असूल गन� स�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले
िव�ापन कर वापत कुनै कर संकलन गरेको पाइएन । कनूनको पालना गरी कर असूल गन�तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

२७ सवारी साधन कर 

जहदा गाउँपा�लकाको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी कानून, २०७५ को दफा १३ मा जहदा गाउँपा�लकाले ई�धन वा या���क शि�बाट सडकमा च�ने चार पां�े तीनपां�े वा दईुपां�े सवारी साधन
कर लगाई असूल गन� स�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले सवारी साधन कर संकलन गरेको पाइएन । कनूनको पालना गरी कर असूल गन�तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

२८ �थानीय तहको िवभा�य 

�देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र शु�क मनोर�न कर लागतका शु�क तथा
करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशतले ह�ने रकम �थानीयतहले �थानीय स��त कोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले यस वष� ढु�ा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र लगायतका कुनै पिन कर संकलन नगरेको जनाएको छ । आगामी िदनमा य�तो करको संकलन गरी िबभा�यकोषको रकम बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

२९ २८ २०७८-३-१४ समानीकरण अनुदानबाट िव�ालयलाई अनुदान 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका िश�कलाई पा�लकाले िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �वयमसेवक िश�क, िव�ालय कम�चारी बालिवकास सहजकता�लाई तलब भ�ा भु�ानी �१८५५४६६।७० भु�ानी गरेको
छ । आ�त�रक �ोतबाट गनु�पन� खच� िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट खच� ग�रनु िनयमस�मत भएन �

१,८५५,४६६.७

३० बढी भु�ानी 
बािष�क एकमु� अनुदानबाट िव�ालय स�ालन गन� काय�िव�ध २०७६ बमो�जम िश�क दरब�दी नभएको बािष�क अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भए बमो�जम लोहो��ा आधारभूत िव�ालय र बाबा
िदनभ�ी आधारभूत िव�ालयलाई भौ नं १५, ५५, र १३० बाट �ित िव�ालय �९९९९०० अनुदान उपल�ध गराएकोमा भौ नं ८ बाट समेत वालिवकास र िव�ालय कम�चारीलाई भिन लोहो��ा
आधारभूत िव�ालयलाई � ८०००० र बाबा िदनभ�ी आधारभूत िव�ालयलाई ११२५०० भु�ानी भएको दे�खएको छ । यसरी यी िवदयालयलाई काय�िव�ध िवप�रत दोहोरो अनुदान उपल�ध भएकोले
बढी भु�ानी रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असूल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �

१९२,५००

३१ १८९ २०७८-३-२५ ससत� िशष�कबाट कोरोना स�ब�धी खच� 
गाउँपा�लकाले कोरोना रोकथामका जनचेतनामूलक काय��म वापत भएको खच� भौ नं १८६ बाट � १०६६२९९ र भौ नं १८९ बाट �४९५७९५ गरी � १५६२०९४ संघीय ससत� अ�तग�त �थािनय
तहका �वा��य चौक� मा काय�रत �वा��यकम� तलब िशष�कबाट खच� ग�रएको छ । यसमा कोिभड १९ को सं�मणको पिहचान रोकथाम िनय��ण तथा उपचारमा संल� जनशि�लाई जो�खम भ�ा
वापतको रकम म��ालय वा िवभागले उपल�ध गराउने भिन कोरोना भाइरस (कोिभड- १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ५ मा उ�ेख
भएकोमा म��ालय िवभागबाट रकम �ा� नभएकोले �वा��य ससत�बाट भु�ानी भएको भ�े जवाफ काया�लयबाट आएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ मम�त 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १३ (५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान ममत� स�भारको लागत अनुमन तयार गदा� ��तो िनकायमा �यस स�ब�धी िवशेष� वा द� कम�चारी
भए �य�तो कम�चारीबाट र �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट लागत अनुमान तयार गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� सवारी साधन मम�त मा
�.१४,२७,५८५/- र मेिशनरी तथा औजार मम�त संभार मा �. १७,५१,८५१/- गरी ज�मा �.३१७९४३६/- खच� गरेकोमा िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम द� िवशेष�बाट लागत अनुमान तयार
नगर खच� गरेको पाइयो । �ज�सी मालसामानको मम�त गदा� संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ४१५) बमो�जम ममत� गदा� फे�रएको नयाँ सामान, मम�त गदा�को मू�य, मम�त गन� �यि� वा
फम�को नाम, मम�त संभारको िनरी�ण/�मािणत गन�को नाम र ह�ता�र समेत खु�ने गरी मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन� �यव�था भएपिन राखेको पाइएन । अतः िनयमावलीमा
भएको �यव�था पालना गरी मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता �योगमा �याउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ि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 । काया�लयले ड� ाइिभ� ता�लम तथा कृिष काय��म अ�तग�त अनुदनमा
िवतरणको लािग सामा�ी एउटै फम�बाट पटक पटक गरी ख�रद गरेको छ । कनून अनुसार �सलब�दी दरभाउप� न�लई �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई िन�नानुसार सोझै खच� गरेकोले िनयमस�मत
नदे�खएको �.

भौचर नं र िमित फम�को नाम िववरण रकम

२२-०७७।५।११ गौरी भ� होटेल �यानेजमे�ट ए�ड टे�नोलोजी ���ड� �ा.�ल. ड� ाइिभ� ता�लम ५६५००

ड� ाइिभ� ता�लम ५६५००

३४५-०७७।१०।२० ड� ाइिभ� ता�लम ४९७०००

२-०७७।८।८ एस �ज ए�ो ट� ेडस� तरकारी िमिनिकट ९९९२४

रासायिनक मल ९९९६४

३-०७७।९।६ पावर ��े ३२६७५४

�याउको वीउ १९९९७१

५-०७८।१।६ तरकारी िमिन िकट ९९६२२

६-०७८।३।१३ ढ�चा र मुङको वीउ ३२८८००

ज�मा १७६५०३५

१,७६५,०३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ अि�म कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८९ अनुसार भएको कारोबारको भु�ानी गनु�पूव� कर कि� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानीमा उपयु�� �यव�था बमो�जमको कर क�ा
गरेको दे�खएन । अतः देहायका स�ब��धत फम� तथा �यि�बाट कर बापत ला�े रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

भौ॰नं॰ र िमित �यि� वा फम�को नाम भु�ानी रकम अि�म कर(१॰५%) पा�र�िमक कर(१५%) कैिफयत

१४६-०७७/८/११ कानूनी स�ाहकार राज कुमार राजवंशी १५००० - २१०० भु�ानी गदा� १ �ितशतमा� क�ी

२६०-०७७/९/१४ १५००० - २१००

३५६-०७७/१०/२३ १५००० - २१००

५७०-०७७/१२/३१ ४०००० - ५६००

७१२-०७८/०३/०६ १५०० - २१००

२६४-०७८/३/७ २०००० - २८००

३१८-०७७/१०/२ तुलसी मोटर प�प इ�ड�ट� ी ४९८९४० २९८४ - कम क�ी गरेको

ज�मा २९८४ १६८००

कुल ज�मा १९७८४

१९,७८४

३५ सामुिहक �यादी बीमा 
३२२-०७७/१०/२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई संल� गरी अ�धकर �ा�
अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले सामुिहक �यादी बीमा ९८ जना कम�चारीह�को शु�क उ�ेख गरी �सिटजन लाइफ इ�सोरे�स �ा.�ल. लाई �. ४९८८१८ भु�ानी गरेको
छ । जसमा कुन �योजनको लािग बीमा गरेको नखुलेको, बीमालेख तथा िवल भरपाई पेश नभएकोले बीमा स�ब�धी स�पूण� कागजात पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गनु�पन� �.

४९८,८१८

३६ िदवा खाजा �यव�थापन 

३२२-०७७/१०/२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई संल� गरी अ�धकर �ा�
अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ ।आठ� गाउँसभा संशो�धत नीित तथा काय��म अनुसार ३६ वटा िव�ालयह�लाई �. १०००० का दरले िदवा खाजा �यव�थापन सामा�ी ख�रद
गन�को लािग �. ३६०००० भु�ानी भएको छ । िव�ालयह�ले िदवा खाजा �यव�थापन सामा�ी खच� गरेको िववरण तथा िवल भरपाई पेश नभएकोले आव�यक कागजात पेश गनु�पन� �.

३६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ �यािनटरी �याड खरीद 

पा�लकाले �यािनयटरी �याड खरीदका लािग रारा �ोड�स ए�ड �याके�जङबाट �याट समेत � १७४०२०० मा स�झौता गरी भौ नं ६२।१२।०१ बाट भु�ानी िदएकोमा भौ २००।३।२६ मा िशष�क
समायोजन गरी मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा काय��मबाट � २९४२०० खच� गरेको छ । यसमा सु�मा �यािनटरी �याड ख�रदका लािग �ा� बजेटबाट ठे�का आ�हान भई खरीद
भई भु�ानी भएकोमा पिछ बजेट समायोजन भई सो िशष�कमा कम बजेट िविनयोजन भई िशष�क फरक परेको भ�े काया�लयको भनाई रहेको छ । यसरी बजेटको सुिन��चतता नभई खच� ग�रनु उपय�ु
नभएको र फरक िशष�कबाट खच� समायोजन गनु� िनयमस�मत भएन �

२९४,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� 
रा�� पित शैि�क सुधार सुधार काय��म र िश�ा ससत� तफ�  देहायका िव�ालयलाई भौितक िनमा�ण तफ�  अनुदान �ा� भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�ममा पिन काय� स�प� भएको पाइएन । �वीकृत
योजना अनु�पको काय� भएको स�ब�धमा गाउँपा�लकाबाट िनयिमत अनुगमन मू�या�न गरी यथािश� स�प� गरी िव�ालय �यव�थापन सिमित, स�ब��धत िव�ालयका �.अ. , गाउँपा�लकाका �मुख
�शासिकय �मुख, िश�ा शाखा �मुख�ारा �मािणत काय�स�प� �ितवेदन �ज�सी दा�खला पेश ह�नुपन� �

िव�ालयको नाम अनुदान रकम काय��म काय� िववरण

जनता मािव ६५०००० िव�ालय काय�स�पादन अनुदान िश�ण सकाइमा आइ�सटी �योग

साव�जिनक मािव ६५०००० िव�ालय काय�स�पादन अनुदान िव�ान �योगशाला

गणेश आिव ७००००० िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान वास सिहतको शौचालय

दगुा� मािव १८००००० िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान चार कोठे भवन

दगुा� मािव १८००००० िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान िव�ालय भवन फिन�चर सिहत

दगुा� मािव ७००००० िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान वास सिहतको शौचालय

गणेश आिव ३५०००० िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान वास सिहतको शौचालय

जनता मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार २ कोठे भवन

साव�जिनक मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार २ कोठे भवन

ल�मी मािव १८००००० रा�� पित शैि�क सुधार २ कोठे भवन

जनता बाल आिव ६५०००० रा�� पित शैि�क सुधार िश�ामा निवन �िव�ध

ज�मा १२७०००००

१२,७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ ७ २०७७-८-९ करार िश�कको तलब 

अ�तर सरकारी िव�ीय �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ९ ले �थािनय तहलाई �वीकृत दरव�दीिभ�का िश�कको तलब भ�ा वापत ससत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लका
अ�तग�तका ८ सामुदाियक िव�ालयमा गाउँपा�लकाले िनय�ु गरेका �वयम् सेवक िश�कको तलब खच� गाउँपा�लकाको आ�त�रक �ोतबाट भु�ानी ह�नुपन�मा िश�ा ससत� तफ� बाट भु�ानी भएकोले
भु�ानी भएको � ५५६००० संघीय सरकारलाई िफता� दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

५५६,०००

४० सूचना िव�ापनमा छुट 

सूचना �काशन गरे वापत िव�ापनदाताले िन��चत �ितशत �यवसाियक छुट िदने गरेको पाइ�छ । गाउँपा�लकाले सूचना �काशन गरे वापत देहायका एडभरटाइ�ज� फम�लाई भु�ानी िदएकोमा छुट
�लएको पाइएन । छुट न�लई भु�ानी गदा� पा�लकालाई थप �ययभार परेको दे�ख�छ ।

भौचर र िमित सूचान �काशन गन� फम� भु�ानी रकम छुट

५९-०७७/६/९ यगु प��लकेशन िवराटनगर ८५००० ०

१०४-०७७/८/१० यगु प��लकेशन िवराटनगर ५०८५० ०

१७५-०७७/८/१८ िटिवआई प��लकेशन ८४००० ०

१२-०७७/८/१२ िटिवआई प��लकेशन ११२००० ०

४१ स�कल िवजक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई संल� गरी अ�धकर �ा� अ�धकारी�ारा
�वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले देहायको काय� गरी खच� लेखेकोमा स�कल िवल पेश नभएकोले स�कल िवल पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गन�पन� �.

र िमित फम�/सं�थाको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

१७५-०७७/८/१८ IPTM Nepal Procurement of Work & Contract Management १५०००

२८५-०७७/९/२२ िव�ेश �यानेजमे�ट सिभ�स दता� चालनी तथा �सफा�रस स�टवेयर ४९२६८०

२६-०७७/६/१३ ित�पित अटो �यालेस सवारी साधन मम�त ११९२१

ज�मा ५१९६०१

५१९,६०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ ससत�बाट भु�ानी 
१८०।३।२५ गापाको आ�त�रक अनुदान �ोतबाट � १००० �ित मिहना अनुदान िदने गरी काय��म �वीकृत भएकोमा ससत� तफ� बाट लोहो��ा आिवलाई � २६०००, बाबा िदनभ�ी आिवलाई �
२६००० र बु�े�वरी मािवलाई �१३००० गरी कुल � ६५००० भु�ानी भएको ह� ँदा आ�त�रक �ोतबाट गनु�पन� खच� ससत�बाट भएकोले ससत� तफ�  सोधभना� गनु�पन� दे�खएको �

६५,०००

४३ फिन�चर ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले वािष�क � दश लाख भ�दा बढी ख�रद काय� गनु�पदा� वािष�क ख�रद योजना तयार गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
फिन�चर ख�रद गदा� देहाय बमो�जमका फम�ह�बाट सोझै खरीद गरेको छ । िनयमको पालना गरी बािष�क ख�रद योजना बनाएर �ित�पधा��मक िव�धबाट ठे�का �ि�या अ�नाई खरीद गन� काय�मा �यान
िदनुपद�छ ।

भौचर र िमित स�लायस� रकम

१३६-१२।२७ �यू आर के फिन�चर ५६५००

३४८-३।२७ �यू आर के फिन�चर १०९६१०

३४३-३।२३ �यू आर के फिन�चर ८४७५०

३८९-३।२७ �यू आर केफिन�चर ९६०५०

३९५-३।२८ �यू आर के फिन�चर ९८८७५

३६६-३।२५ सुनकोसी फिन�चर हाउस ९३२५३

४०४-३।२९ अंजना फिन�चर उ�ोग ८५८८०

४०७-३।२९ अंजना फिन�चर उ�ोग ४१३३२०

ज�मा १०३८२३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ अमानतबाट काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनमय ९८ मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धरकारी पूव� �वीकृित �लई एक लाख �पैयाँमा नबढाई ख�ड ख�ड गरी
वाता�बाट गराउन वा िनमा�ण स�ब��ध काम आव�यक िनमा�ण साम�ी उपल�ध गराई �यालामा िदन सिकने �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले देहाय अनुसारको काम एक तह मा�थको ��वकृित न�लई
अमानतमा गराएकोले उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो.भौ. नं. र िमती कामको िववरण अमानत कामसँग स�ब��धत कम�चारी भु�ानी रकम

२४-०७७।९।१० �हरी चौक�को भा�सा मम�त ९५०००

७३-०७७।११।११ हनुमान म��दर मम�त निवन �साद म�डल ९५८१५

९३-०७७।११।२५ ितरटोल सडक मम�त �ललाका�द साह ९०३९२

९४-०७७।११।२५ जयरामपुर जाने सडक मम�त �ललाका�द साह ९००५२

२८५-०७८।३।१४ व�थ�� से�टर वडा नं ५ ९१८११

६४०-०७८।३।२२ राधाकृ�ण म��दरमा रंगरोकन तथा गजुर िनमा�ण रो�जना िव� ९४७७३

६४०-०७८।३।२२ िदनेश यादवको घरदे�ख दि�ण जाने सडक �ाभेल रमा कटुवाल ९४८०७

ज�मा ६५२६५०

६५२,६५०

४५ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा िवषयगत महाशाखा तथा शाखाको दरब�दी संरचना कायम गनुपन� उ�ेख छ । �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा
दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । गाउँपा�लका अ�तग�त िविभ� तहका 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 । पा�लकाको कुल दरब�दीमा ४० �ितशत दरब�दी करारबाट भएको दे�ख�छ । पा�लकाले दरब�दीमा �थायी िश�क िनयिु�को लािग �यान िदनुपन�
दे�ख�छ । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी िमलान एवं �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा मज� गनु�पद�छ । तालुक
िनकाय तथा पा�लकाबाट िव�ालयगत िश�क दरब�दी िमलान गरी पदपूित� गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ ३१ िव�ालय १५३ १५३ ६१ ८५८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ बढी �ेड 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । िन�न अनुसारको बढी िनकासा
िदएको रकम असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

िश�कको नाम िव�ालय बिढ �ेड �ेड रकम बढी भु�ानी

स�तोष कुमार अ�धकारी दगुा� मािव १ ९४० ११२८०

११,२८०

४७ औषधी ख�रद र �यव�थापन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको
िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले �वा��य ससत�मा ४ स�लायस�बाट �१८८६१८६ र �वा��य चालुमा ५ स�लायस�बाट �४०००००० गरी कुल � ५८८६१८६
उ� �ि�यावेगर औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । ज�मा थप िन�न �यहोरा दे�खयोः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. वाट सिटफइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन भ�े खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औषधी एवमं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
�ज�सी िकतावमा औष�ध आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन�मा �यसो नगरी एकमु� घटाउने गरेको ।
ख�रद भएका औषधीह�को माग अनुसार उपल�धता, िवतरण, उपयोगको अव�था र मौ�दात (�याद सिकएको, कम �याद भएको औषधी) को ��थित स�व�धमा िववरण माग ग�रएकोमा �ा�
िववरणमा स�पूण� औषधीह�को मौ�दात शु�य देखाएको छ ।

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
गरीएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने, आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन� तथा अथोराइ�ड �टक लेभल (ASL)र इमज��सी
अड�र पोइ�ट (EOP) िनधा�रण र सोको आधारमा औषधीको आपूित� र िवतरण �यव�था िमलाउनुपद�छ ।

४८ सामा�जक सुर�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.१ वषा��तमा ब�क मौ�दात :- सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ को बँुदा नं. १५(४) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको
रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा संघीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा बैक माफ� त लाभ�ाहीको खातामा
भ�ा रकम दा�खला ह�नेगरी ३ वटै चौमा�सकमा ह�ने � ८०३५२००० िनकासा िदएकोमा लाभ�ाहीको खातामा रकम दा�खला गरेको िववरण ब�कबाट काया�लयले
�लएको दे�खएन । लाभ�ाहीको खातामा दा�खला गरेको रकम घटाई संघीय संिचतकोष िफता� गनु�पन� रकम म�ये ब�कले िविभ� िमितमा भ�ा िवतरण गरी बाँक�
रहेको मौ�दात जनाई �. ३८६८१४१ गाउँपा�लकाको चालु खातामा िमित २०७८।७।४ मा दा�खला गरेको छ । सो रकमलाई वे�जु खातामा दा�खला गनु�पन�
�

३,८६८,१४१

४८.२
पारदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक
सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय
सामा�जक स�था, गैरसरकारी स�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� स�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व��ध
सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को
नाम नामेसी स�व�धीत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन
एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।
�थम चौमा�सकको िवत�रत रकमको आधारमा दो�ो चौमा�सकमा र दो�ो चौमा�सकको िवत�रत रकमको आधारमा ते�ो चौमा�सकमा रकम िनकासा
िदनु पन�मा िवत�रत रकम भ�दा बढी िनकासा िदने र वषा��तमा िवतरण नभई बाँिक रहेको रकम िफता� गन� गरेको पाइयो । लाभ�ाहीको अ�ाव�धक िववरण
नरहेको अव�थामा समेत बढी रकम िनकासा िदने र िवतरण नभएको रकम िढला गरी दा�खला गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ । आ�थ�क वष�को बाँक�
रकम समयमै िफता� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा
समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ ।
साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग
�थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ ।
अनुगमन तथा सुप�रवे�ण - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २८ अनुसार ��यक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका
बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन । अतः
काय�िव�ध अनुसारको काय�ह� काया��वयन ग�रनुपन� दे�ख�छ ।
िन�कृय खाता िववरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम बैकले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको
�प� दे�खने गरी लाभ�ािहको नाम, बैक खाता न�वर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�व��धत
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�थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय��पमा पठाउनुपन� �यव�था छ । अनूसूची 8 मा पा�लकाबाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा ब�कले 15

िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा गरेको िववरण दे�खने �रभस� िफड सिहत बाँक� रकम भए सो समेत पा�लकालाई उपल�ध गराउने र ब�कले
िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� पा�लकालाई िदनुपन� उ�ेख छ । तर सो िववरण राखेको दे�खएन ।
करार �यव�थापन : िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा
िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� गरी �थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा माछापु�छ� े ब�कसँग
एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम भु�ानी ह�नेगरी स�झौता भएको दे�खयो । रणनीितमा भएको �यव�थाको
पालना गरी भ�ा िवतरण ह�नुपद�छ ।
भ�ा िववरण : ब�कलाई रकम िनकासा सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं १६ अनुसार �थानीय तहले �थम
चौमा�सकको भ�ा रकम असोजको दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सकको भ�ा रकम माघको दो�ो ह�ा िभ� र ते�ो चौमा�सकको भ�ा रकम जेठको दो�ो
ह�ा िभ� िवतरण ग�र स�नुपन�मा गाउँपा�लकाले �थम चौमा�सकको भ�ा काित�क २४ गते, दो�ो चौमा�सकको भ�ा फागुन ४ गते र ते�ो चौमा�सकको
भ�ा २०७८ जे� ३० गते ब�कमा िनकासा गरेको दे�ख�छ । काय�िव�धमा �यव�था भएको समय �समािभ� कुनै पिन चौमा�सकको रकम ब�कमा पठाएको
दे�खएन ।काय�िव�धले तोकेको समयाव�ध िभ� ब�कमा भ�ा रकम िनकासा पठाई िवतरणको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।

४९ संचार खच� 
गाउँपा�लकाले यस वष� संचार खच� शीष�कबाट इ�टरनेट शु�क तथा मोबाई �रचाज� खच� �. ६३८८९६ खच� गरेको छ । काया�लयमा �याडलाईन टे�लफोन जडान नभएकोले कम�चारी तथा
पदा�धकारीह�लाई संचार खच� वापत मोवाइलमा �रचाज� खच� िदने गरेको पाइयो । यसरी संचार खच� िदनको लािग काय�िव�ध नभएकोले कित खच� पाउने एक�न गन� सिकएन । आगामी िदनमा संचार
खच� स�ब�धी काय�िव�ध बनाई खच�मा िमत�यियता अपनाउनु पद�छ ।

५० वडा अनुगमन भ�ा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा गाउँपा�लकाको पदा�धकारीह�ले अनुसूची-१ (क) बमो�जम सुिवधालाई अ�धकतम कायम गरी काय�पा�लकाले
िनधा�रण गरेबमो�जम ह�ने उ�ेख छ ।सोही ऐनको अनुसूची -१(क) को �.स. ५ मा गाउँपा�लकाको पदा�धकारीह�को अनुगमन भ�ामा स�ब�धी �यव�था गरेकोमा वडा सद�यह�लाई सो भ�ाको
�यव�था गरेको छैन तर पा�लकाले देहायका २० जना वडा सद�यह�लाई कानूनमा भएको �यव�था िवप�रत अनुगमन भ�ा मा�सक �. २०००।– का दरले भु�ानी भएको रकम कानूनसंगत
नदे�खएकोले असूल उपर गनु� पन� �.

�.स. नाम पद मा�सक �. वािष�क �. खुद भु�ानी �.

१ वडा सद�य �ी रोसन िमया २००० २४००० २०४००

२ वडा सद�य �ी िवनदे�वर सरव�रया २००० २४००० २०४००

४०८,०००
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३ वडा सद�य �ी अमृता कुमारी राजभर २००० २४००० २०४००

४ वडा सद�य �ी अघिनयादेवी �रिषदेव २००० २४००० २०४००

५ वडा सद�य �ी �ा�द �साद �संह २००० २४००० २०४००

६ वडा सद�य �ी चैतन सोरेन २००० २४००० २०४००

७ वडा सद�य �ी म�जुदेवी सदा २००० २४००० २०४००

८ वडा सद�य �ी सु�खतलाल राजबंशी २००० २४००० २०४००

९ वडा सद�य �ी साइली टुडू २००० २४००० २०४००

१० वडा सद�य �ी ताराच�� गनगाई २००० २४००० २०४००

११ वडा सद�य �ी सोितलाल मु�खया २००० २४००० २०४००

१२ वडा सद�य �ी �मोद कुमार म�डल २००० २४००० २०४००

१३ वडा सद�य �ी �ललादेवी मोची २००० २४००० २०४००

१४ वडा सद�य �ी ल�मण �संह नुिनया २००० २४००० २०४००

१५ वडा सद�य �ी बौिनयाँ देवी गनगाई २००० २४००० २०४००

१६ वडा सद�य �ी उिम�ला देवी ऋिषदेव २००० २४००० २०४००

१७ वडा सद�य �ी मुरतुजा अ�सारी २००० २४००० २०४००

१८ वडा सद�य �ी महे�� करदार २००० २४००० २०४००

१९ वडा सद�य �ी तारादेवी ऋिषदेव २००० २४००० २०४००

२० वडा सद�य �ी उमेश�साद म�डल ग�गाई २००० २४००० २०४००
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ज�मा ४८०००० ४०८०००

५१ इ�धन खच�को मापद�ड 

�देश नं. १ साव�जनिक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�ययीता स�ब�धी िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधानको िक�सम, इ�धन खच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई
�योगमा �याउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यस वष� इ�धन खच�को कुनै मापद�ड नै तयार नगरी इ�धन (काया�लय �योजन) मा �.९,९९,९९९.५०/- र इ�धन (पदा�धकारी) मा �.८,९९,४८२/- गरी
ज�मा �.१८९९४८१.५०/- इ�धनमा खच� गरेको छ । पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई मा�सक �पमा िदने इ�धनको मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र
उपयोगको िववरण खु�ने अिभलेख समेत राखेको पाइएन । ��येक सवारी साधनको �योगको लगबुक रा�ख स�ब�धी पदा�धकारीले �मािणत गनु�पन�मा सवारी साधन �योगको लगबुक राखेको पाइएन ।
इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन इ�धन खच�को मापद�ड बनाउने, लग बुक रा�ने र इ�धन �योगको �यव�थीत अभलेख रा�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

५२ कानून �यवसायीलाई भु�ानी 
२०८-२०७७।८।२९ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी काया�लयले रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� िवल भरपाई संल� गरी अ�धकर �ा�
अ�धकारी�ारा �वीकृत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । काय�पा�लकाले िनण�य गरी कानून �यवसायी नारायण व�तीलाई �. ३१००० भु�ानी गरेको छ । जसमा कानून �यवसायीलाई िनण�यको आधारमा
मा�ै भु�ानी भएको र िनजलाई भु�ानी गदा� कुनै काय� वा उ�े�य नखुलाई भु�ानी गरेको उ� रकम असूल गनु�पन� �.

३१,०००

५३ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितलाई मेिशन, औजार उपकरणको आव�यक नपन�, �ममुलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकालके
जिटल �कृितका भवन, क�भट�, पुल िनमा�ण आिद उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यवसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोप�को मा�यमबाट �ित�पधा�
माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । केही उदाहरण

उपभो�ा सिमित कामको िववरण भु�ानी रकम

स�थाल सं�ाहलय िनमा�ण उ.स. स�थाल सं�ाहलय िनमा�ण १८९४७४४

वडा नं ५ र ६ जो�ने अधुरो क�भट� िनमा�ण उ.स. क�भट� िनमा�ण ६५७७३२

जय न�दनको घरदे�ख �ाथानस�म जो�ने बाटोमा क�भट� िनमा�ण उ.स. क�भट� िनमा�ण ७५११०१

ह�रनगरा पहाडे आर�स�स क�भट� िनमा�ण उ.स. क�भट� िनमा�ण २८१४१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ उपभो�ा सिमित छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स�ने र यसका
लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित, प�रमाण, ला�े रकम, उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायको �यहोन� वा �यहोनु� पन� रकम र अ�य आव�यक कुराह� खुलाई साव�जिनक िनकायले साव�जिनक
सूचना �काशन गरी ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आफ� ले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले यस वष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउँदा संझौता
बाहेक संझौता पूव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन । यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले भएको
दे�खएन । यसबाट िनमा�ण काय�को समय, लागत र गुण�तरमा असर पन� ह� ँदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले
ग�रनु पद�छ ।

५५ उपभो�ा सिमित माफ� त खेलकुद काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपभो�ा सिमितबाट कुनै पिन काय� गदा� कामको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमितले �यहोनु� पन� रकम खुलाई स�झौता गरी गनु� पन�
उ�ेख छ । पा�लकाले देहायको खेलकुद स�ब�धी काय��म उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको छ जसमा लागत सहभािगता/�मदा नभएको र ��य� उपभो�ा सिमितलाई लाभ नह�ने काय� गरेको
पाइएकोले िनयमको पालना भएको पाइएन । िनयमको पालना गरी उपभो�ा ��य� लाभा��वत ह�ने तथा लागत सहभागीता ह�ने काय��म मा�ै उपभो�ा सिमितबाट गराउनु पद�छ । देहायको खेलकुद
काय��म उपभो�ा सिमितबाट गराएको पाइएकोले िनयमको पालना गरी य�ता काय��म खच�लाई िन��सािहत गनु� पद�छ । केही उदाहरण

भौचर नं र िमित खेलकुद काय��मको नाम खच� रकम

५२७-०७७।१२।१८ अ�य� कप फुटवल �ितयोिगता २०७७ १४५५००

५३६-०७७।१२।२० ि�केट कप २४८६७५

५६ उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण �यवसायीबाट सोझै काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१०) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सब क��ा�टरबाट
गराउन सिकने छैन भनी उ�ेख भएकोमा उपभो�ा सिमितवाट आफैले काय� गन� भनी स�झौता भएको भएता पिन कितपय उपभो�ा सिमितह�ले िनमा�ण �यबसायीलाई पुन ठे�का िदई काय� गरेको
दे�खयो । उपभो�ा सिमितवाट िवना �ित�पधा� िनमा�ण �यवसायीलाई नै काम लगाउने हो भने �थानीय लाभ�ाहीह� लाभा��वत ह�न स�ने दे�खदनै । काया�लयवाट साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३
बमो�जमका �कृयाह� पुरा गरी �ित�पधा� गराई गुण�त�रय काय� स�पादन ह�ने गरी काय� गराउनु पन� वा उपभो�ा सिमितवाट काय� गराउने हो भने पिन �थानीय लाभ�ाहीह� लाभा��वत ह�ने सुिन�चता
ह�ने गरी काय� गराउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५७ जनसहभािगता 
उपभो�ा सिमितले काय� गदा� गाउँपा�लकासंग भएको स�झौता बमो�जम काय� गनु� पद�छ । िदनाभ�ी म��दर िनमा�ण जयरामपुर योजना उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको जसको लागत अनुमान �.

५३४३८५।२५ रहेकोमा गाउँपा�लकाले �. ४७५००० र उपभो�ा सिमितले �.५९३८५ �यहोन� उ�ेख छ । दो�ो/अ��तम िवल अनुसार म��दर िनमा�ण काय� �.१७१७७७।५२ को भएकोमा
उपभो�ा सिमितको सहभागीताको रकम �.१९२३०।५९ रहेको छ । उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� सिमितको सहािगताको रकम क�ी नगरी भु�ानी भएकोले असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

१९,२३०.५९

५८ उपभो�ा सिमितलाई मू�य अिभवृि� कर रकम 

रकमः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितलाई मु�य अिभवृि� कर िदन िम�ने �यव�था छैन । पा�लकाले देहायको काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा कम
अिभवृि� कर िवजक पेश भएकोले उपभो�ा सिमितलाई बढी मू�य अिभवृि� कर रकम भु�ानी भएको ह� ँदा स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

उपभो�ा सिमितको नाम काय� आइटम ह�नुपन� �याट रकम �याट िवल �याट भु�ानी

लोहो��ा खोला तटब�ध िनमा�ण उ.स. लोहो��ा खोला तटब�ध िनमा�ण ढंुगा ७३८४६।५७ ३९४६८ ३४३७८.५७

मेन नहर दे�ख पूव� सोमा मु�खया घर जाने सडक िनमा�ण उ.स. मेन नहर दे�ख पूव� सोमा मु�खया घर जाने सडक िनमा�ण ढंुगा १५०५११।१८ १२९२७२ २१२३९.१८

ज�मा 55618.00

५५,६१७

५९ घटी �ित�पधा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६९(१) तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १४६(२) मा बोलप�मा पया�� �ित�पधा� गराउन िव�ुतीय स�ार मा�यम (e-bidding) बाट बोलप� आ�ान गन�
सिकने �यव�था छ । काया�लयले योजनामा लागत अनुमानको तुलनामा �यून �ित�पधा� भै लागत अनुमानको हाराहारीमा ठे�का गरी स�झौता गरेको छ । साथै काया�लयले इ िवड समेत गरेको पाइएन ।
िवदरु यादवको घरदे�ख बुधे�वरी �कुल जाने सडकको ठे�काको कुल लागत � ४९६५८००।७६ भएकोमा ०.०५ �ितशत मा� घटी कबोल अंक भई ठे�का स�झौता � ४९६३३००।९० भएको
दे�ख�छ । ख�रद काय�वाहीमा �ित�पधा� ह�न नसक� लागत अनुमान कै हाराहारीमा ठे�का स�झौता भएको दे�खएको छ । �ित�पधा�लाई �सिमत नगन� गरी इ िविड� र �मुख पि�काह�मा िव�ापन
गनु�पद�छ ।

६० महादेवकोल कालोप�े सडक 

महादेवकोल कालोप�े सडकको काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेकोमा चेनेज नखुलेको, िव�तृत नापजाँच नगरेको, साथै �थलगत िनरी�ण गदा� �यािवन काय�को नापी गदा� नापी िकताव भ�दा फरक
फरक प�रमाण दे�खएकोले काया�लयले िव�तृत �पमा नापजाँच गरी प�रमाण एिकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ रामजानक� म��दर वनक�रया दे�ख त�रचोक सडक जाने सडक 

रामजानक� म��दर वनक�रया दे�ख त�रचोक सडक जाने सडकको ठे�का �कृया संचालन गदा� २ वटा बोलप� परेकोमा सुिनल क��ट��सनलाई �वघोषणा (Self Eligibility Declaration) नभएको
आधारमा अनु��ण गरेको दे�खयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६१(९) बमो�जम सामा�य कुराह� बोलप� मू�याँकन किमिटले माग गन� स�ने भएतापिन सो काय� नगरेकोले पूण�
�ित�पधा� भएको पाइएन ।

६२ हा��ब�दर र वडा नं ३ जो�ने जुडी खोलाको पुल
हा��ब�दर र वडा नं ३ जो�ने जुडी खोलाको पुलको िनमा�ण काय� पु�पा�ली जोया ए�ड �दश� जे.भी. ले गरेकोमा िन�नानुसार पाइयो

६२.१ काया�लयले उपरो� पुलको DPR (Detail Project Report) क�चे�वर क�स�टे�सीबाट गराएकोमा �ज�सी दा�खला गरेको छ । ३ �ित पेश गनु�पन�मा �मािणत
नभएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� �

८६०,०००

६२.२ E-Bidding माफ� त ठे�का �कािशत गदा� ७ वटा िनमा�ण �यवसायीले Bid Submit गरेकोमा ६ वटा �ािव�धक परी�णमा अनु��ण� देखाएको छ । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६१ बमो�जम बोलप� मू�याँकन सिमितले साधारण कागजातह� पिछ पिन माग गन� स�ने �ावधान रहेको भए तापिन
सामा�य कुराह�को आधारमा अनु��ण� देखाएकोले एक मा� उ��ण गरेको दे�खयो । अतः काया�लयले िनयमको पालना गरी धेरै िनमा�ण �यवसायीह�लाई
�ित�पधा� गराई कम लागतमा काय� गराउनु पद�छ । केही उदाहरण

िनमा�ण �यवसायीको नाम अनु��ण कारण

जो�सला िनमा�ण सेवा सूचना अगावकैो मेिशनरी औजार को स�झौता भएकोले �वीकार नगरेको

समता क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा �ल

िनिडल भाइवेटर एक मा� रहेको

काक� ब�धु �दश� जे भी िट� परको स�झौता २०७७।१०।२७ स�म मा� रहेको, ३ वटा भाइवेटरमा २ वटा मा� रहेको

जोसी आर के जे भी Work Schedule को समय ठे�का पूव� ६ ह�नु पन�मा २ मिहना अिघको राखेको, िनिडल भाइवेटर २ वटा पुरानो भएको र १
वटाको भ�सारको ��ापनप� नभएकोले

६२.३ काया�लयसंग पुलको द� जनश�� नभएको अव�थामा Heavy Design को पुल िनमा�ण गनु� उपय�ु दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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६३ िवदरु यादवको घरदे�ख बुधे�वरी �कुल जाने सडक
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।िवदरु यादवको घरदे�ख बुधे�वरी �कुल जाने सडकको िनमा�ण काय� दाहाल क�सट� �सनले �. ४९६३३००।९० मा गरेकोमा िनमानानुसार पाइयोः

६३.१
लागत अनुमान तयार गदा� अ�धकांश योजनामा �वेरी साइट उ�ेख नगरेकोले िभडान गन� सिकएन साथै Imported Earthwork मा on side लेखेकोमा
1.9 km बाट ढुवानी गरेको देखाउँदा बढी ह�न गएको छ ।
सडकको सु� चेनेज उ�ेख गरेको छैन । सडकको Detail लागत अनुमान र नापी िकताव तयार गरेको छैन । ४५३ रिन� िमटरको काम एकै पटक नापी
गरेको देखाएकोले प�रमाण वा�तिवक रहेको छ भ� सिकएन ।अतः पुन नापजाँच गरी प�रमाण एक�न गनु�पद�छ ।
२ �थानमा �मु पाइप क�भट तयार गरेकोमा चेनेज खुलाएको छैन ।

६३.२ Base Course मा Average Thickness 13cm रहेकोमा नापीमा 17cm को दरले भु�ानी गरेकोले र �ािव�धक पु�ाई िवना नै 4.5 cm बढी उचाइ िदएकोले
101.925 m3 बढी प�रमाण देखाएकोले पुनः िव�तृत नापजाँच गरी प�रमाण एक�न गनु�पन� अ�यथा असूल गनु�पन� �.

३०५,७७५

६४ जहदा ह��पटल िनमा�ण
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।जहदा ह��पटल िनमा�णको काय� िपह� ँ ए�ड राग क��ट� �सन क�पिनसंग �.१४९८०३०१।८९ मा काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा िन�नानुसार पाइयोः

६४.१ काया�लयले सूचना �कािशत गदा� नै Quality Assurance Plan, Rate analysis and Work Schedule ज�ता थप �ावधान रा�ख सूचना �कािशत गरेको छ ।
उपरो� बँुदाह� बोलप�को मू�यांकनको लािग सारभूतपन मा� सिकएन । साथै उ� बँुदा थप गन� आधार खुलेको छैन । जसले गदा� ठे�का �ित��धा�लाई
�सिमत गरेको छ । २० वटा िनमा�ण �यवसायी समावेश भएको ठे�का �ि�यामा अ�य १९ वटा लाई उपरो� ३ आधार पेश नभएको आधारमा आ�थ�क ��तावमा
संल� गराएको छैन । �ा� आ�थ�क ��ताव म�ये बजं�वली महािवर क��ट��सनको सबै भ�दा कम �. ११५०१९७८।४१ को आ�थ�क ��ताव पेश गरेको छ ।
मू�यांकनमा सामा�य कुराह� सिहत थप कागजात पेश गन� लगाउन पाउने अ�धकार बोलप� मू�यांकन सिमितलाई भएतािपन थप िववरण माग समेत नगरी
आ�थ�क ��तावमा संल� नगनु� उपय�ु दे�खएन । साथै Work Schedule, Quality Assurance, Rate analysis ज�ता काय� स�झौता गदा� गनु�पन� कुरालाई
बोलप� मू�यांकनमा राखेर बोलप� मू�यांकनबाट हटाउँदा काया�लयलाई �ययभार परेको �.

३,४७८,३२३.४८

६४.२ लेखापरी�णको �ममा तुलना�मक ता�लका, सूचना �ा� भएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.३ भवनको लागत अनुमान तयार गदा� आिश�वा�द क�स�टे�सी ए�ड इ��जिनय�र�ले Detail Project Report (DPR) तयार गरी �.२८२५०० खच� लेखेको तर
DPR भ�दा फरक प�रमाणह� लागत अनुमानमा देखाएकोले यथाथ� प�रमाणको लागत अनुमान तयार भएको र मू�यांकन भएको नदे�खएकोले स�ब��धतबाट
DPR खच� लेखेको �माण पेश ह�नुपन� �

२८२,५००

६४.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२३(१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ ।िन�नानुसारको काय� गदा� बढी भु�ानी भएको असूल गनु�पन� �.

प�रमाण बढी
प�रमाण

दर ज�मा कैिफयत

Brick Work in
Foundation

16.27
m3

11000 178970 Foundation Column को उचाइ 1.78m रहेकोमा 0.50m Foundation र Tie Beam घटाई
Brick work देखाउनु पन�मा बढी देखाएको ।

Sand Filling 74.44m3 300 22332 1.57m उचाइमा िदनु पन�मा 1.78m उचाइमा िदएको।

Total 201302

२०१,३०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 53

६५ चेनेज 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार अ��तम िवल भु�ानी गदा� कहाँबाट कहास�म काय� भएको हो सो नापी िकताब तयार गन�पन� र सोही अनुसार भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ
। िन�नानुसारको योजनाको िनमा�ण काय� गदा� 0+00 चेनेज कहाँ हो नखुलेको, ३०-३० िमटरमा नापी गनु�पन�मा नगरेको एकमु� ८०० िमटरस�म नापी गरेको, ड� इ� िडजाइन लागत अनुमान तयार गदा� र
नापी गदा� समावेश नगरेको, गुण�तर परी�ण नगरेको, Sub grade, Sub base, Base Course, Prime Coat, Tack coat, Prime carpet, Sand Seal ज�ता प�रमाण िव�तृत ननापेकोले िनमा�ण
काय�को यथाथ� नापी भएको पाइएन । जसले गदा� यथाथ� रकम भु�ानी भएको मा� सिकएन । केही उदाहरण

योजनाको नाम काय�को िववरण

गाउँपा�लकादे�ख २ नं वडा काया�लय जाने सडक कालोप�े सडक िपच गन�

वजरंगवली म��दर ठेक�टोल दे�ख सािवक ९ स�म जाने सडक �मु पाइप रा�ने

रामदेव म�डलको घरदे�ख अचानोको घर ह� ँद ै�गित मझारे जाने सडक �मु पाइप रा�ने

महािदपकोला ७ को कालोप�े सडम �मु पाइप रा�ने

६६ भवन िनमा�णको सुपरीवे�ण 

भवन ऐन, २०५५ को दफा १३ को उपदफा (१) मा कुनै �यि�, सं�था वा सरकारी िनकायले भवन संिहतामा तोिकएको �तर अनु�प भवन िनमा�ण गरे नगरेको स�ब�धमा गाउँपा�लका �े� िभ�का
हकमा गाउँपा�लकाले सुपरीवे�ण गन� स�ने र उपदफा (२) मा �यसरी सुपरीवे�ण गदा� गाउँपा�लकाले कुनै भवन िनमा�ण भवन संिहतामा तोिकएको �तर अनु�प नभएको पाएमा भवन िनमा�ण गन�
स�ब��धत �यि�, सं�था वा सरकारी िनकायलाई आव�यक िनद�शन िदन स�ने र �य�तो िनद�शन पालना गन� स�ब��धत �यि�, सं�था वा सरकारी िनकायको कत��य ह�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले
आ�नो �े�िभ� िनमा�णा�धन भवनको िनमा�णको सुपरीवे�ण गन� गरेको दे�खएन ।

६७ क��ट�जे�सी खच� 
साव�जिनक खच�को मापद�ड र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को संसोधन अनुसार कुनै कामका लािग क��ट�जे�सी रकम आव�यकता नपन� भएमा रकम छु�ाउनु ह� ँदनै साव�जिनक
ख�रदमा क��ट�जे�सी रकम िनधा�रण गनु�पदा� आव�यकता र िमत�यियताको �स�ा�तलाई �यानमा राखी आव�यकताअनुसार ५ �ितशतस�म क��ट�जे�सी रकम छु�ाउन सिकने छ । यसरी
छु�ाएको क��ट�जे�सी रकम को काय��म बनाई अ�धकार�ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराएर मा� खच� गनु�पन�छ सो रकमम�ये ५० �ितशतभ�दा बढी रकम चालू �कृितको शीष�कमा खच� गन� पाइने
छैन साथै सो खच�को िववरण आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालयमा समेत पेश गनु�पन�छ । तर काया�लयले क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख �प� राखेको छैन । के कित चालू �कृितमा खच� भएको हो
अिभलेख अ�ाव�धक ह�नु पछ�  ।

�म भौचर
न�बर
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६८ डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाता 
कायांलयले डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाता म.ले.प.फा.नं.५११ रा�ने गरेको छैन भन� डोर हा�जरी फाराममा �सल�सलेवार न�बर कायम गरी राखेको समेत छैन । यसले गदां आयोजनामा के कित
डोर हा�जरी फारामह� को,कसको नाममा र कुन कामको लािग किहले जारी भए तथा डोर हा�जरी फारम जारी गनु�को उ�े�य अनुसार काम भए नभएको यथाथ� मू�याकन गन� अब�था रहेन । डोर
हा�जरी िनय��ण खाता राखी मागफारामको आधारमा न�बरवाइज जारी गरी तोिकए अनुसार काम भए नभएको अनुगमन मू�याकन गन� �यब�था ह�नु आव�यक दे�ख�छ ।

६९ िववरण साव�जिनक 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले गाउँपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदनिभ�
काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� तथा दफा ७६(४) मा आ�नो आय र �ययको िववरण ��येक मिहनाको सात गतेिभ� साव�जिनक गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले खच�को �गित िववरण तथा
आय �ययको िववरण साव�जिनक गरेको दे�खएन । अतः कानुन बमो�जम �गित िववरण काय�पा�लकामा पेश गन� तथा आय �ययको िववरण साव�जिनक गनु�पद�छ ।

७० बालमै�ी �थानीय शासन अवल�बन 

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा बालबा�लकासँग स�ब��धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा सं�थाका अ�धकारीले हरेक कामकारबाही गदा� बालबा�लकाको सव��म
हीतलाई �ा�थमकता िदइ वालमै�ी �कृया अपनाउनु पन� र उपदफा (४) मा बालबा�लका रहने बालबा�लकालाइ सेवा �दान गन� साव�जिनक र नी�ज समा�जक सं�थाले भौितक संरचना िनमा�ण गदा�
बालमै�ी ह�ने गरी आव�यक �यव�था िमलाउन पन� �यव�था छ। �य�तै दफा ६० को उपदफा (२) मा ��येक �थानीय तहका गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकाको उपा�य�ले तोकेको �य�तो
गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकको सद�यको अ�य�तामा बाल अ�धकार सिमित रहने �यव�था छ । उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमो�जमको �थानीय बाल अ�धकार सिमितमा रहने सं�या र
�य�तो सिमितको काम कत��य र अ�धकार तथा वठैक स�ब�धी काय�िव�ध �थानीय तहले िनधा�रण गरे बमो�जम ह�ने �यव�था छ। यस गाउँपा�लकाले कानूनमा �यव�था भए बमो�जम बाल अ�धकार
सिमित गठन गरेको छैन । बालवा�लकाको हीत स�ब�धमा आव�यक काम कारबाही गन� उ� सिमित गठन गरी ि�याशील बनाउन आव�यक छ।

७१ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�सका वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालनमा
खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खदनै । वेरोजगारह�को �ाथिमिककरण सूची
बमो�जम �ाथिमकताका आधारमा सबैलाई रोजगारी िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ । रोजगार काय��ममा आब� ह�नका लािग ५१९ जनाले िनवेदन िदएकोमा ज�मा १४९ जनालाई रोजगारी िदएको छ ।
कुल ५ आयोजनाह� संचालन भएकोमा सबै वडामा यो काय��म संचालन भएको दे�खएन । संचा�लत काय��ममा १४९ जनालाई दिैनक � ५१७ को दरले ३३७४.५ िदन रोजगारी िदइ
�.१७४४६१६।५० खच� गरेको पाईयो ।

७२ २१ २०७८-३-२१ पँु�जगतबाट चालु �कृितका खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम्
उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले पँुजीगत िशष�कबाट गणपित �यलु से�टरलाई
इ�धन खच� वापत � १३९९६९ भु�ानी भएको छ ।

१३९,९६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 53

७३ शैि�क �ितवेदन 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा ��येक नगरपा�लकले नगर सभामा आ�नो �े�िभ�का साव�जिनक र िनजी िव�ालय र �य�ता िव�ालयमा अ�ययन
गन� वालवा�लकाको सं�या, आधारभूत तहमा िव�ालयमा भना� भएका वालवा�लकाको सं�या, िव�ालय भना� भई आधारभूत तहको िश�ा पुरा गरेका वालवा�लका सं�या, िव�ालय भना� भई �यस वष�
आधारभूत तहको िश�ा पुरा नगरी िव�ालय छाडेका िव�ाथ�को सं�या, आधारभूत/मा�यिमक िश�ाको लािग िविनयो�जत रकम र �यसको �ोत र अ�य आव�यक कुरा सिहतको �ितवेदन पेश गनु� पन�
�यव�था छ । उपदफा (२) मा उपरो� अनुसारको �ितवेदन जानकारीका लािग िश�ा स�ब�धी िवषय हेन� संघीय र �ादेिशक म��ालयमा समेत पठाउनुपन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले कानूनमा �यव�था
भए बमो�जम �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।

७४ िनजी लगािनका िव�ालयको छा�वृ�ी 
अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा �च�लत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन यो ऐन �ार�भ भए पिछ िनजी लगानीका िव�ालय र
साव�जिनक शैि�क गुठी अ�तरगत स�ालन गरेका सो िव�ालयका िव�ाथ� सं�याको आधारमा िव�ालयले �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख बा� क�ा स�मका कूल िव�ाथ� सं�याको देहाय बमो�जम
िव�ाथ�लाई िनशु�क िश�ा �दान गन� �थान आर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।

िव�ाथ� सं�या िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण सं�या

५०० जना स�म क��तमा १० �ितशत

५०० जना दे�ख ८०० जना स�म क��तमा १२ �ितशत

८०० जना भ�दा बढी क��तमा १५ �ितशत

यस गाउँपा�लका �े� िभ� िनजी लगानीमा स�ा�लत िव�ालयह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जम िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण �यव�था गरेको िववरण पेश भएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना
ह�नुपद�छ ।

७५ समपुरक अनुदान
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७५.१ िविनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ४ (१२) तथा (१३) मा सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभई वचत भएमा �य�तो
रकम स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमाफ� त संघीय संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� र िफता� नभएमा िव��य समािनकरण अनुदानबाट उ� रकम
क�ा गनु�पन� उ�ेख छ । �देश िविनयोजन ऐनमा समेत सोही �यहोरा रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�त स�म �देश समपुरक अनुदान तफ�
जुडी खाेला पुल िनमा�ण का लािग �ा� � १,००,००,००० बाट कुल �६७,११,७१२ खच� भएको दे�ख�छ । खच� नभई बाँक� रहेको � ३२,८८,२८८ �देश तफ�
िफता� गन� बाँक� छ । तर �देश समपूरक अनुदान स�ब��ध (संसोधन) काय�िव�ध, २०७५ दफा ४ अनुसार स�ब��धत �देशको तहको ७०% साझेदारी रहने
उ�ेख भएकोले सो कुल खच�को ७० �ितशतले ह�ने रकम �.४६९८१९८ मा� समपुरक अनुदानबाट खच� गन� िम�ने दे�ख�छ । यसरी अनुपात निमलाई बढी
खच� गरेकोले समपुरक अनुदानबाट भएको � ६७,११,७१२ खच�मा �. २०१३५१४ गाउँपा�लकाको अनुपात निमलाई बढी खच� गरेकोले स�ब��धत िनकायमा
िफता� गनु�पन� �

२,०१३,५१४

७५.२ २१४ २०७८-२-२ समपुरक अनुदानबाट अ�य िशष�कमा खच�ः छोटक� बै�रया नाला जुडी खोला स�म िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई योजना वापत � ९२५१७५ भु�ानी िदँदा जुडी
खोला पुल िनमा�ण �देश नं १ समपुरक अनुदान िशष�कबाट भु�ानी भएको ह� ँदा समपुरक अनुदानको रकम �देश संिचत कोषमा िफता� दा�खला ह�नुपन� �

९२५,१७५

७६ आधारभूत �वा��य चौक� भवन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । आधारभूत �वा��य चौक� भवन ३/२ को िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा गतवष� सोही योजनामा
माटो Filling को प�रमाण देखाएकोमा यस वष� पिन लागत अनुमानमा दोहो�रएको र नापी िकताबमा यस वष� र गत वष�को प�रमाण दोहोरो िदएकोले असूल गरी स�ब��धतलाई �ज��वार बनाउनु पद�छ �.

कामको िववरण प�रमाण दर ज�मा कैिफयत

First class Brick work (1:4) 2.54 m3 12491.58 31728.61 Long Wall, Short Wall and Partition wall दोिह�रएको

One Coat Primer with two Coat emulsion Paint 53.16 m2 289.4 15384.5 Toilet मा Tile लगाएकोमा पिन Paint लगाएको देखाएको

ज�मा 47113

४७,११३.११

७७ जहदा ७ मा कजवे िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन�
�यव�था छ । जहदा ७ मा कजवे (क�भट�) िनमा�ण गदा�को Drawing समावेश नगरेको र चेनेज नखुलाएको, सव वेसको काय� २५० रिन� िमटरमा एकमु� नापी �लएकोले प�रमाण यथाथ� मा� सिकएन
। अतः िनमा�ण काय� गदा� िनयम पालना गरी ड� इ� गन� र ३०-३० िमटरमा नापी �लनु पद�छ । अतः उ� काय� पुनः नापजाँच गरी प�रमाण एक�न गनु�पनु� पद�छ ।
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७८ दगुा� मा. िव. को पिहलो त�ा िफिन�स� काय�
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । दगुा� मा. िव.

को पिहलो त�ा िफिन�स� काय� (तला थप) को काय� �वे�ट क�सट� �सन �ा.�ल.ले गरेकोमा िन�नानुसार पाइयोः

७८.१ लागत अनुमान तयार गदा� ड� इ� िडजाइन अनुसार तयार गनु�पन�मा Slab Beam को काय� Grid मा नदेखाएकोले Column मा दोहो�रको कारण पुरै Area को
Slab को RCC देखाएकोमा Staircase Opening नघटाएको ज�ता काय� देखाएकोले यथाथ� लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन ।

७८.२ नापी िकताब गदा� ड� इ� िडजाइन प�रवत�न ह� ँदा भे�रएसन �वीकृत गनु�पन�मा Column को सं�या २४ वटा बाट १७ वटा कायम गरेको छ । Load को Analysis

गरेको छैन । जसले गदा� �ािव�धक �पमा उपय�ु छ छैन एक�न गनु� पद�छ । 

७८.३ भे�रएसनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १८ मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काम शु� गरेपिछ पुवा�नुमान नग�रएको प�र��थितमा तोिकएको
अ�धकारीले भे�रएसन आदेश �वीकृत गन� स�ने र सोको िववरण मलेप फारम नं ५०८ मा अनुसार गनु�पन� �यव�था बमो�जम भे�रएसन �वीकृत गनु�पन�मा ठे�का
रकम �. १८०८१४९१।३८ रहेकोमा �. १५२१४७३।३० को मा� काय� गरेको पाइयो । ठे�का रकम भ�दा १९.१३ �ितशत कमको काय� गरेको अव�थामा
काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको र भे�रएसन �वीकृत नगरेकोले अिनयिनमत दे�खएको �.

३६०,००८

७९ गणेश आधारभूत िव�ालय 

गणेश अधारभूत िव�ालय जहदा १ को गत वष�को 126.85 Running meter मा बाटोको काय� गरेको र यस वष� 96.5 Running Meter मा काय� गरेकोले दोहोरोपन� स�ने भएकोले प�रमाण एिकन
गनु�पन� दे�ख�छ ।

८० गाउँपा�लका भवन घेराबारा तथा अ�पताल जाने सडक िनमा�ण 

गाउँपा�लका भवन घेराबारा तथा अ�पताल जाने सडक िनमा�ण गाउँपा�लका भवन घेराबारा तथा अ�पताल जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट काय� गदा� २७ वटा �ख कटान गरी �. ६३१८
भु�ानी गरेको छ । १२ दे�ख ३० cum गोलाईको �ख कटान गरेकोमा �थानीय सरकारको कटान पुजा� बेगर कटान गरेको र सो �खको आ�दानी समेत नदेखाएकोले उ� काठको आ�दानी देखाई
आय गनु�पन� �

६,३१८

८१ खररा क�भट� िनमा�णको काय� र �संिगया खोलाको बाँध िनमा�ण 

खररा क�भट� िनमा�णको काय� र �संिगया खोलाको बाँध िनमा�ण काय� गत वष� र यस वष� गरी दबैु वष� काय� उपभो�ा सिमितले गरेको देखाएकोमा िवगतमा के कित काम भयो गत वष�को नापी िकताब पेश
नभएकोले िभडान गन� सिकएन । अतः एउटै योजनाको एउटै मा� नापी िकताब रा�नु पद�छ । साथै Chainage and Specific Area समेत नखुलेकोले दोहोरो पन� स�ने दे�ख�छ । साथै बाँध िनमा�णमा
लागत अनुमानमा Spur मा १६ वटा 3*1*1 को �यािवन जाली राखेकोमा नापी गदा� २८ वटा देखाएकोमा �ािव�धक कारण खुलाएको छैन । �यािवन काय�को ड� इ� समेत नभएकोले प�रमाण एक�न गरी
आ�दानी बाँ�नु पद�छ ।
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८२ आधारभूत �वा��य के�� भवन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।आधारभूत �वा��य के�� भवन ७ नं वडाको Brick masonry काय�मा footing Column को उचाई 1.21m मा
plinth Beam र Foundation Beam को Height घटाउँदा 0.61m उचाइ िदनुपन�मा 1.59m उचाइ देखाएकोले 0.98m उचाइले 6.95m3 प�रमाण दे�खएकोले �. १२५००।५३ का दरले ह�ने रकम
�. ८६८८१।४६ को बढी लागत अनुमान तयार गरेको छ । साथै नापी िकताबमा Earthwork excavation को काय� 56.56m3 Site मा रहेकोमा बािहरबाट Earth Import ग�र भु�ानी गरेको छ ।
Earthwork excavation को दईु ितहाई माटो Back Filling गदा� 37.72 m3 को �.८६२.४२ का दरले ह�ने रकम बढी भु�ानी भएकोले असूल गनु�पन� �.

३२,५३०.१

८३ वजरंगवली म��दर ठेक�टोल दे�ख सािवक ९ स�म जाने सडक 

वजरंगवली म��दर ठेक�टोल दे�ख सािवक ९ स�म जाने सडकको ठे�का रकम �. ४२३६८४०।१२ रहेको र ठे�का अव�ध २०७६।१०।३ दे�ख २०७७।३।१५ स�म रहेकोमा ६ मिहना �याद थप
भएकोमा ठे�काको अव�ध २०७७।९।१५ स�म रहेकोमा २०७७।१२।१७ मा मा� नापी भएकोले १०२ िदन िढला काय� गरेकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२१(क) िनमा�ण
�यवसायीको िढलाईको कारणले स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेकोमा स�झौता रकमको १० �ितशतले नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको 0.05 �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत
�ितपूित� िदनु पन� �यव�था बमो�जम नुरानी क��ट��सनबाट ठे�का रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशतले ह�ने रकम हज�ना असूल गनु�पन� �.

१९१,२१९.४

८४ रामदेव म�डलको घरदे�ख अचानोको घर ह� ँद ैपुरानो मझारे जाने सडक 

रामदेव म�डलको घरदे�ख अचानोको घर ह� ँद ैपुरानो मझारे जाने सडकको िनमा�ण काय� �. ३४२८९०७ मा काय� नुरानी क��ट��सनले गरेकोमा ठे�का अव�ध �याद थप समेत २०७७।९।१५ स�म
रहेकोमा २०७७।११।२९ मा मा� नापी भएको पाइएकोले ७२ िदन िढला भएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा १२१(क) िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले स�झौतामा
तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेकोमा स�झौता रकमको १० �ितशतले नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपूित� िदनु पन� �यव�था बमो�जम ठे�का
रकमको �ितिदन ०.०५ �ितशतले ह�ने रकम असूल गनु�पन� �.

१२३,४४०.६५

८५ स�थाल सं�ाहलय
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । स�थाल सं�ाहलयको िनमा�ण काय� गराउँदा िन�नानुसार पाइयोः

८५.१ Foundation Beam भ�दा तल 54.86m3 Brick masonry काय� गराई �. ६८५१६३ रकम भु�ानी गरेको छ । उपरो� काय� गराउनु पना�को �ािव�धक पु�ाई
गनु�पन� �.

६८५,१६३

८५.२ Tie Beam भ�दा मुिनको Brick Masonry को काय� नै नगराई Floor Earthwork Filling 512.88m2 को काय� गराएकोले �ािव�धक �पमा काय� गरेको पु�ाई
नभएकोले काय�को प�रमाण र खच� एिकन गनु�पन� �.

४४४,४५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५.३ Earthwork excavation को प�रमाण Site मा नै रहेको अव�थामा बािहरबाट Import गरको प�रमाण देखाई खच� लेखेको पाइयो । अतः Back Filling को
प�रमाण देखाउनु पन� १०२.०२४ घनिमटरको �.२९२।५० को दरले ह�ने रकम असूल गनु�पन� �.

२९,८४२.०२

८६ महादेवकोल जहदा ७ मा सडक कालोप�े
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा
गनु�पन� �यव�था छ । महादेवकोल जहदा ७ मा सडक कालोप�े गन� काय�  �.२०८३२७९७।०१ मा स�झौता गरी काय�  गराएकोमा िन�नानुसार पाइयोः

८६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को
भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।लागत अनुमान र नापी िकताब
तयार गदा� िव�तृत नापजाँच र प�रमाण नदेखाएको, चेनेज नखुलाएको, �मुपाइप क�भट�को ड� इ� पेश नभएकोले प�रमाण यथाथ� रहेको छ भ� सिकएन ।

८६.२ Bid को तुलना�मक चाट� पेश गरेको छैन ।

८६.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को
भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।�यािवनको जाली रा�दा माटो ख�े
काम िन�नानुसार बढी प�रमाण देखाई बढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �.

देखाउनु पन� प�रमाण देखाएको प�रमाण फरक दर ज�मा

16*1*0.5=8 16*3*0.5=24 16

40*1*2= 80 40*3*2=240 160

37*1*0.5=18.75 37*3*0.5=55.5 36.75

18*1*0.5=9 18*3*0.5=27 18

7*1*0.5=35 7*3*0.5=10.5 24.5

19*1*0.5=9.5 19*3*0.5=28.5 19

Total 274.25 100 27425

२७,४२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।Drain को काय� गदा� एक Side मा मा� Wall रहेको अव�थामा पिन िन�नानुसार ६४.७० रिन� िमटरमा अक�
Side स�मको काय� गनु� औिच�यपूण� दे�खएन । सो काय�को �ािव�धक पु�ाई गनु�पद�छ । अ�यथा उ� रकम असूल गनु�पन� �.

कामको िववरण प�रमाण दर ज�मा

Earthwork excavation 18.63 100 1863

Brick Soling 85.4 700 59780

PCC (1:3:6) 12.64 8000 101120

Form Work 26.352 500 13176

Total 175939

१७५,९३९

८६.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� र िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को
भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।Imported Material

(Earthwork) Filling गदा� 15/15 cm मा Roller ले compaction गनु�पन�मा एकमु� 995.83m3 थुपारेको र Compaction नगरेकोले 248.6m3 घटाइ
746.86 m3 को भु�ानी भएको पाइएकोले यस �कारको काय� गनु� उपय�ु दे�खएन । जसले गदा� काय�को गुण�तरमा समेत असर पन� दे�ख�छ ।

८७ स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) (घ) र आ�थ�क काय� िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार बे�जूको लगत रा�ने र फछ् य�ट गरी स�परी�ण गन� दािय�व �ज�मेवार �यि�को ह�ने �यव�था छ। गाउँपा�लकाले
बाँक� बे�जू म�ये डोर सम� स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा �. ८९३५४१ /- स�परी�ण गरी जानकारी िदईएको छ । काया�लयले यस वष� स�परी�णका लािग पेश गरेको म�ये डोरमा स�परी�ण भएको बे�जुको िववरण देहाय बमो�जम छ ।

�.सं. आ.व. बे�जु िववरण स�परी�णको �यहोरा फ�य�ट रकम

1. ०७४।७� ४९ उपभो�ा सिमित र अनुगमन िनरी�ण वापत भएको भु�ानीमा
अनुगमन �ितवेदन नराखेको

अनुगमन �ितवेदन, भरपाई बैठक माइ�युट लगायत
कागजात पेश भई फ�य�ट

८१२००

2. ०७�।७६ २१ �िश�क, सहजकता�, सहभागी, �ितवेदक भ�ा बढी बु�ेको देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको ११०००

राजकुमार दास � ९३००

जयकला िव�वास �१०२०

रोशन कुमार शाह �६�०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ ०७�।७६ २२ कम�चारीले अनुगमन बापतको दैिनक �मण भ�ा बढी भु�ानी देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको ४००००

रोिहनी आचाय�  �१४४००

राज कुमार दास �६०००

�रपुमद�न डोटेल ��४००

िवजे�� यादव �६३००

िड�ी पो�ेल �६००

राजे�� पराजुली �२४००

िबमल दाहाल �४९००

४ ०७�।७६ ३० बैठक भ�ा बापत बढी भु�ानी देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको ४१२७�

रोिहनी आचाय�  �९४००

सुरेश कुमार ढुंगेल �९३�०

िबमल � दाहाल �१९��०

िड�ी पोखरेल �२९७�

५ ०७�।७६ ३१ नम�  भ�दा बढी भु�ानी देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको १�१०�

रोिहनी आचाय�  ��९�

रोशन कुमार शाह �१७००

जयकला िव�वास � ३९१०

सुरेश कु ढुंगेल �२३�०

चादनी शाह � ३४०

िव�जु पराजुली �१३६०

िड�ी पोखरेल �२०४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�पनारायण यादव �३४०

राजे�� पराजुली �४२�०

रोिहत पौडेल � ११९०

६ ०७�।७६ ३३ कम�चारीलाई अनुगमन/यातायात खच� बढी भु�ानी देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको १९६००

राजे�� पराजुली �६६००

सुरेश ढुंगेल �२२००

रोिहणी आचाय�  �१०००

रमा कटुवाल �१�००

ल�मी � म�डल �१६००

जागे�वर मु�खया �१६००

निवन � म�डल �१६००

कैलाश � म�डल �३२००

७ ०७�।७६ ३४ गाउँपा�लकाका पदा�धकारीह�लाई दोहोरो सुिबधा देहायको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको ३४��००

शालो साह ११०००

शुिशल �संह ११०००

िव�तीदेवी यादव ४�००

अिनल कुमार ठाकुर २३०००

गंगा देवी मलाह २३०००

सु�खत लाल राजवंशी २३०००

मंजुलादेवी सदा २३०००

जगिदश �संह ४२�००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�मोद कुमार म�डल १३�००

ल�मण �संह नुिनया १�०००

�लला देवी मोची ३०�००

मु�कान कुमारी कामत १३�००

िशव नारायण म�डल २००००

वैिनया देवी म�डल १�०००

मृतृजा अ�सारी १�०००

महे�� करदार १�०००

उिम�ला देवी ऋिषदेव १�०००

जयनरद िगरी �०००

सोितलाल मु�खया �०००

ताराच�द म�डल ४०००

८ ०७�।७६ ४१ जन�ितिन�ध/कम�चारीले यातायात खच� �लएको बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको ११७३�०

कैलाश �साद म�डल, गा.पा. अ�य� २२�००

सालो शाह, गा.पा उपा�य� १९०००

रोिहनी आचाय� , �.�.अ.
२३०००

राजेश कुमार �े�, वडा�य� १०००

िबमल दाहाल, लेखापाल १३०००

जयनरत िगरी, वडा�य� ४�००

भगवान लाल बे�ा, सा.िव.स. सद�य ३२�०

िविनता �संह, का.पा. सद�य ७२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�तोष शाह २२००

सुरेश ढुंगेल, ना.सु ७१००

रोशन कुमार शाह, आइटी अ�धकृत ३०००

जुगे�वर मलाहा, कम�चारी �००

अिनल कुमार ठाकुर, वडा�य� १�००

िड�ी �साद पोखरेल, अ�धकृत ३०००

राजे�� पराजुली, अ�धकृत ३०००

ह�रओम राजवंशी १०००

खटर सरव�रया १०००

िवकाश यादव १०००

ज�मा ११७३�०

९ ०७�।७६ ४४ अनुगमन भ�ा बढी भु�ानी बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको १९४३�०

कैलाश �साद म�डल, गा.पा. अ�य� २०१००

सालो शाह, गा.पा उपा�य� ��१००

शुिशल शाह ४४��०

अिनल कुमार ठाकुर, वडा�य� २०००

िव�ती देवी यादव ४४०००

जगिदश �संह १��०

राजेश कुमार �े� २०००

भगवान लाल वे�ा, वडा�य� ४४००

िविनता �संह ���०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 53

राजे�� �साद पराजुली ��००

ज�मा १९४३�०

१० ०७�।७६ ४९ नम�  िवप�रत भ�ा भु�ानी बे�जु असूल भई फ�य�ट भएको १२०००

कैलाश �साद म�डल, गा.पा. अ�य� १०००

सालो शाह, गा.पा उपा�य� १०००

रोिहणी आचाय� १०००

रोसन साह १०००

संतोष शाह १०००

राम सेवक यादव १०००

राज कुमार दास १०००

सौरव �सहं १०००

िवमल दाहाल १०००

अमन कुमार �सहं १०००

सं�ज कुमार म�डल १०००

िद�लप साह १०००

ज�मा १२०००

११ ०७�।७६ ७० रोशन कुमार शाहको �मण भ�ा बढी भु�ानी बे�जु दा�खला भई फ�य�ट ३�००

१२ ०७६।७७ ११ वीमा निवकरण शु�क वापत काया�लयबाट भु�ानी ह�नुपन�
आधारर�माण पेश गनु�पन�

�माण पेश भई फ�य�ट ९६६१

ज�मा ८९३५४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ बे�जुको अ�याव�धक िववरण
अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यस पा�लकाको
२०७७।७८ स�मको फ� यौट गन�  बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ।

(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-
B+C+D)

२०४५३६ ८९३ ४९१२५ ० २५२७६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


