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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ३९० तमतिाः २०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

 लालझाडी गाउँपातलका, कञ् चनपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रू.५८ लाख ५६ हजार बरेुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रु.२१ लाख ८३ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने 

रु.३३ लाख ५१ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.३ लाख २१ हजार बाकँी बेरुज ुरहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.६ करोड ७३ लाख 
९३ हजार बरेुज ु बाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुज ु समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बेरुज ुरु.७ करोड ३२ लाख ४९ हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ ।  

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

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

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

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

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

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

लालझाडी गाउँपातलका, कञ् चनपरु 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४८ १९ ५८५६ ० ० ० ४८ १९ ५८५६ २१८३ ३२१ ३३५१ ० ० ३६७३  ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

६७३९३ ० ० ६७३९३ ० ५८५६ ७३२४९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : लालझाडी गाउँपा�लका, कंचनपुर , लालझाडी गाउँपा�लका , कंचनपुर

काया�लय �मुख शेर बहादरु बुढा २०७७-४-१

काया�लय �मुख महे�� �संह रावल २०७७-७-५ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख वस�त बहादरु धानुक २०७७-४-१ २०७८-१२-२८

लेखा �मुख राम बहादरु राना २०७७-४-१

बे�जु रकम ५,८५५,९६५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,७५,४४,६७३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,३४,३७,७२७ चालु खच� २४,९७,६१,११३

�देश सरकारबाट अनुदान ३,४७,५३,०५० पँूजीगत खच� १७,०९,९५,९०२

राज�व बाँडफाँट ६,१५,९७,२५० िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय १,०४,३०,८९६

अ�य आय १,९२,८९,८३२

कुल आय ४२,९५,०८,७५५ कुल खच� ४२,०७,५७,०१५

बाँक� मौ�दात ६,६२,९६,४१३
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस
गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता
स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, १५४.६५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २२ हजार ५६९ जनसं�या
रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण
लेखापर��णका ला�ग पेश भएका आ�थ�क कारोवारसँग स�वि�धत �वबरणह� तथा नेपालकामहालेखापर��कले जार� गरेको नेपाल लेखापर��ण �यब�थापन �णाल� ( �यब�थापन तथा संचालन ) �नद� िशका,
२०७८ NAMS बमोिजम �वीकृत लेखापर��ण योजना, �लिखत ��त�न�ध�व प� एवं लेखापर��ण नी�त, मानद�ड,माग�दश�न,�नद�शन र लेखापर��णका सीमा समेतको आधारमा नमनुा छनौट गर�
लेखापर��ण स�प� गर� तयार भएको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदामा �यव�थापनप�सँग छलफल गर� कायम भएका �यहोरा समावेश गर� यो ��तवेदन जार� ग�रएको छ।
लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने �व�ीय �ववरणको तयार� लगायत स�पूण� आ�थ�क कारोवारको िज�मेवार� �यव�थापनप�सँग नै रहेको छ।

३ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल
वमो�जम रहेका छन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन । 
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । 
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा
आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खाता र पुजीगत खच� खातामा मौ�दात राखेको पाईयो ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
�गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन। 
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छ । सो
अनु�प बजेट तथा काय��म तयार गन�तफ�  गाउँपा�लकाले �यान पुर् याउनुपद�छ । 
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमु�ख रहेको पाईयो। 
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो 
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा�
िदइएको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य
महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता (म. ले.प.फा.नं. ५०७)र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन । 
• 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता�
गरेको पाइएन । 
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन । 
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ बमो�जम नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय�
गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ ल�य �गित 

ल�य �गितः
पा�लकाले चौमा�सक र वािष�क �तरको �गित िववरण बनाई पेश गनु�पद�छ । काया�लयले स�ालन गरेका िविभ� काय��म तथा ि�याकलापह�मा भएकाे भाैितक वा भा�रत �गित �प� दे�खने गरी
िनयमानुसारको �गित िववरण तयार गरेकाे दे�खएन जसले गदा� स�पािदत कामकाे प�रमाण र अब�था काे बारेमा �प� ह�न स�ने अब�था नरहेकाेले िनधा��रत ढाचामा आव�धक र बािष�क �गित
�ितबेदनह� तयार गरी साे काे िब�लेषण सिम�ा र अनुगमन गनु�पन� दे�ख�छ । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगनु� मना�सब दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ बजेट पेश तथा अ��तयारीः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी
पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िमित २०७७।३।१० गते �. ३९ करोड ७८ लाख ५२ हजारको बजेट सभासम� पेश गरेकोमा असार
मसा�तिभ�ै पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

६ ख�रद �यव�थापनः

६.१ िबिभ� सामा�जक परी�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�तग�त साव�जिनक
परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमका काय�ह� िनर�तर स�चालन गरी साब�जिनक �ज�मेबारी �बध�नलाई बढावा िदनुपद�छ ।

६.२ िबिभ� गुण�तर परी�णः
िनमा�ण र ख�रद काय�का कामकाे िनधा��रत मापद�ड वा गुण�तरय�ु भए नभएकाे स�ब�धमा केही काय�को गुण�तर परी�ण �ितबेदन �लने गरेपिन अ�धका श उपभाे�ाबाट स�चा�लत साब�जिनक
िनमा�ण काय�काे गुण�तर परी�ण �ितबेदन भने �लने नगरेकाे पाइएकाेले साे काय�मा भने सुधार ह�नु पन� दे�ख�छ ।

६.३ �याद थपः
स�झाैता काया��वयन स�ब�धमा स�झाैताकाे शत� बमो�जम िनधा��रत समयिभ�ै ख�रद काय� स�प� गनु� पन�मा धेरैजसाे काम समयमै स�प� भएका भए तापिन �सलब�दी वा बाेलप�काे मा�यमबाट
भएका िविभ� ख�रद काय�ह� िनधा��रत समयमा स�प� नभइ काया�लयले आपूत�क वा िनमा�ण �यबशायीकाे माग बमाे�जम �याद थप �वीकृत गरेकाे दे�ख�छ । �याद थप गदा� िनमा�ण �यवसायीकाे
िनबेदन बमाे�जम कारण मना�सब ठहर् याए काय�पा�लकाले िनण�य गरी �याद थप गन� गरेको दे�ख�छ । �याद थप गदा� पया�� आधार �माण �लएर मा� �याद थप गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.४ २०७८-९-१० सवारी ख�रदः
काया�लयबाट ख�रद �यय�थापन अ�तग�त ताेिकएका ऐन िनयमाबली िनद�िशका प�रप� बमाे�जम भएका भ�े काया�लयकाे भनाइ रहेकाेमा याे बष� फरक फरक नाम �मता क�पनी माेडेल र रकमका
माेटरसाइकलह� � १२४०८५०।०० मा िबिभ� समयमा साेझै ख�रद गरी आपूित� गरेकाे छ । सांसद िबकास कोषबाट ए�बुले�स ख�रद गन� �.१५०००००।- काय��म रहेकोमा अि� इ�कपा�रेटेड
�ा �ल स ँग िमित २०७७।२।५ मा स�प� मिह��ा ए�बुले�स ख�रद स�झाैता गरी � १०८११९०।०० पे�क� उपल�ध गराएकाे छ । यसरी आ�तरीक �ाेतबाटमा� सवारी साधन ख�रद गनु� पन�मा
संघीय सरकारबाट �ा� बजेट ि�ज नगरी आपूत�कलाइ पे�क� िदनु र एकै �याकेजलाई �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट �ित�पधा� गराइ लागतलाभ �लने गरी मोटरसाइकल ख�रद नगदा� ख�रद
काय� िमत�ययी छ भ�े अव�था रहेन । ख�रद काय� �ित�पध� �पमा समयमै स�प� गनु�पद�छ ।

७ बजेट सीमा िनमा�ण सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको
स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितह�बाट �ा� बजेट सीमालगायत �े�गत
िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब��धत िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा गाउँपा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

८ खच�को ��थितः

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

�.स �े� बजेट ( �. हजारमा) खच� ( �. हजारमा) खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास १८७६७ १६०४४ ८५.४९

२ पूवा�धार िवकास १७३५०० ११८५५७ ६८.३३

३ सामा�जक िवकास १३४९१ ११६२८४ ८६.१९

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १३५३१ ११३७७ ८४.०८

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८७१८० ७५०९४ ८६.१४

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �ेे�मा सबैभ�दा बढी ८६.१९ �ितशत र पुवा�धार िवकास �े�मा सबै भ�दा घटी ६८.३३ �ितशत रहेको छ ।
बजेटको स�तु�लत �पमा खच� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.२ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम
काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगततफ�  बािष�क �.   १५ करोड ४७ लाख २ हजार िनकासा भएकोमा �थम
चौमा�सकमा �.३ करोड २९ लाख ४० हजार  अथा�त २१.२९ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.2 करोड 88 लाख 7 हजार अथा�त १८.६२ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.९ करोड २९ लाख
५४ हजार अथा�त ६०.०९ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ भने असार मिहनामा मा� �. ५ करोड ३६ लाख ४२ हजार अथा�त ३४.६७ �ितशत खच� भएको छ । यसरी असार मिहनामा मा�
कुल पँूजीगत खच�को एक ितहाइभ�दा बढी भएबाट असारमा खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत
खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

९ बजेट तथा काय��म तजू�मा सिमितः 
�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 रहेको छ । गाउँपा�लकाले उ� सिमित गठन
गरेको छैन । गाउँपा�लकाले उ� सिमित गठन गनु�पद�छ ।

१० कम�चारी �यव�थापनः 
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता
समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत ४३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत २६ जना पदपूत� भएकोमा सो मध ्ये २ जना करारबाट पूित� गरेको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका िविभ� न १७ 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 िश�ा

११.१ सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर सुधारको नीित तथा काय��म, २०७५ अनुसार सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर सुधार नीित तथा काय��म काया��वयन गदा� �थानीय सरकारको
अ�णी भूिमका ह�ने �यव�था अनु�प सामुदाियक िव�ालयको शैि�क गुण�तर सुधार माफ� त नाग�रकको छनोटको िव�ालयको �पमा िवकास गरी समाजमा सामुदाियक िव�ालयको �याित
�थािपत गन� �थानीय तहले सो स�ब��ध शैि�क गुण�तर मापन मापद�ड तयार गरी लागु गनु�पन�मा गरेको दे�खयन । यसमा गाउँपा�लका �यान जानु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.२ काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७।७८ अनुसार िव�ालय लाई िदने अनुदान एक�न िव�ा�थ� सं�याका आधारमा अनुदान िदई गाउँपा�लकाको िश�ा शाखाबाट िनयिमत अनुगमन गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट गएको देहायको अनुदानको अनुगमन तथा मू�या�न गरेको नदे�खएकोले अनुदानको उपयोग स�ब�धमा एिकन ह�ने अव�था भएन । यसमा गाउँपा�लकाको �यान
जानुपद�छ ।

िव�ालयलाई गएको अनुदान रकम कैिफयत

शैि�क गुण�तर सु�िढकरण १९४४००० १६ वटा िव�ालय

िश�ण �सकाई सह�जकरण २२३४००० १६ वटा िव�ालय

िदवा खाजा ७५५००० १६ वटा िव�ालय

िश�ण �सकाई सामाि� ११८३००० १६ वटा िव�ालय

�यािनटरी �याड ११९७००० १६ वटा िव�ालय

१२ स�टवेयर 

स�टवेयर ख�रद - नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन
गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउनु पन�
�यब�था रहेको छ । �थानीय तहले िविभ� स�टवेयर ख�रदमा �.२३३६९६८।- खच� गरेको भए पिन �वीकृतीवेगरका राज�व , इ हाजीरी स�टवेयर, योजनास�ब�धी स�टवेयर, �यवसाय दता�
स�टवेयर, अपांग प�रचयप� स�टवेयर, वडा �सफा�रस संय��, राज�व, योजना, ज�ता मह�वपूण� स�टवेयरको सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� छ भ�े अव�था
रहेन । य�ता स�टवेयर �योगमा �याउँदा �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।

१३ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गाउँपा�लकामा कानुन
बमो�जमको �याियक सिमितमा १२ वटा परेको उजुरीको फछ�यौट ह�न बाक� ५ म�ये २ वटा उजुरीकता� स�पक� मा नआएको र ७ वटा उजुरी िछनोफानो भएकोमा दफा ४७ को २ को झ बमो�जम २
वटा , २ को क बमो�जम ५ , १ को ख बमो�जम १ र १ को घ ४ वटागरी ज�मा १२ वटा उजूरी परेको छ । काया�लयले य�ता उजुरीह� मा�थ समयमै आव�यक कारवाही गरी �य�ता उजुरीह�को
िछनोफानो गनु�पद�छ ।

१४ आ�त�रक आय

�म भौचर
न�बर
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१४.१ राज�व दा�खला आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था
छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५
�ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम
िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लका अ�तग�त ६ वटा वडा पा�लकाबाट �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको
नदे�खएन । कानूनबमो�जम राज�व दा�खला गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

१४.२ राज�व अिभलेख- पा�लकाले उठाउनुपन� राज�वको लगत अिभलेख राखी उ�न बाँक� रहेमा लगत �ज�मेवारी सारी राज�व उठाउनुपद�छ । पा�लकाको गत वष�को राज�व ब�यौता यस वष�को
अिभलेखमा अ�ाव�धक नगरेकोले समयमै असूल गरी दा�खला गनु�पद�छ ।

१५ रकमा�तरः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा �थानीय तहको काय�पा�लकाले �वीकृत वािष�क �वीकृत बजेटको आधारमा रही कुनै शीष�कबाट पँूजीगत शीष�कमा २५ �ितशतमा नबढाई
रकमा�तर गन� स�ने उ�ेख छ । यो वष� काय�पा�लकाले पटके िनण�यबाट िविभ� योजना तथा काय��ममा �.८ करोड ८७ लाख अथा�त बजेटको २२.३० �ितशत रकमा�तर भएको छ ।
योजनाको िव�तृत सभ��ण तथा �ाथिमकता िनधा�रण गरी बजेट तजु�मा गरेर काय��म काया��वयनमा काया�लयले िबशेष �यान िदनुपद�छ ।

१६ बीमा- 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यब�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँभ�दा बढी मू�यको िनमाण� काय� गन� िनमा�ण �यबसायीले
िनमा�ण सामा�ी, �योग ग�रने मे�सन, औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच�को बीमा गराउनुपन� �यब�था छ । उपदफा १८ (घ) अनुसार य�तो बीमा िनमा�ण �यबसायीलाई
िनमा�ण�थल सु��पएको िमितदे�ख ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमितस�म िनमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा अंशमा उपिनयम (२) मा उ�ेख भएको कारण बाहेक अ�य जुनसुकै कारणबाट ह�ने
सबै हानी नो�सानीको लािग ह�नुपन� �यब�था छ । िनयमावलीको िनयम १२० अनुसार ख�रद स�झौताको �याद थप गन� सिकने तर �याद थप गदा� काय�स�पादन जमानत र बीमाको �याद पिन थप
गनु�पन� �यब�था छ । तर सो अनुसार सबै ठे�कामा बीमा भएको दे�खएन । िनयमको �यव�था अनुसार स�पूण� जो�खम वहन ह�ने गरी वीमा गराउने एंव ठे�काको �याद थप ह� ँदा वीमा अव�ध पिन थप
गनु�पन� दे�खएको छ । 
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१७ गाउँ �ोफाइलः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम याे बष� �ाेफाइल तयार गरेको छैन । अत बा�तिबक त�या�काे अभाबमा बजेट तजु�मादेखी याेजनह� स�चालनमा अ�याेलता रहने भएकाेले सूचना
�िब�धकाे जमानामा काया�लयबाट �य�ता त�याङकह� स�लन �काशन र �यब�थापनलाइ अ� बढी भरपदा� िब�वसनीय र �यब��थत गनु� पन� दे�ख�छ ।

१८ क�याण कोषः 
�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�याण कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । उ� कोषमा यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट �.१२०००००।– एकमु� ट� ा�सफर गरेको
छ । उ� कोषको संचालन स�ब�धमा पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था गरेको दे�खएन। क�याण कोष संचालन स�ब�धमा काय�िव�धको �यव�था गरी ऐनको �यव�थाबमो�जम स�ब��धत
कम�चारीह�बाट पिन रकम क�ा गरी सो बराबरको रकम ज�मा गनु�पद�छ ।

१९ पँूजीगत बजेट िशष�कबाट चालु खच�ः 
बजेटको �स�ा�तअनुसार चालु �कृितका खच� चालु बजेटबाट र पँूजीगत �कृितका योजना/काय��म/ ि�याकलापह�को खच� पँूजीगत बजेटबाट ले�नुपद�छ । काया�लयले कितपय अव�थामा चालु
�कृितका खच�ह�समेत पँूजीगत बजेटबाट खच� लेखेको छ । बजेट �स�ा�त अनुकुल नह�ने गरी िशष�क फरक पारी य�तो खच� ले�नु मना�सब दे�खएन । अतः य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
यसका केही उदाहरण यस�कार छन्ः

गो.भौ. नं. र िमित िववरण रकम

४३३- ०७८।३।२१ �वा��य सं�थाका ४९ जना कम�चारीह�लाई २०७८ साल बैशाख र जेठ मिहनाको कोिभड- १९ जो�खम भ�ा भु�ानी ५५९७४४

४९७- ०७८।३।२५ कम�चारीह�को कोिभड �यादी बीमावापतको रकम भु�ानी ६३९७१०
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२० काय� �वीकार �ितवेदन- 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकार गदा� सोको काय� �वीकार �ितवेदन तयार
गनु�पन� र �ितवेदन तयार भएपिछ आव�यक �ि�या पूरा गरी भु�ानीका लािग स�ब��धत आ�थ�क �शासन शाखा वा िनकायमा लेखी पठाउनु पन� �यव�था छ । काय� �वीकार �ितवेदनको
आधारमा अ��तम िवल भु�ानी िदने र �ुिट स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा काया�लयले �ुिट स�चाउने अव�ध अगाव ैकाय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको छ ।
िनमा�ण �यवसायी र उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौताअनुसार �ुिट स�चाउने अव�ध प�चात �ुिट स�याउनु पन� अव�था भएमा �ुिट स�याएर मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।
िनयमको पालना गरी िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौताको अव�धस�म �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

२१ पदा�धकारी सुिवधा

२१.१ नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप�� चम �देश संसदले �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार गाउँपा�लकाबाट ३२ जना पदा�धकारी तथा सद�यह�को यस बष�
�.५६८७५००। सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

२१.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा
गाउँपा�लकाको आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रिह खच� गुनु�पन�मा सो नगरी समािनकरणबाट �ा� बजेटबाट खच� गरेको दे�खयो । गाउँपा�लकाले आ�त�रक �ोतको �याल गरी िविवध खच� गन�
तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

२१.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� नपाउने �यव�था उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले यस वष�
�.१५७०००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो । िनयमानुसार िवतरण गन� नपाउने रकम खच� लेखेकोले िनयम स�मत नदे�खएको �.

१५७,०००

२२ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण बाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको संघीय अनुदान �.२३७४२५३३।- संघीय स��त कोषमा
तथा �देश अनुदान �.७६९०२८।- �देश स��त कोषमा िफता� गरेको छ ।
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२३ कानून िनमा�ण- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम,

िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । हालस�म गाउँपा�लकाले ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध, िनद�िशकासमेत गरी ६० कानून बनाएको छ ।
गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�को नगर �हरी, �थानीय त�या� लगायतका िवषयमा �थानीय कानून तयार गरेको छैन । गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�को �थानीय कानून
िनमा�ण गरी सोहीअनु�प सेवा �वाह गन�तफ�  �यान पुर् याउनुपद�छ। िनमा�ण भएका कानूनह�लाई संघीय तथा �ादेिशक कानूनबमो�जम संशोधन तथा अ�ाव�धक गन�तफ�  नगरपा�लकाले �यान
पुर् याउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ सेवा �वाह- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम गाउँपा�लकाले सेवा �वाह गनु�पद�छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नबमोजिमम सेवा�वाह भएको िववरण पेश भएको छ । पा�लकाले �थानीय सरकार
संचालन ऐन तथा पा�लकाबाट िनिम�त ऐन कानूनबमो�जम सेवा�वाहलाई थप प�र�कृत बनाउँद ैलैजानुपद�छ ।

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ�

ज�मदता� ७८६

मृ�यदुता� २६९

बसाईसराई दता� २६०

िववाह दता� ४३२

स�ब�धिव�छेद दता� १

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण १.९३ िक िम

कालोप�े सडक मम�त ०

�ाभेल सडक िनमा�ण १८.६४ िक िम

�ाभेल सडक मम�त ३ िक िम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ योजना छनौट- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी �ाथािमक�करण
गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७७/७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको ८२ योजनाम�ये ५ लाखभ�दा घटीका योजना ६७,

५लाखदे�ख १० लाखस�म ७ योजना तथा १० लाखभ�दा बढीका ८ योजना रहेका छन् । अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन ।

२६ कोिभड कोष आय�यय- 

कोिभड १९ बाट उ�प� जिटल प�र��थितको �यव�थापन गन� नगरपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष खडा गरी आ�त�रक तथा बा� �ोतबाट �ोत �यव�थापन गरी राहत िवतरण, �वारे��टन
�यव�थापन तथा आइसोलेसन �यव�थापनको काय� गरेको छ । �कोप �यव�थापन कोषको आय तथा �ययको अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ।

आ�दानीको िववरण रकम खच�को िववरण रकम

गत वष�को मौ�दात १३३३३६७ राहत िवतरण ०

संघीय सरकार १०००००० � वारे��टन �यव�थापन ४७९०८९

�देश सरकार ० आइसोलेसन �यव�थापन ३००७२४

आ�त�रक �ोत ५५९७४४ जो�खम भ�ा ५५९७४४

   औषधी एवं �वा��य साम�ी १५२८६८१

अ�य ०

मौ�दात २४८७३

ज�मा २८९३१११ ज�मा २८९३१११

कुल ख�रद खच� �. १५२८६८१।- को औषधी एवं �वा��य साम�ीसमेत पटक पटक सोझै िव�धबाट गरेको छ । साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली अनुसार �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �णाली लागु गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ पे�क� �यव�थापन 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ तथा ५० बमो�जम कुनै पिन �यि� सं�था तथा ते�ो प�लाई पे��क �दान गदा� समयमै िनयमानुसार पे�क�
फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� देहाय वमो�जमका �यि�, सं�था तथा ते�ो प�लाई �दान ग�रएको पे�क� म�ये �याद ननाघेको पे�क� �. ९०३३६२६ ।-रकम पे�क� पाउनेले
समयमै िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� �

फम� तथा �यि� पे�क�को �योजन �याद ननाघेको

ब�नेत क�सट��सन,दोधारा चाँदनी िनमा�ण काय� ६५१३४७

राजे��/ ��ावती/ �स�नाथ जेभी �वा��य भवन िनमा�ण ७३०००००

अ�ी इ�कप�रेटेड ए�वुले�स ख�रद १०८११९०

ज�मा ९०३३६२६

२८ साव�जिनक स�पितको संर�ण तथा उपयोग- 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन ।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गन�को लािग आव�यक नीित तथा मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�पित तथा ज�गाको अिभलेखा�न, अनुगमन गरी
संर�ण तथा स�व��न गनु�पद�छ ।

२९ िबिभ� २०७८-९-१४ भे�रएसन 

खरा�नाला माेटरेबल पुल िनमा�ण याेजनाकाे िब�तृत लागत अनुमान बमाे�जमकाे ठे�का स�झाैता ह�दा माेटरेबल पुल िनमा�ण�थलस�मकाे पह�च माग� तथा नदी िनय��ण एबम् स र�ण काय�तफ� का
कामका प�रमाण कम ह�न गइ पुल िनमा�णकाे चरणमै उ� काय�का प�रमाणमा थप गनु� परेकाे कारणबाट शु� स झाैता रकममा � ३२६५३०५।००अथा�त् ८।३० �ितशत थप काया�देश िदइ साेही
बमाे�जमकाे रकम � ३२४०२८०।०० शु� स�झाैता रकममा ८।२३ �ितशत बढी भु�ानी भएकाे छ । तापिन स�झाैता बमाे�जमकाे बायाे इ��जिनय�र�काे काम भने नगरेकाे अब�था छ । यसरी
पुलकाे काममा पह�च माग� र �ाेटे�सनकाय�ज�ता अित सामा�य कुराकाे प�रमाण �यून राखी वा छुटाइ काय� गराएबाट पुलकाे ड� इङ िडजाइन, �पेिशिफकेशन तथा लागत अनुमान नै �ुटीपूण� रहन
गइ उपराे�ानुसार थप काय� गराउन परेकाेले पुलकाे िनमा�ण लागतमा थप �ययभार पन� गएकाेले य�ताे काय�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० भे�रएसन- 

�सकलपि� जाई मोटरबाटोदे�ख पूव� झोलु�ेपुलस�मको सडक िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायी शुभम् क��ट��सनसँग िमित २०७८।३।२५ स�ममा काम स�ने गरी �.९५३९४०।- को स�झौता
गरेकोमा उ� काय�मा कामको प�रमाण थप गरी िमित २०७८।६।३० स�ममा काम स�ने गरी �. १७४४१३०।- स�मको लागत पन� गरी थप काया�देश िदई �.७५६६७५।- भु�ानी गरेकोमा
क�रव ८३ �ितशत थप काया�देश भएको पाइयो । यसरी कामको प�रमाण छुटाई शु� स�झौता गर पुनः यित ठुलो रकमको थप काया�देश िदई काम गराउँदा �ित�पधा� �सिमत ह�न गई लागत
लाभको अवसरबाट काया�लय व��त ह�ने ह� ँदा य�तो काय�मा िनय��ण गन� गराउनेतफ�  स�ब��धत �ािव�धक कम�चारीको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३१ सोझै ख�रद

३१.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी
तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर गाउँपा�लकाले उ� �ि�या वेगर औष�ध सोझै ख�रद गरी �.३४५५६८४। खच� गरेको छ । 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 भएको, आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित
उ�ेख भएको, ख�रद भएको औष�धह� िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई उ� औष�ध िनशु�क िवतरण भिन लेखेको �माण समावेश ज�ता कुराह�को बारेमा खुलेको �माण रा�ने गरेको दे�खएन ।
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । तसथ�
औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद
ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा िनयमानुसार बािष�क ख�रद गनु�पन� सामानह�को योजना तयार गरी एक मु� ख�रद �कृया अनुसार गन� तफ�  गाउँपा�लकाले �यान
िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन�
सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै कोटेशनबाट िन�नानुसार
�.५७४४९७०। िनयमस�मत नदे�खएकाले य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

ख�रद िववरण मू अ कर सिहत रकम

मे�सनरी औजार िविभ� न स�लायस�बाट १६५५०१४

फिन�चर तथा िफ�चस� िविभ� न स�लायस�बाट २४०५९५८

क�बल ख�रद (जे� नाग�रकलाई िवतरणको लािग) १३८५९९८

ज�मा ५७४४९७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ �यानीटरी �याड- 

सामुदायीक िब�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानीटरी �याड १९,९६० थान िन�न अनुसार ख�रद गरेको छ ।

गो भौ/ िमित ख�रद ग�रएको फम� सं�या लागत अनुमान �. �ित इकाई दर मु अ करसमेत �. कुल भु�ानी मु अ करसमेत �.

२६२/०७८।३।२३ �यू एडभा�स स�ज�कल हाउस धनगढी १०,००० ४९.९९ ४९।९५ ४,९९,४६०।

२६०/०७८।३।२२ मिणलेक मेिड�सन िड�ट� �यटुस� ९,९६० ४९.९९ ४९।९९ ४,९७,९१२।

१९,९६० ९,९७,३७२।

उ� ख�रद स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� निम�ने �यव�था छ ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �. ५ लाख दे�ख २० लाखस�म लागत अनुमान भएको मालसामान िनमा�ण काय� वा जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरेर गनु�
पन� �यव�था छ । तर यस काया�लयले कुल �.९,९७,३७२। भु�ानी िदएर गराएको उ� काम �सलब�दी दरभाउको मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�मा आ�थ�क बष�को अ��यमा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी
दईु �याकेजमा सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । य�तो �कृयाबाट ख�रद गरेको काय� िनयिमत दे�खदनै । ख�रद गदा� �ित�पधा�को लाभ �ा� ह�ने ग�र गनु� आव�यक दे�ख�छ । �यानीटरी �याड ( िबतरण
तथा �यब�थापन ) काय�िव�ध,२०७६ बमो�जम ख�रद गरेका �याडह� तोिकए बमो�जमको �पे�सिफकेसन भएको ह�नुपन�, िबतरण गन� िब�ालयले नाम नामेशी सिहतको अिभलेख रा�नु पन�,
�थानीय तहले �देश सामा�जक म��ालयमा तोिकए बमो�जम �गित �ितबेदन पठाउनु पन� लगायतका काय� गनु� पन�मा सो अनुसार गरेको अिभलेख रहेको पाइएन । काय�िब�धले तोकेको �कृया पुरा
गरेको नदे�खनु मना�सब नदे�खएकोले य�तो �कृयामा सुधार ह�नु पद�छ ।

३३ परामश� सेवा- 
पा�लकाको काया�लयले यस बष� १० बेड �मताको अ�पताल िनमा�णको डी पी आर तयार गन� �.११,९५,९७५। को लागत अनुमान तयार गरी काया�लयमा सुिचकृत तीन फम�बाट आ�थ�क तथा
�ािब�धक ��ताब माग गरी सबैभ�दा कम रकम कबोल गन� पेसो क�स�टे�ट �ा �ल काठमा�डौकँो �.११,९४,९७५।कबोल अंक �ा� भएको जनाई सो फम�सँग स�झौता गरी काम स�प� भएको
जनाएको छ । यसै �ज�ामा रहेको बेलौरी न पा ले १५ बेड �मताको अ�पताल बनाउने काय�को डी पी गन� कामको लागत अनुमान �.९ लाख ९८ हजारको तयार गरी एक �ा. �ल. बाट �.९ लाख
९३ हजार भु�ानी िदएर काम स�प� गराएको छ । यस काया�लयले बनाउन लागेको अ�पतालको �मताभ�दा बढी �मताको अ�पतालको डी पी आर तयार काय� यस काया�लयबाट भु�ानी िदएको
रकमभ�दा कममा तयार गनु� र साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका जनशि�ले गन� नस�ने काय� भएमा मा� परामश�दातावाट काम गराउन सिकने अब�थाको िब�लेषण
बेगरनै अथा�त काया�लयमा �ािव�धक काय�मा संल� जनशि� मौजुदा रहेकोमा सो जनशि�को उपयोग नगरी बाहय परामश�दाताबाट ख�रद स�झौता गरी खच� गरेको कारण सेवा ख�रद काय�मा
पा�लका लाई �. ११,९४,९७५। थप �ययभार परेको छ। आफनो जनशि�बाट ह�न स�ने काय�मा बाहय जनशि� �योग ग�रनु ह�दनै ।

�म भौचर
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३४ १५५ २०७७-१०-१३ बढी भु�ानीः 
काया�लयले भु�ानी गदा� बील भरपाई �लई भु�ानी गनु�पद�छ । �रजन �मुपाइप तथा क���ट उ�ाेगकाे कर िबजक न  ०६ अनुसार � १३०००७५।००मा १३ �ितशतले � १६९००९।७५ समेत
कूल � १४६९०८४।७५ भु�ानी िदनु पन�मा � १४७९०८४।७५ बजेट खच� लेखेकाेले बढी भु�ानी गरेकाे रकम अशूल गनु� पन� �.

९,९९९

३५ �यालो �ुववेल िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद काय� गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयले �देश सशत� अनुदान अ�तग�त १२
थान �यालो �ूववेल काय��मको लािग �.१८८५२१२ (मु.अ. करसिहत) लागत अनुमान �वीकृत गरी �सलव�दी दरभाउप� आ�ान गरेकोमा लागत अनुमानभ�दा ३४.३४ �ितशत घटी अथा�त
�.१३३७७३८।- (मु.अ. करसिहत) कबोल गन� िह�स िनमा�ण सेवासँग स�झौता गरेकोमा थप �यालो �ुववेल माग भएको कारण देखाई कबोल गरेकै दररेटमा काम गन� गरी �.२८४४३४।- को
भे�रएसन �वीकृत गरी १५ �यालो �ुववेल िनमा�णको �.१४०५९७६।- (मु.अ. करसिहत) भु�ानी गरेको छ । सोही काय��मबाट वचत भएको रकमबाट पुनः थप ३ थान �यालो �ूववेल जडान
काय�को लािग �.४९१०४८।- को लागत अनुमान �वीकृत गरी तीनवटा फम�सँग दरभाउ माग गरी िह�स िनमा�ण सेवासँग लागत अनुमानको ०.९ �ितशतमा� घटी अथा�त �. ४८६६२८।-मा
स�झौता गरी रकम भु�ानी गरेको छ । काया�लयले सोही योजनाको बोलप�माफ� त भएको स�झौतामा ३४.३४ �ितशत घटीमा स�झौता गरी काय� गराएकोमा सोही फम�सँग सोही �कृितको
काय�को लािग सोझै ख�रद गदा� �सलब�दी दरभाउप�को तुलनामा �.१६४२०६।- बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । एकै �कृितको काय�को लािग किहँ थप प�रमाणको काय� भे�रएसन गरी िनमा�ण
गराईसकेको अव�थामा पुनः फरक फरक दरभाउमा फरक स�झौता गरी काय��मसमेत �वीकृत नगराई एकै फम�लाई एकै समयमा रकम भु�ानी गदा� ख�रद िमत�ययी नभई �ययभार पन� गएको �.

१६४,२०६

३६ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र �वा��य तफ�  �.१५४३९०००।
र पा�लका तफ�  �. १३५४९६००। गरी ज�मा �.२८९८८६००। खच� लेखेको दे�खयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन । तलिव �ितवेदन पा�रत गरेर मा� खच� ले�नु
पद�छ ।
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३७ २६२ २०७८-३-२३ मू�य अिभबृि� कर 

मु�यअिभवृि� कर िनयमावली २०५३(आठ� संसोधन) को दफा ६(ग) अनुसार ठे�का वा करार अ�तरगत व�तु आपूित� वापतको मु�य अिभवृि�कर भु�ानी गदा� सो कर कमको 3० �ितशतले ह�न
आउने रकम ठेकेदार वा आपूित�कता�को नामबाट �वयं भु�ानी गन� िनकायबाट स�ब��धत राज�व शीष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर रकम मा� स�व��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी िदनु पन� र सो
�यहोराको जानकारी स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई िदनु पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले उ� �यव�था वमो�जम 3० �ितशत मु.अ.कर रकम �वयं काया�लय माफ� त राज�व दा�खला गनु�
पन�मा सो वमो�जम नगरी उपरो� बमो�जमकोभु�ानीमा आपूत�कलाई शत�ितशत भु�ानी िदएको दे�खएकोले भु�ानी भएको िन�नानुसार मु अ कर � स�व�धमा स�व��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयवाट मु.अ.कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु� पन� दे�खएको �.

शीष�क गो.भौ.र िमित आपूत�कको नाम भु�ानी रकम भुकतानी भएको मु अ कर रकम

सशत� चालु २६२।०७८।२।२३ सा��भ मेिड�सन स�लायस� धनगढी ६१४११६९७५ १९९७८४ २२९८४

सशत� चालु २६२।०७८।२।२३ �यू एडभा�स स�ज�कल हाउस धनगढी ६०१०६१७६१ ४९९४६० ५७४६०।

८०,४४४

३८ बढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाको िव�ालयको दो�ो चौमा�समको मं�सर र
पुष मिहनामा तलव भ�ा िनकासा गदा� भानु मािव क� जको बािह�र �ज�ाबाट स�वा भई आएका िश�क �ी चुडामणी ख�का लाई � ३४३९। रकम बढी िनकासा भएको दे�खएकोले सो रकम
िनजबाट असुल गनु�पन� �

३,४३९
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३९ िव�ालय अनुदान 

कोिभड-१९ का कारण उ�प� न प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप १.२ अनुसार िश�क तथा िव�ाथ�लाई �स.यू. �ज.

सेवामा आव� गन� �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ा�थ� सं�याका आधारमा �ित िव�ा�थ� मा�सक �.१२५ का दरले ३ मिहनाको रकम
िव�ालयलाई िनकासा िदनुपन� तथा �वा��य सामाि� ख�रदको लािग रकम िनकासा गन� �यव�था अनु�प गाउँपा�लकाले १६ वटा िव�ायललाई सो काय�को लािग �.२५६५०००। रकम िनकासा
भएकोमा गाउँपा�लकामा िवल भपा�ई पेश नभएको तथा िश�ा शाखाबाट अनुगमन पिन नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �.

िनकास िववरण रकम

कोिभड १९ अनुदान CUG १२२२५००

कोिभडमा �सकाई सह�जकरण �वा��य सामाि� ख�रद (�स�बैजनाथ आिव,राि�� य आिव र भानु मािवको बाहेक) १००४६९१

ज�मा २२२७१९१

२,२२७,१९१

४० सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७५ को प�र�छेद ७ र ८ मा बैिक� �णाली माफ� त भ�ा िबतरण तथा भ�ा िबतरण गरे पिछ बचेको रकम स�ब��धत कोषमा िफता� गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी ब�िकग �णालीमाफ� त �. ३३६७३५५७ । भु�ान गरको छ । सामा�जक सूर�ा भ�ा �दान गदा� समयमा त�या� अ�याव�धक
ह�ने गरेको दे�खएन साथै भ�ा िवतरण बाँक� रहेको रकम समयमा िफता� गनु�पन�मा नगरेकोले समयमै िफता� गन� तफ�  �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 31

४१ ता�लमको न�स� 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद नं ७.१.१५ �स.नं.३ अनुसार सव ै �कारका सीप िवकास ता�लम गो�ी सेिमनारमा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट
स� चालीत सव ै�कारका ता�लमका �ोत �यि� तथा �िश�कको पा�र�िमकमा सहायक �तरको ता�लममा क�ा स� चालन वापत नगरपा�लका�तरमा �.७००। र काय�प� वापत�.८००। पाउने,

स�ब��धत काया�लयले स� चालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएमा क�ा �लए वापत पा�र�िमक नपाउने काय�प�को मा� पा�र�िमक पाउने तथा अ�धकतम १५ काय� िदन
स�मको लािग �ित िदन �.४००। संयोजक तथा �यव�थापक भ�ा पाउने उ�ेख छ । यस गाउँपा�लकाबाट स� चालन भएका िन�नानुसार काय��ममा नपाउने खच� भु�ानी भएकोले िनद�िशका
िवप�रत खच� गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं.र िमित काय��म �िश�क सेसन ह�नुपन�दर भएको बढी रकम कर क�ागरेर◌ु

�देश पँू�जगत
१७।०७८।३।२४

शैि�क गुण�तर सुधारकालािग अिवभावक िश�ा ता�लम ६ जना �िश�क २० ८०० १५०० ११९००

संयोजक भ�ा ९ िदनको ४०० १००० ४५९०

११।०७८।३।११ ६ िदने िश�क काय�शाला ६ जना �िश�क ४० ८०० १५०० २३८००

संयोजक भ�ा ६ िदनको ४०० १००० ३०६०

संिघय चालु
बाल �लव माफ� त पोषण तथा सरसफाई स�ब��ध सचेतना काय��म

८ जना �िश�क २४ ८०० १५००
१४२८०

३११।०७८।१।१४ गा पा पँूजीगत ६ िदने कर िश�ा स�ब��ध ता�लम २ जना �िश�क २४ ८०० २००० २४४८०

ज�मा ८२११०

८२,११०

४२ लागत सहभािगता 
ग�रिव िनवारणका लािग ल�ु उ�म िवकास काय��म स� चालन िनद�िशका,२०७७ को िनयय ४१ अनुसार उ�मीलाई उ�ोगको �कृित,आव�यकता र उ�ोगबाट �सज�ना ह�ने रोजगारीका आधारमा
�िव�ध उपल�ध गराईने र उपल�ध गराईने �िव�धको कूल लागतको क��तमा िबस �ितशत रकम उ�मी �वयंले �यहोनु�पन� उ�ेख छ । तर काया�लयबाट यस बष� �िव�ध ह�ता�तरण गरेकोमा कुनै
पिन लागत सहभािगता न�लई पुरै अनुदानमा िवतरण गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाबाट यस काय��मबाट ह�ने सव ै�कारका �िव�ध ह�ता�तरणमा िवस �ितशत सहभािगता गराउने कुरामा �यान
िदनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ३ (१) अनुसार �मण आदेश वा िनण�य िबना �मण खच� गन� गरी �मण गन� निम�ने �यव�था उ�ेख छ । गाउँपा�लकाका देहायका कम�चारीह�को �मण
आदेश काया�लय �मुखको �वीकृत वेगर स�ब��धत शाखा �मुखको �वीकृितबाट खच� लेखेको तथा �मण िवल पिन �वीकृत नगरी भु�ानी गरेको दे�खयो । यसरी िनयम िवप�रत भएको खच�
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

कम�चारीको नाम �मण खच�

�स.अ.हे.व.य� बहादरु धामी ३६००

�या.टे.�याम राना ८१००

�या.टे.ड�बर साह� २७००

ज�मा १४४००

१४,४००

४४ पोशाक भ�ा 
सामा�य �शासन म��ालयको करारका कम�चारीलाई सेवा सुिवधाको लागी वनेको ऐनमा �वीकृत दरव�दी भ�दा वाहेक करारमा कम�चारी रा� न नपाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �वीकृत
दरब�दी भए नभएको यिकन नगरी करारका कम�चारीलाई �. ५००००।- महंगी भ�ा भु�ानी िदएको छ । काया�लयले �वीकृत दरव�दीमा रहेका कम�चारीह�लाई यिकन गरी करारबमो�जमको
सुिवधा खच� ले�नेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४५ मसल�द खच� 
गाउपा�लकाले यस आ.व. मा िविभ� फम� तथा सं�थाह�वाट काया�लय �योजनका लागी िविभ� समयमा मसल�द तथा काया�लय सामा�ीह� ख�रद वापत � २२ लाख २५ हजार खच� लेखेको छ
। गाउपा�लकामा ख�रद गु�योजना तथा ख�रद योजना नवनाई य�ता �कृितका काय�ह� गदा� काया�लयले वढी �ययभार पन� ह�नाले समयमै य�ता खच�लाई �यव��थत बनाउन समयमै �यान जानुपन�
दे�ख�छ । गाउँपा�लकाले य�ता टु�ा खरीदलाई �यव��थत ह�ने गरी मसल�द सामा�ी तथा काया�लय सामा�ीको ख�रद �कृया कानुन वमो�जम ह�ने गरी �यव��थत गनु�पन� ितर काया�लयको �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ परामश� सेवा 
सूचना�णाली तथा स�टवेयर संचालन खच�को लागी स�टवेयर ख�रद गदा� काया�लयले आंिशक �पमा सूचना �िव�ध अ�धकृतको �वृिकित गरी कारोवार गरेको छ । काया�लयले य�ता काय��मको
लागी खच� गदा� अिनवाय� �पमा �वीकृित �लने गनु�पद�छ । काया�लयमा यस वष� परामश�वापत � २३३६९६८ खच� लेखेको छ । काया�लयले य�ता परामश� खच� ले�दा यस बाट उपल�ध ह�ने
उपल��धह�लाई �यव��थत तवरले अिभलेख राखी खच�लाई �यव��थत गनु�पद�छ । अिभलेख खाता नराखेकोले य�ता खच� दोहोरो ह�ने दे�ख�छ । य�ता परामश� वापत ह�ने खच�लाई �यव��थत गन�
अिभलेखलाई अ�ाव�धक रा�नुपद�छ ।

४७ ३९० २०७८-२-१७ सह�जकरण भ�ा 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका,२०७५ को ७.१.१५ अनुसार गाउँपा�लका �तरीय काय��ममा �देश, �ज�ा अ�धकृत �तरका कम�चारीलाई �.१४००।– र सहायक �तरका
कम�चारीलाई �.८००।– तथा पा�लका �तरका कम�चारीह�लाई सहजीकरण तथा �िश�ण गरेवापत अ�धकृत �तरका कम�चारीलाई १०००।– र सहायक �तरका कम�चारीलाई ७००।– का दरले
बुझाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।देहायका कम�चारीह�ले देहायका काय��म संचालन गदा� सहजीकरण वापत वढी भ�ा िदएको असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.    

कम�चारीको नाम काय��म पाउनुपन� पाएको बढी

नरेश �साद भ� अ. �िश�ण तथा ता�लम काय��म ३६०० ५१०० १५००

खुसी राम चौधरी स. ता�लम तथा �िश�ण काय��म २५५० ३८२५ १२७५

ज�मा २७७५

२,७७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ ५१६ २०७८-३-२६ अनुगमन भ�ा 
सुदरुप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ लाई संसोधन गन� वनेको िवधेयकको दफा ३ मा उ�ेख भए बमो�जम बाहेकको सुिवधा उपल�ध
गराउन नपाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले समव��धत पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई गाउँपा�लका अ�तग�त संचालनमा रहेको योजनाह�को अनुगमन वापत ८३००० खच� लेखेको छ ।
स�व��धत िफ�डमा खटेवापत गाउपा�लकामा काय�रत �ािव�धक कम�चारीह�लाई िफ�ड भ�ा समेत भु�ान भएकोले दोहोरो भु�ानी भएको रकम स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४८.१ राम �साद अव�थी १०,०००

४८.२ स�तोष �साद जोशी ५,०००

४८.३ कैलाश पा�डे ५,०००

४८.४ अ�जु धामी ४,०००

४८.५ बलराम राना २,०००

४८.६ रामदीन राना ५,०००

४८.७ िदनेश पा�डे ५,०००

३६,०००

४९ पा�र�िमक कर 

कुनै पिन कम�चारीलाई पा�र�िमक भु�ानी गदा�का बखत ला� नु पन� कर क�ा गरी मा� पा�र�िमक �दान गदा� आयकर ऐनको दफा ८७ र ८८ अनुसार आयकरमा द�प��को हकमा ४५००००
भ�दा बढीको पा�र�िमक रकममा कर ला�े �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले िव.िन. �ी �स�राज भ�लाई बािष�क पा�र�िमकको �पमा �३६०४४ भु�ान गरेकोमा पा�र�िमक कर क�ी
नगरेकोले दा�खला गनु�पन� �

३,६००

५० ४१० २०७८-२-२० वढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७५ तथा िनयमावली २०७७ अनुसार कुनै पिन सरकारी काया�लयले खच� ले�दा िबल भपा�ईले पुि� ह�ने गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था गरेको छ
। गाउपा�लकाको काया�लयले सूचना �िव�ध अ�धकृत पदका लागी �लईएको प�र�ाका लागी बसेको बैठकको बैठक भ�ा रकम भु�ानी गदा� ज�मा ७ वटा बैठक वसी ९ वटा बैठकको रकम भु�ानी
गरेकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

५,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ बैठक भ�ा 
गाउँपा�लकाले काया�लयमा ह�ने गरेको परामश� बैठक , बोलप� मू�या�न बैठक, ठे�का तथा �याटलग सिप�का लगाी वसेको बैठक बापत � ३००००० खच� लेखेको छ । ख�रद योजना तथा
गु�योजना तयार नपारी मू�या�न सिमित गठन गरी खच� लेखेको छ । य�ता �कृितको खच� ले�दा स�व��धत सेवा संग स�व��धत िव�को उप��थितमा बैठक वसेकोमा मा�ै खच� ले�ने �यव�था
छ। काया�लयले य�ता �कृितका वठैक व�दा कुनै पिन िव� नराखी काया�लय समय भ�दा अिघ र पछी गरी वसेर काया�लयकै कम�चारीह� मा�ै वसी वठैक भ�ा खच� लेखेको छ । य�ता खच�ले
आ�थ�क �ययभार वढी परेको छ ।

५२ ४८५ २०७८-३-२४ बढी भु�ानी 
अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�र दािय�व स�ब��ध िनयमावली २०७६ को िनयम बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाको उ�कृ� िश�क
तथा िव�ा�थ� पुर�कार तथा स�मान काय��म अ�तरगत कराते �ितयोिगतामा सहभािग िश�क तथा िव�ा�थ� खेलाडीलाई यातायात खच� भु�ानी गरेकोमा १९ जना िश�क तथा िव�ा�थ�लाई
जनही � १२०० का दरले � २२८००। भु�ानी ह�नु पन�मा � ३००००। भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी � ७२०० असुल गनु�पन� �.

७,२००

५३ आ�त�रक आयतफ� -

५३.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए
दश�ितशतले ज�रवाना ग�र दा�खला गनु�पन� आ�त�रक आयमा ह�न गएको �ितको लागी स�व��धतलाई ताकेता गदा� समेत नबुझाएकोले उ� रकमको १० �ितशत ज�रवाना �व�प भएको रकम
समेत गरी असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

५३.१.१ गणेश राणा ४४,८८०

५३.१.२ नाथे राणा २७,५००

७२,३८०

५३.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६६ अनुसार कर राज�व उठाउँदा �य�ता कर बापत उठेको रकम कलमको अिभलेख �यव��थत गरी रा�नुपन� �यव�था रहको छ । गाउँपा�लकाले
कर राज�व वापतको रकम असुल गनु� पन� राज�व ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक नराखेकोले गित िवगतमा उ�न बाँक� आय रहेको रकम छुट ह�न स�ने भएकोले स�ब��धत शाखाका
�मुखलाई �ज�मेवार वनाई अ�ाव�धक रा�नुपद�छ ।

५३.३ क) यस पा�लकाले यस बष� िन�न अनुसार आय ठे�का लगाएको िवबरण उपल�ध गराएको छ । ७८४,८५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�.सं. कामको िवबरण �यबसायी स�झौता
िमित

स�झौता रकम अशुल रकम अशुल ह�न बाँक�
रकम

दा�खला ह�नुपन� मु अ
कर

कुल असुल गनु�पन�
रकम

1. अजैन कु�ड ताल ठे�का गणेश राना ०७७।७।
२७

१,३६,०००। ९५,२००। ४०,८००। १७,६८०। ५८४८०।-

2. लालझाडी वडा नं १को ज�गा
ठे�का

नाथे राना ०७७।७।२ ८०,५००। ३०,५००। ५०,०००। १०,४६५। ६०४६५

3. लालझाडी २ ताल ज�गा ठे�का राम बहादरु राना ०७७।६।७ ९०,९९९। ३६,४००। ५४,५९९। ११,८३०। ६६४२९

4. दोदा नदीको निदज�य पदाथ�
ठे�का

भवानी
क��ट� �सन

०७७।६।
२६

४१,००,००१। ४०,४२,०७४।
२८

५७,९२६।७२ ५,३३,०००। ५९०९२६।७२

5. सवारी साधन सेवा शु�क भवानी
क��ट� �सन

०७७।६।
२५

५५,०००। ५५,०००। ० ७,१५०। ७१५०।-

6. कवाडी कर भवानी
क��ट� �सन

०७७।६।
२५

१०,८००। १०,८००। ० १,४०४। १४०४

४४,७३,३००। ४२,३३,५७४।
२८

२,०३,३२५।७२ ५,८१,५२९। ७८४८५४।७२

मु�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १५ मा दता� नभएको �यि�ले मु�यअिभबृि� कर उठाउन नह�ने उ�ेख छ । तर �थानीय िनकाय वा नेपाल सरकारले मु�यअिभबृि� कर ला�े व�तु वा
सेवा िब�� गदा� कर असुल उपर गनु� पन� �यब�था गरेको छ । य�ता िनकाय मु अ कर दता� ह�नु नपन� ह� ँदा िय िनकायह�ले अशुल गरेको मु अ कर बेदता�वालाबाटसंकलन गरीने राज�व शीष�क
नं३३११७मा दा�खलागनु�पन� थपकानुनी �यब�था रहेको छ।तर माथी ता�लकामा उ�े�खत �यबसायीबाट कारोबार रकममा ला�े मु अ कर अशुल दा�खला गरेको पाइएन । य�तो अब�थामा
स�झौता अनुसारको रकममा ला�े मु अ कर का अित�र� शु�क अशुली �योजनका लािग पा�लकाबाट �मािणत ग�रिदएका र�सदबाट थप के कित मु अ कर अशुल गरेका छन एिकन गरी अशुल
गरेको मु अ कर �.५,८१,५२९।- समयमा दा�खला नगरेबापत मु अ कर ऐन,२०५२ अनुसार ला�े थप द�तुर, �याज र ज�रवाना अशुल गनु�पद�छ ।उ�े�खत ता�लका अनुसारका
�यवसायीह�सँगको स�झौता अनुसारको रकम तथा �यसमा ला�े मु.अ. करसमेत अझै दा�खला गन� बाँक� रहेकोले �िचलत कानुन तथा स�झौता अनुसार ला�े थप द�तुर र �याज एवम् ज�रवाना
समेत गणना गरी अशुल ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
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ख) भवानी क��ट��सनको ठे�का स�झौता अनुसार स�झौता अब�धमा तोिकएको प�रमाणमा ढु�ा, िगटी, बालुवा र माटोमा� संकलन गन� स�ने भए पिन के कित परीमाणमा उ�खनन, संकलन
भयो काया�लयबाट अनुगमन मु�याँ�न गरेको पाइएन । अनुगमन मु�याँ�न नगरी �यबसायीले पेश गरेको प�रमाणलाई मना�सब ठानुनी उपय�ु दे�खएन ।य�ता काय�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

५३.४ यस पा�लका अ�त�गतको दोदा नदीबाट नदीज�य पदाथ�को उ�खनन तथा संकलन गन� काय�का लािग �यनुतम कबोल अंक �. कायम गरी �सलब�दी बोलप� आ�हान गरेकोमा सबैभ�दा बढी कवोल
�.५०,००,०००।( मु अ कर बाहेक)महाल�मी क��ट��सनबाट �ा� भएको दे�खए पिन आ�त�रक कारण जनाई ठे�का सकान� नसिकने भिन िनबेदन िदएकोले िनजले राखेको िबडब�ड बापतको
रकम बैकबाट माग गरी दा�खला गनु� पन�मा ५ �ितशतले ह�ने रकम �.२५०,०००। काया�लयको खातामा नगद ैज�मा गन� लगाई दो�ो घटी कवोलबाला �ी भवानी क��ट��सनको कबोल �.

४१,००,००१। (मु अ कर बाहेक) �वीकार गदा� पिहलो घटी कबोलवालाले दा�खला गरेको रकम घटाउदा समेत काया�लयको �.१०,१६,९९९।(मु अ कर समेत) आय घटन गएको दे�खयो । उ�
�यहोरा आधारमा �यबसायीले आपसमा िमलेमतो गरी यस काया�लयको आय घटाउने काय�मा लागेको दे�खदा स�झौता गन� नआउने �यबसायीलाई �च�लत कानुन बमो�जम कालोसूिचमा रा�ख
�माण पेश ह�नुपन� �

१,०१६,९९९

५४ 312 २०७८-३-२७ ता�लमको न�स� 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद नं ७.१.१५ �स.नं.३ अनुसार सव ै �कारका सीप िवकास ता�लम गो�ी सेिमनारमा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट
स� चालीत सव ै�कारका ता�लमका �ोत �यि� तथा �िश�कको पा�र�िमकमा सहायक �तरको ता�लममा क�ा स� चालन वापत नगरपा�लका�तरमा �.७००। र काय�प� वापत�.८००। पाउने
तथा स�ब��धत काया�लयले स� चालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएमा क�ा �लए वापत पा�र�िमक नपाउने काय�प�को मा� पा�र�िमक पाउने उ�ेख छ । यस पा�लकाबाट
स� चालन भएका िन�नानुसार काय��ममा नपाउने खच� भु�ानी भएकोले िनद�िशका िवप�रत खच� गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं.र िमित काय��म संयोजक सेसन ह�नुपन� दर भएको बढी रकम कर क�ा गरेर �

३१२।०७८।३।२७ ३ िदने बा�ा पालन स�ब��ध ता�लम नरेश भ� २४ ८०० १५०० १४२८०

३१२।०७८।३।२७ ३ िदने कुखुरा पालन स�ब��ध ता�लम नरेश भ� २४ ८०० १५०० १४२८०

ज�मा २८५६०

२८,५६०

�म भौचर
न�बर
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५५ २९९।
२९८

२०७८-३-२६ सशत� अनुदान 

लागत साझेदारीमा बा�ा �ोत के�� िवकास काय��म काय�स� चालन �कृया स�ब��ध माग�दश�न तथा लागत साझेदारीमा पशुप��छ �व��न काय�स� चालन �कृया स�ब��ध माग�दश�न २०७७
अनुसार क��तमा ८० �ितशको खोर िनमा�ण र पशु ख�रद गन� र अिनवाय� �पमा पशुको िवमा गन� तथा �ित पकेट ५ वटा कृषक समूह र �ित समूहमा १० जनाको कृषक ह�नु �यव�था गरेको छ ।
गाउँपा�लकाले लागत साझेदारी ५० �ितशत तोिक सूचना �काशन गरेकोमा काय��म िवप�रत ख�रद गरी वीमा तथा अनुदान िवना िवतरण गरेको दे�खयो । शसत� काय��म शीष�कमा आएको
रकमलाई शत� अनुसार नै खच� गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले िनयमानुसार कृषकले �यहोनु�पन� ५० �ितशतले ह�ने �.११३२९५०। भु�ानी ह�नुपन�मा �.२२६५९००। भु�ानी भएकोमा
�.११३२९५०। बढी भु�ानी भएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो भौ नं र
िमित

िववरण िवत�रत
सं�या

भु�ानी
रकम

५० % अनुदान
रकम

कैिफयत

२९८।०७८।
३।२६

बंगुर �व��न काय��म ५० �ितशत अनुदान १५० वटा ९०६००० ४५३०००। १० वटा सहकारी सं�था र ५ जना �यि�लाई
िववरतण

२९९।०७८।
३।२६

बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म
५० �ितशत अनुदान

१०० वटा १३५९९०० ६७९९५०। वडा नं १‚२‚३‚४ का १३ वटा सहकारी
सं�थालाई िववरतण

ज�मा २५० वटा २२६५९०० ११३२९५०

१,१३२,९५०

५६ �धानम��ी रोजगार काय��म- 

�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी
�ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन/बेरोजगारको सूिचमा
समावेशलाई �थिमिककरण गरेको छैन । कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी योजनाको छनौट अगाव ैऔजार ख�रद भएको,
ख�रद भएको औजारह�को �ज�सी दा�खला नभएको, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग योजना छनोट भएको छ । यस काय��म अ�तग�त
�थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, पखा�ल िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २२ योजना तथा काय��ममा २२६ जना बेरोजगारह�लाई रोजगारी उपल�ध गराई
�.८३ लाख ८४ हजार खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । पा�लकाले नीजी �े� तथा पा�लकाबाट
संचा�लत आयोजनाह�मा समेत ��तुत काय��म समावेश तथा सम�वय गरी सूचीकृत बेरोजगारह�लाई रोजगारी िदनेतफ� समेत �यान िदनुपन� दे�ख�छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।
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५७ आ�त�रक लेखापरी�ण- 

पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा  औ�याएका िन�नानुसारका �यहोरा उपर कुनै कारवाही भए गरेको नदे�खएकोले सो स�व�धमा आव�यक कारवाही गनु�पन� दे�खएको �.....

गो.भौ. नं. र
िमित

िववरण रकम कैिफयत

सश�त चालु तफ�

९-२०७७।
०६।२६

शंकरपुर �वा��य चैक�मा काय�रत �स.अ.हे.ब �ी �काश चौधरीलाई �ावण देखी काित�कस�म चाडपव� खच�समेतगरी �ेड सं�या १ को
१२०० का दरले ज�मा ६०००।- बढी भु�ानी भएकाले �.

६००० असुल दा�खलाको
�माण पेश ह�नुपन�

३६- २०७७।
०८।१२

शंकरपुर �वा��य चैक�मा काय�रत �स.अ.हे.ब �ी �काश चौधरीलाई �ावण देखी काित�कस�म चाडपव� खच�समेतगरी �ेड सं�या १ को
१२०० का दरले ज�मा ६०००।- बढी भु�ानी भएकाले �.

५००० असुल दा�खलाको
�माण पेश ह�नुपन�

५१ -२०७७।
१०।०४

िश�क�य �ी गणेश राज जोशी र �ेम �काश भ�लाई दो�ो चौमा�सकमा १ �ेडका दरले बढी भु�ानी �मश �.३५४८।- र
�.३५४८।-

७०९६ असुल दा�खलाको
�माण पेश ह�नुपन�

पु�जगत तफ�

२०७ -२०७७।
११।२०

�ेम नगर �सिवरको बाटोमा माटो भरान तथा �ाभेल उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धक िवलबमो�जम �.१०९०००।- भु�ानी िदनुपन�मा
�.११५०००।- भु�ानी िदएको

६००० असुल दा�खलाको
�माण पेश ह�नुपन�

१४८- २०७८।
०१।०३

िश�क�य �ी तारामणी �यौपाने, �ी गणेश राज जोशी र �ी �ेम �काश भ�लाई चै� मिहनाको तलव भु�ानीमा १/१ �ेडको �.८८७।–
का दरले बढी भु�ानी �.

2661 असुल दा�खलाको
�माण पेश ह�नुपन�

ज�मा २६७५७

२६,७५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ अनुगमन तथा स�परी�ण-

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लखेापरी�णको �ममा स�परी�ण पेश भको छैन । गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार
रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

६७३93000 ० ६७३९३०००

५९ अ�ाव�धक वे�जु -

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

६७३९३००० ० ५८५५९६५ ० ७३२४८९६५

�म भौचर
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