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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कान 'नबमोर्जम 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 बरेुज' फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
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 ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नम्बर १ 
 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४८५ तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

साल्पातसतलछो गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
भोजपरु  । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छ। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू २ करोड ४४ लाख ६ हजार बेरुज ु देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ावाट रु २ करोड २९ लाख ३८ हजार 
फर्छ्यौट भई बाँकी बेरुज ुरु १४ लाख ६८ हजार कार्म भएकोमा सोमध्रे् असलु गनुापने रू ५२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू 
१२ लाख १६ हजार, र पेश्की रू २ लाख  रहेको छ ।गाउँपातलकाको गि वषा ६ करोड ५ लाख ७९ हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा 
र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ु४ करोड ५८ लाख 
६० हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

र्वत्तीर् 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 बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी गाँउपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ 
कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 

गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 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 लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने 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



 

 
 

साल्पातसतलछो गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकँी 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
 

७९ ३५ २४४०६ ० २५ २२९३८ ७९ १० १४६८ ५२ ० १२१६ ० ० १२१६ २०० 

                                      
 

 

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 

साल्पातसतलछो 
गाउँपातलका 
भोजपरु ६०५७९ ० १६१८७ ४४३९२ ० १४६८ ४५८६० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सा�पा�स�लछो गाउँपा�लका, भोजपुर , सा�पा�स�लछो गाउँपा�लका , भोजपुर

काया�लय �मुख जगरनाथ �साद साह २०७७-११-११ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख अशोक िब� २०७७-४-१ २०७७-११-९

लेखा �मुख जयराम राजवंसी २०७७-४-१ २०७७-८-३०

लेखा �मुख झ�क अ�धकारी २०७७-९-१

बे�जु रकम १,४६८,२१८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,१४,०९,८५५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २६,३२,६८,८१० चालु खच� ८,६७,२८,५३५

�देश सरकारबाट अनुदान २,८५,५१,००० पँूजीगत खच� २५,४८,८९,८११

राज�व बाँडफाँट ५,१५,०३,०११ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,१२,६४,४६५

आ�त�रक आय ३४,५६,७५६

अ�य आय ६,४०,०१,९१४

कुल आय ४१,०७,८१,४९१ कुल खच� ४०,२८,८२,८११

बाँक� मौ�दात २,९३,०८,५३५
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१ प�रचय 

�बेश तथा बिहग�मनः सा�पा�स�लछो गाउँपा�लका, चौिकडाडा, भोजपुरको आ�थ�क बष� २०७७।७८को लेखापरी�ण िमित २०७८।६।९ दे�ख ३ काय�िदनमा ��वकृत इकाईगत
लेखापरी�ण योजना, नमुना छनौट र �ल�खत �ितिन�ध�व प�को आधारमा स�प� ग�रएको छ ।लेखापरी�णकै �ममा �ा� �माण, जवाफ,भनाई र िमित २०७८।06।13 को
�यव�थापनसंगको विहग�मन बैठकमा छलफल गरी�ा� �माणबाट हटाई कायम भएका �यहोरा सिहतको लेखापरी�ण �ार��भक �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा
उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । आ�थ�क कारोबार र िव�ीय िववरणको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापनको रहेको छ ।
लेखापरी�णको �ममा अि�म कर बापतको �.२३५५०/- बँैक दा�खला भएको �माण पेश भएको छ ।

प�रचय–�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले सा�पा�स�लछो गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस गाउपा�लकाको उ�े�य रहेको छ
। सा�पा�स�लछो गाउँपा�लका,अ�तग�त ६ वडा, ३४सभा सद�य, १९३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १३ हजार १११ जनसं�या रहेको छ ।
�ाि� र भु�ानी िहसाबको अव�था–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जमसा�पा�स�लछो गाउपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता
र �थानीय सरकार स�ालनको �ममा भएका �ययह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ाि� र भु�ानी िहसाबको सम� संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ

िववरण यसवष� �.

िट�पणी बजेट आफैले�ि� गरेको सोझैभु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४२३२९९०९८.०० ३६२५३०८९६.१७ ४८२५०५९५.०० ४१०७८१४९१.१७

क.�ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ३५८४५३७८०.०० ३४६७७९५७८.१७ ३४६७७९५७८.१७

११०००कर ११ ६७२७६९७०.०० ५४९५९७६८.१७ ५४९५९७६८.१७

१३०००अनुदान २९११७६८१०.०० २९१८१९८१०.०० २९१८१९८१०.००

संघीयसरकार १२ २६२६२५८१०.०० २६३२६८८१०.०० २६३२६८८१०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�देशसरकार १२ २८५५१०००.०० २८५५१०००.०० २८५५१०००.००

ख.अ�य �ाि� ६४८४५३१८.०० १५७५१३१८.०० ४८२५०५९५.०० ६४००१९१३.००

िवतरणगन� बाक� राज�व ०.०० ०.०० ०.००

कोषह� १५१६५३१८.०० १५१६५३१८.०० १५१६५३१८.००

धरौटी ०.०० ५८६०००.०० ५८६०००.००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ४९६८००००.०० ४८२५०५९५.०० ४८२५०५९५.००

भु�ानी (ग+घ) ३९३८२७२६५.०० ३५४६३२२१६.६० ४८२५०५९५.०० ४०२८८२८११.६०

ग.भु�ानी (स��त कोषबाट) ३७५१७००१८.०० ३४१६१८३४६.६० ३४१६१८३४६.६०

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ १३५१५८३२४.०० ११६४३७०१६.८० ११६४३७०१६.८०

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ १०५३४४२५६.०० ८१८७७९७०.०० ८१८७७९७०.००

२५००० सहायता (Subsidy) १८ १५००२०००.०० १२०५८६००.०० १२०५८६००.००

२६००० अनुदान १८ ३९०००००.०० ३९०००००.०० ३९०००००.००

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ५२९४०००.०० ५०२०९५१.०० ५०२०९५१.००

२८००० अ�य खच� १८ २८३५०००.०० १४०५१००.०० १४०५१००.००

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १८ १०७६३६४३८.०० ८६७२८५३५.०० ८६७२८५३५.००

१५११३संघीय तथा �देश सरकारको िफता� रमक ३४१९०१७३.८०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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घ.अ�य भू�ानी १५१६५३१८.०० १३०१३८७०.०० ४८२५०५९५.०० ६१२६४४६५.००

कोषह� १५१६५३१८.०० १२९८१८७०.०० १२९८१८७०.००

धरौटी ०.०० ३२०००.०० ३२०००.००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ०.०० ०.०० ४८२५०५९५.०० ४८२५०५९५.००

संघीयतथा �देश सरकार अनुदान िफता� ०.००

क�ीरकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� ०.००

ङ.यो वष�को बचत (�यनु) ७८९८६७९.५७ ०.०० ७८९८६७९.५७

गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) आ.व. २०७६/०७७ मले प
�रपोट अनुसार

२९२४१६२८.५० २९२४१६२८.५० २९२४१६२८.५०

आ.व. २०७६/०७७ अ�या रकम बाट संघीय तथा �देशसरकार
लाई िफता� ग�रएको रकम

७८३१७७३.०० ७८३१७७३.००

च.गतबष�को �ज�मेवारी ( खुद) २१४०९८५५.५० २१४०९८५५.५० २१४०९८५५.५०

वषा��तकोबाक� रकम (ङ + च) २९३०८५३५.०७ २९३०८५३५.०७

ब�कतथा नगद बाक� २४ २९३०८५३५.०७ २९३०८५३५.०७

�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली बाट तैयारी भएको �ाि� तथा भु�ानी िहसाब र बैक नगदी िकताब निभडेको कारण �ाि� तथा भु�ानी िहसाबलाई ए�सलमा �याई अपडेट गनु�परेको र

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�स�यासको िनकासा खच� पिन �ाि� तथा भु�ानी िहसाब नआई ए�सलमा �याई अपडेट गनु�परेको कारणबाट सु�को पुण� �पमा �योग गरेको पाईएन ।�यसैले तोकेबमो�जमका
िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी सु�बाटलेखांकन गनु�पद�छ ।

२ अ�तर सरकारी अ��तयारी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा ि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 । गाउँपा�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�

३७०००११६४ ७००००००।०० ६९१४२७२।०० ६९१४२७२।००

३६५००१०४३ २००००००।०० १९२००००।०० १९२००००।००

३१४०१०१२३ ४०६८००००।०० ३९४१६३२३।०० ३९४१६३२३।००

ज�मा ४९६८००००।०० ४८२५०५९५।०० ४८२५०५९५।००
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३ खच� िब�लेषण 

गाउपा�लकाले यसबष� कुल आ�तरीक आयबाट �.३४५६७५६।६८राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ३४३३२२८२१।४९ समेत �.३४६७७९५७८।१७ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �.८६७२८५३५।०० र पँू�जगत तफ�  �. २५४८८९८११।६० समेत �.३४१६१८३४६।६० खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा
१.०१�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.७३३४७९५ खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको २१२.१८. �ितशत रहेको छ । गाउँपा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  २५% चालु र ७४.२४ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट गाउँपा�लकाले िबकास ि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 िबकास िनमा�ण
�योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।
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४ िवषयगत �े� बजेट र खच� 
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५.१.३ मा बजेटको पुब� तयारी गदा� गाऊँ वा नगर काय�पा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालन गन�
िवकास ि�याकलापह�लाई िवषयगत �े� तोक� काय�पा�लकाका सद�यह�लाई िवषय �े�गत �ज�मेवारी िदनु पन�छ । �य�तै सोिह िद�दश�नको बुदा ५.२.२.३ मा �ोत अनुमान
तथा बजेट िनधा�रण सिमितको काम, कत��य अ�धकारमा िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन�, र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गन� समेत �यब�था छ ।
गाउँपा�लकाले यस बष� िद�दश�न बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितले िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय� र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी
माग�दश�न तय नगरी िबषयगत �े�मा देहाय बमो�जम बजेट तथा खच� गरेको छ । िद�दश�न बमो�जम िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय� र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा
स�ब�धी माग�दश�न तय गरी बजेट तजु�मा तथा खच� ग�रनु पद�छ ।

िबषयगत �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ४६१४९८१० ३०१८१०९३।०० ९.८३

सामा�जक िबकास १५८५९०५३२ १६३७९१२६७।०० ५३.३३

पूवा�धार िवकास ६४०४७७०६ ६०३७०६४३।०० १९.६६

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� १२१८०००० ८२२१८५९।०० २.६८

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६४२०१९७० ४४५६३३०९।०० १४.५१

ज�मा ३७५०७००१८।०० ३०७४२८१७२।८० १००

५ ब�क िहसाब िमलान िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन । �थानीय तहले
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स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको खाता अनुसार आषाढ मसा�तको बैक मौ�दात �.29308535 दे�खएकोमा सो अब�धमा बैक अनुसार बैक मौ�दात �.80178618.2

दे�खएकोले �े�ता भ�दा बैक बढी दे�खएको �.50870083.2 स�ब�धमाब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन ग�रनुपद�छ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसारबाँक� ब�क �टेटमे�टअनुसार बाँक� फरक

चालु खच� खाता 5428700.22 22613789.18 -17185089

पँू�जगत खच� खाता 3673803 12844213.03 -9170410

�थािनय तह धरौिट खाता 554000 554000 0

�थािनय तह स��त कोष खाता 14545958.9 14608182.86 -62224.01

�थािनय तह �कोप �यव�थापन खाता 4669489 1025539.3 3643949.7

िबिबध खच� खाता 436584 3775781.22 -3339197.2

आ�तरीक अनुदान खाता 0 5316985 -5316985

राज�व बाडफाड खाता 0 15969650.95 -15969651

आ�तरीक राज�व खाता 0 3470476.68 -3470476.7

ज�मा 29308535 80178618.2 50870083.2
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६ साब�जिनक स�पित �यब�थापन �णाली 
नेपाल सरकार म���प�रदको २०७७।७।२० को िनण�य अनुसार सबै तहको सरकारी काया�लयह�को साब�जिनक कोषको खच�मा िब��य पारदिश�ता र जवाफदेिहता साथै
िब�ुितय सुशासन कायम गरी सेबा �बाहमा चु�तता र गुण�तरीय र �भाबकारीता कायम गन� सब�जिनक स�प��को लेखाङकन, �ितबेदन र एिककृत िबबरण तयार गन� संघ र
�देशका सबै काय�लयह� एबं सबै �थािनय तहमा साब�जिनक स�प�� �यब�थापन �णाली ( PAMS ) आ ब २०७७।७८ दे�ख अिनबाय� �पमा लागु गरेकोमा यस पा�लकाले सो
िनण�य बमो�जम PAMSबाट अिभलेख गरेको पाईएन। PAMS बाट अिभलेख रा�ख साब�जिनक स�प�� तथा �ज�सी स�पतीको �यब�थापन अिभलेख गरीनुपद�छ ।
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७ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थािनय �तरकाको िबकासका लागी आब�धक,बािष�क, रणनीती
िबषय �े�गत म�यका�लन तथा िदघ�का�लन िबकास योजना बनाई लागु गनु�पन� रयोजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमिककरण गनु�को साथै म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले योजना छनौट गदा�
ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े
योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा
सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�.सं. िववरण योजनासं�या बजेट रकम

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ११ ५३५०००

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ९५ २२२४४५३०

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना ६ ४६०००००

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना १९ ३५९९००००

५ ५० लाख भ�दा माथीका २ १४६३००००

ज�मा १३३ ७७९९९५३०

८ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�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 छन्
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन अ�ाब�धकगनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
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 तयार गरेको पाईएन।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा �ज�सी िन�र�ण नै गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
पा�लकाले काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मासो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
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�धकांश पालना भएको पाईएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
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सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को िनयम अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका
पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।

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

९ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) तथा आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क
कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गनु� गराउनुपन� �यब�था छ।तर गाउपा�लकाले अ�तर सरकारी
अ��तयारीतफ� को कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण को.ले.िन.का. बाट गराएपिन आ�तीक �ोत, राज�व बाडफाड, कोष र अनुदान बजेट िशष�कको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराएको छैन।तसथ� कानूनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ । 

१० बािष�क बजेट ��वकृित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान, सोिह ऐनको दफा ६५,६६,६७ र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५ बमो�जम �कृया पुया�इ आषाढ १० गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र ऐनको दफा ७१ (६) बमो�जम असार
मसा�त िभ� बजेट पारीत गरीस�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ. ब.२०७७।७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट देहाय �कृया नपुया�ई िमित २०७७।३।९ मा � ३४
करोड ९९लाख २८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरी सभाले िमित २०७७।३।२१ मा बजेट पा�रत गरेको छ।पा�रत गरेको बजेट � ३४ करोड ९९लाख २८ हजार भएको र
�ाि� तथा भु�ािन िहसाबमा बजेट � ३५ करोड ८४ लाख ५४ हजार दे�खएकोले बजेटको अिभलेख फरक परेको स�ब�धमा पा�लकाले �प�ट गनु�पद�छ र ऐन तोकेबमो�जम र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�नको देहाय �कृया तथा काय�त�लकाको अब�धिभ� काय� भएको नदे�खएकोले तोिकएको �कृया तथा काय�त�लकाको
बमो�जम बजेट पा�रत गरीनुपद�छ ।

बजेट तयारी चरण िनयममा रहेको
अब�ध

काय�
भएको

कानूनी �यब�था
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िमित

�थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व ��ेपण गरी काय�पा�लकामापेशगरी गनु�पन� ।
��येक बष� पौष
१५ िभ�

२०७७।
३।१५

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६५ र �थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को लागी आय �ययको ��ेपण ग�रएको त�यांक सिहतको िबबरण
नेपाल सरकारमा पेश गन� ।

पौष मसा�त िभ� २०७७।
१०।११

अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन २०७४
को दफा १८

�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले �ोतको ��ेपण , स�तु�लत
िबतरणको खाका , बजेट सीमा िनधा�रण गन� ।

��येक वष�को
बैशाख १० गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६६( ६) र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को
बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को बजेट �समा, गाउपा�लका, नगरपा�लका, िबषयगत
महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमितलाई पठाउने ।

��येक वष�को
बैशाख १५ गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६६( ७) र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को
बुदा ५

�ा� बजेटको �समािभ� रिह िबषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा सिमितले पा�लकाको
योजना,�ाय��म तथा अनुमािनत, बजेट तजु�मा गरी पेश गनु�पन� ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६६( ८) र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को
बुदा ५

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमित बाट
�ा� बजेट �ाथिमक�करण गरी अ��तम ��ताब काय�पा�लकामा पेश गरी

असार ५ गते िभ� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६७ र �थानीय तहको वािष�क योजना
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काय�पा�लकाबाट ��वकृत गनु� पन�। तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

गाउँ वा नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको वािष�क बजेट तथा काय��म उपा�य� वा
उप�मुख वा िनजको असमथ�तामा काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लकाको कुनै सद�य
माफ� त गाउँ वा नगर सभामा ��तुत गरी स�नु पन� ।

असार १०
गतेिभ� २२०७७।

३।९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ७१(१)

बजेट तथा काय��म सभाले पा�रत ग�रस�नु पन� असार मसा�त
िभ� २०७७।

३।२१

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ७१(६)

सभाले �वीकृत गरेको वािष�क बजेट तथा काय��म सव�साधारणको जानकारीको लािग
�काशन र स�ब��धत पा�लकाको वेवसाईटमा अपलोड गनु� पन� ।

�ावण १५ िभ�
२०७७।
३।२८

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ बुदा ५

११ बजेट काया��वयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमो�जम सभावाट बजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गन� �यव�था छ ।�य�तै बजेट काय��वयन गदा��थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ६ र ७ देहाय बमो�जमको �ि�या
पुया�ई बजेट तथा योजना काया��वयन गन�पन� �यब�था छ ।गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को बािष�क बजेट २०७७ असार १० मा सभावाट �वीकृत गरेकोमा अ�य�ले
�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िमित २०७७।३।१६ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको भएपिन बजेट काया��वयनका देहाय चरणह�को काया��वन गरेको दे�खएन।
ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, �ि�या तथा काय�ता�लका बमो�जम बजेट काया��वयन �ि�यालाई अबल�बन गरीनुपद�छ ।

बजेट का�या��वयनका चरण िनयममा रहेको अब�ध काय� भएको
िमित

कानूनी �यब�था

अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� । सभावाट बजेट �वीकृत
भएको सात िदन िभ�

२०७७।३।
१६

�थानीय सरकार संचालन ऐन,

२०७४ को दफा ७३
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�मुख �शासक�य अ�धकृतले ��वकृत काय��म स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा /
इकाइ �मुख र वडा सिचवलाई �ल�खत �पमा योजना काया��वयनको�ज�मा िदनुपन� ।

अ��तयारी �ा� भएको १५
िदनिभ�

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६

स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा/ ईकाइ �मुख र वडा सिचवले काय��म
काया��वयनको काय�ता�लका �मुख �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन� ।

योजना काया��वयनको �ज�मा
�ा� भएको िमितले ७
िदनिभ�

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६

सबै िवभाग/ महाशाखा /शाखा / इकाइ �मुख र वडा सिचवबाट �ा� काय�योजनालाई
�मुख �शासक�य अ�धकृतले एिककृत गरी एक�कृत काया��वयन काय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश गनु� पन� ।

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६

गाउँ / नगर काय�पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तथा गु�योजना �वीकृत गरी सो
अनु�प ख�रद काय�को �यव�थापन गनु�पन� ।

आ�थ�क वष� शु� भएको एक
मिहना िभ�

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६

अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमित गठन गरी, सिमितले काम गरेको �ितबेदन ��येक २
मिहनामा काय�पा�लकामा पेश गनु�पन� र काय�पा�लकाले अनुगमन तथा सुपरीबे�ण
सिमितको �ितबेदनको आधारमा योजना काय��वयनमा दे�खएका �ुिटह� स�चाउन
तथा समय र गुण�तर कायम गन� स�ब��धत प� (उपभो�ा सिमित,िनमा�ण
�यबसायी,परामश�दाता र कम�चारी)लाई आब�यक िनद�शन िदनुपन� ।

एिककृत गरी एक�कृत
काया��वयन काय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश
गरेको १५ िदन िभ�
सिमितले काय�योजना बनाई
काया��वयन गनु�पन�

सिमितले काम
गरेको
�ितबेदन
काय�पा�लकामा
पेश ह�ने
नगरेको

�थानीय सरकार संचालन ऐन,

२०७४ को दफा १६(४) ख
(५) र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.१ र ६.२.१

वडा अनुगमन सिमित गठन गरी बडा�त�रय योजना अनुगमन गदा� दे�खएको िबषयका
स�ब�धमा अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउनुपन�
।

छैन �थानीय सरकार संचालन ऐन,

२०७४ को दफा १६(४) ग
(४) र �थानीय तहको वािष�क
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योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.३

गाउपा�लकाले ५ करोड र नगरपा�लकाले १० करोड भ�दा बिढ लागतका आयोजनाको
योजना स�प� भएको २ बष� िभ� ते�ो प�बाट �भाब मु�याङकन गराउनुपन�

५ करोड भ�दा
बिढका
योजाना
नभएको

�थानीय तहको वािष�क योजना
तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६.२.४
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१२ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य
तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ।काया�लय ले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा .१३७दो�ो
चौमा�सकमा ३.२८८ते�ो चौमा�सकमा९६.५७३ र आषाढ मिहनामा ४८.५८खच� भएको दे�खएको छ। । चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प�
नगरी 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 गन� चौमा�सक काय�
ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन ग�रनुपद�छ।

�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 गाउँपा�लका पँू�जगत ६८४६९६३५ ० २८४१४४५ ६५६२८१९० ३०७९२२११

२ संिघय शशत� पँू�जगत १७९२८९०० ११८६५० ० १७८१०२५० ४२७२५३०

कूल खच�: ८६३९८५३५ ११८६५० २८४१४४५।०० ८३४३८४४० ३५०६४७४१

खच� �ितशत 0.१३७ ३.२८८ ९६.५७३ ४८.५८

१३ �यायीकसिमित 

�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४कोदफा४६दे�ख५३स�मले अ�धकार�े�तथा�यायस�पादन�ि�याको�यव�थागरेकोछ।
सिमितमापरेकोउजुरीम�येमेलिमलाप�कृितकाआधारमािवबाददता� भएको३मिहनािभ�टु�ोलगाउने�यव�थाछ।�याियक सिमितमा यस बष�
गतबष�फ�य�टवाकारबाहीिकनारागरीटु�ोलगाउनबाक� ९ रयोबष� िववाददता� ५ गरी १४ बटा िबबाद दता� भएकोमा यस बष� ८ वटा िबबाद फ�य�ट भई ६ वटा बाँक� रहेको िबबरण
�ा� भएको दे�खएको छ।
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१४ साव�जिनक ज�गा तथा स�पितको संर�ण 

�थानीय सरकार स�चालन ऐनको दफा ९७ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, अ�य साब�जिनक स�प��, साव�जिनक �योग
�थल, ज�गा वा अ�य संरचनाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�ता स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले �य�ता
स�प��को अ�ाव�धक अिभलेखराखेको दे�खएन । साव�जिनक ज�गाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख अनुगमन नभएको कारण समेतबाट साव�जिनक,पित� ज�गाले ओगटेको
�े�फल पुरै सावुद रहे, नरहेको र �य�ता साब�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा अ� कुनै �यहोराले हक ह�ता�तरण वा �लजमा िदए, निदएको स�ब�धमा एिकन
ह�न सकेन । कानुन बमो�जम साब�जिनक ज�गा तथा स�प��को संर�ण गरीनुपद�छ ।

१५ 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 गाउँपा�लकाले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको
दे�खएन । �य�तै �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 �कृित बमो�जम न�सा तयार तथा �वीकृितको �यव�था अपनाउनु पद�छ ।

१६ राि�� य भवन संिहता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बमो�जम भवनको न�सा पास गदा� नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे अनुसारको राि�� य भवन संिहताको पालना गनु�पन� �यव�था
छ ।�य�तै गाउँपा�लकाले राि�� य भवन संिहताको अ�धनमा रही थप मापद�ड समेत बनाई लागू गन� स�ने �यव�था छ । भवनसंिहता पालनालाई पा�लकाले काया��वयनमा
�याएको छैन । भवन संिहता काया��वयन गन� पा�लकामा साधन र �ोत नरहेको, स�ब��धत म��ालयले संिहता लागू गन� सि�यता नदेखाएको, मापद�ड िवपरीत भवन िनमा�ण
भएको, न�सा पास नगरी भवन िनमा�ण गरेको, सव�साधारण जनताले संिहता पालना गनु�भ�दा ज�रवाना ितन� सहज मानेको अव�था छ ।िनधा��रत भबन संहीता लागु गरी भवनको
न�सा पास गदा� भवन संिहताको पालना गनु�पद�छ ।

१७ बािष�क �ितबेदन तथा सूचनाह� �काशन 

सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ मा साब�जिनक िनकायले आ�नो िनकायसंग स�ब��धत िविभ� सूचनाह� �काशन गनु�पन� �यव�थाका साथै, सुशासन (�यव�थापन तथा
स�ालन) ऐन, २०६४ मा सरकारी िनकायले आफूले एक आ�थ�क वष�भरी स�ालन गरेका काय��म, स�पादन गरेका काम र �गित तथा लागत लगायतका िवषयह� समावेश
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गरी वािष�क �ितवेदन तयार गनु�पन� �ावधान रहेको छ ।गाउँपालीकाले आ.व. २०७७।७८ मा वष�भरी स�ालन गरेका काय��म, स�पादन गरेका काम र �गित तथा लागत
लगायतका िवषयह� समावेश गरी वािष�क �ितवेदन गरेका काय�ह� समेटेर वािष�क �ितवेदन तयार गरी �काशन गरेको तथा देहाय िबषय समेत आ�नो वेभसाइडमा अपलोड
गरेको दे�खएन । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ र सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ भएका �यब�था पालना ह�नुपद�छ ।

िबबरण �काशन
अब�था

कानूनी �यब�था

गाउँपा�लकाले बािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा पुब� �थािनय तहको भौगो�लक, सामा�जक, आ�थ�क तथा
पूवा�धार लगायतका �े�को यथाथ� ��थित दे�खने गरी ब�तुगत िववरण profile तयार वा अ�ाव�धक गरी
बेभसाईड माफ� त साब�जिनक गरेको

अ�ाव�धक
गरी अपलोड
नगरेको

�थानीय तह वािष�क योजना तथा वजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ बुदा ८

गाउँपा�लकाले बष�भरी स�पादन गरेको काय�को बािष�क �ितबेदन तयार गरेको तयार तथा
अपलोड
नभएको

सरकारी िनकायको बेभसाइड िनमा�ण
तथा �यब�थापन िनद�िशकाका २०६८
को बुदा ५

पा�लकाले आ�नो आय �ययको िबबरण ��येक मिहनाको ७ गतेिभ� साब�जिनक गनु�पन� �यब�था अपलोड
नभएको

�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४
को दफा७६ को उपदफा ४

ख�रद स�झौताको िबबरण सिहतको सुचना स�झौता भएको ३ िदन िभ� अपलोड
नभएको

साक� जिनक ख�रद िनयमावली २०६४
को िनयम १३७

बजेट काय��वयनको बािष�क सिम�ा गरी त�स�ब��ध िबबरण ��येक बष� काित�क मसा�त िभ� साब�जिनक गनु�पन� सिम�ा गरी
अपलोड
नभएको

अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन
२०७४ को दफा १८
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१८ �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 ३१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म १ जना मा� �थाई पदपूत� भएको रहेको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत ३० पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी पुरै �र� ह� ँ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 ।

१९ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमावली २०७७ को िनयम ५०(३)मा काया�लयले स�झौताको शत� अनुसार िदईने पे�क� र �मणको िनिम� िदईने पे�क� बाहेक
चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फ�छौट ह�न नस�ने पे�क� िदन ह�दनै भ�े �यब�था छ ।पा�लकाको िन�नानुसार चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फ�छौट ह�न नस�ने �याद
नाघेका पे�क� समेत बाँक� दे�खएको छ ।िनयमावली तोकेको अब�ध िभ� पे�क� फछ�ट नह�नाको कारण उ�ेख गरी पे�क� फ�य�ट गनु�पन� दे�खएको �.

िमित पे�क� �लनेको नाम िबबरण �यादननाघेको पे�क� रकम �यादनाघेको पे�क� रकम

2077/12/09 िवकास/सारस/अ�रीया जे.भी. मोिवलाइजेशन पे�क� ६००००००

2078/03/29 ओमबु�/शा��त/मिच��देवी मोिवलाइजेशन पे�क� ४८०००००

2077/12/23 प�चक�या �ाथिमक िब�ालय प�क�या �ा.िव.स�ालन पे�क� १०००००

2077/12/23 �ेय बालिबकास �ेय बालिबकास पे�क� १०००००

ज�मा 10800000 200000

२००,०००
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२० कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर,भबन िनमा�ण अनुमित द�तुर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी�लने प�रपाटी
रहेकोले राज�व असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सबैलाई करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२१ सामुदाियक बनबाट आय 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को बुदा ६२ ख (१)मा सामुदाियक बन उपभो�ा सिमितले बन पैदाबार िबि� बापत, �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत
�थािनय तहको स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यब�था छ।गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े�िभ� रहेका सामुदाियक वनको िववरण �लई वन पैदावर िब�� गरेको आधारमा कानून
बमो�जम पाउने रकम असुल गरेको दे�खएन।ऐनको उ�े�खत �यव�था बमो�जम सामुदाियक वनको िववरण �लई उ� रकम असुल ह�नुपद�छ।

२२ मेिशनरी भाडा 
काया�लयमा रहेको �याकहोलोडरको स�ालन काय�िव�ध बनाई �भावकारी काया��वयन गरी �योगको अिभलेख �यव��थत गरेको दे�खएन।कानून बमो�जक स�प��को उपयोग
तथा संर�ण ग�रनुपद�छ।

२३ र�सद िनय��ण खाता 
नगदी र�सद जारी ह�नेमा सो को अिभलेख र िनय��ण गन�,आ�तरीक आ�दानी �ा� भएबापत िदईने तथा काटीने र�सदलाई समुिचत िनय��ण गरी अिनयिमतता ह�न निदन
��वकृत मलेप फा नं ९०४ र�सद िनय��ण खाताको �योग गनु�पन� �यब�था छ ।

२४ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत
दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । गाउपा�लकाले यो बष� िविभ� १३३ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.४५०००००० भु�ानी गरेकोमा यसरी
काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी
�पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ
ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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२५ जिटलसंरचना िनमा�ण 

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

ब.उ .िश.नं. गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

गाउपा�लका पु�जगत ४।२०७७।९।२३ गा पा �साशिनक भबन उ.स. गा पा �साशिनक भबन िनमा�ण १५५०३२३

सशत� पु�जगत १५।२०७७।३।२४ आधारभुत �वा��य के�� िनमा�ण उ.स. आधारभुत �वा��य के�� िनमा�ण १२०००००

ज�मा 2550323

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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

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

ब.उ .िश.नं. गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग उपकरण खच� रकम

गाउपा�लका पु�जगत ५१।२०७८।२।६ सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर १००८०६४

गाउपा�लका पु�जगत ५२।२०७८।२।६ सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर १२०६६३४

गाउपा�लका पु�जगत ५६।२०७८।२।१० सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर ८८२९९२

गाउपा�लका पु�जगत ६२।२०७८।२।११ सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर १०२२१४५

गाउपा�लका पु�जगत ६७।२०७८।२।१३ सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर ११६४२४८

गाउपा�लका पु�जगत ६२।२०७८।२।३० सडक �तरो�ित सरसफाई उ स सडक �तरो�ित १४४०००० डोजर १२८८१७९

गाउपा�लका पु�जगत ८६।२०७८।३।७ कुलंुग �या�पस खेल मैदान उ स खेल मैदान िनमा�ण १८१९२०० डोजर २६०५३४

ज�मा १०४५९२०० ६८३२७९६

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

�म भौचर
न�बर
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२७

उपभो�ा सिमतीको काय� िनमा�ण �यबसायीबाट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को १३ (क) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ािह समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल� गन� नपाइने
�यव�था छ । यस गाउँपा�लकामा उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत देहाय योजनाको िनमा�ण स�ब��ध काय�मा िनयमावलीमा भएको �यव�था िबप�रत िनमा�ण �यावसायीलाई
सहभागी गराई काय� गराएको दे�खएको छ । यसरी गराएको काय�लाई िनयमसंगत मा� सिकने आधार नदे�खएकोले ख�रद कानुन बमो�जम िनय��ण गनु� पद�छ ।

ब.उ .िश.नं. गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम िनमा�ण �यबसायीको नाम िनमा�ण �यबसायीको
िबल रकम

गाउपा�लका
पु�जगत

२९।२०७८।
१।२२

ढं�माया ओसे�ला मोटरबाटो उ स �ाक ओपन र
सरसफाई

९६०००० मैयङु पा�डा क�ट��सन �ा �ल ९६००००

गाउपा�लका
पु�जगत

३२।२०७८।
१।२८

साउने पं�क�या �ाक ओपन उ स �ाक ओपन ४८०००० सा�पा �स�लछो क���सन
��ल

४८००००

गाउपा�लका
पु�जगत

३४।२०७८।
१।२८

ओ�े खेल मैदानदे�ख बाघखोर सडक
िनमा�ण उ स

सडक िनमा�ण ६७२००० �ज िप ए क�ट��सन ६७२०००

गाउपा�लका
पु�जगत

३८।२०७८।
१।३०

क�लेटर दे�ख भदौरे ह�द ैगो�टार
सडक िनमा�ण उ स

�ाक ओपन ६७२००० �य ुिडजाइन क���टी� ए�ड
ट� ा�सपोट� ��ल

६७२०००

गाउपा�लका
पु�जगत

६५।२०७८।
२।११

�याङिशला सडक िनमा�ण उ स सडक िनमा�ण २८८०००० सा�पा �स�लछो क���सन
��ल

२८८००००

६६।२०७८। याङमा ओखरबोटे बाटो िनमा�ण उ स सडक िनमा�ण २५५८४०० सा�पा �स�लछो क���सन २५५८४००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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गाउपा�लका
पु�जगत

२।१३ ��ल

गाउपा�लका
पु�जगत

९२।२०७८।
३।१३

मैयङुदे�ख बडा काय�लय सडक
िनमा�ण

सडक िनमा�ण २०४०००० सा�पा �स�लछो क���सन
��ल

२२४६०७२

गाउपा�लका
पु�जगत

१११।२०७८।
३।२४

पुरानो गाउ ओसे�ला मोटर बाटो सडक िनमा�ण १४४०००० सा�पा �स�लछो क���सन
��ल

१५९६५६४

ज�मा ११७०२४०० १२०६५०३६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२८ डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

सलेवा याङमा ओखरबोटे ह� ँद ैखोटाङको बलौटे भ��याङस�म
मोटरबाटो िडपीआर

फारसाईड ई��जिनय�रङ
क�स�टे�सी

1200000 १२००००० 703677902

गाउँपा�लका आधारभुत अ�पताल िनमा�ण �य ु�लानेट क��ट��सन 2000000 1996000 106467517

फेदी �याक�सला मोटरबाटो िनमा�ण इ��लानेट इ��जिनयर सिभ�सेज
�ा.�ल.

500000 500000 239498740

ज�मा 3700000 2496000 1049644159

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा�
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै
यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।
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२९ सामुदाियक सं�थाको भबन िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन
पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट गैर सरकारी सामुदाियक सं�थाका भबन िनमा�ण गराउन िम�दनै ।यिद िनमा�ण गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा
�यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहाय अनुसारका 5 सामुदाियक सं�थाको काया�लय भबन िनमा�णका लािग �.१८७२०००
खच� भएको छ ।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन ।

गो.भौ. नं./िमित सं�थाको नाम �योजन खच� रकम

४३।२०७८।२।५ सृजनिशल आमा समुह भबन िनमा�ण ४८००००

४८।२०७८।२।६ �सहदेबी आमा समुह भबन िनमा�ण १९२०००

५९।२०७८।२।१० सु��नमा मिहला िबकास समुह सभा हल िनमा�ण २४००००

५९।२०७८।२।२३ च���योित आमा समुह भबन िनमा�ण ४८००००

८२।२०७७।२।३० लेख बेिश सामुदाियक सं�था भबन िनमा�ण ४८००००

ज�मा १८७२०००

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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३० मालसामानको िनरी�ण 

साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११५ उपिनयम १ मा आपुित� गरीएका मालसामानको स�झौतामा उ�े�खत �ािब�धक �पे�सिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए
नभएको िनरी�ण र परी�ण गनु�पन� �यब�था छ ।गाउपा�लकाले यस बष� गरेको देहाय भु�ानीमा आपुत� �यब�थापन स�ब�धमा भएको स�झौता बमो�जम �ािब�धक
�पे�सिफकेसन , गुण�तर तथा तौल भए नभएको िनरी�ण र परी�ण गरेको दे�खएन । िनयमावलीको �यब�था अनुसार आपुित� गरीएका मालसामानह�को स�झौतामा उ�े�खत
�ािब�धक �पे�सिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए वा नभएको िनरी�ण र परी�ण गरीनुपद�छ ।

ब.उ.िश.नं. गो.भौ.नं. आपुत�क िबबरण खच� रकम कैिफयत

सशत� पु�जगत ८९।२०७८।३।१२ अ�जना आधुिनक फिन�चर उ�ोग फिन�चर १६५१४३८।००

ज�मा १६५१४३८।००

३१ ठे�का स�झौता काय��बयन 

गाउपा�लकाले संिघय समपुरक अनुदान काय��मबाट छनौट भएको नागदह था�साडाडा मोटरेबल पुल िनमा�णको लागी � ६१९४३४३७।५९ लागत ��टमेट भएकोमा ई
िबिडङको मा�यामबाट िबकास ए�ड �ोदश�/अ�रीया/सारश जे.भी. ले �.५२९३३९८३ मा ठे�का ��बकार गरी काम शु� भएको ३६ मिहनामा काय� स�प� गन� गरी िमित
२०७७।१०।९।मा गाउपा�लका संग स�झौता भएको फाइल परी�ण गदा� देहाय दे�ख�छ ।
िनमा�ण �यबसाियले स�झौता अनुसार काय�ता�लका पेश गरी काय� शु� नगरेको,स�झौता भएको िमितदे�ख आषाढ मसा�त स�म करीब ६ मिहनामा पुरै काय� गरी ठे�का िबल पेश
नगरेकोले अपेि�त िब��य तथा भौितक �गित नभएकोले िबिनयो�जत रकम ि�ज भएको अब�था छ ।गाउपा�लकाले स�झौतामा भएको �यब�था अनुसार ठे�का स�झौता
अब�धिभ� काय� स�प� गन� काय� ता�लका बनाइ काय� गराउनु पन� दे�ख�छ ।
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३२ उपभो�ा माफ� त काय� 
�देश समपुरक अनुदान काय�िब�ध २०७५ को बुदा ४( २ )मा पुबा�धार तथा िबकास स�ब��ध योजना काय��मह�मा आयोजनाको �कृित , �ाथिमकता,आब�यकता, �ा� ह�ने
स�भा�य उपल��ध िदगोपना आिदको आधारमा कुल लागतको बिढमा स�री �ितशतस�म रकम �देश सरकारले समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन� स�ने र सोिह
काय�िब�धको बुदा ९( १ )( ग )मा समपुरक अनुदानबाट �ा� रकम खच� गदा� �च�लत �देश आ�थ�क काय�िब�ध ऐ तथा �च�लत साब�जिनक कानुिन �यब�थाको पुण� पालना गरी
िमत�यी र पारदिश� िक�समले खच� गनु�पन� साथै य�तो अनुदान रकम खच� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त खच� गन� नपाईने �यब�था छ ।गाउपा�लकाले देहाय बमो�जम योजनाको
काय� उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई भु�ानी िदएको छ । काय�िब�धमा भएको �यब�था िबपरीत कुल लागतको घटीमा ितस �ितशत भ�दा कम ह�नेगरी लागत सहभािगता
गन� र उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गन� िम�ने दे�खएन ।

गो.भौ.नं. योजनाको नाम मु�या�न
रकम

काय� गन�
स�था

भु�ानीको �ोत �देश
सरकार

भु�ानीको �ोत �षािनय
सरकार

१०४।२०७८।३।
२१

मातेल फेदी जौबारी सा�पापोखरी मोटरबाटो
िनमा�ण

६८७०४१८ उपभो�ा
सिमित

४८००००० १४४००००

११२।२०७८।३।
२४

गौडेनी दे�ख गाउपा�लका मोटरबाटो �तरो�ती ५४१०४७२ उपभो�ा
सिमित

४८००००० ०

ज�मा ९६००००० १४४००००

३३ मु�दमु पदमाग� 
भोजपुर �ज�ाको �ा�केमैयङुगाउपा�लका,षडान�द नगरपा�लका, भोजपुर नगरपा�लका,सा�पा �स�लछो गाउपा�लका र खोटाङ �ज�ाको साकेला गाउपा�लका तथा कोिपलास
गढी गाउपा�लकामा रहेको मु�दमु पदमाग�को लागी उ�ोग पय�टन बन तथा वाताबरण म��ालय३५%, ��वस सरकार सहयोग सं�था ३५% र स�ब��धत �थािनय तह
३०%लागत अश �यहोन� गरी मु�दमु पदमाग� पय�टन प�रयोजना लागु गन� नेपाल सरकार र ��बस सरकार सहयोग सं�था िबच सहमित भै िमित ३१। ७।२०२१ स�म स�झौताको
�याद थप भएको छ ।
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३४ पदमाग� िनमा�णको खच� 
ि�पिछय समझदा�रको बुदा ३.५ मा उ�ोग पय�टन बन तथा वाताबरण म��ालय३५%,��वस सरकार सहयोग सं�था ३५% र स�ब��धत �थािनय तह ३०%लागत अश �यहोन�
गरी सहमत भएको र मु�दमु पदमाग� पय�टन प�रयोजना माग�दश�न २०७७को प�र�छेद ४ मा पदमाग� िनमा�ण तथा �यब�थापन सिमितले �िब�धकबाट तयार भै आएको िबलको
आधारमा िनकासा माग गरेपिछ �थािनय तहले पदमाग� िनमा�ण तथा �यब�थापन सिमितको खातामा भु�ानी िदने र पदमाग� िनमा�ण तथा �यब�थापन सिमितले पदमाग� िनमा�ण
समुहलाई िनजले गरेको काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� रकम ��येक समुह सद�यको बैक खातामा भु�ानी गरी खच�को मािशक िबबरण स�ब��धत �थािनय तहमा
पठाउनु पन� �यब�था छ ।समझदारी तथा माग�दश�नको �यब�था अनुसार यस बष� खच� तथा भु�ानी ��थित देहाय बमो�जम छ ।

गो भौ नं िमित �यकेज नंबर मु�याङकन
रकम

�ोत खच� रकम पदमाग� समुहको खातामा जानुपन�
रकम

पदमाग� समुहको खातामा गएको
रकम

२।२०७८।२।२७ पिहलो
�याकेज

९६१४०१० �देश सरकार ९६१४०१० ९३३२०१५ ९२५५०१५

५।२०७८।३।२४ दो�ो �याकेज ९७८३८२७।
८४

�वीस सहयोग
सं�था

५८५५४३२ ९१३३५३६ ८६११९११

१२२।२०७८।३।
२४

गाउपा�लका ३१८७७७२

ज�मा १८६५७२१४ १८४६५५५१ १७८६६९२६

माग�दश�न बमो�जम पदमाग� िनमा�ण तथा �यब�थापन सिमितले � १८४६५५५१ पदमाग� िनमा�ण समुहको सद�यको बैक खातामा रकम पठाउनुपन�मा � १७८६६९२६ मा�
पठाएको दे�खएकोले पदमाग� िनमा�ण समुहको सद�यको बैक खातामा रकम पठाएको �माण पेश गनु�पन� �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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३५ तलबी �ितबेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तह अ�तग�तका कम�चारीह�को बािष�क तलबी �ितबेदन र िनजामित कम�चारीको तलवी �ितवेदन िनजामित सेवा ऐन,

२०४९ को दफा ७ ख(२) बमो�जम �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��कको काया�लय बाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाउपा�लकाले यस वष� सवै
कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र �.4129116.90 तलवमा खच� गरेको छ । यसरी तलिब �ितवेदन पा�रत नगराई खच� गदा� तलव भ�ा तथा �ेडको स�ब�धमा एिकन
गन�सिकएन । ऐनको �यव�था वमो�जम तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।

३६ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
पदमा 29 जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.10849162 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� 3 पदमा 7 जना इ��जिनयर, सव-इ��जिनयर र
क��यटुर अपरेटर करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.3837240 भु�ानी गरेको अिनयिमत नदेखएको �..

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३७ ई�धन खच� 
अथ� म��ालयको काय�स�ालन िनद�िशका २०७५ को बुदा ७.१.१६ अनुसार सवारी साधन सुिवधा पाउने पदा�धकारीलाई िबिश� �ेिण १०० �ल मािशक ई�धन, ५�लटर
�ैमा�सक �पमा मोिबल �ेक आयल सहसिचबलाई ७० �ल मािशक ई�धन, ५ �लटर �ैमा�सक �पमा मोिबल �ेक आयल र मोटरसाईकल मािशक १० �लटर पेट� ोल ई�धन
सुिवधा पाउने गरी मापद�ड तयार गरेको छ ।पा�लकाले �च�लत कानुन, आ�नो आ�त�रकआयकोप�र�धिभ�रहीऔिच�यताकोआधार र काया�लयको काय�बोझको आधार समेत
एिकन गरी पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई सवारी साधनको लागी पाउने ई�धन सुिवधा स�व�धमा मापद�ड, काय�िव�ध बनाउनु पन�मा, बनाएको छैन । सवारी साधनमा िडजल र
पेट� ोलले च�ने सवारी साधनको छु�ाछु�ै अिभलेख राखी कुपन �स�टमबाट इ�धन सुिवधा उपल�ध गराएको पिन दे�खएन ।साथै सवारी लकबुकको अिनबाय� �यव�था पिन गरे
पिन अ�धकाँशमा लगबुक रा�खएको छैन । यस वष� काया�लय �योजन को लािग ई�धन �.845022 खच� भएको छ । लगबुक बेगर इ�धन खच� समेत लेखेको दे�खएकोले इ�धन
आव�यकताको यथथ�ता नह�ने ह�दा खच� मा िमत�ययीता एबं िनय��णा�मक प�ती अवल�वन गरीएको नदे�खदा उ� खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ
। यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.1099313 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

३९ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको
कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� भौ.नं.347 िमित 2078/03/24 बाट १८जना कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क
�ययभार ब�न गएको �.

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



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

४० पदा�धकारी यातायात खच� 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूची-१ (क) को �.सं. ११ मा गाउँपा�लकाका पदा�धकारीले
पाउने यातायात खच� स�ब�धी �यव�था उ�ेख छ । गाउँपा�लकाको �ज�सी अिभलेख अनुसार देहायका पदा�धकारीह�ले मोटरसाईकल वु�झ�लई सवारी साधन सुिवधा सुिवधा
�लएको दे�ख�छ । ऐन अनुसार उपा�य�को मा�सक �. १०,०००।– तथा वडा�यको मा�सक �. ४०००/- का दरले ४ मिहनाको यातायात वापतको रकम भु�ानी समेत
�लएकोले दोहोरो सुिवधा उपल�ध गराएको दे�खएकोले दोहोरो सुिवधा नभएको आधार पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�.स. पद नाम थर �ित मिहना दोहोरो सुिवधा रकम ज�मा कर बाहेक रकम

१ वडा अ�य� गणेश बुढाथोक� ४००० ४८०००

४ वडा अ�य� आिकपा शेपा� ४००० ४८०००

५ वडा अ�य� िशवकुमार राई ४००० ४८०००

६ वडा अ�य� िव�म वन स�यासी ४००० ४८०००

ज�मा 192000

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४१ चाडपव� खच� 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा४ मा चाडपव� खच�को हकमा वष�मा एकपटक स�बम��धत
�थानीय तहको आ�त�रक राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी गाउँ तथा नगरपा�लकाको सद�यले �. १० हजार नब�ने गरी सभाले �वीकृत गरेको बजेटको सीमा िभ� रही
काय�पा�लकाले िनण�य गरे बमो�जम चाडपव� खच� पाउने उ�ेख छ । पाल�लकाले देहायका पदा�धकारीह�लाई मा�सक सुिवधा वरावरकै चाडपव� खच� गो भौ नं २२।२०७७।६।
१९ बाट भु�ानी गरेको छ । कानुनले �यव�था गरेको भ�दा पव� खच� भु�ानी रकम असुल गरी �थानीय कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�.स. पद नाम थर चाडपव� भु�ानी रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम बढी भु�ानी रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१ उपा�य� धनमाया राई ४०००० १०००० ३००००

२ वडा अ�य� गणेश बुढाथोक� २०००० १०००० १००००

३ वडा अ�य� मान बहादरु ख�ी २०००० १०००० १००००

४ वडा अ�य� शा��त बहादरु अ�धकारी २०००० १०००० १००००

५ वडा अ�य� आिकपा शेपा� २०००० १०००० १००००

६ वडा अ�य� िशवकुमार राई २०००० १०००० १००००

७ वडा अ�य� िव�म वन स�यासी २०००० १०००० १००००

८ काय�पा�लका सद�य ई��दरा घले १२००० १०००० २०००

९ काय�पा�लका सद�य शारदा घले १२००० १०००० २०००

१० काय�पा�लका सद�य िगता सु�दास १२००० १०००० २०००

११ काय�पा�लका सद�य गंगा राई १२००० १०००० २०००

१२ काय�पा�लका सद�य मुकेश राई १२००० १०००० २०००

१३ काय�पा�लका सद�य दौलात कुलंुग १२००० १०००० २०००

ज�मा २३२००० १३०००० १०२०००

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४२ अनुगमन भ�ा 
�देश नं. १ गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा गाउँपा�लकाका पदा�धकारीह�को सुिवधा अनुसूची १ (क) वमो�जम ह�ने उ�ेख
गरेको छ । उ� ऐनकोअनुसूची १(क) को �.सं. ५ मा अनुगमन खच� मा�सक �पमा एकमु� उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� वडा �तरीय योजना तथा
काय��मको अनुगमन गरेको उ�ेख गरी देहायका अनुगमन सिमितका पदा�धकारीह�लाईगो.भौ.नं. ४३-२०७७।६।२१ बाट �.१,८०,०००/- अिघ�ो आ�थ�क वष�को अनुगमन
भ�ा भु�ानी िदएको छ । ऐनको �यव�था अनुसार एकमु� अनुगमन सुिवधा �लएको दे�खएको र पुनः पा�लका तथा वडा �तरीय योजना अनुगमन गरेको भिन भु�ानी गरेकोले
अनुगमन वापत भु�ानी दोहोरो भएको ह� ँदा उ� रकम असुल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

�.सं. पदा�धकारीको नाम िववरण रकम

१ संयोजन- धनमाया राई अनुगमन ६००००

२ सद�य- दौलत कुमार राई अनुगमन ६००००

३ सद�य इ��दरा घले अनुगमन ६००००

ज�मा १८००००

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४३ अनुगमन �ितवेदन 

गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसूची १ (क) मा गाउँपा�लका अ�य�को �.1०000/-, उपा�य�को �.1०000/-, वडा�य�को
�.4०00/- र काय�पा�लका सद�यको �. 2000/- मा�सक अनुगमन भ�ाको �यव�था छ । उ� अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदा मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरी पेश
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� अनुगमन भ�ा �लने पदा�धकारीले ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नभएतापिन अनुगमन वापत
एक मु� भ�ा बु�झ�लएकोमा �ितवेदन पेश नभएको �.

पद सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा दर वािष�क अनुगमन भ�ा दर

अ�य� 1 1०000 1२०000

उपा�य� १ १०००० १२००००

वडा�य� ६ 4०00 २८८000

काय�पालका सद�य ६ २००० १४४०००

ज�मा ६७२०००

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np38 of 60

४४ बढी भु�ानी 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ अनुसार स�वा बढुवा वा नयाँ िनयिु� भै जाँदा दिैनक भ�ा तथा �मण खच� पाउने उ�ेख छ। त�का�लन �मुख �शासक�य �मुख
अशोक िव� का�ेपला�ोक �ज�ाबाट पा�लकामा हा�जर ह�न आउँदा �ित�यि� दिैनक भ�ा तथा �मण खच� �. १६५५०/- का दरले प�रवारका अ�य ५ सद�य सिहत गौ.भौ.नं.

३-२०७७।६।१५ बाट ९९३००/- भु�ानी �लएको छ । दिैनक �मण भ�ा स�ब�धी अिभलेखमा प�रवारका अ�य सद�यह�मा ४ जनाको मा� सं�या उ�ेख भएकोमा आ�नो
सिहत ६ जनाको भु�ानी �लएकोले १ जनाको वढी भु�ानी भएको रकम असुलउपर गरी �थानीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४५ बाँदर िनय��ण 

पा�लकाले बाँदर आतंक िनय��णका काय��म संचलान गरी सहभािगह�लाई �ित �यि� �.५०० का दरले २०० जनालाई गो.भौ.नं. ३४३-२०७८।३।२४ बाट �.

२,००,०००/- भु�ानी िदएको छ । काया�लयले कुन कुन �े� बादर �भािवत �े� हो ? असर क�तो छ ? अनुमािनत जनशि� तथा लागतको अनुमान गरेको छैन । कुन िमितका
काय��म सं�लान गरेको हो? कित जना सहभािग भएको �थयो? ज�ता िववरणह� �ा� भएको छैन । भु�ानी भएको आधारमा काय��म संचालन भएको यिकन नभएको �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ मू�य अिभवृि� कर क�ी 
आ�थ�क ऐन, २०७७ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७७।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ३० �ितशत
स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ७० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ३० �ितशत क�ी गरी
भु�ानी िदनुपन�मा फम�लाई पुरै भु�ानी िदएकोले मु.अ.कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम िवजक न�बर भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ३० �ितशत रकम

२८६-२०७८।३।१२ यवुा स�लायस�,(६०७८७२०७१) ७०-२०७८।३।७ ७६५२३६ ८८०३६ २६४१०

िबजक नभएको-२०७८।३।७ ११०८५३० १२७५३० ३८२५९

ज�मा ६४६६९

६४,६६९
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४७ भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम पुि� गन� िवल, भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले देहायको भु�ानीमा आव�यक कागजात पेश नगरी भु�ानी भएकोले िवल भरपाई पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं. र
िमित

िववरण रकम

३५१-२०७८।
३।२४

द�लत लि�त काय��ममा िवतरण भएको धँुवा रिहत ३ मुखे फलामे चु�हो २५ गोटा को िवतरण भएको भरपाई पेश ह�नु पन� �
३७२४७५

३४२-२०७८।
३।२४

वडा नं. २ काया�लयले ८८७१ केजी नुन ख�रद गरी ७३५६ केजी मा� िवतरण भएको भरपाई पेश भएकोले बाँक� ६१३ केजी नुनको भरपाई
पेश ह�नु पन� �.

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले � ४२५२५ फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४२५२५

ज�मा 415000

३७२,४७५

�म भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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४८ �ज�सी दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ अनुसार काया�लय काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै
�कारले ह�ता�तवरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई ७ िदन िभ� �ज�सी
िकतावमा आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले देहायको सामा�ी �यू ि�एशन स�लायस�, काठमा�डौबाट ख�रद गरी ग�रएकोमा �ज�सी
िकतावमा दा�खला नगरी भु�ानी भएकोले �ज�सी िकतावमा दा�खला गनु�पन� �.

�.सं. समा�ीको नाम तथा �पेिशिफकेशन सं�या रकमा

१ क�यटुर सेट (I7 4K Monitor, 16 GB RAM, 6 GB Graphics, 2 TB H/D 256 SSD) १ २४७७८०

२ ि��टर (�यानन ३०१०) १ २४८६०

ज�मा २७३६४०

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर
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िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 60

४९ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार कृिष र पशु, तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउ पँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सही सदपुयोग
भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई
�भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग
गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित कृषको/कृषक समुहको नाम �योजन अनुदान

२९५-२०७८।३।१३ समािनकरण चालू सुपर चोमोलोङमा ए�ो �याउ खेती िव�तार काय��म १०००००

२३३-२०७८।२।१६ समानीकरण चालू �याम बहादरु तामा� भेडा फम� िव�तार काय��म १०००००

१९-२०७८।१।२७ समानीकरण कृिष दानबहादरु पशुपं�ी तथा कृिष फम� लोकल कुखुरा िव�तार काय��म १०००००

१७-२०७८/१२।२९ िविभ� कृषकह� तरकारीको िवउ िवतरण १५००००

५० िवतरणमुखी काय��म 

�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा आ�थ�क िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा��य� योगदान पु�े उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन�
सिकने�थानीय वा�स�दाह�को सहभािगता जु�ने �वयं सेवा प�रचालन गन� सिकने, कमलागतमा स�प� गन� सिकने, �थानीय �ोत साधन तथा सीपको अ�धकतम�योग ह�ने,

मिहला, बालबा�लका, िपछिडएका वग�, �े� र समुदायलाई ��य� लाभ पु�े, लैिगकसमानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभबृि� ह�ने िदगो िवकास, वातावरणसंर�ण तथा
स�ब��न गन� सघाउ पुर् याउने, भािषक तथा साँ�कृितकप�को जगेना� र सामा�जक स� भाव तथा एकता अिभवृि�मा सघाउ पर् याउने िवषयलाई�ाथिमकता िदई योजना तजु�मा
गनु�पन� उ�ेख छ । तर गाउँपा�लकाले अ�य� कप खेलकुद �ितयोगीता, िविभ� वडाह�मा वडा �तरीय खेलकुद �ितयोिगता काय��मह� तथा साँ�कृितक काय��म आयोजना
गरी �. २९,५०,०००/- खच� गरेको दे�खएकोमा सो खच� ऐनले तोकेका शत� भ�दाबािहर योजना बनाइ समानीकरण अनुदानबाट खच� लेखेको ह� ँदा आगामी िदनमा ऐनका शत�
बमो�जम योजना बनाई आ�त�रक आयलाई समेत �यान िदद ैकाया��वयन गन� तफ�  गाउँपा�लकाको �यान पु�ु पन� दे�ख�छ ।
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�स.नं. भौ. नं. र िमित िववरण रकम

१ १४३-२०७७।१२।१३ वडा �तरीय खेलुकद काय��म संचालन गरी वडा नं. ५ खेलकुद सिमितलाई भु�ानी �. ३०००००

२ १५६-२०७७।१२।२४ जनजागरण यवुा �लवलाई वडा�तरीय खेलकुद काय��म संचालन गरी भु�ानी ४००००

३ १९३-२०७८।१।१३ इ��ावती यवुा �लवलाई वडा�तरीय खेलकुद काय��म संचलान गरी भु�ानी �. १२५०००

४ २३०-२०७८।२।१० अ�य� कप खेलकुद �ितयोिगता १६०००००

५ २५३-२०७८।२।२४ भोजपुर �ज�ा फुटबल संघलाई खेलकुद काय��म संचलान वापत भु�ानी ५००००

६ २६३-२०७८।२।२७ अ�य पा�लका तथा �ज�ामा खेलकुद काय��ममा सहभागी भएवापतको भु�ानी रकम ११००००

८ २२१-२०७८।२।१० जनजागरण यवुा �लवलाई भ�लवल �ितयोिगता वापत भु�ानी २५०००

९ २४०-२०७८।२।२० िमतेरी यवुा �लवलाई खेलकुद काय��म संचलान गरी भु�ानी �. ५००००

10 ३०५-२०७८।३।१६ माघेमेलामा खेलकुद तथा साँ�कृितक काय��म संचलान गरी भु�ानी �. ६५००००

ज�मा २९५००००
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५१ खेलकुद �ितयोिगता स�प� �ितबेदन 

आ�थ�ककाय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(५) मा कुनै पिन तालीम, गो�ी, सभा तथा काय��म आिद स�ालन गदा�काय��म तथा लागतअनुमान तयार गरी अ�धकार
�ा� अ�धकारीवाट ��तावना �वीकृत गराई स�ालनगनु�पन� र �य�तो काय��म स�प� भइ सकेपिछ �य�तो काय��मको खच� रकाय�स�प� �ितवेदन पेश गरेपिछ भु�ानी िदनुपन�
�यव�था छ । तर अ�य� कप खेलकुद�ितयोिगताका लािग �.१६,००,०००/- खच� लेखेकोमा लागतअनुमान, काय��मस�प� भएको �ितवेदनतथा खच�को साव�जिनक�करण
गरेको नपाईएकोले खच�कोवा�तिवक एिकन नभएको �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५२ काय�स�प� �ितवेदन 

साव��जक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ अनुसार काया�लयले �ािवधक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन पेश गरेको छ । वडा नं. २ मा मोटर बाटो
मम�त संभारका �लग �याक हो लोडर �योग गरी इ�धन खच� वापत �. १,५०,०००/- भु�नी भएको छ । काया�लयले उ� बाटो मम�तको नापी मू�यांकन गरेको छैन । कित बाटो
मम�त भएको हो उ�ेख नगरी लकबुकको आधारमा इ�धनखच� भु�ानी भएको रकम यिकन भएको �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५३ अमानतबाट काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४५ अनुसार सामा�य �कृितको मम�तस�भार सानाितना िनयिमत काय� वा सरसफाई ज�ता काय� अमानतबाट काम गन� सिकने, �य�तै
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ९८ अनुसार साव��जनक िनकायले अमानतबाट िनमा�ण काय� गराउनु परेनमा �य�तो काम एक लाख �पैयामा नबढाई गन�स�ने उ�ेख छ
। गाउँपा�लकाले काया�लय भवन तथा आवास भवन र खानेपानी �यव�थापन गरी गो.भौ.नं.१३७-२०७७।१२।१२ बाट �. २,५४,५७२/-स��दप साहलाई भु�ानी िदई काय�
गराएको छ । कानुनले तोकेको प�र�ध िभ� रिह काय�गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ।
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५४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.१७२००००/- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।
सशत� अनुदान उपल�ध गराएको अब�थामा समािनकरणबाट स�ालन �कृितका खच� गन� िम�ने कानुिन आधार नदे�खएकोले अिनयिमत �

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५५ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद
काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।यस वष� काया�लयले भौ.नं. 97

िमित 2078/03/08 बाट बँगुर ख�रद ख�रद गदा� ईभा�ल कृिष तथा पशुपालन फम�बाट �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ सोझै ख�रद गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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५६ कृषक लागत सहभािगता नभएको 
किफ िब�वा ख�रद काय��म 50% लागत सहभािगतमा अनुदान िदने भनी स�झौता भएकोमा देहायानुसारको भौ.नं. र िमितबाट कुनै पिन लागत सहभािगता नदे�खएकोले सोको
पु��ाई �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.नं.िमित िववरण लागत रकम

131-3/24 किफ िब�वा ख�रद 435500

140-3/24 किफ िब�वा ख�रद 275000

ज�मा 710500

७१०,५००

५७ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.2076/77, च.नं.180 र िमित 2076/05/18 मा नेपाल सरकार (माननीय म��ी �तर) को िनण�य अनुसार�थानीयत
तहका कम�चारी र संघबाट काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� भनी
�यव�था रहेको छ।तर काया�लयले �वा��यतफ� का कम�चारीह�को तलब �ितवेदन �ज�ा ��थतकोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत नगरी �.4319014 तलब
भु�ानी गरेको दे�खयो।तलबी �ितवदेन पास गराई मा� तलब भु�ानी गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।
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५८ िबल भरपाई नभएको 
िबल भरपाई नभएको -अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।देहायका भौचर
तथा काय��मबाट िबल भरपाई बेगर भु�ानी भएको दे�खएकोले िबल भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

भौ.नं. र िमित काय��म खच� रकम

2-2077/06/18 आमा सुर�ा काय��म 28000

2-2077/06/18 आमा सुर�ा काय��म 28000

47-2077/12/23 - 14775

ज�मा 70775

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

५९ िश�क दरव�दी तथा पदपूत� 
नेपाल सरकार मं���प�रषदबाट सािबकमा नेपाल सरकारले �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थािनय
तहगत �पमा बाँडफाँड गरी दरब�दी िमलान गन� िमित २०७६।५।४ मा भएको िनण�य बमो�जम िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम छ ।

िब�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपुत� काय�रतम�ये अ�थायी/करार िब�ाथ� सं�या

40 168 168 26 4168
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६० सामा�जक परी�ण 

िब�ालयको सामा�जक परी�ण गन� स�ब��ध िनद�िशका २०६५ मा सरोकारवालाह�मा िब�ालय �ितको आपन�वको िबकास गन� �ा� साधन�ोतको िमत�ययी ढं�ले उपयोग
गरी अ�धकतम �ितफल �ा� गन� िब�ालयका गितिब�धलाई पारदिश� र उ�रदायी बनाई गुणा�मक िश�ाको सुिन��चतताको लागी िब�ालयको सम� गितिब�धको सिम�ा�मक
लेखाजोखा गन� सामा�जक परी�ण सिमितले गत आ.ब.को सामा�जक परी�ण स�प� गरी तयार पारीएको िब�ालयको �ितबेदन सरोकारवालाह�को भेला गराई �ा� सुझाब र
छलफलको िन�कष�लाई समेत आ�नो �ितबेदनमा समाबेश गरी भा� मसा�तिभ� िब�ालय �ोत के��मा पेश गनु�पन� �यब�था छ। गाउँपा�लकाले िव�ालयह�को सामा�जक
परी�ण �ितवेदन उपर आव�यक लेखाजोखा गरेको दे�खएन । काय�िव�ध वमो�जम सामा�जक परी�ण �ितवेदनको सिम�ा�मक लेखाजोखा गरी सामा�जक परी�ण �ितवेदन
काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

६१ िब�ालयको िनयमन 

�थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)मा सब� सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउपा�लका/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�तरगतका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखम िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखेनराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला
गरेनगरेको,क�ी गरेको नागरीककोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट देखीएको बे�जु फ�यौट गरेनगरेको 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 ।

६२ िव�ालयगत िनकासा अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४५ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा
�यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा
िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसवाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत
िनकासा र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक रा�नु पद�छ ।
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६३ तलबी �ितवेदन 

काय��म काय��वय पु��तका, 2077 मा राि�� य िकताव खानावाट तलिव �ितवेदन पास गराई िश�कह�को तलब भ�ा चौमा�सक माग बमो�जम िनकासा िदनुपन� �यव�था छ।यस
काया�लयले गाउपालीका िभ�का 40 सामुदाियक िव�ालयका लािग िश�कको तलिव �ितवेदन पास नगराई तलब भ�ामा �.79940894 खच� लेखेको छ। राि�� य
िकतावखानाबाट तलबी �ितवेदन पास गराई तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ।

६४ नमुना िव�ालय अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७ को ि�याकलाप नं. 8.6 मा नमुना िव�ालयले �वीकृत गु�योजनाको प�र�ध िभ� रही �यनुतम पुवा�धारह�को �ाथिमकतामा उ�ेख गरेका
काय��मह� आई�सिट �याब, िव�ान �योगशाला, पु�तकालय �यव�थापन काय� गन� बाँक� रहेका भए सो काय� गन� गरी यस वष� िबरे�� मा�यिमक िव�ालयलाई �. 50 लाख
उपल�ध गराएको छ।तर उ� बजेट िव�ालयलाई उपल�ध गराउँदा हालस�मको काय� �गित तथा स�पादन ह�ने काय��मको लागत अनुमान सिहत अनुदान माग गन� लगाई
उपल�ध गराउने, �थानीय र िश�ा िवकास तथा सम�वय ईकाइले तथा शैि�क िवकासको िनयिमत अनुगमन गरी सोको �ितवेदन िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा
उपल�ध गराउने भनी उ�ेख गरेको छ।तर हालस�म उ� िव�ालयबाट काय� �गित, लागत अनुमान र अनुगमन �ितवेदन समेत पेश नभएकोले �.

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७८।८।१९ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

६५ सेिनटरी �याड ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ ।तर काया�लयले उ� �ि�या अनुसार सेिनटरी �याड �.884000 को ख�रद गरेको पाइयो।
तर उ� सेिनटरी �याड लेखापरी�णको अव�धस�म पिन िवतरण नभएको दे�खएकोले िव�ाथ�को सं�या एिकन गरी ख�रद गनु�पन� र समयमै िवतरणतफ�  काया�लको �यान
जानुपद�छ।
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६६ िदवा खाजा 
काय��म काया��वयन पु��तका, 2077 को ि�याकलाप नं. 2.7.11.1 मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ा��भक बाल िवकास
क�ादे�ख क�ा 5 स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�को लािग उपल�ध गराउन िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ाथ� दिैनक �.15 का दरले 180 िदनका लािग
िव�ालय स�ालन भएको िदन र िव�ाथ� हा�जरी पु��तकालाई आधार मानेर मा� िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने उ�ेख गरेको छ।पा�लकाले िव�ालयह�लाई िदवा
खाजा वापत �.1232335 हा�जरी �मािणतको आधारमा िनकासा गरेको पाइयो।

६७ पा�पु�तकमा बढी िनकासा 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.४.६.१ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनः शु�क पा�पु�तक अनुदान अनुसार IEMISमा
�िव� त�या�लाई िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�कसँग स�यापन गराई स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोको आधारमा आव�यक
क�ागत र िवषयगत पा�पु�तकको सं�या एिकन गन� र एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� िव�ालयह�लाई अन्ुदान िदने उ�ेख छ । साथै यसरी अनुदान िदँदा
पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५�ितशत िव�ाथ�लाई मा� अनुदान िदने र बाँक� नपुग २५ �ितशत २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने िव�ाथ�को भना�को िववरण, पा�पु�तक
ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा अनुदान िदने उ�ेख गरेको छ । तर गाउँपा�लकाले IEMISसं�याको आधारमा 40 िव�ालयह�लाई �.1936156 िनकासा
िदनुपन�मा फरक सं�यालाई �.2019751 िनकासा गरेको पाइएकोले बढी िनकासा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np51 of 60

६८ िश�ण �सकाईमा (ICT) �योगका लािग अनुदान 

�थानीय तहले इ�टरनेटको पह� ँच भएका तथा िव�ुतको िनयिमत आपुित� भएका िव�ालयह�को िववरण तयार गरी ती िव�ालयबाट ��ताव माग गन� । िव�ालयले मा�यिमक
तहमा गिणत अ��ेजी र िव�ान िवषय पढाइरहेका, क��यटुर ऐ��छक िवषयकका �पमा अ�यापन गराएका एवम् िश�कको ICT का मा�यमबाट िश�ण गन� स�ने �मता र
त�परता खु�ने िववरण सिहत ��ताव पेश गन� । ��तावह�को मु�या�न गरी िव�ालयह�को छनोट गन� । छनोट भएका िव�ालयह�लाई गिणत, िव�ान र अ�ेजी िवषयकाKits

रNetworking Internet आिद �यव�थापन गन� लगाउँदा आव�यक फिन�चर, क��यटुर÷उपकरण÷स�टवेयर÷िव�ुतीय अ�तरि�या�मक ��य–�य �सकाइ साम�ी �यव�थापन
गन� सुिन��चत गरी �ित िव�ालय ६ लाख ५० हजार एकमु� अुनदान रकम उपल�ध गराउने । िव�ालयले नमुना मा�यिमक िव�ालय �यव�थापन िनद�िशका, २०७४ को
स�ब��धत ख�ड र अनुसुचीमा भएको आधार र �पेिशिफकेसनका प�र�धिभ� रहेर साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली तथा िव�ालय खरीद िद�दश�न अनुसारका �ि�याह� पुरा
गरी सामा�ी ख�रद गन� उ�ेख छ । �यसैगरी, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा ८४ मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र ख�रद योजना अनुसार बीस
लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसमान, िनमा�ण काय� वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमो�जम �सलब�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । तर
िब�ालयले देहायका काय��ममा �सलब�दी दरभाउप� आ�ान नगरी ख�रद गरेको पाईएकोले िनयिमत नदे�खएको �.

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

भौ.नं. र िमित ख�रद िववरण स�लायस� ख�रद रकम

129-3/22 आ.इ.�स.टी. सामा�ी ख�रद Computers Home and Suppliers 650000

129-3/22 पु�तकालय सामा�ी ख�रद Computers Home and Suppliers 650000

136-3/24 िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद Raj Trade Concern 650000

149-3/24 पु�तकालय सामा�ी ख�रद Tejasvi Computer Support 650000

ज�मा 2600000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६९ �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�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार,

�ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 100 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.5170000 खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 60 िदनदे�ख 100

िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

७० कर क�ा नगरी भु�ानी 
आय कर ऐन, 2058 को दफा 87 मा ��येक बा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� समावेश ग�रने नेपालमा �ोत
भएको कुनै रकम भ�ानी गदा� अनुसूची 1 बमो�जमको दरले ह�ने कर क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले देहायका काय��ममा सा.सु. कर समेत क�ा नगरी
भु�ानी गरेको पाइएकोले सो रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

भौ.नं. र िमित काय��म �याला रकम सा.सु. कर

८७-2/25 वडा 6 मा स�ा�लत �धानम��ी रोजगार काय��म 878900 8789

88-2/25 वडा 5 मा स�ा�लत �धानम��ी रोजगार काय��म 878900 8789

118-3/15 वडा 1 मा स�ा�लत �धानम��ी रोजगार काय��म 3308800 33088

147-3/24 वडा 1 मा स�ा�लत �धानम��ी रोजगार काय��म 103400 1034

ज�मा 51700

५१,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७१ बैठक भ�ा 
साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, 2075 (३)एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा बैठक भ�ा �दान गन�
पाइने छैन भनी उ�ेख गरेको छ। तर काया�लयले देहायानुसार बैठक भ�ा भु�ानी गरेको पाइएकोले असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

भौ.नं.र िमित काय��म बैठक भ�ा

89-2078/02/25 �धानम��ी रोजगार काय��म�ारा स�ा�लत योजनाको बैठक भ�ा 18000

99-2078/03/10 बािष�क सिम�ा बैठक, �वा��य चौक�, चौक� डाँडा 11280

ज�मा 29280

काया�लयको िमित 2078/8/19 को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � XXXX िमित ….. मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

७२ मु.अ.कर बाहेकको �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ िनयम ४७ (१) बमो�जम काया�लयमा रहेको र खरीद गरी वा नगरी कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै
�कारबाट �ा� �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले खच� लेखेको िन�न अनुसारको �ज�ागत �पमा
िविभ� योजनाह�को �ज�सी भ�डार अिभलेखमा आ�दानी बाँ�दा मु.अ.कर सिहत बाँ�नुपन�मा कर बाहेकको बाँधेको पाइएकोले िनयम अनुसार दे�खएन।केही उदाहराणाथ�ः

भौ.नं. र
िमित

िशष�क ख�रद ख�रद रकम (मु.अ.कर
सिहत)

दा�खला रकम (मु.अ.कर
बाहेक)

38-
12/09

संिघय सशत� चालु Lenovo Desktop, Laser printer conon, canon lide, 4G
wireless Dangol

464650.35 411195

3-3/24 एिककृत �वा��य पुवा�धार िवकास
काय��म

DPR and soil test for the construction of 5 beded basic
hospital

1995580 1766000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७३ सामा�जक सुर�ातफ�  
आ�थ�कतथासामा�जक�पमापछािडपरेकावग��े�रसमुदायकानागरीकलाईसामा�जकसुर�ाकाय��ममाफ� तसामा�जकसुर�ा�दानगन�यसपा�लकालेआ�थ�कबष�२०७7।७8मा ६
वडाह�मा नगदबाट �.१३०६६५७६ बैकबाट �.२५९२६५९० गरी � ३८९९३१६६ िवतरणगरेकोदे�ख�छ ।

७४ पारदिश�ता र जवाफदेिहता 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७7 अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण
गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न ग�र भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको
नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन ।

७५ अनुगमन तथा सुप�रवे�ण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७7 अनुसार �थािनय 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) �थािनय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को
सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व�धी सुचना �थािनय 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��धत �थािनय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नग�रएकोमा यस काया�लयले पारदिश�ता र
जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

७६ अ�ाब�धक गन� 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण काय�िब�ध २०७७ को बुदा ५(१) मा �थािनय तहले ��येक आ�थ�क बष�को लागी काित�क मसा�त िभ� लाभ�हीको निवकरणको अिभलेख
अिनवाय� �पमा �णा�लमा अिभलेख गनु�पन� �यब�था छ ।सो काय�िब�धको बँुदा १० मा भ�ा पाउने लाभ�िहको फोटो सिहतको मुल अिभलेख ल��यत समुह अनुसार छ�ाछु�ै
अ�ाब�धक गरी �थािनय तह र ��येक बडा काय�लयमा रा�नुपन� �यब�था भएकोमा काय�िव�ध अनुसार लाभ�ािहको लागत अ�याव�धक नगरी रकम िवतरण गरेको पाइयो ।

७७ रकम िवतरण �यव�था 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २४ बमो�जम ब�कले 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 �थािनय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय� �पमा पठाउनुपन� �यव�था
छ । तर गाउँपा�लकाले यस वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� �थम चौमा�सकको भ�ा � १३०६६५७६ नगद नै िवतरण गरेको पाइएकोले सो िनयम संमत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७८ िन�कृय खाता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण काय�िब�ध २०७७ को बुदा २६(३) मा एक आ�थ�क बष�स�म एक पटक पिन रकम न�झकेका लाभ�िहको िबबरण सेबा �दायक बैकबाट अनुसुिच
११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�िहको स�ब�धमा �चािनय तहले छानिबन गरी कुनै लाभ�िहको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�यता नभएको
पाईएमा स�ब��धत बैकबाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफत� गरी संिघय स��त कोषमा दा�खला
गनु�पन� �यब�था छ ।तर काया�लयले िन�कृय खाताको िववरण राखेको पाइएन।

७९ भ�ा रकम िबतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण काय�िब�ध २०७७ को बुदा १५(२) मा �थािनय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क बष�को ��येक चौमा�सकको अ�तस�म भु�ानी गदा� स�ब��धत
लाभ�िहको बैक खातामा ज�मा गनु�पन� �यब�था छ । �य�तै सोिह काय�िब�धको बुदा २४(६) मा बैकले लाभ�िहको खातामा रकम ज�मा गरीसकेपिछ पिहलो चौमा�सकको मंिशर
७ गतेिभ�, दो�ो चौमा�सकको चै� ७ िभ� र ते�ो चौमा�सकको आषाढ मसा�तिभ� भ�ा िबतरणको िबबरण फवा�ड िफड अनुसुिच ८ बैकबाट �ा� गनु�पन� �यब�था भएकोमा
फवा�ड िफड �ा� गरेको दे�खएन।यसले गदा� लाभ�ाहीले भ�ा पाए नपाएको एिकन गन� नसिकने ह� ँदा यसतफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

८० पे�क� फ�य�टको अव�था 
गाउँपा�लकाले काय�िव�धले तोकेको अव�ध िभ� सामा�जक सुर�ा भ�ा उपल�ध गराउने र लाभ�ािहह�मा िवतरण गरी तोिकएको अव�ध िभ�ै नै बढी िनकासा फ�य�ट गनु�
पन�मा �थम र दो�ो चौमा�सकको बढी िनकासा ते�ो चौमा�सकमा िमलान गरी अ��यमा फ�य�ट गन� प�रपाटी रहेकोले यसलाई सुधार गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ। 

८१ मू�य अिभवृि� कर क�ी 

आ�थ�क ऐन, २०७७ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७७।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५० �ितशत
स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ३० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ३० �ितशत क�ी गरी
राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

भौ.नं. र िमित फम�को नाम िबल नं. मु. अ. कर ३0% मु. अ. कर

3-2078/03/24 New Planet Engineering Services Pvt. Ltd. 22 229580 ६८८७४

६८,८७४
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८२

कोिभड–१९ तफ�  

आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी
तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत

रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ० राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ४०००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा
�यव�थापन

५५००००

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० औषधी एवं �वा��य
उपकरण ख�रद

१२५६०००

�देश कोिभड कोषवाट ० आइसोलेसन के��
िनमा�ण

१७०००००

अ�य �ोतबाट २३४२०४ खोप काय��म खच� ०

जो�खम भ�ा ११३०६४

�शासिनक खच� ३६३४२०

अ�य खच� 0

वाँक� 0

ज�मा ५२३४२०४ ५२३४२०४
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एक�कृत �ाि� र भु�ानी िहसाबमा �कोप �यव�थापन कोषमा �.672144 दे�खएको तर उ�े�खत आय-�ययको िहसाबमा मौ�दात रकम नदे�खएकोले �ययको िहसाब एिकन
ह�नुपद�छ।

८३ िविवध खच�तफ�  

काया�लयले यस वष� िविवध कोषतफ�  दईु िशष�क राखी देहायानुसार खच� गरेको दे�ख�छः

�स.नं. िशष�क िनकासा खच�

1. क) कृषक लागत सहभािगता 131955 131955

2. ख) मु��ुम पदमाग� - �वीस सरकार 5855432 5855432

ज�मा 5987387 5987387

८४ आ�तरीक लेखापरी�ण �ितबेदन
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) तथा आ�थ�क काय��ब�ध तथा �बि�य उ�रदा�य�व ऐन २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क कारोबारको �नय�मतता,
�मत�य�यता, काय�द�ता र �भावकार�ताको आधारमा आ�त�रक लेखापर��ण गनु� गराउनपुन� �यब�था छ।सोह� ऐनको दफा ३३(८) मा आ�तर�क लेखापर��ण ��तबेदनमा समाबेश भएका �यहोरा
अि�तम लेखापर��ण हुनभु�दा अगाबै फ��ट तथा स�पर��ण गराई अि�तम लेखापर��क सम� ��ततु गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले ऐनको सो �यव�था अ�तग�त आ�त�रक लेखापर��ण अिघ
आ�त�रक लेखाप�र�णबाट फ��ट नभएकोले �ारि�भक ��तवदेनमा समावेश ग�रएको छ। देिखएका �यहोराह� देहायानसुार रहेका छन्
: 
गत वष�को मौ�दात तथा यस वष�को �ज�सी आ�दानी (PAMS) मा दा�खला नभएको ।

८५ 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 ।सो �यब�था अ�तरगत नगरपा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जम �.28324120.94 फ�य�ट गरी बे�जु समप�र�णको लािग
अनुरोध गरेकोमा �.16187481 बे�जु स�प�र�ण गरीएको र बाँक� �.12136639.94 लेखापरी�ण �ितबेदनले उ�ेख गरेबमो�जम भै नआएकोले स�परी�ण भएन।
स�प�र�णबाट उ�ेखिनय बे�जु दे�खएको छैन।
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आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

2075/76 25.2 बढी भु�ानी भएको रकम असुल उपर
गनु�पन�।

1051800 दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।

2075/76 25.3 अ�ीम कर क�ी नगरी भु�ानी। 18550 दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।

2075/76 33 जा�पादेवी मा.िव., खाटा�माको नाममा
रहेको पे�क� फछ् य�ट गनु�पन�

650000 जा�पादेवी मा.िव.ले पु�तकालय �थापना
वापत �लएको पे�क� फछ् य�ट भई पेश
भएकोले संपरी�ण ग�रएको।

2075/76 35 िवल भरपाई पेश नगरेको। ४९३७१.९४ िवरे�� मा.िव.ले �मदान वापतको
िवलभरपाई पेश गरेकोले संपरी�ण
ग�रएको।

2076/77 21 कम�चारीको पा�र�िमक भु�ानीमा घटी
कर क�ी भएको।

६४९७२ दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।

2076/77 22 पदा�धकारीह�लाई चाडपव� वढी
भु�ानी।

126000 दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।

2076/77 23 पदा�धकारीह�को दोहोरो सुिवधा
भु�ानी।

२८८००० दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।
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2076/77 29 क�ी रकम दा�खला ह�न बाँक� । २३४७५७९ दा�खला गरेको �माण पेश भएकोले
संपरी�ण ग�रएको।

2076/77 31 घटी कर दा�खला भएको रकम
असुलउपर गनु�पन�।

१२३०६३.७६ ए िप आर िनमा�ण सेवाको दा�खला भएको
�माण पेश भएकोले स�परी�ण ग�रएको।

2076/77 31 घटी कर दा�खला भएको रकम
असुलउपर गनु�पन�।

३६७४५४.३१ जा�पादेवी िनमा�ण सेवाको दा�खला भएको
�माण पेश भएकोले स�परी�ण ग�रएको।

2076/77 61 सामा�जक सुर�ा वापतको रकम िफता�
ह�नुपन�

१४२८०० वडा सिचव सुरे�� तामा�ले िवतरण गरी
बाँक� रहेको रकम दा�खला भएको �माण
पेश भएकोले स�परी�ण

2076/77 17 संघीय सश�त िफता� ह�नुपन�। ११२१११७ संघीयकोष िफता� भएको �माण पेश
भएकोले स�परी�ण ग�रएको।

2076/77 18 र
19

�देश सशत� र समपुरक िफता� गनु�पन�। ७८३१७७३ �देश संिचत कोष दा�खला भएको �माण
पेश भएकोले स�परी�ण ग�रएको।

2076/77 67 िव�ालयको नाममा रहेको पे�क� बाँक� 2005000 िव�ालयले पे�क� फछ् य�ट गरेको �माण
पेश भएकोले स�परी�ण ग�रएको।

ज�मा 16187481

�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

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
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(E=A-B+C+D)

६०५७९ 16187 १४६८ 0 ४५८६०

प�र�णमा संल� कम�चारीह�को िववरण

�स न कम�चारी को नाम पद सही

१ नारायण �साद अ�धकारी िनद�शक

२ अजु�न कुमार चौधरी लेखापरी�ण अ�धकारी

३ शु�राज तामा� लेखापरी�ण अ�धकारी
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