
https://nams.oag.gov.np1 of 1

जीवन कुमार म�
िनद�शक

महालेखापरी�कको काया�लय
Office of the Auditor General
कणा�ली �देश लेखापरी�ण िनद�शनालय

काठमाड�

प.सं.:२०७९/८०
च.न :

िमित : २०७९-६-३१

िवषयः लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन ।

�ी काया�लय �मुख �य ु,

जगद�ुा गाउँपा�लका, डो�पा ,
जगद�ुा गाउँपा�लका , डो�पा

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ अनुसार �यस काया�लयको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को िविनयोजन/राज�व/धरौटी/अ�य
कारोबारको आ�थ�क िववरण तथा सोसँग स�ब��धत कागजप� र िववरण परी�ण गरी िमित २०७९।५।१७ मा छलफल
प�चात् तयार ग�रएको पाना ४१ (एकचा�लस) को �ार��भक �ितवेदन यसैसाथ छ ।
काया�लयबाट पेस भएको आ�थ�क िववरण�ितको उ�रदािय�व �च�लत कानुन बमो�जम �ज�मेवार �यि�को हो ।
लेखापरी�कको उ�रदािय�व नेपाल सरकारी लेखापरी�णमान बमो�जम आ�थ�क िववरण परी�ण गरी �ितवेदन गनु� हो ।
�ितवेदनमा उि��खत �यहोराका स�ब�धमा कणा�ली �देशको �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन २०७४ को दफा ३५(१) अनुसार
३५ िदनिभ� फ�य�ट गरी स�परी�ण गराउनु ह�नेछ । उ� समयिभ� फ�य�ट गरी स�परी�ण नगराएमा वा स�परी�ण गराई
बाँक� रहेका �यहोराह� समावेश गरी लेखाउ�दायी अ�धकृत र काय�पा�लका �मुखलाई जानकारी गराइने �यहोरा
िनद�शानुसार अनुरोध गद�छु ।

बोधाथ� तथा काया�थ�ः
�ी संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालय, �संहदरबार काठमा�ड� । ,
info@mofaga.gov.np
�ी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय, डो�पा ।,
infodtco61@gmail.com
�ी �देश लेखा ईकाई, डो�पा ।,
dolpa.pfuo61@gmail.com
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : जगद�ुा गाउँपा�लका, डो�पा , जगद�ुा गाउँपा�लका , डो�पा

काया�लय �मुख केसव राज जैसी २०६७-१२-१७ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ह�र बहाुदरु बुढा २०७६-९-१५

बे�जु रकम ८,५५०,२४२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १,२३,३१,५९५.९२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २५,२६,५२,७३४ चालु खच� १७,०७,६२,१५६

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६३,८६,६५० पँूजीगत खच� १८,१५,१२,१८१

राज�व बाँडफाँट ३,४३,४४,९९४.३९ िव�ीय/अ�य �यव�था ५५,१२,८०१

आ�त�रक आय २९,४३,०६६.३५

अ�य आय २,६७,७९,६६९

कुल आय ३५,३१,०७,११३.७४ कुल खच� ३५,७७,८७,१३८

बाँक� मौ�दात ७६,५१,५७१.६६

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचयः
�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� नागर�कलाई गणु�तर�य सेवा �दान गनु� यस गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त 6 वडा, 33 सभा सद�य, 83वग� �कलो�मटर �े�फल तथा
2,273 जना जनसं�या रहेको छ।
महालेखापर��कको बा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७९ अनसुार �वीकृत भएको ईकाइगत लेखापर��ण योजना बमोिजम काया�लयले पशे गरेको आ�थ�क �ववरण, �ग�त ��तवेदन, �लिखत
��त�न�ध�व प�, आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र अ�य �ववरण तथा लेखापर��णको अ�तराि��य नी�त, मानद�ड तथामाग�दश�नलाई आधार मानी काया�लयको आ�थ�क बष� २०७८।७९ को
लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन तयार ग�रएको छ । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��णको �न�कष� स�हत ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क �बवरणको श�ुताको िज�मेवार� �यव�थापन
प�को हो । सारभतु �पमा उ�लेख�नय नदेिखएका �यहोरालाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��णबाट देिखएका �यहोरा उपर काया�लयका स�वि�धत पदा�धकार�ह� संग�म�त
२०७९।६।५ मा छलफल भई कायम हनु आएका �यहोराह� �न�नानसुार छन:्

२ लेखाप�र�णको �ममा असुली :
लेखापरी�णको �ममा अि�म कर वापत � ३३७३७ , पा�र�िमक कर वापत � २४५३५ र वहाल कर वापत � १६९०० गरी � ७५१७२ असुली भई दा�खला भएको छ ।

३ िव��य िववरण: 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय िववरणह� तथा
खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

४ �थानीय संिचत कोष : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस पा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन
भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी १२३३१५९५.९२ १ चालु खच� १७०७६२१५६.०० १७०७६२१५६.००

क) धरौिट मौ�दात ४०६५०८८.०० २ पँूजीगत खच� १८१५१२१८१.०० १८१५१२१८१.००

ख) बँैक ८२६६५०७.९२ ३ िव��य �यव�था भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ राज�व ( आ�त�रक आय) ३७७१८८६५.७४ क) ऋण भु�ानी

क) आ�त�रक राज�व २९४३०६६.३५ ख) �याज भु�ानी

ख) राज�व बाँडफाँड ३४३४४९९४.३९ ग) अ�य भु�ानी

ग) अ�य आय ४३०८०५.०० ४ लगानी

३ िव��य ह�ता�तरण संघ २५२६५२७३४.०० ऋण लगानी

क) िव��य समानीकरण अनुदान ७०५०००००.०० शेयर लगानी

ख) सशत� अनुदान १४९५४७०००.०० अ�य लगानी

ग) समपूरक अनुदान ७६०५७३४.०० ५ धरौटी िफता� १८८५९१०.०० १८८५९१०.००

घ) िवशेष अनुदान २५००००००.०० ६ जन�मदान िफता�

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान ३६३८६६५०.०० ७ कोष िफता�

क) िव��य समानीकरण अनुदान ४१७८०००.०० ८ मौ�दात

ख) सशत� अनुदान २३१७७०००.०० क) बँैक मौ�दात ४४९८२३३.६६ ४४९८२३३.६६

ग) समपुरक अनुदान ५७८४६५०.०० ख) नगद मौ�दात

घ) िवशेष अनुदान ३२४७०००.०० ९ शसत� अनुदान िफता� ३६२६८९१.०० ३६२६८९१.००

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० गत बष�को बढी अ�या

६ िविभ� कोषतफ� को आय २४८२४७०४.०० ११ जन�मदान मौ�दात

क) म�यम��� रोगजार १३९९९०९९.०० १२ धरौट मौ�दात ३१५३३३८.०० ३१५३३३८.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) सामा�जक सुर�ा १०८२५६०५.०० १३ िविवध खाताको मौ�दात

९ िवषयगत िनकायबाट �ा� ५५००००.०० ५५००००.००

१० धरौटी आय ९७४१६०.०० ९७४१६०.००

ज�मा ३६५४३८७०९.६६ ज�मा ३६५४३८७०९.६६

५ �ज�मेवारी फरक परेको – 

�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण
�ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. १२४१११२२.९२ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. १२३३१५९५.९२ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । यस स�ब�धमा यिकन गदा� गत
वष�को भ�दा � ७९५२७ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खएकोले पा�लकाले यिकन गनु�पन� �

७९,५२७

६ बैक िहसाब िमलान नगरेको – 

�थानीय तह 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 �थानीय तहले स�ालन गरेको खाताको मा�सक ब�क िहसाब
िमलान िववरण तयार गरेको पाइएन । असार मसा�तमा पा�लकाको �े�ता अनुसार बाँक� � ४४९८२३३.६६ र ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� पिन � ४४९८२३३.६६ रहेको छ ।पा�लकाले
मा�सक �पमा ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पद�छ ।

७ 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 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,

• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
�गित �ितवेदन 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन,

• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो,
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np5 of 41

• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन,

• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा�
िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन,

• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको पाइएन,

• 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 सो अनुसार गरेको पाईएन,

• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४िनयम ७ र ८ अनुसार 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 ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन,

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली 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,

• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक
सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन,

• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन,

• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छैन,

• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार 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,

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 ।

�म भौचर
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८ सूचना �िवधी प�ितः 
सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control),

�वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएकोः

:- काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको

:- सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको

:- स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य
अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

९ �मण खच� : 
कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको,
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको,
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको,

• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको,
�यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

१० मम�त अिभलेख खाता : 
सवारी साधन मम�त गरेपिछ फे�रएका सामान सिहतको कूल खच� दे�खने गरी तोिकएको म ले प फाराम अनुसारको गत िवगतदे�खको मम�त खच� दे�खने गरी सवारी साधन मम�त खाता
अ�ाव�धक गरी आ�त�रक िनय��ण चु�त द�ु�त ह�नु पन� दे�खयो ।

�म भौचर
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११ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी
पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी अमृता लामा िमित २०७८।०३।१९ गते � ३४ करोड ८१ लाख ४९
हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८।०३।१९ मै पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।०४।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१२ अब�डा बजेट – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा
िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� � १ करोड ३० लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको
िविभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ�  िविभ� शीष�कमा �.१० लाख र पुजीगततफ�  िविभ� शीष�कमा �. १ करोड २० लाख बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी
काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१३ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

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

१४ बजेट तथा काय��म तजु�मा : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन
आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा
�यान िदनुपद�छ ।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 41

१५ �ैमा�सक पँूजीगत खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र िनयम ३६ मा �ैमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चैमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ
। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच�
चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

पँू�जगत खच�तफ� १८१५१२१८१ ९५३१२१९ ४२७१५५४४ १२९२६५४०८ ९०४६८१९३

�ितशत १०० ५.२५ २३.५३ ७१.२२ ४९.८४

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �. १८१५१२१८१ िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ९५३१२१९ अथा�त ५.२५ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ४२७१५५४४
अथा�त २३.५३ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. १२९२६५४०८, अथा�त ७१.२२ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� � ९०४६८१९३ अथा�त ४९.८४
�ितशत खच� दे�खएको छ । िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार �वीकृत काय��म बमो�जम �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

१६ �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 ३० दरब�दी �वीकृत
रहेकोमा हालस�म ६ मा� पदपूित� भएको पाइयो । 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� पा�लकाले कूल कम�चारी दरब�दी �सज�ना गरी उ� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१७ 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 र 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 कम�चारीह� करारमा रा�ख �. ३१ लाख
खच� लेखेको छ । पा�लकाले O&M गरी कामको िव�लेषण, आ�त�रक आय, सघंबाट भएको पूित�, �थानीय िनकायमा समायोजन, हाल करारमा रहेकाको ��थित र दरब�दीको िववरण तयार गरी
अ�याव�यक कम�चारी मा� पूित� गन� �यव�था िमलाउनुपन�मा सो बमो�जम नगरी करारमा कम�चारी रा�नु उिचत दे�खएन । कानून बमो�जम मा� कम�चारी पदपूित� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ क�याण कोष – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस �कारको कोष खाता स�ालन गरी हालस�म � ५९७५०२ रकम ज�मा गरेको छ । 

१९ आ�थ�क सहायता – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस
वष� ५३ जनालाई �. ९५०००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२० 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 । तर पा�लकाले
यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. २४८४००० खच� गरेको छ । पा�लकामा ह�ने य�ता िक�समका खच� िनय��ण गनु�पद�छ । 

२१ योजना छनौट र काया��वयन : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७८।७९ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र
लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १०-५० लाख स�म ५० लाख भ�दा बढी ज�मा

१८ ६५ ७६ ११३ २३ १५ ३१०

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� � १ लाख दे�ख २ करोड ८० लाख स�मका ज�मा २१० वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� १८ वटा योजनाह� रहेका
छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत
�भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ कानून र स�ालन ��थित – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध
गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १८ ऐन, २ िनयमावली १३ काय�िव�ध लगायत ३३ कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले ३३ कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेर राजप�मा �काशन गरेको छ । 

२३ �यायीक 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 गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन
कुनै पिन बाक� नरहेकोमा यो बष� ९ िववाद दता� भएकोमा ९ वटै फ�य�ट भई कुनै िववाद बाँक� दे�ख� । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो लगाउन पा�लकाले िवशेष �यान िदएको दे�ख�छ।

२४ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�नः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को
शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक
�ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका
योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ अनुदान िफता� – 

संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका 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 २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको रकम िफता� गरेको छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� १४९५४७००० १४९५४७००० ७९८९८६ ०।००

िवषेश २५००००००।०० २२१७२१५६।०० २८२७८४४।०० ०।००

समपुरक ७६०५७३४।०० ७६०५६७३।०० ६१।०० ०।००

�देश सरकार शसत� २३१७७०००।०० २३१७७०००।०० ०।०० ०।००

िवषेश ३२४७०००।०० ३२४७०००।०० ०।०० ०।००

समपुरक ५७८४६५०।०० ५७८४६३६।०० ०।०० १४।००

अ�य ०।०० ०।०० ०।०० ०।००

२६ गाउँपा�लका �शासिकय भवन उ�ाटन काय��मः – 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, सं�कृित लगायतका काय�मा बजेट खच� गन� कानूनी �यव�था गरेको दे�खदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष� जगद�ुा
गाउँपा�लकाको �शासिनक भवन उ�ाटन काय��ममा �. १६४५००० खच� गरेको छ । पा�लकाले गापा पूजीगतको ५०।२०७८।८।२८ बाट पा�लकाको िनण�य बमो�जम मु�य म��ी लगायतका
पदा�धकारीह�लाई सुख�तबाट पा�लका भवन स�म �सि�क एअर �ा �ल को हे�लक�टर चाट�र गरेको भिन बजेट खच� लेखेको छ । यसरी पूजीगत िशष�कमा छु�ाएको बजेटलाई िनण�य गरेर चालु
�कृितको काय�मा खच� लेखेको उपय�ु दे�खएको छैन । पा�लकाले यसरी पूजीगत िशष�कमा छु�ाएको बजेट य�ता काय�मा खच� ले�ने �वृितमा िनय��ण गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था
छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

३२६३२७४४४।७४ २९४३०६६।३५ ०.९१

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.९१ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय
संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

२८ �यवसाय कर - 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले
�यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत �. ९०००० कर संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको पाइएन । जसबाट पा�लकाले संकलन
गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छ� न । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

२९ 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 �. २९४३०६६.३५ राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ�
दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले
�ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० राज�व अिभलेख : 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा
पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अिघ�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी
राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः
काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुया�उनुपन� दे�खयो । काया�लयले नगदी र�सद िनय��ण खाता
रा�ख �यब��थत �पमा ठे�ल तथा र�सद न�बर खुलाएर र�सद ठे�ल बुझाउने, बुझाएको ठेलीबाट �ा� आ�दानी स�ब�धमा पोि�ङ गरी जोडज�मा तथा परी�ण गन� सिकने बनाउने, िफता� �लएको
बाँक� र�सद न�बर समेत खुलाएर अिभलेख रा�ने र �ा� राज� व काया�लयले समेत परी�ण गरी एिकन गनु� पन�मा वडाबाट दा�खला भौचरको आधारमा मा� आ�दानी गन� र राज� व शाखाले
र�सदह� पो�ङ नगरी �ा� आ�दानी बँैक दा�खला गरेको पाईदा �ा� ह�नुपन� राज� व र �ा� राज� व िभडान गन� सिकएन । साथै लेखाशाखाले आ�दानी, गो� वरा भौचर उठाउदा गो� वरा भौचरसँग
बँैक भौचर नह�ने, शाखामा रहेको भौचरमा नगदी र�सद न�बर उ�ेख नह�ने, मालपोत र�सद र नगिद र�सद नछुि�ने, वडागत तथा शीष�कगत आ�दानी राज� व शाखाले पिन तयार नगन� अव�थाले
राज� वको अिभलेख �यव�था कमजोर रहनुका साथै परी�ण गन� स�ने अव�थामा रहेको पाईएन । नगद आ�दानी रकम दिैनक �पमा तथा भो�लप�ट समेत दा�खला नभइ दरुीको कारण मा�सक
�पमा िढलो दा�खला ह�ने �यहोरा जानकारी �ा� भएतापिन िनयमानुसार समयमा दा�खला गन� काया�लयले �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३१ आयको अनुमानः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ
। पा�लकाले िन�न अनुसारका आ�दािनका �ोतह�मा अनुमान र असुली गरेको छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर ५००००।०० ५००००।०० १००

घरज�गा वहाल कर ९००००।०० ९००००।०० १००

�यवसाय कर ९००००।०० ९००००।०० १००

वहाल िवरौटी शु�क ३०००००।०० ३०००००।०० १००

आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन� र राज�वको अनुमान गदा� यथाथ�ता तफ�  �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय तहले २०७७।७८ मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई �.

६१५४५२२/- भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी यो बष� (२०७८।७९) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी योजना एवं
काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको दे�खयो ।तर गत िवगत वष�को �ज�मेवारी � ८२६६५०७ सारेवाट वजेट नपुग भएको दे�खएन । स�झौता
बमो�जम समयमा काम नभएको यो योजनाको लािग यस �कारको �यव�था गरेको होइन भनी आ�व�त ह�न सिकएन ।अतः बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक
यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नह�ने �यब�था िमलाउनु पद�छ ।

३३ ठे�का �यब�थापनः 

साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ ।
पा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� देहाय बमो�जम भएको दे�ख�छः

कुल िनमा�ण खच� सोझै ख�रद �सलब�दी दरभाउप� बोलप� ते�ो चौमा�सकमा �यव�था भएको

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

६४६७७८८२ ६ ७९७१००० ० ० ८ ५१२१७८८२ ४ ३४४५०००

३४ वडा सिचवः 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ । �र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� सं�या

६ ६ ३ ३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ �े�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 २०७८।७९ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास 30838000.00 29557659.00 95.85

२ पूवा�धार िवकास 95470000.00 86521078.00 90.63

३ सामा�जक िवकास 152766000.00 148579883.00 97.26

४ बातावरण तथा िवकास 13325000.00 12090000.00 90.73

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 26627000.00 21178408.00 93.60

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 46448007.00 40631800.00 87.48

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ९७.२६ �ितशत र अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा सबै भ�दा घटीमा ८७.४८
�ितशत रहेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� – 

पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा
काया��वयन गनु�पन� र काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने,

उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �. ६९५९३०० भु�ानी िदएको पाईयो ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ िविभ� �यि� अ�तर जाितय िववाह �ो�साहन ४४००००।००

२ जलिव�ुत सिमित उपभो�ाको ५० �ितशत महसुल भु�ानी २१४८००।००

३ �सि�क एएर �ा ली हे�लक�टर चट�र भु�ानी ११०५०००।००

४ पदा�धकारी पदा�धकारीह�को आ व २०७६।०७७ को भु�ानी पाउन बाँक� सुिवधा भु�ानी २८७५५००।००

५ िविभ� पाट� िविभ� खेलकुद �ितयोिगता स�ालन तथा �यव�थापन ५०००००।००

६ िविभ� पाट� पा�लका भवन उ�ाटन �यव�थापन तथा िविवध खच� ८०००००।००

७ िविभ� �यि� घर भ�केको �ितपुित� ५२५०००।००

८ जैतुन िमिडया गाउँपा�लकाको डकुमे�ट� ी िनमा�ण ४९९०००।००

ज�मा ६९५९३००।००

�म भौचर
न�बर
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३७ डी पी आर 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 �ा� गरेको छ । 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 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 ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

खानेपानी िनमा�ण वडा न ५ डाइनामाइट क�स�टे�सी ए�ड क�सट��सन ५००००० ४४९७४० १९९६४०६५

खानेपानी िनमा�ण वडा न ६ डाइनामाइट क�स�टे�सी ए�ड क�सट��सन ५००००० ४४९७४० १९९६४०६५

जेिनसा िनमा�ण ए�ड इ��जिनय�र� सोलुसन �ा.ली ५००००० ४९४३७२

३८ गुण�तर परी�ण - 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए
नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण
गरेको पाइएन । 

३९ साव�जिनक परी�ण - 

�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�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको �व��न गन�
काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० डोजर मम�त तथा आ�दानी : 
पा�लकामा रहेको डोजरको मम�त तथा ई�धनमा यो साल काया�लयले �. ७४५३५० खच� गरेकोमा उ� डोजर भाडामा लगाएबापत काया�लयले � ११६३०६६  मा� आ�दानी गरेको छ भने
पा�लका�ारा संचा�लत योजनामा समेत यसको खासै �योग भएको पाईएन । काया�लयले उपल�ध मेिशनरीको अ�धकतम �योग गन� एवम् सरकारी रकम लगानीको उिचत �ितफल �ा� ह�ने ग�र
�योग गन� ज�री छ ।

४१ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �. २९४३०६६.३५ राज�व बाँडफाँडबाट � ३४३४४९९४.३९ र अनुदानबाट � २८९०३९३८४ समेत � ३२६३२७४४४.७४ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �. १७०७६२१५६ र पँू�जगत तफ�  �. १८१५१२१८१ गरी � ३५२२७४३३७ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.८३ �ितशत रहेको छ । यसबष�
पदा�धकारी सुिबधामा � ४६७८००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १५८.९४ �ितशत खच� रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
 �ितशत चालु ५२.८० र ५६.१२ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच�
गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ सेवा�वाहको ��थित : 

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

िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास ० ०

प��करणतफ�

ज�मदता� ११४ ११४

मृ�यदुता� १९ १९

बसाईसराई दता� २ २

िववाह दता� ९ ९

स�ब�धिव�छेद दता� ० ०

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण २०७ िमटर २०७ िमटर

कालोप�े सडक िनमा�ण ३५० िमटर ३५० िमटर

कालोप�े सडक मम�त ० ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ० ०

�ाभेल सडक मम�त ० ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ ल�य �गित : 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक
�गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

काय��म सं�या ३१० १५ १ ५ २८९

४४ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा: 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन
आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस
नगरपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

४५ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार
अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� २ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ ।
पा�लकाबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ५ �ितशत का दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ ।पा�लकाले आ.व २०७८/७९ मा क�टी�जे�सी बापत �
४७११००० क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा नरा�ख � ४६७६५६७ खच� गरेको छ ।खच� म�ये � २०५००
ई�धनमा, १७९००० मम�तमा, १७ लाख ५० हजार मसल�दमा र अ�यमा २५ लाख ४६ हजार खच� भएको छ । 

४६ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा नगर सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार कणा�ली �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 पा�लकाबाट पदा�धकारी सुिवधामा यस वष� �. ४६७८००० भु�ानी भएको
छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ िश�क दरव�दी र पदपूित� - 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ८ वटा
सामुदाियक िव�ालयह�मा ६८ जना िश�कको दरब�दी भएकोमा ६८ जना नै पदपूित� रहेको छ भने पदपूित� म�ये २९ जना करार बाट पदपूित� गरेको पाइयो। उ� िव�ालयह�मा िव�ाथ�को
सं�या १४४३ जना रहेको दे�ख�छ । पा�लकाले िव�ाथ� सं�या अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ ।

४८ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको
�ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी नयाँ शैि�क स� का लािग
सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर 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 �. ४०८१३२० रकम भु�ानी गरेको छ ।

४९ औषधी 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 �थानीय तहले उ� �ि�यावेगर सशत�बाट � ११२९२४०, गापा समािनकरणबाट � १० लाख ४१ हजार गरी �. २१ लाख
७० हजारका औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
• औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
• औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
• तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा
ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५० 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 ८ कृिष तथा
पशुसेवा सहकारी सं�था र समूहलाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा �. २० लाख ७० हजार अनुदान खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ वढी भु�ानीः 
वा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तग�त अनुदान िदँदा काया�लयको ७५ �ितशत अंश र समूहले २५ �ितशत अंश �योहोनु� पन� �यव�था छ ।तर
पा�लकाले सशत�को १२०।२०७८।१२।०१ बाट िन�न समुहलाई भु�ानी िदँदा पा�लकाको अशंको भु�ानी िदएको र समूहले �यहोन� अशंको खच�का िवलभपा�ई उपल�ध नभएकोले सोको िवल
भपा�ई पेश गन� अ�यथा समूहबाट असुल गनु�पन� �

�स न समूहको नाम कूल काय��म रकम अनुदान रकम समूहको अंश वढी भु�ानी रकम

१ बया�दी चौरी पालन �यावसाय समूह १०००००० ७५०००० २५०००० २५००००

२ डो�पा भेडा तथा �ाखापालन कृषक समूह १०००००० ७५०००० २५०००० २५००००

ज�मा ५०००००

५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ भपा�ई नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९(१०) मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले िन�न काय��म स�ालनको लािग गोपाल वुढालाई � ३००००० भु�ानी िदएकोमा िन�न �याि�ह�ले रकम बुझेको भपा�ई नभएकोले उ� रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

� स काय��मको नाम भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

१ गापा �तरीय सा�रता सम�वय सिमती बैठक नारा�सं रोकाया १०००

२ जय बहादरु व�नेत १०००

३ ह�र बहादरु वुढा १०००

४ प�नप� िनमा�ण तथा उ�रपु��तका परी�ण नारा�सं रोकाया १०००

५ जय बहादरु व�नेत १०००

६ ह�र बहादरु वुढा १०००

७ वडालाई सा�रता घोषणा गन� काय��म नारा�सं रोकाया १०००

८ जय बहादरु व�नेत १०००

९ ह�र बहादरु वुढा १०००

१० गोपाल वुढा १०००

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ ता�लम भ�ा बढी भु�ानीः 
काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार, काया�शाला स�ालन स�ब�धी �यव�था छ ।जसअनुसार गाउँपा�लका �त�रय सीप िवकास ता�लममा
क�ा स�ालन वापत � १४०० का दरले भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�न काय��म वापत िन�न �िश�कह�लाइ िनद�िशका िवपरीत करक�ी गरी रकम भु�ानी गरेकोले वढी
भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

�. स. काय��म नाम र पद सेशन भु�ानी
िदनुपन� दर

भु�ानी िदएको दर बिढ दर � बढी भू�ानी रकम �

१. एकृिकत �थानीय तह व�तुगत िववरण (ILG Profile) तयारी सुवास वोहोरा ३ १४०० ५००० ३६०० ९१८०

२. भरत खनाल ३ १४०० ५००० ३६०० ९१८०

१८,३६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ कृिष काय��म तफ� ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�इ, �माण र कागजात संल� ह�नुपद�छ ।िवउ िवजन
ख�रद, िव�वा ख�रद, कृिष सामा�ी, मेशीन लगायतका सामान ख�रद गरी कृषकलाई िवतरण गरेको भपा�इ संल� गन� गरेको पाइयो भने अनुगमन भ�ा खच� ले�दा िन�र�ण अनुगमन �ितवेदन
�लने गरेको पाइएन । �य�तै गरी िवतरण भपा�इ काया�लय �मुखबाट �मािणत ह�ने गरेको छैन । अतः कृषक छनौटको आधार, िवत�रत िबउ, िवजन िब�वा, कृिष सामा�ी कृषकले �ा� गरेको र
सदपुयोग भएको सुिन��चत ह�ने िनरी�ण अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ भने िवत�रत िवउ िवजन िब�वाको प�रमाण ठुलो दे�खएकोले �य�ता िव�वा िवउ िवजन �योग ह�ने ज�गा कृषकसँग
रहेको �माण समेत अनुगमन िन�र�ण ह�नुपद�छ ।

भौ. नं. िमित िववरण िवउ िवजनको मू�य

सशत�को १३०।२०७८।१२।२ दाते ओखर कलमी १५०० वटा १५०००००

१३२।२०७८।१२।२ �याउ कलमी ६५०० वटा ६५००००

१३४।२०७८।१२।२ दाँते ओखर कलमी २०० वटा २०००००

ज�माः २३५००००

५५ �धानम�ी रोजगार काय��म: 

�धानम��ी रोजगार काय��म काय��म स�ालन गदा� प�र�छेद-३ (८) मा �ममुलक आयोजनाको िववरण रोजगार �यव�थापन सूचना �णालीमा �ावण मिहना िभ� �िवि� गन�, प�र�छेद-४ को
(११) र (५) मा रोजगार उपभो�ा सिमितमा रहने �िमक आयोजना स�ालन ह�ने वडाको �थायी वा�स�दा ह�नुपन�, प�र�छेद-३ (६) मा �धानम��ी रोजगार काय��मबाट िविनयोजन भएको रकम
�िमकको �यालामा मा�ै खच� गनु�पन� र �याला वापतको रकम �िमकको ब�क खातामा िनकासा गनु�पन� तथा प�र�छेद-३ (४)(घ) मा �थानीय समुदायको सामा�जक र आ�थ�क उ�ितमा ��य�
सहयोग पु�े गरी स�ालन गनु�पन� �यव�था छ । यस काय��मा छनोट भएका १० वटा काय��ममा काय��म स�ालनमा �. ५६४१००० खच� भएको छ । अनुसूची-३(५) मा सुिचकृत बेरोजगार
�यि�लाई एक सय िदनको रोजगारी उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । सुिचकृत भएका �यि�ले एक सय िदनको रोजगार �ा� गरेको दे�खदनै । १० वटा काय��म स�प� गन� सुिचकृत भएका
११८ जना �िमकले रोजगारी �ा� गरेका छन । सुिचकृत भएका �िमकलाई पुरा एक सय िदन बराबरको रोजगार निदएर सुिचकृत नभएका �िमकलाई रोजगार िदइ काय��म स�प� गरेको
दे�ख�छ । काय��मको उ�े�य अनु�प बेरोजगार सूचीमा सुिचकृत भएका स�ब��धत �े�का बेरोजगारलाई रोजगारी िदने तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ करार कम�चारीलाई भ�ाः 

सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७४।१।२५ को प�बाट २०७४।७५ बाट लागु ह�ने गरी करार कम�चारीको सेवा सुिवधाको बारेमा गरेको प�रप�मा उ�े�खत सेवा सुिवधा बाहेक अ�य
सुिवधा िदन नपाउने �यव�था उ�ेख छ । पा�लकाले िविभ� िशष�कबाट तलव भ�ा खाने गरी देहायका पदमा करार कम�चारी भना� ग�र भ�ा भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी िनयम िवप�रत भ�ा
भु�ानी िदएको रकम स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �.

�स न नाम पद भ�ा िशष�क रकम (मा�सक) ज�मा

१ क�न बुढा �याव अ�स�टे�ट �थािनय भ�ा ८०८० ९६९६०

ज�मा
९६९६०।००

९६,९६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ बढी भु�ानीः 

अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार, काया�शाला स�ालन स�ब�धी �यव�था छ । जसअनुसार गाउँपा�लका �त�रय सीप
िवकास ता�लममा क�ा स�ालन वापत � १४०० का दरले भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका ता�लम स�ानल वापत पे�क� फ��यौट तथा भु�ानीमा िन�न �िश�कह�लाइ
िनद�िशका िवपरीत करक�ी गरी रकम भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

गो भौ नं
िमित

काय��म �िश�क को नाम सेशन भु�ानी
िदएको
दर

भु�ानी
िदएको �

बिढ दर तथा सेशन � बढी
भू�ानी
रकम �

काय��म
स�ालन िमित

२८२।
०७९।३।
९

सिवना बोहोराको सहकारी सं�थाह�लाई �मता
अिभवृि� स�ब�धी काय��म संचालन

मन बहादरु शाही
लगायत २ जना

७
िदनको

१०००० ७०००० ४४०० (एक िदनमा ४ शेसन
�ित शेसन १४०० को दर
ह�नुपन�)

२६१८०
(कर
बाहेक)

२०७९ अषाढ
६ दे�ख १२
स�म

१३६।
०७८।९।
८

सिवना वोहोराको वाल िववाह तथा बाल �म
�यूिनकरण अिभयान स�ब�धी ता�लम संचालन

सिवना वोहोरा
लगायत अ�य

१४
सेशन

१५०० २१००० ६ सेशन ७६५०
(कर
बाहेक)

०७८ पुस ४ र
५ गते

१०९।
०७८।८।
२८

सिवना वोहोराको मिहला सश��करण स�ब�धी
ता�लम संचालन

सिवना वोहोरा
लगायत ४ जना

१७
सेशन

१५००
र
१२००

२२८०० ८ शेसन ९८६०
(कर
बाहेक)

०७८ मं�सर
२३ र २४ गते

१०३।
०७८।८।
२७

िव�ालय सुधार योजना िनमाण� काय�शाला गो�ी गोपाल बुढा
लगायत अ�य

१२
सेशन

१५०० १८००० ४ सेशन ५१००
(कर
बाहेक)

०७८ मं�सर
१३ र १४ गते

ज�मा ४८७९०

४८,७९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ २९ २०७८-६-१० बढी िनकासाः 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले एक घर एक
�यवसाय (कृषक समुह पशुपालन समुह �यि�गत पशुपालन �यवसायी अ�तग�तका �यवसायीह�लाई गत आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को भु�ानी िदन बाँक� रकम वापत �.२०९००००।००
काय��म �यवसाय (अ�य तफ� ) १७ जनालाई �.१६९००००।०० गरी ज�मा �.३७८००००।०० भु�ानी िदन बाक�को िववरण काय�पा�लकाले िनण�य गरेको मा पा�लकाले �.३८९५०००।००
भु�ानी िनकासा गरेको छ । गत आ�थ�क वष�को भु�ानी िदन बाँक� रकम काय�पा�लकाको िनण�य भ�दा वढी �यि�लाई भु�ानी गरेको स�ब�धमा सोको पु��ाई कागजात भए पेश गन� अ�यथा
�यसरी िनकासा िदएको �.१९००००।०० असुल ग�र आ�दानी बा�नुपन� �.

१९०,०००

५९ आयकर छुटः 
आयकर ऐन, 2058 को दफा 8७ अनुसार रोजगार दाताबाट अनुसूची १ बमो�जम कर क�ा गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाका िन�न पदा�धकारीह�को बािष�क आयमा ला�े कर िनयमानुसार
क�ी गन� छुट दे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

पदा�धकारीको नाम बािष�क आय क�ा गरेको रकम कर यो�य आय क�ी गरेको पा�र�िमक कर

अ�य� नारा�संह रोकाया ९०००००।०० ५०००००।०० ४०००००।०० ०।०० ८००००।००

उपा�य� अमृता लामा ८०००००।०० ५०००००।०० ३०००००।०० ०।०० ५००००।००

ज�मा १३००००।००

१३०,०००

६० १०४ २०७८-९-११ बढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िच�ीखेरा ट�स पुल
िनमाण� उपभो�ा सिमितको गत आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को भु�ानी िदन बाक� रकम वापत �.५७०९८०।०० भु�ानी गरेको छ । उ� िनमाण� उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदनुपन�
िववरणमा �.५५०५१७।०० उ�ेख भएकोले पा�लकाले उ� िववरण भ�दा विढ �.२०४६३।०० भु�ानी िदएको रकम असुल गरी आ�त�रक कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

२०,४६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ सोझै ख�रदः 

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 �.१० लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन�
सिकने, �.१० लाखभ�दा मा�थ �.२५ लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी �समा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु
िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार �.१००००००।०० को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो ।

गो भौ नं िमित िव�ेता िववरण िवल नं र ख�रद िमित रकम

६९।०७८।।७।१४ सागर हाड�वयर ए�ड स�लाय�स जु�ला फाईवर �सरक ख�रद तथा ढुवानी ११९।२०७८।७।१४ ३४२४०९

७१।०७८।८।२ सागर हाड�वयर ए�ड स�लाय�स जु�ला फाईवर �सरक ख�रद तथा ढुवानी १२१।०७८।७।१५ ३४५१७४

७५।०७८।८।५ सागर हाड�वयर ए�ड स�लाय�स जु�ला फाईवर �सरक ख�रद तथा ढुवानी १२२।०७८।७।१६ ३१२४१०

ज�मा १००००००।००

६२ ख�रद कारवाही अिभलेख: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त छु�ै फाइल खडा गरी रा�नु पन� र उपिनयम(२)बमो�जम फाइलमा
अ�य कागजातका अित�र� स�झौता फाइलको प��का, वोलप� वा पूव�यो�यताको लािग आ�हान ग�रएको सूचना, बोलप�, पूव�यो�यता वा ��ताव आ�हान स�ब�धी कागजात,

��तावदाताह�लाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइ�यूट, बोलप�को मूल�ित, पूव�यो�य भएका बोलप�दाताको यो�यता, मू�यांकन �ितवेदन, सफल वोलप�दातालाई पठाएको �वीकृितको
�ार��भक सूचनाको �ित�लिप, असफल बोलप�दाताह�लाई पठाएको सूचनाको �ित�लिप, ख�रद स�ब�धी �कािशत सूचनाह�, ख�रद स�झौता, �गित �ितवेदन, इ��वाइस र िनरी�ण
�ितवेदन, ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सो स�ब�धी कागजात, मालसामान �ाि�, िनरी�ण र �वीकृित लगायतको कागजात, मू�यांकन �ितवेदन र सोसँग स�ब��धत स�पूण� कागजात
लगायतको िववरण �मव� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ।काया�लयले ख�रदसँग स�ब��धत कागजातह� अलग अलग फाइलमा रा�ने गरेको, लेखापरी�णले माग गरेको ख�रद स�ब�धी स�पूण�
िववरणह� �ा� ह�न नसकेको अव�था छ।अतः िनयमावलीले तोके अनुसार स�पूण� कागजातह� �सल�सलेवार �पमा एउटै फाईलमा राखी प��का समेत तयार गनु�पन� दे�ख�छ। 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क
खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �. १८१५१२१८१ पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद
िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/
गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 41

६४ सोझै ख�रदः 
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 पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा
ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ िन�नानुसार �. ३८११७४३ को सोझै ख�रद गरेको छ।

� स भु�ानी पाउनेको नाम काय� / सा�गी भु�ानी रकम

१ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� कृिष सा�गी ४५९५२५

२ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� कृिष सा�गी ४४०३७४

३ जगद�ुा क��ट�कसन ए�ड स�लायस� �ा �ल �यािवन िव�याउने काम १२१३७५०

४ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� �यािवन जा�ल ख�रद ४५२९९८

५ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� �यािवन जा�ल ख�रद २२७५००

६ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� ज�तापाता र �यािवन ख�रद ४६४५९८

७ सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� ज�तापाता र �यािवन ख�रद ५५२९९८

ज�मा ३८११७४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ न�फाइलर – 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर
िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयबाट देहायका फम�लाई भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

भौ.न. िमित कामको िववरण िनमा�ण �यबसायी पान न�बर िवजक नः र िमित भु�ानी रकम मुअकर रकम

२४।०७८।११।३० खानेपािन संरचना िनमा�ण भ� िनमा�ण सेवा जगद�ुा ४ डो�पा ३०४१५६६४७ ५।०७८।११।२६ ६५६७०३५ ७५५४९९

१०६।०७९।३।२५ खानेपािन संरचना िनमा�ण भ� िनमा�ण सेवा जगद�ुा ४ डो�पा ३०४१५६६४७ ६।०७९।३।२३ ११७४१९९५ १३५०८४९

२७४।०७९।३।२५ थापागाउँ काइगाउ सडक िदनेश िनमा�ण सेवा डो�पा ३०१५७५८२३ ६०।०७९।३।२४ २९००७३० ३३३७१२

२७२।०७९।३।२५ बलासा थुमल�ा बाटो तथा �यटुावर िनमा�ण िदनेश िनमा�ण सेवा डो�पा ३०१५७५८२३ ५९।०७९।३।२४ ४९९९७५५ ५७५१९३

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

३,०१५,२५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ धरौटी क�ी नगरेकोः 
साव�जानीक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद काय�को िवल अलवा िवजकको भु�ानी स�ब�धमा उ�ेख छ । सोही िनयमको उपिनयम (४) मा साव�जािनक िनकायले उपिनयम
(१)बमो�जम भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी वापत रिनङ वा अ�य िवल वा िवजकमा उ�े�खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नपन�छ भ�े उ�ेख छ ।पा�लकाले िन�न अनुसारका िनमा�ण
काय�को रकम भु�ानी गदा� िनयममा भएको �यब�था अनुसारको धरौटी क�ी गरेको पाईएन । यसरी िनयमव�लमा भएको �यब�था िवपरीतको धरौटी क�ी वेगर रकम भु�ानी गरेको �

भौ.न. िमित कामको िववरण िनमा�ण �यबसायी भु�ानी रकम(मु.अ.कर समेत) ५% धरौटी रकम

२४।०७८।११।३० खानेपानी संरचना िनमा�ण (संघ तफ� ) भ� िनमा�ण सेवा जगद�ुा डो�पा ६५६७०३५ २९०५७७

१०६।०७९।३।२५ खानेपानी संरचना िनमा�ण (संघ तफ� ) भ� िनमा�ण सेवा जगद�ुा डो�पा ११७४१९९५ ५१९५५७

२७४।०७९।३।२५ थापागाउँ काइगाउ सडक िनमा�ण (�देश समपुरक) िदनेश िनमा�ण सेवा डो�पा २९००७३० १२८३५१

२७२।०७९।३।२५ बलासा थुमल�ा बाटो तथा �यटुावर िनमा�ण िदनेश िनमा�ण सेवा डो�पा ४९९९७५५ २२१२२८

७१।०७९।३।१२ गाउपा�लका के��जाने सडक (संघ समपुरक) सुवाकोटी िनमा�ण सेवा ४२४५४५१ १८७८५२

२१३।०७९।३।१२ गाउपा�लका के��जाने सडक (संघ समपुरक) सुवाकोटी िनमा�ण सेवा ३७५०००० १६५९२९

१०४।०७९।३।२५ गाउपा�लका के��जाने सडक (संघ समपुरक) सुवाकोटी िनमा�ण सेवा २६७०२२२ ११८१५१

१,६३१,६४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ �रतपूब�कको कर िबजक तथा �ित�लिप िबलः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले �रत पूक� कको
कर वीजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट सामान तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर
पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. िवजकको अव�था भु�ानी रकम मुअकर कर रकम

सशत� चालुको
११६।२०७८।११।२९

सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस� ६०००३६६०३ फोटोकपी िवल ४८२९१७ ५५५५७

२६९।२०७९।३।२५ जगद�ुा इले�ट� ोिन�स �टेशनरी ६०८९९९२६७ िवलमा केरमेट भएको ९०६२६ १०४२६

६५,९८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ कालोसुचीमा रा�ने स�ब�धमाः 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ६३(१) ख मा दफा २७ र ३८ बमो�जम �वीकृतीको लागी छनौट भएको वोलप�दाता ख�रद स�झौता गन� नआएमा दफा ६३(१) अनुसार वोलप�दातालाई िनजको
काय�को ग��भरताको आधारमा साव�जनीक ख�रद अनुगमन काया�लयले एक बष� दे�ख ितन बष� स�म कालो सुिचमा रा�न स�ने उ�ेख छ ।�य�तै साव�जनीक ख�रद िनयमावली २०६४ को
िनयम १४१ (१) मा साव�जिनक िनयकाले ऐनको दफा ६३ बमो�जम कुनै बोलप�दाता क�पिनलाइ कालोसुिचमा रा�नु परेमा �यस स�ब�धी िब�तृत िववरण र कारण खुलाइ सबुद कागजात
सिहत साव�जनीक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई ले�ख पठाउनुपन� उ�ेख छ ।िनयम १४१ (२) मा उपिनयम (१) बमो�जम ले�ख आएमा साव�जनीक ख�रद अनुगमन काया�लयले �य�तो िववरण
जाँचबुझ ग�र िनयमानुसार ख�रद स�झौता गन� नआउनेलाइ कालोसुिचमा रा�ने �कृया पुरा नभए स�मका लागी नयाँ ख�रद कारबािहमा सहभागी ह�न रोक लगाउन स�ने उ�ेख छ । पा�लकाबाट
भएका िन�न िनमा�ण काय�को बोलप�मा समावेश भै बोलप� �वीकृत भएका िनमा�ण �यबसायीह� ख�रद स�झौता गन� नआएको अव�थामा सो स�ब�धी जानकारी साव�जनीक ख�रद अनुगमन
काया�लयलाइ िदएको पाइएन ।�यसरी ख�रद काय�मा सहभागी भै घटी कबोल गन� िनमा�ण �यबसायी नआउदा दो�ो घिटवालाको बोलप� �वीकृत गदा� पा�लकाले थप � १३७८३८३८
(मु.अ.करबाहेक) बढीको स�झौता गनु�परेको र भु�ानी गनु�परेको दे�ख�छ ।�यसरी िनयम अनुसार स�झौता गन� नआउने िनमा�ण �यबसायीको बँैक जमानत जफत गरी आ�दानी बाँधेको भएपनी
आव�यक िववरण सिहत नयाँ ख�रद काय�मा भाग �लन रोक लगाउने र कालोसुिचमा रा�ने कावा�हीका लागी समयमै साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई जानकारी िदने तफ�  पा�लकाले
�यान िदनुपन� दे�खएको छ ।

कामको िववरण घटीवाला फम� कबोल रकम दो�ो घटीवाला फम� कबोल रकम
(�याट बाहेक)

फरक रकम
(�याट बाहेक)

ठे.न. ४।०७८।०७९ वडा न ५,६र७ मा
खानेपानी संरचना िनमा�ण

ब�तेकोटी िनमा�ण सेवा बाँके ८८९३०४८ भ� िनमा�ण सेवा जगद�ुा ४
डो�पा

१६२०२६०३ ७३०९५५५

ठे.न. ८।०७८।०७९ गाउपा�लका के�� जाने
सडक �तरो�ती

राधाकृ�ण िनमा�ण ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा
�ा.�ल. �स�धुपा�चोक

६३३२५१८।
८८

सुवाकोटी िनमा�ण सेवा
जगद�ुा ५ डो�पा

१२८०६८०१।
६७

६४७४२८३

६९ ठे�का स�ब�धी िववरणः 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ ।
पा�लकामा बोलप�को मा�मबाट स�ा�लत ठे�काको िववरण िन�नअअनुसार रहेको छ ।

�
स

ठे�का नं िनमा�ण �यावसाियको
नाम

कामको िववरण ठे�का अंक �याट
समेत

भु�ानी �याट
समेत

शु� गनु�पन�
िमित

स�प� गनु�पन�
िमित

1. JRM/NCB/Work-
1/078-79

सदसंग िनमा�ण सेवा द�लत आवािशय छा�ावास ११३७००५।७८ १२८४८१६। २०७८।०८। २०७८।०८।२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�यव�थापन ५४ २१

2. JRM/NCB/Work-
2/078-79

महादेव िनमा�ण सेवा मिहला �ा�ासा �यव�थापन १७४७४८१।२१ १९७४६५३।
७६

२०७८।०८।
२१

२०७८।०८।२१

3. JRM/NCB/Work-
4/078-79

िदनेश िनमा�ण सेवा थापागाउँ काइगाउँ रोड �तरो�ती २६२५१००।०० २९६६३६३।
००

२०७८।०८।
२१

२०७९।०३।२०

4. JRM/NCB/Work-
3/078-79

भ� िनमा�ण सेवा वडा न�बर ५ र ६ खानेपानी िनमा�ण १६२०२६०४।०० १८३०८९४२।
५२

२०७८।०८।
२१

२०७९।०३।२०

5. JRM/NCB/Work-
6/078-79

सदसंग िनमा�ण सेवा द�लत आवािशय छा�ावास
�यव�थापन

१६१९५२६।९९ १८३००६५।
४९

२०७८।१०।
१५

२०७९।०३।२०

6. JRM/NCB/Work-
6/078-79

महतारा िनमा�ण सेवा थापागाउँ काइगाउँ रोड �तरो�ती २७५३२४०।८८ ३११११६२।
१९

२०७८।१०।
१५

२०७९।०३।२०

7. JRM/NCB/Work-
7/078-79

िदनेश िनमा�ण सेवा बलासा थुमला�ा रोड तथा �यू टावर
िनमा�ण

४४२४५६२।०० ४९९९७५६।
०६

२०७८।१०।
१५

२०७९।०३।२०

8. JRM/NCB/Work-
8/078-79

सुवाकोटी िनमा�ण सेवा गाउँपा�लका रोड �तरो�ती १२८०६८०१।४० १४४७१६८५।
५८

२०७८।१०।
१५

२०७९।०३।२०

७० 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 । पा�लकाले यो बष� िविभ� ६६ वटा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ९१४७५५०० 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�ययको
लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ लागत सहभािगताः 
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता
वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ । 

७२ वढी भु�ानीः 
छाँचु चौरीकोट तटब�ध िनमा�ण वापत छाँचु चौरीकोट तटब�ध िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई काय� स�प� वापत भु�ानी िददाँ उपभो�ाले पेश गरेको िवलमा सागर हाड�वेयर ए�ड स�लायस�बाट
(२*१*१) का �यािवन ३२५ िपस � ३९८२.३ का दरले � १४६२४९९ को �याट िवल राखेकोमा काय�स�प� �ितवेदनमा Assembling of wires creats/ gabion and placing को काम
३०५ जा�लको मा� देखाएकोले उ� बाक� २0 वटा जाली {(२०*३९८२.३) रकम � ९००००} को �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

९०,०००

७३ जलवाय ुप�रवत�न काय��म (LAPA) को आ�दानी खच�ः 

�स न योजनाको नाम अनुदान रकम पा�लकाको अशं काय� स�प� �ितवेदन अनुसार कूल काम

१ थापागाउँ माझगाउँ कृिष पलट घेराबार िनमा�ण ३६१०००० ३३३००० ५०४७८९६

२ छाँचु चौरीकोट तटब�धन िनमा�ण ३६१०००० ३३४००० ४२६५४३७

३ �याकोट गैरीगाउँ कृिषयो�य �लट िव�तार तथा �तरो�ती ३६१०००० ३३३००० ४३३९६३२

पा�लकाले भु�ानी िदनुपन� रकम यस वष� भु�ानी नगरी भु�ानी िदन बाँक� राखेको छ ।

७४ उपभो�ा सिमितलाई ओभरहेड – 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) वमो�जम उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� मू�य अिभकृि� कर, ओभरहेड, क�टे�जे�सी तथा जनसहभािगता रकम घटाई वाँक� रकम
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सशत� पँूजीगतको ५९।२०७९।३।५ बाट चौरीकोट छाँचु सडक �तर उ�ती िनमा�ण वापत उपभो�ा समीितलाई काय� स�प� �ितवेदनमा packing and

filling gabion boxes (2*1*1) वापत रकम भु�ानी िददाँ उपभोतालाई िदइने दर � ७७२९.५० ह�नुपन�मा १५ �ितशत ओभरहेड जोडी � ८८८८.९२ को दर राखी रकम भु�ानी गरेको छ ।
उ� २४० घन िमटर कामको � ७७२९.५० का दरले � १८५५०८० भु�ानी िदनुपन�मा � ८८८८.९२ को दर रा�ख � २१३३३४१ भु�ानी िदइ � २७८२६१ रकम वढी भु�ानी िदएकोले
उ� रकम उपभो�ाबाट असुल गनु�पन� �

२७८,२६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ पा�लकाको बजेटबाट सहकारी भवन िनमा�णः 

२३३।०७९।३।२२ बाट पा�लकाले यस आ ब को बजेटमा न��दना िहमाली सहकारी सं�थाको भवन िनमा�णका लागी � २५ लाख छु�ाएकोमा � २३७५००० खच� लेखेको छ ।उ� भवन
िनमा�ण गदा� िनमा�ण ह�न लागेको भवनको ज�गा उ� सहकारीकै नाममा भएको कुनै �माण पेश भएको छैन । यसरी पा�लकाले उ� सहकारीको लािग भवन िनमा�ण ग�र िदनुको आधार तथा उ�
ज�गा सहकारीकै नाममा भएको कागजात �माण पेश गनु�पन� �

२,३७५,०००

७६ उपभो�ा समूहले िनयमको पालना नगरेको : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उप िनयम ६ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ �ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�यांकन िवल भपा�इ र खच� �मािणत गन�
अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराइ स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� उ�ेख छ ।मु�यम��ी रोजगार काय��म वापत चु�चे घ�ेखोला लघुिव�
आयोजना िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई रकम भु�ानी गदा� � ३५४४५३० को साम�ी एउटै िव�ेेताबाट सोझै ख�रद गरेको छ । उपभो�ा समुह माफ� त भएका काय�ह� साव�जिनक ख�रद ऐन
िनयम अनुसार ह�नु पन�मा सो बमो�जम भए गरेको पाइएन । अत: �ज�मेवार काया�लय �मुखले �यस �कारका काय�को िनय��ण गन� तफ�  �यानाकष�ण ह�नु पन� दे�खयो ।

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

७८ लाभ�ाहीको नाम निवकरण : 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ मा सामा�जक सुर�ा �ा� ग�ररहेका सव ै �कारका लाभ�ािहले अगामी आ�थ�क बष�मा भ�ा �लनका लािग तोिकएको ढाँचामा सो
काय�िव�धको दफा ५(१) मा उ�े�खत समयाबधी िभ� स�ब�धीत गाँउपा�लकामा दरखा�त िदनुपन� �यव�था छ।सो काय�िव�धको उपदफा २ मा यसरी निवकरण नगन� लाभ�ािहले पिछ�ो आवमा
भ�ा नपाउने उ�ेख गरेकोमा यस पा�लकाले सोको प�रपालना गरेको पाइएन ।काय�िव�धको पालना गन�तफ�  काय�लयले �यान िदनुपद�छ।
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७९ �ितवेदन पेश गनु�पन� : 
सामा�जक सुर�ा भ�ा रकमको गत वष�को र यस वष�को तुलना�मक गन� र सामा�जक सूर�ा भ�ा िवरतण काय�िव�ध २०७७ अनुसार लाभ�ाही अिभलेख अ�याव�धक गरे सामा�जक सुर�ा
िनयमावली २०७७ को िनयम २९(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार
गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�छ । गाँउपा�लकाले िनयमको पालना गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८० िववरण पठाउनु पन� : 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ अनुसूची ८ को शत� ६ अनुसार गाउँपा�लका र नगरपा�लका बाट �ा� रकम लाभ�ाहीको खातामा ब�कले १५ िदनिभ� ज�मा गरी ��येक
खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण सिहतको (Reverse Feed) िववरण पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा गाँउपा�लकामा उ� शत�अनुसार वकैवाट चौमा�सक �पमा ज�मा भएको िववरण
�ा� भएको दे�खएन।काय�िव�धको पालनामा �यान िदनुपद�छ ।

८१ सामा�जक सुर�ा: 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा
स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने
�यव�था गरेको छ । पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा ३ वटै चौमा�सकमा �. ९४९७०२८ रकम बैिकङ �णाली माफ� त लाभ�ाहीको बैक खातामा िवतरण गरेको दे�खयो । मृ�य ुभएमा, बसाई
सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाच उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा अयो�य �यि�ले भ�ा
�ा� गरेको �मािणत भएको अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेख क�ा गनु�पद�छ ।

८२ बे�जू लगत तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य
अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार 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)

३००४०
८७०८

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�ज ुदफा
नं.

वे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण
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