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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : लुङ�ी गाउँपा�लका, रो�पा , लु��ी गाउँपा�लका , रो�पा

काया�लय �मुख dharma raj bhuda २०७९-५-९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख nimraj subedi २०७९-६-९

बे�जु रकम २२,५७०,५००

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 45

गत बष�को �ज�मेवारी ३७,५०,१७१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २८,२७,२७,००० चालु खच� २२,२४,४०,५२९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६३,३२,००० पँूजीगत खच� ८,८१,९१,०६७

राज�व बाँडफाँट ८,९५,१९,२२० िव�ीय/अ�य �यव�था १६,१६,३६,२६१

आ�त�रक आय ४१,०५,८४६

अ�य आय १४,९८,०५,६७७

कुल आय ५६,२४,८९,७४३ कुल खच� ४७,२२,६७,८५७

बाँक� मौ�दात ८,५५,३९,६९१
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१ �थानीय संिचत कोष 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस पा�लकाले �वि�य ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा सहयता, 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�नबमोिजम रहेको छ।पा�लकाबाट
भएको स�पूण� आ�थ�क कारोबार स�ु �णाल�को म.ले.प.फा.नं.२७२ मा समावेश नभएको भ�न पा�लकाले ए�ककृत आय-�यय पेश गरेकोले सो�ह अनसुार लेखापर��ण ग�रएको
छ ।सवै कारोवार म.ले.प.फा. २७२ मा राखी पेश गन� �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�
�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� 37501717.8 १ चाल ुखच� 222440529 222440529
क) नगद २ पूँजीगतखच� 88191067.7 88191067.7
ख)ब�क 37501717.8 ३ शसत� तथा �वशेष अनुदान

�फता�
48568894.7 48568894.7

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 93625066.27 �वषयगत �नकाय बाट �ा�
खच�

112304605 112304605

क) आ�त�रकराज�व 4105846.2 �व�वध कोषखाता खच� 0 0
ख) राज�व बाँडफाँड 89519220.07 ग) अ�यभ�ुानी
ग) अ�य आय 0 ४ लगानी

३ �व�ीय ह�ता�तरणसंघ 282727000 ऋण लगानी
क) �व�ीयसमानीकरण अनुदान 90600000 शेयर लगानी
ख) सशत�अनुदान 192127000 �कोप कोषतफ� को खच� 123262 123262
ग) समपूरकअनुदान 0.00 ५ धरौट��फता� 639500 639500
घ) �वशेषअनुदान 0 ६ जन�मदान�फता�

४ �देश सरकारबाट�ा� अनुदान 36332000 ७ कोष �फता�
क) �व�ीयसमानीकरण अनुदान 4288000 ८ मौ�दात ८२८६१८३६
ख) सशत�अनुदान 8544000 क) ब�कमौ�दात ८२८६१८३६
ग) समपरुकअनुदान 15000000 ख) नगदमौ�दात
घ) �वशेषअनुदान 8500000 ९ कोष खाताको मौ�दात 1483391 1483391

५ अ�तर�थानीय तहबाट �ा� १० धरौट� मौ�दात 1194464 1194464
(घ) �व�वध खच� खाताको आय 0 0

७ �व�भ�कोषतफ� को आय (�व�वध कोष) 1483391 1483391 अ�य �व�वध �थानीय पूवा�धार 0 0
८ �थानीय�कोप कोष आय 432170 432170
९ �वषयगत �नकायबाट �ा� 112304605 112304605
१० धरौट� आय 1833964 1833964
१२ अ�य �व�वध�थानीय पूवा�धार 0 0

ज�मा 566239914.1 566239914.1 ज�मा ५५७८०७५४९.४ ५५७८०७५४९.४
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काया�लयले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणमा ज�मा आय � ५६६२३९९१४.१ देखाएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यमा � ८२८६१८३६ मौ�दात भइ ज�मा � ५५७८०७५४९.४ खच� देखाएको छ ।
पा�लकाले ज�मा आयको तुलनामा � ८४३२३६४.७ कम खच� देखाएको छ । पा�लकाले आय र �ययमा फरक परेको रकम एिकन ग�र िहसाव िमलान गनु�पद�छ ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस ल�ु�ी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका
काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� ल�ु�ी गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७
वडा, ३८ सभा सद�य, १३५.२३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २३६३१ जनसं�या रहेको छ ।

३ लेखाप�र�ण
लेखापर��णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जोिखम �व�लेषण, लेखापर��ण नी�त, मानद�ड, �यव�थापन ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण माग�दश�न, �यवसा�यक
लेखापर��णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापर��ण योजना, काय��म र लेखापर��णको �व�ध अनसुार लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��णको �न�कष� स�हत ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको श�ुताको िज�मेवार� �यव�थापन प�को रहेको छ ।
उ� आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� देिखएका �यहोराह� उपर �म�त २०७९।६।५ मा �यव�थापनसँग छलफल गर� कायम भएका �यहोराह� �न�न अनसुार छन् :

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा अि�म करक�ी � १८५२१, पा�पु�तक वढी िनकासा � ११२८३, छा�वृ�� वढी � ३२००, दोहोरो भ�ा � २१६३३८ ग�र ज�मा
�.२४९३४२ दा�खला भयो ।

५ िव�ीय िववरण
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५.१ िव�ीय िववरणः �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 �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो
आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषबाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।स��त कोषको कारोवारको
लेखा अ�याव�धक गरी कारोवारलाई पारदश� बनाउन आव�यक दे�ख�छ ।
• �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. ३४४४१२२३.०६ ले फरक दे�खएको छ ।गाँउपा�लकाले ब�क समायोजन िहसाब तयार नगरेको
र चेक सा�न वाँक� रहेकोले िहसाब फरक परेको कारण पेश गरेको छ ।
• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट शीष�कगत ब�क नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार ब�क मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा
�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको अव�था छ ।
• स��त कोष र अ�य खच� शीष�कह�को बै� नगदी िकताब काया�लय �मुख तथा लेखा �मुखबाट �मािणत गन� गरेको छैन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा काया�लयले �थानीय स��त कोषमा भएको आय�ययको चौमा�सक शीष�गत िववरण तयार गरी संघीय अथ�
म��ालय, �देश अथ� म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले यो वष� स��त कोषको चौमा�सक िहसाव
तालुक िनकायमा पठाएको दे�खएन। तहगत अनुगमन �यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून बमो�जमका िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ।
• काया�लयमा िविवध कोष र धरौटी िहसाब रहेकोमा सोको आ�दानी, खच�, मौ�दातको िववरण दे�खने गरी आय-�यय िववरण तयार नगरेकोले आ�दानी, खच� र मौ�दात
यक�न गन� सिकएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार गरी लेखापरी�णमा पेश भएन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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५.२ बैक िहसाब िमलान नगरेको– �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको
�सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएको � ३४४४१२२३.०६को ब�क
िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ संिचत कोष २७३४९२६६.८४ ६३८६८०४४.०२ ३६५१८७७७.१८

२ पँूजीगत खाता १३६६०५२७.३९ १०५५९०८६.४९ (३१०१४४०.९)

३ धरौटी खाता २६४४९८ ११९४४६४ ९२९९६६

४ चालू खाता ९५५७४५३.७८ ८५८१७६४.५६ (९७५६८९.२२)

ज�मा ३४४४१२२३.०६

६ आ�त�रक िनय��ण

६.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाइएन। यस
स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
• �थानीय सरकारसंचालनऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाइएन ।
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• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन।
• 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 पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा,ता�लम,गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाइयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
• साना तथा ठूलासबै िनमा�ण काय�को नापी िकताब क��यूटरबाट तयार ग�रएको लुजिशटमा भरी भु�ानीको लेखासाथ रा�ने गरेको छ । कितपय िनमा�ण काय�लाई थप
िनर�तरता िदन वा अ�य कारणले पिछ पिन पुनरावलोकन गन� पन� भएकोले आव�यक परेको समयमा उपल�ध ह�न स�ने गरी सं�थागत �मृितको लािग िड�जटलाईज गरी वा
अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ ।
• कितपय सडक तथा कुलो÷नहर िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं.उ�ेख गन� नगरेबाट एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र िनमा�ण�थलको अनुगमन
िनरी�णमा ि�िवधा ह�ने भएकोले जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय� गनु�पद�छ ।
• जुनसुकै िनमा�णकाय�, मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िनमा�ण तथा सेवा स�ब�धी
काय�को लागत अनुमान तयार गरेको भए तापिन लागत अनुमान वेगर फिन�चर, काया�लय सामान, क��यूटर आिद ख�रद गरेको दे�ख�छ ।
• मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ िटिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद बील भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने
छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७र ८ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
• �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 पाइएन ।
• 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 पाइएन ।
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• 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 पाइएन।
• वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको ।
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ३६ जनाको दरब�दी रहेकोमा पुरै पदपूित� भएको
पाइयो । • सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन�
अनुगमन संय�� तय गरेको पाइएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले २०७८।७९ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसूची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िव�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोक� मू�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाइएन ।
• काया�लयले साव�जिनक स�प��को अिभलेख राखेको दे�खएन ।
• कितपय योजनाह�मा इि�मेट तयार गरेको, �वीकृत गरेको, नापी मू�याकन गरेको, जाँच गरेको, �वीकृत गरेको, ठे�का बील र काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको,
�वीकृत गरेको िमित उ�ेख गरेको पाइएन ।
• काया�लयले सवारी लगबुक तयार गरी राखेको छैन,

• पा�लकाबाट स�ा�लत सव ैकाय��मको िनयिमत अनुगमन मू�या�न गरी सोको �ितवेदन तयार गन� गरेको छैन ।
• समय अभाव र भौगो�लक अव�थाका कारण पा�लका �ारा स�ा�लत िवकास िनमा�ण स�व�धी योजनाह�को �थलगत अवलोकन नग�रएकोले काया��वयन भएका
योजनाको वा�तिवक अव�थाको स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा
समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा
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• पा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस
पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ�
�यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६.२ बे�जु अिभलेख: म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम गाउँपा�लका
तथा नगरपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको
अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । पे�क� तथा बे�जुको एिककृत िववरण तयार गनु�पद�छ ।

६.३ �मण खच� : लु��बनी �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 एक�कृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको
समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो ।
�यसैले तोिकएको कानूनी �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 ।

७ बजेट तथा काय��म
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७.१ 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 उप�मुख �ी िदल कुमारी गु�ङले िमित २०७७।३।१० गते �. ५४ करोड ५७ लाख ७१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२२ गते
पा�रत भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको
समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७.२ 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
�ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फागुन मिहनािभ� स�प� गरी स�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 �शासक�य अ�धकृतले चैत १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा
सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन� कानूनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी
बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

७.३ 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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७.४ �ोत अनुमान सिमित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण सिमित रहने र सिमितले ऐन बमो�जम आयको
��ेपण गरी बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गन� लगायतका काय� गन� �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ। ऐन बमो�जम
�ोत अनुमान सिमितको बैठक बसी आयको ��ेपण, बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गरको दे�खएन। ऐनको पालना ह�नुपद�छ।

७.५ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम
चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक 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 असारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँूजीगत बािष�क �. ८ करोड ८१ लाख ९१ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा खच� नभएको अथा�त ० �ितशत,

दो�ो चौमा�सकमा �. ७५ लाख ४६ हजार, अथा�त ८.५६ �ितशत, ते�ो चौमा�सकमा �. ८ करोड ६ लाख ४५ हजार अथा�त ९१.४४ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ
। यसरी नै असार मिहनामा मा� �. ५ करोड ९८ लाख ४२ हजार अथा�त ६७.८५ �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच�
�यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।
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७.६ �े�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 ।

मु�य�े� वािष�क बजेट खच�रकम कुलखच�म�ये�ितशत

आ�थ�क िवकास ३९२०६५०० २०२२७८३३ ६.५१

सामा�जक �े� २४११२६७३३ १९२२५७२९६ ६१.८९

पूवा�धार िवकास �े� ६८१६७२६७ ३८१६९०५७ १२.२९

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन १७५४००० १७३७९४७ ०.५६

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� ८७९४४५०० ५८२३९४६२ १८.७५

ज�मा ४३८१९९००० ३१०६३१५९६ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी ६१.८९ �ितशत र सबै भ�दा घटी िव�ीय �यव�थापन र सुशासन �े�मा
०.५६ �ितशतबजेट िविनयोजन गरेको छ । 
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७.७ खच� िब�लेषणः पा�लकाले यस वष� कुल आ�त�रक आयबाट �. ४१ लाख ५ हजार, गत वष�को मौ�दात �. ३ करोड ७५ लाख १ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट
�. ५२ करोड ४६ लाख ३४ हजार समेत �. ५६ करोड ६२ लाख ४० हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. २२ करोड २४ लाख ४० हजार र पँूजीगत तफ�  �. ८
करोड ८१ लाख ९१ समेत �. ४८ करोड ३३ लाख ७८ हजार खच� भएको छ। खच� म�ये आ�त�रक आयको मा� िह�सा ०.८४ �ितशत रहेको छ । यस वष� पदा�धकारी
सुिबधामा �. ६२ लाख १ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ६६.२० �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको
रकमबाट ७१.६० �ितशत चालु र २८.३९ �ितशतमा� पँूजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाले िवकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यून खच� गरी
�शासिनक काय�मा बढी खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�णमा प�रचालन
ग�रनुपद�छ ।

८ ल�य �गित

८.१ ल�य �गित : काया�लयले �ैमा�सक र वािष�क �तरको�गित ि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 �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा वािष�क �गित तयार नगन� पदा�धकारीला◌�इ
�ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।
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८.२ योजना छनोट 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 छनोट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत वािष�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 लाखभ�दा बढीको ज�मा

३३ ६८ ९० २२ टे�डर माफ� त २१३

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. एक लाख दे�ख १० लाखस�मका ज�मा २१३ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ३३ वटा
योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु
�कृितका 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 । 

९ कानून र स�ालन ��थित

९.१ कानुन िनमा�णः �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 १४ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ५ वटा ऐन, ४ वटा िनद�िशका, १३ वटा काय�िव�ध, २ वटा मापद�ड र १
वटा न�स लगायत २५ वटा कानून िनमा�ण गरी राजप�मा �काशन गरेको छ ।

९.२ �याियक सिमितः �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 । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गतवष� फ��य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ४ र यो वष� थप भएको ३ गरी कुल ७ दता� भएकोमा ३ फ��य�ट नभई ४ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः �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 ३७ जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म २५ जना पद�पूित� भएकोमा १२ जनामा लेखा
�मुख, अ�धकृत छौठौ, आ�त�रक लेखाप�र�ण ज�ता �मुख पद खा�ल रहेको पाइयो । �र� पदह� पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१०.२ 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।
पा�लकाले िविभ� पदमा ४१ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१,५७,८९,९४०.0 खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर�हरी, सवारीचालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे र
सरसफाई स�ब��ध पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने र सो बाहेक अ�य पदमा करारबाट पदपूित� गन� नसिकने �यव�था गरेको छ।�थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद
बाहेक पा�लकामा दरब�दी रहेको िविभ� पदमा पदपूत�का लािग लु��बनी �देश लोक सेवा आयोगमा �र� पदपूत�को माग फारम पेश गरेको र पा�लकामा दरब�दी नरहेको
िविभ� पद हे.अ.,अ.न.मी.,अ.हे.व.ज�ता सेवामा िनयिु� गरी वष� �.६९८५७२० खच� लेखेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

६,९८५,७२०

१०.३ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको 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 अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
�य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई
खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । यस आ�थ�क वष�मा पा�लकाले
िविभ� १९ जना कम�चारीह� �.३०९९८० भू�ानी गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

११ स�प�� उपयोग र संर�ण
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११.१ स�प�� ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार
मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर,

�यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी
मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक
गनु�पद�छ ।

११.२ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या�
संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार
अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था 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� भूिमका 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 यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।
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११.३ मालसामानको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत
�ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा सिमितले िनरी�ण वा
परी�ण गरी सकेपिछ �वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम,

�ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा दे�खएका उ�ेखनीय �यहोरा िन�नानुसार छन्ः
- काया�लयमा मालसामान �ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची
सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी सत� पुरा गरे नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन । तसथ� मालसामानको
�कृितअनुसार तुलना�मक ता�लका वा परी�ण सूची (check list) सिहतको �ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ ।
- मालसामान ख�रद गरी स�ब��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी गरेकोमा िनरी�ण÷परी�ण गन� गठन ग�रएको बोड�ले तयार गन�गरेको खोलुवा फाराम समेत न�लई भु�ानी
गरेको छ ।

११.४ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी
सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं
संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।
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११.५ स�प�� �यव�थापन र सुर�ाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ मा काया�लय �मुखले लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको
स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको मौजुदा अव�थाको बारेमा वष�मा एक पटक आफै वा मालसामान �ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा क�तीमा तीन
सद�यीय सिमित गठन गरी सो सिमितबाट िनरी�ण गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा स�प�� तथा �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
य�तो �ितवेदनमा मम�त स�भार, संर�ण तथा �ललाम िब�� गनु�पन� स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण तयार गरी �ितवेदन गनु�पद�छ । काया�लयले मम�त संभार,

संर�ण तथा �ललाम िब�� गनु�पन� स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको छु�ै िववरण संल� गरी �ितवेदन तयार गरेको छैन । तसथ�, िनयमावली बमो�जम �ज�सी �ितवेदन
तयार गनु�पद�छ ।
�यसैगरी, �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान �ललाम गनु� पन�मा गरेको दे�खएन, म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन
लगबुक राखेको दे�खएन, म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको दे�खएन । �य�तै �थानीय तह िभ�का सरकारी,
एलानी तथा �ित ज�गाको अिभलेख अ�ाव�धक तथा एक�कृत नगरेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश म.ले.प.फारम नं
४१४ �वीकृत गराई र मम�त अिभलेख म.ले.प.फारम नं ४१५ मम�त गनु�पद�छ । तसथ�, पा�लकाले कानूनले तोकेबमो�जम सवारी साधन स� चालन लगबुक तथा सवारी
साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख रा� नुपद�छ ।,

११.६ सवारी साधन ख�रदः अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण स�व�धी िनद�िशका २०७४ को िनद�शन नं.

५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� पाइने �यव�था छ ।
सरकारी िनकायले सवारी साधन ख�रद गदा� सरकारी न�वर �लेटमा प�रवत�न गनु�पद�छ । पा�लकाले यस वष� � ५७६९०० को प�सर २५० �स �स को मोटरसाइकल
ख�रद ग�र िनजी सवारी नं�वर �लेटमा चलाएकोले सरकारी नं�वर �लेटमा नामसारी गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

१२ 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 । खच� नभई बाँक� रहेको रकम संघीयको सरकारको �. 33951859 र �देश सरकारको �.१४६१७०३५ समेत
ज�मा �.४८५६८८९४ िफता� गरेको छ ।

१३ आ�थ�क सहायता तथा िविवध खच�
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१३.१ खच�मा िमत��यता कायम गनु�पन� – �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 खच� गनु�पन� �यव�था छ ।यसै गरी खच� ले�दा आव�यकता र औिच�यका आधारमा आव�यक �माण कागजात सिहत िमत�ययी तवरले गनु� पद�छ । तर
पा�लकाले यस वष� िन�न बमो�जम खच� लेखेको देहाय बमो�जम पाईयो ।

खच� तफ� बािष�क खच� रकम

ई�धन खच� १४५४२०४

िविवध खच� ८९०४९०

अनुगमन खच� १४६००६२

�मण खच� १२३०७४७

बैठक भ�ा १७४०००

• मम�त अिभलेख खाता नराखेको कारण कुन सवारी साधनको मम�त खच� के कित भएको हो अव�था यिकन गन� सिकएन ।
• िन��चत उदे�य सिहत िबशेष प�र��थितमा मा� कानुन �ारा गिठत सिमतीको बैठकमा मा� बैठक खच� ले�न पाईने �यव�था िवप�रत काया�लयका पदा�धकारी
कम�चारीह�लाई काया�लयकै िनयिमत काय� स�ब�धमा भएका बैठकको भता िदएको पाईयो ।
• िविवध खच�को �योजन नखुलेको आव�यकता आंकलन नगरी खच� गरेको तथा �यान िवल राखी एउटै पाट�वाट पटक पटक गरी �समा भ�दा बढी ख�रद ग�र भु�ानी
गरेको पाईयो ।
य�ता खच�ह�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

१३.२ 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� �. ४१०५८४६.२।-आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छ । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१४ ख�रद �यव�थापन

१४.१ ठे�काको िववरण– िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखांकनका लािग �योग ग�रने ठे�का स�ब�धी गो�वरा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) अिभलेख रा�खएमा कुल गनु�पन�,
हालस�म भएको कामको प�रमाण र मू�य स�जलै जानकारी ह�ने, काय� स�पादन जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको ब�क �यारे�टीको अव�था, काम स�प� गनु�पन� िमित,

भे�रएसन आिदको जानकारी ह�ने ह��छ । काया�लयले उ� �योजनका लािग अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः �वीकृत ढाँचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी अ�ाव�धक
बनाई रा�नुपद�छ ।

१४.२ ख�रद काय�मा �ित�पधा�को ��थितः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ कोदफा ६९(१) तथा िनयमावली, २०६४ को िनयम १४६(२) मा बोलप�मा पया�� �ित�पधा� गराउन
िव�ुतीय स�ार मा�यम (e-Bidding)बाट बोलप� आ�ान गन� सिकने �यव�था रहेकोछ ।साथै सोही ऐनको दफा २६(६) बमो�जम कुनै बोलप�दाताले आपसमा िमलेमतो
गरी बोलप� दा�खला गरेको ह�न स�ने स�भावना तफ�  समेत म�यनजर गद� िमलेमतो भएको पुि� भएमा र� ह�ने ऐनको �ावधान रहेको छ ।काया�लयले यस वष� स�झौता
भएका ठे�का स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले यस स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

१४.३ वािष�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 वािष�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 �. ८ करोड ८१ लाख ९१ हजार 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 वािष�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 ।

१५ राज�व �यव�थापन
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१५.१ राज�व दा�खलाः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ ।पा�लकाबाट आ�दानी र मालपोत र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा
सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अिघ�ो आ.व.को के कित आ�दानी र मालपोत र�सद बािकँ छन एिकन गन� सिकएन । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद
छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । पा�लकाले यस वष� वडा काया�लय र पा�लकाले संकलन गरेको �.१६४१११२ आ�तरीक आय दा�खला गरेको िववरण पेश गरेको छ ।
पा�लकामा संचा�लत ए�वुले�सको आ�दानी लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले एिकन ह�न सिकएन । काया�लयले ए�वुले�सको आ�दानी एिकन ग�र राज�व दा�खला
गनु�पद�छ । काया�लयबाट सव ै वडाह�मा �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गद� राज�व �यव�थापन �णाली लाई �यव��थत गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

१५.२ राज�व दा�खला जरीवाना - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा
काया�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश �ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश �ितशत का दरले
ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने �यव�था छ । वडाले राज�व वापत असु�ल रकम समयमा दा�खला नगरेकोमा १० �ितशत ज�रवाना समेत असुल ह�नुपन�मा भएको
दे�खएन ।पा�लकाले असुली रकमको दा�खला िमित एिकन गरी िनयमानुसार ला�े ज�रवाना लगाउनु पद�छ ।

१६ िश�ा तफ�

१६.१ सामुदायीक िव�ालयको गुण�तर - �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार स�ब��धत �थानीय िनकाय सामुदायीक िव�ालयह�को शैि�क
गुण�तर ��थतीको िनयिमत अनुगमन गरी एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के��मा पठाउने र सोको काया��यन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन�
�यव�था छ । पा�लकाले आ. व. २०७८।७९ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको �ितबेदन काया�लयसंग दे�खएन । पा�लकाले आ�नो अ�तग�तका
िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।
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१६.२ 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
�.७२ लाख ५ हजार ७ सय २४ तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो ।दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� त नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गरी अनुदान िदने
�यव�था ह�नु पद�छ ।

१६.३ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र –अ�धकार �ा� त अ�धकारीले आ�दानी खच� ठीक र िव� वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ� ने कुरामा सुनु��चत
ह�नुपद�छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खुलाई दोहोरो भु�ानी नह�ने गरी अिभलेख रा�ने नगरेकोले दोहोरो
भु�ानी ह�न स�ने अव�थाको िनय��ण गन� भरपद� आ�त�रक िनय��ण �णाली अवल�वन गरेको पाइएन । तोिकएको ढाँचामा िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र रा�नु पद�छ ।

१७ आ�त�रक लेखापरी�ण

१७.१ आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर यस गाँउपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
�भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१७.२ 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 गाँउपा�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 ।
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१८ धरौटी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�दािय�व िनयमावली, २०७४ को िनयम ६४ अनुसार काया�लयले आ�नो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा ज�मा गरेको धरौटी
रकमको गो�वारा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता अ�ाव�धक ग�र रा� नु पन� तथा उपिनयम २ मा काया�लयले धरौटीको लेखा अ�ाव�धक राखी एक आ�थ�क वष�मा
वाँक� रहेको धरौटी अक� आ�थ�क वष�को लािग �ज�मेवारी सानु� पन�छ । �यसरी �ज�मेवारी सादा� ��येक वष� धरौटी रकमको छु�ै बै� नगदी िकताव समेत रा�ख कुन काम
वापत धरौटी ज�मा ह�न आएको हो सो �यहोरा समेत खुलाई सानु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले धरौटी खाता अ�ाव�धक ग�र रा� नुपन�मा सो नगरेको पाइयो । धरौटी खाता
अ�ाव�धक ग�र सदर�याहार गनु�पन� नामनामेसी समेत रा� नुपद�छ ।

१९ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (१) अनुसार पे�क� फ�य�ट ह�नुपद�छ ।काया�लयबाट देहायको िनमा�ण �यवसायीला◌�इ
िदएको मोिबलाईजेशन पे�क� तोिकएको समयमा फछ् य�ट ह�नुपद�छ ।

भौ नं । िमित नाम �योजन रकम

६८-२०७९।२।५ �वग��ारी माडी क��ट��सन �ा.�ल. �योित आ.िब. भवन िनमा�ण वडा नं. ५ ४४००००

७४-२०७९।२।९ दे िवशेष तारा िनमा�ण सेवा समपुरक योजना ४३००००

९२-२०७९।२।१४ दशौदी िनमा�ण सेवा ऐपे यवुाबष� आ.िब. भवन थप िनमा�ण १३३०००

१००३०००

२० संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म
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२०.१ छा�वृ�� िवतरण : िव�ालयह�को वािष�क काय��म अनुसार आधारभुत तह र मा�यिमक तहका छा�ा छा�वृ�� र द�लत छा�वृ�� काय��म अ�तग�त पा�लकाले ३२ वटा
िव�ालयह�लाई रकम िनकाशा िदएको छ । काया�लयले ३२ वटा िव�ालयह�लाइ छा�वृ�� िवतरणको लािग गो.भौ.न. १०८…०७९।१।१७ मा � १६८०८००।…
िनकासा गरेको छ । काया�लयले छा�वृ�� रकम लाभा��वत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरे नगरेको तथा उ� छा�वृ��बाट शैि�क ि�याकलापमा परेको �भावको अनुगमन
मू�या�नको �ितवेदन तयार गरी छा�ावृ��को िवतरणमा पारदिश�ता एवं �भावकारीता �याउनु पद�छ ।१० िव�ालयको छा�वृ�� भरपाइ प�र�ण गदा� गौरी शंकर मा िव को
भरपाइ � ११६४०० भएकोमा िनकासा � १२१६०० भएकोले � ५२०० वढी िनकासा भएको असुल गनु�पन� �

५,२००

२०.२ िदवा खाजा रकम: काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व.२०७८।७९) को ि�याकलाप नं. २.७.११.१ मा �थानीय तहले िव�ाथ�का लािग िदवा खाजा काय��म
काया��वयन गदा� िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५ का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार मानेर वष�मा १८० िदनका लािग
अनुदान िदने �यव�था छ । �यसै �थानीय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका (परी�ामा सामेल भएको िदनसमेत) को
�ित�लपी िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट �मािणत गराइ �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात मा� अनुदान िदने �यव�था छ ।
काया�लयले १२४…३।८ र २२३…३।२४ मा िदवा खाजाका लािग ३२ िव�ालयलाइ � ११४०१७२० िनकासा िदएको छ । िदवा खाजामा ह�नुपन� आव�यक मा�ा,
�व�छता र पोषण त�वका स�ब�धमा गाउँपा�लकाले अनुगमन तथा िदवा खाजाको गुण�तर मापन गरी अनुगमन मू�या�नको �ितवेदन तयार गरी िदवा खाजा रकम
िनकासा गनु�पद�छ ।
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२०.३ मौ�दातः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली¸ २०७७ िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पुि� गन� बील भरपाई
कागजात र �माण संल� रा� नु पन� उ�ेख छ ।काया�लयले िन�न साम�ी लेखापरी�णको �मस�म पिन िवतरण नगरी मौ�दात रहेकोले िवतरण गरी भरपाइ पेश गनु�पन� �.

� स सामान प�रमाण रकम

१ �यािनटरी �याड २२१५० १११३८१२

२ वकै��पक िश�ा पु�तक क�ा १¸२ र ३ ३३२५ ४९९७१४

३ �याग ४९ १८५४८९

१७९९०१५

१,७९९,०१५

२०.४ िन:शु�क पा�पु�तक: काया�लयले िन:शु�क पा�पु�तक ख�रदको लािग िविभ� िव�ालयलाई गो.भौ.नं. बाट �. ४९८३६१७ अनुदान िनकासा ग�रएको छ । साव�जिनक
िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�लाई उपल�ध गराए नगराएको, िव�ालयले �योग गन� पा�साम�ी पा��म
िवकास के��को �वीकृत सूिच म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ ।नमुना परी�णबाट १० िव�ालयको पा�पु�तक ख�रदको परी�ण गदा�
यवुा वष� आ िव मा IEMIS भ�दा वढी पु�तक ख�रद गरेको दे�खएकोले वढी � ३०२० दे�खएकोले अ�य िव�ालयमा पिन कम ख�रद ह�ने स�ने भएकोले पा�लकाले एिकन
गरी असुलउपर गनु�पन� �

३,०२०
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२०.५ िश�क सहयोग अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप २.७.१३.४० मा मा�यिमक तहको क�ा ९ र १० का लािग कुनै पिन दरब�दी वा
राहत अनुदान नभएका शु�य दरब�दी र १ मा� दरव�दी वा राहत अनुदान भएका गिणत अ�ेजी र िव�ान िवषय िश�क �यव�थापनका लािग िश�क �सकाइ अनुदान
�यव�थानमा बजेटको प�र�ध िभ� रिह सु�य दरब�दी भएका िव�ालयलाई �यनुतम २ र १ दरब�दी भएकालाइ १ थप ग�र २ िश�क वरावरको अनुदान िश�क भना� गन�
स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले २ जना राहात दरव�दी भएको िव�ालयलाइ िश�क सहयोग अनुदान िदन निम�नेमा गोकुल मा�यिमक िव�ालयलाइ मा�यिमक तह
क�ा िश�क सहयोग अनुदानमा काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भएको भ�दा एक जना िश�कलाइ ९ मिहनाको तलब भु�ानी भएको िनयमस�मत नभएको �

३२३,९१०

२१ �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 । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम
गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा
संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी
अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट
भएका छन् । अ�धकाशं िनमा�ण काय�को नापी िकताब तयार भएको छैन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी
काया��वयन भएको पाईएन ।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका ३४ वटा काय��म
स�ालन गरी यस वष� ४२४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१२८६४२१५ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ३० िदनदे�ख १०० ि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 । क)�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका,२०७५ को दफा १२ मा �थानीय तह िभ�का बेरोजगार �यि�ह� तथा
रोजगारदाताह�को त�या� संकलन र अ�ाव�धक गन� र �थानीय तहको बजेट तथा काय��मबाट रोजगारमूलक आयोजना तजु�मा,काया��वयन,अनुगमन र मु�या�न गन�
काय� �थानीय तहको ह�ने उ�ेख छ । �य�तै दफा १८ मा रोजगारदाताले ��येक बष�को चै� मसा�त िभ�को �याद तोिक बेरोजगारह�को लगत संकलन गनु�पन� र लाभ�ािह
प�रचयप� िवतरण गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले िनद�िशकाले तोकेको �यव�थाको पालना गरेको पाईएन । सो स�ब�धमा सुधार ह�नुपद�छ । ख) िनद�िशकाको दफा ८६
मा लि�त वग�को लािग िबशेष �यव�था गरेको,दफा ८७ मा सो काय��म अ�तग�त �िमकलाई काममा खटाउदा दघु�टना िबमा गरी खटाउनुपन� र सो िवमामा चा�लस �ितशत
�िमकको तफ� बाट �यहोन� उ�ेख छ । दफा ७८ मा स�ब��धत गाउँपा�लका तथा नगरकाय�पा�लकाले आ-आ�नो �े� िभ�का काय��म स�ब�धमा लाभ�ािह समेतको
संल�तामा बष�को एक पटक साब�जिनक सुनुवाई काय��म गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले सोको काया��वयब गरेको छैन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।
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२२ कोिभड �भािवत राहत काय��म 

कोिभड १९ को महामारीबाट �भािवत अित िवप� प�रवार नगद ह�तान�तरण काय�िव�ध २०७८ को दफा ३ मा कोिभड को महामारी िनय��णको लािग भएको ब�दाब�दी
कारण रोजगारी गुमाएका र नेपाल सकारबाट कुनै �कारको लाभ �ा� नगरेका नेपाली नाग�रकह�लाई पिहचान गरी �ित प�रवार � दश हजारका दरले राहत रकम िवतरण
गनु�पन� उ�ेख छ। �य�तै दफा ५ मा य�तो राहत रकम ह�ता�तरणको लािग स�ब��धत पा�लकको वडा काया�लयमा िनवेदन पेश गन� गरी राि�� य �तरको दिैनक पि�कामा
सूचना आ�ान गनु�पन� र सो सुचनाको जानकारी स�ब��धत �थानीय तहको वेवसाईटमा समेत रा�नुपन� उ�ेख छ । उ� सूचनाको आधारमा पा�लकाले स�ब��धत वडामा
�ा� िनवेदनको �कृित हेरी वडा अ�य�ले पा�लकालाई �सफा�रस गन� र सोको आधारमा �रतपूव�को िनवेदन यिकन भएका लभ�ाहीको नामावली स�ब��धत पा�लकाको
�मखु �शासक�य अ�धकृतले दावी िवरोधका लािग तीन िदनको समायव�ध िदई सुचना साव�जिनक गनु�पन� उ�ेख छ । यसरी सूचना जारी गदा� स�ब��धत �थानीय तह र
वडा काया�लको सूचना पािट वा वेवसाइटमा समेत रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले यसै वष� उ� राहत रकम िविभ� गो भौ न बाट ६०७ घरधुरी लाई �ित प�रवार १०
हजारको दरले �.६० लाख ७० हजार िवतरण गरेकोमा पे�सन वा सामा�जक सुर�ा अ�तग�तको भ�ा �ा� गरे नगरेको आिद खुलेको िनवेदन संकलन नगरेको, �धानम��ी
रोजगार काय��ममा संल� रहे नरहेको वारेमा िनण�य �ि�यामा उ�ेख गरेको पाईएन । यसरी कोिभड १९ महामारीबाट �भािवत अित िवप� प�रवारलाई राहत िवतरण गदा�
काय�िव�धले िनधा�रण गरेका मापद�ड पराउनुपन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।
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२३ 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 छ । तर यस �थानीय तहले िविभ� औष�ध � २०७०००० को सोझै ख�रद गरेको छ । यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नुसार छनः
• ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
• आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
• आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
• 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 ।

२४ 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 ।
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार �थानीयतहवाट िवगतमा संचा�लत काय��मह�को �भावकारीता मु�या�न समेत का आधारमा �ोतको उपयोग ह�ने ग�र
योजना तजु�मा गनु� पन� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन िनयमावली बमो�जम संचा�लत काय��मह�को �भावकारीता का लागी आ�त�रक िनय��ण �णाली
लगायत आव�यक �यव�था गनु� पन� �यव�था रहेको छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकावाट िन�न काय��म अ�तगत िविभ� सं�था समुहलाई काय��म संचालन
अनुदान उपल�ध गराएको छ ।

अनुदान पाउने अनुदान िववरण खच� रकम अनुगमन
अव�था
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थाम लालीगँुरास कृषक समूह लुङ�ी-6 आलुबालीको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म १२००००० नभएको ।

िविभ� कृषक समूह सहकारी/�यि�गत फम� कृषक समूह/सहकारी/�यि�गत दता� कृिष फम�लाई बेसारको िवउ िवतरण १९९९४० ,, ,,

िविभ� कृषक समूह सहकारी/�यि�गत फम� कृषक समूह/सहकारी/�यि�गत दता� कृिष फम�लाई शत�ितशत अनुदानमालसुनको
िवउ िवतरण

४३९९२० ,, ,,

िविभ� कृषक/कृषक समूह/ सहकारी/
�यि�गत फम�

िमिनिकट (क�पो�जट) ख�रत तथा िवतरण ३९९७०० ,, ,,

िविभ� कृषक/कृषक समूह/ सहकारी/
�यि�गत फम�

िवषादीख�रत तथा िवतरण १९८४०० ,, ,,

िविभ� कृषक समूह िविभ�बालीमा घु�ती ता�लम १८००० ,, ,,

िविभ� कृषक/कृषक समूह/ सहकारी/
�यि�गत फम�

हाइि�डतरकारी िवउ िवतरण २७९६७५ ,, ,,

मिन राम राँगा मासु पसल ५० �ितसत अनुदानमा मासुपसल सुधार काय��म ४७८६५ ,, ,,

सिबन ए�ड ए�लना िकराना तथा माँसुपसल ५० �ितसत अनुदानमा मासुपसल सुधार काय��म ४७८८०

िहमाल पो��ट�  फम� ५० �ितसत अनुदानमा मासुपसल सुधार काय��म ४७८८६

विकल बंगुर पालन फम� ५० �ितसत अनुदानमा दता�वाल फम�ह�लाइ गोठ खोर सुधार काय��म ४८९४६

�सता पो�ट� ी फम� ५० �ितसत अनुदानमा दता�वाल फम�ह�लाइ गोठ खोर सुधार काय��म ४८०६६
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िब� कृिष तथा पशुपं�ीपालन फम� ५० �ितसत अनुदानमा दता�वाल फम�ह�लाइ गोठ खोर सुधार काय��म ४७७८०

२५ सामा�जक सुर�ा

२५.१ �ितवेदनः सामा�जक सुर�ा सुर�ा काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३० मा �थानीय तहले िवतरण गरेको भ�ाको चौमा�सकवािष�क िववरण अ�ाव�धक गरी एमआइएसमा
�िव�ी गनु�पन� भु�ानी गरेको रकम र बु�नेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका साथै �थानीय तहका वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र पिहलो
चौमा�सक �गित िववरण मं�सर ७ गतेिभ� दो�ो चौमा�सकको �गित िववरण चैत ७ गतेिभ� र ते�ो तथा वािष�क �गित िववरण साउन ७ गतेिभ� �िव�ी ग�रस�नुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले सबै िववरण एमआइएसमा �िव� गरेको जनाएको भए तापिन �गित िववरण पेश गरेको �माण सुरि�त नराखेकोले परी�ण गन� सिकएन ।

२५.२ पारदिश�ताः काय�िव�धको दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण वडा सिमितको �सफा�रशका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पन�, चौमा�सक
वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन समी�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नामनामेसी �थानीय तहको
वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा� उि��खत काय�ह� भएको पाइएन । काय�िव�ध बमो�जम सामा�जक
सुर�ा स�ब�धी खच�लाई पारदश� बनाउन आव�यक छ ।

२५.३ िनकाशा िफता� - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २५(क) अनुसार बैकंह�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी
लाभ�ाहीको नाम, बैक खाता न�बर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण (अनुसूची १३) चौमा�सक �पमा स�ब��धत �थानीय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय�
पठाउनुपन� उ�ेख छ। यसरी पठाएको िववरणलाई रकम िवतरण भएको भरपाई मािनने उ�ेख भएकोमा बैकह�ले सो अनुसुिच १३ गाउँपा�लकामा लेखापरी�णको
अव�धमा मा� पठाएको छ। काया�लयले र नेपाल ब�क �ल. लु��ी,बडाचौर शाखाको िमित २०७९-०५-२२, चं.नं.२६६ को प� माफ� त पेश गरेको िववरण अनुसार सामा�जक
सुर�ा िशष�कमा �.११२३०४६०५ िनकासा भएकोमा �.१११२२७८३२.६४ मा� िवतरण भएको छ ।िवतरण नभई मौ�दात रहेको रकम �.१०१८९३२ म�ये ब�कले
�.३८९९२८.३६ संिघय संिचतकोष िफता� भएको उ�ेख गरेतापिन सोको ब�क भौचर पेश नभएकाले पेश गनु�पन�, गा.पा.संिचतकोषमा िफता� पठाएको रकम �.८५२३३
संिघय संिचतकोष िफता� गनु�पन� र ब�कमा मौ�दात रहेको रकम �.६०१६११ समेत �.१०७६७७२.३६ संिघय संिचतकोष दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

१,०७६,७७२
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२५.४ साव�जिनक सुनुवाइः वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक सुनुवाइमा �ा�
गुनासा तथा सुझावम�ये आफूले स�ने कुरा स�बोधन गरी नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ ।
वडा काया�लयह�मा साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । काय�िव�धको पालना गनु�पद�छ
।

२६ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�

२६.१ �ािव�धक बील र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ बील वा अ�य कुनै बील
बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा 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 बीलह�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 बीलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाइएन । यसले गदा� कुन काम
किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यक�न ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको बील
बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

२६.२ 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 कुनै पिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । �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�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

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

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

१३।२०७९-०३-२४ जन�योती मा.िव. ४ कोठे भवन िनमा�ण ३६०००००

िह�मेते�वर आ.िव. २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००

११।२०७९-०३-२५ खहरेखोला �सतेरो घमाङ �सचाई आयोजना �सचाई ७८७१४८

३।२०७९-०३-२२ िचउरीपानी खा.पा.आयोजना खानेपानी ९४४६९६

१०।२०७९-०३-२५ भा�रवाङ द�लत व�ती खानेपानी आयोजना खानेपानी ८८६७००

५।२०७९-०३-२४ ना�जा द�लत व�ती खानेपानी आयोजना खानेपानी ४५२९९४

१२।२०७९-०३-२४ गम� िपपलचौर खानेपानी आयोजना खानेपानी ४४६३४८

८।२०७९-०३-२५ पुरानो बोङखोला द�लत व�ती खानेपानी आयोजना खानेपानी ६२३३४४

९।२०७९-०३-२५ पाटेगु�चाल �ा.िव. गु�चाल भवन मम�त भवन िनमा�ण ९३४८६४

२१३।२०७९-०३-२५ बाल �योती �ा.िव.भवन िनमा�ण �मागत भवन िनमा�ण ९४५९२५

१७।२०७९-०३-२५ सर�वती मा.िव.शौचालय िनमा�ण भवन िनमा�ण ४७९५७९

२२४।२०७९-०३-२४ �स�लेन वालिवकास भवन िनमा�ण योजना भवन िनमा�ण ५५५००६

२५४।२०७९-०३-२४ ला�लपोखरा �वा��य खोप भवन थप िनमा�ण भवन िनमा�ण ४७८३८३
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ज�मा १२९३४९८७

२६.४ काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२)मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ
�ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन
बमो�जम भए नभएको यक�न ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

२७ लागत अनुमान टु�ाएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को िनयम ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । साथै ऐनको दफा ८(२) मा
ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले पँू�जगत िशष�कबाट गोकुल मा.िव. क�पा�ड वाल िनमा�णको लािग Stone

masonry Bound wall, Information Board ,School gate र Transportation Charge लगायतको item समावेश ग�र �.६०४६०८.४९ को लागत अनुमान तयार
गरी उपभो�ा सिमितसँग िमित २०७९-०२-०९ मा स�झौता गरी �.६०४६०८.४९ को काय�स�प� प�चात �.४८०००० भु�ानी िदएको छ । मु�यम��ी शैि�क सुधार
काय��म अ�तग�त िशष�कबाट पुन गोकुल मा.िव.घेराबार िनमा�ण योजना काय�को लािग �.९७०८००.५२ को लागत अनुमान तयार ग�र सोिह उपभो�ा सिमित सँग सोिह
िमितमा स�झौता ग�र �.९७०८००.५२ को काय�स�प� प�चात �.७६७८१०.१९ भु�ानी िदएको छ ।एकै िनमा�ण काय�को लािग एउटै उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको
काय�मा फरक फरक लागत अनुमान तयार ग�र भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको �.

१,२४७,८१०
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२८ नापी िकताब र काय�स�प� �ितवेदन: 

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 । गाउँपा�लकाले देहायको भु�ानी िदएकोमा
िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच भएको नापी िकताब र �ािव�धक मू�यांकन �ितवेदन पेश नभई खच� लेखेको दे�ख�छ। तसथ� वा�तिवक काय�स�पादनका आधारमा
भु�ानी भएको दे�खने तोिकए बमो�जम �ािव�धक मु�या�न नापी िकताब र काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

गौ.भौ.नं. ।िमित काय��मको नाम भु�ानी रकम �योजन

२५८।२०७९-०३-२५ बा.िब.के.लुङखाङ पाईप ख�रद ५०००० खा.पा.योजना

२३२।२०७९-०३-२४ धाराटोल खा.पा. मम�त ९६००० खा.पा.योजना

२३३।२०७९-०३-२४ कुडापनी अमलधारा खा.पा. पाईप ख�रद ४८००० खा.पा.योजना

२३४।२०७९-०३-२४ मङ�सङ खोला पाईप �सचांई ९०३८४ खा.पा.योजना

२३६।२०७९-०३-२४ सानो न�चा द�लत व��त खा.पा. पाईप ख�रद ४८००० खा.पा.योजना

२३५।२०७९-०३-२४ मसराखोला �सचांई पाईप ख�रद ९०३८४ खा.पा.योजना

२३९।२०७९-०३-२५ �ी ने.रा.मा.िव. र� रोगन िभ�ेिच� १३४४०० र� रोगन

ज�मा ५५७१६८

५५७,१६८

२९ सव क��ा�टरबाट काम गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ �ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ ।नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� देहायका उपभो�ा सिमितले बाटो िनमा�णको काम आफै गन� गरी

१,५६७,००९
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स�झौता गरेकोमा देहायका िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं.।िमित उपभो�ा सिमितको नाम काम िनमा�ण �यवसायी िबजक नं.।िमित भु�ानी
रकम

२२४।
२०७९-०३-२५

खि� खोलादे�ख छुिव खक�  मो.बा.िन. मोटरबाटो ितस�ना िनमा�ण क��ट���न
�ा.�ल.

२०।
२०७९-०३-२४

१९१०२१

२२२।
२०७९-०३-२५

�ख�खेर मोटर बाटो थप िनमा�ण मोटरबाटो ितस�ना िनमा�ण क��ट���न
�ा.�ल.

२४।
२०७९-०३-२४

११६८८५

२४५।
२०७९-०३-२५

िग�रटोल खेल मैदान �यव�थापन वडा नं.४ मोटरबाटो ि�पुरे�वरी िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ४१।
२०७९-०३-१२

४५५९५

२४७।
२०७९-०३-२५

लालपोखरी �र�रप मोटरबाटो वडा नं.१ मोटरबाटो ितस�ना िनमा�ण क��ट���न
�ा.�ल.

२१।
२०७९-०३-२४

२४५०३३

२५९।
२०७९-०३-२५

खलधारा देउराली गोठचौर मो.बा. वडा नं.३ मोटरबाटो ितस�ना िनमा�ण क��ट���न
�ा.�ल.

२७।
२०७९-०३-१०

२८४३८४

२६७।
२०७९-०३-२५

सोरपाखा सेल चौतारा ह�द ैफुलबारी आ.िव.मो.बा. वडा
नं.७

मोटरबाटो ए.�ज.क��ट��सन �ा.�ल. १२।
२०७९-०३-२४

३७८००२

२६८।
२०७९-०३-२५

धम�ख सेलवाङ ह�द ैधोखोला जो�ने मो.बा. वडा नं.६ मोटरबाटो अ�जली ए�ड �ल�ने क�पनी
�ा.�ल.

१७।
२०७९-०३-११

३०६०८९

ज�मा १५६७००९
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३० 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 र बजेट भ�दा बिढ खच� गरी अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�.स. काय��मको नाम परामश�दाता ��वकृत बजेट खच� रकम अ�ययनबाट िनधा��रत लागत

१ �शासक�य भवन िनमा�ण ऐभरे� इ��जिनय�र� क�स�टे�स १७००००० १९९२१९० ९६७८०१९०७.२५

ज�मा १७००००० १९९२१९० ९६७८०१९०७.२५

िड.िप.आर. िनमा�ण गदा� गाउँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु
पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका कितपय आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन । य�तो अ�ययन
काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई िविनयोजन बजेट भ�दा बिढ खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

१,९९२,१९०

३१ सोझै ख�रद ३,६५६,५२५
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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�सँग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�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 नपाइएको िन�नानुसार �.३६५६५२५ को सोझै ख�रद गरेको �.

भौ.नं. िमित आपूित�कता�को नाम �योजन रकम

७१-२०७८।९।२ ६ वटा फम�वाट ख�रद मसल�द तथा काया�लय साम�ी ख�रद ३९२०४१

९६-२०७८।१०।१८ जय भैरव �याग हाउस मसल�द तथा काया�लय साम�ी १०५२५९

१९१-२०७८।१२।१७ एच िव एस म�टीट� ेड इ�टर�ाइजेज �ा �ल मसल�द तथा काया�लय साम�ी ३८३०७०

५-२०७९।३।१९(मु�यम��ी काय��म जय भैरव �याग हाउस �याग ख�रद ३५००००

२३२-२०७९।२।२४ ४ फम�वाट ख�रद मसल�द तथा काया�लय साम�ी १६९८००

३३२-२०७९।३।१९ २ फम�वाट ख�रद मसल�द साम�ी ख�रद ४१२४५०

३६४-२०७९।३।२३ रो�पा समाचार मसल�द साम�ी ख�रद ४२६३९७

३६९-२०७९।३।२३ रो�पा समाचार मसल�द साम�ी ख�रद ११९८१६

पँुजीगत िशष�क

९।२०७९-०३-१९ आ�सी ट� ेड ए�ड स�लायस� क��यटुर १३८०००

२।२०७८-१०-२३ सुिन�ध ट� ेडस� क��यटुर १९६५५६
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११।२०७८-१०-२३ लोयल क�यटुर स�लायस� क��यटुर २०००००

७६।२०७९-०२-२३ लोयल क�यटुर स�लायस� क��यटुर ११९५९९

१०४।२०७९-०३-०६ लोयल क�यटुर स�लायस� क��यटुर १०५०००

३१।२०७९-०३-१९ एच िब एस म�टीट� ेड इ�टर�ाइजेज �ा �ल फिन�चर २९८५४०

१३९।२०७९-०३-१४ हाज�ङ �वा��य चौक� फिन�चर १०००००

१४९।२०७९-०३-१४ हा�ो ि�ल उ�ोग बश�त इले�ट� ीक ए�ड इले�ट� ोिन�स फिन�चर १३९९९७

३६५६५२५
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३२ खच�को �माण पेश गनु�पन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ (५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� खच�लाई पुि� गन� गन� िबल भरपाई तथा आव�यक
�माण सिहत खच� ले�नु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले ख�रद गरेको देहायको सामा�ी िवतरण तथा जडान नगरी मौ�दात राखेको छ ।उ� सामा�ी �ा� गन� लाभ�ािहको
छनौटको आधार,िनण�य र मापद�ड सिहत िवतरण तथा जडानको �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं.।िमित स�लायस�को नाम सामा�ी िववरण ख�रद रकम कैिफयत

६।
२०७९-०३-०७

अनुप अड�र ए�ड स�लायस�बाट ख�रद २५५ वाट सोय�पाता (६ िपस
लगातय)

७९६८०० जडानको �माण पेश नभएको ।

५।
२०७९-०३-१९

जय भैरब �याग हाउस ३५० वटा ३५०००० िव�ाथ�को लािग ख�रद भएको िवतरण
नभएको ।

७।
२०७९-०३-२४

नेपाल ��याकगो�ड ए�ड एलाईड इ�डि��ज
�ा.�ल.

३२ एम.एम.

१६ िप.एन.

९२.९० �ित िमटर

९९९९०५ जडानको �माणर स�कल िबजक पेश
नभएको ।

६।
२०७९-०३-२२

गौरी पु�तक भ�डार ए�ड जनरल अडर
स�लायस�

खुलकुद सामा�ी ३८१७२६ िव�ाथ�को लािग ख�रद भएको िवतरण
नभएको ।

ज�मा २५२८४३१

२,५२८,४३१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना
काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशतका दरले बीलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७८/७९ मा क��ट�जे�सी बापत �
१९१९००० क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकम पुरै खच� गरेको िववरण पेश गरेको भए पिन काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने
गरेको छैन ।

३४ गत बष�को दािय�व 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा
काया�लय �मुख र आ�त�रक लेखापरी�कबाट �ावण सात गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण म.ले.प.फा.नं.२२१ �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ ।गाउँपा�लकाले आ.व.

गाउँपा�लकाले आ.ब.२०७७।७८ को भु�ानी िदन बाक� भिन यसबष� गा.पा.पू�जगत गो.भौ.नं. २२१।२०७९-०३-२५ बाट �.२००००० अ�जली ए�ड �ल�ने क�पनी
�ा.�ल. लाई भु�ानी गरेको छ ।गत बष�को भु�ानीको लािग यसबष�को बजेटमा �यब�था नगरेको अब�थामा उ� रकम भु�ानी गरेको छ ।अत बजेटमा समावेश नगरी
भु�ानी िदन बाक�को िववरण समेत नराखी भु�ानी िदएको अव�थामा उ� रकम वा�तममै भु�ानी िदन बािक रहेको भनी एिकन गन� नसकेको �.

२००,०००

३५ चालु खच� तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३५.१ �मणको समयमा वठैक भ�ाः �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ७(११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी
वा कम�चारीले दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा बैठक भ�ा ता�लम भ�ा �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले दिैनक �मणमा रहेका कम�चारी तथा पदा�धकारीलाइ बैठक भ�ा िदएको स�ब��धतवाट असुल गनु�पन� �

� स नाम वठैक सं�या रकम

१ दगुा� वहादरु ख�का १२ १५३००

२ व�ण �साद राजवंशी ११ १४०२५

ज�मा २९३२५

२९,३२५

३५.२ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली¸ २०७७ िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पुि� गन� बील भरपाई
कागजात र �माण संल� रा� नु पन� उ�ेख छ ।काया�लयले िवमा तथा नवीकरणको लािग ठगे�� महरालाइ � ४०००० पे�क� िदएकोमा पे�क� फ�य�ट गदा� � ३५१०० को
िवलभरपाइ पेश गरेकोले वढी भु�ानी � ४९०० असुल ह�नुपन� �

४,९००

३५.३ बहाल करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७¸८८ र ८९ मा भु�ानीमा करक�ी गनु�पन� �यव�था छ । सभा संचालन गना� टे�ट भाडाको धनल�मी टे�ट हाउसलाइ �
६०००० भु�ानी गरेकोमा वहाल कर क�ी नगरेकोले करक�ी गनु�पन� �

६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३६ शीष�क फरक 

२२२-२०७९।२।९ आ�थ�क काय�िव�ध िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१२) मा स�ब��धत उपशीष�कमा िविनयोजन भएको एक समूहको खच�
शीष�कको रकम न�बरमा रकम अपया�� छ र सो खच� नगरेमा सरकारी हानी नो�सानी ह�ने वा सरकारी काममा बाधा पन� दे�खएमा सोको �प� कारण खुलाई सोही
उपशीष�कको अक� समूहको खच� शीष�कको मौ�दात रकमबाट खच� गरी �य�तो काम भएको सात िदन िभ� �यसरी खच� गरेको रकम िनयम ४३ बमो�जम िनयिमत गराउनु
पन� �यव�था छ । काया�लयले कम�चारी पा�र�िमक शीष�कवाट � ३०९९८० चौधौ गाउँसभामा अित�र� समय खिटए वापत भ�ा खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको
�

३०९,९८०

३७ िवपद �यव�थापन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली¸ २०७७ िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पुि� गन� बील भरपाई कागजात र
�माण संल� रा� नु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले िवपदमा परेका ५ जनालाइ १०००० का दरले िदने िनण�य गरेकोमा वडा अ�य� नेम वहादरु ख�कालाइ � ५०००० िदएकोले
िनजले ५ जना �यि�लाइ वुझाएको भरपाइ पेश ह�नुपन� �

५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ �मणको समयमा �थानीय भ�ा 
�मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ७(११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक भ�ा
उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा बैठक भ�ा ता�लम भ�ा �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले �मणको समयमा िन�न
कम�चारीलाइ �थानीय भ�ा क�ी नग�र खच� लेखेको असुल गनु�पन� �

� स नाम िदन रकम

१ नारायण ख�का ११ १३२०

२ िहमान पुन ४९ ५८८०

३ व�ण �साद राजवंशी ४१ ६५६०

ज�मा १३७६०

१३,७६०

३९ पदा�धकारी सुिवधा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३९.१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा:- नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा गाउँसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने
�यव�था अनुसार लु��बनी �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 �.६२०१००० सुिवधा भु�ानी भएको छ ।

३९.२ यातायात सुिवधाः १९-२०७८।७।१४ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा गाउँपा�लकाका पदा�धकारी
तथा पाउने सेवा सुिवधा स�ब��ध �यव�था गरेको छ । पा�लकाले िभमकला बुढाथोक�लाइ यातायात सुिवधा िदएको अव�थामा समेत गाडी भाडामा �लएको भिन �
१६०००० भु�ानी िदएको छ । काया�लयले ऐनमा �यव�था अनुसार सेवा सुिवधा उपल�ध गराउनु पन�मा सो भ�दा वढी सुिवधा उपल�ध गराएको असुल उपर गनु�पन� �

१६०,०००

४० मिहला िहंसा िनवारण कोष 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२(१) मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन स�ने र उपदफा १ बमो�जम बनाइएको
ऐनको अ�धनमा रिह काय�पा�लकाले आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउन स�ने �यव�था छ । यसरी िनिम�त कानून �थानीय राजप�मा
�कािशत भएपिछ मा� लागु ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले ऐन, िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड नबनाई मिहला िहंसा िनवारण कोषमा � २०००००
ट� ा�सफर गरेको पाइयो । पा�लकाले ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम रकम ट� ा�सफर गनु�पद�छ ।

४१ दोहोरो वठैक भ�ा 
१८१-२०७८।१२।१७ साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका¸ २०७५ मा एक िदनमा एक मा� बैठक भ�ा िदन िम�ने �यव�था रहेको
छ ।पा�लकाले २०७८।१२।१४ मा ३ वठैक¸ १२।१३ मा ३ वठैक¸१२।११ मा २ वटा¸ ११।२९ मा ३ वठैक र ११।२८ मा २ वटा बैठकको भ�ा िदने गरेकोमा ब�ण
�साद राजवंशीको ८ वटा दोहोरो वठैक भ�ा असुल गनु�पन� �

१०,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४२ भु�ानीमा कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �. ४३५६५ अि�म कर
क�ी गरेको छैन। तसथ� उ� कर स�ब��धत राज�व िशष�कमा दा�खला ह�नुपन� �.

भु�ानी पाउनेको नाम िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

गोकुल मा.िव. बा�लिव�ानको लािग �याब �यव�थापन २३३९७२७ १.५ % ३५०९५

मा�यिमक िव�ालय,िछउदर I.C.T. Lab �यव�थापन ५६४७१२ १.५% ८४७०

ज�मा ४३५६५

४३,५६५

४३ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको 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 स�पर��ण भई गत वष�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 वष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

७९८०१००० ० ७९८०१०००

४४ अ�ाव�धक वे�जु 
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू(A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�याव�धक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

७९८०१०००
०

२२५७०५०० ० १०२३७१५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


