
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

काठमाडौँ, नेपाल

  
 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

सदु्बोधन गाउँपातलका 
रुपन्देही 

 
 
 
 
 



 

 
 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 
 



 

सदु्बोधन गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

53 23 21132 0 1 24 53 22 21108 9894 11069 145 0 0 11214 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको 

फर्छ्यौट 
बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको 
बेरुज ु

कुल बेरुज ु
बाँकी 

सदु्बोधन गाउँपातलका रुपन्देही 64041 0 24988 39053 0 21108 60161 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सु�ोधन गाउँपा�लका, �प�देही , सु�धोधन गाउँपा�लका , �प�देही

काया�लय �मुख िविपन �े�ी २०७८-१-१३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख रिव�� �साद चौधरी २०७७-६-७

काया�लय �मुख अन�तपाणी मरा�सनी २०७७-४-१

लेखा �मुख ल�मण पा�डेय २०७७-४-१

बे�जु रकम २१,१३२,१३५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १०,३३,२९,६०९.४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,४०,६०,८१० चालु खच� २५,५३,७१,९५२.५

�देश सरकारबाट अनुदान ४,५४,१६,००० पँूजीगत खच� १८,९७,७५,९६६

राज�व बाँडफाँट ९,२८,०६,२५२.८७ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,३०,५९,७८९.९

आ�त�रक आय ५,२४,०९,९१७.१५

अ�य आय १,३१,१४,२६२

कुल आय ५४,७८,०७,२४२.०२ कुल खच� ५२,८२,०७,७०८.४

बाँक� मौ�दात १२,२९,२९,१४३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत
गर� नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� नै गाउँपा�लका �थापनाको �मखु उदे�य हो। लिु�बनी�देशको �प�देह� िज�लामा अवि�थत यस गाउँपा�लका अ�तरग्त ७ वडा,
मनो�नत २ समेत ३९ सभा सद�य रहेका छन्। यस काया�लयको काय��े� श�ुोधन गाउँपा�लका �भ� रहेको छ।

२ �थािनय संिचत कोष
आ�थ�क बष� 2076/77 को सि�तकोषको आय-�यय �हसाबको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छ ।
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िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी (बँैक) 103329609.4 १ चालु खच� 255371952.5 255371952.5

क) मुल संिचत कोष �ज�मेवारी 91952163.82 २ पँूजीगत खच� 189775966 189775966

ख) धरौटी खाता �ज�मेवारी 9452561 ३ िव��य �यव�था भु�ानी 0

ग) कोष खाताको �ज�मेवारी 1924884.54 क) ऋण भु�ानी 0

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 145216170 ख) �याज भु�ानी 0

क) आ�त�रक राज�व 52409917.15 ग) अ�य भु�ानी 0

ख) राज�व बाँडफाँड 92806252.87 ४ लगानी 0

३ िव��य ह�ता�तरण संघ 344060810 शेयर लगानी 0

क) िव��य समानीकरण अनुदान 119400000 अ�य लगानी 0

ख) सशत� अनुदान 209660810 ५ धरौटी िफता� 6702193 6702193

ग) समपूरक अनुदान 0 ६ जन�मदान िफता� 0 0

घ) िवशेष अनुदान 15000000 ७ नदीज�य आ�दानी
बाँडफाँट

5135537 5135537

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 45416000 ८ मौ�दात (बँैक मौ�दात) 122929143

क) िव��य समानीकरण अनुदान 5265000 क) संिचत कोष खाता 106350531.5

ख) सशत� अनुदान 14850000 ख) धरौटी मौ�दात 14153697

ग) समपुरक अनुदान 19301000 ९ ग) िविभ� कोष खाता
मौ�दात

2424914.52

घ) िवशेष अनुदान 6000000 १० शसत� अनुदान िफता� 70011157.3 70011157.3
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६ िविभ� कोषतफ� को आय 1710933 1710933 १२ कोष खाताको खच� 1210902.63 1210902.63

७ जनसहभािगता (नगद) 0 0

८ धरौटी आय 11403329 11403329

ज�मा 651136851.4 651136851.4 ज�मा 651136851.4 651136851.4

३ सं�� चत कोष �ज�मेवारी

�थानीय तहको सि�त कोषमा गत �वगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प�ट देिखने गर� �हसाब रा�े र िज�मेवार�
ए�कन गनु�पद�छ । यस �थानीय तहको लेखापर��ण ��तवेदनअनसुार गत वष�को अ��यमा �.9,19,52,163.82 मौ�दात कायम
भएकोमा �थानीय सि�त कोषमा यो बष�को श�ुमा �य�त नै िज�मेवार� सारेको पाईयो । तर स�ुको म.ले.प फाराम 272 को अनसूुची
१० अनसुार गतवष� �.8,54,30,928.31 मौ�दात रहेको देिख�छ ।जस अनसुार लेखापर��ण ��तवेदनमा उ�लेख भएको भ�दा स�ुको
�ववरणअनसुार �.65,21,235.31 बढ� िज�मेवार� सरेको देिखयो । पा�लकाले स�ुको म.ले.प फाराम अनसुार नै �ववरण राखी �थानीय
सि�त कोष तयार गनु� पद�छ ।
(क) पा�लकाले सम� आ�थ�क कारोबारलाई प�ुट� गन� गर� �थानीय सि�त कोष तयार गनु� पद�छ । स�ुको म.ले.प फारामको
अनसूुची १७ र १८ मा सामािजक सरु�ा, भैपर� आउने चाल ुखच� तथा भैपर� आउने पँूजीगत िशष�कमा कुनै प�न रकम देिखने गर�
�हसाब तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले स�पूण� कारोबारको एकम�ुट �ववरण देिखने गर� �था�नय सि�त कोष तयार गनु� पन�
देिख�छ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन� नानुसा रहेका छन्

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको,
 �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

नगरेको,
 पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको,
 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको,
 पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको,
 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 नगरेको,
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 वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको,
 �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको,
 साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको,
 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� नगरेको,
 वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको,
 म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका

तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको
पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�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 नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

 अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको आिद ।

४.२ 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) Developer सँग नै रहेको, �वेश िनय��ण (access control) अ��तम �पमा काया�लयको
आई.टी शाखामा मा� रहेको पाईयो । राज� व संकलन ज�तो संवेदनिशल िवषयमा संकलन गरेको र�सद र� भएमा वा र�सद स�याईएमा सोको अ��तम
िनरी�ण गरी चेकजाँच गन� स�ने गरी काया�लय �मुखले जानकारी पाउने अव�था दे�खएन । काया�लयले आ�त�रक िनय��ण कायम ह�ने गरी राज� व स�व�धी
अव�थाको �वेश िनय��ण (access control) राज� व संकलन गन� �यि�, लेखा रा�ने �यि� र काया�लय �मुख समेतमा रहने गरी िवकास ग�रनु पद�छ ।
काया�लयको स�टवेयर संचालन स�ब�धी सम� अव�था िन� नानुसार रहेको छः

 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 ।

काया�लयले सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा आ�त�रक िनय��ण कायम गरी �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी राज� व तथा अिभलेख
�यव�थापन ग�रनु पद�छ ।

४.३ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण खच� िनयमावली, 2064 मा �मणमा खिटने पदा�धकारीह�को �मण अिभलेख तयार
गनु�पन�, �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । �य�तै काया�लयले कम�चारीह�को �मण �वीकृत गरी खच� गदा� औपचा�रक �मण �ितवेदन तयार
गरी �मण अिभलेख तयार गरेतापिन िन� नानुसारको म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरी अिभलेख राखेको पाईएन ।

 म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग दिैनक काय�स�पादन िववरण (TIME SHEET) नराखेको
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 म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
 म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

अतः काया�लयले �मण खच�मा आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी उपरो�ानुसारका �वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गनु� पद�छ ।

४.४ बे�जु लगतः काया�लयले �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग गरी िववरण अ�ाव�धक गरी �े�ता रा�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसार बे�जु लगतका
लािग मलेप फारामको �यव�था गरेको पाईएन ।
-म. ले. प. फाराम ८०१ ◌ः बे�जु लगत नराखेको,
-म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख नराखेको
�वीकृत म.ले.प फारामह�को �योग गरी �े�ता अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५ बजेट तथा काय��म

५.१ �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 गाउँपा�लका उपा�य�को संयोजक�वमा िवषयगत �े� हेन� गाउँकाय�पा�लका सद�यह� र �मुख �शासिकय
अ�धकृत सद�य तथा योजना शाखा �मुख सद�य सिचव रहेको सिमित गठन गनु�पन�मा सो बमो�जम सिमित गठन भएको छैन । ऐन अनुसार बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु� पद�छ ।

५.२ अव�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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 रहेको छ ।
यस गाउँपा�लकाले अ�य�को �सफा�रसमा काया��वयन ह�ने योजनाको लािग �.1,40,00,000/- र उपा�य�को �सफा�रसमा काया��वयन ह�ने योजनाको लािग
�.35,00,000/- गरी कुल �. एक करोड पचह�र लाख (1,75,00,000/-) एकमु� बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको पाईयो । बजेटमा नै �यव�था गरी
काय��म र योजनाह�को संचालन गन� र सभाबाट पारीत गरेर मा� योजना संचालन गरी अव�डा बजेट रा�ने �बृ��मा सुधार गनु� पद�छ ।

५.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था रहेकोमा २०७७
आषाढ १० मा नै बजेट पारीत भएतापिन २०७८ �ावण १९ मा मा� गाउँपा�लका अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी �दान गरेको पाईयो
। ऐनले तोकेको समय�समा िभ� बजेटमा �या� छलफल गरी अ��तयारी �दान गनु� पद�छ ।
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५.४ �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । (बजेट �. हजारमा)

�.सं. िवषयगत �े� बजेट खच� ज�मा खच�को तुलनामा खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास 66513 42146 9.59

२ पूवा�धार िवकास 269721 152426 34.68

३ सामा�जक िवकास 171867 143441 32.64

४ वातावरण तथा िवकास 0 0 0

५ सं�थागत िवकास र सुशासन 0 0 0

६ काया�लय संचालन तथा �शासिनक खच� 129006 101462 23.09

ज�मा 637107 439475 100

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार आ�थ�क िवकासमा सबैभ�दा कम ९.५९ �ितशत र सामा�जक िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ३४.६८ �ितशत
बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । पा�लकाले सं�थागत स�ब�ध तथा वातावरण शीष�कमा कुनै पिन बजेट िविनयोजन गरेको पाईएन । पा�लकाले
समानुपाितक िवकास ह�ने गरी रोजगारी �सज�नाको �े�मा जोड िदएर पँूजीगत िवकासमा जोड िदनु पद�छ ।

५.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक,

पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन�मा पा�लकाले गरेको दे�खएन । ऐनको �यव�था
बमो�जम �ोफाइल तयार गनु� पद�छ ।

५.६ 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 �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना
२०७७/७८ 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 ।
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� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाख स�म

� २ लाखदे�ख ५ लाख
स�म

� ५लाख दे�ख १०
लाख स�म

� १० लाखदे�ख ५०
लाख स�म

५० लाखभ�दा
बढी

ज�मा

४७ ६१ ८३ ३४ ३६ ६ २६७

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.४०००० लाख दे�ख ५० लाख वढी स�मका ज�मा २६७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. २ लाख भ�दा
मुिनका मा� १०८ 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 ।

६ राज� व आ�त�रक िनय��णः

६.१ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल
कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आ�दानी िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर 1000000 1024063 102.41

घरज�गा बहाल कर 400000 677337 169.3

�यवसाय कर 1200000 1062886 88.57

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु� ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत
असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

६.२ आ�त�रक आयः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ बमो�जम कारोवारको लेखा महालेखा परी�कको
काया�लयबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढांचामा रा�नुपन� र सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व र सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले तोिकए बमो�जमका म.ले.प फारामह�को �योग गरी िववरण तयार गरेको छैन । अतः िन�नबमो�जम राज�व
फारामह� नराखेकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�नानुसार फारमह� अिनवाय� �योग गरी राज�वको लेखा रा�नु पद�छ ।
-नगदी �ा�ी र�सद म.ले.प फाराम नं. १०१
-दिैनक राज�व /आ�दानी खाता म.ले.प फाराम नं. १०२
- राज�व /आ�दानीको शीष�कगत खाता म.ले.प फाराम नं. १०४
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- राज�व /आ�दानीको गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०५
-राज�व /आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०६
- राज�व /आ�दानीको दिैनक बँैक भौचर �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०७

७ िव�ीय िववरण

७.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा बािष�क �पमा मा� �गित िववरण तयार गरेको छ । ऐनबमो�जम चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी �गित िववरण तयार गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

७.२ �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�मा काया�लयले एकमु� �पमा �.700000/-

वजेट �यव�था गरी कम�चारी क�याण कोषमा ट� ा�सफर गरेको दे�खएतापिन अवकाश कोष �थापना गरेको छैन । �थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार
गाउँपा�लकाले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत कम�चारीह�को तलबबाट १० �ितशत क�ी गरी क�याण कोष �थापना गनु� पद�छ ।

७.३ �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 गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णfलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस
पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �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 ।

८ ख�रद �यव�थापन

८.१ चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । तल उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाले कुल खच�म�ये 54.43

�ितशत ते�ो चौमा�सकमा र 34.65 �ितशत आषाढमा मा� खच� भएको दे�खयो । 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 ।
(खच� �. हजारमा)
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खच� िशष�क कुल खच� �. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच� 255372 55802 67050 132520 70669

पंूजीगत खच� 189776 33256 46770 109750 83590

ज�मा 445149 89058 113820 242271 154259

�ितशत 100% 20% 25.57% 54.43% 34.65%

८.२ 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� �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� �वीकत�
ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७
वमो�जम साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूत� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा�
सोको �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो नभएकोले काय� �वीकार �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

८.३ 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 जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । काया�लयले साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक
सुनुवाई सुिन�� चत ह�ने गरी काय� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

९ कोिभड कोषः 
कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन कोषमा २०७७।७८ मा संघ र �थानीय तहबाट �.४३०२१९७/- आ�दानी रहेकोमा � वारे�टीन र आईसोलेसन, अ�पताल िनमा�ण,  औषधी र
�वा��य सामा�ी तथा अ�यमा �.३७०२१९७/- खच� भई �. ६०००००/- मौ�दात रहेको दे�खयो । यस स�ब�धी िबबरण िन� नानुसार रहेको छः
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�.सं. आयतफ�  िशष�क रकम �.स. �ययतफ�  िशष�क रकम

1 संघीय संिचत कोषबाट �ा� 1000000 1 �वारे�टीन हो��डङ से�टर िनमा�ण 500000

2 �देश संिचत कोषबाट �ा� 0 2 आईसोलेसन �यव�थापन 50000

3 �थानीय तह कोषबाट 3302197 3 जो�खम भ�ा 1714569

4 अ�य सहायता 0 4 कोरोना अ�पताल कम�चारी तलब 235431

5 अ�य खच� (शव �यव�थापन, खाना तथा औषधी) 752197

6 मौ�दात 600000

ज�मा 4302197 ज�मा 4302197

१० िश�ा तफ�

१०.१ राि�� य िश�ा नीित, २०७६ मा िव�ालय िश�ालाई गुण�तरय�ु बनाउन �थानीय तहबाटै िनयिमत अनुगमन, िनरी�ण र सुप�रवे�ण गरी साव�जिनक
िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन गरी अनुगमन मु�याकंन �ितवेन साव�जिनक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको
शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन । यस स�ब�धी िन� नानुसार �यहोरा रहेका छन्

 साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन मू�या�न �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
 �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन ।

तसथ� नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर पापन मापद�ड तयार गरी अनुमगन मु�या�न �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

१०.२ गाउँपा�लकाले िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरी तयार गनु�पन�, �वीकृत काय��म र स�झौता अनुसार अनुदान उपल�ध गराउनु पन� र
अनुदान िनकासा अनु�प नै पूवा�धार िनमा�ण भए नभएको एिकन गनु�पन�मा िब�ालय भौितक पूवा�धार िवकास काय��म �वीकृत गरेको छैन । काय��म �वीकृत
गरी स�झौता गराई अनुदान उपल�ध गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१०.३ रा�� ीय िश�ा नीित, २०७६ मा संघीय सरकारले तजु�मा गरेको मापद�ड र काय�िव�धका आधारमा िनजी लगानीका िव�ालयह�को �थानीय सरकारबाट
�भावकारी िनयमन गरी पा��म तथा पा�पु�तक, िश�कको सेवा शत� तथा सुिवधा, शु�कको �समाको पालना, आ�थ�क कारोबारमा पारदिश�ता र
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भौितक पूवा�धारह�को ��थित समेत एिकन गन� िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले िनजी
िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन । यस स�ब�धी थप �यहोरा िन� नानुसार रहेका छन्

 िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन ।
 मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको छैन ।
 िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको छैन ।
 शु�क िनधा�रण र �यसको काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन ।
 अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन आिद ।

अतः नगरपा�लकाले िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िनजी िव�ालयह�को अनुगमन गनु� पद�छ ।

१०.४ काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७/७८ को �स.नं. ३.१ अनुसार एिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान िदनुपद�छ ।
यसरी अनुदान िदँदा पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशतलाई मा� अनुदान िदने र �यसपिछ २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ�
भना�को िववरण, पा�पु�तक खरीद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा सं�या एिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था उ�ेख छ ।
काया�लयले िनद�िशका िवप�रत िव�ालयको मागको आधारमा िव�ालयलाई एकमु� अनुदान उपल�ध गराएको छ । िव�ाथ�को �मािणत कागजातका
आधारमा नपुग रकम एिकन नगरी एकमु� रकम िनकासा पठाएकोले िनद�िशका िवपरीत पठाएको पा�पु�तकको रकम वरावर िव�ाथ�ले पा�पु�तक
पाएको एिकन ह�न स�दनै । अत: िनद�िशका वमो�जम सु�मा ७५ �ितशत तथा EMIS िववरणको आधारमा कागजात �मािणत गरी थप २५ �ितशत रकम
िनकासा गनु�पद�छ ।
�यसैगरी काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ि�याकलाप नं. ४.२ मा गैरआवासीय छा�वृ�� िवतरण गदा� IEMIS मा �िव� त�या�लाई
स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई
छा�वृ�� अनुदान �दान गनु�पद�छ । छा�ा छा�वृ�� अ�तग�त पा�लका िभ�का सामुदाियक िव�ालयह�लाई IEMIS मा उि��खत भ�दा बढी �दान ग�रएकाले
बढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन�

५८,८००
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िव�ालयको नाम छा�वृ�� िदएको सं�या IEMIS अनुसार फरक बढी

फसा�िटकर मा.िव २०८ १९४ १४ ५६००

भगलापुर मा.िव २२४ १९१ ३३ १३२००

वनगाई मा.िव ११८ ११३ ५ २०००

पुरैनी आ.िव १२७ ११६ ११ ४४००

वेलवा आ.िव १९४ १७३ २१ ८४००

राधाकृ�ण बाल आ.िव ११३ ८७ २६ १०४००

जनता आ.िव १५५ १३९ १६ ६४००

�ान�योती आ.िव ६६ ५७ ९ ३६००

वु��योती आ.िव ३७ ३२ ५ २०००

समैदेवी आ.िव ३२ २५ ७ २८००

ज�मा ५८८००

१०.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार मा�यिमक तह स�मका िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापनको लािग आव�यक नीित िनमा�ण, अनुगमन
मु�याकंन तथा िनयमन स�व�धी काय� स�व��धत पा�लकाले गन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िव�ालय अनुगमन स�व�धी मापद�ड तय गरेको छैन ।
जसबाट िव�ालय अनुगमन काय� साथै िश�ण �सकाई काय� �भावकारी �पमा स�ालन ह�न नस�ने दे�खएकाले अनुगमन मापद�ड तयार गरी िव�ालय
अनुगमन काय�लाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

११ स�प�� उपयोग र संर�ण

११.१ �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�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५
असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सािवकको गाउँ िवकास सिमितको चल अचल स�प��, दािय�वको स�पूण� अिभलेख
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समेत दे�खने गरी एिककृत अिभलेख तयार भएको छैन । गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) मा स�पूण� ह�ता�त�रत चल
अचल स�प�� तथा दािय�वको अिभलेख �िवि� गरी एक�कृत अिभलेख �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

११.२ �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�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५
असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा पा�लका ले नगरेको दे�खयो । तसथ�, पा�लकाले ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को
अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पद�छ ।

११.३ नगरपा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�प��को �भावकारी र औिच�यपूण� �योग गनु� पद�छ
। पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नबनाएको र साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन
नगरेको पाईयो । पा�लकाले साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग नीित र मापद�ड िनमा�ण गरी साव�जिनक स�प��को �यव�थापन गनु� पद�छ ।

११.४ आ�थ�क काय�िव�ध एवं िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा २६(१) ले कोषको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको िववरण रा� ने
�ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�नेछ । पा�लका अ�तग�त रहेका स��त कोष, चालु खाता कोष, कम�चारी क�याण कोष, �कोप �यव�थापन कोष, पँू�जगत
खाता कोष लगायतका स�पूण� कोषह�को िववरण अ�ाव�धक गद� कोषको आय �ाि�को उपयोग गनु�पद�छ ।

१२ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

१२.१ �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 २१ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, २३ काय�िव�ध गरी ५०
वटा कानुन र काय�िव�ध लगायत िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । पा�लकाले आव�यक सव ैकानूनह� तजु�मा गरी उ� कानूनह� राजप�मा �काशन
गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१२.२ �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 गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� रहेको ७ वटा र यो बष� थप भएको ४८ गरी कुल ३७ िववाद दता� भएकोमा ३७
वटा मा� फ��यौट भई १८ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

१३ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�
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१३.१ 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 बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान िफता� समयमा नै गनु�पन� भएकाले पा�लकाले
यसमा �यान िदनुपद�छ ।

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

संघीय सरकार सशत� २०९६६०८१० १७५४६२३७६ ३४१९८४३४

िवशेष १५०००००० २५७५०२७ १२४२४९७३

�देश सरकार सशत� र िवशेष २०८५०००० १११२३४९४ ९७२६५०६

समपुरक १९३०१००० ५६३९७५६ १३६६१२४४

ज�मा २६४८११८१० १९४८००६५३ ७००१११५७

पा�लकालाई संघीय तथा �देश सरकारले �. २६४८११८१० अनुदान पठाएकोमा ज�मा �. १९४८००६५३ मा� खच� गरी �. ७००१११५७ िफता� गरेको
छ । पा�लकाले �ा� गरेको अनुदानको २६.४४ �ितशत अनुदान खच� गन� नसक� िफता� गनु�ले पा�लकाको काय�स�पादन �मतामा कमजोरी दे�ख�छ । यसले
पा�लकाको अपेि�त आ�थ�क तथा सामा�जक िवकासक ो गितलाई सु�त पारेकाले स�ब��धत स�पूण� प� �ज�मेवार भई सहकाय� गद� संघ तथा �देश
सरकारबाट �ा� अनुदानको मह�म उपयोग गनु�पद�छ ।

१३.२ शु�ोधन गाउँपा�लकाले लागत साझेदारीमा गाई �व��न काय��म स� चालन गदा� संघीय अनुदान वाट �. २१,३३,००० र गाउँपा�लका वाट �. २१,३३,०००
गरी �. ४२,६६,००० खच� गरेको छ । यस काय��ममा ६ वटा कृषक समुहलाई �. ६,५०,००० का दरले �. ३९,००,००० अनुदान िदएतापनी कृषक
समुह �ारा लागत सहभािगता भएको दे�खएन । यसले लागत साझेदारी पशुप�छी �व��न काय��मको दायरालाई संकुिचत पारेको छ । �यसैगरी, कृषक समुह
�ारा ग�रने लागत सहभािगताको लागी गाउँपा�लका तफ� वाट �दान ग�रएको अशंलाई आ�थ�क, सामा�जक िवकासमा उपयोग गरे पा�लका िभ� रहेका
जनताको वृह�र िहत ह�ने दे�ख�छ । यो काय� लागत साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��मको मु�य उ�े�य जुन साझेदारीको अवधारणा अनु�प �थानीय
पँुजी प�रचालन माफ� त आय आज�न तथा रोजगारीका अवसर सृजना गरी पशुपालक कृषकह�को वचत सुिन�� चत गन� हो, �यसको मम� िवप�रत रहेको
दे�खयो । तसथ�, पा�लकाले लागत साझेदारीमा गाई �व��न काय��मको िनयिमत अनुगमन, पृ�पोषण एवं �ितवेदन गनु�पद�छ ।

१४ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदनिभ� खच� �मािणत
गन� आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िनयम ५२(३)

अनुसार काया�लयले िदएको �याद ननाघेको तथा �याद नाघेको पे�क�को िन�नानुसार िववरण तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।
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१५ ठे.नं. SRM/WORK/05/074/75 पा�लका भवन िनमा�ण

१५.१ आव�धक काय��म : ठे.नं. SRM/WORK/05/074/75 Construction of Rural Municipality Office Building : SCC को GCC 26.3 मा The
period between program updates is 15 days. The amount to be withheld for late submission of an updated program is NPR
10000.00. आव�धक काय��म पेश गरेको दे�खएन । रकम समेत रो�का गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको प�रपालना गन� गराउने तफ�  स�व��धत प�ले
�यान िदनु पद�छ ।

१५.२ पे�क� फछ�यौट : SCC को GCC49.3 मा Deduction will be at the rate of ……..% of the respective monthly Interim Payment Certificate
until such time as the advance payment has been repaid, Provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the
end of 80% of the approved contract period. ��येक िवलवाट कित �ितशत पे�क� फछ�यौट गन� हो ख�रद स�झौतामा उ�ेख गरेको छैन् । फाइनल
िवल वापत � २८,६१,४५७।३१ भु�ानी भएको छ । यस िवलको भु�ानीमा � ५,००,०००।०० पे�क� फछ�यौट भएको छ । ख�रद स�झौता अनुसार
काय�स�प� गनु�पन� अव�धको ८०% समयिभ� पे�क� फछ�यौट ग�रस�नु पन�मा उ� अव�धिभ� पे�क� फछ�यौट भएको दे�खएन । अत: ख�रद स�झौताको
पालना गरी समयमा पे�क� फछ�यौट गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१५.३ 44 २०७७-८-२८ �ोिभजनल सम : �ोिभजनल सम वापत भु�ानी गदा� वी.ओ.�यू. मा उ�े�खत रकमको सीमा स�म स�कल िवजक पेश गरेको आधारमा भु�ानी ह�नु पद�छ ।
�ोिभजनल सम वाट गुण�तर �योगशाला परी�ण वापत � १,००,०००।००; िवजु�ल, तारवार लगायत सुर�ा स�व��ध काय� वापत � २५,०००।००; As

Built Drawings वापत � २०,०००।०० गरी कुल � १,४५,००० भु�ानी भएकोमा स�कल िवल भपा�ई पेश नभएकोले स�कल िवल भपा�ई पेश गनु�पन� �

१४५,०००

१६ ठे.नं. NCB/SRM/19/076-77 : पा�लकाको काया�लय प�रसर वरीपरी पखा�ल लगाउने काय�

१६.१ ख�रद स�झौताको �याद : ठे�का व�दोव�त गदा� िन��चत मापद�डका आधारमा काम स�प� गनु�पन� अव�ध गणना गरी ख�रद स�झौता गनु� पद�छ ।
पा�लकाको काया�लय प�रसर वरीपरी पखा�ल लगाउने काय�को कवोल अंक � ७६,४३,५२६।९६(मू.अ.कर र PS समेत) को िमित २०७७।३।२५ मा स�प�
गन� गरी िमित २०७७।०२।२९ मा स�झौता भएको छ । ज�मा एक मिहनाको अव�ध रा�ख ख�रद स�झौता भएको छ । शु� स�झौता अनुसारको स�प� गनु�
पन� अिवधिभ� काय� स�प� नभई ६ मिहना अथा�त शु� स�झौता अव�धको ६००% अव�ध �याद थप भइ काय� स�प� भएको छ । िन��चत मापद�डका
आधारमा काम स�प� गनु�पन� अव�ध गणना गरी ख�रद स�झौता गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१६.२ भे�रएशन अड�र : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११८ मा भे�रएशन आदेश स�व��ध �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को १.०९% को
भे�रएशन अड�र जारी भएको छ । शु� लागत अनुमानमा ०.३७% घटी भएकोमा शु� स�झौता रकममा १.०९% वढी भे�रएशन आदेश जारी भएको छ ।
नकारा�मक भे�रएशन अड�र जारी भएको छ । अथा�त वढी दर कवोल गरेको कामको आइटम वढेको दे�ख�छ । भे�रएशन आदेश जारी गदा� िमत�ययी तफ�
पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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१६.३ �ुिट स�याउने : यस िनमा�ण काय�को ख�रद स�झौतामा �ुटी स�यचउने अव�ध ३६५ िदन रहेको छ । काय�स�प� भएको ३६५ िदन िभ� भएका �ुिटह�
स�याउने दािय�व िनमा�ण �यवसायीको रह�छ । वी.ओ.�यू. को आइटम नं. १ �ोिभजनल सम मा �याव प�र�ण र काम, साम�ी, कामदार र ते�ो प�को �ित
िव��को वीमा वापत वी.ओ.�य.ु मा � ३५,०००।०० रहेकोमा वीमा गरेको पाइएन । यो पा�लकाको काया�लय प�रसर वरीपरी पखा�ल लगाउने काय� स�प�
भएकोमा पखा�लको केही भाग भ��कएको छ । हालस�म उ� भ��कएको काय� िनमा�ण गरेको दे�खएन । �ुटी स�याउने अव�ध वाँक� रहेकोले कामको
मू�या�न गरी अिवल�व िनमा�ण �यवसायीवाट काय� गराउनु पद�छ ।

१७ ठे.नं. NCB/SRM/15/076-77 वडा नं. ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय�

१७.१ ख�रद स�झौतामा पे�क� फछ�यौटको �यव�था : ठे.नं. NCB/SRM/15/076-77 वडा नं. ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय� को ख�रद स�झौताको
SCC को GCC49.3 मा Deduction will be at the rate of ……..% of the respective monthly Interim Payment Certificate until such time
as the advance payment has been repaid, Provided that the advance payment shall be completely repaid prior to the end of 80% of
the approved contract period. को �यव�था रहेको छ । ��येक िवलवाट कित �ितशत पे�क� फछ�यौट गन� हो ख�रद स�झौतामा उ�ेख गरेको छैन् ।
यसले गदा� �विववेक�य आधारमा पे�क� फछ�यौट ह�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�को ��येक िवलवाट कित पे�क� फछ�यौट गनु�पन� �प� �यव�था गरी ख�रद
स�झौता गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

१७.२ अधाव�धक काय��म : ख�रद स�झौताको SCC को GCC 26.3 मा The period between program updates is 30 days. को �यव�था रहेको छ ।
िनमा�ण �यवसायीवाट आव�धक काय��म पेश गरेको दे�खएन । समयमा आव�धक काय��म पेश नगरेकोमा समेत िनमा�ण काय�को �याद थप गन� गरेको छ ।
ख�रद स�झौताको प�रपालना गन� गराउने तफ�  स�व��धत प�ले �यान िदनु पद�छ ।

१७.३ स�प��को उपयोग : (ठे.नं. NCB/SRM/14/076-77 बसपाक�  िनमा�ण काय�): यस िनमा�ण काय�को स�झौता रकम � ८१,६१,९१५.५६(मू.अ.कर समेत)

रहेको छ । यस काय�को वी .ओ.�य.ु मा �ोिभजनल सम वापत वीमाको आइटममा � ३,००,०००।०० रहेकोमा वीमा गरेको छैन् । �थलगत िनरी�ण गदा�
यस वसपाक�  िनमा�णमा तार जा�लको घेरा लगाएकोमा भ��कएको छ भने भवनको सीसा फुटेको अव�था छ । वसपाक�  िभ� कुनै गािड ह� पाक� मा रहेको छैन्
भने हाल स�म कुनै गाडी वस पाक� मा लगेर पाक�  गन� गरेको पाइएन । सरकारी लगानी तथा स�पितको संर�ण र उपयोग भएको दे�खएन । सरकारी लगानी
�ितफलय�ु वनाउने तथा स�प��को संर�ण र उपयोगतफ�  पा�लका ग��भर ह�नु पद�छ ।

१८ ठे.नं. NCB/SRM/17/076-77 केवलपुर-खजुरीया-राजपुरैनी सडक कालोप�े काय�

१८.१ धरौटी क�ी र दा�खला : पा�लकाले धरौटी क�ी गरी धरौटी खातामा दा�खला गरी अिभलेख रा�नु पद�छ । यस पा�लकाले धरौटी क�ी गरी एकमु� दा�खला
गन� गरेकोमा ��येक ठे�कावाट क�ी भएको धरौटी �प� दे�खने िववरण संल� गरेको पाइएन । ��येक ठे�काको धरौटी क�ी गरेको रकम �प� दे�खने िववरण
संल� गरेर धरौटी दा�खला गनु� पद�छ ।
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१८.२ 2 २०७७-५-२१ एकमु� पे�क� भु�ानी : गो.भौ.नं. २।०७७।०५।२१ ख�रद स�झौताको SCC को GCC49.1 मा The Advance Payment shall be 20% of initial

Contract Price excluding the Provisional Sums, and Vat and shall be made in two installments को �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�को
कवोल अंक � ४०,५९,५२२।१२ (मू.अ.कर समेत) रहेको छ । स�झौता िवपरीत पा�लकाले एकमु� पे�क� � ७,०६,३५७।०० भु�ानी िदएको छ । पे�क�
भु�ानी गदा� ख�रद स�झौताको प�रपालना गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार दइु िक�तामा पे�क� भु�ानी गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।

१९ ठे.नं. NCB/SRM/06/077-78 सडक कालोप�े

१९.१ स�झौताको �याद : ठे.नं. NCB/SRM/06/077-78 िकसुली चोक दे�ख �ससै मा.िव. ह�द ैपरौता भाटा पुल स�म सडक कालोप�े गन� काय�को ख�रद स�झौता
िमित २०७८।०३।१८ । मा भएकोमा काय� स�प� गनु� पन� िमित ख�रद स�झौताको SCC को GCC1.1(u) मा The Intended Completion Date for

the whole of the Works shall be As of decision of Province/Central Government उ�ेख भएको छ । काय� स�प� गनु� पन� �याद �प� नभएको
स�दभ�मा �देश समपुरकको वजेट रहेको र �थम घटीवाला िनमा�ण �यवसायी स�झौता गन� नआएको कारण वोलप� जमानत जफत र कालोसूचीमा रा�ने
�कृयाले केही िढलाई भएको र आ�थ�क वष�को अ��यमा दो�ो घटीवाला िनमा�ण �यवसायी सँग स�झौता ग�रएको र आगामी वष�का लािग �देश समपूरकको
वजेट सुिन��चत नह�दाँ �मागत योजनाको �पमा स�झौता गन� सम�या भएको र काय� स�प� गनु�पन� अव�ध �प� उ�ेख गन� नसिकएको पा�लकाको भनाई
रहेको छ । ख�रद स�झौता गदा� स�प� गनु�पन� �याद �प� उ�ेख गरी स�झौता गनु� पद�छ ।

१९.२ 218 २०७८-३-२२ एकमु� पे�क� भु�ानी : गो.भौ.नं. २१८।०७८।०३।२२: ख�रद स�झौताको SCC को GCC49.1 मा Advance Payment shall be 20% of initial

Contract Price excluding the PS & Vat and shall be made in two installments को �यव�था छ । यस िनमा�ण काय�को कवोल अंक �
६९,५०,७८४।२२ (मू.अ.कर समेत) रहेको छ । स�झौता िवपरीत पा�लकाले एकमु� पे�क� � १२,१०,०००।०० भु�ानी िदएको छ । पे�क� भु�ानी गदा�
ख�रद स�झौताको प�रपालना गरेको दे�खएन । ख�रद स�झौताको �यव�था अनुसार दइु िक�तामा पे�क� भु�ानी गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२० ठे�का र उपभो�ावाट काय�

२०.१ 278 २०७८-३-२५ ठे�का र उपभो�ावाट काय� : काम गराउदा पा�लकाले �प� �याकेज वनाइ काम गराउनु पद�छ । िच�ड� ेन पाक�  िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �थम रिन� िवल
वापत � १७,५०,०००।०० भु�ानी भएको छ । िच�ड� ेन पाक� को िनमा�ण काय� ठे�का वाट र उपभो�ा सिमित माफ� त भएको छ । उपभो�ाले गनु�पन� काम के
र कुन हो? र िनमा�ण �यवसायी माफ� त गनु� पन� काम के र कुन हो? �यसको लागत कित हो ? �प� उ�ेख भई िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार भएको
दे�खएन । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदनमा कामको कुल लागत उ�ेख भएको तर कुन काम उपभो�ाले गन� र कुन काम िनमा�ण �यवसायीले गन� भ�े
स�व�धमा �प� उ�ेख नभएको पा�लकाले जानकारी िदएको छ । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदनमा �प� �याकेज वनाइ कुन काम कसवाट गराउने हो उ�ेख
गरी दोहोरो नपन� गरी काम गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२०.२ 144 २०७८-२-२५ वढी भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, १९३,२९१
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भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । फसा�िटकर गाउँिभ�को सडक कालोप�े उपभो�ा सिमित को िवल वापत � ९,३१,२००।०० भु�ानी
भएको छ । यस िनमा�ण काय�को आइटम नं. 6. Providing, mixing, laying and Compaction of Premix carpet को नापी िकताव अनुसार वा�तिवक
नापी परीमाण १५.७८ घन मी. ह�नुपन�मा ३०.०२ घन मी. नापी गरी १४.२४ घन मी. प�रमाण वढी भु�ानी िदएकोले विढ भु�ानी १४.२४ घन मी. �ित घन
मी. � १३,५७३।८५ का दरले � १,९३,२९१।६२ स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �..

२०.३ 261 २०७८-३-२५ सरकारी स�प��को उपयोग : संरचना िनमा�ण गदा� उपयोग ह�नेगरी पूण� �पमा स�प� गनु� पद�छ । भगलापुर मा.िव. भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �
८,४०,०००।०० भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�को दईु वटा �याकेज वनाई भगलापुर मा.िव. भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितवाट काय� गराएको छ ।
काय� स�प� भएकोमा हाल स�म पिन �याल र ढोकाको खापा राखेको पाइएन जसले गदा� हाल स�म पिन उ� भवनको उपयोग ह�न सकेको छैन् । लागत
अनुमान तयार गदा� आव�यक �याल ढोका सिहतको तयार गरी काय� स�प� गन� र सरकारी स�प��को उपयोग गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

२१ इ��जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल वीच साम��यता, �ोिभजनल सम र स�प��को उपयोग

२१.१ इ�जिनय�र� न�स र उपभो�ाको िवल वीच साम��यता : 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 । िनयमावली को िनयम ९७.६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न , िवल,

भरपाइ, र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित बाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ ।यस पा�लकाको
नमुना छनोटको आधारमा ग�रएका लेखापरी�णवाट कितपय उपभो�ा सिमितले गरेको वा�तिवक कामको प�रमाण नापी िकताव र खच� �मािणत गन�
कागजात िवच िमलान भएको दे�खएन । उपभो�ा सिमित वाट �यहोनु�पन� योगदानको अशं वरावरको डोर हा�जरी पेश भएकोमा इ��जिनय�र� न�स अनुसार
कुन कामका लािग कित �िमकको आव�यकता पन� हो ? कामको कुनै आइटममा एक �िमकले एक िदनमा �ित इकाइ कित र कुल कित प�रमाण काय� गन�
स�छ भनी एिकन नगरी आव�यकताभ�दा बढी डोर हा�जर रा�ख खच� लेखेको पाइयो । इ��जिनय�र� न�स अनुसार कामको प�रमाण र खच� �मािणत गन�
िवल भपा�इ वीच साम�सयता ह�नुपद�छ । िन�नानुसार उपभो�ा सिमितवाट भएको कामको भु�ानी गदा� पेश भएको डोर हा�जरीमा उ�ेख भएको �िमकको
सं�या र इ�जिनय�र� न�स अनुसार ह�नुपन� कामको प�रमाण वीच फरक परेको दे�खयो । �िमकको सं�याको तुलनामा वा�तिवक कामको प�रमाण निम�दा
डोर हा�जरीको सं�या वा�तिवक हो भ� सिकएन । नापी िकतावको प�रमाण र खच� �मािणत गन� िवल भपा�इह� िवच साम��यता नह�दाँ वा�तिवक काम
भएको प�रमाण एिकन ह�न नसकेको �........

द� कामदारको दिैनक �याला � ८२०।०० र अद� कामदारको दिैनक �याला � ५५५।०० �ज�ा दररेट रहेको छ ।

६८४,२१०
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उपभो�ा सिमितको नाम न�स अनुसार ह�नुपन�
लेवर सं�या

न�स अनुसार ह�नुपन�
िम�ी सं�या

न�स अनुसार कामदारलाई
ह�नुपन� कुल भु�ानी

डोर हा�जर अनुसार
भएको भु�ानी

फरक

सं�या ज�मा सं�या ज�मा

महाल�मी पेट� ोलप�प
अगािड कालोप�े

४०२ २२३११० १५ १२३०० २३५४१० ६७४२४० ४३८८३०

फसा�िटकार गाउँिभ�
कालोप�े सडक

२७३ १५१५१५ १४ ११४८० १६२९९५ ४०८३७५ २४५३८०

ज�मा ६८४२१०

२१.२ 127 २०७७-१२-२० �ोिभजनल समको भु�ानी : �ोिभजनल सम वापत वी.ओ.�य.ु मा उ�े�खत सीमा िभ� स�कल िवजकको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । मानपकडी गाउँको
चोक देखी उ�र तफ�  िप.�स.�स. रोड ढलान काय� उपभो�ा सिमितलाई �ोिभजनल सम वापत �योगशाला परी�णको लािग � ७,४००।०० भु�ानी
िदएकोमा � १४००।०० को िवल रहेको र वाँक� � ६,०००।०० को �यवु टे�को लािग �ािव�धक �याउन र पुया�उन भनी गाडीको भपा�ई राखी भु�ानी
भएको छ । गुण�तर परी�ण गरेको �माण समेत संल� रहेको छैन् । गाडीको भपा�इ राखी �ोिभजनल सम वापतको भु�ानी िदएको रकम स�व��धत उपभो�ा
सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ �.

६,०००

२१.३ 5 २०७७-६-२० �ोिभजनल सम : �ोिभजनल सम वापत वी.ओ.�य.ु मा उ�े�खत सीमा िभ� स�कल िवजकको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । साझा टोल का�ाको �ख
सडक कालोप�े िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �ोिभजनल समको �याव टे� वापत � २०,०००।०० भु�ानी भएकोमा � ८४५२।०० को िवल संल�
रहेकोले िवल पेश नभएको � ११,५४८।०० स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नु पद�छ ।

११,५४८

२१.४ िनमा�ण संरचनाको उपयोग : िनमा�ण संरचनाका लािग �ोतको सुिन��चत गरी काय��म �वीकृत प�चात काय��म संचालन गनु� पद�छ । पुरैना कोलुवा जो�ने
भैरहवा खोलाको क�भट� िनमा�ण काय�का लािग आ.व.२०७६।७७ मा िविनयो�जत वजेट � ५,००,०००।०० र आ.व. २०७७।७८ मा िविनयो�जत वजेट �
२,००,०००।०० गरी ज�मा � ७,००,०००।०० वजेट िविनयोजन भएको छ । गो.भौ. १५२।०७८।०३।०१ वाट उपभो�ाको िवल वापत � ६,७९,०००।
०० भु�ानी भएको छ । यस िनमा�ण काय�वाट क�भट� िनमा�ण गन� काय� रहेकोमा क�भट� िनमा�ण काय� स�प� भएकोमा क�भट�को एउटा एवुटमे�ट वािहरवाट
खोला (घोला) वगेको पा�लकाले जानकारी िदएको छ ।पा�लकाले सरकारी लगानीको �ितफल तफ�  �यान िदएको दे�खएन । वजेटको आधारमा लागत
अनुमान तयार ह�दाँ क�भट�को िवङ वाल िनमा�ण काय�को आइटम नभएको यसले गदा� एवुटमे�ट वािहरवाट खोला वगेर क�भट� उपयोगमा नआएको अव�था
छ । कामको वा�तिवक आव�यकता एिकन गरी लागत अनुमान तयार गन� र सोही आधारमा वजेट िविनयोजन गरी समयमा काय� स�प� गरी सरकारी
स�पितको �भावकारी उपयोग गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ । िवङ वालको लािग आ.व. २०७८।७९ मा समेत कुनै वजेट िविनयोजन भएको छैन् ।
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२२ आ�त�रक आय र आय ठे�का

२२.१ दो�ो बढीवाला सँग स�झौताः शु�ोधन गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को प�र�छेद १२ को िनयम १३८ (५) मा आय ठे� काको
लािग �कािशत सूचना बमो�जम बोलप� िदने वा डाँक बो�ने �यि�ले आफुले कबोल गरेको अंकको पाँच �ितशत रकम नगद ैवा सूचनामा तोिकएको बँैकमा
जमानत वापत रकम ज�मा गरेको स� कल भौचर वा नेपाल रा�� बँैकबाट मा�यता �ा� बँैकले जारी गरेको क�तीमा न�बे िदन �याद भएको िवडव�डको स� कल
�ित संल� रा� नु पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका िन�नानुसारको ठे� काह�मा पिहलो बढी अंक कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी/
�यि� सँग स�झौता नगरी दो�ो/ते�ो बढी अंक कबोल गन�सँग स�झौता गरेको छ । तोिकएकै बँैकमा चेक न�बर उ�ेख गरेको धरौटी ज�मा भौचर ठे� का
फाईलमा रहँदा समेत धरौटीको िववरणमा िनजह�को नामबाट कुनै रकम ज�मा भएको नदे�खएकोले दो�ो बढी अंक कबोल गन�सँग ठे�का स�झौता गरेको
काया�लयले उ�ेख गरेको छ । िनयमावली बमो�जम नै बोलप� खो�ने अव�धिभ�को सूचनामा तोिकएको बँैकमा जमानत वापत रकम ज�मा गरेको स� कल
भौचर रहेकोले िनजसँग स�झौता नगनु� िनयमावली िवपरीत भएको साथै दो�ो बढी अंक कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी/�यि�सँग स�झौता गदा� पा�लकाको
िन�नानुसार राज� व घ�न गएको दे�खएकोले ठे�का स�झौता सँग स�ब��धत पदा�धकारीह� लाई �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�खएको �.

आय ठे�का नं. पिहलो बढी कबोल गन�को नाम रकम दो�ो बढी कबोल गन�को नाम रकम फरक

आय/०३/077/78 िप.ए�ड आर स�लायस�, �प�देही 11100111 एम.िब.�ज. क��ट��सन, �सयारी �प�देही 5100000 6000111

आय/०६/077/78 ए वान स�लायस�, �प�देही 12000000 समबु� स�लायस�,�प�देही 9513274 2486726

आय/०५/077/78 ए वान स�लायस�, �प�देही 6166666 नेपालय आिक� टे�स ए�ड िव�डस� �ा.�ल. 4268338 1898328

ज�मा 29266777 18881612 10385165

१०,३८५,१६५

२२.२ आय ठे�का व�यौताः शु�ोधन गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को प�र�छेद १२ को िनयम 143 (1) मा िविभ� कारणबाट असुल ह�न
नसक� बाँिक रहेको व�यौता रकम असुल गन� व�यौता असुली काय� योजना बनाई रकम असुल उपर ग�रने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले िन� नानुसार
आय ठे�काको असुल गन� बाँक� रकमको काय�योजना तयार गरी असुली काय� गरेको छैन । िनयमावली बमो�जम व�यौता रकम असुलीको काय�योजना सिहत
िविभ� आय ठे�काको िन� नानुसार �. असुल गनु�पन�

९,६१९,४२१
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आय ठे�काको नाम िनमा�ण �यवसायी कबोल अंक (करबाहेक) दा�खला रकम बाँक�

आय/०२/077/78 ई�ज स�लायस�, �प�देही 13152525 12379883.75 773500

आय/०३/077/78 एम.िब.�ज. क��ट��सन, �प�देही 5100000 4798046 301954

आय/०४/077/78 महाजन स�लायस�, �प�देही 6285225 3148642.38 3136583

आय/०६/077/78 समबु� स�लायस�, �प�देही 9513274.34 4756575.34 4756699

फसा�िटकर हाटबजार राजु अ�हरी 900685 250000 650685

ज�मा 34951709.34 25333147.47 9619421

२२.३ िशष�क फरक पारी रकम ज�माः एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ अनुसार �ा� ह�ने राज� व स�ब��धत िशष�कमा ज�मा गनु�पन�
�यव�था रहेको छ जसअनुसार �थानीय तह वा मु�य अिभबृि� कर नला�े व�तुको कारोबार गन� साव�जिनक सं�थाले संकलन/दा�खला गन� मु.अ.कर राज� व
िशष�क नं.33317 (बेदता�वालबाट गन� संकलन) बाट आ�त�रक राज� व काया�लयले तोकेको खातामा ज�मा गनु�पद�छ । यस �थािनय तहले िन�नबमो�जमको
पाट�ह�बाट िविभ� आय ठे�कामा मु�य अिभबृि� कर बापत �ा� गरेको रकम राज� व शीष�क नं.33314 मा ज�मा गरेको पाईयो । पा�लकाले संकलन गरेको
राज�व स�ब��धत शीष�कमा काया�लयको नामबाट नै दा�खला गनु� पद�छ ।
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पाट�को नाम ज�मा ह�नुपन� िशष�क ज�मा भएको िशष�क रकम

आय ठे�का नं. २, ई�ज स�लायस�, �प�देही 33317 33314 1709828

आय ठे�का नं. 3, एम.िव.�ज क��ट��सन 33317 33314 663000

आय ठे�का नं. 4, महाजन स�लायस� 33317 33314 817079

आय ठे�का नं. 5, नेपालय आिक� टे�स ए�ड िव�डस� 33317 33314 554883

आय ठे�का नं. 6, समबु� स�लायस� 33317 33314 1236725

िहराचन कालीग�डक� �स�ाथ� जे.भी. 33317 33314 765012

�रजाल क��ट��सन ए�ड िव�डस� �ा.ली. 33317 33314 54170

रमण/जे.जे.ई �स.�स. एल जे.भी. 33317 33314 40340

ज�मा 5841037

२३ बढी �ेड भु�ानी 
सहायक पाँचौ �ी ल�मण �साद �वालीलाई �ावण देखी मं�सर स�म मा�सक १ �ेडका दरले कुल ५ �ेड बढी भु�ानी भएकाले उहाँवाट बढी भु�ानी भएको �. ४७०० असूल गनु�पन�

४,७००

२४ उपभो�ा सिमित गठन र प�रचालन

२४.१ जिटल �कृितको काय�ः 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 िन� नानुसार बाटो कालोप�े गन� उपभो�ा सिमित गठन गरी हेभी मे�सनह�को
�योगिवना काय�स�प� ह�न नस�ने काय�ह� समेत उपभो�ाबाट गराएको पाईयो । साथै पा�लकाले केही कालोप�े गन� काय�मा �िमकको �यालाबापत खच�
लेखेको रकम स�ब��धतले नबुझेको दे�खएकोले सो काय� उपभो�ा सिमितले नै गरेको हो भ� सिकएन । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण
�यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी
रकम

98-
2077/10/16

खजु�रया गाउँिभ� सडक कालोप�े उपभो�ा सिमित, वडा
न. ५

सडक कालोप�े (४२ जना लेवर र िम� �ीको डोरहा�जरी खच�
�.790300 को भरपाई नभएको)

2046410

140-
2078/02/09

बेतही गाउँदे�ख प�� चम हे�थपो� जाने सडक कालोप�े
िनमा�ण उपभो�ा सिमित, वडा नं. 3

सडक कालोप�े (24 जना लेवर र िम� �ीको डोरहा�जरी खच�
�.२९५१५० को भरपाई नभएको)

761700

139-
2078/01/02

िशवालय चोकदे�ख म��दर जाने बाटो कालोप�े उपभो�ा
सिमित

सडक कालोप�े 1247800

4-
2077/06/15

बाँसघारी ढोगना सडक कालोप�े उपभो�ा सिमित सडक कालोप�े 485000

ज�मा 4540910

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

२४.२ 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 कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 220 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता
गरी काय� गराई �.6,05,63,000/- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता
सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प�
भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�ण समेत
नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२४.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97(7) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना
साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र सामा�जक लेखापरी�ण गराउनु पन�, उपिनयम 12 मा काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी
�ज�मेवारी समेत तोक� �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िविभ� �कृितका
उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गरेकोमा उपभो�ा सिमितले खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको र सामा�जक लेखापरी�ण नगराएको साथै
काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� गरी �ज�मेवारी समेत तोिक उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको छैन । िनयमावलीमा भएको
�यव�था बमो�जम उपभो�ा सिमित गठन र प�रचालन ग�रनु पद�छ ।
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२४.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 (9) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर,

रोलर, डोजर, �ेडर िवटुिमन िड�ट� ी�यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गन� निम�ने तथा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मे�सन
�योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको हेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लनुपन� �यव�था
रहेको छ । गाउँपा�लकाले िन� नानुसार उपभो�ा सिमित गठन गरी िविभ� �कारको हेभी मेशीनह� �योग गरेको पाईयो । यस स�ब�धी थप �यहोरा
िन�नानुसार रहेका छन्

�.सं. गो.भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमितको नाम काय�स�प� हेभी मेशीनरीमा
खच�

1 136-
2078/01/02

शा��तनगर सहकारी चोकदे�ख फसा�िटकर जाने बाटो िप.�स.�स ढलान उ.स. वडा नं.
5

1038418 100000

2 62-2077/09/08 सरहितया जाने बाटो �तरो�ती 485000 50000

ज�मा 1523418 150000

पा�लकाले �थानीय �तरमा रोजगारी �सज�ना ह�ने र �थानीय जनशि� तथा सीप �योग गरी गन� सिकने �कृितका काय�ह� मा� िनयमावलीको �यव�था
बमो�जम उपभो�ा सिमित गठन गरी संचालन गनु� पद�छ ।

२५ सामा�जक सुर�ा

२५.१ �माण पेश गनु�पन�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा २६ (१) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही
आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले िन� नानुसार लाभ�ाहीलाई �थम र दो�ो चौमा�सक
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेकोमा एउटै नाम र नाग�रकता न�बर भएको लाभ�ाही�को छु�ा छु�ै खाता रहेको पाईयो । एउटै नाग�रकता �माणप�
न�बर बाट एउटै बँैक तथा िव�ीय सं�थामा दोहोरो खाता नह�नुपन�मा िन�नानुसार लाभ�ाहीको दोहोरो खाता रहेको दे�खयो । पा�लकाले िन�नानुसार
लाभ�ाहीको खाता र नाग�रकता �माणप� नं. दोहोरो परेको हो होईन एिकन गरी दोहोरो परेको भए एउटा खाताको रकम संघीय बे�जु खातामा दा�खला
गनु�पन� �.

लाभ�ाहीको नामथर ना.�.प. न�बर वडा नं. खाता न�बर रकम �.

भोना केवट (जे� नाग�रक) 3364 1 049000093518 24000

049000093518

२४,०००

२५.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा 23 (5) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� खाता संचालन गन� बँैक तथा िव�ीय सं�थाले यस
�कारका खाताह� म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहनािभ� स�ब��धत �थानीय तहका साथै सामा�जक सुर�ा तथा प� चीकरण िवभागलाई
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िदनुपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले गत आ.व. मा िन�कृय रहेको एकमु� िववरण स�ब��धत बँैक तथा िव�ीय सं�थाह�बाट �ा� गरेको छैन ।
काय�िव�ध वमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� बँैकह�ले िन�कृय खाताको िववरण तोिकएको समयािव�धमा तयार गरी गाउँपा�लकालाई उपल�ध
गराउने र काया�लयले पिन समयमा नै िववरण �ा� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२६ संपरी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �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 बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

64041000 24987962 39053038

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।
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�.सं. आ�थ�क वष� दफा नं. बे�जुको संि�� �यहोरा संपरी�णको आधार रकम

१ 2074/75 10 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� दा�खला भौचर पेश भएकोले संपरी�ण 3000

2 2075/76 15.7 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� िन�नानुसार पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को 
दोहोरो भ�ा दा�खला भएकोले संपरी�ण

24055

िकशुन च�� चौधरी 680

शा�तीदेवी �वाली 1360

िशव पूजन बािनया 3825

जयशंकर पाठक 5440

राजे�� कडेँल 6800

हेमन थापा 3400

रा�धका अ�धकारी 2550

3 16.4 प�पि�काको करक�ी नगरी भु�ानी िन�नानुसार सं�थाह�को करक�ी गरेको दा�खला भौचर
पेश भएकोले संपरी�ण

4455

गौतमबु� िमडीया �ा.�ल. 2025

नव भैरहवा सा�ािहक 1080

शालीन सा�ािहक 1350

4 23.1 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� दा�खला भौचर पेश भएकोले संपरी�ण 3315

िकशुन च�� चौधरी 1105

शा�तीदेवी �वाली 2210

5 24.2 �ेड वापत बढी भु�ानी भएको रकम असुल िव�ण ु�साद नेपालको माघमा �ेड बृि� ह�ने र पौषको तलब बाट 19838
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गनु�पन� �ेड बढी भु�ानी भएको रकम क�ी भएको तथा पाव�ती
चौधरीको तलबी �ितवेदनमा नै �ेड २३४९ नै पा�रत भएकोले
दोहोरो नभएकोले संपरी�ण

6 24.4 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� िन�नानुसार पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को दोहोरो भ�ा
दा�खला भएकोले संपरी�ण

1020

िशव पूजन बािनया 255

जयशंकर पाठक 255

उदयराज गड�रया 255

पु�ेराम गौतम 255

7 24.5 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� िन�नानुसार पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को दोहोरो भ�ा 
दा�खला भएकोले संपरी�ण

1500

जयशंकर पाठक 300

पु�ेराम गौतम 300

िव�ण ु�साद ब�याल 300

हेम बहादरु ख�का 300

राजे�� कडेँल 300

8 24.6.3 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� उदयराज गड�रयाले दा�खला भएको भौचर पेश भएकोले 300

9 24.8.2 अनुगमन भ�ा असुल गनु�पन� शा�तीदेवी �वाली, िशव पुजन बािनया, जयशंकर पाठक,

उदयराज गडे�रया, पु�ेराम गौतम, िव�ण ु�साद ब�याल, हेम
बहादरु ख�का, र राजे�� कँडेल सिहत ९ जनाको १५०० का
दरले दा�खला भौचर पेश भएकोले संपरी�ण 

13500

10 24.9 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� िकशुन च�� चौधरी, शा�तीदेवी �वाली र उमाका�त चपाई 900
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सिहत ३ जनाको ३०० को दरले दा�खला भौचर पेश

11 24.9.1 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� हेमन थापा, सुिशला ह�रजन, सोमनाथ यादव, सीता प�थी र
ओम �काश चौधरीको भ�ा दा�खला भएकोले संपरी�ण

3600

12 24.11 न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� िशव पूजन बािनया, जयशंकर पाठक र सोमनाथ यादवको 
नाममा भएको बे�जु दा�खला भएकोले

1020

13 25.1 पदा�धकारीह�को संचार सुिवधा असुल गनु�पन� िकसुनच�� चौधरीको �.36000/- शा�तीदेवी �वाली,िशव पुजन
बािनया, जयशंकर पाठक, उदयराज गडे�रया, पु�ेराम गौतम,

िव�ण ु�साद ब�याल, हेम बहादरु ख�का र राजे�� कँडेलको
�.18000/- को दरले रहेको बे�जु दा�खला भएकोले संपरी�ण

180000

14 24.3 बैठक भ�ा खच� असुल गनु�पन� सोमनाथ यादवको �.4900 र ओम�काश चौधरीको 
�.1200 गरी कुल ६१००/- दा�खला भएकोले

6100

15 26 �माण कागजात पेश गनु�पन� र दा�खला भौचर
पेश गनु�पन�

ममता मिहला िवकास तथा सहकारीको िवल भरपाई पेश भएको
तथा ओमनाथ यादवको �.762 ओम�काश चौधरीको �.400 र
मोलाही था�को �.320 दा�खला भएकोले संपरी�ण

36482

16 2076/77 8 कम�चारी �ो�साहन भ�ा खच� िनयिमत गनु�पन� �थानीय सरकार संचालन ऐन र आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय
उ�रदािय�व िनयमावली बमो�जम साव�जिनक लेखा सिमित
काय�संचालन काय�िव�ध,2077 (2077 माघ १५ मा राजप�मा
�कािशत) बमो�जम गिठत लेखा सिमित सम� पा�लकाबाट
िमित 2078/07/02 मा िन�नानुसार बे�जु छलफल र फ�य�टको
लािग पेश भएकोमा लेखा सिमितले दफावार छलफल गरी �माण
कागजात संकलन गरी आव�यक कानुन र काय�िव�ध िनमा�ण गरी
िमित 2078/08/23 मा सभामा पेश गरेकोमा सभाले िमित
२०७८/08/23 मा िन�नानुसार बे�जु फ�य�ट गरेकोले संपरी�ण

1371385

17 23 पँूजीगतबाट सोलार ख�रद िशष�कमा
िविनयोजन
भएको बजेटवाट �संगापुर दे�ख पेडरानी
कूलोमा �संचाई फाटक िनमा�ण गरेको

100000

18 27 ��तावदातासँग प��ारा ��ताव माग गरी 992950
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परामश� सेवा �लएकोमा लागत अनुमान तयार
नगरेको,

19 28 अमानतबाट काय� गराएको अिनयिमत भएको 687598

20 35 काय��मको उ�े�य पुरा नह�ने गरी साम�ी 
ख�रद गरी खच� लेखेको उिचत नदे�खएको

499055

21 36 �वीकृत बजेट र काय��म िवपरीत खच� 
लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

135028

22 37 महंगा मू�यमा सामान खरीद गन� र �योजन
वेगर खच� ले�न िम�ने नदे�खएको �.

195407

23 38 िविभ� िमितमा एकै फम� लोयल क��यटुर 

स�लायस� सँग पटक पटक गरी ख�रद गरेको

637498

24 45 �ज�सी मालसामान िनयमानुसार दा�खला
गनु�पन�

296622

25 46.1 साव�जिनक भवन उपभो�ा सिमित माफ� त
गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

3774000

26 46.3 िविनयोजन बजेटलाई किहले टु�ा पान� र 

किहले अ�य योजनाको रकम �याई पटक
पटक स�झौता गन� र स�झौता अनुसार पुरा
काम नगरेको र यसरी काम नगरेको अव�थामा
भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको

1574400

27 46.4 लागत अनुमान टु�ा पारेको 1496082

28 47 काय��े� बािहर गई �या�सलाई अनुदान 

िदएको िनयमस�मत नदे�खएको

1300000

29 48 िविनयो�जत बजेट बचत भएको भनी 650000
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काया�लयको िनण�य वेगर तथा उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गराएको तथा �वीकृत
रकम भ�दा बढी खच� लेखेको िनयम स�मत
दे�खएन

30 50 खच�को लेखा�न तोिकएको खच� संकेत बाट 

गरेको नगरेकाले िनयमस�मत नदे�खएको

309002

31 51.2 टु�ा पारी फरक दरमा मौ�दात रहने गरी 
ख�रद गरेको काय� िनयमस�मत नदे�खएको �.

1206433

32 52 �यानो झोला उ�पादनसंग अस�ब��धत 

आपूत�कता�संग टु�े ख�रद गरेको िनयमस�मत
नदे�खएको �

368217

33 2074/75 15.1 सामा�जक सुर�ा नामनामेसी सिहतको िवतरण
भरपाई पेश नभएको

लाभ�ाहीह�को नामनामेसी सिहतको िवतरण भरपाई र बँैक
�टेटमे�ट पेश भएको तथा िनयिमत भई आएको

9095200

ज�मा 24987962

२७ अ�ाव�धक वे�जु ��थती
यस पा�लकाको 2077।78 स�मको फ� यौट 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�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)
64041000 24987962 21132135 0.0 60185173


