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दूर$%& (Vision) 
 

जवाफदे'हता, पारदिश.ता र /न1ा ूव3.न गन5 'व6सनीय संःथा ह'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग(त*य (Mission) 
 

देशमा ःवत?ऽ एवं गणुःतरDय लेखापरDGण सेवा ूदान गन5 । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 
 
मू-य मा(यता (Core Values) 
 
ःवत?ऽता (Independence) 

/न1ा (Integrity) 

पारदिश.ता (Transparency) 

जवाफदे'हता (Accountability) 

Hयावसा'यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर)*कको भनाइ 

नेपालको सं*वधानको धारा २४१ मा संघ, ूदेश र ःथानीय तहका सबै सरकार> 
काया?लयको लेखा कानून बमोिजम DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता, ूभावकाHरता र औिचKय 
समेतको *वचार गर> महालेखापर>Fकबाट लेखापर>Fण हनुे Eयवःथा छ । लेखापर>Fण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर>Fकले ूKयेक ःथानीय तहको लेखापर>Fण सWपX गर> 
अलग अलग ूDतवेदन जार> गन? सZने Eयवःथा छ । सोह> Eयवःथाबमोिजम ःथानीय तहको 
207७/7८ को आDथ?क कारोबारको लेखापर>Fण सWपX गर> यो ूDतवेदन जार> गHरएको छ। 

ःथानीय तहको लेखापर>Fण नेपालको सं*वधान, लेखापर>Fण ऐन, सरकार> लेखापर>Fण 
मानद^ड, *व`ीय लेखापर>Fण माग?दश?न, ःथानीय तह लेखापर>Fण Dनदa िशका, महालेखापर>Fकको 
वा*ष?क लेखापर>Fण योजना र ःथानीय तहसँग सWबिdधत ऐन, Dनयमको आधारमा सWपX गHरएको 
छ । लेखापर>Fणको ूमखु उfेँयहhमा *व`ीय *ववरणको शiुता, ूचDलत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजु?मा एवं काय?बम 
काया?dवयन, खHरद kयवःथापन, साव?जDनक सWपि`को संरFण र उपयोग, िजWमेवार>, जवाफदे*हता एवं पारदिश?ता र सेवा ूवाहको 
अवःथा मूlयाmन गनु? रहेको  छ । Kयसैगर> ॐोत साधनको ूाDo र पHरचालन सWबdधमा DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता र 
ूभावकाHरता भए नभएको *वpषेण गर> *व`ीय Eयवःथापनमा सधुारका लाDग सझुाव ूदान गर> सशुासन ूवi?नमा टेवा पrु याउन ु
लेखापर>Fणको उfेँय रहेको छ । आDथ?क वष? २०७७/७८ को लेखापर>Fण सWपX भएपsात जार> गHरएको ूारिWभक Dूतवेदन उपर ूाo 
Dूत*बयाका *वषयहh Dमलान गर> कायम रहेका Eयहोरा समावेश गरेर राय स*हतको अिdतम Dूतवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर>Fणबाट देिखएका Eयहोराहv मूलत: आdतHरक आय र राजःव बाँडफाँटको ूFेपण यथाथ?परक नरहेको, आdतHरक 
आय ॐोत Eयवःथापनमा ःपw कानूनी Eयवःथा नभएको, आय सmलन dयून रहेको, पया?o आधार बेगर राजःव छुट xदएको, बZयौता 
असलु>मा ूभावकाHरता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब^डा बजेट राखेको, खच? पsात बजेट तथा काय?बम संशोधन गर> 
अनमुोदन गनa गरेको, वषा?dतमा बढ> खच? गरेको, खHरद काननु *वपर>त खHरद गरेको, अKयDधक ूशासDनक खच? गरेको, बचत अनदुान 
*फता? नगरेको, अनKुपादक तथा *वतरणमखुी खच?को बाहlुयता रहेको लगायत छन ्। Kयसैगर> *वकास Dनमा?णतफ?  योजना ूाथDमक|करण 
नगरेको, साना तथा टुबे आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार>मा अKयDधक vपमा परामश?दातामाDथ Dनभ?र 
रहेको, ज*टल ूकृDतका काय?हh समेत उपभो~ा सDमDतबाट गराएको, जनसहभाDगता नजटेुको, xदगो *वकासका लआय अनhुप योजना र 
काय?बम तजु?मा नगरेको, द>घ?काल>न *वकासको खाका तजु?मा नभएको जःता समःया रहेका छन ्।  

ःथानीय तहको आdतHरक Eयवःथापनतफ?  आवँयक अनभुवी र दF जनशि~को कमी रहेको, कम?चार> Dनयिु~ तथा बढुवामा 
ूदेश लोकसेवा आयोगको परामश? नDलएको, सेवा ूवाहमा अपेिFत सधुार हनु नसकेको, ॐोत, साधन र सWपि`को दvुःत अDभलेख 
नरहेको, सÄाDलत योजना, काय?बम, सेवा ूवाहको यथाथ? vपले अDभलेख नराखेको, अDधकांशको बैm *हसाब नDभडेको, लेखाmन तथा 
समम ूDतवेदन ूणाल> र आdतHरक Dनयdऽण कमजोर रहनकुा साथै आdतHरक लेखापर>Fण भरपदÉ र ूभावकार> नभएको पाइएको छ। 

ःथानीय तहमा महालेखापर>Fकको लेखापर>Fण ूDतवेदन उपर छलफल र बेvजू फÑÖट सWबdधी ःपw काय?*वDध तजु?मा भएको 
देिखएन । लेखापर>Fणबाट औlंयाएका Eयहोराहh सधुार गर> गत *वगतका बेvजू उपर आवँयक कारवाह> गर> *व`ीय अनशुासन हनुे 
Eयवःथा Dमलाउनपुद?छ । 

समय र जनशि~को सीDमतताको बाबजदु यथासWभव ःथानीय तहको काय?ःथलमा नै उपिःथत भइ? लेखापर>Fण गHरएको र 
लेखापर>Fणको बममा लेखापर>Fण टोल>ले ःथानीय तहका ूमखु स*हतका पदाDधकार>हhसँग छलफल समेत गHरएको Dथयो । 
लेखापर>Fण ूDतवेदनमा उlलेख भएका Eयहोराको काया?dवयनबाट ःथानीय तहको *व`ीय Eयवःथापन, *वकास Dनमा?ण र सेवा ूवाहमा 
सधुार हनुे अपेFा गरेको छु । ःथानीय तहको लेखापर>Fणमा सहयोग पrु याउने ःथानीय तहका सबै पदाDधकार> तथा कम?चार>हh र 
लेखापर>Fण तथा ूDतवेदन तयार>मा संलÜन यस काया?लयका कम?चार>हh सबैलाइ? धdयवाद áापन गद?छु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा? दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर>Fक 
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ूदेश लेखापर23ण महा6नद7शनालय 

(कणा$ल& ूदेश) 
पऽ सं%याः २०७८।७९ 
च.नं.18९ 1म1तः २०७९।३।१7 

6वषयः लेखापर=>ण ू1तवेदन । 
ौी ूमखुEयू, 

तातोपानी  गाउँपा+लका, गाउँकायKपा1लकाको कायाKलय, 
जNुला । 
 
कै6फयत स6हतको राय 

हामीले तातोपानी  गाउँपा1लकाको आ1थKक वषK २०७७/७८ को 6वTीय 6ववरण र Uयससँग सNबिXधत अXय 6ववरण तथा लेखा 
6ट\पणीह]को लेखापर=>ण गरेका छ_ । 

हाॆो रायमा, यस ू1तवेदनको कै6फयत स6हतको राय aयb गनc आधार खdडमा उfलेख भएका 6वषयले पानc असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाj भएको आ1थKक वषK २०७७/७८ को 6वTीय 6ववरण र Uयससँग सNबिXधत अXय 6ववरणले ःथानीय तहसँग 
सNबिXधत ूच1लत काननुबमोिजम सारभतू]पमा सह= तथा यथाथK अवःथा िचऽण गदKछ।  

कै6फयत स6हतको राय aयb गनc आधार 
१.  गाउँपा1लकाले महालेखापर=>कबाट ःवीकृत नेपाल सावKज1नक >ेऽ लेखामानको ढाँचा पूणK mपमा ूयोग गर= 6वTीय 6ववरण तयार गरेको 

छैन । 
२. लेखापर=>णबाट ].५ करोड ४५ लाख ५ हजार बेmजू देिखएको छ। सो उपर ू1तकृया ूाj नभई बाँकq बेmजू असलु गनुK पनc m. ८ 

लाख ७ हजार,  ूमाण कागजात पेस गनुKपनc ].१ करोड २५  लाख २३  हजार, 1नय1मत गनुK पनc m. ३ करोड १२ लाख ९९ र 
पेँकq ].९८ लाख ७६ हजार रहेको छ । पा1लकाको गतवषK m. ५ करोड ६० लाख ५० हजार बेmजू बाँकq रहेकोमा यसवषK 
सNपर=>णबाट फtuट एवं यो वषK कायम भएको बेmजू समेत हालसNमको अvाव1धक बेmजू. ११ करोड ५ लाख ५५ रहेको छ । 
गाउँपा1लकाको बेmजू वगwकरण र अvाव1धक बेmजू िःथ1त यसैसाथ संलxन छ । 

३. गाउँपा1लकाको लेखापर=>णबाट ॐोत र साधनको ूा1jको ू>ेपण यथाथKपरक नभएको, असलु= लआयअनसुार नभएको, कमKचार=को 
दरबXद=अनसुार ःथायी पदपू1तK नभएका कारण 6वकास 1नमाKण र सेवा ूवाहमा ूभावका{रता नआएको, अनदुानको पयाKj अनगुमन नभएको, 
6वतरणमखुी कायKबम स}ालन गरेको, आXत{रक 1नयXऽण ूणाल= कमजोर रहेको लगायतका aयहोरा लेखापर=>ण ू1तवेदनमा औfयाइएको 
छ।कायाKलयबाट सNू6ेषत लेखापर=>णको ूारिNभक ू1तवेदन यसको अÄको mपमा रहेको छ । 

४.   आNदानी तथा खचKको ॐेःता नगदमा आधा{रत लेखा ूणाल= अवलNबन गरेकोले पा1लकाको पेँकq बाहेक सNपिT तथा दा6यUव य6कन हनुे 
कुनै जानकार= खलुाएको छैन ।   

हाॆो लेखापर=>ण कायK नेपालको सं6वधान, लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाKलयले अवलNवन गरेका सरकार= 
लेखापर=>ण मानदdड, मागKदशKन तथा लेखापर=>णसँग सNबिXधत अXय ूच1लत कानूनबमोिजम ग{रएको छ । 6वTीय 6ववरण तयार गनc ःथानीय 
तहसँग हामी ःवतXऽ छ_। Uयसैगर= ःवीकृत आचारसं6हताको पालना गर= कायKसNपादन गरेका छ_ ।लेखापर=>णको बममा ूाj गरेका 
लेखापर=>ण ूमाणह] हाॆो राय aयb गनc आधारका ला1ग पयाKj र उपयbु छन ्भÑे कुरामा कायाKलय 6वÖःत छ।   
6वTीय 6ववरण उपर aयवःथापन र लेखाउTरदायी अ1धकार=को िजNमेवार= 

आ1थKक कायK1ब1ध तथा 6वTीय उTरदा6यUव ऐन, २०७६ र ःथानीय सरकार स}ालन ऐन, २०७४ तथा अXय ूच1लत काननु 
बमोिजम सह= र यथाथK हनुे गर= 6वTीय 6ववरण तयार गनc तथा जालसाजी  वा अXय गfतीका कारण 6वTीय 6ववरण सारभतू]पमा गलत आकँडा 
र6हत ःव]पमा बÑे गर= आवँयक आXत{रक 1नयXऽण ूणाल= लागू गनc िजNमेवार= पा1लका aयवःथापनमा रहेको छ।गाउँ कायKपा1लका , अÜय> 
र ूमखु ूशासकqय अ1धकृत गाउँपा1लकाको 6वTीय ू1तवेदन ू6बयाको अनगुमनका ला1ग िजNमेवार रहेका छन।्   
6वTीय 6ववरणको लेखापर=>ण उपर लेखापर=>कको िजNमेवार= 

6वTीय ू1तवेदन समममा जालसाजी  वा अXय गfती समेतका कारण सारभतू]पमा गलत आकँडा र6हत होस ्भनी उिचत आÖःतता 
ूाj गर= राय स6हतको लेखापर=>ण ू1तवेदन जार= गनुK लेखापर=>णको उàेँय हो।लेखापर=>णमा उिचत आÖःतताले सामाXय ःतरको 
आÖःततासNम ूदान गरेको हXुछ, तर लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाKलयले अवलNवन गरेका नेपाल सरकार= लेखापर=>ण 
मानदdड, मागKदशKन तथा लेखापर=>णसँग सNबिXधत अXय ूच1लत काननुबमोिजम गनc लेखापर=>ण सNपादन भएकै अवःथामा प1न सबै ूकारका 
जालसाजीजXय वा अXय गfती पTा लगाउन सâने 1निäतता भने हुँदैन। 6वTीय 6ववरणका उपयोगकताKले सामाXयतया गनc आ1थKक 1नणKयमा नै 
फरक पानK सâने अवःथा देिखएका एउटै वा सममतामा हनुे 6वशेष वा जालसाजीजXय वा अXय गfतीलाई सारभतू]पमा गलत आकँडा मा1नएको 
छ।  

         (शंकर ूसाद पXथी) 
 नायब महालेखापर=>क



 
 

तातोपानी  गाउँपा*लका 
बे/ज ुब*ग2करण (*ब*नयोजन, राजःव, धरौट; र अ=य कारोबार) 

२०७७।७८  
(!. हजारमा) 

ूारि%भक बे*ज ु ू-त/बयाबाट फ45ट बाँक7 बे*ज ु
बे*ज ु

असलु 
गनु=पन? 

-नय-मत गनु=पन? पेःक7 
दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 
अ-नय-मत 
भएको 

ूमाण कागजात 
पेश नभएको 

राजःव लगत 
िज%मेवारJ नसारेको 

सोधभना= 
न-लएको ज%मा 

 

सैMािNतक
 

लगती 

सैMािNतक
 

लगती  

सैMािNतक
 

लगती 

५१ १३६ ५४५०५ 0 0 0 ५१ १३६ ५४५०५ ८०७ १२५२३ ३१२९९ 0 0 ४३८२२ ९८७६ 
                                      
 
 

अZाव-धक बे*जू िःथ-त 
२०७७।७८   

 
                                                                    (*. हजारमा) 

िज_ला गत वष= 
स%मको बाँक7 

समायोजन यो वष=को फ45ट बाँक7 बे*जू यो वष= स%परJaणबाट कायम 
बे*ज ु

यो वष=को बे*ज ु कुल बे*ज ुबाँक7 

ज%ुला 56050 0 0 56050 0 54505 110555 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : तातोपानी गाउँपा�लका, जु�ला , तातोपानी गाउँपा�लका , जु�ला

काया�लय �मुख िमलन बु�थापा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िशवराज �यौपाने २०७७-४-१

बे�जु रकम ५४,५०५,३११

�थानीय तह :

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



https://nams.oag.gov.np2 of 49

गत बष�को �ज�मेवारी ७,८४,४३,४८८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,१२,४८,८५७ चालु खच� २२,९६,६१,८९९

�देश सरकारबाट अनुदान १,६९,३८,४९३ पँूजीगत खच� १२,७४,६३,८६४

राज�व बाँडफाँट ६,४८,५३,०३३ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,९७,०३,०६२

आ�त�रक आय ४४,७६,४९७

अ�य आय १०,००,२२,१६३

कुल आय ४८,७५,३९,०४३ कुल खच� ४५,६८,२८,८२५

बाँक� मौ�दात १०,९१,५३,७०६
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ १ 

�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा
सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७7।७8 को सम� संिचत
कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।
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�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी 78443488 १ चालु खच� 229661899

क) नगद 0 0 २ पँूजीगत खच� 127463864

ख) बँैक 78443488 0 ३ िव��य �यव�था भु�ानी 99661163

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 69329530 क) ऋण भु�ानी 0

क) आ�त�रक राज�व 4476497 0 ख) �याज भु�ानी 0

ख) राज�व बाँडफाँड 64853033 0 ग) अ�य भु�ानी 0

ग) अ�य आय 0 0 ४ लगानी 0

३ िव��य ह�ता�तरण संघ 301248857 ऋण लगानी 0

क) िव��य समानीकरण अनुदान 100300000 0 शेयर लगानी 0

ख) सशत� अनुदान 193230350 0 अ�य लगानी 0

ग) समपूरक अनुदान 984893 0 ५ धरौटी िफता� 41899

घ) िवशेष अनुदान 6733614 0 ६ जन�मदान िफता� 0

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 16938493 ७ कोष िफता� 0

क) िव��य समानीकरण अनुदान 10127000 0 ८ मौ�दात 109153706

ख) सशत� अनुदान 2000000 0 क) बँैक मौ�दात 94219007 0
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ग) समपुरक अनुदान 1678287 0 ख) नगद मौ�दात 0 0

घ) िवशेष अनुदान 3133206 0 ९ शसत� अनुदान िफता� 11076813 0

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� 0 १० गत बष�को बढी अ�या 0

६ अ�य 0 ११ जन�मदान मौ�दात 0

क) �े�ीय शहरी िवकास योजना 0 १२ धरौट मौ�दात 985484 0

ख) सडक बोड� नेपाल 0 १३ कोष खाताको मौ�दात 0

ग) पय�टन बोड� नेपाल 0 अ�य खच� घटाउन वाँक� 2872402 0

घ) एन एन एस ड�लु ए 0 0

७ िविभ� कोषतफ� को आय 0 0

८ जनसहभािगता (नगद) 0 0

९ िवषयगत िनकायबाट �ा� 98761163 0

१० धरौटी आय 0 0

११ लगानीको साँवा िफता� 0 0

१२ अ�य िविवध आय/�कोप 1261000 0

ज�मा 565982531 ज�मा 565982531
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प�रचय–�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन�
�थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस तातोपानी पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व
र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
तातोपापानी गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त 8 वडा, 39 सभा सद�य, 525.6वग� िकलोिमटर �े�फल तथा 17 हजार 834

जनसं�या रहेको छ ।

लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण
माग�दश�न, �यवसाियक लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार
लेखाप�र�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको
शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।०6।20 मा
�यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

लेखापरी�णको �ममा असुलीः लेखापरी�णको �ममा लेखपरी�कले औ�याए पिछ वा�तिवक भ�दा बढी भु�ानी भएको मु�यम��ी रोजगार काय��म तफ�  �
२३७१८७५, �थानीय पूवा�धार िवकास साँझेदारी काय��म तफ�  � १५०६१४३ र मिहला िवकास काय��मतफ�  अि�म कर �१२००० गरी ज�मा �
३८,९०,०१८ दा�खला भएको भौचर पेश भएको छ ।

िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकय अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �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 कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
· �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �.५२९१९७६२ ले
फरक दे�खएको 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 ।
· �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
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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 ।

२ २ �ज�मेवारी फरक परेको– 

�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �.85257398/- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.७८४४३४८८/- �ज�मेवारी सारेको
दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.6813910/- घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.........

६,८१३,९१०

३ ३ बैक िहसाब िमलान नगरेको– 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� �.52919762 दे�ख�छ ।



https://nams.oag.gov.np8 of 49

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

१ चालु खच� खाता 11657862 5227234 6430628

२ पु�जगत खाता 24745645 61287789 36542144

३ िविवध खाता 1000000 700902 299098

४ �थािनय धरौटी 879594 985584 105990

५ स��त कोष खाता 42250467 44675463 2424996

६ �कोप �यव�थापन 73932 660920 586988

7 आ�त�रक अनुदान खाता 5948347 843347 5105000

8 बाँडफाँड 5901415 4476497 1424918

9 आ�त�रक राज�व खाता 4476497 4476497 0

96933759 123334233 52919762

४ ४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन
।
· पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खातामा �.5227234/-, पुजीगत खच� खातामा �.61287789/- र समेत गरी
�.१२३३३४२३३/- मौ�दात राखेको पाईयो ।
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· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
· िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको
दे�खएन ।
· काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
· कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।



https://nams.oag.gov.np10 of 49

· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
· िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· िनजामतीसेवाऐन 2049 कोदफा 7 ख 2 वमो�जमतलवी�ितवेदनपा�रतगराएरमा�तलवभ�ाभु�ानीगनु�पन�माकाया�लयलेतलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �
128237822/- तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
· म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फ��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 नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ ५ 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 �ितबेदन 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 समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । 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 ।

६ ७ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था
छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप
दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत
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शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �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 बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार
१० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा
उपा�य��ी गंगादेिव उपा�यायले िमित २०७7।3।10 गते �.49करोड 20 लाख 90हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७7।03 ।30मा पा�रत भएको
छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले 2077/4/6 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 िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

८ २०७९-२-११ ८ 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 ।

९ ९ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय तहले २०७7।७8

मा िबिभ� सं�था, उपभो�ा सिमित, फम�ह�लाई �. 40314000/- भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय �मुखबाट �माणीत गराएको आधारमा यो बष�
(२०७7।७8) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग बजेट �यब�था नगरेको अब�थामा समेत उ� रकम भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी
योजना एवं काय��मको लािग स�झौता गरेको कारण िनकै ठुलो रकम भु�ानी िदन बाँक� रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको
अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नगन� �यब�था िमलाउनु पद�छ ।

१० 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
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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
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
(�. हजारमा)

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

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

चालु खच�तफ� ४४9६६१ 49259 46001 134401

पँू�जगत खच�तफ� १२7१४५ 15981 25203 85961

ज�मा ५7६80६ 65240 71204 220362

�ितशत 18.28 19.95 61.76

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.   356803/- िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.65240000 अथा�त 18.28 �ितशत, दो�ो
चौमा�सकमा �71204000अथा�त 61.76 �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.220362000, अथा�त 61.76 �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ ।�वीकृत काय��म
अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

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

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास 44320 29170 53.70

२ पूवा�धार िवकास 142925 93211 65.21

३ सामा�जक िवकास 110969 79724 71.83

४ बातावरण तथा िवकास 3500 3482 99.48

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 10480 7608 72.59

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 183394 147166 80.24

ज�मा ४९५५८८ ३६०३६१

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये वातावरण तथा िवपदमा सबैभ�दा बढी 99.48 �ितशत र आ�थ�क िवकासमा सबै भ�दा घटीमा
53.70 �ितशत रहेको छ ।

१२ १२ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �-4476497/-राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.373726083/- समेत �.378202580/- आ�दानी भएकोमा चालु
तफ�  �.127463864/- समेत �.357125763/- खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 1.25�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा
�.6070250/- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 135 �ितशत रहेको छ ।

१३ १३ कम�चारी करार– 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा ६५ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.४५00000/- खच� लेखेको छ ।

३,११९,०००
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�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार,

मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा 29 जना करार
िनयिु� गरी बष�भरीमा �.३११९००० भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.......

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

१५ १५ वडा सिचवको पदपूित� : 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।

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

8 8 8 0

१६ १६ सेवा�वाहको ��थित : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ९ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली र १२ बटा
काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :
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िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास 0

प��करणतफ�

ज�मदता� 615

मृ�यदुता� 120

बसाईसराई दता� 35

िववाह दता� 160

स�ब�धिव�छेद दता� 0

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण 0

कालोप�े सडक मम�त 0

�ाभेल सडक िनमा�ण 0

�ाभेल सडक मम�त 0

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

१७ १७ 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 २०७6÷७7 को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी
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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

6 36 100 56 18 216

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.1  लाख दे�ख 60 लाख स�मका ज�मा 216 वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� 6  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 ।

१८ �यायीक सिमित– 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 14 र यो बष� थप भएको 7 गरी कुल 21 िववाद दता� भएकोमा 9 वटा मा� फ��यौट भई १२
वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१९ १९ 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 गाउँपा�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 ।

२० 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 भएवमो�जम आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएता पिनआ�त�रक लेखाप�र�ण गरी आ�त�रक लेखाप�र�ण �ितवेदन पेश गरेको छैन ।
यसवाट आ�त�रक िनय��ण कमजोर रहेको दे�खयो ।

२१ २१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : 
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नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार कणा�ली �देश
संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट गत
वष�को 9 मिहनाको � २३१२२५० समेत देहाय बमो�जम �.6070250/- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य� 8 जना काय�पा�लका सद�य.6 जना सभाका सद�य ज�मा

१ बैठक भ�ा 0 0 0 0 0 0

२ यातायात खच� 36000 36000 0 0 0 72000

३ टे�लफोन,मोबाइल 0 0 288000 72000 28000 648000

४ पु�तक,प�ीका, ई�टरनेट 36000 36000 288000 72000 14400 576000

५ सम�वय तथा सहजीकरण 0 0 0 0 0 0

६ अित�थ स�कार 60000 48000 384000 72000 288000 1082000

७ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

84000 72000 192000 144000 288000 780000

८ चाडपव� खच� 15000 15000 120000 90000 360000 600000

ज�मा 231000 207000 1272000 450000 978400 3758000

२२ २२ खाना तथा िविवध खच� – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.2000000/- खच� गरेको छ ।

२३ २३ आ�थ�क सहायता– 
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�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� �.667757/- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२४ २५ ठे�का �यब�थापनः 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा बोलप�को
मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ । यस गाउँपा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय�को माग गरेको िववरण उपल�ध नभएकोले �यस स�व��ध िव�लेषण गन�
सिकएन ।

२५ २७ सवारीसाधन ख�रद – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा�
सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�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� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 4 थान दईु पांग्ेर सवा�र साधन ख�रदमा �.1066500/-, तथा 1 थान चार
पां�े सवारी साधन ख�रदमा �.6366500/- बजेटबाट खच� गरेको छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल 4 1066500

२ कार/जीप 1 5300000

ज�मा ६३६६५००

२६ २८ आयको अनुमानः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत
�.1000000/- �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा �.4476497/- अथा�त अनुमान भ�दा 448.64 �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ ।
आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।
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२७ २९ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय
बमो�जम छ ।

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

373726083 4476497 1.19

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 1.19�ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२८ ३१ राज�व अिभलेख : 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह�
छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अिघ�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन ।
काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद
छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व
असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पु¥याउनुपन� दे�खयो ।

२९ २४ अनुदान िफता� – 

संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान
खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम �.२२५२२०७५१ म�ये �.११०७६८१२/- िमित 2078/4/18 मा
िफता� भई बाँक� �.११४४३९३८ ऐिकन गरी को ले िन का िफता� गनु�पन� �...

११,४४३,९३८
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अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� 193230350 178428106 14802244

िवषेश 6733614 0 6733614

समपुरक 984893 0 984893

अ�य 0 0 0

�देश सरकार शसत� 0 0 0

िवषेश 0 0 0

समपुरक 0 0 0

अ�य 0 0 0

ज�मा 200948857 178428106 22520751

३० बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम
८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.127463864/-

पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र
गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद
काय� गनु�पद�छ ।

३१ ३० कर तथा शु�क असुली - 
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�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 ।

आय शीष�क अनुमान असुली

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर नभएको 353998

घरज�गा वहाल कर 0

�यवसाय कर 0

वहाल िवरौटी शु�क 0

अ�य ४१२२४९९

ज�माः ४४7६४97

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 ।

३२ ३२ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा
गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १०
�ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी
नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त 8 वटा वडा
पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको कागजात लेखाप�र�णको �ममा पेश नभएकोले के कित
समयमा दा�खला भएको हो भ�े यिकन छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल
गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ
।

३३ ३३ पा�रर�िमक करः ८०,९७९
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आ�थ�क ऐन २०७७ले पा�र�मीक दर र �समाह� िनधा�रण गरेको छ । पा�लकाले िन�न कम�चारी ह�को पा�र�िमक भु�ानी िददा क�ा गनु�पन� कर क�ा नगरेकोले
स�ब��धत कम�चारीबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �...

पद कम�चारीको नाम ज�मा आ�दानी कर छुटको आय कर यो�य रकम कर

�मुख �शा�सक अ�धकृत िव�ण ु�साद �धताल ७००४१९ २२०८९६ २९५२३ २९५२

लेखा अ�धकृत िमलन बुढ थापा ७२७३१२ १७८००९ ९९३०४ ९९३०

सहायक छैटो अंगराज डाँगी ६५५४२७ १६४२५६ ४११७१ ४११७

इ��जिनयर िड�ी बुढा ६५५४२७ १६४२५६ ४११७१ ४११७

अ�धकृत आम बहादरु च�द ६५५४२७ १६४२५६ ४११७१ ४११७

अ�धकृत िव�ण ुबहादरु रावल ७१७६९८ १७८६५६ ८९०४२ ८९०४

�स अहेव गु� �साद चौलागाई ७३६८३८ २३१८९६ ५४९४२ ५४९४

�स अहेव मिणकृ�ण उपा�याय ७३९५०८ १८४७७४ १०४७३४ १०४७३

�स अहेव राम बहादरु शाही ७२६८१८ २१३८९६ ६२९२२ ६२९२

�स अहेव िनम�ला महत ७२२७३८ २२६१३६ ४६६०२ ४६६०

हे अ पूण�मा रावत ७२०४५८ १७१२२७ ९९२३१ ९९२३

�स अ हे व परेम बहादरु शाही ७२४४१८ १७४३९६ १०००२ १००००

80979

३४ ३४ न�फाइलर– २०३,९६०
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मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.203960/-समेत �.810210/- भु�ानी
िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

39-77/7/013 मा�लका क��यटुर ए�ड जनरल अड�र 667830 187580 076/77

14-077/8/23 �ित�ा जनरल �टोर ए�ड स�लायस� 142380 16380 ,,

ज�मा 810210 203960

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

३५ ३५ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट
स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै
मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा
काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन
काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स अनुसारको उपभो�ा
सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

३६ ३६ लागत सहभािगता— 

पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता
तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना
स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई
�ाथिमकता िदनुपद�छ ।
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३७ ३७ सशत� चालु तफ� ः कागजात पेश नभएकोः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुरले िमती 2078/3/20 मा सव ै�थािनय तहलाई रा�� पित शैि�क सुधार भवन िनमा�ण काय��ममा िविनयोजन
भएको रकमको लेखापरी�ण �ितवेदन सामा�जक परी�ण लगाएतका काय�ह�मा िव�ालयलाई नै �ज�मेवार वनाउने प� राखी िव�ालयलाई सोझै खातामा रकम
भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।लेखापरी�णको �ममा िश�कह�को तलबी �ितवेदन, माग फाराम , दरब�दी , िव�ा�थ� सं�या आिद पेश नभएकोले खच� एिकन गन�
सिकएन ।

३८ ३८ स�ब��धत पाट�को नाउँमा भु�ानी जानुपन�ः 
१९१ ⁄२०७८।३।२४एकल कोष सचालन िनिद�शका २०७५ ले भु�ानी आदेश �ा� भएपिछ कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयले गो�वारा भौचर तयार गरी
भु�ानी आदेश पाउने �यि� फम� स�था वा समुहको नाउँमा खातामा पाउने A⁄c payeeचेक जारी गनु�पन� �यब�था रहेको छ । रैथाने वाली �व�ंन काय��म
अ�तग�त िचनो वालीको लागी नाईगोली िनर�ला कृषक र दाजुभाई कृषक समुह लाई ५⁄५ लाख रकम छु�ाइएको काय��ममा गाउँपा�लका कृिष रोजगार सयोजक
पदम नेपालीको नाउँमा भु�ानी गएको दे�ख�छ । �यसैगरी सो रकम म�ये नाईगोली िनर�ला कृषक समुहको तफ� बाट िमरा कँुबर र दाजुभाई कृषक समुहको तफ�
बाट राम बहादरु रावलले जनही � ३१२००० भरपाई गर◌ी बुझेको पाइयो ।अत उ� रकम समुहको खातामा सोही िमितमा बैक ज�मा गरेको �माण पेश गनु�पन�
�...

६२४,०००

३९ ३९ फरक काय��ममा खच� 
गाउँपा�लका अ�तग�त रहेका २९ िव�ालयमा क�ा १ दे�ख ५ स�म अ�ययन गन� ४३४६ तथा वाल िश�ा का ४३५ गरी ज�मा ४७८१ लाई ७८ िदन िव�ालय
स�ालन भएको िदन लाई आधार मानी � २० का दरले ७४५८३६०/- िदवा खाजा भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।सो बाहेक भौचर न २०१ बाट � १६७५०० र २०२
बाट २१७०००/- ज�मा �.३८४५०० िदवा खाजा िशष�कवाट मसल�द खच� लेखेकोले य�तो रकम अिनयिमत दे�खएको � ........

३८४,५००

४० ४० 

सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड िवतरणको लागी जेिनथ म�टीटेड सँग बाट � ५१५६१९ को ७६०५ प�रमाण �याड
ख�रद गरेको भएपिन िवतरण गरेको दे�खदनै । गत आ.ꓸव. मा ख�रद गरेको सामान लेखाप�र�ण अब�ध स�म िवतरण गरेको पाइएन् । लामो समय भ�डारण गदा�
सामानको गुण�तरमा किम आई �योग यो�य नह�न स�ने भएकोले आव�यकता पिहचान गरेर मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

४१  ४१ बोडी� पास नभएकोः 
िफ�ड अपरेटर �ी गोकण� पा�डेले जु�ला दे�ख काठमाडौ िमित २०७७।११।१० दे�ख ११।१४ स�म गएको भनी िबल राखी भाडा वापत�.६५०० भु�ानी
�लएको दे�ख�छ ।काया�लयले �मण वापतको रकम भु�ान गदा� बोडी� पास िवना �लेन भाडाभु�ानी िदएको दे�खयो। अतः सो िमितको बोडी� पास पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल गनु�पन� �.......

६,५००
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४२ ४२ 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��मको िन�न िव�ालयको खातामा भएको रकमको ले.प.को �ममा �माण कागजात पेश नभएको �...

�स.नं िव�ालयको नाम रकम

1 का�लका आधारभुत िव�ालय �� नगर 1250000

2 का�लका मा�यािमक िव�ालय टो�ला 650000

3 िहमिशखा मा�यािमक िव�ालय तातोपानी जु�ला 650000

4 जनतासेवक आधारभुत िव�ालय वनिडजु�ला 650000

3200000

३,२००,०००

४३ ४३ �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 नगरपा�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 बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन/बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई
�थिमिककरण गरेको छैन । कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी योजनाको छनौट अगावै
औजार ख�रद भएको, ख�रद भएको औजारह�को �ज�सी दा�खला नभएको, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका
लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । 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, इनार,

�ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 348 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. 16261061/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई औषत
100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी
सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

४४ ४४ व.उ.िश.नः ८०६६२५०६५०१ (संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म) नभएको कामको भु�ानीः ६,४५९
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायको कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� वमो�जमको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले का�लका मा�यिमक िव�ालय टो�ला भवन िनमा�णको लािग �.३६ लाख अनुदान र �.९ लाख
जन�मदान गरी ज�मा �.४५ लाखको लागत अनुमान वनाई अ��तम िवल भु�ानी गदा� काय�स�पादन भ�दा वढी भु�ानी िदएको पाईयो ।काय�स�प� �ितवेदन तथा
नापी िकताव वमो�जम �.३५9३५00।अनुदान िदनुपन�मा �.३५999५9। िदएकोले वढी अनुदान िदएको �.६४५9।असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

४५ ४५ क��ट�जे�सीः 
कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �य�थापन) काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६(१) मा �धानम��ी रोजगार काय��मवाट
िविनयोजन भएको रकम �िमकको �यालामा मा� खच� गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��मवाट िविनयोजन भएको स�पूण� रकमको १
�ितशत क��ट�जे�सी क�ा गरेको पाईयो ।यस वष� िनकासा भएको �.११९९५०००।को १ �ितशतले ह�ने क��ट�जे�सी ज�मा �.११९९५०।पा�लकाले क�ा
गरेको राज�व दा�खला गनु�पन� �...

११९,९५०

४६ ४६ वढी भु�ानीः 
कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �य�थापन) काय�िव�ध, २०७७ मा �धानम��ी रोजगार काय��ममा �िमकलाई नेपाल
सरकार �म, रोजगार तथा सामा�जक सुर�ा म��ालयले �म ऐन, २०७४ को दफा १०६(३) ले िदएको अ�धकार �योग गरी संवत् २०७५ �ावण १ दे�ख लागु
ह�नेगरी दिैनक �यालादारीमा काम गन� �िमकह�को पा�र�िमक िनधा�रण गरे वमो�जम भु�ानी िदने उ�ेख छ ।पा�लकाले �धानम��ी रोजगार अ�तग�तका िविभ�
योजनाह�मा �यूनतम �यालाको स�ामा �ज�ा दररेट �योग गरी लागत अनुमान वनाई सोही वमो�जम भु�ानी िदएको पाईयो ।यसरी फरक दरको �योग गरी वढी
भु�ानी भएको अिनयिमत दे�खएको �....

१,९४०,४८४
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योजनाको नाम िववरण प�रमाण भु�ानी
भएको दर

रकम ह�नुपन� दर रकम वढी भु�ानी

�लताकोट दोफा�ा दे�ख
रानीपुरेना �ािमण सडक

E/W Excavation in
Roadway

२८३.९७
घ.िम.

३७३.३७ १०६०२६ २६६.२६ ७५६०९ ३०४१६

Dry stone soling २८४.७६
घ.िम.

६६१७.५० १९१४९७२ ५४०६.० १५३९४१२ ३७५५५९

िगडीखोला �ािमण सडक
�ाभेल

E/W Excavation in
Roadway

७६.४४
घ.िम.

३७३.३७ २८५४० २६६.२६ २०३५२ ८१८७

Dry stone soling ७६.४४
घ.िम.

६६१७.५० ५०५८४१ ५४०६.० ४१३२७३ ९२५६९

डाँगीवाडा खानेपानी
पाइपलाईन िव�तार योजना

E/W Excavation in hard
soil for pipeline

५३५.४१
घ.िम.

९३३.४४ ४९९७७३ ६६५.६४ ३५६३९० १४३३८३

मौरीगाडा दे�ख वखल डाडा
स�म गोरेटो वाटोत्

E/W Excavation in
Roadway

१३३८.३०
घ.िम.

४४८.०५ ५९९६२५ २६६.२६ ३५६३३६ २४३१८९

व�य जडा दे�ख ना�चे ओडार
स�म गोरेटो वाटो

E/W Excavation in
Roadway

३८६ घ.िम. ४४८.०५ १७२९४७ २६६.२६ १०२७७६ ७०१७०

Dry stone soling ३० घ.िम. ६६१७.५० १९८५२५ ५४०६.० १६२१९५ ३६३३०

चु�ला साँगु दे�ख चाखा चौर
स�मको वाटो

E/W Excavation in
Roadway

१७४२
घ.िम.

४४८.०५ ७८०६९१ २६६.२६ ४६३८२५ ३१६८६६

मछलदेउ दे�ख माडा स�म
गोरेटो वाटो िनमा�ण

E/W Excavation in
Roadway

१११४.७४
घ.िम.

४४८.०५ ४९९४५९ २६६.२६ २९६८१० २०२६४८



https://nams.oag.gov.np28 of 49

Dry stone soling ११.५ घ.िम. ६००१.०० ६९०११ ५४०६.० ६२१७४ ६८३७

धारखोला दे�ख जुलेढंुगा स�म
वाटो मम�त

E/W Excavation in
Roadway

८१० घ.िम. ४४८.०५ ३५९१०३ २६६.२६ २१५६७० १४३४३२

Dry stone soling ५८ घ.िम. ६००१.०० ३४८०५८ ५४०६.० ३१३५७७ ३४४८१

व�रेडाँडा वाट व�े जुडा स�म
गोरेटो वाटो

E/W Excavation in
Roadway

१३००.५०
घ.िम.

४४८.०५ ५८२६८९ २६६.२६ ३४६२७१ २३६४१७

ज�माः १९४०४८४

४७ ४७ वढी दरको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम१० अनुसार दर िव�लेषण गरी िनधा�रण ग�रएको दरको आधारमा साव�जिनक लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।यसरी तयार ग�रएको लागत अनुमानको आधारमा स�प� भएको कामको भु�ानी िदनु पद�छ ।पा�लकाले िविभ� योजनामा �वीकृत दर िव�लेषण भ�दा
फरक पारी भु�ानी िदएको पाईयो ।यसरी दर िव�लेषण भ�दा वढी दरमा भु�ानी भएको रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

योजनाको नाम कामको िववरण प�रमाण भु�ानी भएको
दर

रकम ह�नुपन� दर रकम वढी
रकम

जनता सेवक आधारभूत िव�ालय शौचालय
िनमा�ण

PCC work
1:2:4

३.३८ घ.िम. १९०४५.३ ७१९९१ १६९१७.४ ५7१8१ १४8१0

खेलकुद �ाम िनमा�ण E/W
Excavation

१६९.२
घ.िम.

४७५.८६ ८०५२३ ४४८.0५ ७५८१९ ४७०४

ज�माः 19514

१९,५१४

४८ ४८ 
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१६- २078।३।२३, पा�लकाले वडा न ३ मा �याउ वगैचा िनमा�णको लािग �.७५०००००। (मु.अ.कर समेत) लागत अनुमान भएको ठे�कामा �.३४४२६२४।
१६ (मु.अ.कर समेत) कवोल गन� ए�सयन िव�डस�लाई छनौट गरी िमित २०७८।३।१६ स�ममा काम स�प� गन� गरी स�झौता गरेको छ ।उ� िनमा�ण
�यवसायीलाई िमित २०७८।३।२० मा �.६८८५२५।पे�क� िदएको तर हाल स�म पिन िनमा�ण स�प� भएको छैन भने उ� ठे�काको �याद थप पिन भएको
पाईएन ।यसरी अधुरो रहेको काम स�प� गन� पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

४९ ४९ व.उ.िश.नः ३५००००११४ (सामा�जक िवकास म��ालय) 

पा�लकाले अि� इ�कप�रेटेड �ा.�ल.सँग ए�वुले�स ख�रदको स�झौता गरी �.९७००००। भु�ानी िदएको छ ।स�झौता वमो�जम अि�म रकम भु�ानी प�चात
१३-१५ ह�ा िभ� ए�वुले�स उपल�ध गराउनु पन� �यव�था गरेकोमा हाल लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन ए�वुले�स पा�लकामा उपल�ध गराएको छैन ।स�झौता
वमो�जम ए�वुले�सको यथािश� आपुित� गरी सेवा सुचा� गनु� पद�छ ।

५० ५० व.उ.िश.नः ३०१००१०२४ (मु�यम��ी रोजगार उ�मिशलता तथा आयआज�न काय��म) वढी भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायको कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� वमो�जमको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िन�नानुसारका योजनाह�मा भु�ानी िददंा काय� स�प� �ितवेदन तथा नापी िकतावमा �िव� ग�रएको
वा�तिवक काम भ�दा वढी भु�ानी िदएको पाईयो ।यसरी वढी भु�ानी भएको रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

उपभो�ा सिमित खुद भएको काम (भु�ानी ह�नुपन�) भु�ानी भएको रकम वढी भु�ानी

चाखाचौर �ल�ट �संचाई िनमा�ण उ.स. ३८०९४२०।०० ३९७२८७०।०० १६३४५०।००

पािवरा एक घर एक धारो िनमा�ण उ.स. २१११५९२।२० २११९५९०।०० ७९९७।८०

ज�माः १,७१४,४७८।००

१७१,४४७.८

५१ ५१ 

कणा�ली �देश, �देश सरकार, मु�यम��ी रोजगार काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ दफा ७(३) मा काय��म काया��वयन गदा� ठुला मेशीन तथा
उपकरण �योग गन� नपाईने �यव�था छ ।पा�लकाले कितपय योजनाह�मा डोजर ए�जाभेटर �योग गरेको अव�थामा पिन भु�ानी िदएको छ ।काय�िव�धमा भएको
�यव�था िवप�रत डोजरवाट भएको कामको भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको �....

२,१५३,३१२
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उपभो�ा सिमित भु�ानी रकम

�लताकोट खालखोली धसा� मो�ला �ािमण सडक िनमा�ण उ.स. १३९१८४६।०९

जनजागृती आधारभुत िव�ालय िफ�ड तथा घेरावार िनमा�ण उ.स. ७६१४६६।५६

ज�माः २१५३३१२।६५

५२ ५२ दर िव�लेषणः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम१० अनुसार दर िव�लेषण गरी िनधा�रण ग�रएको दरको आधारमा साव�जिनक लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।पा�लकाले चाखाचौर �ल�ट �संचाई िनमा�ण काय�को लािग HDPE Pipe 50mm 10kg को लागत अनुमान तयार गदा� िनधा�रण ग�रएको दर िव�लेषण
भ�दा वढी दर राखेको पाईयो ।�ित िमटर �.२४१।ले ६५० िमटरको ज�मा �.१५६६५०।ह�नुपन�मा �ित िमटर �.३५०।ले ६५०िमटरको ज�मा �.२२७५००।
भु�ानीभएकोले वढी भु�ानी भएको �.7०८५०। असूल गरी दा�खला गनु�पन� �....

७०,८५०

५३ ५३ वढी दरमा भु�ानीः 
४।२०७७।२०।२, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम१० अनुसार दर िव�लेषण गरी िनधा�रण ग�रएको दरको आधारमा साव�जिनक लागत अनुमान
तयार गनु�पन� �यव�था छ ।यसरी तयार ग�रएको लागत अनुमानको आधारमा स�प� भएको कामको भु�ानी िदनु पद�छ ।पा�लकाले सुय�दय आधारभूत िव�ालय
व�नेटाकुरी घेरावार िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई दर िव�लेषण भ�दा वढी दरमा भु�ानी िदएको पाइयो ।वढी दरमा भु�ानी भएको रकम असूल गरी दा�खला
गनु�पन� �...

कामको िववरण प�रमाण भु�ानी भएको दर रकम ह�नुपन� दर रकम वढी रकम

E/W Excavation in Ordinery soil २२.५ घ.िम. ७४६.७५ १६८०२ ३७३.३७ ८४०० ८४०२

Rubble Packing in gabion box ६० घ.िम. ६००१ ३६००६० ३९२३.7५ २३५४२५ १२४६३५

ज�माः १३३०३७

१३३,०३७

५४ ५४ वढी भु�ानीः ११,९६३
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायको कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� वमो�जमको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िन�नानुसारका योजनाह�मा भु�ानी िददंा काय� स�प� �ितवेदन तथा नापी िकतावमा �िव� ग�रएको
वा�तिवक काम भ�दा वढी भु�ानी िदएको पाईयो ।यसरी वढी भु�ानी भएको रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

उपभो�ा सिमित खुद भएको काम (भु�ानी ह�नुपन�) भु�ानी भएको रकम वढी भु�ानी

का�लका आधारभुत िव�ालय �ीनगर िनमा�ण उ.स. १९०९६२।०० २०००००।०० ९०३८।००

जनजागृती मा�यिमक िव�ालय ता�ती घेरवार िनमा�ण उ.स. ८८९८००।०० ८९२७२५।०० २९२५।००

ज�माः ११९६३।००

५५ ५५ समानीकरण पँू�जगततफ� ः जनसहभािगताका लािग रकम भु�ानीः 
83-077/11/20, नेपाल सरकार संघीय काया�लय एवं योजनाका लािग नेपाल सरकारले योजना बजेट तथा काय��मका �ि�याह� पुरा गरी योजना छनौट ह�ने र
�थािनय तहको हकमा गाउँपा�लका सभावाट योजनाह� �वकृत गरी मा� संचालन गनु�पन� �यव�था छ । संिघय खानेपा�ल तथा ढल �यव�थापन आयोजना
जु�लाको 2077/11/17 गते कणा�ली �देश आ�त�रक मािमला तथा कानुन म��� नरेश भ�डारीको �मुख आित�यमा धौलागाउँ वृहत खानेपानी आयोजनाको
ठे�का �ि�या अघािड वढाउन कुल लागत अनुमानको १ �ितशत लागत जनसहभािगताका लािग ३ �थािनय िनकाय म�ये तातोपानी गाउँपा�लकावाट
�.5000000/- �ा� गन� िनण�य गरे बमो�जम िमित 2077/11/19 को िनण�य बमो�जम �.500000/- उ� खानेपानी आयोजना संचालनाथ� जनसहभािगता वापतको
रकम �.5000000/- भ�ानी िदएको दे�खयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 को (3क) मा उपभो�ा सिमित वा लाग �ाही समुदायले �यहोन�
वा �यहोनु�पन� रकम उ�ेख गनु�पन� उपिनयम ४ मा िनमा�ण काय� वा सेवा को काममा िददा लागत अनुमानमा रहेको जन सहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी
िदनुपन� छ भ�े �ावधान रहेको दे�ख�छ । काया�लयले गाँउ सभावाट ��वकृत नभएको, साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउने काय�िव�धको पालना नगरी संिघय सरकारको संिघय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन आयोजना जु�ला वाट संचा�लत उ�
खानेपानी आयवजनाको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाहीले �यहोनु� पन� रकम �यहोरेको िनयम स�मत दे�खएन ।

५६ ५६ 

5-078/3/30, साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाहीले िनमा�ण काय�का लािग लागत सहभािगतामा समावेश ह�न
स�ने �यव�था छ ।�यालेपानी दे�ख देवलडाँडा स�म नमुना ओखर तथा �याउ वगैचा �ल�ट इ�रगेशन उपभो�ा सिमितले �.1995303/- वरावरको िव�ुितय
सामान जेिनथ म��टट� ेड ए�ड क��ट��सनवाट ख�रद गरेको दे�खयो । उ� सामान काया�लयको योजनामा उपयोग भएको �माण पेश नभएको �..........

१,९९५,३०३
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५७ ५७ 

.नं/िमित 87-077/11/25, साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� र उपिनयम ७ को अनुसुिच (1)

क��ट��ज�सी क�ा गनु�पन� �ावधान रहेको दे�ख�छ । काया�लयले जनतासंग अ�य� काय��मबाट �ज�ा �हरी काया�लय जु�लालाई आ�त�रक �िश�क ट� � िनमा�ण
काय�का लािग�.150000/- बजेटको 4 �ितशत क��ट�जे�सी �.6000/- क�ा नगरी भु�ानी गरेको दे�खएको �...........

६,०००

५८ ५८ 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 117 मा काय� ��वकार �ितवेदनमा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� आपुित� ग�रएको मालसामान वा
�दान ग�रएको सेवा ��वकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� छ भ�े �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारका काय�को काय���वकार �ितवेदन तयार नभएको
अव�थामा भु�ानी गरेको दे�खएको �.........

भौ.नं/िमित योजना /काय� िववरण लागत अनुमान भु�ानी रकम

11-077/6/21 गाजरखेित भ�डारण तथा �यव�थापन भवन िनमा�ण 1814794 1440000

12-077/6/21 राउतवाडा गोरेटो वाटो िनमा�ण 1247775 960000

13-077/6/21 ख�कावाडा गोरेटो वाटो िनमा�ण 1254393 960000

18-077/6/22 भुडाखोली गोरेटो वाटो िनमा�ण 1800679 1440000

208-078/3/27 ख�कावाडा गोरेटो वाटो िनमा�ण 0 972734

6117641 5772734

५,७७२,७३४

५९ ५९ 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 1२३ मा िवल वा िवजकको भु�ानीमा साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल वा अ�य िवल िवजकको भु�ानी भु�ानी
गदा� करार शत� वमो�जम िविभ� ५ आधारको सबै आधार वा कुनै एक आधारमा भु�ानी गन� स�ने उपिनयम (2) मा रिनङ िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको
भु�ानी �लनका लािग आपुित� कता�, िनमा�ण �यवसािय, सेवा �दायक वा परामश�दाताले ख�रद स�झौता बमो�जम आव�यक पन� कागजात पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�नानुसार काय� गरेकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम खच� गरेको नदे�खएको �...

४,९१९,६६६
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भौ.नं/िमित काय��म/योजना भु�ानी
रकम

िनमा�ण
�यवसािय

कैिफयत

17-
077/6/22

भगवती आ.िव.फिन�चर
तथा मम�त

1560000 - लागत अनुमानमा नभएको आइटमको भु�ानी

32-
078/3/23

सिम� तरापी �ािमण सडक
िनमा�ण

1861604 - नािप िकताव पेश नभएको

176-
78/3/23

ज�गा स�याउने काय� 1497062 व�र� िनमा�ण
सेवा

सुचना था िव�तृत फायल पेश नभएको

176-
78/3/23

�याउ बगैचा िनमा�ण काय� 0 ए�सयन
िव�डस�

िनमा�ण ख�रद स�झौतामा कृिष िवकास ब�कको �.1638319/- को काय� स�पादन
जमानत पेश नभएको

4918666

६० ६० 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाहीले समुदायवाट काय�का गराउने काय�िव�ध अ�तग�त उपिनयम 10 मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले गनु�पन� कुनै कारणवश सो सिमित वा समुदाय आफैले समयमा सो काम स�प� गन� नस�ने भएमा सो कुराको
सुचना साव�जिनक िनकायलाई िदनुपन� र साव�जिनक िनकायले सो स�व�धमा आव�यक जाँच गरी सो सिमित वा समुदायसंग भएकव स�झौता तोडी बाँक� काम ऐन
र यस िनयमावली बमो�जम गनु� पन�छ भ�े �ावधान रहेकोमा काया�लयले यसको पालना नगरी िवगतका योजनाह� यस वष� संचालन गरेको पुरा काय� नभएको
अव�थामानै काय� स�प� �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएकोले लाभ�ाही ले पुण� �पमा लाभ �लएको अव�था दे�खएन । यस स�व��ध केिह योजनाह� िन�नानुसार
छन् ।
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भौ.नं/िमित योजनाको िववरण लागत अनुमान स�प� रकम �गित शु� स�प�

161-78/3/10 उभो�यलुा घेरावार िनमा�ण 2320333 2076215 89.47 076/11/20 078/3/10

208-78/3/27 ख�कावाडा गोरेटो वाटो 1240028 1256477 100 076/8/2 078/3/27

- तातोपानी धारा �यव�थापन 6050000 3209883 53.05 077/2/9 077/12/4 भु�ानी काय� स�प� नभएको

६१ ६१ सोझै ख�रद– 

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

ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइको िन�नानुसार
�.2782264/- को सोझै ख�रद गरेको दे�खयो ।

ब.उ.�स.नं भौ.नं/िमित ख�रद/िनमा�ण िववरण भु�ानी पाट� भु�ानी रकम

80662506001 56-077/9/9 जोिगचौर था�ला सडक मम�त व�र� िनमा�ण सेवा 499734

,, 57-077/9/9 गौतमवाडाँ धुमाघाट सडक िनमा�ण गौतम िनमा�ण सेवा 500000

,, 39-077/7/13 क��यटुर डे�कटप तथा �यापटप ख�रद मा�लका क��यटुर ए�ड जनरल अड�र स�लायस� 667830

,, 42-077/7/27 मोटरसाइकल ख�रद च�द�ाथ अटोकेयर से�टर 266900

,, 53-077/9/8 सोलार �याट� ी ख�रद अंिकत जनरल �टोर 200000

,, 184-78/3/23 मोटरसाइकल ख�रद अंिकत जनरल �टोर 647800

2782264
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६२ ६२ अधुरा आयोजना 
– आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित
कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर
गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायका िविभ� योजनामा �.12259883/- का 26 योजनाको काय� स�प� ह�न
नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी
अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

६३ ६३ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच�
समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� 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 4 �ितशत का दरले
िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७7/७8 मा क�टी�जे�सी बापत � 4273122/- क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको
काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

६४ ६४ 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 िदखएन ।

६५ ६५ 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��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।यस गाउँपा�लकाले साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई गरेको पाइएन ।

६६ ६६ गुण�तर परी�ण - 

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

६७ ६७ समानीकरण चालुतफ�  
एकल खाता कोष �णाली संचालन िनद�िशका 2073 को िनयम 11.1.8 मा खच� गन� काया�लयलवाट भु�ािन आदेश �ा� भएपिछ कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयले गो�वारा भौचर तयार गरी भु�ानी पाउने �यि�, फम�, स�था वा क�पिनको नामको खातामा मा� ज�मा ह�ने account payee जारी गनु�पन� �यव�था छ
। यस गाँउपा�लकामा आ�थ�क कारोवार गरेका िन�न�ल�खत फम�ह�को नाममा चेक जारी ह�नुपन�मा �यि�को नाममा जारी भएको दे�खयो । स�व��धत फम�को
खातामा रकम ज�मा भएको �माण पेश ह�नुपन� �...........

९२९,१७२
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बजेट उपिशष�क भौ.नं/िमित फम�को नाम भु�ािन �लएको �यि�को नाम रकम

गा.पा चालु 235-078/1/16 नम�ते ि��टस� नेपालगंज मीना भ�डारी 327040

गा.पा चालु 277-078/2/30 �स�पल इ�ट�लजे�ट �स�टम �ाली जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 19208

गा.पा चालु 277-078/2/30 िकसान जनरल अड�र स�लायस� जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 39105

गा.पा चालु 277-078/2/30 कृितका जनरल अड�र स�लायस� जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 35312

गा.पा चालु 277-078/2/30 अितत जनरल अड�र स�लायस� जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 7831

गा.पा चालु 271-078/2/30 बस�त �टेशनरी च�दननाथ ४ जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 79105

गा.पा चालु 271-078/2/30 गौतम फे�सी �टोर सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 75993

गा.पा चालु 271-078/2/30 हेमराज ए�ड िबकास जनरल �टोर सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 36238

गा.पा चालु 271-078/2/30 अितत जनरल �टोर सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 16745

गा.पा चालु 271-078/2/30 अमर आट�स जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 18321

गा.पा चालु 271-078/2/30 काक� होटेल जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 13938

गा.पा चालु 271-078/2/30 कृितका जनरल अड�र स�लायस� सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 92984

गा.पा चालु 271-078/2/30 िनशान जनरलल अड�र ए�ड स�लायस� सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 93969

गा.पा चालु 271-078/2/30 गौतम पे�सी �टोर जु�ला सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 19503

गा.पा चालु 271-078/2/30 हेमराज ए�ड िबकास जनरल �टोर सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 16105

गा.पा चालु 271-078/2/30 अितत जनरल �टोर सहायक पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 37775
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929172

६८ ६८ बिढ भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97(4) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनम�ण काय�को िवल भु�ानी िददा लागत अनुमानमा रहेको
मु�य अिभवृि� कर, ओभरहेड,क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगता को अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाँउ पा�लकाले का�लका आमा कृषक
सुमहको भवन िनमा�ण गन� का�लका आमा कृषक सुमह भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित संग �.625825/-मा स�झौता गरी िनमा�ण काय� गरेकोमा �.611039/- मा
काय� स�प� गरेकोमा �.500000/- पा�लकाले �यहोरेको दे�खयो ।उपभो�ा सिमितलाई 4 �ितशत क��ट�ज�सी रकम क�ा गरी भु�ानी िदनुपन�मा क��ट�जे�सी
रकम क�ा गरेको दे�खएन । अतः उ� रकम स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल गनु�पन� �.........

२०,०००

६९ ६९ बैठक भ�ाः 
कणा�ली �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2077 को िनयम 2.3 मा बैठक भ�ाको मापद�ड उ�ेख छ ।जस अनुसार �प� िवषयव�तु काय� योजना तथा काय� शत�
बेगर वठैक ब�न नपाउने, बैठक काया�लय समय अिघपिछ वसको ह�नुपन�, एउटै िनकायका कम�चारी/पदा�धकारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान गन� नुह�ने �यव�था
छ ।यस गाँउपा�लकाले पा�लका िभ�का कम�चारीह� िबिभ� िमितमा बैठक बसी भ�ा वुझेको दे�खयो । पा�लकाकै िनयिमत काम र काय� िववरण िभ� पन� कामको
लािग िन�नानुसार बैठकवसी बैठक भ�ा भु�ािन भएको रकम स�व��धत वाट असुल ह�नुपन� �.................

२६४,६९०
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भौ नं/िमित कम�चारीको पद/नाम बैठक सं�या कर बाहेक रकम

103-077/9/29 �.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 26 33150

लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 26 33150

अ�धकृत छैठौ अंगराज डाँगी 26 33150

इ��जिनयर िडि� वहादरु बुढा 26 33150

स.पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 26 33150

117-077/9/29 अ�य� नवराज �यौपाने 1 1275

उपा�य गंगादेिव उपा�याय 1 1275

�.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 3 3825

लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 1 1275

अ�धकृत छैठौ अंगराज डाँगी 1 1275

इ��जिनयर िडि� वहादरु बुढा 3 3825

रोगजार संयोजक सरीता शमा� 3 3825

अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 2 2550

सुचना �.अ.ऋिषकेश उपा�याय 2 2550

स.पाँचौ गोिपकृ�ण पा�डे 3 3825

क.अ. स�देश के.सी. 2 2550
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लेखापाल िशवराज �यौपाने 1 1275

सहायक पाँचौ आिद �साद �यौपाने 1 1275

का.स. शुर बहादरु िव� 2 2550

117-077/9/29 �.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 1 1275

लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 1 1275

इ��जिनयर िडि� वहादरु बुढा 1 1275

अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 1 1275

अ�धकृत छैठौ अंगराज डाँगी 1 1275

स.पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 1 1275

स.पाँचौ गोिपकृ�ण पा�डे 1 1275

क.अ. गोकण� पा�डे 1 1275

का.स. जयशंकर उपा�याय 1 1275

117-077/9/29 अ�य� नवराज �यौपाने 1 1275

उपा�य गंगादेिव उपा�याय 1 1275

�.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 1 1275

लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 1 1275

1 1275
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इ��जिनयर िडि� वहादरु बुढा

अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 1 1275

अ�धकृत छैठौ अंगराज डाँगी 1 1275

स.पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 1 1275

स.पाँचौ गोिपकृ�ण पा�डे 1 1275

क.अ. गोकण� पा�डे 1 1275

का.स. सुर बहादरु िव� 1 1275

बोलप� मु�यांकन सिमित अ�य� नवराज �यौपाने 1 1275

उपा�य गंगादेिव उपा�याय 1 1275

�.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 1 1275

इ��जिनयर िडि� वहादरु बुढा 1 1275

अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 1 1275

स.पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 1 1275

स.पाँचौ गोिपकृ�ण पा�डे 1 1275

का.स. जय शंकर उपा�याय 1 1275

199-077/12/5
काय�स�पादन मु�यांकन

�.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 5 7140

3 6375
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शा.अ. छाँया द� चौलागाई

अ�धकृत छैठौ अंगराज डाँगी 3 6375

लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 1 1275

स.पाँचौ बालकृ�ण चौलागाई 1 1275

स.पाँचौ िशवराज �यौपाने 1 1275

स. पाँचौ अि� �साद �यौपाने 2 2550

अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 1 1275

स. पाँचौ स�देश के.सी 1 1275

स. पाँचौ अि� �साद �यौपाने 1 1275

203 264690

७० ७० 

292-078/3/11, कणा�ली �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2075 मा स�व��धत कामको लािग िफ�डमा खिटदा कामको अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गदा� दिैनक �मण
भ�ा �लएको अव�थामा खाजा खच� िदन िम�ने �यव�था छैन ।यस गाँउपा�लकाका िन�न पदा�धकारी/कम�चारीह�ले अनुगमन गरेको भिन दिैनक �मण भ�ा
�लएको समयमा �.200/- दरले खाजा खच� समेत भु�ानी भएको दे�खयो । अतः उ� रकम स�व��धत बाट असुल ह�नुपन� �...

२८,२००
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�स.नं पदा�धकारी/कम�चारी नाम अनुगमन िदन रकम

1. उपा�य गंगादेिव उपा�याय 17 3400

2. �.�.अ. िव�ण ु�साद �धताल 6 1200

3. लेखा अ�धकृत िमलन बुढथापा 2 400

4. अ�धकृत छैठौ ओम बहादरु च�द 17 3400

5. अंगराज डाँगी 5 1000

6. िड�ी बहादरु बुढा 17 3400

7. आिद �साद �योपाने 2 400

8. गोिपकृ�ण पा�डे 17 3400

9. ितला च�� उपा�याय 2 400

10. ितथ�राज डांगी 1 200

11. िवउरा साक� 7 1400

12. िव�ण ुप�रयार 7 1400

13. िशवराज �योपाने 7 1400

14. रिव�� गौतम 6 1200

15. कृ�णहरी अ�धकारी 3 600

16. �ािव�धक केशवराज िगरी 11 2200
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17. जयशंकर उपा�याय 4 800

18. िवशाल ख�का 7 1400

19. च� लामा 3 600

28200

७१ ७१ 

४११- २०७८।३।३०, स�ार मा�यममा सुचना तथा स�देश �सारण गदा� �य�तो �ज�ल �सारण ह�ने टाइम �सट सिहतको �माण पेश गरेपिछ मा� भु�ानी िदनु
पद�छ ।पा�लकावाट उपल�ध भएको सुचना तथा स�देश �सारण गरेको भिन रेिडयो कणा�ली एफ.एम.जु�लालाई �.१३००००। भु�ानी गदा� �य�तो �माण संल�
गरेको नपाईएकोले एफ.एम.मा �सारण भएको �ज�लको टाइम �सटको �माण पेश गनु�पन� �...

१३०,०००

७२ ७२ �मण खच� : 
कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउन े 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�न ेिव�वसनीय आधार नदे�खएको ।

· िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।

· �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच�  भु�ानी गन� गरेको ।

· कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/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 कानुनी

�यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�न ेअिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

७३ ७६ िवपद ्�यव�थापनः- 
यस बष� िवपद तथा �कोप �यव�थापन कोषमा � ४४२६०६८ खच� भएको दे�ख�छ ।

७४ ७३ सामा�जक सुर�ातफ�   िनकासा – 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा
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िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत
अ�ाव�धक नगरी १ दे�ख ६ नं वडा ब�क माफ� त ७र ८ नं वडा मा भपा�ई माफ� त तथा वकंैमा खाता नह�ने लाई भपा�इ माफ� त भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो । यसरी
लाभ�ाहीको मुल अिभलेख वेगर िविभ� �यि�ह�लाई भ�ा िवतरण गरेको दे�खएकोले वा�तिवक लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण भएको यिकन ह�ने आधार दे�खएन ।

७५ ७४ 

सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(घ) बैिकङ �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा नगइसकेको �थानीय तहको हकमा
स�ब��धत वडा सिमितको रोहवरमा भ�ा रकम िवतरण गनु�पन�छ । काया�लयले सो अनुसार िवतरण गरेको दे�खएन ।

७६ ७५ 

मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाच उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को कुनै
पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकामा लागातार उ� वष�स�म खाता िन���य भएमा, अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएको
अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेख क�ा गनु� पद�छ । यस गाउपा�लकाले िविभ� वडा वाट भ�ा िवतरण गदा� मुल अिभलेख
िकताव नै पेश नभएकोले के कित लाई अिभलेख क�ा गरेको छ भ�े यिकन ह�न सिकएन ।

७७ ७७ 

3-077/6/30, यस गाउँपा�लकाले िवपद �यव�थापन िविवध वाट �ज�ा �शासन काया�लय जु�लालाई कोिभड ए�वुले�स स�ालनको लािग भिन �.60000/- भु�ािन
िदएको दे�खयो । यसरी अ�य काया�लयलाई िवपद �यव�थापनको लािग भु�ानी िदएको रकम के कित खच� भएको हो उ� �माण पेश ह�नु पन� �..

६०,०००

७८ ७८ वािष�क �ितवेदन– 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७९ ७९ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�ककाय�िव�ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77कोिनयम४७ बमो�जम आ�थ�क वष�को अ�तमा फ�य�ट गन� वाँक� देहायको पे�क� फ�य�ट गनु�पन�
�...

९,८७५,७४३
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भौ.नं/िमित पे�क� िववरण �ोत �लने �य��/िनकाय पे�क�

267-
78/3/31

बा�ाको साना �यवसायी कृिष उ�पादन के�� संिघय चालु बा�ा प�ट �याकेज मुल काय� सिमित 1500000

26-
077/9/28

लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�िम
�सज�ना गन�

संिघय चालु ह�र�संह नेपाली 79800

59-
077/12/6

लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�िम
�सज�ना गन�

संिघय चालु ह�र�संह नेपाली 212800

90-
078/2/26

लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�िम
�सज�ना गन�

संिघय चालु ह�र�संह नेपाली 964618

342-
078/3/24

िवपद �यवस�थापन कोष �थापना तथा
संचालन

िवपद �यव�थापन ख�का गोरेटो वाटो उ.स. 158000

16-
078/3/20

�यउ वगैचा िनमा�ण संिघय सरकार
पु�जगत

ए�सयन िव�डस� 688525

5-
077/11/23

उभो�जउला घेरावार संिघय कृिष
पु�जगत

घेरावार उ.स. 253000

8-078/1/14 धौलापानी �याउ तथा गाँजर खेित घेरावार संिघय कृिष
पु�जगत

316000

146-
078/2/26

हाँकु �रङरोड िनमा�ण समािनकरण
पु�जगत

�रङपेड िनमा�ण उ.स. 316000

117-
078/1/6

पा�डेवाडा काठेपुल िनमा�ण समािनकरण
पु�जगत

काठेपुल िनमा�ण उ.स. 388000
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102-
077/12/5

देिव िदयार �खदे�ख का�लका आ.िव. स�म
गोरेटो वाटो

समािनकरण
पु�जगत

देिव िदयार �खदे�ख का�लका आ.िव. स�म गोरेटो
वाटो िन.उ.स.

126000

104-
077/12/6

िगिडखोला बृहत खा.पा.यो. समािनकरण
पु�जगत

िगिडखोला बृहत खा.पा.यो. उ.स. 633000

130-
078/1/15

गा.पा. समपुरका कोष समािनकरण
पु�जगत

आशापुण� िनमा�ण सेवा 393000

156-
078/3/8

गा.पा. समपुरका कोष समािनकरण
पु�जगत

म� िनमा�ण सेवा 500000

85-
077/11/21

लाछु काक�वडा वाह�न वाडा िप.�स.�स. समािनकरण
पु�जगत

लाछु काक�वडा वाह�न वाडा िप.�स.�स. उ.स. 1584000

95-
077/12/4

तातोपानी धारा िनमा�ण समािनकरण
पु�जगत

तातोपानी धारा िनमा�ण उ.स. 690000

101-
077/12/5

िकमा�ख दे�ख मा�थ�ो धारा स�म समािनकरण
पु�जगत

िकमा�ख दे�ख मा�थ�ो धारा स�म उ.स. 475000

346-
078/3/31

बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के��
पकेट

समािनकरण
पु�जगत

िव�ण ुबहादरु रावल 375000

4-
077/11/07

दगुा� मा.िव. �यव�थापन समािनकण पु�जगत दगुा� मा.िव. 193000

198-
077/12/5

कृितम गभा�धान काय��म समािनकरण चालु िव�ण ुरोकाय 30000

9875743
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८० ८० 

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

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

५६०५० ० ५६०५०

अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू
(E=A-B+C+D)

५६०५० – ५४५०५ – ११०५५५
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�स.नं. लेखापरी�ण टोली

1. िनद�शक मिनराम शमा�

2. लेखापरी�ण अ�धकारी �ी पाव�ती कंडेल

3. लेखापरी�ण अ�धकारी �ी सुिनता आचाय�

4. लेखापरी�ण अ�धकारी �ी �जते�� राई

5. लेखापरी�ण अ�ध�क �ी िवशाल नेपाली


