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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् 
समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, 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 बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ४०८                                                                                    तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

चौरपाटी गाउँपातलका,  
अछाम । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड २२ लाख १६ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.२० लाख १० हजार, प्रमाण कागजाि 

पेश गनुापने रु.१ करोड ५७ लाख ३४ हजार र तनर्तमि गनुापने रु.४४ लाख ७२ हजार रहेको छ ।पातलकाको गि वषासम्म रु.१० 
करोड ६४ लाख २३ हजार बेरुज ुबाकँी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु.११ करोड ५१ लाख ५० हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ु
र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमाचारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

चौरपाटी गाउँपातलका, अछाम 

 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्
तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

  

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

६२ ४७ २२२१६ 0 0 0 62 47 22216 2010 4472 15734 0 0 20206 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा सम्मको बाँकी समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

106423 0 १३४८९ 92934 0 22216 115150 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : चौरपाटी गाउँपा�लका, अछाम , चौरपाित गाउँपा�लका , अछाम

काया�लय �मुख धन बहादरु थापा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख भरत बहादरु शाही २०७७-४-१

लेखा �मुख अजु�न �साद जोशी २०७६-१२-९

बे�जु रकम २२,२१६,३९१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ०.९५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४९,८०,२२,३८२.८ चालु खच� ४०,५१,१७,५२९.९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,८९,७८,००० पँूजीगत खच� २०,५०,२२,९७४.६

राज�व बाँडफाँट ७,६८,१२,४२२.७५ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ९४,८५,९३५

अ�य आय ७०,८६,५४२.४६

कुल आय ६३,०३,८५,२८३.०१ कुल खच� ६१,०१,४०,५०४.५

बाँक� मौ�दात २,०२,४४,७७९.४४
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ 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 गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �वध�न
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य, १८२.१६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २५१४९ 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।६।९ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका
�यहोराह� िन�न अनुसार छन् : 

िव��य िववरण िव�लेषण
१. िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको
�यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन।गाउँपा�लकाको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. 26,43,013.41 ले फरक
दे�खएको छ ।
• �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 गाउँपा�लकाले २०७६।२।१९
मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ गत वष�को �ज�मेवारी फरक परेको 
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गत वष�को म.ले.पको �ा�र�भक �ितवेदन अनुसार �ज�मेवारी �.१०,०००.९५, अ��तम �ितवेदन अनुसार �.१ करोड र यस वष� �ज�मेवारी सारेको �.१९,१२३.९५
दे�खएकोले फरक परेको स�ब�धमा काया�लयबाट �प� ह�नु पद�छ ।

३ बैक िहसाब िमलान 

�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 काया�लयले
स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान तयार गरी पेश गरेको छैन।काया�लयलबाट खच� खाताको बिग�करण अनुसार बँैक �टेटमे�ट पेश
नभएकोले, �े�ता बँैक िहसाब िमलानको िववरण एिकन गन� सिकएन।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार २०७८।३।३१को बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार २०७८।३।३१ को बाँक� फरक

१ चालु खच� खाता जोर बष� ४६७५३३१.३२ २३६६९५६.०५ २३०८३७५.२७

२ पँू�जगत खच� खाता जोर वष� १९१६५८२७.३१ २३६४५१६६.३७ –४४७९३३९.०६

३ मूल संिचत कोष ० ८११४६.८६ ८११४६.८६

४ धरौिट खाता ४००८३३२.४६ ४००८३३२.४६ ०

५ िविवध कोष खाता ० ३९०९०.० ३९०९०.०

६ �कोप �यव�थापन कोष ७०३१९.५० ७०३१९.५० ०

ज�मा २७९१९८१०.५९ ३०५६२८२४.२४ –२६४३०१३.६५

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थािनय तहले आ–आ�नो कामको �कृित अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु
गनु�पद�छ ।यस स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन
। 
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• �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 � २३६६९६५।०५, पँुजीगत खच� खातामा �. २३६४५१६६।३७ समेत गरी �.

२६०१२१३१।४२ मौ�दात रहेको पाईयो ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन । 
• गाउँपा�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 सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउँपा�लकाको मूल �ज�सी खाता 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 । 
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको, अिभलेख नराखेको ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । 
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको छैन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै गाउँपा�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 अ�ाव�धक राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा सो वनाएको पाईएन । 
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
• �मण अिभलेख खाता नरहेको तथा अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार
नदे�खएको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदन वा सोभ�दा बढी �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय योजनाह�मा इि�मेट तयार गरेको, �वीकृत गरेको, नापी मू�याकन गरेको, जाँच गरेको, �वीकृत गरेको, ठे�का िबल र काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको,
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�वीकृत गरेको िमित उ�ेख नभएको।
• िनमा�ण काय�को काय�स�प� �िवदेन अनुसार नापी िकताव तयार गरी उ� नापी िकतावलाई िनयमको �ावधान अनु�प अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा योजनाह�को
नापी लुज पेपरमा भन� गरेको पाइयो। अतः योजनागत नापी िकताव बनाई भएको काय� र खच�को िववरण अ�ाव�धक गरेको दे�खएन।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�बर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन।

तसथ� गाउँपा�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 बरबुझारथ 

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 गाउँपा�लका तथा
गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा गाउँपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जू अिभलेख समायोजन भएको गाउँपा�लकामा
कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जू स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले गाउँपा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।

६ 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 गाउँपा�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 गाउँपा�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� हराउन, ि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 ।

७ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारीले िनजको सेवा शत� तथा कानुनबमो�जम अवकास ह� ँदा �ा�
गन� योगदानमा आधा�रत उपदान, औष�ध उपचारलगायतका सुिवधा उपल�ध गराउन अवकास कोषको �थापना गन� �यव�था छ । कोषको �यव�था अनु�प �थानीय
तहले कम�चारी क�याण कोषको लािग आव�यक पन� रकम ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका अ�तग�त काय�रत �थानीय सेवाका कम�चारीको लािग सेवा वा
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पदबाट अलग ह� ँदा िदनुपन� अवकास सुिवधाको क�याण कोष �थापना नगरेको र यो वष� य�तो दािय�व �सज�ना गरेको छैन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ग�रनुपद�छ
।

८ यातायात गु� योजना 
�थानीय िनकायले आ�नो �े�िभ� �थानीय िनकायलगायत अ�य िनकायबाट िनमा�ण भएका स�पूण� सडकह�को न�सा�न एवम् अ�ाव�धक िववरण (रोड ई�भे�ट� ी)
तयार गरी रा�नुपन� र सडक िनमा�ण गदा� यातायात गु� योजनालाई आधार मानी आयोजना छनौट गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यातायात गु�योजना तयार
गरेको दे�खएन भने यातायात गु� योजना िबना नै यस वष� स�ालन गरेका योजनाह�म�ये अ�धकाँश योजनाह� सडक िनमा�ण तथा योजना स�ालन गरेको छ ।
यातायात गु� योजना तयार गरी गु�योजनामा परेका सडकलाई �ाथिमकता िदई सडक योजना िनमा�ण तथा स�ालन गन� �यान िदनुपद�छ ।

९ 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 । यस �थानीय तहमा आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी पाँचौ
तहको कम�चारीको दरव�दी �ृजना भएतापिन उ� दरव�दीमा पदपूित� भएको दे�खन आएन । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को सामा�जक सुर�ा, एिककृत �वा��य
पूवा�धार र �थानीय पूवा�धार िवकास काय��मको �. १३२६६१४९७।०० वाहेकको आ�थ�क कारोबार �. ४४०४९६९८४।५२ को 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 ।

१० बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�गाउँपा�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 गाउँपा�लकमा िमित
२०७७/३/१० गते बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७/३/१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७/४/१ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

११ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा
काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन�
�यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको
समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।
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१२ अव�डा 
�थानीय िनकायको सभाबाट आयोजनागत �पमा बजेट बाँडफाँड नगरी अव�डाको �पमा एकमु� रा�न नपाइने �यव�था छ । गाउँसभाबाट २०७७।७८ को लािग
�वीकृत बजेट तथा काय��ममा आयोजनागत बजेट बाँडफाँड नगरी भैपरी आउने शीष�कमा एकमु��पमा �. १ करोड ५ लाख बजेट �यव�था गरेको छ । सभाबाट
योजनागत बजेट तयार नगरी पिछ बजेट बाँडफाँड गदा� मागमा आधा�रत योजनामा खच� नभई �विववेक�य आधारमा योजना छनौट ह�ने ह� ँदा सभाबाट िनयममा
तोिकएबमो�जम आयोजनागत बजेट बाँडफाँड ग�रनुपद�छ ।

१३ ल�य �गितको ��थित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा चौमा�सक �गित िववरण पेश गन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले स�ालन गरेका
�ज�ा�तरीय तथा के��ीय �शासक�य आयोजनाम�ये सबै आयोजनाको उपयु�� िनयम बमो�जम अनुसूची – २ बमो�जमको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरेको
दे�खएन । काया�लयले स�ालन गरेका सबै योजनाह�को िनयमले तोिकिदए अनुसारको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरी पेश गनु�पद�छ ।

१४ चौमा�सक 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 गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को
��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.स. बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�. हजारमा)

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

१ पँूजीगत खच�तफ� १७२७९९ १८९३ ३३७७० १३७१३६ ९०५६६

�ितशत १.०९ १९.५४ ७९.३६ ५२.४१

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क ते�ो चौमा�सकमा �. १३ करोड ७१ लाख ३६ हजार अथा�त ७९.३६�ितशत खच� गरेको दे�खएको छ ।
यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. ९ करोड ५ लाख ६६ हजार अथा�त ५२.४१ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत
खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

१५ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 
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�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस गाउँपा�लकाको २०७७।७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३९३३१०००.० २४४४११३४.७४ ६२.१४

२ पूवा�धार िवकास ११४१८२२३४.७१ १०७४१३८२६.२५ ९४.०७

३ सामा�जक िवकास २४७०९४३०५.० २२२७६५९०२.९४ ९०.१५

४ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन २१३११०००.० २०५९२४२४.० ९६.६३

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ७४३३२२५०.० ७२७५९८३३.७२ ९७.८८

ज�मा ४९७२५०८८९.७१ ४४७९७३१२१.६५ ८८.१७

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी ९७.८८ �ितशत पूवा�धार िवकासमा खच� भएको छ ।पा�लकाले वातावरण िवकासमा खच�
गरेको छैन । गाउँपा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.९४८५९३५.० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ४९५७४७८७४।१६ समेत �.

५०५२३३८०९.१६ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.२७२४९९५७३.४१ र पँू�जगत तफ�  �.१७२७९९८४३.८१ समेत �.४४५२९९४१७.२२खच� भएको छ।खच�
म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.१३�ितशत रहेको छ । गाउँपा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६१.१९ �ितशत चालु र
३८.८१ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ।यसबाट गाउँपा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच�
भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१६ वडा सिचवको पदपूित� 
गाउँपा�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

७ ७ १ ६
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१७ करार िनयिु� 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ।साथै
सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले गाउँ �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। काया�लयले दरब�दी बेगर तोिकएको बाहेक �शासन सहायक पदमा ७ जना कम�चारी िनय�ु गरी �.

१९,४३,५००.०० भु�ानी गरेको छ।दरब�दी बाहेकको पदमा िनय�ु गरी तलब खच� लेखेकोले गाउँप�लकालाई �ययभार �. १९४३५००।०० ब�न गएको छ ।

�स.नं पद कम�चारी सं�या भु�ानी रकम

१ �शासन सहायक ७ १९,४३,५००.०

ज�मा १९,४३,५००.०

१८ खेल �िश�कलाई तलब भु�ानी 
करार कम�चारी िनयिु� र करार स�झौता काया�लय �मुखले गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले खेलकुद �िश�कको तलब भ�ा बापत � २८२०००.० भु�ानी गरेकोमा,
खेलकुद �िश�कको दरब�दी �वीकृत दरब�दी संरचानमा नरहेको र िनजको िनय�ु� तथा करार स�झौता समेत गरेको छैन।दरब�दी बाहेकको पदमा, िनयिु� तथा
करार स�झौतािबना, तलब खच� लेखेको छ।तलब खच� भु�ानीको आधार पेश ह�नुपन� �.

२८२,०००

१९ 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 �ा� योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७५÷७६ को अ�ययन गदा� गाउँपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको
अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

िववरण � १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५ लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १० लाखभ�दा
बढीको

ज�मा

सँ�या १० १० ३६ ३३ ५१ १४०

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� �. १ लाख दे�ख ५० लाख स�मका ज�मा १३९ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.२ लाख भ�दा मुिनका मा� २० वटा
योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना र िवतरणमूखी योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट
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�ितफल भ�दा चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भवी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२० योजना छनौट र िविनयोजन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी बष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकावाट �वीकृत गराई आषाढ १०
िभ� सभामा पेश गनु�पन� �यव�था छ। आय—�ययको अनुमानसाथ गतवष�को वा�तिवक आय �यय, चालु आ�थ�क वष�को अ��तम स�ममा ह�ने आय—�ययको संशो�धत
अनुमान तथा आगामी वष�को योजना तथा काय��म र आय �ययको अनुमािनत िववरण सभामा पेश गरी १५ िदन िभ� छलफल स�प� गरी अषाढ मसा�त िभ� नै
पा�रत गनु�पन� �यव�था छ। �य�तै ऐनको दफा १९ मा सभाको वठैक सामा�यतया बष�मा २ पटक ब�ने �यव�था समेत गरेको छ। जस अनुसार आषाढको सभाले
बािष�क नीित बजेट तथा काय��म �वीकृत गन� र दो�ो सभाले नीित काय��म तथा योजना काया��वयनको सिम�ा गन�, ऐनको म�यौदा तयार गरी छलफल र पा�रत गन�
कानूनको मनसाय र संघीय सरकारको �चलन समेत रहेको छ। काय�पा�लको िशफारीस अनुसार िमित २०७७।१०।१३ मा बसेको छैट� सभाले �.

२,३३,३६,७३०।–का १२ योजना तथा काय��म संशोधन गरी पा�रत गराएको दे�खयो। योजना तजु�मा गदा� योजना छनौटका �ि�या पूरा नगरी काय��म तथा योजना
काया��वयन गराई िहउँदे सभावाट अनुमोदन गन� पूरक बजेट तथा काय��म समथ�न गराउने गरेको पाईयो। योजना छनौटका �ि�या पूरा गरी असार १० गतेिभ�को
सभाले मा� योजना तथा काय��म पा�रत गराउने तफ�  �यान जानु पन� दे�खयो ।

२१ अधुरो भवन/संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम (३क) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारबाहीको तयारी गदा� ख�रदको आव�यकता पिहचान गरी पूण� खरीद �कृया
अवल�बन गरी ख�रद काय� �वीकृित गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ।काया�लयले देहायको भवन/संरचना िनमा�णका लािग भु�ानी गरेको रकमको संल� फाँटवारी अनुसार
भवनको िड.िप.�स, िप�र, गा�ो लगाउने लगायतको आंिशक संरचना िनमा�णको मा� स�झौता भई सोही अनुसार काय�स�प� पेश भएको छ।भवन िनमा�ण ज�तो जिटल
संरचना िनमा�णको �ोत समेत सुिन��चत नभएको अव�थामा, केही अंशमा� िनमा�ण गरेर छो�ने र सो भवनको अधुरो संरचना खडा गरी उपयोगिहन अव�था �ृजना
भई सरकारी �ोत साधनको नो�सानी ह�ने अव�था िव�मान रहेको छ । आंिशक संरचनामा� िनमा�णका �यून बजेट िबिनयोजन गरी अधुरा अपुरा भवन संरचना िनमा�ण
गरी रकम भु�ानी भएको दे�खएको छ।
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योजनाको नाम स�झौता रकम भु�ानी रकम

िशरोमिण आ. िव. भवन िनमा�ण २९६०६७५।०० १८०६२०७।००

िशरोमिण आ. िव. भवन िनमा�ण ७२०८६३३।०० ६००४५०१।००

३ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण २६७२००१।०० ०

�वा��य चौक� भवन िनमा�ण ३३६१२१३।०० ०

१५ बेड ह��पटल भवन िनमा�ण १२५२९८७५४।०० २५०००००।००

बा�का�ा खानेपानी योजना �क�म नं. १ १२०५७१०।०० ७७९०४६।००

बा�का�ा खानेपानी योजना �क�म नं. २ २१७४३६५।०० १५९४८३९।००

सोकट खानेपानी योजना २१४९४०६।०० ११५८५२।००

साि�कोट म��दर िनमा�ण ६५०२९१४।०० ३८४८३३०।००

शा��त मा. िव. भवन िनमा�ण ८२४३२५५।०० ७१९६७५६।००

दयािपपलतोला मा. िव. भवन िनमा�ण ८३७९२९४।०० ७७२३५१।००

मनमोहन �मृित भवन िनमा�ण ४२१३४५६।०० २३५२४५।००

गाउँपा�लका भवन िनमा�ण ३६९९८६२०।०० २३०४२५२८।००

२२ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म 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
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कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नरहेको, यो बष� थप भएको ४ गरी कुल ४ िववाद दता� भएकोमा ३ वटा फ�य�ट भएको छ ।

२३ कानुन िनमा�ण 

�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 १३ वटा ऐन र २९ बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी
काया��वयनमा �याएको छ ।

२४ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा 
गाँउसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा
सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ।उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार गाउँपा�लकाबाट यसवष� �.७७,१२,५००.०० सुिवधा वापत भु�ानी
भएको छ।

२५ कानुनी स�ाहकार 
सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप
�मुखले कानुनी स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा
कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ।काया�लयले गाउँपा�लकाको कानुनी स�ाहकार भिन अ�धकृत�तरको तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी िनय�ु गरी मा�सक �
२५०००.० का दरले �. ३२५०००.० भु�ानी गरी �ययभार ब�न गएको छ ।

२६ पदा�धकारीलाई अनुगमन भ�ा 
सूदरूप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग समब�धीत अनुसूची १(ख) मा िनधा�रण
गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन नपाइने �यव�था छ, तथा कम�चारीह�ले काया�लयको िनयिमत काम कारवाही संचालन गदा� अित�र� भ�ा वा लाभ �लन िम�ने
दे�खदनै।गाउँपा�लकाको पदा�धकारीतथा कम�चारीह�ले देहायको काय��ममा अनुगमन भ�ा �.१४१६६०.० भु�ानी गरेको छ।

भौ.नं/िमित �यहोरा पदा�धकारी सं�या खुद भु�ानी

६६६–२०७८।३।१६ उपभो�ा सिमित पदा�धकारी अिभमु�खकरण ६ १०९५००.०

ज�मा १०९५००.०
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२७ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर गाउँपा�लकाले वडा नं. ३ का वडा अ�य� राम बहादरु साउदला◌�इ �. ५०,०००.०० सिहत �. १०९३९०५।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका
छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२८ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवध खच�तफ�  मा� �.२९,९९,७१५.० खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२९ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ।गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८मा 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

४३५८१३४८२.२२ ९४८५९३५.० २.१३

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा २.१३�ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
गाउँपा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३० 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 ।
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आय शीष�क अनुमान असुली

परी�ाशु�क ०.०० ०.००

अ�य �शासिनकसेवा शु�क ५०००००.० १८८७२४८.३८

अ�य कर(स�पती बहाल तथाप�ा वाफतको आयमा ला�े कर ० ०

वहाल िवरौटी शु�क ९२१०००० ७३४४५७०

घर ज�गा वहाल कर ५०००० ०

�यवसाय कर २००००० ०

एककृत स�पतीकर तथा मालपोत तथा अ�य ४०००० २५४१२५.६२

ज�मा १००००००० ९४८५९३५

गाउँपा�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 ।

३१ र�सद िनय��ण खाताः 
गाँउपा�लकाले आ�त�रक आय तफ�  �योग ह�ने नगदी र�सदह�को र�सद िनयन्�ण खाता अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ । गत वष�को मौ�दात, यो वष�को आय, यस वष�को
खच� र बाँक� �ज�मेवारी सन� र�सद ठेलीको िववरण गाँउपा�लकाले तयार गरेको छैन । जसबाट आ�त�रक आय तफ�  �योग भएका सबै र�सदको आय गाउँपा�लकाको
आ�त�रक �ोतको आयमा आएको छ भ� स�ने अव�था छैन ।साथै एिककृत स�प�� कर लागु गरेको छैन भने डोजर भाडा �व�प �ा� आयको अिभलेख रहेको छैन।
ढु�ा िगि�, बालुवाको आय रहे नरहेको खुलेको छैन । गाँउपा�लकाले आयको �ोत पिहचान गरी आ�त�रक आय बढाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३२ 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� ६७ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ५९१३२१०९।००
भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत
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आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त
स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�,
गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

३३ योजना ह�ता�तरणः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१३) मा उपभो�ा वा लाभ�ाही समुदाय माफ� त िनमा�ण स�प� योजना िनमा�ण स�प� भएप�चा� आयोजनाको
�वािम�व सोही सिमतीलाई ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था रहेको, काया�लयले सो बमो�जम योजना ह�ता�तरण गरेको पाईएन । योजना ह�ता�तरण नह� ँदा सोको
रेखदेख, मम�तको �ज�मेवारी समेत काया�लयलमा रही थप �ययभार थिपन जाने दे�ख�छ ।

३४ िनमा�ण काय�को गुण�तरः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ)अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त गुण�तर परी�णको आव�यक
�यव�था गनु�पद�छ ।काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने
तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतःिनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

३५ बीमा गराउनुपन�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको िबमा गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लय�ारा संचा�लत दश लाख मा�थका अ�धकाँश िनमा�ण काय�को स�झौतामा िबमाको �यव�था गरेको छैन भने स�झौतामा िबमाको �यव�था
भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले िबमा गरेको �माण पेश भएका छैनन्। िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित �यूनीकरणका लािग अिनवाय� �पमा
संरचनाको िवमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

३६ सब – क�ट�या�टरः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०)मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी
वा सबक�ट�या�टरबाट गराउन नसिकने �यव�था छ ।कुनै कारणवश सो सिमित वा समुदाय आफैले संझौता अनुसारको काम स�प� गन� नस�ने भएमा साव�जिनक
िनकायले सिमित वा समुदायसँग भएको स�झौता तोडी बाँक� काम ऐन र िनयमावली बमो�जम गराउनु पन� उ�ेख छ ।यस गाउंपा�लकाले िविभ� सडक योजनाह�को
उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोमा स�ब��धत उपभो�ा सिमितह�ले संझौता अनुसारको काम आफैले नगरी िन�नानुसार सबक�ट�या�टरबाट काम गराई िनमा�ण
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�यवसायीले पेश गरेको कर िवजकको आधारमा मु.अ.कर समेत िन�नानुसार भु�ानी गरेको छ। यसरी सिमित वा समुदाय आफैले संझौता अनुसारको काम स�प� गन�
नसकेको अब�थामा िनयमको उ� �यव�था अनुसार पा�लकाले �वयम ठे�का माफ� त काम गराउंदा �ित�पध� दरमा काम गराउन सिकनेमा सो बमो�जम नगरी
उपभो�ा सिमित माफ� त सबक�ट�या�टरले पेश गरेको िबलको रकम भु�ानी िददंा रा�यलाई थप �ययभार परेको छ । सो स�ब�धमा गाउंपा�लका लगायत स�ब��धत
िनकायको �यानाकष�ण ह�नु ज�री दे�ख�छ ।

गो भौ नं. र िमित योजनाको नाम सब–क�ट�या�टरको नाम भु�ानी रकम

७९।०७८।३।२३ खेल मैदान िनमा�ण काय� साउद क��ट��सन �ा �ल (६०२४१४५१९) १५००४०५।००
ज�माः १५००४०५।००

३७ गो. भा..न. २३।०७८।१।२९ 

चौखुनी ओखलढु�ा झोलु�ेपुल िनमा�ण उ. स. को गतिवगत वष�को पे�क� अ. �या. �ज�मेवारी यस भौचरबाट सादा� �. ५०००००।०० बजेट खच� लेखेको पाइयो ।
यसरी पे�क� �ज�मेवारी सादा� बजेट खच� ले�खएकोले बँैक मौ�दातमा रकम बचत नै रहेको दे�ख�छ।आ�थ�क वष�को अ��यमा उ� रकम �. ५०००००।०० बँैकमा नै
मौ�दात नै रहेको दे�खएकोले उ� रकम सँघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

५००,०००

३८ गो. भा. न. ८५।०७८।३।२७ 

बँैक नगदी िकताव िविवधको �ेिडट महलबाट डेिवट महलको रकम घटाउदाँ बहाल कर, अि�म कर, सामा�जक सुर�ा कर गरी ज�मा �. १२९१४८।८३ स�व��धत
राज�व खातामा दा�खला गन� वाँक� नै दे�खएकोले उ� रकम सँघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१२९,१४८.८३

३९ ख�रद कारवाही अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त छु�ै फाइल खडा गरी रा�नु पन� र
उपिनयम(२) बमो�जम फाइलमा अ�य कागजातका अित�र� स�झौता फाइलको प��का, वोलप� वा पूव�यो�यताको लािग आ�हान ग�रएको सूचना, बोलप�, पूव�यो�यता
वा ��ताव आ�हान स�ब�धी कागजात, ��तावदाताह�लाई पठाएको जवाफ, बैठकको माइ�यूट, बोलप�को मूल�ित, पूव�यो�य भएका बोलप�दाताको यो�यता,
मू�यांकन �ितवेदन, सफल वोलप�दातालाई पठाएको �वीकृितको �ार��भक सूचनाको �ित�लिप, असफल बोलप�दाताह�लाई पठाएको सूचनाको �ित�लिप, ख�रद
स�ब�धी �कािशत सूचनाह�, ख�रद स�झौता, �गित �ितवेदन, इ��वाइस र िनरी�ण �ितवेदन, ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सो स�ब�धी कागजात,

मालसामान �ाि�, िनरी�ण र �वीकृित लगायतको कागजात, मू�यांकन �ितवेदन, �याद थप गरेकोमा �याद थप भएको िनण�य र �याद थप िदएको प� र सोसँग
स�ब��धत स�पूण� कागजात लगायतको िववरण �मव� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले ख�रदसँग स�ब��धत कागजातह� अलग अलग फाइलमा रा�ने
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गरेको, लेखापरी�णले माग गरेको ख�रद स�ब�धी स�पूण� िववरणह� �ा� ह�न नसकेको अव�था छ । िनयमावलीले तोके अनुसार स�पूण� कागजातह� �सल�सलेवार
�पमा एउटै फाईलमा राखी प��का समेत तयार गनु�पन� दे�ख�छ।

४० �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, २०७७ को दफा २(१)

बमो�जम गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार
काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन ।कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका
लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना
छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�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, िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस
वष� वडा नं १,२,३,४,५,६ र ७ वडाका ३७४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. २०५०७०९६.०० खच� गरेको छ ।लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी
उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् ।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको
दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �ृजना भएको दे�खंदनै।

४१ मेिशन�ारा खिनएको बाटोमा मा�छेले काम गरेको अंश जोडी भ�ानीः 
मेिशन�ारा खिनएको बाटोमा मा�छेले काम गरेको अंश जोडी भ�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम मा अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा आईटम
दररेट िहसाब गरेर, लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ।अनुसूची १ अनुसार आईटम दररेट रा�दा �िमकह�को खच� िनमा�ण साम�ी र उपकरण खच� राखी, उ�
आईटमको दररेट िनका�नु पद�छ।काया�लयले देहायका सडक तथा खेलमैदान िनमा�णका लागी उपभो�ासँग िविभ� िक�समको Soilको Excavationमा मेिशनले
असी �ितशत तथा मा�छेले िबस �ितशत काय� गन� गरी दर िव�लेषणका आधारमा दर कायम गरी योजना स�झौता गरेको छ।संल� काय� स�प� तथा नापी िकताबमा,
उपभो�ाले मा�छेले गरेको काय� नापजाँच भएको छैन भने, सोको पुि� नापजाँच गन� �ािव�धकबाट समेत भएको छैन।मा�छेले काय� नगरी िबस �ितशत मा�छेको मू�य
कायम गरीउपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी भएको �.११,००,९१४.४० िनयमस�मत नदे�खएको �

गो. भौ. नं. / िमित योजनाको नाम काय�स�प� रकम मा�छेको दर राखी बढी भु�ानी भएको रकम

७९/२०७८/३/२३ खेलमैदान िनमा�ण २४९९५६१।७० ११,००,९१४.४०

ज�मा ११,००,९१४.४०

१,१००,९१४.४
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४२ उपभो�ा सिमितः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (३) घ मा उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको काय�को िनमा�ण स�झौतामा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन र मम�त
संभार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन� �यव�था समावेश गनु�पन� �ावधान रहेकोमा गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग गरेको अ�धकांश स�झौतामा
उ� �यहोरा समावेश गरेको दे�खएन । साथै िनयम ९७ (७) मा उपभो�ा सिमितले ��येक िक�तामा गरेको काम तथा खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन�
र काम कारबाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा उ� �यव�था अनुसार अ�धकांश योजनाह�मा साव�जिनक लेखापरी�ण गरेको
दे�खएन उपभो�ा सिमितले गरेको काय�को पारदिश�ता वृि� गन� उ� �ावधानको पूण�तः पालना गनु�पन� दे�खएको छ ।

४३ साव�जिनक लेखापरी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७घ मा उपभो�ा सिमित (३) माफ� त गरेको काय�को िनमा�ण स�झौतामा स�प� िनमा�ण काय�को स�चालन र मम�त
स�भार उपभो�ा सिमितसंग गरेको अ�धकांश स�झौतामा उ� �यहोरा समावेश गरेको दे�खएन । साथै िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले ��येक िक�तामा गरेको काम
तथा खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा सूचना टाँस गनु�पन� र काम कारवाहीको स�ब�धमा साव�जिनक लेखापरी�ण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा उ� �यव�था अनुसार
अ�धकांश योजनाह�मा साव�जिनक लेखापरी�ण गरेको दे�खएन । उपभो�ा सिमितले गरेको काय�को पारदिश�ता वृि� गन� उ� �ावधानको पूण�तः पालना गनु�पन�
दे�खएको छ ।

४४ सामा�जक सुर�ातफ�  
सामा�जक सुर�ा खच�ः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १५ बमो�जम काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार आ व २०७६।७७ मा
१० वडामा सामा�जक सुर�ा भ�ा बापत �  ९२२४५९७७/- िवतरण गरेको छ । यस स�ब�धमा देहायका �यहोरा दे�खएको छ।

४४.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा नं  २७ मा �थािनय िनकायले भ�ा वृ�� िवतरण �ि�याको िनरी�ण, अनुगमन गन� �ज�ा
सम�वय सिमितसँग सम�वय गरी अनुगमन गनु�पन� उ�ेख छ । गाँउपा�लकाबाट �य�तो अनगुमन तथा िनरी�ण गरेको जनाउने �माण पेश ह�न आएन । जसले गदा�
काय�िब�धमा उ�ेख भएबमोजीम ह�नुपन� पारदिश�ता कायम भयो भ�स�ने आधार दे�खएन ।

४४.१ सामा�जक सुर�ा सम�वय सिमित – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३८ मा ��येक गाउँपालीका र नगरपा�लकाले सामा�जक
सुर�ा भ�ा वृित �ा� गन� यो�य भएका सबै लि�त समूहले नयाँ प�रचयप�का लािग िदएका िनवेदन उपर छानिबन गरी प�रचयप� �दान गन�का लािग �सफा�रस गन�
तथा सामा�जक सुर�ा काय��मको रकम �वाहको �थानीय�तरमा अनुगमन गन� गाउँपा�लकाको िनवा�िचत जन�ितिन�ध �मुख वा सो �ज�मेवारी तोिकएको
पदा�धकारीको अ�य�तामा एक �थानीय सामा�जक सुर�ा सम�वय सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । सो �यव�था अनुसार �ज�ाका गाउँपा�लकाले �थािनय
सामा�जक सुर�ा सम�वय सिमित गठन गरी प�रचयप� िवतरण सं�या, निवकरण ग�रएको सं�या र लगत क�ा ग�रएको सं�याको िनण�यसिहतको �प� िववरण पेश
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गरेको पाइएन ।

४५ तलबी �ितवेदन 

िनजामित सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख(२) अनुसार काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नु पन�मा काया�लयले �वा��य तफ�  ४५ कम�चा�रको
तलवी �ितवेदन पा�रत बेगर तलव भ�ा बापत � १८४६७४६७।- खच� लेखेकोमा ऐनको �यव�था अनु�प तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन ।

४६ तलबी पे�क� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को प�र�छेद-५ तलब पे�क� िदन निम�ने �यब�था छैन । गाउँपा�लकाले तलव बापतको रकम पे�क�
�व�प अि�म उपल�ध गराउने गरेको दे�खयो। यसमा िनय��ण ह�नुपद�छ । �यि� तथा सं�थालाई तलव बापत पे�क� उपल�ध गराएका केही उदाहरण ।

�. सं. गो.भौ.नं. �यि� वा सं�थाको नाम र पद पे�क� बापत िदएको रकम

१ १८/०७७-०७-५ �ी िशरोमणी आ.िव. ३०००००॰००

२ २०/०७७-०७-५ अ.हे.व. �ी ल�मीद� जोशी २०००००॰००

३ ३९/०७७-०९-२७ �ी ल�मी आधारभुत व. ३०००००॰००

ज�मा ८०००००॰००

४७ सामा�जक सुर�ा कर 
(१८/०७७-०७-५) आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७ अनुसार सामा�जक सुर�ा कर वापत १ �ितशत क�ी गनु�पन� �यब�था छ । काया�लयले �वा��य तफ� का २७
जना कम�चारीको �ावण, भा� र आ��वन मिहनाको तलव तथा चाडपव� भ�ा बापत � ३६५५१८७/- उपल�ध गराएकोमा १% ह�ने रकम � ३६५५१/७८ सामा�जक
सुर�ा कर क�ा गनु�पन�मा � २७८५६/- मा� क�ा गरेकोले नपुग रकम � ८६९५/७८ रकम असुल गनु� पन� ।

८,६९५.७८

४८ नमुना िव�ालय: 

(३६/०७७-०९-२०) नमुना िव�ालय काय��म काया��वयन िनद�िशका बमो�जम �गितको आधारमा अनुदान रकम उपल�ध गराउनु पन� �यब�था छ । िश�ा िव�ान
तथा �िव�ध म��ालयको प� अनुसार चालु आ�थ�क वष� िभ� काय��म स�प� गन� �यवहा�रक किठनाइ दे�खएकोले �वीकृत काय��म काया��वयन गन� स�ब��धत
िव�ालयको खातामा त�काल िनकाशा िदई सोको �ितवेदन, लेखापरी�ण, सामा�जक प�र�ण लगायतका काय�को लागी स�ब��धत िव�ालयलाई �ज�मेवार र

१०,०००,०००
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जवाफदेही वनाउने िनद�शानुसार �थम िक�ता ५०% रकम र काय� स�प� �ितवेदन प�चात थप ५०% रकम उपल�ध गराउनु पन�मा काया�लयले िनमा�ण काय� सु�वात
नह�द ै�. १०००००००/- वजैनाथ मा॰ िव॰ चौरपाटी ४ पायललाई उपल�ध गराएको पा◌�इयो । �च�लत ऐन िनयम अनुकुल नह�ने गरी िश�ा म��ालयवाट िनद�शन
िदनु र गाँउपा�लकाले िव�ालय भवन िनमा�ण काय� नह� ंद ैपुरै रकम िनकाशा िदनु िनयमस�मत नदे�खएकोले िव�ालय भवन िनमा�णको काय� स�प� �माण पेश गनु�पन� �.

48.1 गाँउपा�लकाले नमुना िव�ालय िनमा�णको अनुदान रकम � ५०,४९,०००। वजैनाथ नमुना मा॰ िव॰ चौरपाटीलाई उपल�ध गराएको दे�खयो । िव�ालयले भवन
िनमा�णको E-Bidding काय� स�प� गरी स�झौता भएको आधारमा अनुदान उपल�ध गराएको भिनएतापिन स�झौता भए नभएको स�व�धमा पा�लकाले अनुगमन गरेको
छैन ।य�ता शसत� अनुदान रकमह� उपल�ध गराउँदा अनुगमन �भावकारी �पमा गनु�पन� दे�खयो । जसबाट िविनयो�जत वजेटको ल�य र उपल��धका िवच तादा�यता
ह�न स�दछ ।

४९ सेनेटरी �याड ख�रद स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन : 

१. (११७/०७८-०२-११) काया�लयले ५००० थान Reuseble Sanitary Pad Holder with Pad ख�रद ग�र िदिद विहनी जैिवक �याड उ�ोगलाई�. ४,९९,४६०।
०० को भु�ानी िदएकोमा िव�ालय व�द रहेको अव�थामा सो �याडह� िव�ालयलाई ह�ता�तरण ग�रएको साथै जैिवकिविवधता य�ु पुन: �योग गन� सिकने
भिनएकोमा कित पटक �योग गन� र यसले चालु आ॰व॰मा ख�रदमा किमह�ने वा नह�ने भ�े िवषय खुलेको दे�खएन ।
२॰ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ कोिनयम ८५अनुसार कुनैपिन योजनाको लागी छु�ाईएको रकम टु�याएर ख�रद गन� नह�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले
११,६१,०००। सेनेट�र �याड ख�रद गन� िविनयोजन गरेको वजेट ख�डीकरण ग�र दईु टु�ा माफ� त �. ९,९८,९२०। ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

९९८,९२०

५० सोझै ख�रद 

(१३९/०७८-०२-३०) 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 सोभ�दा मा�थ बोलप�को
मा�यमबाट ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सेनेटाइजनर, सावुन र मा�स आयषुा स�ज�केम धनगढी कैलाली ( ६०१४८९३८७) बाट �. १५,६२,०४२।६२ को
�सधै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

१,५६२,०४२.६२

५१ अनुगमन �ितवेदन नभएकोः 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७/७८ ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ को ९.१ मा िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत
�ो�साहन अनुदान बापत िश�ा सिमितको िनणया�थ तपिशल बमो�जमका छनौट भएका िव�ालयह�लाई िश�ण �सकाईमा ICT को �योग
(क��यटुर,इ�टरनेट,कने��टिभटी इ�यपुमे�ट तथा Kits)ख�रदका लािग अनुदान बापत �ित िव�ालय ६५००००.० का दरले, मा�यिमक िव�ालयमा िव�ान
�योशाला अनुदान बापत �ित िव�ालय ६५००००.० का दरले र मा�यिमक िव�ालयमा पु�तकालय �थापना तथा �यव�थापन(फिन��सङ,िकताब ख�रद,तथा ई
पु�तकालय समेत)का लािग अनुदान बापत िव�ालयलाई � ६५००००.० का दरले �दान गन� �यव�था रहेको छ ।िश�ा सिमितले उ� अनुदान �दान गरेप�चात

१,९५०,०००
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िश�ण �सकाईमा ICT को ख�रद गरी �योग गरे नगरेको र पु�तकालय �थापना तथा �यव�थापन स�ब��ध िबल भपा�इ पेश नभएको र िव�ालयमा भएको �गित बारे
अनुगमन �ितवेदन पेश ग�रनुपद�छ �.

�॰ स॰ िव�ालयको नाम �ो�साहन काया��म अनुदान रकम

१ दशप�े मा॰िव॰ ICT ख�रद ६५००००॰००

२ दया िपपल तोला मा॰िव॰ पु�तकालय ६५००००॰००

३ शा��त मा॰िव॰ िव�ान �योगशाला ६५००००॰००

५२ स�ा िश�क बापत भु�ानीः 
नेपाल सरकारको प�रप�अनुसार �ोत�यि�को पदाव�ध २०७५ फागुन मिहनापिछ समा� भईसकेको र िनजह�ले काय�रत रहेको िव�ालयकबाट नै पा�र�िमक
बु�नुपद�छ। गाउँपा�लकाले �ोत�यि�को स�ामा काय�रत स�ा िश�कको पा�र�िमक बापत बैजनाथ मा॰ िव॰ लाई स�ा िश�क निवन राज जोिशको पा�र�िमक वापत
�.३,९६,५००/- भु�ानी गरेको छ।�ोत�यि�को पदाव�ध समा� भईसकेको अव�थामा स�ा िश�कको लागी तलब/भ�ा भु�ानी गनु� िनयमस�मत दे�खएन । यस
स�व�धमा गाँउपा�लकाले �यहाँ काय�रत िश�कलाई गा॰पा॰मा कम�चारी अभावका कारण िश�ा शाखाको �ज�मेवारी िदएकोले स�ा िश�क रा�नु परेको भ�े जवाफ
िदएको छ ।

५३ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका
एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.३२,१६,७९९.० तलब भ�ा भु�ानी
गरेको पाईयो ।

५४ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार
प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �॰ २६४८५२६/- का औष�ध सोझै
ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

क.ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
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ख.आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई
रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।

ग.आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।

घ.औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।

ङ.औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको
एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी
अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५५ सामािनकरण �वा��य 

औषधी ख�रद: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ को उपदफा १ अनुसार ख�रद स�झौता गदा�का बखत पुवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता
काया��वयनको �ममा सृजना भएमा सोको कारण खुलाई तोिकएको काय�िव�ध अपनाई भे�रएशन आदेश जा�र गन� स�ने �यब�था छ साथै १(ग) मा प�� �ितशतस�को
भे�रएसन िवभागीय �मुखले गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले �. २००७००३। वरावरको औषधी ख�रदको लागी टे�डर आ�हान ग�र �यनु मू�यमा िदन इ�छुक
ितवरी मेिडिशनबाट �. १२०४७२५।मा ११० �कारका औषधी ख�रद गन� स�झौता ग�र सोिह वमो�जम ख�रद ग�रएको दे�खयो । काया�लयले लागत अनुमान भ�दा
�यनुमा ख�रद ह� ँदा वाँक� रहेको रकम �. ९३३०००। वरावरको िविभ� १०३ �कारका औषधी िनराजन स�ज�मेड स�लायस�बाट सोझै ख�रद ग�र एकै �कारका
औषधीमा टे�डरबाट भ�दा एघार हजार �ितशत स�म बढी भु�ानी भएको दे�खयो । यसरी बोलप� माफ� त ख�रद गदा� ऐनको �ावधान अनुशरण नगदा� काया�लयलाई
थप �ययभार पन� गएको दे�खदा सो ऐनको पालना ग�र ख�रद गनु�पद�छ । जसका केही उदाहरण िन�नानुसार छन :
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गो.भौ.नं. /िमित औषधीको नाम टे�डर
मु�य

�सधै ख�रद
मु�य

टे�डर
प�रमाण

�सधा ख�रद
प�रमाण

टे�डर मु�य भ�दा �सधै ख�रदमा बढी मु�य
�ितशत

२२/०७७-१२-५ Injection
Paracetamol

� ०.२० � २२ २०० १०० ११०००

Metro 200 mg � ०॰८२ � १॰७५ २५००० १२००० 213

Metro 400 mg � १॰२० � ३ ३५००० २७००० 250

Paracetamol SPY � १६ � २७ ३००० ६०० 169

Amoxycillin 500mg � १॰८५ � ७ २५००० १५००० 378

५६ �देश सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म 

चौमा�सक 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 गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा
असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था गाँउपा�लकालाई �देश सरकारबाट िविभ� १८ वटा काय��म संचालनकालािग रकम � १५८२६०००/-वजेट
िविनयोजन भएकोमा काय��म स�प� ग�र � १५७४६०७९/- भु�ानी खच� लेखेकोमा योजना अनुगमन �भावकारी नह�दा ते�ो चौमा�सकमा ११ वटा काय��म
स�झौता ग�र स�प� गरेको दे�खयो । अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ । समयमा वजेट िविनयोजन गरी आ॰व॰ अ�तमा काय��मह�
काया��वयन गन� प�रपाटी अ��य गनु� पद�छ ।

५७ एिककॄत �वा�थय पूवा�धार िवकास काय��म 

परामश� सेवा: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम २७ (१) मा भएको �यव�था वमो�जम (क) ��तावदाता �य भए िनजको र फम� वा सं�था भए आव�यक
सं�थागत काय� अनुभव (ख) ��तावदाताको मु�य मु�य कम�चारीको आव�यक शैि�क यो�यता र उ�तै �कॄितको काय�को आव�यक अनुभव (ग) काय� स�पादन गन�
त�रका काय�िवधी काय� �े�गत शत� �ितको �भाव�ािहता �िव�ध ह�ता�तरण र समय ता�लका (घ) ��तावदाताको �यव�थापन �मता (ङ) ��तावदाताको आ�थ�क
�मता ज�ता कुराह� उ�ेख गरेर सेवा ख�रद गनु�पन�मा काया�लयले चौरमा�डु १५ सैयाको अ�पतालको िव�तॄत प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� र माटो प�र�ण काय�
समेतको �ितवेदन तयारीका लािग �ी ए�रना ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा॰ �ल॰ वडा नं॰ ११ ताक� �वर का�मा�डौ संग �. १९९९०००।मा स�झौता गरेकोमा
िनयमावलीका �ावधान पालना भएको दे�खएन । जसले गदा� �ा� परामश� सेवा िव�वसिनय नह�ने ह� ँदा आगामी िदनमा य�ता �ुटी नदोहो�रने गरी काय� गनु�पद�छ ।
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५८ १५ सैयाको अ�पताल िनमा�ण 

काया�लयले चौरमा�डौ १५ सैयाको अ�पताल िनमा�णको लािग वोलप� आ�हावान ग�र � १२५२९८७५४। (मू॰अ॰ कर समेत ) मा िनमा�ण गन� ग�र �वार एसो�सयट
र��जतकार जे॰ िभ॰ संग स�झौता गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।
क) क.साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शन अनुसार ठे�का अइटममा सवा�र साधन समावेश गन� नपाउने उ�ेख भएकोमा काया�लयले जनरल आइटममा ३ नं
Honda XR 190L STD Motorcycle 1 गोटाको � ६२९०००। लागत अनुमान राखेको र िनमा�ण �यवसािहले ५८०००० (�याट वाहेक) राखी ��ताव गरेको र
सोिह बमो�जम स�झौता भएको दे�खयो । यसरी िनद�शन िवप�रत ह�ने खच� � ६५५४००।(मु॰अ॰ कर समेत) बढी �ययभार पारेको �.

ख) ख.काया�लयले ए�रना इ��जिनय�रङ सिभ�स �ा॰ ली॰ ले तयार गरेको िड॰पी॰आर॰लाई आधारमािन e-Bidding गरेकोमा िड॰ पी॰ आर॰ वमो�जम मु.अ.कर
वाहेक लागत अनुमान �. १५३८९४७३०।८० ह�नुपन�मा �. १५४८३८७३०।९८ लागत अनुमान रा�ख वा�तिवक भ�दा �॰ ९४४०००॰१८ बोलप� आ�हान एवं
मु�याकंन गरेको दे�खयो ।
ग) ग.िनमा�ण �यावसायी र काया�लय िवच भएको स�झौताको वँुदा नं॰ ५ अनुसार स�झौता भएको ७ िदन िभ� दो�ो प�ले काम �ार�भ गनु�पन� छ भ�े उ�ेख भएकोमा
लेखाप�र�ण अव�धस�म िनमा�ण काय� �ार�भ भएको दे�खएन ।
घ. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ (१) अनुसार आपूित� कता� िनमा�ण �यावसायी वा सेवा �दायकलाई ऐनको दफा ५२ (क) को अ�धनमा रिह
ख�रद स�झौतामा �यव�था भए वमो�जम पे�क� िदन स�ने भ�े �ावधान रहेको र ११३(२) को �यव�था अनुसार िदएको पे�क� रकम ज�मा भएको वकैको खाता र
खच�को �योजन खु�ने मा�सक िववरण आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी वा सेवा �दायकले साव�जिनक िनकायलाई िनयिमत �पमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था
भएकोमा सो को पालना ह�नु पद�छ ।

६५५,४००

५९ राज�व तफ� ः 
र�सद िनय��ण खाताः गाँउपा�लकाले आ�त�रक आय तफ�  �योग ह�ने नगदी र�सदह�को र�सद िनयन्�ण खाता अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ । गत वष�को मौ�दात, यो
वष�को आय, यस वष�को खच� र बाँक� �ज�मेवारी सन� र�सद ठेलीको िववरण गाँउपा�लकाले तयार गरेको छैन। नगदी र�सद छपाई गरी ७ वडामा िवतरण गरेकोमा के
कित राज�व र�सद �योग भयो र कित बाँक� छन् भ�े रेकड� �यव��थत नभएकोले राज�व आ�दानी र दा�खला आ�त�रक आय तफ�  �योग भएका सबै र�सदको आय
गाउँपा�लकाको आ�त�रक �ोतको आयमा आएको छ भनी एिकन गन� सिकएन । साथै काया�लयले आ�नो �े� िभ� िनयिमत �पमा सवारी च�ने चारपा��े �जप तथा
चारपा��े ट�या�टर समेत िविभ� वािष�क कर लगाउने भनेकोमा सोको काया��वयन भएको दे�खएन ।

६० बैक जमानत: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम ११०(४) काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो �य�तो स�झौतामा उि��खत मालसमान आपुित� वा
ह�ता�तरण गनु�पन� अ��तम अव�ध वा ��याभुित (वारे�टी) को अव�ध वा िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) को अव�ध भ�दा क�तीमा
एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाले बा�का�ा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना िनमा�णका लागी यवुराज िनमा�ण सेवा माकु�

८८०,०००
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अछामसँग �. २१७४३६५।९० (मु॰अ॰क॰समेत) मा स�झौता गरी िमित २०७८।२।१५ स�म स�प� गन� गरी तोक�एको योजनामा काया�लयले �याद थप गरी
२०७८।६।३० स�म �याद थप गरेकोमा सो बमो�जम राि�� य बािण�य बैक �ल. बाट �. ८८००००/- को बैक जमानतको �याद थप नभएकाले अिनयिमत दे�खयो ।
अतः स�प� गन� ला�े अवधी र थप १३ मिहनाको बैक जमानत तथा िवमाको �याद थप गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

६१ िनमा�ण काय�को गुण�तरः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ)अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायी माफ� त् िनमा�ण तथा काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण
�यवसायी माफ� त गुण�तर परी�णको आव�यक �यव�था गनु�पद�छ।काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण
गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� ज�ता काय�
गराएकोमा गुण�तर प�र�ण गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतःिनयमावली
तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु�पद�छ।

६२ बीमा गराउनुपन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको िबमा गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लय�ारा संचा�लत दश लाख मा�थका अ�धकाँश िनमा�ण काय�को स�झौतामा िबमाको �यव�था गरेको छैन भने स�झौतामा िबमाको �यव�था
भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले िबमा गरेको �माण पेश भएका छैनन्। िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित �यूनीकरणका लािग अिनवाय� �पमा
संरचनाको िवमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

६३ उपभो�ाको अंश 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७.१ मा मू. अ. कर, ओभरहेड क�टे�जे�सी र जनसहभािगताको अँशसमेतको रकम समावेश गरी �. १ करोड
लागत अनुमान भएको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन पाउने �यव�था छ । काया�लयले िन�न खानेपानी योजनाको लािग िन�नअनुसारको लागत अनुमान �. १
करोड भ�दा बढीको काय� गराएको दे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको ।

�स. न. योजनाको नाम लागत अनुमान रकम

१ का�लगढी बुढाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, वाड� न. ४ २००६१८२७।००

२ ए�रमुल बुढाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, वाड� न. ७ २१२९१०२४।००
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६४ अि�म कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको भु�ानी रकममा एक दशमलब पाँच
�ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले यसवष� िन�न खानेपानी योजनाको रकम भु�ानी िददाँ अि�म कर �. १२४००८।०० क�ा गनु�पन�मा �.

३३२०६।०० मा� क�ा गरेको दे�खएकोले घटी क�ा गरेको रकम असुल गनु�पन� �.

योजनाको नाम क�ा गनु�पन� कर रकम क�ा गरेको कर रकम नपुग कर रकम

का�लगढी बुढाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, वाड� न. ४ ५८२५५।०० १३३१९।०० ४४९३६।००

ए�रमुल बुढाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, वाड� न. ७ ६५७५३।०० १९८८७।०० ४५८६६।००

ज�मा १२४००८।०० ३३२०६।०० ९०८०२।००

९०,८०२

६५ कर िबजक 

मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, 2053 को िनयम 17 अनुसार मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको ��येक �यि� वा फम�ले तोिकएको ढाँचामा रीतपुव�कको कर िवजक
जारी गनु�पन� �यव�था छ । िन�न फम�ले जारी गरेको कर िवजकमा िवजक न. नभएको, िवजक न+++. हातले लेखेर कर िवजक जारी गरेको पाइयो । साथै केरमेट गरी
स�चाएको, िवजक न. नभएको, िवजक न. हातले लेखेकोकर िवजकवाट भु�ानी भएको मु. अ. कर स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयवाट कर समायोजन भएको
�माण पेश ह�नुपन� अ�यथा िन�नानुसार असुल ह�नुपन� �.

गो भौ र िमित फम�को नाम भु�ानी रकम मु अ कर रकम

५४।०७८।३।१८ �यु कालभैरव क��ट��सन २६९७८२८।५६ ३१०३६९।६६

१४७।०७८।३।८ मो.सिकल ट� ेडस�  ए�ड स�लायस� ३७५९००।१५ ४३२४५।१५

ज�माः ३,५३,६१४.८१

३५३,६१४.८१

६६ कर समायोजन ९२२,७४८.७३
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मू�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहनाको िववरण सो मिहना समा� भएको २५ िदनिभ� पेश गनु�पन� र भु�ानी िदनेले समेत
भु�ानीको िववरण स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदनुपन� �यब�था छ । मू�य अिभबृि� करसमेत भु�ानी �लएको िनमा�ण �यबसायीले बुझाउनु पन� कर
िववरण तथा कर रकम बुझाएको �माण नदे�खएकोले मू�य अिभबृि� कर �. ९,२२,७४८.७३ समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपद�छ �.

गो भौ र िमित फम�को नाम भु�ानी रकम मु अ कर रकम नन् फाइलर अव�ध

१४।०७७।१२।३० बेहडा बाबा िनमा�ण सेवा १८०६९०७।७५ २०७७९३।८१ २०७७ पौष

२४।०७८।२।२ ए��जला ट� ेड ए�ड स�लायस� ४८४६००।०० ५५७५०।५० २०७७ फागुन

८४।०७८।३।२५ ए��जला ट� ेड ए�ड स�लायस� २८७९३५।०० ३३१२५।०० २०७७ फागुन

८४।०७८।३।२५ ए��जला ट� ेड ए�ड स�लायस� ४०९६२।५० ४७१२।५० २०७७ फागुन

८२।०७८।३।२३ सेिवका जे. पी. जे. भी. ५४०१११२।४२ ६२१३६६।९२ २०७७ पौष

ज�माः ९,२२,७४८.७३

६७ बढी �ययभार परेको 
उपभो�ा सिमितलाई मू�य अिभवृि� करको रकम भु�ानी िदँदा दर िव�लेषण ह� ँदा जित मू�य कायम गरी दर िव�लेषण भएको हो सोही मू�य अनुसारको सामान ख�रद
गरेको अव�थामामा� उपभो�ा सिमितलाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानी िदन िम�दछ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (४) मा उपभो�ा सिमित
वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को काम िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड क�टे�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेरमा�
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले दर िव�लेषण भ�दा उपभो�ा सिमितले घटी मू�यमा �समे�ट, छड ख�रद गरी �याएकोमा पिन दर िव�लेषण कै मु�य कायम
गरी नापी मू�या�न गरी भु�ानी िदएको पाईयो। काया�लयले ख�रद मू�य भ�दा बढीको दरले भु�ानी िदएकोले बढी �ययभार पारेको �.

१००,८२७.८६
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गो. भा. न. र
िमित

योजनाको नाम सामानको
नाम

भु�ानी गरेको
दर

ख�रद दर फरक दर सामानको
प�रमाण

�ययभार परेको
रकम

११।०७८।१।
१७

अमन �सँचाइ योजनाf �समे�ट १०८०।७० ७७०।
००

३१०।
७०

१७८ बोरा ५५३०४।६०

छड ९४।२२ ८५।०० ९।२२ १६०० के. जी. १४७५२।००

५५।०७८।३।
१८

ल�मी आ. िव. भवन िनमा�ण
काय�

छड ९४।२२ ८५।०० ९।२२ १००० के. जी. ९२२०।००

�समे�ट १०८०।७० ८५०।
००

२३०।
७०

२५ बोरा ५७६७।५०

४८।०७८।३।
१६

गगुडा मा. िव. खानेपानी योजना �समे�ट १०८०।७० ८५०।
००

२३०।
७०

४० बोरा ९२२८।००

छड ९४।२२ ८७।०० ७।२२ ९०८ के. जी. ६५५५।७६

ज�मा १,००,८२७।८६

६८ �यव�थापन खच� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ाको हरके िक�ताको भु�ानीमा कामको
�ािव�धक मु�यांकन भई आएको आधारमा लागत अनुमानमा रहेको ओभरहेड मु�य अिभबृि�कर क��टजे�सी
र जनसहभािगताको अंश क�ा गररे मा� भु�ानी िदन सिकने �यव�था गरकेो छ । िनयम ९७(८)मा
साव�जिनक िनकायले स�ब��धत उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धक सहयोग गराउन नस�ने भएमा सो काय�को
लािग आव�यक जनश�� उपभो�ा सिमित आफैले करारमा िनयु� गन�  स�ने र सोको पारी�िमक वापत

८७,४८०
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लागत अनुमानको ३ �ितशतमा नव�नेगरी क�टीजे�सी रकम वाट भु�ानी गन�  सिकने �यव�था गरकेो छ ।यस
गाउँपा�लकाका देहायका उपभो�ाको योजनाह�मा क�टीजे�सीको अित�र� �यव�थापन खच�  भनी
मु�यांकनमा जोडी भु�ानी िदने गरकेो र उपभो�ाले िविभ� होटलह�को खाजा ना�ताको िवल पेश गरी
भु�ानी �लएको दे�खयो।यसरी िनयममा नभएको िशष�कमा रकम समावेश गरी भु�ानी गन�  र अस�ब��धत
खच�को िवल रा�ख भु�ानी �लएको दे�ख�छ ।िनयमानुसार भु�ानी िदन निम�ने �यव�थापन खच�  स�ब��धत
उपभो�ाबाट असुल गनु�पन� �.

गो भौ नं. र िमित योजनाको नाम �यव�थापन खच�  रकम

११।२०७८।१।१७ अमन �सँचाइ योजना १५०००।००

१४७।०७८।३।८ गगुडा आ. िव. भवन िनमा�ण ६२०००।००

१५९।०७८।३।१४ रोलका�े खानेपानी िनमा�ण योजना १०४८०।००

ज�मा ८७४८०।०

६९ फम�वक� वापत बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम मा अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा आईटम दररेट िहसाब गरेर, लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ।अनुसूची १
अनुसार आईटम दररेट रा�दा �िमकह�को खच� िनमा�ण साम�ी र उपकरण खच� राखी, उ� आईटमको दररेट िनका�नु पद�छ।काया�लयले देहायका िनमा�णमा
उपभो�ा सिमितलाई फम�वक� बापत रकम भु�ानी गरेकोमा, फम�वक� को लागी �योग ह�ने काठको मू�यमा न�स� अनुसार ६ पटकस�म पुन �योग गन� िम�नेमा, काठको ३
पटकको रकम भु�ानी भएकोले, पुनः �योग बापत रकम कि� नगरी बढी भु�ानी भएको �. ४,५८,१८३।१७ स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

४५८,१८३
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भौ.नं/िमित योजनाको नाम फम�वक�  प�रमाण m2 बढी भु�ानी दर बढी भु�ानी रकम

११।०७८।१।१७ अमन �सँचाइ योजना िनमा�ण ३९९.२० २७५।३५ १०९९१९।७२

८०।०७८।३।२३ ल�मी आ. िव. भवन िनमा�ण २०२.०८ ३३६।२६ ६७९५१।४२

१४७।०७८।३।८ गगुडा आ. िव. भवन िनमा�ण ९२३.३० २०४।९२ १८९२०२।६४

१५०।०७८।३।१३ मा�लका�थान सामुदाियक भवन िनमा�ण १०१.१२ २८१।१९ २८४३३।९४

८६।०७८।१।२ मनमोहन �मृित भवन िनमा�ण १८६.३४ ३३६।३५ ६२६७५।४५

ज�मा ४,५८,१८३।१७

७० कृितखाम लँु�ा चौरपाटी �ािमण सडक
कृितखाम लँु�ा चौरपाटी �ािमण सडक �तरो�ती काय�को िनमा�ण �यवसायी सेिवका जे  पी  जे. भी. सँग २०७७।१२।३० स�म काम स�प� गन� गरी िमित २०७७।
२।६ मा �. ७९६७३३१।३४ (�याट सिहत) को स�झौता गरेको पाईयो । यस वष� अ��तम िबलको रकम भु�ानी भएकोमा यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा
िन�नअनुसार छन् ।
: 
क. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको
�यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको शु�य दशमलव शु�ा पाँच
�ितशतका दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� उ�ेख छ । कृितखाम लँु�ा चौरपाटी �ािमण सडक �तरो�ती काय� गन� िनमा�ण �यवसायी �ी सेिवका जे. पी. जे. भी.
संग �. ७९६७३३१।३४ (मु.अ.कर समेत) ठे�का स�झौता भएको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीले िमित २०७७।१२।३० िभ� काय�स�प� गनु�पन�मा िमित २०७८।३।
२३ मा काय� स�प� गरेको भिन िनवेदन िदएको दे�ख�छ । गो. भा. न. ८२।२०७८।३।२३ मा �याद थप नगरी अ��तम िबलको रकम भु�ानी िदएको पाइयो।�याद थप
नगरी भु�ानी िदएकोले २०७८।१।१ दे�ख २०७८।३।२२ स�म ८४ िदनको शु�य दशमलव शु�ा पाँच �ितशतका दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� रकम �. ३३४६२८।
२८ पूव�िनधा��रत �ितपूित� असूल ह�नुपद�छ �.

ख. पुरानो संय�ु उप�मसंग स�झौता : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम २८(६) मा बोलप� मु�यांकनबाट छनौट ह�ने संय�ु उप�म फम�ले संय�ु र
साझेदारको �यि�गत दािय�वसमेत रहने गरी आ�त�रक राज�व काया�लयमा �थायी लेखा न�बर र मु�य अिभवृि� करमा दता� ह�नुपन� �यव�था छ । जुन कामको लािग
संय�ुउप�म ह�ने हो �यसैको आधारमा मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको िनमा�ण �यवसायीसंग मा� स�झौता गनु�पद�छ । यस ठे�का काय�मा बोलप�को मा�यमबाट

३३४,६२८
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छनौट भएका िनमा�ण �यवसायी सेिवका जे. पी. जे. भी. भई ख�रद स�झौता गनु�पन�मा २०७६।९।२३ मा दता� भएको अ�य कुनै कामको लािग संय�ु उप�म भएको संग
ठे�का स�झौता गरेको दे�खयो । मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १०ख(३) मा संय�ु उप�ममा दता� भएकोमा स�झौतामा तोिकएको अव�ध समा� भएपिछ
दता� खारेज गराउनु पन� �यव�था छ । एक वष� अिघ �थायी लेखा न�बर �लएको संय�ु उप�मको �माणको आधारमा िनमा�ण �यवसायीसँग भएको ख�रद स�झौता
मना�सव दे�खएन । कानुनले तोकेअनुसार संय�ु उप�म दता� गरेकोसंग ख�रद स�झौता गनु�पद�छ ।

७१ िशरोमिण आधारभुत िव�ालय 

िशरोमिण आधारभुत िव�ालय भवन िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी �यू कालभैरव क��ट��सन सँग २०७७।१२।३० स�म काम स�प� गन� गरी िमित २०७७।१।
२३ मा �. ७२०८६३३।५६ (�याट सिहत) को स�झौता गरेको पाईयो । यस वष� �थम रिन� िबलको रकम �. २६९७८२८।५६ भु�ानी भएकोमा काया�लयले
िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा, इटा, छड र �समे�ट आदीको गा�ो लगाउने तथा ढलानको
काय�को तोिकएको गुण�तर अनुसार भए नभएको प�र�ण गन��समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� गरी गराइ गुण�तर प�र�ण गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण
काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतःिनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ।साथै

७२ गाउँपा�लका काया�लय भवन 

गाँउपा�लका काया�लय भवन िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी �वाँर क��ट��सन �ा. �ल. सँग २०७९।२।१५ स�म काम स�प� गन� गरी िमित २०७७।३।१४ मा �.

३२७४२१४१।९४ (मु.अ.कर बाहेक) को स�झौता गरेको पाईयो। यस वष� दो�ो रिन� िबलको रकम �. २३०४२५२८।७७ भु�ानी भएकोमा काया�लयले िनमा�ण
काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा, इटा, छड र �समे�ट आदीको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को
तोिकएको गुण�तर अनुसार भए नभएको प�र�ण गन��समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� गरी गराइ गुण�तर प�र�ण गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतःिनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ।

७३ बीमा गराउनुपन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको िबमा गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लय�ारा संचा�लत गाँउपा�लका काया�लय भवन, िशरोमिण आधारभुत िव�ालय भवन िनमा�ण काय� आिदको स�झौतामा िबमाको �यव�था
भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले िबमा गरेको �माण पेश भएका छैनन्। िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित �यूनीकरणका लािग अिनवाय� �पमा
िवमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

७४ दयापीपलतोला मा�यािमक िव�ालय भवन
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दयापीपलतोला मा�या�मक �व�ालयको �कुल भवन वडा नं.५ �नमा�णको लागत अनमुान �.८६७७३१३.८३ रहेकोमा से�वका क���सन ए�ड इि�ज�नय�रङ क�स�टे�ट �वरे�� नगर सखु�तसंग
कवोल अंक �.८३७९२९४.०९ मा ०७७/८/२५ गते स�ममा स�प� गन� ग�र �म�त ०७६/९/२१ मा स�झौता भएकोमा �न�नानसुार देिखयो ।
· ठे�ाको �याद थपः से�वका क���सनले तो�कएको �याद �भ� काय� स�प� गन� नस�ने भएप�छ �म�त ०७७/८/१६ मा को�भडको कारण देखाइ �याद थप माग गरेकोमा �म�त ०७७/८/२९
को �नण�यले �म�त ०७७/८/२६ देिख ०७७/११/२९ स�म �याद थप भएकोमा उ� समयमा प�न काय� स�प� नभएकोले पनुः �याद थपको �नवेदन �दएको छैन ।
· काय�स�पादन जमानत माछाप�ुछे वैक �ल॰ बाट २०२० जनवर� २ मा जार� भएको परफरमे�स वैक �यारेि�ट �म�त २०२१ जलुाइ १ स�म कायम रहने ग�र �. ४१८९६५. जार�
भएकोमा �याद थप प�छ �म�त ०७७/१०/८ वाट परफरमे�स वैक �यारेि�टको �याद २०८० असार मसा�त स�मका ला�ग �याद थप भएको पेश गन� प�ाचार भएकोमा �याद थप गरेको
�माण पेश भएन।
· यो वष�स�म कुल �.७९२०४३६.०९ भ�ुानी भइ सकेकोमा हालस�म प�न स�प� भएको छैन ।

७४.१
गो�वारा भौचर नं॰ १८-०७७/८/१७ मा दो�ो रिनङ िवलको �.२२३६२२२.६० मा मू�य अिभवृ�ी कर �  २९०७०८.४९
समेत �  २५२६९३१.५४ भु�ानी गरेकोमा मू�य अिभवृ�ी कर को ५० �ितशत क�ी गरी दा�खला गनु�पन�मा नगरेकोले
कर रकम समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

१४५,३५४

७४.२
�याद थप तथा पूव�िनधा��रत �ितपूित�: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको
िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक
िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतका दरले पूव� िनधा��रत
�ितपूित� िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।िनमा�ण�यवसायी सेिवका क�ट��सनले �कुल भवन िनमा�णको स�झौता रकम �.

८३७९२९४।०९ को �याद थप २०७७/११/२९ स�म रहेकोमा �याद थप नभएको िदन ९६ को स�झौता वमो�जम
पूव�िनधा��रत �ितपूित� असूल गनु�पन� �.

४०२,२०६

७५ योजना सभ� खच� 
आ�थ�क वष� ०७७/७८ को गाँउपा�लकाको प�रषदबाट काय��म तथा वजेट िविनयोजन गदा� िन�नानुसार योजनाह�कालागी सभ� ग�र वजेट खच� गरेकोमा उ� सभ�
काय��ममा वजेट िविनयोजन गरेको छैन ।यस आ॰व॰मा िन�नानुसारका सभ� �रपोट� तयार गरी िन�नानुसारका कम�चारीह�लाई िवल भरपाईका आधारमा �देश
सरकार समपुरक तफ� बाट िन�नानुसार खच� भु�ानी भएकोमा सभ� �रपोट� काया�लयमा आ�दानी बाँधेको दे�खन आएन ।
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गो॰भौ॰नं॰ िमित योजनाको नाम भु�ानी रकम � भु�ानी �लने कम�चारी

66-077/12/5 वा�का�ा खा॰पा॰ योजना १९००००॰०० रामराज रोकामगर (६१८०००॰००)

छोरोलारोल �सचाइ कुलो िनमा�ण योजना १४१०००॰००

�सरव�ता सा�ेवगर �सचाइ कुलो िनमा�ण १३१०००॰००

लुगाडा �र�खचडा �सरफाली सेली सडक िनमा�ण १५६०००॰००

65-077/12/5 खेताली गाँउ ठडी का�े सडक िनमा�ण योजना ३२६०००॰०० मोहन व.साउद
(६५००००॰००)

चौरपाटी गहील गोएला पानी सडक िनमा�ण १६२०००॰००

गैरीलेक �सरफा�ल �ािमण सडक िनमा�ण १६२०००॰००

ज�मा 1268000.00

७६ खेतालीगाउ ठाडीका�ा सडक िनमा�ण योजना 
खेतालीगाउ ठाडीका�ा सडक िनमा�ण योजना ठे�का नं.२०७७/०७८-०१ को लागत अनुमान �.६५५९३२२.४८ रहेकोमा सबै भ�दा घटी कबोल गन� लोक
क�याण िनमा�ण सेवा को �.३७४६१६६.२७ मू�य अिभवृ�ी करसमेत �वीकृत गरी २०७८/२/१५ मा स�प� गन� गरी २०७७/९/९ मा स�झौता भएकोमा गो. भौ. नं.

७१-२०७७/१२/१० मा �थम रिन� िवलको मू. अ. कर समेत �.११३२३६१.७० भु�ानी भएकोमा मू. अ. कर रकमको ५० �ितशत रकम क�ा गरी दा�खला
गनु�पन�मा क�ा नगरेकोले कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

६५,१३६

७७ भे�रएसन आदेश �वीकृती वेगर खच� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा िनयमावलीको िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता
काया��वयनको �ममा सृज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई तोिकएको अ�धकारीले भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको छ । दोलरा रोल �संचाई कुलो
िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी जय �ी व�ैनाथ क��ट��सनलाई भु�ानी गदा� BOQको Quantity भ�दा बढीको भु�ानी गनु� अिघ अिनवाय� �पमाRevised

cost�वीकृत गराएर मा� भु�ानी गनु�पन�मा �वीकृत नगराई गरेको कामको िन�न आइटममा संझौता भ�दा बढी काम गराई भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

२४,७५०
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आइटम नं. कामको िववरण िबओयू दर भएको काम फरकप�रमाण वढी भू�ानीरकम

5 Formwork in Sq.m. 75.00 150.00 405.00 330.0 24750.00

७८ भु�ानीमा कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी गरी
दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

गो भौ नं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

48-077/11/12 वडा नं ५ को काया�लय भवन िनमा�ण को म�टरोल 1034540.00 1 10345.06

58-077/11/22 वालुवा ढुवानी भाडा 35000.00 10 3500.00

9-078/3/22 वधैनाथ नमुना मा वी भवन िनमा�ण 1811625.00 1 18116.25

बैजनाथ मा िव को सामान ढुवानी भाडा 108000.00 10 10800.00

17-077/8/16 वुढीखोला सि�मारा खापायो ढुवानी भाडा 40000.00 10 4000.00

ज�मा ४६,७६१.०

४६,७६१

७९ �रतपूव�कको कर बीजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.२,१७,४९४.५६ समेत �.१८,९०,५२९.५६ समाना तथा
िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको
�माण पेश ह�नुपन� �.

२१७,४९४.५६
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गो भौ नं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. कर िवजकको
अव�था

भु�ानी रकम मु.अ.कर कर
रकम

कैिफयत

83-
077/12/29

वेहडा वावा िनमा�ण सेवा,
कैलाली

302762695 03-077/12/29 13,98,756.38 1,60,918.88 िवजक नं उ�ेख
नभएको

183-
078/3/21

वेहडावावा िनमा�ण सेवा,
कैलाली

302762695 003-077/12/29 4,91,773.18 56,575.68 " "

ज�मा १८,९०,५२९.५६ २,१७,४९४.५६ " "

८० ननफाइलर 
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 �.२२,८१५.० समेत �.१,८१,९३५.० भु�ानी
िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई ननफाईलर रहेको पाइयो ।मू अ कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

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

55-077/11/17 �ज.िव. िनमा�ण सेवा �ा.�ल. 126000.00 16380.00 २०७७।२

54-077/11/17 केदारनाथ वाजकोटी हाड�वेयर स�लायस� 614797073 55935.00 6435.00 Not active

ज�मा १,८१,९३५.० २२,८१५.०

२२,८१५

८१ मु.अ. कर क�ा नगरेको 
आ�थ�क ऐन, २०७७ बमो�जम साव�जिनक िनकायले ठे�का वा करारको भु�ानीमा भु�ानी गदा� कै समयमा भु�ानी ह�ने मू�य अिभवृि� करको ५० �ितशत क�ा
गरीिदनुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाले देहाय बमो�जमको भु�ानीमा ५० �ितशत मू.अ.कर क�ा नगरेकोले मू.अ.कर दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �

१७३,८८५.४३
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गो भौ नं.िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ५० �ितशत रकम

53-077/11/12 साउद क��ट��सन कं �ा ली 460072.24 52928.66 26464.12

61-077/11/22 �यू िचर��जवी िनमा�ण सेवा 993533.01 114300.25 57150.13

71-077/12/10 लोक क�याण िनमा�ण सेवा 608973964 1132361.70 1320271.70 65135.85

93-078/1/13 �यू नेपाल िनमा�ण सेवा �ा ली 609594311 463968.06 50270.66 25135.33

ज�मा १,७३,८८५.४३

८२ हेभी इ�वीपमे�ट �योग गरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

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

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

11-078/3/22 मा�लका�थान गो�पुर सडक िन.उ.स. सडक िनमा�ण 9,51,491.00 386 घ�टाजे�सवी 9,51,491.00

53-077/11/12 चौखु�े दनुी रवा सडक िन.उ.स. सडक िनमा�ण 4,80,000.00 जे�सवी 4,80,000.00

ज�मा १४,३१,४९१.० १४,३१,४९१.०

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

८३ मम�त खच� 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९६(१) मा मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा सोको लागत अनुमान �वीकृत गराउनु पन� र िनयम ९६(३) मा पाँच हजार
मा�थका पाट�पूजा� फनु� पन� भएमा सोको �ज�सी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले गाडी, मोटरसाईकल तथा डोजरको मम�तमा �.२१ लाख खच� गरेकोमा,
मम�त काय�को लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गरेको छैन भने फेरीएको पाट�पुजा�को �ज�सी दा�खला गरेको छैन।िनयमावलीको �यव�था अनुसार लागत अनुमान
तयार नभएको तथा फेरीएका पाट�पुजा�को �ज�सी दा�खलासमेत नगरेकोले, खच�को वा�तिवकता यिकन गन� सिकएन।

८४ िव�ुत महशुल 

काया�लयले समयमा िवधुत महशुलको िवल अनुसार रकम भु�ानी गनु�पद�छ । काया�लयले िन�न भौ. नं र िमितबाट िवधुतको महशुल भु�ािन गदा� थप द�तुर
�.२९७०४।६२समेत �.१,७१,२८६.९२ खच� लेखेको छ । काया�लयले बजेट भएको अव�थामा समयमा िवधुत महशुल ितरी �रवेट (छुट) �लनुपन�मा समयमा महशुल
नितरी थप महशुल भु�ानी गरेको छ । समयमा महशुल भु�ानी नगरी थप महशुल ितरी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

�स. नं भौ. नं र िमित िवल रकम थप द�तुर

१. २५–२०७७।०७।३ ६१२८६.९२ ११२०६।८०

२. १०२–२०७७।०७।५ ८०,०००.० १५१००।१७

३ २२७–२०७७।०९।२० ३०,०००.० ३३९७।६५

ज�मा २९७०४।६२

२९,७०४.६२

८५ इ�धन तथा मम�त 

गाउँपा�लकामा रहेका सवारीसाधनह� (गािड मोटर साइकल आिद) मा िविभ� समयमा �योग भएको इ�धन खच�को लगबुक राखेको पाइएन । इ�धन खच�को मापद�ड
नबनाई खच� ले�दा इ�धनको �योगमा द�ुपयोग ब�ने संभावना रहने ह� ँदा मापद�ड बनाइ खच� गरीनु पद�छ । लगवुक तथा �प� मापद�ड िनधा�रण नगरी पदा�धकारी
ई�धन तथा गाउँपा�लका कम�चारी एवं काया�लय �योजनमा �. २५,१४,१३९.० िविभ� िबलबाट एकमु� खच� लेखेकोले खच�को यथाथ�ता यिकन गन� सिकएन ।

८६ ढुवानी भाडा 

गाउंपा�लकाले कुनै भु�ानी गदा� �रत पुगे नपुगेको यिकन गरी भु�ानी खच�  ले�नु पद�छ ।गाउंपा�लकाले यो वष�
िन�नानुसार गाडी भाडामा �लए वापत िन�नानुसार �.७,५६,१६६.०  भु�ानी गरकेोमा स�झौता र �योजन
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�प� नगरी पटक पटक भाडामा �लएको दे�खएकोले �योजन �प� गरी खच�मा िमत�ययीता कायम ह�ने गरी
भाडा खच�  गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�खयो ।
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गो भौ र िमित भु�ानी िववरण �योजन खच� रकम

४५–०७७।०७।०३ ट�या�टर भाडा साफे तथा िविभ� वडाह�मा िविभ� सामा�ी ढुवानी ३५०००।०

४९–०७७।०७।०३ " " " " १२६००।०

५०–०७७।०७।०३ " " साफे वगर दे�ख �सउंदी स�म िवधुत पोल ढुवानी गरेवापत ४६६००।०

५१–०७७।०७।०३ " " " " ४९०००।०

५२–०७७।०७।०३ " " " " २६५००।०

५५–०७७।०७।०३ " " " " ५०४००।०

७३–०७७।०७।०४ " " " " २१०००।०

८३–०७७।०७।०४ " " " " १४४००।०

१५१।०७७।८।११ " " " " १९८६६५।०

५५९–०७८।०२।२६ " " " " ४८०००।०

५६७–०७८।०२।२६ " " " " १०८००।०

५९८–०७८।०३।०७ " " साफे तथा िविभ� वडाह�मा िविभ� सामा�ी ढुवानी ३००००।०

६५०–०७८।०३।०७ " " साफे तथा िविभ� वडाह�मा िविभ� सामा�ी ढुवानी ४००००।०

१९७।०७७।९।२ गाडी भाडा �योजन नखुलेको ७७००।०

५१९।०७८।१।१४ " " २३०००।०

१८९।०७७।९।१ " " २८०००।०
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५३८।०७८।२।१७ " " ५६०००।०

४०३।०७७।११।२३ " " ५८५००।०

ज�मा ७,५६,१६६.०

८७ खच� पूि� नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको
उपिनयम ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । यस गाउँपा�लकावाट िन�नानुसारको भु�ानी खच� पु��ाईको लािग आव�यक
�माण संल� नगरी भु�ानी खच� लेखेको दे�खएकोले आव�यक �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा देहायअनुसार खच� पुि� नभएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �.

गो भौ र िमित भु�ानी िववरण भु�ानी �लने भु�ानी
रकम

खच� पुि�
नभएको

कैिफयत

गा पा चालु तफ�

३९।०७७।०७।३ �वारे�टाइन �यव�थापन गणेश ब बोगटी २७५८५०।
०

११४६६०।० भरपा◌�इ नभएको

५१७।०७८।१।
१४

खेलकुद काय��म संचालन कटकबहादरु
धामी

२५५३५९।
०

२३०९४०।० खेलकुद सामा�ी िवतरण गरेको भरपा◌�इ पेश
नभएको

िविवध कोष तफ�

०४।०७८।३।२३ िनशु�क �यािनटरी �याड
ता�लम

पशुपित कँुवर ३९८१८४।
०

१९९०८९।० िवल भरपा◌�इ पेश नभएको

ज�मा ५,४४,६८९.०

५४४,६८९

८८ �मण अव�धमा �थानीय भ�ा भु�ानी ५,७९०
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�मण खच� िनयमाव�ल,२०६४ को िनयम ७(११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक भंमण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक भ�ा
उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थािनय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था रहेको छ ।नमुना छनौट िवधीबाट
परी�ण गदा� काया�लयबाट िविभ� समयमा देहाय बमो�जमका कम�चारीह�को �मणमा �थािनय भ�ा नकािटएको रकम स�ब��धतबाट असुल ग�रनु पन� �.
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भौ नं िमित कम�चारीको नाम पद �मण अव�ध ज�मा िदन कि� ह�नुपन� रकम

६५।०७७।७।४ बुि� �सं सुनार िश.शा.� २०७७।५।१०– ५।१२ २.२५ ३६०.०

" " " " " " २०७७।६।१३ – ६।१७ ४.२५ ६८०.०

" " " " " " २०७७।६।०७ – ६।१० ३.२५ ५२०.०

" " " " " " २०७७।४।२२ – ४।२७ ५.२५ ८४०.०

" " " " " " २०७७।०४।१६– ४।१८ २.२५ ३६०.०

ज�मा २७६०.०

६५।०७७।७।४ झपर बहादरु भुल �ा.स. २०७७।६।२७ – २०७७।६।२९ २.२५ २७०.०

.२०७७।५।२१– २०७७।५।२१ ३.२५ ३९०.०

२०७७।६।२२– २०७७।६।२४ २.२५ २७०.०

२०७७।६।१५– २०७७।६।१९ ४.२५ ५१०.०

ज�मा १४४०.०

�व��य समािनकरण चालु तफ�

१८।०७७।११।१२ कमल साउद �वा.शा.अ २०७७।११।१६– २०७७।११।१९ ३.२५ ५२०.०

" " " " " " २०७७।८।३० – २०७७।०९।०४ ४.२५ ६८०.०

ज�मा १२००.०

" " सिवता चौधरी �टाफ नस� २०७७।११।१६ – २०७७।११।१९ ३.२५ ३९०.०
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ज�मा ३९०.०

८९ कोिभड खच�स�ब�धी िववरण 

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

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� 0 राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट १२,००,००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ०

संघीय कोिभड कोषवाट ० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १३,७३,३२१.०

�देश कोिभड कोषवाट १०,००,००० आइसोलेसन के�� िनमा�ण ७,७५,४८२.५

अ�य �ोतबाट १९,१२३ खोप काय��म खच� ०

जो�खम भ�ा ०

�शासिनक खच� ०

अ�य खच� ०

वाँक� ७०,३१९.९

ज�मा २२,१९,१२३.० २२,१९,१२३.०

९० आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जुः
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन वाट औ�याईएका �यहोरा िन�नानुसार फछ�यौट गनु� पन� दे�ख�छ ।

: 

१२२,४००
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आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १३३ तथा साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व��ध मापद�ड २०७७ को
दफा ६ को उपदफा (६) कानून बमो�जम गठन भएको सिमित वा संचालक सिमितको बैठकका लािग काय�लय भ�दा बाहेकको समयमा स�प� भएको बैठकको भ�ा
उपल�ध गराइने छ । एउटै िनकाय बैठक बसेको भए �य�तो बैठकको लािग बैठक भ�ा उपल�ध गराइने छैन भनी उ�ेख भएकोमा गाउंपा�लकाले िन�न उ�े�खत
कम�चारीह�ला◌�इ मु�यांकन सिमितको वठैक वापत भ�ा उपल�ध गराएकोले स�ब��धतबाट असुल गरी संिघय बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन� �.

�स. नं पदा�धकारीको नाम असुल गनु�पन� रकम

1 �.प.अ धनबहादरु थापा १५३००.०

2 इ. लोके��बहादरु रावल १५३००.०

3 ले.पा.अजु�न�साद जोशी १५३००.०

4 ले.पा.भरतबहादरु शाही १५३००.०

5 स.इ. सुवास बहादरु कामी १५३००.०

6 �वा.सं कमल साउद १५३००.०

7 क.अ.किपल िव� १५३००.०

8 स.चौथो िश�राज जोशी १५३००.०

ज�मा १,२२,४००.०

९१ पे��क बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७४ को िनयम ७४(३) मा पे�क� िदएको रकम �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने एवं िदने दबैुको कत��य ह�ने कुरा उ�ेख छ
। काया�लयले उपल�ध गराएको पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ�त स�म फ�यौट ह�न बाँक� रहेको �याद ननाघेको िन�नानुसार पे�क� रकम
िनयमानुसार फ��यौट गनु�पद�छ ।
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�स नं पे��क �लनेको नाम पद/ठेगाना �योजन रकम �

�याद ननाघेको पे�क�

1 �वर क��ट��सन �ा. �ल. अछाम १५ सैयाको अ�पताल िनमा�ण २,५०,००,०००.०

2 �पेश ए�ड अशोक िनमा�ण सेवा अछाम बाटो सरसफा◌�इ काय��म २,६०,०००.०

3 �वर क��ट��सन �ा �ल अछाम चौरपाटी गाउँपा�लका भवन िनमा�ण ३०,००,०००.०

4 मा�लका इ��जिनियरङ् ए�ड मेकािनकल वकस� �ा.ली अछाम झोलु�े पुल िनमा�ण २,०९,०००.०

ज�मा २,८४,६९,०००.०

९२ स�परी�ण
यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार (�.हजारमा) स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७६।७७ १४ करार कम�चार� तलब भ�ा ० ० २३२० ० २३२०

२ २०७६।७७ २० कानुनी स�लाहकार तलब भ�ा ० ० ३२५ ० ३२५

३ २०७६।७७ ३१ �व�ालय पा�प�ुतक ० ० ५७८ ० ५७८

४ २०७६।७७ ३७ न�वकरणीय उजा� ० ० १८५९ ० १८५९

५ २०७६।७७ ४९ डंु�ी आ�ब भवन �नमा�ण ० १२२७ ० ० १२२७

६ २०७६।७७ ५० क�ट��जे�सी रकम ० २१९ ० ० २१९

७ २०७६।७७ ५२॰१ सै�नरोल �बम ढंुगा ० ० २१० ० २१०

८ २०७६।७७ ६८ करक�ी रकम ११ ० ० ० ११

९ २०७६।७७ ७९ करक�ी रकम ३० ० ० ० ३०

१० २०७६।७७ ६७ खच� प�ुट� नभएको ० १९०३ ० ० १९०३

११ २०७६।७७ ७३ बैठक भ�ा रकम ० ० २७८ ० २७८

१२ २०७६।७७ ७४ �नजी सवार� भ ु�ानी ० ० ४५ ० ४५

१३ २०७६।७७ ७५ गाउँ सभा सहिजकरण भ�ा ० ० ५० ० ५०

१४ २०७६।७७ ७६ लागत अनुमान �बना खच� ० ११४ ० ० ११४

१५ २०७६।७७ ८३ पे�क� ० ० ० ४३२० ४३२०

ज�मा ४१ ३४६३ ५६६५ ४३२० १३४८९

९३ अनुगमन तथा स�परी�ण
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�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�जू �न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू

(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू

(B)

गत बष�स�मको बा ँक � बे�जू

(C=A-B)

१०,६४,२३,०००.० १,३४,८९,०००. ९,२९,३४,०००.

९४ अ�ाव�धक बे�जु
यस गाउँपा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बा ँक � 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 बा ँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

१०,६४,२३,०००.० १,३४,८९,०००. २,२२,१६,३९२.०९ ०० ११,५१,५०,३९२,०९


