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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) 
 

राष्ट्रमा 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 कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार 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, प्रितलि 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 पररिालन 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 रार् सर्हिको 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, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको 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, कमािारी 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 कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.३५०  तमतिाः २०७९।३।१७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

सूमाा गाउँपातलका,  
बझाङ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले सूमाा 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 
िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ६३ लाख ९५ हजार बरेुज ु देर्खएको छ । सो मध्रे् असलु गनुापने रु.१२ लाख ८१ हजार, प्रमाण 

कागजाि पेश गनुापने रु.१ करोड २५ लाख ३३ हजार र तनर्तमि गनुापने रु.२५ लाख ८१ हजार रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म 
रु.३ करोड ३३ लाख १० हजार बरेुज ुबाकँी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फस्र्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुज ु
समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु.३ करोड ८७ लाख १६ हजार रहेको छ । पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ु
र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ ।  

२. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
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 । 

३.   आम्दानी िथा खिाको शे्रस्िा 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 प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको 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 प्रितलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिू रूपमा 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 आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि 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



 
 

सूमाा गाउँपातलका,बझाङ 

 

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 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५३ १७ १६३९५ ० ० ० ५३ १७ १६३९५ १२८१ २५८१ १२५३३ ० ० १५११४ ० 
                                      
 

 

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 

33310 0 10989 22321 0 १६३९५ ३८७१६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सूमा� गाउँपा�लका, बझाङ , सुमा� गाउँपा�लका , बझाङ

काया�लय �मुख ल�मी राज जोशी २०७७-४-१

काया�लय �मुख च� �साद जोशी २०७८-१-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख नारायण �साद पा�या २०७९-१-१

लेखा �मुख राजे�� बहादरु ख�ी २०७७-४-१ २०७८-१२-३०

बे�जु रकम १६,३९५,३५३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ८३,२०,९०७.०४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १९,६१,१५,०४० चालु खच� १८,१०,८६,५१३

�देश सरकारबाट अनुदान १,८८,२१,००० पँूजीगत खच� ९,६६,५९,२४८

राज�व बाँडफाँट ४,४०,२८,६१०.९७ िव�ीय/अ�य �यव�था १,७०,९३,१३६.४३

आ�त�रक आय ५,१४,९५९

अ�य आय ५,९२,६९,२६८.७५

कुल आय ३१,८७,४८,८७८.७२ कुल खच� २९,४८,३८,८९७.४३

बाँक� मौ�दात ३,२२,३०,८८८.३६
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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 यसपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ५ वडा, २७ सभा सद�य, २८१ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा क�रव ११ हजार जनसं�या रहेको छ ।

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 देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार
फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� ।

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

१ �थानीय स��त कोष खाता १८६९११८०.११ ३९४८९१७ १४७४२२६३.११

२ चालु खाता ० ३७७५३२३.६१ ३७७५३२३.६१

३ पू�जगत खाता ० २३३५४२१७ २३३५४२१७

४ �कोप �यव�थापन कोष खाता २४२६९१९.२५ २५१८४२५.२५ ९१५०६

२ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
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 आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन । 
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• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका
लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै 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।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ३ वटा ऐन, ९ काय�िव�ध कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
• 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�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन । 
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको 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 दफा ३ पा�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 । 
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईयो।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। 
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
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दे�खएन ।
• 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 सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । 
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• 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।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । 
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

३ लेखापरी�ण �ितवेदन उपर छलफल 

लेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा २० मा महालेखापरी�कले जारी गरेको अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन �थानीय तहको �च�लत कानून बमो�जम स�ब��धत
�थानीय तहको सभामा पेश गरी छलफल गनु� पन� र सभा सद�यह� म�येबाट �थानीय तहको कानून बमो�जम लेखा सिमित गठन गरी �ितवेदनमा उ�े�खत
�यहोराह�मा दफावार छलफल गनु� पद�छ । यो वष� पा�लकाले अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन सभामा छलफल नगरी काय�पा�लकाको वठैकमा पेश स�म गरेको
देखीयो । लेखापरी�ण �ितवेदन उपर दफावार छलफल तथा िनण�य गरेको दे�खएन । कानून बमो�जम सभामा दफावार छलफल तथा सो उपर आव�यक िनण�य
गरी कानूनको पालना तथा �थानीय तहको �यव�थाक�य �यवहारलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

४ कानून र स�ालन ��थित 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले हालस�म ३ वटा ऐन, ९ वटा काय�िव�ध लगायत १२ वटा कानुन
िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएकोछ । साथै पा�लकाले १२ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा र काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई उ� कानूनह� राजप�मा
�काशन गरेको छ ।

५ काय� संचालन काय�िव�ध 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ �थानीय तहको काय� �े� िनधा�रण गरेको छ र दफा १२ मा �थानीय तहले आ�नो काय��े� अ�तग�तको
काम कत��य र अ�धकार �योग गन� आव�यक कानून काय�िव�ध तथा मापद�ड बनाई लागु गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनको उि��खत �ावधान अनु�प
काय�िव�ध तथा मापद�ड नबनाई िन�नानुसार काय��म संचालन गद� आएको छ । काय�पा�लका बाट काय�िव�ध �वीकृत गराएर काय� गनु� पद�छ ।

६ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गतबष� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� २ र यो बष� थप भएको १५ गरी कूल १७ िववाद दता� भएकोमा १४ वटा मा� फछय�ट भई ३ बाँक�
दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा
�याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठूला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े
योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण
गरी ठूला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:
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�. सं. िववरण योजना सं�या

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ३९

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ८६

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २१

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २०

५ ५० लाख भ�दा माथीका २

ज�मा १६६

८ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा
सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहमा उपा�य� �ी सिमता कुमारी वोहोरा पुजारा ले २०७७।३।१० गते � २९ करोड ६० लाख ०५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७७।३।१६ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।६।६ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गरेको दे�ख�छ ।

९ 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 काय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । 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 ।



https://nams.oag.gov.np8 of 30

खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) अषाढको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

चालु खच� १५०२४६ ३७८५५ ३५३५९ ७७०३२ ५०२२०

पू�जगत खच� ९४३६० ० २४९२० ६९४४० ४९१४१

कूल खच�: २४४६०६ ३७८५५ ६०२७९ १४६४७२ ९९३६२

खच� �ितशत १०० १५.४८ २४.६५ ५९.८८ ४०.६२

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

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास २३८१९ २१४५७ ८.७७

सामा�जक �े� १३४५६६ १२५०३८ ५१.११

पूवा�धार िवकास �े� ६१८८८ ४२४३२ १७.३५

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह र सुशासन ८०९० ४७४४ १.९४

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६७६४२ ५०९३५ २०.८३

ज�मा २६६००५ २४४६२४

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कुल खच� म�ये सबैभ�दा बढी सामाजक िवकासमा ५१.११ �ितशत र सबै भ�दा घटी सँ�थागत िवकास
सेवा �वाह र सुशासनमा १.९४ �ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण
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गरी सोही आधारमा बजेट सांकेितकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काय��वयन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

११ 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 ५ �ितशत का दरले
िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत � १२७२९५० 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 ।क��ट�जे�सी क�ी गदा� िनयमानुसार क�ी गनु�पद�छ।

१२ कम�चारी �यव�थापन 

काय�लयको  �वीकृत २५ दरव��दमा ८ दरव��द �थािय पदपूित� भई �शासिकय अ�धकृत लेखा अ�धकृत तथा �शासन अ�धकृत सिहतको १७ दरव��द खा�ल
रहेको छ।उ� खा�ल रहेको दरव��दमा काया�लयले ४ सव ई��जिनयर तथा १ अ सव ई��जिनयर करारमा रा�ख काय�स�ालन गरेको छ। �वीकृत दरव�दी
वमो�जमको पदपूित� यथास�भव िछटो गनु�पन� दे�ख�छ।

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 लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ
। पा�लकाले िविभ� पदमा ५१ जना कम�चारीह� करारमा राखी � १ करोड ६५ लाख ७५ हजार खच� लेखेको छ ।

१४ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले हालस�म पिन क�याणकोष
गठन ग�र रकम ज�मा गन� गरेको दे�खएन।

१५ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लकाबाट संचा�लत सेवा �वाहमा वडा काया�लयको मह�वपुण� भूिमका रहेको ह��छ । यस पा�लका अ�तग�त ५ वडा काया�लयमा ५ वडा सिचवको दरब�दी
रहेकोमा २ वडा सिचवको पदपूित� भई ३ पद �र� रहेको अव�थामा समयमानै पदपूित� ह�न नस�दा �थानीय तहको िवकास िनमा�ण तथा सेवा �वाह लगायत
�भािवत ह�ने भएकोले समयमै कम�चारी �यव�थापन ह�नु पद�छ ।
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१६ �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�खयो । �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�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१७ सेवा�वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा �थानीय तहको एकल काम कत��य र अ�धकार २२ वटा, संघ र �देशको सहकाय�मा �योग ह�ने साझा
अ�धकार ११ वटा र �थानीय तहको अ�य काम कत��य र अ�धकार २ वटा समेत ३५ काय� सूिच तोिकएको 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 छैन

प��करण तफ�

ज�मदता� १५२१

मृ�यदुता� ८१

बसाईसराई दता� १८

िववाह दता� ८६

स�ब�धिव�छेद दता� ०

प'वा�धार िवकास सडक िनमा�ण

�ाभेल सडक मम�त ४ िक.िम.

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

१८ पदा�धकारी सुिवधा 
सुदरु प��चम �देशको �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा समव�धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा उ�े�खत ऐनको अनुसूिच १क तथा १ङ
वमो�जमको यस �थािनय िनकायका २७ पदा�धकारीह�ले वािष�क � ६६ लाख २९ हजार खच� गरेको छ।

१९ 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 । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� � ७ लाख ८९ हजार खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२० 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 । यस �थानीय तहले आ�थ�क सहायता �योजनको लािग यो वष� ३७ जनलाई � ७ लाख ४० हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२१ म��दर िनमा�ण तथा मम�त 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� तहले खच� गदा� िनयिमतता िमत��यता �भावका�रता काय�
द�ता र औिच�यता समेतको आधारमा खच� गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यो वष� िविभ� २७ वटा म��दरह� िनमा�ण तथा मम�तमा �.१ करोड ९लाख ६५
हजार िविनयोजन गरी खच� लेखेको छ । िदगो र उ�पादनमूलक �े�मा पँु�जगत बजेट िबिनयोजन गरी �थानीय रोजगारी सृजना तथा ग�रवी िनवारणमा के���त
ह�नु पन�मा म��दर िनमा�ण ज�ता धािम�क कृयाकलापमाकूल पा�लकाको पँु�जगत बजेटको ११.३४ �ितशत खच� भएको दे�खयो । भ�जनह�को आ�था र दान
भेटीबाट संर�ण तथा स�व��न गनु� पन� गरी म��दरह�को �यव�थापनमा स�ब��धत उपभो�ाह� लाई �ज�मेवारी बढाई पा�लकाले �थानीय िव�ीय आधार
बढाउन बढी �यान िदनु पद�छ ।

२२ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने िव�ीय समािनकरण वाहेकका अनुदान वष�भरी 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 २०७७ असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गरेको छ।

२३
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अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� भएको रकम

संघीय सरकार शसत� १११६१५०४० ९५९१७७१५.५७ १५६९७३२४.४३

िवषेश ११०००००० ११००००००

�देश सरकार शसत� ४८१४००० ४७७५६४१ ३८३५९

िवषेश ७०००००० ६९८६०७८ १३९२२

समपुरक ११७५१००० १०२४६२९२ १५०४७०८

ज�मा १४६१८००४० १२८९२५७२६.५७ १७२५४३१३.४३

२४ अनुगमन �ितवेदन 

िवशेष अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५ को वँुदा न ११ मा िवशेष अनुदानबाट स�ालन ह�ने आयोजना �भावकारी �पमा लि�त �ितफल �ा� ह�नेगरी
सँ�ालन भए नभएको स�व�धमा �थािनय तहले अनुगमन गनु�पन� र सोको अनुगमन �ितवेदन चौमा�सक �पमा �गित �ितवेदन म��ालय र �ज�ा सम�वय
सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ।�यसै ग�र समपुरक अनुदानबाट स�ा�लत योजनाह�को अनुगमन सिमितले �ितवेदन तयार गरी स�व��धत �देश
सरकार सम� पेश गनु�पन� �यवसथा रहेको छ। काया�लयले य�तो �ितवेदन तयार पारी स�व��धत िनकायमा पेश गरेको दे�खएन।

�ोत योजना सँ�या कूल खच� �

सँघ िवशेष अनुदान ११००००००

�देश समपुरक अनुदान १०२४६२९२

२५ �देश समपुरक अनुदान 

�देश समपुरक अनुदान तफ� पा�लकाले यो वष� �देश सरकारबाट ५०/५० को िम��त अनुपातमा काया��वयन ह�ने गरी �. ११७५१०००। अनुदानको �पमा
�ा� भएकोमा � १०२४६२९३ खच� भएको छ। सोखच�को ५० �ितशतले ह�ने अंस �. ५१२३१४६.५० कटाई बाक� रकम �देश संिचत कोषमा िफता� ह�नु
पन� �

५,१२३,१४६.५
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२६ औधोिगक �ाम 

औधोिगक �ाम �थापनका लािग काया�लयले � ९२०००००।�ा� गरेकोमा उ� रकम िवशेष कोष खडा गरी राखेको छ। काया�लयले औधोिगक �ाम िनमा�णका
लािग कुनै काय� �गित गरेको दे�खएन।

२७ �माण कागजात 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा लागत अनुमान तयार गनु�पन�, �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� र िनयम १२५ मा काय�
स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� र िनयमावलीको िनयम ८५ १(ख) मा एउटै फम�बाट � ५ लाख भ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयले
िविभ� िमितमा एउटै फम�बाट पटक पटक गरी �. ७८००००।- को सीमे�ट र एचिडपीइ   पाइप ख�रद ग�र भु�ानी गरेको र सोको लागत अनुमान, नापी
िकताव, �ािव�धक मू�यांकन, काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले उ� ख�रद काय� अिनयिमत दे�खएको �. 

गो.भौ.नं. फम�को नाम साम�ी रकम

९१।०७७।११।२४ पिव�ा हाड�वेयर ए�ड स�लायस� �समे�ट पाइप ख�रद ३०००००

१६४।०७८।३।२२ पिव�ा हाड�वेयर ए�ड स�लायस� �समे�ट र एचिडिपइ पाइप १८००००

ज�मा ४८००००

४८०,०००

२८ जिटलसंरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण
लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय�
�यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

१४४।०७८।३।१८ छडी ग�डा मोटरपुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित मोटरपुल ३३५२०००

२९ 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� भिनएकोमा के��ीय सरकारको िव�ीय समािनकरण अनुदानको मौ�दात रकमबाट भु�ानी िदन िम�ने दे�खदनै । अथ� म��ालयको
�थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पति◌ 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 २ थान दईु पां�े सवारी साधन ख�रदमा �.५५८६०० खच� गरेका छन् । संघीय सरकारको िनद�शन
पालना ह�नु पद�छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल १ ३५२६००

२ �कुटर १ ३०६०००

ज�मा ५५८६००

३० �ािव�धक �पेिशिफकेशन 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा १३ मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान तथा उपकरण ख�रद गदा� तयार ग�रने बोलप� स�ब�धी कागजातमा
मालसामानको �ािव�धक �पेशीकेसन उ�ेख गनु� पन� र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा सोही �ािव�धक �पेिशिफकेशनमा आधा�रत
भई स�झौता गनु� पन� भने िनयम ४२ मा आपुित� भएको मालसामान बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�ेख भएको �पेिशिफकेसन बमो�जमको भए नभएको कुरा
परी�ण गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यो वष� ख�रद गरेका उपयु��माल सामान तथा उपकरणह�को स�ब��धत िवषय िव�को सहायतामा �ािव�धक
�पेिशिफकेसन तयार पारेको दे�खएन रउपय�ु �ािव�धक िवशेषता िनिहत रहेको भिन स�ब��धत िवषय िव�बाट िनरी�ण समेत भएको दे�खएन जसले गदा�
ख�रद ग�रएका सामान गुण�तरीय तथा आव�यक �ािव�धक िवशेषत भए नभएको एिकन गन� सिकएन ।आव�यक गुण�तर परी�ण गरेर मा� भु�ानी ह�नु पद�छ ।
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३१ १८० २०७८-३-२६ कर िवजक 

दइकु�ला गजौन कालथुम सडक िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितलाई �. २८८००००।– भु�ानी गरेकोमा सो काय� ए�साभेटर मेिशनबाट काम गराई �.

७६५२००।– भु�ानी गरेकोमा सादा भरपाईबाट भु�ानी भएकोमा पूरै करिवजकबाट भु�ानी गनु�पन� दे�खएको �

७६५,२००

३२ िबमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दशलाख �पैयाभ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण साम�ी पा�लकाले
औजार कामदार आिदको �ुटी स�याउने दािय�व कभर गन� गरी िवमा गराउनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले दशलाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�को लागत अनुमान
तयार गदा� िवमाको �यव�था गरेको दे�खएन । काया�लयले १० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�को स�भािवत �ेतीबाट ह�न स�ने नो�सानीबाट जोिगन िबमा
गराई िनयमको पालना गनु�पद�छ ।

३३ ६१ २०७७-११-५ �माण कागजात 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच�
गनु�पन� उ�ेख छ गाउंपा�लकाका िविभ� वडाह�मा जाली ढुवानी गरेको भनी क�टे�जे�सीबाट �. ७८०००।– खच� लेखेकोमा उ� जालीको �ज�सी आ�दानी,
ख�रद िबल, जाली �योग भएको �ािव�धक �ितवेदन पेश नभएकोले उ� �माण बेगर खच� लेखेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

७८,०००

३४ ठे�का फाइल 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९(२) मा साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कारवाहीको िन��त उपिनयम २ मा उ�े�खत कागजातह�
राखी छु�ै फाइल खडा गरी रा�नुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले िविभ� ठे�का स�झौता गरेकोमा सोको खरीद कारबाहीको छु�ै फाइल खडा गरी �यव��थत
अिभलेख राखेको पाइएन । अत काया�लयले हरेक ख�रद कावा�हीको छु�ै फाइल खडा गरी अिभलेख �यव��थत रा�नु पद�छ ।

३५ िनमा�ण काय�को ड� इङ िडजाइन 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को िनयम दफा ४ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गनु� अिघ न�सा, िडजाइन र �पे�सिफकेसन तयार गनु�पन� र दफा ५क
मा लागत अनुमान र न�सा, िडजाइन तथा �पे�सिफकेशन ��वकृत गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण गरेका काय�ह�को न�सा िडजाइन �वीकृत
गराएको दे�खएन र सो स�व�धी �माण लेखापरी�णमा पेश नगरकोले उ� िनमा�ण काय�ह�को स�व�धमा िव�व�त ह�न स�ने आधार दे�खएन ।अत: िनयम
अनुसार न�सा, िडजाइन र �पे�सिफकेसन तयार गरी �वीकृत गराउनु पद�छ ।

३६ धरौटी िफता� ७१३,८२३
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काया�लयले िन�नानुसार धरौटी िफता� गरेकोमा �ािव�धकको �सफा�रश तथा धरौटी राखेको र�सदको �माण पेश नभएकोले धरौटी िफता� गरेको िनयमस�मत
नदे�खएको �.

�स.नं फम�को नाम रकम

५।०७८।२।१८ पोगरजोडी िनमा�ण सेवा 271754

४।०७८।२।३ सुमा� सरोवर िनमा�ण सेवा 442069

ज�मा ७१३८२३

३७ 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� ६३ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ७
करोड ५६लाख ६७ हजार भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता
सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प�
भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने
भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

३८ 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 लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क � ९
करोड ६६ लाख ५९ हजार पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । 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 ।

३९ वढी भु�ानी १५३,२८६
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आधा वगर मा िव भवन िनमा�णको लागत अनुमान आईटम न ६ काठको चौकट � ४४२०० र आईटम न ७ को �यानलका लािग काठको � १०९०८६ रा�ख �
१९ ७०८२०।लागत अनुमान तयार गरेको छ । उ� उपभो�ा सिमितको भवन िनमा�णको काठ ख�रद िवल , र�सद पू�ज� वा काठ �ाि�को व�तुगत आधार िवना
नै काठको काय�समेत पुरा भएको भिन काय�स�प� तयार ग�र रकम भु�ानी भएको छ। काठ ख�रद तथा �ाि� िवल र�सद पेश ह�नुप �

४० अनुदान �योगको िववरण 

काया�लयले िव�ालयह�लाई िन�न गो भौ माफ� त एकमु� �पमा िविभ� अनुदानका �पमा रकमह� उपल�ध गराएको दे�ख�छ।यसरी िदएका अनुदान रकमह�
खच� �गित िववरण पेश गनु�पन� �

गो भौ काय��म िववरण िनकासा रकम �

८।२०७७।७।२१ िव�ालयह�लाई िप �स एफ अनुदान २९५५०००

६३।२०७७।११।४ िव�ालयह�लाई िप �स एफ अनुदान २८०२०००

१६०।२०७८।३।८ आधावगर मा िव �ािव�धक िश�ा स�ालन अनुदान १५०००००

ज�मा ७२५७०००

७,२५७,०००

४१ आयकर 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ र आ�थ�क ऐन २०७७ वमो�जम पा�र�िमक आयमा जुन वष�मा आय �ा� ह��छ सोही वष� ऐनको �यव�था वमो�जम तोिकएको
पा�र�िमक क�ा गनु�पन� वयव�था रहेको छ। गाउपा�लकाका पदा�धकारीह�लाई यस वषा� २०७६ साल काित�क दे�ख २०७८ साल असार स�मको �थािनय
पदा�धकारी सेवामा उ�े�खत सुिवधा वापतको रकम एकमु� भु�ानी भएको छ। गाउपालकाका देहायका पदा�धकारीको सुिवधा वापतको रकममा वािष�क छुट
कटाई वाक� रहेको रकममा पिहलो १ लाखमा १०%, दो�ो २ लाखमा २०% तथा सो भ�दा मा�थ ३० % का दरले ह�ने पा�र�िमक कर असूल ह�नुपन� �

१३०,७००
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पद/नाम वािष�क आय � वािष�क छुट रकम �थािनय छुट सिहत � कर यो�य आय � कर रकम �

अ�य� नर वहादरु वोहोरा ९१३५०० ५००००० ४१३५०० ७५९५०

उपा�य� सिमता कुमारी पूजारा ७८७५०० ५००००० २८७५०० ४७५००

वडा अ�य� पु�कल व वोहोरा ५१४५०० ५००००० १४५०० १४५०

वडा अ�य� खडक व वोहोरा ५१४५०० ५००००० १४५०० १४५०

वडा अ�य� मदन कामी ५१४५०० ५००००० ६४५०० १४५०

वडा अ�य� पूण� वोहोरा ५१४५०० ५००००० ६४५०० १४५०

वडा अ�य� टोप वोहोरा ५१४५०० ५००००० ६४५०० १४५०

ज�मा १३०७००

४२ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह
अ�तग�त िविभ� तहका २० सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी १३१ रहेकोमा २१ �थायी पदपूित� तथा १०१ दरव�दी अ�थायी तथा करारमा राखी
काय�स�ालन भएको छ साथै उ� िव�ालयह�मा ४८०० िव�ाथ�को सं�या रहेको दे�ख�छ । अ�धकाँश दरव�दी खाली रहेकोले दरब�दी बमो�जम िश�क
पदपूित� गनु�पद�छ ।

४३ असुल ह�नुपन� 
�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.३ मा खच� गदा� िवलभरपाई सिहतको लेखा �प� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले गो भौ
८७।२०७८।१।१७ बाट गो�यमान कृषक समुहलाई २३ वा�ा िवतरण काय��म वापतको रकम � २७४५००। भु�ानी भएको छ। वा�ा ख�रद गरेको िवल
तथा वा�ा �ाि�को एिकन आधार िवना नै भु�ानी भएको िनयम िवप�रतको उ� रकम स�व��धत बाट असूल दा�खला ह�नु पन� �

२७४,५००

४४ असुल ह�नुपन� ३००,०००
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�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.३ मा खच� गदा� िवलभरपाई सिहतको लेखा �प� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले गो
भौ१२५।२०७८।३।१८ बाट धौलदेव कृषक समुहलाई २४ वा�ा िवतरण काय��म वापतको रकम � ३०००००। भु�ानी भएको छ। वा�ा ख�रद गरेको िवल
तथा वा�ा �ाि�को एिकन आधार िवना नै भु�ानी भएको िनयम िवप�रतको उ� रकम स�व��धत बाट असूल दा�खला ह�नु पन� �

४५ िवत�रत भरपाईको आ�धका�रकता 
�देश आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली २०७६ को दफा मा �वीकृत वजेट खच� गदा� िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु �यव�था छ। काया�लयबाट स�ा�लत
काय��ममा स�ालन भएका िवतरण भरपाईमा िमती समेत खु�दनै , केिहमा सँ�या िकटान नभएको ,केिहमा ह�ता�र नै नरहेको समेत पाईयो।साथै सवै
भरपाईह� सादा पानामा तथा गाउपा�लकाले वडा र के��मा तोकेका कम�चारीले �मािणत गरेको समेत पाईएन। िवतरण ग�रएका अनुदानका काय��मबाट
ख�रद भएका सामानह� वुझाउदा पिहचान �प� खु�ने िक�समका िवलभरपाई तयार गरी सो लाई आ�धका�रक �यि�बाट �मािणत भई आएपिछ मा� य�ता
अनुदान भु�ानी ह�ने �यव�था गनु�पद�छ।

गो भौ/िमती काय��मको नाम काय��म खच� �

५०।२०७७।११।४ िश�ाथ� फलफूल उ�पादन कृषक समूहमा आलु िवउ िवतरण ८४९००

७३।२०७७।१२।१२ �स�पादेिव कृषक समूहमा आलु िवउ िवतरण ९८०००

११६।२०७८।३।२ गैरीगाउ वा�ापालन समुहमा आलु िवउिवतरण १३ ��व�टल १०४०००

१४०।२०७८।३।२२ �याउ पकेट िवकास काय��म ३००० वोट िवतरण २३१०००

१६४।२०७८।३।२४ �सलाई मेिशन िवतरण ३४ वटा ५०७४४४.३

१६७।२०७८।३।२६ आयषु वह�उ�े�यीय कृिष तथा पशुपँि� फम�लाई ८ वा�ा िवतरण १८६०००

१६८।२०७८।३।२६ लोकल कुखुरा च�ा िवतरण(१० ह�े) ४१२ िपस ११९४८०

ज�मा १३३०८२४.३

४६ गाडी भाडा 
गाउपालकाका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�ले �मण आदेश वमो�जम गाडी भाडा वापतको रकम भु�ानी भएकोले य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ।
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गो भौ ।िमती िववरण रकम �

२४।२०७७।९।२ कम�चारी अनुगमन २००००

२७।२०७७।९।३ पदा�धकारी ४६०००

२८।२०७७।९।३ गाडी भाडा ३१०००

३२।२०७७।९।८ सासु िवतरणका लािग १६०००

४४।२०७७।९।२१ पदा�धकारी अनुगमन ५७०००

६४।२०७७।११।२५ जन�ितिन�ध १२०००

११९।२०७८।१।२० कम�चारी अनुगमन २७०००

४७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीमीत ह�ने गरी ख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ।यस पा�लकाले देहाए बमो�जमको सामा�ी ख�रद गदा� ऐनको �यव�था िवप�रत पटक पटक एकै �कारका समा�ी टु�ापारी फरक फरक फम� सँग एकै
िमितमा ख�रद काय� गरेकाले उ� काय� िनयम स�मत नदे�खएको
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गो भौ।िमती िववरण रकम �

३९।२०७७।९।१६ मसल�द सामा�ी/ि��स फोटो �यालेरी ५६९६६

६०।२०७७।१०।२६ मसल�द साम�ी/�यास �दश� पसल ३६८००

१३७।२०७८।२।६ मसल�द सामा�ी/दगुा� जनरल �टोर ७८६०४३

१६६।२०७८।३।९ मसल�द सामा�ी/ि��स फोटो �यालेरी ५५३२०

१९०।२०७८।३।२९ मसल�द सामा�ी/�या�स नौलो पसल ९८९२३५

ज�मा १९२४३६४

४८ 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�दी िभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट � ५७ लाख ५७ हजार तलब
भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

४९ औष�ध 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 । �थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगर � २६ लाख का औष�ध
सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

४९.१ 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 ।
�थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगर � २६ लाख का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह�
िन�नानुसार छनः
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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 ।

४९.२ 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 ।

४९.३ 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 ।

४९.४ 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 ।

४९.५ 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 ।

५० �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 । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा ३२
िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २६२ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � १करोड २५ लाख ६४ हजार खच� गरेको छ । लि�त
वग�लाई ७६ िदनदे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराएको छ। उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना
तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

५१ बढी दरमा भु�ानी ३७६,४७३
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�धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तका योजना स�ालन गदा� देहाएका योजनामा दररेटमा फरक पारी बढी भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको रकम असूल
ग�र स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

गो भौ नं िमित योजनाको नाम काम Quantity दर भु�ानी रकम बढी दर बढी भु�ानी

९१।२०७८।
१।१७

धिनधारा िवछडा सडक
�ाभेल

e/w foundation
including leveling BMS

१३५ m3 ८२२.०३ ११०९७४.०५ ४०९.०३ ५४९३२.९७

८२।२०७७।
१२।२४

हानाखोला खानेपानी मुहान
तटब�ध संर�ण

e/w foundation for
fundation gabin

१२०m3 १०३४ १२४०८० २११.९७ २५४३६.४

५२।२०७७।
११।४

लामाखोला खानेपानी
योजना िनमा�ण

Refilling of pipe line ४२१.२m3 २८३.२५ ११९३०४.५ १५४ ६४८६४.८

३६।२०७८।
३।२५

दोगढी खानेपानी लाइन Refilling of pipe line १४५.८ m3 २८३.२५ ४१२९७.८५ १५४ २२४५३.२

३३।२०७८।
३।२२

त�ोिबसाउन खानेपानी Refilling of pipe line ३०२.७५m3 २८३.२५ ८५८५३.५३ १५४ ४६६२३.५

९१।२०७८।
१।१७

सैनागाउँ पाइपलाईन
खोदान

Refilling of pipe line १०५३m3 २८३.२५ २९८२६२.२५ १५४ १६२१६२

ज�मा ७७९७७२.१८  ३७६४७३

५२ वठैक भ�ा 
�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.२ मा स�व��धत वजेट खच� गदा� अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई सोही वमो�जम खच�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले �ािव�धक सहायक पदपूित� सिमतीले एकै िदन काया�लय समयमा पारी ५ वठैकको भ�ा वापत � ३०००० गो भौ ८६।
२०७७।१२।८ बाट भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।यसरी िनयम िवप�रत भु�ानी भएको रकम � ३००००। मा १५ �ितशत कर क�ी पिछ ह�ने रकम � २६५००।
स�व��धत बाट असूल दा�खला ह�नुपन� �

२६,५००
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५३ असुल ह�नुपन� 
�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.३ मा खच� गदा� िवलभरपाई सिहतको लेखा �प� �पमा रा�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले गो भौ
१२७।२०७८।१।३१ बाट वाल सँ�ाल अिभमु�खकरण तथा वालमै�ी शासन काय��म सँञचालन वापत � ७०००००।भु�ानी भएको छ। उ� काय��म
स�ालनको खच� िववरण �माण � ५५१२००। मा� पेश भएको दे�ख�छ। खच� �माण वेगरको भु�ानी भएको रकम काय��म स�ालक बाट असूल दा�खला
ह�नुपन� �

१४८,८००

५४ अिनयिमत खच� 
�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.२ मा स�व��धत वजेट खच� गदा� अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई सोही वमो�जम खच�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले उ�त जातको ८ वटा वोका ख�रद वापत गो भौ १८५।२०७८।३।२६ बाट � १४४००० भु�ानी गरेको छ। उ� वोका
कुन �योजनका लािग िकन ख�रद गरेको हो सोको यथात� �माण वेगरको खच� िनयम स�मत नदे�खएको �

१४४,०००

५५ अिनयिमत खच� 
�देश आ�थ�का काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को दफा ३७.२ मा स�व��धत वजेट खच� गदा� अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृत गराई सोही वमो�जम खच�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले ईटा �यवसाय मिहला समुहका नाममा मेिशन जडान वापतको खच� भिन गो भौ १८७।२०७८।३।२६ बाट �४०००००।
भु�ानी गरेको छ। उ� रकम �योजनका लािग िकन उ� समूहलाई िदएको हो र कुन सामान ख�रद गरेको हो सोको यथात� �माण वेगरको खच� िनयम स�मत
नदे�खएको �

४००,०००

५६ बैठक भ�ा भु�ानी 
�टाफ नस� सिमितको बैठकको माइ�यूट हेदा� �ी उमेश बोहोरालाई उप��थित नरहेकोमा िनजलाई ७ वटा बैठकको �ितबैठकको � १५०० का दरले �
१०५००। भु�ानी गरेको छ । बैठकमा उप��थत वेगरको बैठक भ�ा भु�ानी गन� निम�ने भएकोले िनजलाई भु�ानी गरेको रकम न कर पिछको रकम असूल
ह�नुपन� �

८,९२५

५७ �माण/आधार वेगरको खच� 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को ३६(३) मा खच�को भु�ानी गदा� िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले बझा�
साइपाल िमिडया �ा �ल लाई कोरोना भाइरसको जनचेतना जगाउन स�देश साव�जिनक गरेको भनी � १५०००। भु�ानी गरेकोमा उ� िमिडयाले उपल�ध
गराएको �स िड परी�ण गदा� खाली रहेको पाइएकोले उ� रकम स�व��धतबाट असूल गनु�पन� �

१५,०००
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५८ सामा�जक सुर�ातफ�  
काया�लयले यस वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग � २५७४७४८०। �ा� गरेकोमा � २५५३१७७२। खच� भई वाक� रकम � २१५७०८। सँिघय
स��त कोष िफता� गरेको छ।

५९ सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना
सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको छ ।ऐनमा तोिकएबमो�जम
सिमितलाई तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

६० काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८)

मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत
नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र
संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�,
िवपद ् सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ् घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म
सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा
िनयमावलीको पालना गराउनु पद�छ ।

६१ 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 ।

६२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण - 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक
स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको र
अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु� गराउनु र अिभलेख रा� नु पद�छ ।
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६३ कोिभड–१९ तफ�  
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� राहत िवतरण

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ४३४९५५४ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ४९७०३५

संघीय कोिभड कोषवाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ९८०७८३

�देश कोिभड कोषवाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण २७३४९८

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच� ३६५४००

जो�खम भ�ा

�शासिनक खच� ६०१२९२

अ�य खच� ६६४६२७

वाँक�

ज�मा ४३४९५५४ ३३८२६३५

६४ धरौटी स�व�धमा 
गत वष�को मौ�दात � १५१४६९९ ,यो वष�को धरौटी आय १०५७८८९ सिहत ज�मा � २५७२५८८ रहेकोमा � ८३८८२३ धरौटी िफता� भई �
१७३३७६५ मौ�दात वाक� रहेको दे�ख�छ।

६५ पे�क� बाक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ७४ मा साव�जिनक िनकायले कुनै �योजनको लािग िदइएको पे�क� सो �योजन स�प�
भएको िमितले १५ िदन िभ� फ�य�ट भै स�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे��क िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��य स�म पे�क�
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फ�य�ट ह�न नसक� पे�क� बाक�को िववरण कायम गरेको छ ।

पे�क� �लने �यि�को नाम �योजन �याद नाघेको पे�क� रकम �याद ननाघेको पे�क� रकम

यिुनक मोसन यवुा समाज �सलाईकटाई ता�लम १५००००

६६ आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम बे�जू 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७७ को दफा ८५ मा आ�त�रक लेखापरीणबाट कायम बे�जू अ��तम लेखापरी�ण ह�नु स�म फ�य�ट
भईस�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उि��खत िन�नानुसार �यहोराह� लेखापरी�ण अव�ध स�म फ�य�ट नभएकोले
िनयमानुसार फ�य�ट ह�नु पद�छ ।

६७ 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 ऐनको 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 ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

३३३१० १०९�९ २२३२१

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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�स.नं. आ.व. वे�ज ुदफा
नं.

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

१ २०७६।७७ ९७ वढी भु�ानी भएको �
१�०९३.४१

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

१�०९३.४१

२ २०७६।७७ ९� वढी भु�ानी भएको �
२२६४४.७०

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

२२६४४.७०

३ २०७६।७७ �६ वढी भु�ानी भएको � �०००७ �माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

�०००७

४ २०७६।७७ �� वढी भु�ानी भएको �
२�२३�१

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

२�२३�१

� २०७६।७७ �९ वढी भु�ानी भएको �
१२४७०�

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

१२४७०�

६ २०७६।७७ ६२ वढी भु�ानी भएको �
२४११००.४७

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

२४११००.४७

७ २०७६।७७ ६३ िवल वेरको भु�ानी भएको �
२�३१४

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

२�३१४

� २०७६।७७ ६� वढी भु�ानी भएको � ६४�०४ �माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

६४�०४

९ २०७६।७७ ७० वढी भु�ानी भएको � ��६१� �माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

��६१�

१० २०७६।७७ ११४ स��त कोष दा�खला ह�नुपन� �
४१३३७

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

४१३३७

११ २०७६।७७ ६१ वढी भु�ानी भएको � ३२२४२ �माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

३२२४२

१२ २०७६।७७ �६ �ेड वढी भु�ानी भएको �
�६१६

वे�जु दा�खला �माणका
आधारमा वे�जु फछ�ट भई
आएकोले

�६१६
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१३ २०७६।७७ ७� वढी भु�ानी भएको � १९०४� वे�जु दा�खला �माणका
आधारमा वे�जु फछ�ट भई
आएकोले

१९०४�

१४ २०७४।७� १७ �माण पेश नभएको � ७४१७�० �माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

७४१७�०

१� २०७४।७� १४ वातावरण �भाव मूलयाँकन
िवनाको खच� � ९२२९०००

�माणका आधारमा वे�जु
फछ�ट भई आएकाले

९२२९०००

१०९�९३६०.��

६९ बे�जु अ�ाव�धक
यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ(� हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

३३३१० १०९८९ १६३९५ ० ३८७१६


