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भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक प्रततवेदन 

२०७९ 

जानकी गाउॉऩातरका 
 फाॉके 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्ित्म सभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे 
प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना 
सक्ने व्मवस्था छ । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺण भान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह 
रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम 
तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण 
सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उ्े्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाान्वमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदर्शाता, सेवा प्रवाह रगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्तको खिा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका तजुाभा 
रगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आव्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पस्मौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आव्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपर सभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 



 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

५५ ९१ ५३०५३ ० ३९ १५०४ ५५ ५२ ५१५४९ ७०९ २२६९७ १९८४९ ० ० ४२५४६ ८२९४ 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

 ११५२१४ ० ० ० ० ५१५४९ १६६७६३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : जानक� गाउँपा�लका, बाँके , जानक� गाउँपा�लका , बाँके

काया�लय �मुख बस बहादरु राना २०७७-६-२० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख मतीन अहमद अ�सारी २०७७-२-२१

बे�जु रकम ५३,०५२,९५९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ११,१८,०१,२७५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,४७,४६,००० चालु खच� २०,९७,५९,९११

�देश सरकारबाट अनुदान ३,३०,१८,००० पँूजीगत खच� १८,२८,५२,९३६

राज�व बाँडफाँट ६,३१,७७,०९१ िव�ीय/अ�य �यव�था १,२६,४०,०६४

आ�त�रक आय १,८९,८६,९८७

अ�य आय ३,६१,३४,३३०

कुल आय ४२,६०,६२,४०८ कुल खच� ४०,५२,५२,९११

बाँक� मौ�दात १३,२६,१०,७७२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 

प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो
। �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� पा�लकाको

उ�े�य रहेको छ । यस रा�पातीसोनार� गाँउपा�लका अ�तग�त वडा 6 वडा ६३.३२ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा 37 हजार 839 जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण
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 २०७७।। मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह�
िन�न अनुसार छन् :

३ एिककृत आय �यय
�थािनय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस उपमहानगरपा�लकाले िव��य ह�ता�तरण ,�ा� अनुदान तथा सहायता,आ�त�रक आ�दािन र �थािनय सरकारवाट स�ालन भएको आयोजनाह�
समेतको आय �यय
िहसावकोआ�थ�क वष� २०७७।७८को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।
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�स.नं �ययतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम �ववरण रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� १ चाल ुखच� 236555506.00

क) नगद 0.00 २ पूँजीगत खच� 221613144.00

ख) ब�क 102850304.94 ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी

२ राज�व ( आ�त�रक आय) क) ऋण भ�ुानी 0

क) आ�त�रक राज�व 10608765.20 ख) �याज भ�ुानी 0

ख) राज�व बाँडफाँड 745027622.63 ग) अ�य भ�ुानी 0

ग) अ�य आय 13952446.80 ४ लगानी

घ) मालपोत रिज��ेशन 13952446.80

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ ऋण लगानी 0

क) �वि�य समानीकरण अनुदान 121700000.00 शेयर लगानी 0

ख) सशत� अनुदान 194460419.00 अ�य लगानी 0

ग) समपूरक अनुदान 3727215.00 ५ धरौट� �फता� 32787802.00

घ) �वशेष अनुदान 00.00 ६ जन�मदान �फता� 0

ङ) अ�य अनुदान 279926.50

च) िज.स.स. अनुदान 27160000.00

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान ७ कोष �फता� 7786318.00

क) �वि�य समानीकरण अनुदान 5477000.00 ८ मौ�दात 83106.65

ख) सशत� अनुदान 14850000.00 क) ब�क मौ�दात 89963664.70

ग) समपरुक अनुदान 18459000.00 ख) नगद मौ�दात 0

घ) �वशेष अनुदान 10000000.00 ९ शसत� अनुदान �फता� 55202962.22

ङ) अ�य अनुदान 161953.50

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

६ अ�य ११ जन�मदान मौ�दात 0

क) �े�ीय शहर� �वकास योजना 0 १२ धरौट मौ�दात 13938503.01

ख) सडक बोड� नेपाल 0 १३ कोष खाताको मौ�दात 4719952.00

ग) पय�टन बोड� नेपाल 0

घ) एन एन एस ड�ल ुए 0

७ �व�भ� कोषतफ� को आय 12210000.00

८ जनसहभा�गता (नगद) 0

९ �वषयगत �नकायबाट �ा� 0

१० धरौट� आ�या 2600467.45

11 धरौट� आय 14616837.56

१2 लगानीको साँवा �फता� 0

१3 अ�य �व�वध आय 0

ज�मा 633141958.58 ज�मा 633141958.58

४ संगठन

४.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
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पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ... दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म पा�लका के�� तफ�  �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ११ जना पदपूत� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत ४
पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ ।
तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

४.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
ई��जिनयर लगायत िबिभ� पदमा ५८ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �१३९७३१५० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर
�हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको
आव�यकता आकलन बेगर २९ जना िनयु्�� गरी ६३६६१०० खच� गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� .. पदमा २९ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा
� ७६०७०५० भु�ानी गरेको अिनयिमत िदखएको �.......

७,६०७,०५०



https://nams.oag.gov.np5 of 42

पद नाम रकम

१ इ��जिनयर िनसार अहमद दज� 467870

२ इ��जिनयर �जेश कुमार आले

३ सव.इ��जिनयर िदल ब�याल 366600

४ सव.इ��जिनयर िववेश �े� 366600

५ स.क.अ. /स. लेखा िदपे�� कुमार पा�डे 392600

६ सव.इ��जिनयर �मोद कुमार वमा� 366600

७ अ.स.इ��जिनयर रोशन घित� मगर 345930

८ अिमन अजय म�डल 345930

९ क��यटुर सहायक िशव कुमार शु�ला 267800

१० सा. प�रचालक/ क��यटुर स. �ित�ा व�नेत 267800

११ सा. प�रचालक/ क��यटुर स. म�जु ितवारी 267800

१२ सा. प�रचालक/ क��यटुर स. �रना कुमारी वमा� 267800

१३ सा. प�रचालक/ क��यटुर स. पु��तका थापा 267800

१४ सा. प�रचालक/ क��यटुर स. र��जता �धताल 267800

१५ सा. प�रचालक/ क��यटुर स. राजे�� �साद वाजपेयी 392600

१६ काया�लय सहायक जानुका िव.क. 267800

१७ वडा पशु �ािवधक दगुा� �साद वमा� 175500

१८ वडा पशु �ािवधक धनसरी िव.क. 175500

१९ वडा पशु �ािवधक केदार नाथ यादव 175500

२० वडा पशु �ािवधक सुिगता म�डल 175500

175500
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२१ वडा पशु �ािवधक सािवत राम गडरीया

२२ कर सकंलक कमलेश कुमार का�दु 175500

२३ अ.न.मी. िमना ितवारी 344240

२४ अ.न.मी. माया ब�याल 344240

२५ अ.न.मी. िदपा पुन 244240

२६ अिनता �े� मेलिमलापकता� 175500

२७ जयराम यादव मेलिमलापकता� 175500

२८ रतन कुरमा वमा� मेलिमलापकता� 175500

२९ राधा देवी िव� मेलिमलापकता� 175500

7607050

४.३ वडा सिचवको पदपूित� : पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ । ।
पा�लका अ�तग�त ६ वडा म�ये ४ वडा सिचव �र� रहेको पाईयो ।�र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ

४.४ सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ६ वटा ऐन, १ वटा िनयमावली र ५ बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी
काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :
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िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

प��करणतफ�

ज�मदता� 775 775

मृ�यदुता� 190 190

बसाईसराई दता� 40 40

िववाह दता� 231 231

स�ब�धिव�छेद दता� 3 3

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक मम�त 0 0

�ाभेल सडक िनमा�ण

�ाभेल सडक मम�त

४.५ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने
�गितकायोजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७।७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन
गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

िवधी � १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाख दे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०-५० लाख
स�म

५० लाख भ�दा
बढी

उपभो�ा 3 27 33 22 2 0

ठे�का 4 26 50 7 9 1

ज�मा 7 53 83 29 11 1

५ आ�त�रक िनय��ण

५.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
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दे�खएका अ�य �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�मा 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार
गरेको पाईएन ।
िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई् िवतरणमु�ख रहेको पाईयो।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली२०५३को िनयम ६ क अनुसार 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� िदइएको।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत
लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको 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 ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठनगरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने
गरी दता� गरेको पाइएन
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरीसरोकारवाला सिहतको
साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
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 ।

सवा�र लग बुक बेगर तथा मम�त अिभलेख खाता नराखी ई�धन मम�त खच�मा आव�यकता पिहचान बेगर अ�वभािवक बढी खच� लेखेको पाईयो ।
पा�लका आफैले संचालन गरेका आयोजन काय��म मा अनुगमन गरेको भनी पदा�धकारी कम�चारीह� लाई अनुगमन भता िदएको पाईयो ।अनुगमनको एिककृत अिभलेख राखेको
पाईएन ।
�योजन नखुलाई टु�ा िवलका आधारमा िबिवध खच� अ�तग�त खाना तथा खाजाको िबल भु�ानी गरेको पाईयो ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत
भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा
बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी
अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत �णाली
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�यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा लेखापरी�णमा पाईयो ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

५.३ �मण खच� : लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको
काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्.

अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।·
िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।·
�मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।

अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले
तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृतगन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

५.४ �मण �मण खच� िनयमावली २०६५ अनुसार �मण स�ब��ध काय�को तोिकएबमो�जम अिभलेख रा�नु पन�मा पा�लकाले �मण तथा अनुगमन खच� ले�दा म. ले. प. फाराम ९०७
बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको तथा म. ले. प. फाराम
९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन �लने गरेको पाईएन । य�तो काय�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

५.५ बे�जु लगतः आ�थ�क काय�िवधी तथा िवितय उ�रदायी�व ऐन िनयमावली अनुसार के���य िनकायह�ह�ले बािष�क �ितवेदन आ�थ�क कारोवारको संि�� बािष�क �ितवेदन
बे�जुको अ�याव�धक लगत तयार गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन म.

ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा
अिभलेख लगायतका ती म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक राखेको पाईएन । तोिकए बमो�जमका फारम राखी बे�जु अव�थाको अ�याव�धक अिभलेख रा�नु पद�छ ।

६ स�पती

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

मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र
िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।
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६.२ स�प�� ह�ता�तरण :�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त
िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको,क��यटुर, �यापटप, ि��टर,

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

६.३ सरकारी साव�जिनक ज�गाको संर�ण: काया�लयले सरकारी तथा सरकारी एैलानी ज�गाको संर�ण गरेको ह�नु पद�छ । नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ� रहेको एैलानी–पत� ज�गाको
अिभलेख तयार गरेको छैन । अतः आ�नो �े� िभ� रहेको एैलानी–पत� साव�जिनक ज�गाको संर�ण तथा �वध�न गन� काय� तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ।

७ बजेट काय��म

७.१ ल�य �गित : काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, तथा के���य �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ
�ज�मेवार बनाउनु पद�छ .।पा�लकाले तयार गरेको बािष�क �गित अिभलेख अनुसार िन�नानुसार �गित भएको दे�ख�छ । तोिकएको ढाँचामा चौमा�सक तथा बािष�क �ितवदेन तयार
गनु� पद�छ ।।

काय��म/योजना सं�या वािष�क �गित ��थती

शू�य �गित २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

उपभो�ा सिमित 0 0 0 80

कोटेशन 0 0 0 17

िशलब�दी 0 0 0 5

ठे�का 0 0 3 3

७.२ अवकाश 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 भएकोमा पा�लकाले अवकाश कोष �थापना गरेको छैन । कानुन
बमो�जम अवकाश कोष �थापना गनु� पद�छ ।।

७.३ िव�ीय िववरण
·�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन
गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट
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�वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । ।

७.४ संिचत कोषमा �थाना�तरण �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 �थाना�तरण गनु�पन�मा पा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ को अ��यमा बाँक� रहेका देहायबमो�जम �थाना�तरण गरेको छ ।।

िववरण शु� मौ�दात �ाि� खच� वा िफता� �े�ता अनुसार अ��तम
मौ�दात

ब�क अनुसार अ��तम
मौ�दात

फरक

�थानीय तह संिचत कोष खाता 130,010,304. 473,704,318.63 513,750,958.22 89,963,664.70 89,963,664.70

चालु खच� खाता जोर वष� - 339,245,756.33 280,863,711.22 58,382,045.11 58,382,045.11 -

पँुजीगत खच� खाता जोर वष� - 250,671,310.00 240,084,618.00 10,586,692.00 10,586,692.00 -

�थानीय तह धरौटी खाता 2,600,467.45 14,616,837.56 3,278,802.00 13,938,503.01 13,938,503.01 -

�थानीय तह �कोप �यव�थापन
कोष खाता

- 4,710,000.00 1,297,897.00 3,412,103.00 3,412,103.00 -

िविवध खच� खाता - - - - - -

कम�चारी क�याण कोष खाता - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 -

मम�त संभार कोष खाता - 6,500,000.00 6,488,421.00 11,579.00 307,849.00 (296,270.00)

1,090,448,222.52 1,045,764,407.44 177,294,586.82 177,590,856.82 (296,270.00)

७.५ बजेट तथा 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� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।यस �थानीय तहमा उपा�य��ी भुमीसरा �धतालले िमित
२०७७।३।१० गते � ६९ करोड ३६ लाख ०४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।०३।३०मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।
४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी
िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७.६ अब�डा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन�मा अब�डा अ�य�कोषमा � १ करोड मम�तकोष � ३५ लाख र अ�य दािय�व � ३
करोड समेत � ४ करोड ३५ काय��ममा बाँडफाँड नग�रएको बजेट �यव�था गरेको पाईयो । बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी बजेट तजु�मा गनु� पद�छ ।
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७.७ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण
तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएता
पिन सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत
बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै
तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको
पाईएन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको
�यान जानुपद�छ ।

७.८ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा
काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत
नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

७.९ �थानीय त�या� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख
तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गन� �यब�था गरेको छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र
सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको
संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�
पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

७.१० �गती िववरण काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �तर तथा के���य �तरका योजनाको
िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको छैन । पा�लकाले काय�स�पादन ��थतीको चौमा�सक र बािष�क �गती िवबरण तयार गनु� पद�छ ।

८ कोिभड-१९ रोकथाम तथा �यव�थापन तफ� -

८.१ जो�खम आकलन र पूव� तयारी तथा जनशि� �यव�थापन पा�लकाले कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��णका लािग ६ शैँयाको कोिभड-१९ िवशेष अ�पताल �ा.िव. जन
चाहाना तथा खु्ला कारागारमा �थापनन गरेको �थयो । अ�पतालमा २ जना �टाफ नस� तथा २ जना पारामेिड�सको �यव�था गरेको �थयो । काया�लयले भाडामा ए�वुले�सको
�यव�था गरेको �थयो । अ�पतालमा आईसोलेसन बेड, अ��सजन �ला�ट, अ��सजन �स�ल�डर, िपिपई लगायत �वा��य सुर�ा साम�ीको �यव�था गरेको छ । कोिभड १९ का
िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को अनुसार पा�लकालले जो�खम िवमा गरेको छ ।
पा�लकले कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को सुिवधा स�व��ध माग�दश�न, २०७७ वमोजम कोरोना भाइरस
(िकोभड – १९) को संमणको उपचारमा संल जनिशको १०० �ितशत जोखम भ�ा कायालयले उपलध गराएको छ ।
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८.२ िनद�िशका र हे�थ �ोटोकल िनमा�ण र काया��वयनः काया�लयले कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार गनु� पन�मा गरेको छैन । तीन तहका सरकारका
िनकायह�मा िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गनु�पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन । िनद�िशकामा भएको �यव�था पालना गनु�पछ�  ।

८.३ पीसीआर �योगशाला संचालन र अनुगमन स�ब�धी �यव�था २०७७ �ावण दे�ख २०७८ असार मसा�त स�ममा पा�लकाले िप.सी.आर परी�ण को लािग नमूना �वाब संकलनका
लािग अ�य �वा��य सं�थामा काय�रत जनशि� माफ� त ज�मा ११०७ जनाको नमूना संकलन गरेकोमा १३१ जना पोजेिटभ केश दे�खएको �थयो । पा�लकाले आ�नो �योगशाला
�थापना गरेको छैन ।

८.४ औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद तथा अनुदान �ाि�को ��थित - औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद गदा� काया�लयले आव�यकता पिहचान गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले आव�यक  औष�ध िशल कोटेशन माफ� त गरेको छ । ख�रद भएको सामानह� दा�खला गरेर िवतरण गरेको छ । औष�ध र क�ट उपकरण आपूित�को लािग स�झौता गरी
भू�ानी गरेको छ तर ढुवािन भाडाको दर फरक फरक राखेको छ । महामारी रोकथामको लािग िविभ� �ोतबाट �ा� �वा��य साम�ीको अिभलेख पा�लकाले राखेको छैन ।

८.५ �वारे�टीन र आईसोलेसन �यव�थापन पा�लकाले यस आ.व. मा कोरोना पोजेिटभ दे�खएका तथा �समा नाका बाट आएका जनतालाई रा�नका लािग िविभ� १२ वटा िव�ालयमा
�वारे�टीन से�टर तथा १ आईसोलेसन �थापना गरेको �थयो । आईसोलेसन से�टरमा १३ जना तथा �वारे�टीन से�टरमा ३९९ जना रहेका �थए । �वारे�टीन तथा आईसोलेशन
मापद�डको पालना केही भएतापिन बजेट अभावको कारणले पूण� �पमा मापद�डको पालना ह�न नसकेको काया�लयले जनाएको छ ।

८.६ िविभ� राहत स�ब�धी काय�को - पा�लकाले यस आ.व.मा राहात िवतरण गरेको छैन । नगद राहात िवतरण गरेको छैन । राहात िवतरण नगरेको ह�नाले राहत पाउनेको अिभलेख र सं�या
अ�याव�धक नगरेको पा�लकाले जनाएको छ । 

८.७ खोप �ाि� र िवतरणको अव�था पा�लकाले खोप खरीद गरेको छैन । नेपाल सरकार बाट िविभ� चरणमा ३३०३ डोज खोप अनुदान �ा� गरकोमा सबै िवतरण गरेको छ ।
पा�लकाले खोप भ�डारणका लािग छु�ै के��को िनमा�ण तथा स�ालन गरेको छैन ।

८.८ सम�वय र सहकाय� स�ब�धी काय�को मू�यांकन कोिभड िनय��ण र �यव�थापनमा संघीय िनकाय, �देश सरकार अ�तग�तका िनकाय एवं �थानीय तहह�सँगको सम�वय र
सहकाय�को गरेको पाईएन ।अ�तर िनकायबीच सुचना आदन �दान भएको दे�खएन । संघ �देश र �थािनय तह बीच काय�िबबरण �प�ता दे�खएन साथै �ज�मेबारीमा दोहोरोपना
समेत भएकोले सम�वय तथा सहकाय�मा पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

८.९ आ�थ�क िववरण - कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� रकम र खच� स�ब�धी िबबरण पा�लकाले तयार गरेको छैन । बैैक नगिद िकतावमा
�.२४५४०६८।-खच� भएको दे�ख�छ । आय तथा �यय खुलने गरी पा�लकाले िववरण बनाउनु पद�छ ।

९ �े�गत बजेट खच� 
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�े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७७८ 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 26605000 10964824 2.8

२ पूवा�धार िवकास 268368034 158713519 40.8

३ सामा�जक िवकास 188240766 98999390 25.4

४ बातावरण तथा िवकास 0 0 0.0

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 5138000 3843543 1.0

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 145406241 116738997 30.0

633758041.4 389260273.5

उपरो� िववरण अनुसार खच� म�ये .पुवा�धार िवकास र �शासिनक काय� सबैभ�दा बढी �मश ४० र ३०   �ितशत रसेवा �वाह र सुशासन मा सबै भ�दा घटीमा १ �ितशत रहेको छ ।बातावरण तथा िवकास मा पा�लकाले
वजेट िबिनयोजन गरेको पाईएन । सम� �े�मा समे�ने गरी आव�यकता अनुसार बजेट िबिनयोजन खच� गनु� पद�छ ।

१० �थानीय कानुन

१०.१ कानून र स�ालन ��थित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ६ वटा ऐन,१ वटा िनयमावली,५ काय�िव�ध िनद�िशका लगायत १२ वटा कानुन िनमा�ण गरी
काया��यनमा �याएको छ । काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा
�याउनु पद�छ ।

१०.२ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� २३ र यो बष� थप भएको २९ गरी कुल ५२ िववाद दता� भएकोमा ४२ वटा मा� फ��यौट भई १०बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

११ उपभो�ा �यव�थापन

११.१ जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
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�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� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

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

१४।७७।७।१७ िव�ुितकरण उ स १ िब�ुितकरण ३८२४५८

१४६। मुलवाटो स�म बाटो िन उ स िप �स �स ११०९९११

१९५ ह�रहरपुर कभ��ट उ स कभ��ट ६७३६८३

२४२ ओम �कास घर वाटो उ स िप �स �स ५८१९८९

११.२ हेभी इ��वपमे�टको �योग — 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 छन :

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

२४२ ओम�कास घर वाट िन उ स िप �स �स ५८१९८९ िम�चर मेिशन १५००००

३१५ माटो पटान उ स बाटो ५८१४५५ जे �स िभ १२००००

३१२ लोिनयाको घर स�म बाटो मम�त उ स बाटो ७७६५२५ जे �स िव १३५०००

िशवपुरी गाँउ बाटो मम�त उ स ना�ल वाटो मम�त ७५५३६० जे �स िव ३५५०००

११.३ अधुरा आयोजना – आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित
कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही
समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहवाट �ा� िववरण अनुसार यो वष� � ३२०७२ हजारका ७८ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस
�कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

११.४ 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�
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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 ३ �ितशत का दरले िबलबाट य�तो रकम
क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत क�ी गरेको भएपनी रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने
गरेको छैन ।कुल क��टजे�सी खच�को अिभलेख समेत राखेको पाईएन । जसले गदा� अना�य�यक खच� ह�ने जो�खम रहेकोले पा�लकाले खाता खडा गरी क��टजे��स खच� अिभलेख
रा�नु पद�छ ।

११.५ साव�जिनक परी�ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

१२ 35 २०७७-७-५ गत आ�थ�क बष�को भू�ानी 
गत आ�थ�क बष�को भू�ानी- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को दफा ३९ (१३) मा भू�ानी िदन बाँक�को िववरण म.ले.प फा.न.२२१ �मािणत गरी राखेर मा� आगामी आ�थ�क वष�मा भू�ानी
िदनुपन� �यव�था भएकोमा कायालयले गत बषको पदा�धकारी सुिवधा भिन िविभ� ७ जना पदा�धकारीलाई � ६८४०००।- भू�ानी भएकोले िनयमानुसार नभएको �.

६८४,०००

१३ वठैक भ�ा लगायतका

१३.१ ६५३ २०७८-३-२५ अित�र� समय भ�ा -
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन,�यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको
प�र�छेद७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृतगराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम
�ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क
�ययभार ब�न गएको छ । कानुनमा भएको �यव�था पालना गनु�पद�छ ।

१३.२ ६०१ २०७८-३-१४ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन,�यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको
प�र�छेद७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृतगराई खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम
�ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� िन�नानुसार संचार खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार
ब�न गएको �.

८४,०००
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�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१३.२.१ बस बहादरु राना २४,०००

१३.२.२ मितन अहमद अ�सारी १२,०००

१३.२.३ �ितभा वली ख�का १२,०००

१३.२.४ िनसार अहमद द�ज� १२,०००

१३.२.५ िकशोर थापा १२,०००

१३.२.६ सुरेश वोहोरा १२,०००

१३.३ ६२४ २०७८-३-१८ बैठक भ�ा- अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ बँुदानं. ७.११ मा उि��खत बैठक भ�ाको मापद�ड अनुसार एउटै िनकाय र अ�तग�तका
पदा�धकारी कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�, कानून बमो�जम गठन भएका सिमितका बैठकका लािग मा� भ�ा �दान गन� �यव�था छ ।उ�ेखीत �यव�थाको िवपरीत
काया�लयले काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�को मा� सहभािगतामा िविभ� सिमित तथा उप सिमितको बैठक बसे वापतको खच� लेखेको दे�खयो । य�तै खच� अ�य� पिन
लेखेको ह�नस�ने भएकले काया�लयले एिकन गरी असूल गनु�पद�छ । नमुना छनौटका आधारमा देहाय बमो�जमको खच� भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असूल गनु�पन� �.

८९,२५०
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�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१३.३.१ सुरेश वोहोरा ८५०

१३.३.२ अ�जु लामा ८५०

१३.३.३ कुमार �साद उपा�याय ८५०

१३.३.४ लाल बहादरु राना ८५०

१३.३.५ मितन अहमद अ�सारी ५,९५०

१३.३.६ िकशोर थापा ११,९००

१३.३.७ िनशार अहमद द�ज� २,५५०

१३.३.८ �जेश आले मगर १,७००

१३.३.९ िवकास �ज.�स. ११,०५०

१३.३.१० दल बहादरु राना ३,४००

१३.३.११ �जत वहादरु �े� ५,९५०

१३.३.१२ गोिप च�� चौलागाई ७,६५०

१३.३.१३ िदपक के.सी. ६,८००

१३.३.१४ िदपे�� कुमार पा�डेय ७,६५०

१३.३.१५ राजे�� �साद बाजपेयी ११,९००

१३.३.१६ ई�वर कुमार बम ५,९५०

१३.३.१७ �ितभा वली ८५०

१३.३.१८ मिनज म�डल ८५०

१३.३.१९ क�पना गाहा ८५०

१३.३.२० िदल बहादरु ख�का ८५०
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१४ िश�ा

१४.१ िश�क दरव�दी –पा�लकाले िश�ा िनयमावली अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले �ज�ा िश�ा तथा सम�वय इकाइले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �ा.िव.,

िन.मा.िव.,र मा.िब. का�थायी, अ�थायी र राहात दरव�दी िश�क, िव�ाथ� सं�या र भौितक पूवा�धारलाई यिकन गरी दरव�दी िमलान गरेको दे�खएन । अतः यसरी दरव�दी िमलान
वेगर पा�लकाले गरेको िश�क तलब िनकासा वा�तिवक छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।

१४.२ अनुदानको अनुगमन - काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ ।पा�लकाले पा�पु�तकमा �.२७९९२८२।००
छा�वृ��मा �.२११३४००।०० र िदवाखाजामा � २०३७४६०।०० अनुदान िव�ालयह�मा पठाएको छ । िव�ालयह�ले �ा� गरेको अनुदान रकमको काय� �गित िववरण तथा
लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।अनुदानको अनुगमन र लेखापरी�ण �ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन । तसथ� अनुगमन
�ितवेदन तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको छ।

१४.३ िविभ� पा�पु�तक सोधभना� पा�लकाले िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदको रकम शोधभना� गदा� िव�ालयले ख�रद गरेको पु�तकको सं�या र अ�ययनरत िव�ाथ� सं�यामा जुन
घिट ह��छ सोही सं�याको पु�तकको रकम सोधभना� गरेको ह�नुपद�छ।पा�लकावाट यस वष�पाठयपु�तक वापत ३९ िवधालयलाइ �२७९९२८२।०० िनकासा गरेकोमा ४ वटा
िवधालयवाट सो स�व�धमा कुनै कागजात पेश नभएको र अ�य िवधालयह�मा केही नमुना छनौटको �पमा परी�ण गदा� देहायका िव�ालयह�लाई िदनुपन� भ�दा बढी िनकासा
सोधभना� गरेको दे�खयो।य�तै पा�लका अ�तरगतका अ�य िव�ालयमासमेत बढी िनकासा भएको ह�न स�ने भएकोले काया�लय आफ� ले एिकन ग�र असुल गनु� पद�छ । साथै देहाय
अनुसारका िव�ालयह�बाटउ� रकम असुलग�रनुपन�दे�खएको �

िवधालयको नाम िनकासा रकम िवधालयको िवलमा भएको खच� र पु�तक िवरणको भरपाइ अनुसार विढ िनकासा भइ िवधालय वाट िफता� ह�नु पन�

ने रा मा िव भाटनपुवा� 319709.53 307741.94 11967.59

मा िव िशवपुर 257823 260298.93 2475.93

ने रा �ा िव वढैया 85734.69 83830 1904.69

ने रा �ा िव करमोहना 54163.69 53983 180.69

जनता �ा िव वनकटवा 117879.8 88690 29189.8

ज�मा 835310.71 794543.87 45718.7

४५,७२०
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�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१४.३.१ ने रा मा िव भाटनपुवा� ११,९६८

१४.३.२ मा िव िशवपुर २,४७६

१४.३.३ ने रा �ा िव वढैया १,९०५

१४.३.४ ने रा �ा िव करमोहना १८१

१४.३.५ जनता �ा िव वनकटवा २९,१९०

१४.४ िविभ� छा�ावृ�� िनकासा –आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७को िनयम ३९को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागजात र �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले छा�वृित लािग ३९ वटा िव�ालयलाई �.२११३४००।००स�ब��धत िव�ालयको खातामा ज�मा गरेको छ ।
पा�लकामा रहेको ३९ िवधालय म�ये ३० िवधालयले मा� भरपाइ पेश गरेको र वाक� ९ वाट िवधालयवाटछा�वृ�ी रकम सबै िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश नगरेको
तथा छा�वृितबाट शैि�क ि�याकलापमा परेको �भावको अनुगमनको मू�या�न �ितवेदन �लने नगरेबाट छा�वृ�ीको िवतरण एवं �भावकारीता स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन ।
िन�न िवधालयलाइ वढी िनकासा रकम स�व��धत िवधालय वाट असुल गनु� पन� � 

िव�ालयको नाम िनकाशा रकम छा�ा वृ��मा भएको खच� रकम वढी िनकासा

ने रा मा िव भाटनपवा� 114400 93200 21200

मा िव व�जारेगाँउ 81200 59200 22000

ने रा �ा िव करमोहना 36400 23600 12800

ने रा �ा िव पचपोखरा 36400 32800 3600

ने रा �ा िव विनयागाँउ 49600 48400 1200

पशुपित �ा िव सहादतपुर 36000 35600 400

जनचाहाना �ा िव अमृतपुर 15200 14800 400

मदरसा गौसुलवरा वढैया 32000 25600 6400

ज�मा 401200 333200 68000

६८,०००



https://nams.oag.gov.np21 of 42

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१४.४.१ ने रा मा िव भाटनपवा� २१,२००

१४.४.२ मा िव व�जारेगाँउ २२,०००

१४.४.३ ने रा �ा िव करमोहना १२,८००

१४.४.४ ने रा �ा िव पचपोखरा ३,६००

१४.४.५ ने रा �ा िव विनयागाँउ १,२००

१४.४.६ पशुपित �ा िव सहादतपुर ४००

१४.४.७ जनचाहाना �ा िव अमृतपुर ४००

१४.४.८ मदरसा व गौसुलवरा वढैया ६,४००

१४.५ िविभ� सामुदायीक िव�ालयको गुण�तर-�थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा ११ (ज) अनुसार स�ब��धत �थानीय िनकायले सामुदायीक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर
��थतीको िनयिमत अनुगमन गरी एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के��मा पठाउने र सोको काया��वयन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले आ. व. २०७७।७८ मा िव�ालयह�को शैि�क गुण�तरको अनुगमन गरेको �ितबेदन काया�लयसंग दे�खएन ।गाउँपा�लकाले आ�नो अ�तरगतकािव�ालयह�को
शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

१५ 674 २०७८-३-२९ �माण पेश 

�माण पेश गनु�पन� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीयउ�रदािय�व िनयमावली,2077 को िनयम 39 को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन� िवल,भरपाई,कागजात र �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ।
काया�लयले गाउँ सभाको लािग खरीद भएको िन�नानुसारका सामानह� िवतरण गरेको भरपाई �ेष ्ताको साथमा संल� नभएकोले िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन� �.

�.स. सामानको नाम सामानको परीणाम सामानको मू�य �

१ �याग ५० १६९५००।-

२ रेनकोट १५ ६७८००।-

ज�मा २३७३००।-

२३७,३००

१६ पे�क� �यव�थापन स�व�धमा

१६.१ पे�क�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िनयमावली,2077 को िनयम ४७ (4) अनुसार पे�क� वा �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदन िभ� आफुले स�प� गरेको कामको
स�व�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनको आधारमा पेश फछ�ट गनु�पन� उ�ेख छ ।काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार

८,२९४,१४१
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िन�नानुसारको पेशी फछ�ट गनु�पन� �.
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पे�क� �लनेको िववरण ज�मा �

सं�थागत -

२०७७/०४/०१ �ी आधारभूत िव�ालय व�जारे गाँउ बाके 450,000.00

२०७७/०४/०१ नेपाल िव�तु �ा�धकरण बाँके 250,000.00

२०७७/०४/०१ नेपाल िव�तु �ा�धकरण बाँके 950,177.00

२०७७/०४/०१ नेपाल िव�तु �ा�धकरण बाँके 270,000.00

२०७७/०४/०१ नेपाल िव�तु �ा�धकरण बाँके 498,000.00

२०७७/०४/०१ हरी  ओम टेका�डो ट� े िनगं से�टर जानक� -३ बाँके 110,000.00

२०७७/०४/०१ �ी आधारभूत िव�ालय व�जारे गाँउ बाके 450,000.00

२०७७/०८/११ िवहानी यवुा �लव जानक� गा.पा.- २ बाँके 47,050.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� इ��पुर 75,000.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� खजुराखुद� 75,000.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� गनापुर 57,000.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� बेलभार 57,000.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� बेलहरी 75,000.00

२०७७/०८/१७ �वा��य चाैक� साइगााव 57,000.00

२०७७/१०/२९ िवहानी यवुा �लव जानक� गा.पा.- २ बाँके 700,000.00

२०७८/०३/१३ नेपाल िव�तु �ा�धकरण बाँके 186,186.66

२०७८/०३/२८ अ�ी इ�कप�रेटेड �ा.�ल. 900,000.00

उपभो�ा सिमित

२०७७/०४/०१ अधुरो नाली िनमा�ण उ.स. जानक� गा.पा.-५ बिनयागाँउ / �सताराम 150,000.00

90,000.00
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२०७७/०४/०१ कालीमाइ म��दर बाउ�ड� ी िनमा�ण उपभो�ा सिमित जानक� -३ करमोहना / घन�याम

२०७७/०४/०१ प�क� नाली िनमा�ण उपभाे�ा सिमित जानक� गा.पा. - ६ कपासी बाँके / िदनेश पासी 383,000.00

२०७७/०४/०१ बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित जानक� गा.पा.-४ /इसरार 150,000.00

२०७७/१२/११ िशव म��दर िनमा�ण (मम�त) उपभो�ा सिमित जानक� गा.पा.-१ / जगधर 30,000.00

२०७७/१२/२३ बेलहन मरी थान िनमा�ण उपभो�ा सिमित जानक� - ५ बेलहरी 58,000.00

२०७८/०१/१३ बकसपुरमा खोप के�� िनमा�ण उपभो�ा सिमित जानक� - ५ 120,000.00

२०७८/०२/२४ िशव म��दर छत ढलान उपभो�ा सिमित जानक� गा.पा.- ६ िडठापुर बाँके / बस�त 55,000.00

२०७८/०२/३१ माटो पटान तथा �ाभेल उपभो�ा सिमित जानक� गा.पा.-५ बुढीयागाउँ/अयफु 150,000.00

२०७८/०३/०१ प�क� नाली िनमा�ण उपभो�ा सिमित जानक� -४ सहाद�पुर / जाफर 150,000.00

२०७८/०३/०१ नाली िनमा�ण उपभो�ा सिमित - जानक� -५ 150,000.00

�यि�गत

२०७७/०४/०१ ने� लाल डाग� 100,000.00

२०७७/०४/०१ �मोद कुमार वमा� 70,000.00

२०७७/०४/०१ िदलाराम राना 5,970.00

२०७७/०४/०१ राम कुमार पाठक 500,000.00

२०७७/०४/०१ िवकास �ज.�स. 12,758.00

२०७७/०७/०६ लोक राम सुनार 150,000.00

२०७७/०८/१७ मेघराज बराल 2,000.00

२०७७/०९/१९ िशव ब. थापा �े�ी 10,000.00

२०७७/११/०२ द� �साद अचाय� 50,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 20,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 60,000.00
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२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 10,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 10,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 60,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 25,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 10,000.00

२०७८/०३/०७ िशव ब. थापा �े�ी 5,000.00

२०७८/०१/२१ दल बहादरु राना 500,000.00

ज�मा 8,294,141.66

१६.२ िविभ� मोिवलाईजेशज पे�क� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७७ को िनयम ४७ अनुसार काया�लयले िन�न फम�ह�लाई मोिवलाईजेसन पे�क� िदएकोमा सो पे�क�
िनयम ५२ अनुसार �याद नाघेको छैन । तोिकएको समयमा नै काय�स�प� गरी पे�क� फछ�ट गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।
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पे�क� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम खच� िशष�क �याद ननाघेको � �याद नाघेको �. ज�मा �

िनमा�ण �यवसायी तफ�

२०७७/०४/०१ भैरव-नारायनम् जे.भी. ३११५१ 1,900,000.00 - 1,900,000.00

२०७७/०४/०१ रा�ी गणेश क�सट��सन ३११५९ 824,936.00 - 824,936.00

२०७७/०४/०१ ख�का िनमा�ण सेवा ३११५९ 184,778.00 - 184,778.00

२०७७/१०/१३ रा�ी गणेश क�सट��सन ३११५९ 980,000.00 - 980,000.00

२०७७/१०/१३ शुभ शा�ती िनमा�ण सेवा ३११५९ 500,000.00 - 500,000.00

२०७७/१०/२९ अमर �स�ने जे भी ३११५९ 4,000,000.00 - 4,000,000.00

२०७७/११/०७ थेिगम- �ीकृ�ण - िनशान जे. भी. ३११५९ 3,950,000.00 - 3,950,000.00

२०७७/११/०९ क�पे�वर िनमा�ण सेवा ३११५९ 400,000.00 - 400,000.00

२०७७/१२/१८ थेिगम- �ीकृ�ण - िनशान जे. भी. ३११५९ 4,500,000.00 - 4,500,000.00

२०७८/०३/२० रा�ी गणेश क�सट��सन ३११५९ 216,000.00 - 216,000.00

२०७८/०३/२३ रा�ी गणेश क�सट��सन ३११५९ 216,000.00 - 216,000.00

ज�मा 17,671,714.00 17,671,714.00

१७ ख�रद �यव�थापन

१७.१ िबिभ� टु�ा पारी िनमा�ण– 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 गन� �यव�था छ ।
�य�तै सोभै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नमुना
छनौट ग�र परी�ण ग�रएका िन�न िनमा�णकाया�मा पा�लकाले �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ लागत अनुमानकै हाराहारीमा िन�नानुसार �. ७९८८९१४ को सोझै ख�रद गरेको �

७,९८८,९१४
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कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान भु�ानी रकम

सडक सौय� बित पावर �या�स २००००० १९६८६७

छिवलाल राना वाट गाभ�ल �स�मा�लका िन सेवा ३३०००० ३२६६२२

तलाल जाने वाटो हािद�क क�ट�कसन ४८०८३१ ४७७१११

लग� कुिम� घर वाटो ईकरा क���सन ४८०३२५ ४७६६४४

वडा काया�लय माटो पटान िब�वकमा� क���सन ४७०८०६ ४६६८५४

ल�मण ह�रजन घर वाटो जय भवानी िन से ४७४५५७ ४७१९२३

कामता राढ घर वाटो ितलक िन सेवा ४७४४८५ ४७०६३२

�मु पाईप जडान ईकरा क���सन ९५४१५ ९१३२५

म��स कलवार वाटो सफल िन से २४०२६४ २३५९८०

गु�वा गाँउ वाटो भोटपोखरी िन से २९०६५१ २८३३४९

अिमलानाला �ाभेल फाईज िन सेवा ४७८०४४ ४७६२७४

�ब�तान िनमा�ण फाईज िन सेवा ४८०१४४ ४७६५६६

बािनयागाँउ वाटो भोटपोखरी िन से २८८१३८ २७५४९४

गु�वा गाँउ ईनार ईकरा क���सन ८९९४० ८३२५१

�सताराम गड�रया घर वाटो सफल िन से ४९०८९६ ४७०२४५

अमे�रका खिटक घर िप �स �स िदप�योित क���सन ४८१८९६ ४७७२५७

�ेम लोिनया घर वाटो राज िन सेवा ४८६०९३ ४७९६२२

�याम अिहर घर वाटो कुमार क���सन २५३५६३ २४२६५४

िवहारी अिहर नाला िब�वकमा� क���सन ७५७४६ ७१२१३

गनापुर हे�थ फाईज िन सेवा ४८११३४ ४७१२५२
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िब�ुतलाईन सान� काम राजेश िनमा�ण से २३०५३६ २२९७८६

िब�ुतलाईन सान� काम िब ए िन सेवा २४५००० २४१४४५

िब�ुतलाईन सान� काम िब ए िन सेवा १०५००० १०११७१

िब�ुतलाईन सान� काम महाभारत िन सेवा २१०५३० २०९३७९

िब�ुतलाईन सान� काम आदेश ट� ेड १८८००० १८५९९८

७९८८९१४

१७.२ िवल भरपाई आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को िनयम ३९ अनुसार िवल भरपाई सिहतको �े�ता रा�नु पन�मा पा�लकावाट ख�रद भएका िन�न
सामा�ी जडान भएको �माण पेश नभएकोले िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� �.

गो भौ न स�लायस सामा�ी प�रमाण मु�य

३०७। �स�वावा ट� ेड हे�डप�प ४६ ३९१४०९

३०५ �स�वावा ट� ेड हे�डप�प ३५ ३४२८९५

३।७७।७।१८ रा�ी गणेश क��कन �मु पाईप २८ िम ४२५६००

११५९९०४

१,१५९,९०४

१७.३ गुण�तर परी�ण आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को िनयम ३९ अनुसार िवल भरपाई सिहतको �े�ता रा�नु पन� तथा िनमा�ण �यवसाियह�का
स�झौता अनुसार �ोिभजनल सममा रा�खएका आईटमह�को भु�ानी वा�तिवक काय� स�पादनका आधारमा िवल भरपाई पेश भएको आधारमा भु�ानी ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकावाट िन�न िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण वापत �ोिभजनल सम वाट भु�ानी गदा� बा�तिवक लागत भ�दा बढी भु�ानी िदएको पाईएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�
पन� �

िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी गुण�तर परी�ण गरी पेश गरेको िबल रकम भु�ानी रकम बढी रकम

सुख�त रोड कालोप�े राि� गणेश क��कसन ४२६२ ३४७३२ ३०४२०

बोगिटया गाँउ कालोप�े राि� गणेश क��कसन २१३१ ३४७३२ ३२५००

६२९२०

६२,९२०
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�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१७.३.१ राि� गणेश क��कसन ६२,९२०

१७.४ िविभ� अमानतवाट काय� साव�जिनक ख�रद िनमावली २०६४ को िनयम ९८ अनुसार � १००००० स�मको िनमा�ण काय� अमानत वाट गराउन सिकने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले
एकैकम�चारीवाट तोिकएको �समा भ�दा बढी काय� गराएको एउटै �यि�वाट पटक पटक अमानतवाट काय� गराएको पाईयो । अमानतवाट काय� गराउदा ��वकृत लागत अनुमानकै
दरवाट खच� ह�ने ह�दा �ित�पधा�वाट ह�ने बचत रकम �ययभार पनु�का साथै काय�को गुण�तरमा समेत िव�वत ह�ने दे�खदनै । अत पा�लकाले अित आव�यक अव�था सृजना नभई
�ितसपधा� �सिमत ह�ने गरी एउटै �य��वाट समेत अमानतवाट काय� गराई खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ न िमती वडा न काम भु�ानी पाउने रकम

३५४ कोठरापुर बो�र� राजकुमार धोिव १३३४७१

४ मम�त �ित�ालय िनमा�ण सुरज कुमार चमार ९९६००

५ कपासीगाँउ वाटो सुरज कुमार चमार ३००००

७ कपासीगाँउ वाटो �जेश आले ५२०००

१२ १ �वा�थ चौक� मम�त बनवारी लाल कहार ३९५१०

३८ ६ मम�त संजय कुम� ६०३७२

३६ ६ रो�जन स�म वाटो संजय कुम� ७२९७४

३७ ६ स�यानी टोल वाटो संजय कुम� ९४८७३

५८२८००

५८२,८००

१७.५ परामश� सेवा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४को िनयम १२को ३ र अनुसूची १क बमो�जम परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले
िबिभ� ३२ िक िम सडक सभ� र िडजाईन काय�का लागी � १९५३९५६ को लागत अनुमान तयार गरी एसट� ोट ई��जन�रङ् क�स�ट ए�ड �ा �ल सँग स�झौता गरी � १८८६५३५
भु�ानी भएको छ ।सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन् । क  लेखापरी�णका �ममा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयारीका लागी �लएको आधार पेश भएन
। ख  परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� पा�र�िमक,�मण, वसोवास मालसामान, उपकरण �ितवेदन, छपा◌�इ र सेवा खच�ह� समावेश गन� पाउने र काया�लय
�यव�थापनमा मा�थका खच�ह�को ४ �ितशत भ�दा बिढ राखी लागत अनुमान तयारी र खच� गन� नपाउने �यव�था रहेकोमा सभ�को लागत अनुमानमा स��ड�  ५ �ितशत � ११९१
र िडजाईन ५ �ितशत � ९८४ �ित िकलोिमटर राखी तयार गरेको आधारमा भु�ानी भएको छ ।�ित िक िम ४३४ का दरले बढी राखी स�झौता भएकोले बढी भु�ानी भएको
रकम असुल गनु� पन� � १३९१३ ग  स�झौता मा संल� काय��े�गत शत� अनुसार स�झौता िमित २०७६।११।२४ दे�ख ४५ िदनमा ड� ा�ट �ितवेदन र ५ िदन पछी अथा�त
२०७७।१।१४ मा अ��तम �ितवेदन बुझाउनु पन�मा २०७७।४।२०मा मा� �ितवेदन दा�खला भएकोले काय��े�गत शत� भ�दा ९६ िदन िढलो �ितवेदन बुझाएकोले पुव�िनधा��रत
�ितपुित� असुल गनु� पन� � ८०१३६

९४,०४९
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१७.६ साना िकसान औजार उपकरण काय��म अ�तरगत तरकारीवाली पकेट िवकास संचालक सिमतीलाई काय�योजना अनुसार ५० �ितशत अनुदान वापत � ९४५७५७ भु�ानी
भएकोमा स�झौता अनुसार यनुाईटेड मोटस� वाट ख�रद भएका � १०२००० मु�यका १४ थान हाते �ा�ट� रह� लि�त िकसानलाई िवतरण गरेको छैन । उ� सामा�ी सं�था
माफ� त लि�त िकसानलाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु� पन� � ५१०००० क सं�थाको काय�योजना अनुसार काय� अ��तम �ितवेदन पेश गनु� पन�मा सो नगरी उ� काय� वापत �
१०००० भु�ानी भएकोले �ितवेदन पेश गनु� पन� अ�यथा असुल गनु� पन� � १००००

५२०,०००

१८ साव�जिनक ख�रद

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

१८.२ परामश� सेवा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको
लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोभैm ख�रद गरी
�. ३९११६४३ खच� लेखेको छन । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन
गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित��धाको मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

१८.३ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र
वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन�
िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क � 182852936 पँूजीगत
खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय�
गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१८.४ लागत सहभािगता — पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता
तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन�
गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

१८.५ सवारीसाधन ख�रद – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट
मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को
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ि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 १ थान दईु पांग्ेर सवा�र साधन ख�रदमा �२११००० बजेटबाट खच� गरेको छ ।

१९ उपभो�ा सव क��ा�ट 

�यवसायीबाट काय� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाहीले आफुले गन� गरी स�झौता भएको काय� िनमा�ण �यवसायी मा� गराउने नपाईने �यव�था रहेको
छ । िनयमिवत�रत गरेको पाईएमा साव�जिनक िनकायले उ.स. संगको स�झौता र� गरी �य�तो सिमितलाई भिव�यमा कुनै िक�समको काम गन� निदने अिभलेख राखी िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूिचमा रा�न साव�जिनक
ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले भौ.नं.30 मा माटो पटान तथा �ाभेल िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �ज�मा िदइएको िनमा�ण काय� सिमितले आफैले स�प� नगरी िप.एस.िनमा�ण सेवाबाट
िनमा�ण काय� गराएको दे�खएको अिनयिमत खच� �

१३५,६००

२० िविवध ख�रद

२०.१ मम�त स�भार खच�ः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली को िनयम 96 को उपिनयम 1 बमो�जम साव�जिनक िनकायमा रहेका कुनै माल समान मम�त स�भार गनु� पन� भए सो को �ल�खत
जानकारी �य�तो मालसामानको उपयोग कता�ले सो िनकायको �मुख लाइ िदनु पन� र �यसरी जानकारी �ा� भएपिछ िनजले िनयम 13 को उपिनयम 5 बमो�जम लागत अनुमान
तयार गरी �वीकृती गरेर मा� मम�त स�भार गराउनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले सो िनयमावलीमा �यव�था िवप�रत सोझै मम�त स�भार गरी भु�ानी िदइएको दे�खयो । िनयमाव�लमा
भएको �यव�था अनुसार मा� मम�त स�भार गराउनु पद�छ ।

२०.२ �माण पेश नभएको -आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम पु�ी गन�
िबल,भरपाई,�माण रकागजातको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले बष�मा ख�रद भएका िन�न सामा�ी �ज�सी दा�खला नभएको योजनमा जडान समेत नभएकोले
योजनामा जडान भएको नािपिकताव �ािव�धक िवल वा �ज��समा मौ�जात रहेको �माण पेश गनु� पन� �

भौ.न. ख�रद सामा�ी स�लाय�स भु�ानी रकम

305 धारा ३५ सेट �स�बाबा हाड�वयेर �ा.�ल. 342898

306 धारा ४६ सेट �स�बाबा ट� ेड ए�ड स�लायस� 391409

ज�मा 734307

७३४,३०७

२०.३ िबिभ� गाडी भाडा- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो रकम पु�ी गन�
िबल,भरपाई,�माण रकागजातको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले स�झौता र िबलको आधारमा िन�न बमो�जम गाडी भाडा भु�ानी गरेकोमा उ� सवारी कुन
�योजनमा के कती िदन पा�लकाले �योग गरेको अव�ध खु�ने लगबुक नराखेको भु�ानी िनवेदनमा समेत नखुलाएकोले भु�ानी िददा आव�यक कागजात सिहत आव�यकताका
आधारमामा सवारी भाडा �लने काय� गनु� पद�छ ।
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भौ.न. भु�ानी �लने रकम �

581 रा�जव कुमार गु�ा 6700

250 जय बागे�वरी �रजव� सेवा 53110

358 िव�म गु�ङ 5153

349 िदपक अ�धकारी 21500

86463

२०.४ िबिभ� काय�स�पादन जमानतः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० तथा िनमा�ण �यवसायीह� सँगको स�झौताको शत� अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अवधी
�ुिट स�याउने अव�ध भ�दा १मिहना बढी ह�नु पन� �यव�था छ ।तर काया�लयले देहायबमो�जमको िनमा�ण काय� गन� िनमाण� �यावसायी संग स�झौता गदा� पेश गरेको काय� स�पादन
जमानतको अव�ध िनयमावली मा तोिकएको भ�दा कम अव�ध को भएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम �ुिट स�याउने अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�ध भएको काय�
स�पादन जमानत �लई स�झौता गनु� पद�छ । घटी अवधीको काय�स�पादन जमानतको अवधी थप गरेको �माण पेश गनु� पन� �

भौ.न. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम काय�समप� ह�ने िमित काय�स�पादन मा�य अव�ध ह�नु पन� अव�ध घटी अवधी रकम �

149 गनापुर ब�थ�ङ् से�टर क�पे�वर िनमाण� सेवा 5/26/2077 5/15/2078 6/26/2078 १ मिहना ९ िदन 341300

150 भाटनपुर �कुल क�पे�वर िनमाण� सेवा 12/1/2077 5/26/2078 1/2/2079 ६ मिहना 986500

९८६,५००

२०.५ स��ेर ख�रदः- नेपाल सरकारको सुचना �यव�थापन �णाली(�यव�थापन तथा सं�ालन) िनद�िशका २०७१ को बंुदा नं.४.१ मा कुनैपिन सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुितय
मा�यमबाट सं�ालन गन�का लागी �योग गन� सुचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �णाली स�व�धी कागजात तयार गरी तोिकए बमो�जम मापद�ड अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन�
सुचना �िव�ध िवभागबाट ��वकृत गराउनुपन� �यव�था रहेको छ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार साव�जिनक ख�रद काय� अ�ध तोक�ए बमो�जम लागत अनुमान
तयार गरी �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस बष� िन�न स�टेवर �णाली ख�रद गरी भु�ानी गदा� �णाली ख�रद लागत अनुमान तयार नगरी
ख�रद गरेको पाईयो । साथै उ� स�टवेयरको सुर�ा �याकअफ �स�टम नखुलेको उ�पादन सोस� कोड �ा� नगरेको �णालीगत �मताको जाँच परी�ण ग�रएको नपाईएकोले लागत
अनुमान तथा �णालीको जाँच परी�ण भएको �माण पेश गनु� पन� �

१,४९८,१४९
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भौ.नं. �णालीको नाम स�लाय�स खच� रकम �

१८/४९८ राज�व स��र रारा ईनोभेसन �ा.ली ४९४९४०

४५ चलानी स��र ए�फा�सस टेक फाउ�डेसन �ा.ली २२६०००

८६ तलबी पेरोलको स��र ए�फा�सस टेक फाउ�डेसन �ा.ली ४९७२००

628 योजना स�टवर वेब हाउस नेपाल 280000

ज�मा १४९८१४०

२१ शशत� चालु 

अनुगमन भ�ा–(शशत� चालु) लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा
बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने उ�ेख �यव�था गरेको छैन् । नमूना छनौटको �पमा �लएको काय��मा पा�लकाले अनुगमन गरेको भनी �ित�य�� �
१०००। का दरले देहाय अनुसार पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई गो भौ न ८१।०७७।१२।१८ मा पा�लका �तरीय ता�लमको र गो भौ न ३३।०७८।३।२७ मा आ इ सी टी ता�लमको अनुगमन भनी भ�ा भु�ािन गरेकोमा
पा�लकाले ऐन िवपरीत अनुगमन भ�ा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले कर क�ी पिछको रकम असुल गनु� पन�

पदा�धकारी तथा कम�चारीको नाम कर कि� प�चात रकम भु�ािन

अ�य� राम िनवास यादव २५५०

उपा�य� भुिमसरा �धताल २५५०

� � अ वस वहादरु राना ३४००

मितन अहमत अ�सारी ३४००

िटकाराम सुनार ४२५०

�जत वहादरु राना ८५०

िकशोर थापा १७००

पदम वहादरु �धताल ८५०

िदपक के �स ८५०

िदपे�� पा�डे ८५०

२१,२५०

258
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२२ २०७८-३-२७ शशत� चालु 

२५८-077/3/२७ सेिनटरी �याड : सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िनशु�क उपल�ध गराउन िशलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट
छनौट गरी ि�डम सेनेटरी इ�ड��ज लाई �ित पकेट �.४२।३४ का दरले १०८०० �याकेटको �. ४३४४९९ (मूअकर समेत) भु�ानी ग�रएको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन
क) नगरपा�लकाले उ� सेिनटरी �याड िविभ� सामुदाियकिव�ालयलाइ िमित २०७७।६।२७ मा १०३४० �याकेट िवतरण गरेको देखी�छ ।िवतरण गन� वाक� ४६० �याकेट � १९४७६।४ को िवतरण भरपाइको �माण पेश
गनु�पन� � १९४७६।४०
ख.सेनेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ दफा ५ वमो�जम उपल�ध सेिनटरी �याडकोअिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखी िवधालयले छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी अिभलेख
अधाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी काय��मको काया��वयनको �गित िववरण म��ालयले तोकेकोढाँचामा चौमा�सक �पमा िवधालयले �थािनय तहमा र �थािनय तहले �देश सामा�जक िवकास म��ालयमा
पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा लेखापरी�णको �ममा यस सव�धमा कुनै �गित िववरण �ा� नभएको नभएको ह�दा यस तफ�  काया�लयले �यान िदनु पन� दे�ख�छ । काया�लयले वष�भरी िव�ाथ�लाई सेवा िदन ख�रद गन� �याड
आ�थ�क वष�को अ�तमा अथा�त आषाढ३१ मा ख�रद गरेकोले लि�त उ�े�य पूरा ह�ने दे�खएन ।

१९,४७६.४

२३ िविभ� िश�ा 
िश�क दरव�दी –पा�लकाले िश�ा िनयमावली अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले �ज�ा िश�ा तथा सम�वय इकाइले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �ा.िव., िन.मा.िव.,र मा.िब. का�थायी, अ�थायी र
राहात दरव�दी िश�क, िव�ाथ� सं�या र भौितक पूवा�धारलाई यिकन गरी दरव�दी िमलान गरेको दे�खएन । अतः यसरी दरव�दी िमलान वेगर पा�लकाले गरेको िश�क तलब िनकासा वा�तिवक छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।

२४ सामा�जक सुर�ा

२४.१ लाभ�ाही प�रचयप� अिभलेखः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १० र ११ अनुसार �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत मुल
अिभलेख अ�ािव�धक ग�र वडा काया�लय अनुसार तयार गन� र के���य प�� जकरणिवभागले स� चालनमा �याएको �यव�थापन सुचना �णाली एम आ एस मा �िव� ग�र �णालीबाट
�ा� त भए बमो�जमको प�रचय प� लाभ�ाहीले भ�ा पाउन सु� गन� चौमा�सक भ�दा अिघ�ो चौमा�सक स�ममा उपल�ध गराइस�नु पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले िनद�िशका
अनुसार मुल अिभलेख प�रचयप� तथा एम आ एस �िव�ी गरेको भएतापिन सो को अधाव�धक अिभलेख तयार गरेको नदेखीएको साथै िन��कय रहेका लाभ�ाहीह�को वकै खाता
समेतको अनुगमन िनद�िशका अनुसार ग�रनु पद�छ।

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

२५ �मण खच�

२५.१ गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा
िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
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२५.२ राज�व दा�खला : आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा
गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५
िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई
कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ६ वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम �
8170686 ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी,
ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान
िदनुपद�छ ।

२५.३ �धानम��ी रोजगार काय��म – �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको
जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा
२(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार
काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन/बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई �थिमिककरण गरेको छैन ।
कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी योजनाको छनौट अगाव ै औजार ख�रद भएको, ख�रद भएको
औजारह�को �ज�सी दा�खला नभएको, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक
काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस
काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� १०२ जनालाई रोजगारी
उपल�ध गराई �६३४६८६ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त
वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

२५.४ �मण खच� : लु�बीनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको
काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् . • अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग
भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको । • िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा�
ह�न नसकेको । • �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको । • कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग
अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको । • �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी
भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना
दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ
।

२६ िविवध

२६.१ 550 २०७८-३-४ नमुना कृिष खेित काय��म- �यवसाियक तरकारी खेित गन� कृषकलाई �ो�साहन �व�प अनुदान रकम िदने काय��म अ�तरगत पा�लकाले वडा न.५ ब�ने राम सोहन यादवलाई
�.७००००।- भू�ानी भएको छ । यस स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

७०,०००
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(क) स�झौताको शत� न. ८ मा उ�ेख भए अनुसार अ��तम िक�ता माग गनु� भ�दा पिहले साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�मा साव�जिनक सुनुवाई नगरी भू�ानी गरेको पाईयो । स�झौतामा
उ�ेख भएको शत�को पालना गनु�पद�छ ।
(ख) स�झौताको शत� न. ९ मा उ�ेख भए अनुसार पा�लकाले अनुगमन तथा िनरी�ण गन� भिन उ�ेख भएता पिन अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको छैन । अनुगमन गरी �ितवेदनको
�माण पेश गनु�पन� �.

२६.२ िविभ� आ�तरीक आय तफ�  पा�लकाले आ�तरीक आय स  कलनको लािग स�टवयेर खरीद गरी ��येक वडामा �योगमा �याएको छ । स�वेयरमा दे�खएको ��येक वडा अनुसारको राज�व
गाउँपा�लकाको संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ । ल ेखापरी�णको �ममा आ.व.२०७८।७८ को ��येक वडाले उठाएको राज�वको वािष�क िववरण स�टवेयरमा हेदा� वडाले
दा�खला गरेको रकम िन�नानुसार फरक भएको दे�खएको छ । पा�लकाले संिचत कोषमा दा�खला गरेको िववरण र स�टवयेर बाट �ा� भएको रकम िन�नानुसार फरक दे�खएकोले
कम दा�खला भएको रकम एिकन गनु�पन� �

वडा न. वडा सिचवको नाम स�टवेयरमा भएको िववरण दा�खला रकम फरक रकम

१ ई�वर कुमार वम 372410.04 276460.18 95949.86

२ किवता रे�मी 408630.76 369137.59 39493.17

३ लाल वहादरु राना 999741.16 973921.33 25819.83

४ िशव बहादरु थापा 1238796.65 1187064.47 51732.18

५ अ�जु लामा 566827.36 509874.79 56952.57

६ िशव बहादरु थापा 2447692.91 2413194.72 34498.18

ज�मा 6034098.88 5729653.08 304445.79

३०४,४४५.७९

२६.३ 480 २०७८-२-१० �माण पेश गनु�पन�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,2077 को िनयम 39 को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन�
िवल,भरपाई,कागजात र �माण संल� गनु�पन� उ�ेख छ।काया�लयले िनयमावलीमा भएको िनयम िवपरीत पा�लकाले आय� सेवा समाजलाई खाना ना�ताको लािग �.१०००००।-
भू�ानी गरेकोमा �े�ताको साथमा िवल तथा भरपाई सं�ऊ्� नभएकाले खच�को �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

१००,०००

२७ गैर सरकारी सं�था माफ� त काय� 
गैर सरकारी सं�थाबाट काय� – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा भएको �यव�था बमो�जम जनचेतना स�ब�धी ता�लम,अिभमु�खकरण,सवलीकरण मुल �वािहकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�था बाट गराउन
स�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ मा �य�तो काय� १० लाख �पैया स�मको ह�नुपन� र उ� सं�था कानूनवमो�जम दता� भै स�ब��धत साव�जिनक िनकायको मौजुदा सुिचमा समावेश
भै िनयमानुसार छनौट ह�नुपन� �यव�था छ ।
पालीकाले यसवष� बातावरण तथा �ामीण िवकास के�� लाई नागरीक सहायता क�ा (Help Desk)संचालनका लािग काय� पा�लकाको िनणा�एनुसार स�झौता भई �.१४०००००। भु�ानी िदएको छ । काया�लयमा आउने
सेवा�ािहलाई सम�वय र सहजीकरण गन� काय� काया�लयको िनयिमत जनशि�बाट स�पादन ह�नुपन�मा यस �कृतीको काय� गैरसरकारी सं�था माफ� त गराईनु उिचत नदे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

१,४००,०००
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२८ 33 २०७७-७-४ �मण खच� दोहोरो भु�ानी 
�मण खच�- �मण खच� िनयमाव�ल,२०६४ को िनयम ७ मा सरकारी कामको �सल�सलामा मुलुकिभ� आ�नो काया�लय भ�दा बािहर �मणमा वा काजमा खिटएका कम�चारीले अनुसूिच-२ मा भएको दरमा दिैनक �मण भ�ा
पाउने र अ�य कुनै खच� नपाउने �यव�था छ । शाखा अ�धकृत वस वहादरु रानाले िविभ� समयमा काजमा जाँदा िनयमानुसार पाउने दिैनक �मण भ�ाका साथै िविभ� होटेलमा वसेको तथा खाना वापतको खच� समेत भू�ानी
भएको पाईयो । यसरी िनयमानुसार भ�दा वढी होटेल बास खच� भू�ानी भएको रकम �.३२३३६।- असुल उपर गनु�पन� �.

३२,३३६

२९ नन् फाईलर

२९.१ 86 २०७७-७-२६ नन् फाईलर- 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 तलिव पे रोल निवकरण तथा �ािव�धक सहयोग वापतको लािग ए�फा�सस् �ा.ली. लाई �.

४९७२००।- भु�ानी िदएकोमा �याट �.२८६००।- लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । �यसकारण ए�फा�सस् �ा.ली.कर
दता� न. ६०३५५०५६० को िवजक न.0४ बाट भू�ानी भएको रकमको कर समायोजन �माप� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

२८,६००

२९.२ 18 २०७७-७-१ नन् फाईलर- 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 राज�व स�टवेयर निवकरण तथा �ािव�धक सहयोग वापतको लािग रारा ई�ोभेसन �ा.ली.
लाई �. 395952।- भु�ानी िदएकोमा �याट �.45552।- लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । �यसकारण रारा ई�ोभेसन
�ा.ली.कर दता� न. 606663953 को िवजक न.02 बाट भू�ानी भएको रकमको कर समायोजन �माप� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

४५,५५२

३० १९३ २०७७-९-१७ न�स भ�दा वढी भू�ानी 
क) न�स भ�दा बढी भू�ानी- लु��विन �देशको साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�व�धी िनद�िशका,२०७५ को ४ सव ै�कारका ता�लम गो�ी सेिमनार र काय�शाला समव�धी खच�को मापद�डको
�स.न.३ मा स�व��धत काया�लयको �िश�क रहेकोमा क�ा वापतको भ�ा भू�ानी नह�ने र काय�प� वापत �ित क�ा �.७०० का दरले भू�ानी िदने भ�े �यव�था छ । पा�लकले स�ालन गरेको उपभो�ा अिभमु�खकरण
काय��ममा काया�लय िभ� कै िविभ� ४ जना कम�चारीले क�ा िदए वापत ६ िदनको �ितक�ा वापत १५०० का दरले कर क�ा गरी �.३०६००।- भू�ानी भएको छ । काय�प� वापत �ितक�ा वापत �.७०० का दरले भू�ानी
ह�नुपन�मा� �े�ताको साथमा काय�प� समेत नरहेको ह�नाले स�व��धत बाट असुल गनु�पन� �.

ख) अनुगमन भ�ा लु��विन �देशको साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�व�धी िनद�िशका,२०७५ को ४ सव ै�कारका ता�लम गो�ी सेिमनार र काय�शाला समव�धी खच�को मापद�डमा अनुगमन तथा
सहकाय� भ�ा िदने �यव�था नभएकोमा पा�लकले स�ालन गरेको उपभो�ा अिभमु�खकरण काय��ममा िविभ� ४ जनालाई उ� भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो । िनयमानुसार भु�ानी गन� निम�ने भ�ा कर क�ी गरी �
२०४००।- स�व��धत बाट असुल गनु�पन� �.

५१,०००
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�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३०.१ मितन अशमद अ�सारी ७,६५०

३०.२ राजे�� �साद बाजपेयी ७,६५०

३०.३ राम िनवास यादव ५,१००

३०.४ भुिम सरा �धताल ५,१००

३०.५ राज कुमार धोिव ५,१००

३०.६ िकशोर थापा ५,१००

३०.७ बम बहादरु राना ७,६५०

३०.८ िनसार अहमद जस� ७,६५०

३१ पा�लका पू�जगत तफ�

३१.१ िवल वेगर भु�ािन :साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क काय�िवधी तथा िवतीय
उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ ।पा�लका वाट ठे�का न १०।०७७।७८ को सडक कालोप�े
काय�का लािग िनमा�ण �यवसािय �ी पु�पा��ल पी एस जे िभ लाइ पिहलो रिनङ िवलको भु�ािन गदा� सूचना पाट�मा राखे वापतको � २००००।०० भु�ािन िदएकोमा उ� आइटम
�ाभीजनल सममा रहेकोले सो को िवल वेगर भु�ािन िदएकोले उ� रकम स�व��धत फम� वाट असुल ह�नुपन�

२०,०००

३१.२ घिट काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २७(४) मा भएको �यव�था वमो�जम ��वकृत बोलप�को काय�स�पादन जमानत दा�खला गदा� लागत
अनुमानको १५ �ितशत भ�दा बढी घटेर कबोल गरेको अव�थामा १५ �ितशत भ�दा जित रकमले घिट कबोल गरेको छ सो को ५० �ितशतले ह�न आउने रकम कबोल अंकको ५
�ितशतमा थपगरी काय�स�पादन जमानत दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ठे�का नं.७ ।०७७।०७८ को सडक कालोप�े काय�को कुल स�झौता रकम �.११६४६८५२।
३७(मू अ कर समेत) रहेकोमा सो को काय�स�पादन जमानत �.२६६५८३१।९९ ह�नुपन�मा �.२३६०००० मा� रहेकोले नपुग रकम �.३०५८३१।६१ को ब�क जमानत पेश
ह�नुपन� �

३०५,८३२

३१.३ िविभ� दोहोरो भ�ा गो भौ न २।०७७।१०।२९ मा गाँउपा�लकाको छ वटै वडामा ५० वष� भ�दा मा�थका मिहलाह�को पाठेघर र अ�धोपन िनवारणका लािग िभजन आँखा अ�पताल र
हे�थ केयर अ�पताल तथा �सुित गृह नेपालगँज संग सं�झौता गरी २०७७।९।२४ र २५ गते संचालन भएकोमा पाठेघर स�व��ध ८७ जना र आँखा िशिवरमा ४४३ जनाले
�वा��य सुिवधा �लएको उ�ेख छ । उ� काय��ममा पा�लका वाट � १० लाख खच� लेखेकोमा उ� साझेदार सं�थाह�को अंश उ�ेख छैन भने उ� िशिवर संचालन िन�नानुसार
�यि�ले दोहोरो भ�ा वुझेकोको दे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� � ८९2५।००

८,९२५
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पदा�धकारी तथा कम�चारीको नाम कर कि� प�चात रकम भु�ािन

अ�य� राम िनवास यादव २५५०

दल वहादरु राना २५५०

� � अ वस वहादरु राना १२७५

डा �च�ड गौतम २५५०।००

ज�मा ८९२५।००

३१.४ �माण पेश:साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व
िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लका वाट अ�य� सँग साना �सँचाइ काय��मका लािग २५७ सेट १
दशमलव ५ हष� पावरका पािन ता�े िवधुितय प�प मे�सन वोलप�को मा�यमवाट � ३९५७४१७।०० मा आपूित� कता� �ी सूय� रोशनी इ�ड� ि�ज �ा �ल वाट खरीद गरेकोमा
लेखापरी�ण अव�ध स�म मौ�दात राखेकोले सो को िवतरण गरेको �माण र छनौट गरेका कृषकह�को िववरण पेश नभएकोले उ� �माण पेश ह�नुपन�

३,९५७,४१७

३१.५ �समाभ�दा बिढ पे�क� – साव�जिनक ख�रद ऐनको दफआ ५२(क) मा भएको �यव�था अनुसार ख�रद स�झौता प�चात स�झौता रकमको २० �ितशत मा नब�ने गरी पे�क� िदन
सिकने र पिहलो पटकमा ��वकृत पे�क� रकमको आधामा नब�ने गरी र बािक रकम काय� �गतीका आधारमा िदन सिकने उ�ेख छ ।गाँउकाय�पा�लकाको �शासिनक भवन
िनमा�णका लािग � ५९७०४८२५।२३( मु अ कर समेत )को लागत अनुमान तयार भै वोलप� आ�वान भएकोमा सव ैभ�दा घटी रकम � ४२२८४७१०।४२ मु अ कर समेत
(२९।४४ �ितशत )घिटमा २४ मिहनामा काय�स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसािय �ी थेगोम �ी कृ�ण िनशान जे िभ सँग स�झौता भएकोमा मोिवलाइजेशन पे��क समेत ज�मा �
१६६८४८१५।०० भु�ािन भएको छ भने सो को भौितक �गित लेखापरी�णमा पेश भएन ।
उ� भवनको लागत अनुमान परामश� दाता �ारा आ व २०७५।०७६ मा गरेको भ�े जवाफ �ा� भएता पिन सो को दर िव�लेषण लेखापरी�णमा पेश नभएको ले लागत अनुमान
यिकन गन� सिकएन भने िनमा�ण �यवसाियले गरेको काय� �गितको �या� िव�लेषण नगरी �समा भ�दा वढी � ४२२५०००।०० मोिवलाइजेशन पे��क िदनु िनयमस�मत मा�
सिकएन �

४,२२५,०००

३२ पा�लका पू�जगत तफ�

३२.१ �माण पेश: गो भौ न २३।०७८।३।२२ मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क
काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ ।सुरि�त आवास काय��मका लािग
पा�लका �ारा छ वटै वडा वाट २१० परीवार छनौट गरी ०७६।७७ को दो�ो िक�ता बापत � २०००० का दरले ६८ प�रवार वाँिक ०७७।७८ का १४२ प�रवार लाइ � ३००००
का दरले कूल � ५६२७०००।०० प�रवारको खातामा रकम उप��ध गराइएकोमा सो को छनौटको िनण�य सो काय�को मापद�ड र उ� काय� स�प� भएको �माण पेश नभएकोले
उ� काय�को �माण पेश ह�नुपन� ५६२७०००।००

५,६२७,०००

655
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३२.२ २०७८-३-२५ �माण पेश : गो भौ न ६५५।०७८।३।२५ मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क
काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ ।पा�लका वाट १५ शैयाको अ�पताल
भवन िनमा�णको िड पी आर तयारका लािग नेपाल ट� ेड ए�ड इ��जिनयरीङ �ा �ल काठमा�डौ लाइ � २७३८७८१।०० भु�ािन िदएकोमा सो को इि�मेटको न�स� र छनौटको
�ि�याको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�नुपन� � २७३८७८१।०

२,७३८,७८१

३२.३ 203 २०७८-३-३१ �माण पेश: गो भौ न २०३।०७८।३।३१ मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क
काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लका वाट िविभ� सडकको िड िप
आर वापत होम िडजाइन क�स�टे�ट �ा �ल काठमा�डौ लाइ � १९६१६०२।०० भु�ािन िदएकोमा इि�मेटको न�स� र छनौटको �ि�याको �माण पेश नभएकोले सो को �माण
पेश ह�नुपन� �

१,९६१,६०२

३२.४ �माण पेश: गो भौ न २६।०७८।३।२३मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क
काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ ।पालीका वाट जानक� मा िव खजुराखुद�
लाइ रा�पित शैि�क सुधार काय��मका लािग � ६५११८३।०० भु�ािन िदएकोमा काय��मलाइ पु�ायाइ गन� कागजात पेश नभएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �

६५१,१८३

३२.५ 23 २०७८-३-२२ �माण पेश: गो भौ न २३।०७८।३।२२ मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क
काय�िवधी तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ।सुधारीएको चु�हो वायो �यास �िव�ध
जडान लािग नाग�रक हन�जा देव क�पिन वाट ३२ थान १०८०० का दरले ख�रद गरेकोमा सो को िवतरण नगरी मौ�दात राखेको पाइएकोले सो को लाभ�ािह छनौट र िवतरणको
भरपाइ पेश ह�नुपन� � ३९०५२८।००

३९०,५२८

३३ पा�लका पू�जगत तफ�  
घिट रकम असुल ह�नुपन�: सौय� उजा� �िव�ध जडानका लािग वडा न ६ मा कुल लागत अनुमान � ६०४३५४।०६मा उपभो�ा सिमित सँग स�झौता भइ ०७८ असार मसा�त स�ममा स�प� गन� र सो को लागी गाउपा�लका
वाट � ५७५०३६।०० र उपभो�ा सिमितले � २९३१७।०० �यहोन� उ�ेख भएकोमा खुद काम � ६००९१५ को काय� स�प� भएकोमा सं�झौता अनुसार पा�लका वाट � ५८२०००।०० र उपभो�ा सिमित वाट �
१४४०।०० मा� �यहोरेकोले पा�लका वाट वढी भु�ािन भएको � ७००० र उपभो�ा सिमितवाट घिट �यहोरेको � २७८७७।०० गरी ज�मा � ३४८७७।०० उपभो�ा सिमित वाट असुल ह�नुपन� � ३४८७७।०

३४,८७७

३४ खच�मा िमत�ययीता 
खच� िमत��यता कायम गनु� पन�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।यसै गरी खच� ले�दा
आव�यकता र औिच�यका आधारमा आव�यक �माण कागजात सिहत िमत�ययी तवरले गनु� पद�छ । तर पा�लकाले यस वष� िन�न बमो�जम खच� लेखेको देहाय बमो�जम पाईयो ।
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िशष�क बािष�क बजेट

सभामापेश भएको कुल बजेट 693604300.00

अव�डा बजेट 3000000.00

रकमा�तर भएको रकम 0.00

खच� तफ� बािष�क खच� रकम

मम�त खच� 887855.00

ई�धन खच� 1961842.00

िविवध खच� 2493636.00

आ�थ�क साहायता 799127.00

अनुगमन खच� 0.00

�मण खच� 1073981.00

सेवा परामश� खच� 3088650.00

कम�चारी पारी�मीक 16427267.00

पदा�धकारी पारी�िमक 8944000.00

बैठक भता 482796.00

�ो�साहन खच� 0.00

कुल क��टजे�सी खच� 0.00

करार कम�चारी……. सं�याको लागी खच� रकम 15687395.00

51846549.00

�ो�साहन खच�को मापद�ड काय�िव�ध तयार नगरी िमत�ययी तवरले खच� गरेको छैन । िव�ुितय हा�जरी अिभलेख र सुचक बेगर �ो�सान खच� लेखेको छ ।
�मण अिभलेख नराखी तथा �मणको �प�ट उदे�य वेगर कितपय पा�लका �े� िभ�ै �मण तथा अनुगमन गरेको आधारमा �मण खच� लेखेको पाईयो ।
मम�त अिभलेख खाता नराखेको कारण कुन सवारी साधनको मम�त खच� के कित भएको हो अव�था यिकन गन� सिकएन ।
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िन��चत उदे�य सिहत िबशेष प�र��थितमा मा� कानुन �ारा गिठत सिमतीको बैठकमा मा� बैठक खच� ले�न पाईने �यव�था िवप�रत काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�लाई काया�लयकै िनयिमत काय� स�ब�धमा भएका
बैठकको भता िदएको पाईयो ।
िविवध खच�को �योजन नखुलेको आव�यकता आंकलन नगरी खच� गरेको तथा �यान िवल राखी एउटै पाट�वाट पटक पटक गरी �समा भ�दा बढी ख�रद ग�र भु�ानी गरेको पाईयो ।सवारीलग बुक बेगर ई�धन खच� गरेको
पाईयो ।
य�ता खच�ह�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

३५ नी�ज सं�था अनुदान 

नी�ज सं�था लाई अनुदान लु��बनी �देश एिककृत अनुदान मापद�ड २०७६को बुदा न ८ मा लागत सहभािगता �मता ज�ता प� मु�या�न गरी अनुदान�ाही छनौट गन� �यव�था छ । यसै गरी सोही मापद�डको २१ अनुसार
अनुदानवाट भएको काय�को �ािब�धक जाँचपास ह�नु पन� �यव�था रहेको छ । लु��बनी �देश सरकार सशत� काय��म अ�तग�त स�या हव�ल उ�ोगमा �शोधन मेशीन जडानवापत �२८७०००० खच� भएकोमा दे�खएका �यहोरा
िन�ननुसार रहेका छन् ।
क) एकता ई��जनरी�वाट ख�रद भएको मु�य� २८७००००को ७ के एल ए�ट� ाभेटेशन ई�कयपुमे�ट िमित २०७८।३।२२मा हब�ल उ�ोगलाई ह�ता�तरण भएको छ । नी�ज नाफामुलक सं�थालाई शत �ितशत अनुदानमा
मेिशन उपल�ध गराएको पाईएकोले य�तो काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।
ख) स�झौताको शत� न ५ मा कर र धरौटी क�ी गन� उ�ेख भएकोमा सो क�ा नभएको कर � ४३०५० र धरौटी � १४३५०० स�लाय�स वाट असुल गनु� पन� �
ग आपुित� स�झौता अनुसार �ािव�धक जाँचपास प�चात भु�ानी ह�ने उ�ेख भएकोमा �ािव�धक जाँचपास भएको छैन भने १ बष� बारे�टी रहेको मेिशन उपल�ध गराउने स�झौता अनुसार वारे�टी खु�ने कागजात पेश भएन ।
घ काया�लयवाट मेिशन ह�ता�तरणका लागी अनुदान�ाही स�यहब�ल �ो�कस सँग कुनै �कारको स�झौता भएको छैन । काया�लयले ह�त�तरण प�चात सामा�ी अव�था समब�धमा अनुगमन समेत नगरेकोले ह�ता�तरण
भएको सामा�ी द�ुपयोग ह�ने जो�खम रह�छ ।काया�लयले िनयिमत अनुगमन गनु� पद�छ ।

१८६,५५०

३६ अनुगमन र स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ)
मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।
यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण अनरुोध नभएकोले गत बष� स�म बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

११५६६४३२४
० ११५६६४३२४ 

३७ बे�जु अ�याव�धक ��थती
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

११५६६४३२४ ० ५३०५८०५८ ० १६८७२२३८२


