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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था ह 'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै सरकार  
कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, भावका रता र औिच य 
समतेको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनेु यव था छ । लेखापर ण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  
अलग अलग तवेदन जार  गन स ने यव था छ । सोह  यव थाबमोिजम थानीय तहको 
207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

थानीय तहको लेखापर ण नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन, सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, महालेखापर कको 
वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसगँ स बि धत ऐन, नयमको आधारमा स प  ग रएको 
छ । लेखापर णको मखु उ े यह मा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजमुा एवं काय म 
काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, िज मेवार , जवाफदे हता एवं पारदिशता र सेवा वाहको 
अव था मू या न गन ु रहेको  छ । यसैगर  ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र 
भावका रता भए नभएको व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गर  सशुासन व नमा टेवा प ु  याउन ु

लेखापर णको उ े य रहेको छ । आथक वष २०७७/७८ को लेखापर ण स प  भएप ात जार  ग रएको ारि भक तवेदन उपर ा  
त याका वषयह  मलान गर  कायम रहेका यहोरा समावेश गरेर राय सहतको अि तम तवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर णबाट देिखएका यहोराह  मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण यथाथपरक नरहेको, आ त रक 
आय ोत यव थापनमा प  कानूनी यव था नभएको, आय स लन यून रहेको, पया  आधार बेगर राज व छुट दएको, ब यौता 
असलु मा भावका रता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब डा बजेट राखेको, खच प ात बजेट तथा काय म संशोधन गर  
अनमुोदन गन गरेको, वषा तमा बढ  खच गरेको, ख रद काननु वपर त ख रद गरेको, अ य धक शास नक खच गरेको, बचत अनदुान 
फता नगरेको, अनु पादक तथा वतरणमखुी खचको बाहु यता रहेको लगायत छन ्। यसैगर  वकास नमाणतफ योजना ाथ मक करण 
नगरेको, साना तथा टु े  आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार मा अ य धक पमा परामशदातामा थ नभर 
रहेको, ज टल कृ तका कायह  समेत उपभो ा स म तबाट गराएको, जनसहभा गता नजटेुको, दगो वकासका ल य अनु प योजना र 
काय म तजमुा नगरेको, द घकाल न वकासको खाका तजमुा नभएको ज ता सम या रहेका छन ्।  

थानीय तहको आ त रक यव थापनतफ आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, कमचार  नयिु  तथा बढुवामा 
देश लोकसेवा आयोगको परामश न लएको, सेवा वाहमा अपेि त सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख 

नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको यथाथ पले अ भलेख नराखेको, अ धकांशको बै  हसाब न भडेको, लेखा न तथा 
सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। 

थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण तवेदन उपर छलफल र बे ज ू फ ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको 
देिखएन । लेखापर णबाट औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ूउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनेु 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ लेखापर ण ग रएको र 
लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल ले थानीय तहका मखु स हतका पदा धकार ह सँग छलफल समेत ग रएको थयो । 
लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा 
सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र 
लेखापर ण तथा तवेदन तयार मा संल न यस कायालयका कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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देश लेखापर ण महा नदशनालय 

( कणाल  देश. ) 
प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. : १३७ म तः २०७९।३।१७ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी मखु/अ य यू, 

स  कुमाख गाउँपा लका, गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
स यान  । 
 

कै फयत स हतको राय 

हामीले गाउँपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसँग 
स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार गरेको 

छैन । 

२. लेखापर णबाट .1 करोड 88 लाख 68 हजार बे जू देिखएको छ। सोम ये ा  म त २०७९।२।३१ मा ा  त याबाट .5 
लाख 56 हजार फ य ट भई बाँक  बे जू असलु गनपुन .54 लाख 53 हजार, माण कागजात पेस गनपुन . 74 लाख 76 हजार, 
नय मत गनपुन .1 करोड 66 हजार र पे क  . 2 लाख 25 हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवषस मको .7 करोड 40 लाख 
66 हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे जू समेत हालस मको 
अ ाव धक बे जू .8 करोड ९८ लाख ६७ हजार रहेको छ । गाउँपा लकाको बे ज ूवग करण र अ ाव धक बे ज ू ि थ त यसैसाथ 
संल न छ । 

३. गाउँपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को 
दरब द अनसुार थायी पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, 
वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको, लगायतका यहोरा लेखापर ण तवेदनमा 
औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व यकन हनेु 
कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय 
तहसँग हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका 
लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडा 
र हत व पमा ब े गर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कायपा लका, 
नगर मखु/अ य  र मखु शासक य अ धकृत नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मवेार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समतेका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता 
ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको 

आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका 
जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स न े नि तता भने हुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै 
फरक पान स न ेअव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको 
छ।  

 
 
 

         (शंकर साद प थी) 
 नायब महालेखापर क



 
 

स  कुमाख गाउँपा लका 
स यान 

बे ज ुब गकरण ( ब नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 

पेश 
नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती  

33 19 18868 0 7 556 33 12 18312 545 10066 7476 0 0 17542 225 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे जू यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको 
बे ज ु

कुल बे ज ुबाँक  

स  कुमाख गाउँपा लका स यान 74066 0 २५११ ७१५५५ 0 18312 ८९८६७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �स� कुमाख गाउँपा�लका, स�यान , मुकखमा�लका गाउँपा�लका , स�यान

काया�लय �मुख िहरालाल भ�डारी २०७७-८-१८

काया�लय �मुख िच�तामणी रे�मी २०७७-४-१

काया�लय �मुख marshal kumar oli २०७७-९-२७ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख rabindra bahadur thapa २०७७-४-१

बे�जु रकम १८,८६७,९०१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,५४,३३,८६७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,९९,५६,२३९ चालु खच� १६,२८,८७,०२३

�देश सरकारबाट अनुदान १,७३,९५,८२० पँूजीगत खच� ६,३८,१२,७२१

राज�व बाँडफाँट ३,६८,९५,६३१.६७ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ४३,७०,८८१.७३

अ�य आय ४,७१,९४,९१३.११

कुल आय ३३,५८,१३,४८५.५१ कुल खच� २२,६६,९९,७४४

बाँक� मौ�दात ८,२०,०७,३३८.४६



https://nams.oag.gov.np3 of 27

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा, २७ सभा सद�य, ८९.३६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १३ हजार ५९३ जनसं�या रहेको छ ।
लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखाप�र�णका
असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको
िन�कष�  सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भन ेआ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर
िमती २०७८।९।२६ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

२ बजेट तथा काय��म

२.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को
राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी
असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ�
�थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उपा�य� �ी पु�पा कुमारी बोहोराले िमित २०७७।३।१० गते �.३६ करोड ८४ लाख २२ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा िमित २०७७।३।३०। मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७/४/१ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

२.२ �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 नभएको सिमितले आयको ��ेपण,

साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
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�ा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 नगरेको

२.३ �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 नगरेकोले यस तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२.४ �े�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।०७८ 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 १७३१ ७५०९ ३.३१

२ पूवा�धार िवकास ९६३८४ ३६३४६ १६.०३

३ सामा�जक िवकास १४४६२६ १०८१९८ ४७.७२

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ३७५० ९०१ ०.३९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १०५८१३ ७३३६४ ३२.३६

ज�मा ३६७८८४ २२६६९९ १००%



https://nams.oag.gov.np5 of 27

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ४७.७२  �ितशत र सं�थागत
िवकास, सेवा �वाह र सुशासनमा सबै भ�दा घटीमा ०.३९ �ितशत रहेको छ ।

२.५ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले
आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क,

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

२.६ 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, �ज�ा 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 ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

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

काय��म सं�या १० ० ० ० १०

सहायक काय��म सं�या १३६ ० ० ० १३६

३ िव��य िववरणः

३.१ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५
बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी
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कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम
छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच�
गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� � हजार

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

चालु खच� १६२८८५ ३७३८४ ३३६२५ ९१८७६ ८७७४८

पु�जगत खच� ६३८१२ ६६०० १६७७६ ४०४३५ ३७६२७

ज�मा २२६६९९ ४३९८५ ५०४०२ १३२३११ १२५३७५

�ितशत ६१.६२% ११.९५% १३.७% ३५.९६% ३४.०८%

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �. २२ करोड ६६ लाख ९९ हजार िनकासा भएकोमा �थम
चौमा�सकमा �. ४ करोड ३९ लाख ८५ हजार अथा�त १९.९५ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ५ करोड ४ लाख २ हजार,

अथा�त. १३.७ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. १३ करोड २३ लाख ११ हजार, अथा�त ३५.९६ �ितशत खच� गरेको दे�खएको
छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� � १२ करोड ५३ लाख ७५ हजार अथा�त ३४.०८ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर
खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा
स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

३.२ 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 । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा
�.४०००००।०० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको
दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोभैm कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने
नदे�खएकाले उ� रकम िफता� �लई �थानीय तहको स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

४००,०००
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�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३.२.१ �स�कुमाख गाउँपा�लका स�यान ४,००,०००

३.३ �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी
िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �
४७६०६०००।०० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.४७५७४००० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार
लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३२०००।०० घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

३२,०००

४ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
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
सामा�यताः 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 :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

७४।२०७८।३।
११

उचा�ने िचनाली सडक िनमाण� उपभो�ा
सिमित

सडक िनमाण� १९००७६५ डोजर २१४६०००।००

ज�मा १९००७६५ २१४६०००।००

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

५ गुण�तर प�र�णः 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११ र ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान तथा िनमा�ण काय�को 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 । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

गो.भौ.नं/ िमित िनमा�ण कामको िववरण िनमाण� �यवसायी लागत अनुमान

१८।२०७७।७।२५ ४ नं वडा भवन िनमा�ण �ाकृितक िनराजन जे.िभ २१२८४५९

३६।२०७७।१०।१५ गाउँपा�लका भवन िनमाण� रोयल क��ट��शन ७२२५६३९

६ िव�ालय अनुगमन

६.१ �थािनय तहले िब�ालयगत अिभलेख �यव��थत ग�र िश�क र कम�चारीको अिभलेख अ�याव�धक तथा िनकास अिभलेख खाता
तयार पा�र िनकासा गनु�पन�मा िनकासा अिभलेख खाता राखेको पाईएन ।

६.२ पा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड वनाई मापद�ड वमो�जमको अनुगमन ग�र �ितवेदन
साव�जिनक गनु�पन�मा मापद�ड वनाएको दे�खएन।

६.३ पा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गन� , शु�क िनधा�रण तथा �यसको अनुगमन ग�र �ितवेदन
साव��जनक गनु�पन�मा मापद�ड िनधा�रण गरेको दे�खएन ।

६.४ पा�लकाले िब�ालयको अनुगमन मापद�ड िनधा�रण ग�र अनुगमन गनु�पन�मा अनुगमन गरेको दे�खएन।

७ �शासिनक �याव�थापन

७.१ �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 । पा�लकामा �मुख
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�शासक�य अ�धकृत सिहत ४७ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३१ जना
पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका लेखा
अ�धकृत तथा कृिष अ�धकृत सिहत १६ 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 ।

७.२ 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� पदमा ५८ जना कम�चारीह�
करारमा रा�ख �.६८०६९२७.०० 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 मा� करारवाट
सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक सव ई १, स ले पा १, अ हे व२, र अनमी ४ ग�र
िविभ� १० पदमा २० जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१९१८९३०.०० भु�ानी गरेको अिनयिमत िदखएको �.......

१,९१८,९३०

७.३ िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �.१०५४०८६०.०० तलब खच� लेखेको पाईयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा
�ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।

७.४ कम�चारी �ो�साहन 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�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई
खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले कानून नबनाई यो बष� �ािव�धक कम�चारीह�लाई २० �ितशतले �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण
आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

६१४,०८८.५
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भौ नं र िमित िववरण रकम

९।०७७।६।२९ �ािव�धक कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा १६६७२१।००

३७०।०७८।३।२५ �ािव�धक कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा ४४७३६७।५०

ज�मा ६१४०८८।५०

८ पदा�धकारी सुिवधा

८.१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने
सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार कणा�ली �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा
सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट आ�थ�क वष�
२०७६।७७ को काित�क दे�ख २०७७।७७ स�मको सुिवधा वापत �.७०३८०००।०० भु�ानी भएको छ ।

८.२ ४०० २०७८-३-२८ कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ को दफा ११(२) मा �याियक सिमितको
हकमा �य�ता सिमितका सद�यह�ले �ितमिहना वढीमा दईुवटा बैठकको लािग �ितवठैक पाँचसय �पैयाँका दरले इजलास भ�ा
पाउने उ�ेख रहेकोमा पा�लकाले �१५०० का दरले भ�ा िवतरण गरेकोले िनयममा उ�ेख भएको भ�दा वढी भु�ानी भएको
रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �

३४,०००
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�स नं पदा�धकारीको नाम वठैक सं�या भु�ानी ह�नुपन� भु�ानी भएको वढी भु�ानी कर क�ा वाहेक

१ संयोजक पु�पा कुमारी बोहरा ८ ४००० १२००० ६८००

२ सद�य खुमा सुनार ८ ४००० १२००० ६८००

३ सद�य पूण� बहादरु थापा ८ ४००० १२००० ६८००

४ उजुरी �शासक मदन वुढाथोक� ८ ४००० १२००० ६८००

५ उजुरी �शासक िभमलाल भ�डारी ८ ४००० १२००० ६८००

ज�मा ३४०००

८.३ पा�र�िमक कर - आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ अनुसार पा�र�िमक कर क�ा गनु�पद�छ । पा�लकाले अ�य� तथा
उपा�य�लाई सुिवधा वापत आ�थ�क वष� २०७६।७७ तथा २०७७।७८ को सुिवधा भु�ानी गदा� आयकर क�ा नगरेकोले
िनयमानुसार नपुग � ६९६८०।०० स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �

�स नं पदा�धकारी ज�मा आय नुपुग कर रकम

१ अ�य� �ी िच� बहादरु चलाउने ७४१००० ४५२९०

२ उपा�य� �ी पु�पा कुमारी वोहरा ६३१००० २४३९०

ज�मा ६९६८०

६९,६८०

८.४ िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको
प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा�
�.८६२४९०.०० खच� गरेको छ । य�तो खच� िनय��ण गनु�पद�छ ।
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८.५ आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं
सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.३३५५००।०० आ�थ�क सहायता
िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९ स�प�� उपयोग र संर�णः 
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 ।

१० �धानम��ी तथा मु�यम��ी रोजगार काय��मः 
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �धानम��ी तथा मु�यम��ी रोजगार काय��ममा शत् �ितशत �िमक वाट काम लगाई देहायको रकम भु�ानी
िदएको उ�ेख छ ।मु�यम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ को दफा ४ अनुसुिच १ मा ७० �ितशत �िमक खच� र ३० �ितशत स�म सामा�ीह�
(�समे�ट, रड, �यािवन, �मुपाईप आिद) ख�रद गरी वाटो िनमा�ण गरेको भए वाटोको िदगोपना तथा गुण�तरीयता ह�नेमा सो अनु�प काम नगरी शत् �ितशत
�मवाट काम गराएको छ ।

�स. न. योजना �िमकको सं�या रकम

१ �धानम��ी रोजगार काय��म ४४७ २२०८१५७६/-

२ मु�यम��ी रोजगार काय��म ६८० ११६६२१७५/-

ज�मा ३¸३७¸४३¸७५१/-

११ आ�तरीक िनय��ण �णालीः 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली 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 २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय तह 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 गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
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 ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको 38 जनाको दरब�दी रहेकोमा १४
दरब�दी �र� रहेको पाईयो ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को दफा १४ 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 ।
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका
तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको 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 गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१२ कानुन िनमाण� एवं काया��वयनः

१२.१ 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
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कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ६ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, १३ काय�िव�ध लगायत २७ वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले ३ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा / काय�पा�लकाबाट �वीकृत
गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु
पद�छ ।

१२.२ �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� १ र यो बष� थप भएको ९ गरी कुल १० िववाद दता� भएकोमा ७ वटा मा� फ��यौट भई ३ बाँक� दे�ख�छ ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१३ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ। पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम
छ।

के���य एंव �देश अनुदानबाट खच� आ�त�रक आयको �ाि� आ�त�रक आय �ितशत

226699744/- 2842361/- 1.25

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 1.25 �ितशत मा� रहेको छ ।�यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१४ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आय तफ�  मालपोत/भुमी, कर, सेवाशु�क, द�तुर, �सफा�रस द�तुर
वापत अनुमािनत �. 97,74,410/- �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �. 2842361/- अथा�त अनुमान भ�दा 70.93 �ितशत कम आय �ा�
गरेको छ ।आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन� तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ।
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१५ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था
रहेको छ। यस वष� पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत कर संकलन नगरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख
अ�याव�धक गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनुपद�छ।

१६ दह�र बह�र शु�क: 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा१(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार
रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी �देशले लागु गरेको कानुन
अनुसार बाँडफाँड ह�ने गरेको मा उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर�थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा�
रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� गरी सो करमा �थानीय तहह�को एकल अ�धकार कायम गरेको दे�ख�छ तर सो अनु�प �देशह�ले तजु�मा गरेका
कानूनहह� संशोधन गनु� पन�मा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अ�प�ता दे�खएको छ।य�तो अव�थामा संघीय कानून अनूसार नै गनु� पद�छ।�यस अित�र�
दफा ६२(क) िवप�रत ह�ने गरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, 2077 जारी गरी थप अ�प�ता सृजना
गरेको अव�था समेत दे�खयो। �प� कानूनी �यव�था गरी िगि�, ढंु�ा,वालुवा करको संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ। 

१७ �कोप �यव�थापन कोष: 

पा�लकाले पेश गरेको कोिभड िववरण अनुसार संघीय सरकार, �देश सरकार, गाउपा�लकाको चालु र पु�जगत खाताबाट ट� ा��फर रकम �देश िवपद कोषबाट �ा�
र अ�य �यि� तथा सं�थाबाट �ा� अनुदान, सहयोग समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को सम� �कोप �यव�थापन कोषको संि�� अव�था
िन�न बमो�जम रहेको छ।
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बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�तस�म
�ा� रकम

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म
खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट 0 राहात िवतरण 0

�देश स��त कोषबाट 0 �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण
�यव�थापन

0

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन भएको

2500000 आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन 20100

संघीय कोिभड कोषबाट 1000000 जनशि� प�रचालन 368000

�देश कोिभड कोषबाट 0 औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा
साम�ी ख�रद

2557936

गत वष�को मौ�दात 2140085 �वा��य पूवा�धार िनमा�ण 0

- अ�य शीष�कमा भएको खच� 563761

- बाँक� मौ�दात 2130288

ज�मा 5640085 ज�मा 5640085

१८ दा�खला गन� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िवितय उतरदािय�व  एन, 2076को दफा 28 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। आ�नो �ज�मा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भोलीप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत
तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले दश िदन स�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रमाना गरी सो समेत दा�खला गन�
लाउने र िवभािगय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ। पा�लका अ�तग�त 1 नं वडा काया�लयले � 2,39,848/- को राज�व सँकलन गरेको भएपिन �

३८,९९१
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2,04,402/- मा�ै बँैक दा�खला गरेकोले बाँक� रकम 35,446/- र सो रकममा ला�े दश �ितशत ज�रमानाले ह�न आउने � 3,545/- समेत गरी कुल � 38,991/-

वडा सिचवलाई �ज�मेवार बनाई असुल उपर गरी �थािनय स��तकोष दा�खला गनु�पन� �.

१९ फोहोरमैला �यव�थापनः 
फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको �यव�थापन गरी गाउँ नगर सफा रा�ने �ज�मेवारी �थानीय तहको ह�ने उ�ेख छ।काया�लयले
फोहोरमैला �यव�थापनको लािग देहायअनुसारका काय�ह� गरेको छैन। १. �या�डिफल साइडको दीघ�का�लन �यव�थापन र पूवा�धार िनमा�ण भएको, २.

फोहोरमैला �यव�थपन स�व�धमा उपय�ु �िव�धको अ�ययन अनुस�धान गरी �िव�ध िवकासको काय� र �दशुकले शु�क ितन� अवधारणा लागू गरी दीगो
�यव�थापन गरेको, फोहोरमैला �यव�थापन गन� क�पो� िवनह�को ख�रद र िवतरण काय� गरेको, ३. उपय�ु �िव�धको िवकास र िव�तार गन� पया�� बजेट तथा
जनशि�को उपल�धता नभएको,

२० पा�र�िमक कर छुटः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार रोजगार दाताबाट अनुसूची १ बमो�जम कर क�ा गनु� पन� �यव�था छ । यस काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�को
बािष�क आयमा ला�े कर िनयमानुसार क�ी छुट दे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नाम पद बािष�क आय कर छुट आय कर यो�य आय पा�र�म कर

सुरे�� �साद यादव अ.छैठौ ७१६४१८ ६५६१३६ ६०२८२ ६०२८

ज�मा ६०२८

६,०२८

२१ भ�ा रकम िवतरण �यव�थाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७५ िनयम १६(क) मा �थािनय तहले स�ब��धत वडा काय�लयमाफ� त �थम  चौमा�सक असोजको १ गतेबाट
दो�ो ह�ािभ� दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जेठको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� िवतरण ग�रस�नुपन� �यव�था भएकोमा
काय�िव��धको पालना भएको पाइएन।पा�लकाले काय�िव�धको पालनामा �यान िदनुपद�छ।

२२ िवतरण नभई बँैक मौ�दातः 
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण
��येक �थानीय तहले िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गरेर मा�ै बँैक िनकासा िदनुपद�छ र उ�

६२,३०३
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भ�ा रकम एक आ�थ�क वष�िभ� िवतरण नगरेमा सो को सिमि�गत िववरण सिहतको �ितवेदन पा�लकालाई िदनुपद�छ ।पा�लकासँग सामा�जक सुर�ा बँैक िववरण
माग गदा� िविवध कारणले मृ�य ुभई लगत क�ा ग�रसकेका लाभ�ाहीह�को रकम लेखापरी�णको अवधीस�म पिन ल�मी बँैक, ढौरचौर ,स�यानको अ�थायी
खातामा ज�मा � 62,303/- मौ�दात रहेको पाईयो। तसथ� उ� रकम िफता� गरी सँिघय स��तकोष दा�खला गनु�पन� �

२३ �ितवेदन पेश गनु�पन�ः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क
�ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�छ ।उपिनयम १ बमो�जम
चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गतेिभ� दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क
�ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकामा सो िनयमको पालना भएको पाइएन ।
पा�लकाले िनयमको पालना गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२४ िवल िवजक वेगर भु�ानीः 
िवल िवजक वेगर भु�ानी िनमा�ण �यवसायीलाई रकम भु�ानी िददा िव. ओ. �य.ु िभ� रहेको िप. आई. एस तथा जनरल आईटमको रकमको कर िवजक संल�
भएको ह�नुपद�छ । वीमा तफ�  स�झौता अनुसारको �ुटी स�याउने अव�ध स�म भएको िवमा पो�लसी समेत भएको िवजक र गुण�तर परी�ण तफ� को स�झौता
अनुसारको �ितवेदन सिहतको िवजक वेगर पा�लकाले देहाएका िनमा�ण �यवसायीलाई रकम उपल�ध गराएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

भौ.न. / िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम िववरण भु�ानी रकम

३६/२०७७।१०१५ रोयल क��ट��शन �यावटे� - १०००००/-

िवमा - २२५०००/-

िड�जटल - २५०००/-

३५००००/-

२१/२०७८।३।३० िवसाल िनमा�ण सेवा िवमा ५००००/-

ज�मा ४०००००/-

४००,०००

२५ िव�ालय िनकासा

२५.१ िश�ाको काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ऽ७८ अनुसार �ोता क�ा संचालन गदा� नद�िशकाले तोके अनुसार िनकासा १०,८००



https://nams.oag.gov.np20 of 27

िदनुपद�छ । पा�लकाको महे�� मा िवमा संचालन गरेको �ोत क�ामा ७ जना िव�ाथ� रहेकोले उ� काय��म संचालन गन� �ोत
क�ा संचालन वापत � २०४८५०।०० तथा िव�ाथ� सहयाता � २८००००।०० समेत � ४८४८५०।०० िनकासा ह�नुपन�मा
� ४९५६५०।०० िनकासा भएकोले वढी िनकासा भएको �१०८००।०० असूल िफता� ह�नुपन� �

२५.२ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई
�वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा
काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई
िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७7 का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण
अनुदानबाट �. ५१५४०००.00तलब भ�ा भु�ानी िनयम स�मत नदे�खएको �.

भौ. नं. िववरण रकम

८-0७८/०३/०१ आधारभुत तथा मा�यिमक िव�ालय िश�ण अनुदान ४२०००००।००

९-0७८/३/१६ वाल िवकास िश�क र िव�ालय कम�चारीलाई �ो�साहन ९५४०००।००

ज�मा ५१५४०००.

५,१५४,०००

२५.३ िश�कको तलव िनकसा गदा� तलवी �ितवेदन अनुसार िनकासा गनु�पद�छ । महे�� मा�यिमक िव�ालय वाँझकाडाको िन मा िव
िश�क भोग वहादरु के सीको ५ �ेड मा� तलिव �ितवेदनमा भएकोमा �थम चौमा�सकमा ७ �ेड भु�ानी भएकोले दशै भ�ा तथा
संचयकोष थप समेत वढी भु�ानी भएको २ �ेड � १२००।०० ले � १२९००।०० असूल िफता� ह�नुपन� �

१२,९००

२६ औष�ध ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ को उपिनयम १ मा िबस लाख �पैयाँ बढीको लागत अनुमान भएको मालसामान ख�रद गदा� िशलब�दी
बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम वेगर आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत देहायका ५
वटा फम�बाट कोटेशन �लई �.२३७८७८३।०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यसरी गरेको ख�रद िनयमस�मत मा� नसिकने �.

२,३७८,७८३
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गो.भौ.नं र िमित आपुित�कता� ख�रद रकम

१२२।२०७८।
३।२४

िव�दवासीनी मेिडको क�सन�
घोराही दा�

आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत २
आईटम ३ वटा कोटेशन �ारा

३९४७००।
००

२९४ गंगा मेिडसे�स आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत ३
वटा कोटेशन �ारा

४९५१६९।
००

६६।२०७७।
७।२५

Deuti Surgimed Pvt Ltd
Banke

आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत ३
वटा कोटेशन �ारा

४९६७७४।
००

३६८।२०७८।
३।२४

मास मेिडसे�स आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत ३
वटा कोटेशन �ारा

४९७६३१।
००

३४६ जय माता मेिड�सन स�लाय�स आधारभुत तथा आक��मक सेवाको लािग औष�ध र �वा��य सुर�ा सामा�ी समेत ३
वटा कोटेशन �ारा

४९४५०९।
००

ज�मा २३७८७८३।
००

यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसारको रहेको छः

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,
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 ।
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,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
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औषधी ख�रद ग�र सकेपिछ �वा��य सेवाबाट �मािणत काय� िनद�िशका अनुसार LMIS मा �िव� गनु�पन�मा ख�रद ग�रएमा औषधी LMIS मा �िव� नगरेको
कारण उ� औष�ध ख�रद गरे नगरेको समेत आ�व�थ ह�ने आधार नभएकोले यस स�ब�धमा छानिवन ह�नुपद�छ । 

२७ तलिव �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �वा��य तफ� का
१४ कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �. ७६१५८९४।०० तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।

२८ १५१ २०७८-३-२९ बढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले राि�� य मिहला �वा��य �वयमसेिवकालाई यातायात खच� वापत �.८१०००।०० भु�ानी िदएको छ । यातायात खच� २७ जनालाई १६०० का दरले
�.४३२००।०० भु�ानी िदनुपन�मा �.८१०००।०० भु�ानी िदएकाले बढी भु�ानी भएको �.३७८००।०० असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

२८.१ �स�कुमाख गाउँपा�लका स�यान ३७,८००

३७,८००

२९ ब�क �यारे�टीको �याद कम भएकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) अनसार स�झौता गनु�पूब� �ुटी स�याउने अव�ध स�मको भ�दा क�तीमा १ मिहना वढी परफरमे�स बै�
�यारे�टी भएको ह�नु पद�छ । देहायका िनमा�ण �यवसायीह�ले तोिकएको समय भ�दा कम अव�धको बै� �यारे�टी राखी स�झौता गरेको छ ।तसथ� परफरमे�स बै�
�यारे�टीको �याद थप भएको �माण पेश ह�नु पद�छ । केही उदाहरण िन�न अनुसार छन् ।
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िनमा�ण �यवसायीको
नाम

िववरण स�झौता
रकम

काय�स�प� गनु�पन�
िमित

िवमाको अवधी ह�नुपन� अवधी नपुग
अवधी

रकम

भुिम िनमा�ण सेवा खानेपानी
िनमा�ण

४१४५७४२ २०७८।९।३० २०७९।४।
३०

२०७९।१०।
३०

६ मिहना २१००००

िवसाल िनमा�ण सेवा भवन िनमा�ण ७८०६२९६ २०७८।९।३० २०७९।४।
३०

२०७९।१०।
३०

६ मिहना १८४००००

�पाखानी िनमा�ण सेवा िव�ुत िनमा�ण १११९५२१ २०७८।९।३० २०७८।३।
१५

२०७९।१०।
३०

९ मिहना १०५०००

�पाखानी िनमा�ण सेवा िव�ुत िनमा�ण १५६८०६७ २०७८।९।३० २०७९।५।
३०

२०७९।१०।
३०

४ मिहना १४५०००

३० मु�याँकन बीना भु�ानीः 
मु�याँकन बीना भु�ानी उपभो�ालाई स�झौता अनुसार रकम भु�ानी िदनुपुव� उपभो�ाले गरेको कामको मु�याँकन गरेर नापी गरी उपभो�ाको योगदान क�ा गरी
रकम भु�ानी िदनुपद�छ । देहायका झोलँुगे पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई रकम भु�ानी िदँदा सामान ख�रदको आधारमा रकम भु�ानी िदएको छ ।उ�
समानबाट स�झौता अनुसार काम भए नभएको एिकन गन� सिकएन । तसथ� उ� कामको नापी, मु�याँकन, काय�िवल तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

भौ न / िमित उपभो�ाको नाम भु�ानी रकम

१५/२०७८/३/3४ सालघारी झोलँुगे पुल ५६३३८४

१४/२०७८/३/2४ घ�े खोला ट� � ि�ज ६३०४१४

ज�मा ११¸९३¸७९८।

१,१९३,७९८

३१ काय�स�प� नभएकोः ६,२५०,०००
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काय�स�प� नभएको साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७(१)मा साव�जिनक िनकायले स�झौता गरी ग�रएको काय�को काय� �वीकार �ितवेदन
तथा िनयम १२५(१) अनुसार काय�स�प� पेश ह�नुपद�छ । रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत देहायका िव�ालयलाई िन�न अनुसारको काम गन� रकम
उपल�ध गराएकोमा लेखापरी�ण अवधी (२०७८।६।२०) स�म तोिकएको काय� स�प� भएको �माण पेश नभएको �.

�स. न. िव�ालयको नाम कामको िववरण िशष�क भु�ानी रकम

१ जनसेवा आ. िव. २ कोठे भवन संघीय शशत� १८०००००/-

२ िहमालय आ. िव. २ कोठे भवन पंुजीगत र चालुवाट १८०००००/-

३ महे�� आदश� मा. िव. खानेपािन सिहतको शौचालय पंुजीगत र चालुवाट ७०००००/-

४ िनराजन मा. िव. �माट�वोड� जडान पंुजीगत र चालुवाट १९५००००/-

ज�मा ६२¸५०¸०००/-

३२ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व स�ब��ध िनयमावली, २०७७ बमो�जम पे�क� फछ� यौट ह�नुपद�छ । यस वष� देहाय अनुसार �याद ननाघेको
मोिवलाईजेशन पे�क� �.८७,३२,०००।०० र �याद नाघेको अ�य पे�क� �.२,२५,०००।०० रहेको छ । �याद नाघेको अ�य पे�क� फछ� यौट ह�नु पन� �.

२२५,०००
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पे�क� �लएको
िमित

गो. भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

ज�मा बाँक� पे�क�

�याद
ननाघेको

�याद
नाघेको

ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६

ठेकेदार

२०७७/०७/२५ १६ आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद �ाकृितक िनसान जे.भी. १९,८०,००० ० १९,८०,०००

२०७७/०७/२५ १६ िव�ुत संरचना िनमा�ण िव.सी. िनमा�ण सेवा १०,८०,००० ० १०,८०,०००

२०७७/१०/१५ ३६ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद रोयल क��ट��सन २५,००,००० ० २५,००,०००

५५,६०,००० ० ५५,६०,०००

सं�थागत

२०७७/०४/०१ ५ आधारभुत सेवा के�� िनमा�ण तथा
संचालन खच� भवन िनमा�ण

िक�टल िनमा�ण सेवा ५,००,००० ० ५,००,०००

२०७७/०४/०१ ५ क�ा ९ �ािव�धक धार �योगशाला
�यव�थापन

�ी िनराजन मा.िव २६,००,००० ० २६,००,०००

३१,००,००० ० ३१,००,०००

�यि�गत

२०७७/११/२६ २०२ सभा स�ालन खच� मदन बुढाथाेक� ७२,००० ० ७२,०००

२०७८/०२/२८ २५८ िविवध खच� मदन बुढाथाेक� ० ४०,००० ४०,०००
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२०७८/०३/०४ २८० िविवध खच� नवराज आचाय� ० ३५,००० ३५,०००

२०७८/०३/२१ ३४० सभा स�ालन खच� मदन बुढाथाेक� ० १,५०,००० १,५०,०००

७२,००० २,२५,००० २,९७,०००

ज�मा ८७,३२,००० २,२५,००० ८९,५७,०००

३३ 130 २०७७-८-१५ पदा�धकारी �मण खच� 
�मण खच� - कणा�ली �देश �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन २०७७ को दफा ३ को अनुसची २ को ��ट�यमा सरकारी
कामको लािग �ज�ा वािहर �मण गरेको अव�थामा मा� दिैनक �मण भ�ा पाउने उ�ेख भएकोमा पदा�धकारीह� �ज�ा िभ�को �मण गदा� पिन �मण खच�
�लएको दे�खएकोले ऐनमा भएको �यव�था बेगर खच� लेखेकोले असूल गनु�पन� �..

पदा�धकारीको नाम �मण अव�ध �मण �थान �मण खच�

अ�य� �ी िच� बहादरु चलाउने ४।८-४।१३ खलंगा ९४५०

४।२६-४।३० खलंगा ७६५०

६।१९-६।२३ खलंगा ७६५०

५।१५-७।१७ खलंगा ४०५०

ज�मा २८८००

२८,८००

३४ अनुगमन तथा स�परी�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 नभई गत बष�स�मको 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)

७४०६६००० ० ७४०६६०००
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