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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था एवं नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँडको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

भीमफेदी गाउँपातलका, मकवानपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.4 करोड 60 लाख 61 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सो मध्रे् असलु गनुापने रू.14 लाख 51 हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनुापने रू.42 लाख 27 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.3 करोड 77 लाख 94 हजार र पेश्की रू.25 लाख 89 हजार रहेको छ । पातलकाको 
गिवषासम्मको रु. ३ करोड ८२ लाख २४ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु. २ लाख २१ हजार फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ८ करोड 40 लाख 64 हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक 
बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  

 

 

  

         
(तरलोिन आिार्ा) 
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भीमफेदी गाउँपातलका, मकवानपरु 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

38 45 46061 
0 0 0 

38 45 46061 1451 37794 4227 ० ० 42021 2589 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मकवानपरु 38224 0 221 38003 0 46061 84064 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भीमफेदी गाउँपा�लका, मकवानपुर , िभमफेदी गाउँपा�लका , मकवानपुर

काया�लय �मुख �.�.अ �ी भीम लाल महज�न २०७८-८-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �.�.अ �ी जीवन कँुवर २०७७-४-१ २०७८-८-२०

लेखा �मुख लेखा अ�धकृत �ी क�णा �रसाल २०७७-४-१

बे�जु रकम ४६,०६१,३४६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,०३,२४,९४४.२९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,८७,३८,८१० चालु खच� २६,३०,४०,७२५.८४

�देश सरकारबाट अनुदान ५,७५,०१,००० पँूजीगत खच� १७,८१,०९,६०७

राज�व बाँडफाँट १३,०४,११,८६०.१९ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय १,४९,००,५००

अ�य आय २,८८,६५,८५६

कुल आय ५४,०४,१८,०२६.१९ कुल खच� ४४,११,५०,३३२.८४

बाँक� मौ�दात १५,९५,९२,६३७.८३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ परीचय
प�रचयः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक� काय�का�रणी र �याियक अ�यास सं�थागत गन� र �थानीय
सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले नेपालको संिवधान २०७२ अनुसार यस गाउँपालीकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा
सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चतता गद� गुण�त�रय सेवा
�दान गद� जनतालाई ��य� लाभ पु�े सामा�जक,आ�थ�क एवं भौितक ि�याकलाप स�ालन गनु� �थानीय तहको मु�य उ�े�य रहेको छ । वागमती �देशमा
अव��थत �े�फल २४५.२१ वग� िकलोिमटर,२४५००जनसं�या रहेको यो गाउँपा�लका अ�तग�त ९ वडा वाट ४७ गाउँसभा सद�य रहेका छन् । गाउँपा�लकाले
भीमफेदी गाउपा�लकाको आधार कृिष, पय�टन र पूवा�धार भ�े ल�य तय गरेको छ । 

२ �थानीय संिचतकोष
�थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय अनुदान तथा सहायता र �थानीय
सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।
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िववरण यस वष� �. गत वष�को ज�मा

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ��,�९,२३,०�४.�७ �४,०४,१�,०२६.३� �४,०४,१�,०२६.३� ४�,३०,६९,३०७.४४

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

�३,६२,१४,४�० �१,४९,४६,३०७.�१ �१,४९,४६,३०७.�१ ४०,४�,९७,�९४.०६

११००० कर ११,९४,६२,४�० ९,७४,�०,०२७.�६ ९,७४,�०,०२७.�६ ७,३�,०९,०१३.०६

१३०००
अनुदान

३६,�३,�२,००० ३६,६२,३९,�१० ३६,६२,३९,�१० २९,४�,२६,�००

संघीय
सरकार

३१,०�,�१,००० ३०,�७,३�,�१० ३०,�७,३�,�१० २७,१२,२१,�००

�देश सरकार �,७�,०१,००० �,७�,०१,००० �,७�,०१,००० २,३३,०�,०००

१४०००
अ�य राज�व

४,�३,७०,००० �,१०,��,१२४.०� �,१०,��,१२४.०� ३,६�,६२,३�१

१�०००
िविवध �ाि�

० १,७१,३४�.६० १,७१,३४�.६० ०

ख. अ�य
�ाि�

१,९७,०�,६३४.�७ २,�४,७१,७१�.�७ २,�४,७१,७१�.�७ ७,�४,७१,४१३.३�
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िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ०

कोषह� १,९७,०�,६३४.�७ १,९७,०�,६३४.�७ १,९७,०�,६३४.�७ �४,९७,���.९०

धरौटी ० �७,६३,०�४ �७,६३,०�४ १७,४०,०२२.४�

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ६,�२,३३,�०�

भु�ानी
(ग+घ)

६२,१४,००,�९४.�७ ४४,११,�०,३३२.�४ ४४,११,�०,३३२.�४ ४�,३६,९०,१३२.२४

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६०,१६,९२,२६० ४२,२०,�४,९१२.�७ ४२,२०,�४,९१२.�७ ३७,९२,�०,९�०.२४

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१७,७७,४४,४१० १�,६९,४७,२२३.�६ १�,६९,४७,२२३.�६ १४,�४,४९,३६९.�०

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१३,७१,०१,६२० ६,३९,२४,६�९.०१ ६,३९,२४,६�९.०१ �,७९,��,३३६.०७

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१,�७,��,००० ६�,२४,०७२ ६�,२४,०७२ ०
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२६०००
अनुदान

१,०�,��,००० ६४,४६,७७९ ६४,४६,७७९ ०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१,०६,�०,००० �२,�४,�४२ �२,�४,�४२ ४१,�६,७�४

२८०००
अ�य खच�

२७,�०,००० १�,१७,७०० १�,१७,७०० ९,७९,०००

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

२४,७०,४३,२३० १७,�१,०९,६०७ १७,�१,०९,६०७ १६,७६,७७,४९०.३७

घ. अ�य
भू�ानी

१,९७,०�,६३४.�७ १,९०,९�,४१९.९७ १,९०,९�,४१९.९७ ४�,३६,९०,१३२.२४

कोषह� १,९७,०�,६३४.�७ १,�०,६�,०७१.९७ १,�०,६�,०७१.९७ �९,४२,३९७

धरौटी ० १०,�९,०६६ १०,�९,०६६ २,६३,२�०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ६,�२,३३,�०�

क�ी रकम
भु�ानी/

-३१,७१८ -३१,७१८
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दा�खला गन�
बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(६,५४,७७,८१०) ९,९२,६७,६९३.�४ ९,९२,६७,६९३.�४ २,९३,७९,१७�.२०

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

६,०३,२४,९४४.२९ ६,०३,२४,९४४.२९ �,७४,६४,०९�.६१

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(६,५४,७७,८१०) १�,९�,९२,६३७.�३ १�,९�,९२,६३७.�३ �,६�,४३,२७०.�१

३ संिचतकोष बािहरका कारोवारको िबवरण
संिचतकोष बाहेकका कारोवार: यस पा�लकामा यस वष� संघ, को.ले.िन.का. र �देश को.ले.िन.का.बाट �सधै िनकासा भएको आ�थ�क कारोवारको ��थित
िन�नानुसार छ । उ� कारोवार संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदनमा समावेस भएको छैन । पा�लकाले सव ैकारोवार समेटीने गरी एिककृत आ�थ�क िववरण तयार
ग�रनु पद�छ ।
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�.सं. काय��मको नाम िविनयो�जत बजेट
रकम

िनकासा/ खच� बाँक� बजेट

१ �थानीय पूवा�धार िवकास
सा�ेदारी काय��म

४९��०००।- २९१��६�।- २०३६१३�।-

२ गरीबसंग िवशे�वर
काय��म

�४६०००।- २२००००।- ३२६०००।-

३ सामा�जक सुर�ा तथा
संर�ण काय��म

��७६६४००।- ���७७०�०।- १�९३�०।-

कूल ज�मा (क) ६१२६७४००।- ��७१�९१�।- २��१४��।-

४ �देश पूवा�धार िवकास
सा�ेदारी काय��म

७�०००००।- ७३�१�७०।- ११�१३०।-

कूल ज�मा (ख) ७�०००००।- ७३�१�७०।- ११�१३०।-

खुद ज�मा (क+ख) ६�७६७४००।- ६६०९७७��।- २६६९६१�।-

४ २०७९-१-९ �ज�मेवारी तथा मौ�दात फरक 

�ज�मेवारी फरक – �थानीय तहको संिचत कोषमा गत िवगतको वांक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाव रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�
पद�छ । गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �.८६९७०३३६।५६ मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �. ६०३२४९४४।२०
�ज�मेवारी सारी �. २६६४५३९२।२७ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । गत वष�को �ज�मेवारी फरक दे�खएको रकमको िहसाव िमलान गनु�पन�मा नगरी यस वष�
य�तो रकममा पुनरावृ�ी भएको छ । य�तो फरक रकमको वा�तिवकता पिहचान गरी �ज�मेवारी अंक यथाथ�परक वनाउनु पद�छ ।
मौ�दात फरक –



https://nams.oag.gov.np9 of 59

१। ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचा अ�तग�त �ितवेदनको म.ले.प.फारम २७२ िव�ीय �ितवेदन र �थानीय संिचत कोष �यव�थापन
�णाली ढाँचाको �थानीय तहको एिककृत िव�ीय िववरण (�रपोट� १) ले देहाय अनुसार यस वषा��तको मौ�दातमा �.३०६,८८,४३०।२७ र हालस�को मौ�दात
�.३,२६,१३,३७४।५६ फरक दे�खएको छ । य�तो फरक मौ�दातको समयमा नै िहसाव िमलान ह�नु पद�छ ।

िववरण यस वषा��तको मौ�दात हाल स�मको मौ�दात

िव�ीय िववरण म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार ९,९२,६७,६९३।- १५,९५,९२,६३७।८३

संिचत कोषको अव�था अनुसूची १० अनुसार ६,८५,७९,२६३।२७ १२,६९,७९,२६३।२७

२७२ मा बढी ३०६,८८,४३०।२७ ३,२६,१३,३७४।५६

२। यस पालीकाको संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं.२७२ र पालीका कै �थानीय तहह�को एिककृत िव�ीय िववरणको सम� �ा�ी, खच� र
मौ�दातमा देहाय अनुसार फरक परेको छ । य�तो फरक रकमले पालीकाको संिचत कोषले देखाउने िव�ीय अव�थामा फरक पन� ह� ँदा समयमा नै िहसाव िमलान
ग�रनु पद�छ ।

िववरण संिचत कोष (म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार �थानीय तहको एिककृत िव�ीय िववरण �रपोट� -१ अनुसार फरक

�ा�ी ५४०४१८०२६।३८ ५४,९०,३४,१७६।१४ (८६,१६,१४९।७६)

खच� ४४,११,५०,३३२।८४ ४२,२०,५४,९१२।८७ १९०९५४१९।९०

मौ�दात ९,९२,६७,६९३।५४ १२,६९,७९,२६३।२७ (२७७११५६९।७३)

उ� ता�लकामा एिककृत िव�ीय िववरणमा भ�दा संिचत कोषको िववरण (म.ले.प.फा.नं.२७२) मा �ा�ी, खच� र मौ�दातमा फरक दे�खएको स�व�धमा
वा�तिवकता यिकन गरी िहसाव िमलान ग�रनु पद�छ ।

३। यस वषा��तमा संिचत कोषको व�क नगदी िकताव अनुसारको व�क मौ�दात, पा�लकाको संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले देखाएको व�क
मौ�दात भ�दा �. १५,२४,९६,६१३।२८ कम दे�खएको छ ।ब�क मौ�दात कम दे�खएको स�व�धमा �प� ग�रनु पद�छ ।
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िववरण िववरण

१.वषा��तमा संिचत कोषको व�क नगदी िकताव अनुसारको मौ�दात ७०,९६,०२४।५५

२.संिचत कोषको िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) अनुसारको व�क मौ�दात १५,९५,९२,६३७।८३

व�कमा घटी मौ�दात १५,२४,९६,६१३।२८

५ २०७९-१-९ िब�ीय िबवरण तथा बैक िहसाव िमलान 

िब�ीय िबवरण- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउपालीका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन १ गते दे�ख आगामी वष�को
आषाढ मसा�त स�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नु पद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो
आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु� पद�छ । यस पा�लकाले सव ैब�क मौ�दात रकम आ�थ�क वष�को अ�तको िदनको �लने गरेको छैन र आ�थ�क काय� �णाली
�यव�थापन गन� गाउँपा�लकाले आ�थ�क िनयमावली बनाई नसकेकोले संघीय कानुनलाई नै आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापनको आधार �लएको छ । पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कवाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढांचामा लेखाकंन तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िब�ीय
िववरण स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� यस �ितवेदनको िबिभ� दफाह�मा उ�ेख गरीएको छ ।
�वीकृत ढाँचा – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�ण गरे वमो�जमको आय र �ययको विग�करण तथा खच� िशष�क
स�व��ध �यव�था अवल�वन गनु� पन� तथा िनयम ७६ (२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए वमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नु पन� �यव�था गरेकोमा यस
गाउँपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखाकंन गरेको छ । तर अनुसूची तथा खुलासा (Disclosure)

ह� पूण� �पमा लेखािकंत र ��तुतीकरण भएको छैन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ । यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा दफागत �पमा यस �ितवेदनमा ��तुत ग�रएको
छ ।
ब�क िहसाव िमलान –
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१। �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) वमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको िशफा�रसमा
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भएको ढांचामा रा�नुपन� �यव�था छ । सो वमो�जम काया�लयले मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाव िमलान िववरण तयार
गनु� पन�मा वषा��त स�ममा पिन तयार गरेको पाइएन । लेखा परी�ण अव�धमा उ� िहसाव िमलान िववरण तयार गरी पेश भएको छ । िन�नानुसारको व�क िहसाव
िमलान िववरणमा ब�क अफ एिशया �लिमटेडको ९ वटा व�क खाताको खूद फरक रकमको �. १११५५९१७३।९३ को िहसाव िमलान गरेको छैन । यस स�व�धी
िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

�.सं. खाताको �कार खाता नं. खाता अनुसारको बाँक�
रकम �.

ब�क अनुसारको बाँक�
रकम �.

फरक रकम

१ ग.१.१ आ�त�रक राज�व खाता 167CA57503077001 10394399 20650751.73 -10256352.7

२ ग.२.२ चालु खच� खाता जोर वष� 1.67205E+15 148013660 73867155.85 74146504.1

३ ग.२.४ पँू�जगत खच� खाता- जोर वष� 1.67205E+15 156567297.4 87579652 68987645.43

४ ग.३.१ �थानीय तह धरौटी खाता G7CA503072524001 6628962.29 3674079.29 2954883

५ ग.४.१ �थानीय तह संिचत कोष खाता G7CA503077524001 7096024.55 26807706.42 -19711681.9

६ ग-�थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष
खाता

1.67206E+15 1644256.9 6206080.9 (4561824.00

७ िवभा�य कोष खाता - -9215163 9215163 -

८ करोवारमा िभ�ता (राज�व खाता र संिचत
कोष खाता)

- 13917732.37 - -

९ कारोबारमा िभ�ता (संिचत कोष खाता र
खच� खाता)

-181582978.7 - - -

ज�मा 153464190.8 228000589.2 111559173.9
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◌ेड
२। काया�लयको NIC एिशया ब�कमा रहेको ग-११ आ�तरीक राज�व खातामा �.१०२५६३५२।७३, ग-४.१ �थानीय तह संिचत कोष खातामा
�.१९७११६८१।८७ र �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खातामा �. ४५६१०२४।– ब�कमा बढी रहेको छ भने ग-२.२ चालु खच� खाता जोर वष�मा
�.७४१४६५०४।१०, ग.२.४ पँू�जगत खच� खातामा �.६८९८७६४५।४३, ग-३.१ �थानीय तह धरौटी खातामा २९५४८८३।– ब�कमा घटी मौ�दात दे�खएको
छ । य�तै राज�व खाता र संिचत कोष खाताको कारोवारमा िभ�ता �.१३९१७७३२।१७, संिचत कोष खाता र खच� खाताको कारोवारमा िभ�ता ऋणा�मक
�.१८१५८२९७८।६६ र िवभा�य कोष खातामा ऋणा�मक मौ�दात �.९२१५१६३।– भएकोमा व�कमा ९२१५१६३। दे�खएको छ । �ा� िववरणमा व�क घटी
तथा व�क वढी भएको स�व�धमा काया�लयले संि�� कारण उ�ेख गरेको छ । सो पु��ाई ह�ने िव�तृत व�क समायोजन िववरण ( Bank Reconciliation

Statement) तयार गरी फरक रकम िहसाव िमलान गनु�पन� दे�ख�छ ।

६ शसत� अनुदानको बचत 

शसत� अनुदानको बचत: संघीय शसत� अनुदानको बचत �. ३४२७६१८०।७४ बागमती �देश सरकारको शसत� अनुदानको बचत �. ७६४१६८७।– (िवशेष
अनुदान �.३५०००००।– समेत वषा��तमा िफता� दा�खला गनु�पन�मा �मशः २०७८।४।१२ र २०७८।४।१३ मा मा� िफता� दा�खला गरेको छ । संघ तफ� को
िवशेष अनुदान �.३७२४३२२।– म�ये १६८३५९७।– मा� २०७८।४।१२ मा दा�खला भएकोमा वाँक� �.२०४०७२५।– उप�ो सुिप� खानेपानी योजनाको
दािय�व भू�ानी गन� �ज�मेवारी सारेको छ । स�पूण� खच� नभई बाँक� रकम ( समपूरक वाहेक) वषा��तमा स�ब��धत संिचत कोषमा दा�खला ह�नु पद�छ ।

७ �ोत सुिन�चतता 
�ोत सुिन�चतता – आयोजनाको वह�विष�य ठे�का स�व��ध मापद�ड २०७६ को दफा ३ मा वह�विष�य ठे�का �यव�थापन गनु� अिघ स�व��धत म��लयले राि�� य
योजना आयोगको पूव� �वीकृित �लनुपन� र पूव� �वीकृित प�चात् �ोत �यव�थापनको स�व�धमा अथ� म��ालयको सहमित �लई �च�लत कानून वमो�जम ठे�का
�कृया अगाडी वढाउनु पन� उ�ेख छ । यस गाउपालीकाको आयोजनाको वह�विष�य ठे�का र �ोत सुिन��चतता स�व�धमा मापद�ड तयार भएको ठे�का फाईल
परी�णको �ममा दे�खएन । यसै गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १२ मा अथ� म��ालयको पूव� �वीकृती वेगर कुनै पिन
काया�लयले वह�विष�य दािय�व �सज�ना ह�ने गरी खच�को �ितव�ता जनाउन नह�ने उ�ेख छ । �ा� िन�न िववरण अनुसार यस पा�लकाको संघीय िवशेष र �देश
समपुरक गरी २ ठे�काको �.६८०३९२८।वषा��तमा भू�ानी गन� बाँक� दािय�व रहेको दे�ख�छ । यसरी साल वसाली ठे�कामा समेत भू�ानी गन� बाँक�
दे�खएकोले �ोतको सुिन��चतता गरी मा� ठे�का �यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।
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ठे�का नं. काय� िववरण स�झौता रकम भू�ानी रकम दािय�व वाँक� रकम

४।२०७७।७८ सुिप� वृहत खा.पा.आयोजना १४२७४३०७।- ११५३२१९६।- २७४२१११।-

१०।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महािभर सडक ५१७९२३६।- १११७४१८।- ४०६१८१८।-

ज�मा १९४५३५४३।- १२६४९६१४।- ६८०३९२९।-

८ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन । यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउँपा�लकाबाट यस वष� स� चा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित 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�जमको म�य कालीन खच� संरचना तयार गनु� पन�मा गाउँपा�लकाले सो बमो�जम म�य कालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� न संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउँपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� न मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• गाउँपा�लकाले उ�े�य �ा� तीमा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको दे�खएन।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले
भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन।
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• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैगाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी
मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे� काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे� का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।साथै ठे� का फाइल समेत अ�ाब�धक दे�खएन ।
• �थानीय सरकार स� चालन 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� न भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� न योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� त ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
• गाउँपा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स� चालन ि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 ।
• ि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
नग�र खच� लेखेको पाईयो ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित को नाममा रहेका पे�क� तथा
वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
तसथ� गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव� वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

९ बजेट तथा काय��म तजु�मा

९.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी – �थानीय तह स� चालन 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�त िभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदन िभ�
�थानीयतहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस



https://nams.oag.gov.np15 of 59

गाउँपा�लकामा उपा�य� �ी पाव�ती रानाले िमित २०७७।०३।१० मा नीित तथा काय��म र वजेट पेश भई � ५९ करोड २४
लाख ३३ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।०३।२५मा पा�रत भएको छ । यसै गरी �थानीयतहका �मुखले
िमित २०७७।०४।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

९.२ बजेट तथा काय��म तजु�माः �थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा
सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत काय��म र काय��ममा
दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने �यव�था छ । योजना छनौट एवं स� चालन गदा�
संघीय सरकार, �देश सरकार अ�तग�तका िनकायबाट स� चा�लत योजना र गाउँपा�लकाबाट स� चा�लत योजनाबीच दोहोरोपना
ह�न निदन आव�यक सम�वय सहयोगको �णाली �थािपत गरी काय� गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । यस वष� गाउँसभाबाट
�वीकृत भई बजेट िविनयोजन भएका कितपय योजनामा �देश तथा के��ीय वजेटवाट र कितपय काय��ममा गाउँपा�लकावाट
समेत थप बजेट छु�ाएको दे�खएबाट योजनामा बजेट दोहोरो परेको अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा
तेहोरो �पमा स� चालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट स� चालन गन� �यव�थाको लािग िवगतको समेत अिभलेख अ�ाव�धक ह�न
ज�री दे�खएको छ ।

१० �े�गत वजेट 

�े�गत वजेट गाउँपा�लकाको �े�गत �पमा कुल बजेट 69 करोड 16 लाख 92 हजार र खच� 42 करोड 20 लाख 54 हजारको आधारमा सम� �पमा ७0.१4

�ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ । पा�लकाले सबै भ�दा �यनु बजेट आ�थ�क िबकासमा िबिनयोजन गरेको छभने सबै भ�दा
बढी बजेट पुवा�धार िबकासमा िबिनयोजन गरेको छ । पा�लकाले आ�थ�क िबकास �े�मा समेत लगानी गनु�पन� दे�ख�छ ।
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� स �े�गत बजेट बजेट रकम � खच� रकम � खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ५३०६४००० २१७६२४५५ ४१.०१

२ सामा�जम िवकास ३०५०२५००० २१८६५६६६८५ ७१.६८

३ पूवा�धार िवकास १३१५६५००० १०९१८८२७९ ८३

४ सुशासन िवकास २७३२३६०० १२८६६४०१ ४७.०९

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८४७१४६६० ५९५८१०९२ ७०.३३

ज�मा � ६९१६९२२६० ४२२०५४९१२ ७०.१४

११ योजना छनौट गदा� �ाथािमक�करणको आधारमा नभएकोः 
१ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ को बुदा नं. ६(घ) िनद�शक
सिमितले छनौट गरेका आयोजना �वीकृतीका लािग �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहको �वीकृती प�यात योजना संचालन गनु�पन� �यव�था रहेको
दे�ख�छ । यस काय��म अ�तग�त िनद�शक सिमितले सोझै योजना पठाएको दे�ख�छ । जसले गदा� �थानीय आव�यकताको स�वोधन नह�न ह� ँदा गाँउपा�लकाले
य�ता आयोजना संचालन गदा� िनयमानुसार �कृया अवल�वन ग�र �भावकारी योजना छनौट संचालन गनु� पन� दे�ख�छ ।

२ �धानम��ी रोजगार काय��मः �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालन िनद�िशका २०७६ अनुसार �धानम��ी रोजगार का�� मको मू�य उ�े�य मुलक िभ�
रोजगारका �या� त अवसर �सज�ना ग�र उपल�ध बेरोजगार जनशि�को लगत तयार ग�र आ�थ�क िवकासमा योगदान पुर् याउने सुिन�� चतता गरी सामा�जक
सुर�ाको �यव�था गनु� रहेको छ । काय�िव�ध अनुसार बेरोजगार यवुाको लगत तयार ग�र उिनह�लाई रोजगारको अवसर �दान ग�र उनीह�को आ�थ�क िवकासमा
सहयोग पुर् याउने योजना संचालन गनु�पन�मा सो अनुसार संचालन भएको दे�खदनै । तसथ�ः काय��मको मुल मम� अनुसार काय��म स� चालन गरी आ�थ�क
िवकासमा योगदान पु�े गरी गनु� पद�छ । �थानीयतहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास
माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालनमा रहेकोछ । यस काय��म अ�तग�त
�थानीयतह िभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स� चालन गरी यस वष� ८२ जना लाई रोजगारी
उपल�ध गराई � २६९१८७८।७८ खच� गरेको छ।लि�त वग� लाई औषत िदन ४५/८५५ दे�ख ११२० िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला,
�शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच� वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएता पिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
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रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।िब��य �गित ३८.९४ दे�ख १०० �ितशत देखाएको छ भने भौितक �गित शु�य देखाएकोले यथाथ� �पमा काम भयो वा भएन
यिकन ह�न स�ने आधार पिन दे�खएन ।

�.सं. आयोजानाको नाम िविनयोज�जत
बजेट

भु�ानी रकम संल� न कामदारको
सं�या

औषत िदन िव��य �गती
�ितशत

भौितक
�गती

१ �झरघारी टो�के डाँडा सडक िनमा�ण ९८२३०० ५८३८६३ १९ ४५/८५५ ३८.९४

२ �झरघारी द�ुसी डाँडा सडक िनमा�ण ९८२३०० ५८३८६३ १९ ६३/११९७ ५९.४३

३ िचसापानी सुगाव��त सडक िनमा�ण
-ख�ड क

५०६७५७ ५०७००४.९५ १५ ६६/९९० १००

४ प� चक�या म��दर जाने सडक िनमा�ण ६७२१०० ४३७९३६.९५ ११ ७७/८४७ ६५.१५

५ िचसापानी सुगाव��त सडक िनमा�ण
-ख�ड ख

५७९२४२.५५ ५७९२१०.८५ १८ ११२० ९८.९६

१२ कानून र स� चालन ��थितः 
�थानीय सरकार स� चालन 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 । जस अनुसार �थानीय तह स� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ४२ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस गाउँपा�लकाले हालस�म ११ वटा ऐन, १८ वटा काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��वयनमा
�याएको छ । साथै गाउँपा�लकाले ४ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरी उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन् । उ�
कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१३ �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।सिमितमा परेको उजुरी
म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� त िववरण अनुसार गत बष� फ�य�ट
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वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५ र यो बष� थप भएको २८ गरी कुल ३३ िववाद दता� भएकोमा १६ वटा मा� फ�य�ट भई १७ बाँक� दे�ख�छ।�याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �याद िभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ।

१४ सेवा �वाहः 
गाउपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नानुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� त भएको छ ।

�.स िववरण सं� या

1. नाग�रकता �सफ�रस ६७८

2. घरबाटो �सफा�रस ४७६

3. नाता �मािणत २९८

4. ज�म दता� ६३०

5. मृ�य ुदता� २०६

6. अ�य १४३७

१५ कोिभड १९ तफ� ः 
गाउँपा�लकाको �ा� त िववरण अनुसार आ� नै कोषबाट � ५१ लाख २२ हजारमा �. ५० लाख ४१ हजार खच� भई � ८१ हजार बाँक� रहेको दे�ख�छ ।
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आय िशष�क रकम � �याय िशष�क रकम �

संिघय संिचत कोष �व��य पूवा�धार िनमा�ण १२९००००

�देश संिचत कोष आइसोलेसन के�� िनमा�ण तथा �यव�थापन ४४००००

गाउँपा�लकाकोष ५१२१७७०९० औषधी तथा उपकरण ४८९६९५।९

सामा�ी खरीद १८००७१५

अ�य िशष�कमा भएको खच� १०२०५९५

बाँक� ८०७६४

ज�मा � ५१२१७७०९० ज�मा � ५१२१७७०९०

१६ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीयतहको 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 ।
गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ५३ जना र करार
तफ�  ३५ पदपूत� भएको दे�ख�छ ।

१७ �ज�सी िनरी�णः 
गाउँपा�लकाले आ�थ�क काय�िव�ध ऐन तथा िनयमावली छु�ै तयार गरी लागु गरेको दे�खदनै। �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, प�र�छेद ६ मा सरकारी
स�प��को �ज�मा �यसको लगत संर�ण र बर बुझारत स�व�धी �यव�था र प�र�छद ९ मा �ललाम िब�� स�ब��ध �यव�था रहेको छ। काया�लयले मौ�दात रहेको
�ललाम गनु�पन�, िम�हा गनु�पन�, मम�त गनु�पन� �ज�सी सामानह�को िववरण तयार गरी तोिकएको समयिभ� �ललाम िव�� तथा मम�त संभार गनु�पन� एवं कम�चारी
स�वा ह� ँदा �ज�सी फरफारक गरेर मा� रमाना िदने काय� गरी �ज�सी �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ।

१८ एच.िड.पी पाईप ख�रदः 
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काया�लयबाट बािष�क योजना तथा काय��म अनुसार ख�रद भएको िनमा�ण साम�ी लि�त उदे�य अनुसार �योग भएको ह�नु पद�छ। आ.व. २०७५।७६ मा कोगटे
इपा वृहत �सचाई योजनाको लािग ख�रद भएका � ५९२०३५८। का िविभ� साइजका एच.िड.िप. २०० एम.एम. को १६३७ मीटर १० के.जी को हाल स�म
योजनामा �योग नभई काया�लयको क�पाउ�ड वािहर वेवा�रसे अव�थामा रहेको छ। ख�रद ग�रएका पाइप �योग नभएको स�व�धमा काया�लयबाट �प� जानकारी
�ा� भएको छैन। उ� योजनाको हालको ��थित समेत �प� छैन। अतः ती पाइपको हानी नो�सानी नह�ने गरी उिचत �यव�थापन ह�नु पद�छ ।

१९ राज�वको आ�तरीक िनय��णः 
१ �यवसाय कर – �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� न �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर
उठाउनू पन� �यव�था रहेको छ । यस वष� गाउँपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत � ४५ हजार कर संकलन गरेको छ । गाउँपा�लकाले आ� नो
�े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । तसथ� गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक
अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।

२ मनोर�जन करः �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७५ को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा
५ �ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन पाउने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । गाउँपा�लकाको
�े�िभ� रहेका य�ता िक�समका मनोर�जन �थलको अिभलेख रा� ने गरेको छैन । तसथ� गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� मनोर�जन
�थलको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरा िभ� �याउनु पद�छ।

३ घर ज�गा बहाल करः गाउँपा�लकाले जारी गरेको आ�थ�क ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार गाउँपा�लका �े�िभ� कुनै पिन �यि� वा सं�था वा िनकायले घर
पसल �यारेज गोदाम टहरा सेड कारखाना ज�गा वा पोखरी पूरै वा आिशंक �पमा बहालमा िदएमा बहाल लागेको रकममा घर ज�गा बहाल कर लगाइने �यव�था
रहेको छ । यस वष� गाउँपा�लकाले घर ज� गा वहाल कर शु�क वापत � ५ लाख २८ हजार कर संकलन गरेको छ । गाउँपा�लकाले उ� बहाल कर को �े�गत
लगत नराखेकाले कुन �े�बाट कित बहाल कर उ�छ भ�े कुराको एिकन गन� सिकएन ।अत िनयमानुसार अिभलेख राखी कर उठाउने �कृयालाई �भावकारी
बनाउनुपद�छ ।

४ िव�ापनकर- बागमती �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईनबोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लोबोड�, �टल,

िड�जटलबोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लागाउने, ले� ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा सामा�ीमा ग�रने िव�ापनमा
कर लागाइ असूल गरीने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाको �े�िभ� रहेका य�ता िक�समका िव�ापनको अिभलेख रा� ने गरेको छैन। जसबाट गाउँपा�लकाले कर
संकलन गन� यथाथ� आधार मा� न स�ने अव�था नै छैन।तसथ�ः गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ� स� चालनमा रहेका स�पूण� िव�ापनको अ�ाव�धक अिभलेख राखी
करको दायरा िभ� �याउनु पन� दे�ख�छ।
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२० ३५ २०७७-१०-७ िश�कको पा�र�िमकः 
यस गाउँपा�लका अ�तग�तको लेकाली ब�सफाँट मा�िमक िव�ालय, मकवानपुरमा काय�रत �ा.िव. तृतीय िश�क भरत उ�ेतीको िमित २०७७।०९।१७ मा यस
िव�ालयवाट अ�य� स�वा भएकोमा दो�ो �ैमा�सक अ�तग�त मं�सर र पुष गरी २ मिहनाको पारी�िमक वापत ज�मा �. ६५२९३। िव�ालयको खातामा गएको
दे�ख�छ तर िनजलाई िव�ालयले िदएको रमाना िमित २०७७।०९।१९ च.नं. ३४ मा २०७७ काित�क मशा�त स�म मा� पा�र�िमक �लएको भिन उ�ेख भएको
पाईयो । यसरी िव�ालयको खातामा बढी भु�ानी भएको २ मिहनाको पा�र�िमक �. ६५२९३।स�व��धत �यि�वाट असूल गनु�पन� �.

६५,२९३

२१ िवधाथ� अनुपातः 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२ (क) मा सामुदाियक िव�ालयह� एक आपसमा गािभन स�ने �यव�था छ । सोही िनयमावलीको िनयम ७७ मा
सामुदाियक िव�ालयले ��येक क�ामा िव�ाथ� सं�या सामा�यतया उप�यका तथा तराई, पहाड, र िहमाली �े�मा �मशः पचास, पैता�लस र चा�लस जना �ित
क�ा िव�ाथ� नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । भीमफेदी गाउँपा�लका मातहतमा रहेका ४९ वटा सामुदाियक िव�ालका िव�ाथ� र
िश�क को अनुपात िन�न अनुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार स�भा�यताको आधार भएस�म एक आपसमा गाभी िश�ाको गुण�तरमा वृि�
गराउनु पद�छ ।
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�सन िवधालयको नाम स�ा�लत क�ा ज�मा िव�ाथ� वालिवकास बाहेक िश�क सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

भीमफेदी गाउँपा�लका 3970 217 18.29493

िव�ालयको नाम

1 Rakas Devi Pra V 0 देखी ३ 12 1 12

2 Deurali Pra V ० देखी ३ 15 2 7.5

3 Jaleshwori Pra V ० देखी ३ 19 1 19

4 Kali Devi Pra V ० देखी ३ 24 2 12

5 Bagh Bhairab Pra V ० देखी ५ 66 3 22

6 Natarammeshwor Pra V ० देखी ५ 35 3 11.66667

7 Pra V Gangate ० देखी ३ 17 2 8.5

8 Pra V Swara ० देखी ५ 38 3 12.66667

9 Pancha Kanya Ma V ० देखी १० 133 13 10.23077

10 Siddha Kali Pra V ० देखी ३ 15 2 7.5

11 Himalaya Pra V १ देखी ५ 9 2 4.5

12 Pancha Kanya Pra V ० देखी ५ 44 2 22

13 Ma V Maltar ० देखी १० 145 11 13.18182

14 Batuk Bhairab Pra V ० देखी ३ 31 1 31
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15 Mandal Devi Pra V १ देखी ५ 18 3 6

16 Mahendra Uchha Ma V ० देखी १२ 513 18 28.5

17 Mahendra Saraswati Ni Ma ० देखी ८ 135 8 16.875

18 Jalaswor Pra V १ देखी ५ 28 2 14

19 Gorakh Nath Pra V ० देखी ५ 15 2 7.5

20 Barahi Adhar V ० देखी ८ 72 5 14.4

21 Mahalaxmi Ma V ० देखी १० 156 11 14.18182

22 Sat Kanya Pra V १ देखी ३ 23 2 11.5

23 Barahi Ma V ० देखी १० 401 13 30.84615

24 Kali Devi Pra V Golping १ देखी ३ 4 1 4

25 Saraswati Pra V ० देखी ३ 9 1 9

26 Mahakali Adhar V ० देखी ८ 157 7 22.42857

27 Lekh Pandran Pra V ० देखी ५ 80 4 20

28 Kalidevi Pra V Chilaune ० देखी ३ 25 2 12.5

29 Bhumichuli Pra V ० देखी ३ 8 0 0

30 Bagh Bhairab Pra V ० देखी ३ 12 2 6

31 Krishna Ma V 399 17 23.47059
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० देखी १२

32 Kalika Pra V ० देखी ५ 15 3 5

33 Laxmi Pra V ० देखी ५ 29 3 9.666667

34 Bishnu Pra V ० देखी ५ 42 3 14

35 Pokhari Pra V ० देखी ५ 26 3 8.666667

36 Sishu Jagriti Pra V ० देखी ४ 24 3 8

37 Janata Adhar V ० देखी ८ 158 8 19.75

38 Rastriya Ma V ० देखी १० 304 13 23.38462

39 Deepak Pra V ० देखी ६ 133 5 26.6

40 Surya Pra Vi ० देखी ३ 25 2 12.5

41 Bashuki Adhar V ० देखी ८ 135 9 15

42 Lekali Basiphat Ma V ० देखी १० 367 11 33.36364

43 Bal Jagriti Pra V ० देखी ५ 9 2 4.5

44 Mahila Jagriti Pra V ० देखी ३ 14 0 0

45 Padam Jyoti Pra V ० देखी ५ 10 2 5

46 Bhawana Pra V ० देखी ५ 11 2 5.5

47 �ािव भीमफेदी ९ बतासे ० देखी ३ 0 0 0
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48 �ािव �याउखोला भीमफेदी ९ १ देखी ३ 0 0 0

49 Namuna Pra V Kharklek ० देखी ३ 10 2 5

२२ िदवा खाजाः 
सामुदाियक िवधालयमा स�ा�लत िदवा खाजा काय��म अ�तग�त यस गाउँपा�लकाले २ िक�तामा ४७ िवधालयह�को खातामा रकम िनकासा गरेको दे�खयो ।
िन� न ४० िवधालयमा िनकासा ग�रएको रकम IEMIS मा अ�याव�धक िवधाथ� सं�या तथा िव�ालयले पेश गरेको िवधाथ�को �मािणत हा�जर िदन भ�दा वढी
रकम िव�ालयको खातामा िनकासा ग�रएको दे�खयो। यसरी अ�याव�धक िवधाथ� सं�या तथा िवधाथ�को �मािणत हा�जर भ�दा वढी रकम स�व��धत
िव�ालयवाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

५७३,२७६



https://nams.oag.gov.np26 of 59

�स.नं. िवधालयको नाम �थम िक�ता दो�ो िक�ता ज�मा िनकासा ज�मा खच� वढी वाँक�

माघ-फागुन चै�-वसैाख

१ राकस देवी �ा.िव. खानीडाँडा १३५०० ११४०० २४९०० १९५७५ ५३२५

२ काली देवी �ा.िव.धाक� २५६५० २१६६० ४७३१० २५००० २२३१०

३ नटार�भे�वर �ा.िव. महादेवटार २२९५० १९३८० ४२३३० ४१५१० ८२०

४ �ा.िव.गंगटे 12150 10260 22410 0 22410

५ �ा.िव. आँपचौर 30375 25650 56025 53125 2900

६ िहमाय �ा.िव. िवलाउनेचौर 9450 7980 17430 14295 3125

७ पं�चक�या �ा.िव. धाराचौर 36450 30780 67230 64410 2820

८ मािव कोगटे 46575 39330 85905 75765 9140

९ बटुक भैरव �ा.िव. 20925 17670 38595 37395 1200

१० म�डला देवी �ा.िव.माडु 14175 11970 26145 20370 5775

११ महे�� मा.िव. िभमफेदी 85050 71820 156870 73500 83370

१२ महे�� सर�वती आ.िव. धो�स�ङ 45900 38760 84660 81000 3660

१३ जले�वर आ.िव. खो�मुडाँडा 20250 17100 37350 29115 8235

१४ गोरखनाथ �ा.िव. �यािमरे 14175 11970 26145 21030 5115

१५ बाराही आ.िव. दमार 29025 24510 53535 53220 315
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१६ महाल�मी मा.िव.सुिपङ 49950 42180 92130 81675 10455

१७ सातक�या �ा.िव. सालाभ�याङ 15525 13110 28635 21250 7385

18 बाराही मा.िव. िनवुवाटार 146475 123690 270165 223290 46875

19 काली देवी �ा.िव. गो��पङ 4050 3420 7470 5355 2115

20 सर�वती �ा.िव. थाना�संह 14850 12540 27390 23745 3645

21 महाकाली आ.िव. ई�चुङ 88425 74670 163065 137105 25990

22 लेखापा��ाङ �ा.िव. लेखपा��ङ 52650 44460 97110 63705 33405

23 काली देवी �ा.िव. िचलाउने 27675 23370 51045 49385 1660

24 बाघभैरभ �ा.िव. आपचौर 10800 9120 19920 11310 8610

25 का�लका �ा.िव.का�लकाटार 18225 15390 33615 28540 5075

26 ल�मी �ा.िव. िकिटने 24300 20520 44820 35407 9413

27 िव�ण ु�ा.िव. चुिनया 29025 24510 53535 32445 21090

28 पोखरी �ा.िव. पोखरी 18900 15960 34860 29672 5188

29 िशशु जा�ती �ा.िव. �र�े 24975 21090 46065 32310 13755

30 जनता आ.िव. स�ाघारी 74925 63270 138195 130400 7795

31 राि�� य मा.िव.सानुटार 112050 94620 206670 131040 75630

32 87075 73530 160605 110465 50140
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िदपक �ा.िव.िकसेडी

33 सुय� �ा.िव.नयागाउँ 24975 21090 46065 36600 9465

34 बासुक� आ.िव.नामटार 44550 37620 82170 71220 10950

35 लेकाली वा�सफाँट मा.िव. नामटार 114750 96900 211650 181335 30315

36 बाल जागृती �ा.िव.�स�ले 6750 5700 12450 8880 3570

37 मिहला जागृती �ा.िव.खाडेधार 12150 10260 22410 21975 435

38 पदम �योती �ा.िव.महािभर 9450 7980 17430 13670 3760

39 भावना �ा.िव.महािभर 9450 7980 17430 16995 435

40 नमुना �ा.िव. खलेखक� 17550 14820 32370 22770 9600

ज�मा ५७३२७६।

२३ िवधालयको लेखापरी�णः 
गाउँपा�लकाले मातहतका िव�ालयह�को तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गराउनु पद�छ। गो.भौ.न. ३९ िमित २०७७।१०।१४ मा गाउँपा�लकाले िव�ालयको
आ.व. २०७७।७८ लेखापरी�ण खच� वापत ४७ वटा िव�ालयह�लाई �. ५०००००। िनकासा िदएको छ । आ.व २०७७।७८ को लेखापरी�णको �ममा १०
वटा िव�ालयले मा� लेखापरी�ण गरी �ितवेदन गाउँपा�लकामा वुझाएको दे�ख�छ। अतः पा�लकाले समयमै स�पूण� िव�ालयह�को लेखापरी�ण गराई दे�खएका
�यहोरा उपर आव�यक कारवाही गरी सुधार गनु� पद�छ ।

२४ पदा�धकारी सुिवधाः 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार वागमित �देश
को �देश सभाले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ को पिहलो संसोधनको अनुसूची १ (ख) वमो�जम उ� ऐनमा भएको
�यव�था अनुसार गाउँपा�लकाले ४७ पदा�धकारीह�लाई �. ९६६५०००।- सुिबधा बापत भु�ानी गरेको छ ।
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�.सं सुिवधा िववरण अ�य� उपा�य� वडा�य� ९ काय�पा�लका सद�य
६

वडा सद�य
३०

स�ाहकार
०

ज�मा

A १ १ ९ ६ ३० ० ४७

१ संचार सुिवधा ३६००० ३६००० २४००० १८००० १२००० १२६०००

२ खाजा सुिवधा ६०००० ६०००० ३६००० १८००० १८००० १९२०००

३ पु�तक प�पि�का तथा
इ�टरनेट

२४००० २४००० १२००० १२००० १२००० ८४०००

४ सम�वय भ�ा १२०००० १२०००० ८४००० २४००० ० ३४८०००

५ खानेपानी तथा िवजुली
महशुल

३०००० ३०००० १२००० ६००० ६००० ८४०००

६ सरसफाई मम�त सुिवधा ३०००० ३०००० १२००० १२००० ० ८४०००

७ अित�थ स�कार सुिवधा १०८००० ६०००० ४८००० २४००० १८००० २५८०००

८ यातायात खच� सुिवधा १२०००० १२०००० ४८००० ३०००० २४००० ३४२०००

९ चाडपव� खच� ० ० ० ० ० ० ०

१० अनुगमन/�मण १८००० १५००० १२०००० ० ० १५३०००

११ सभा बैठक भ�ा ६००० ४००० ३६००० २४००० १२०००० १९००००

१२ अ�य बैठक भ�ा ४१००० ६५००० ४३२००० २८८००० १४४०००० २२६६०००

ज�मा (B) ५२८००० ४८०००० २७६००० १४४००० ९०००० ०
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कुल ज�मा (A*B) ५९३००० ५६४००० ३०७२००० ११७६००० ४२६०००० ० ९६६५०००

२५ कम�चारी करारः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव� लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजनागन� नसिकने �यव�था छ ।
तर गाउँपा�लकाले िविभ� न पदमा ३५ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख � ८५ लाख ३४ हजार खच� लेखेको छ। �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८)

वमो�जम गाउँपा�लकाले, सवारीचालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमामा� करारवाट सेवा�लन
सिकने �यव�था गरेको छ।

२६ गुण�तर आ�व�त योजना- 
गुण�तर आ�व�त योजना- यस पालीकाले भवन र सडक िनमा�ण तथा �तरो�ित काय�को गुण�तर कायम गन� िनमा�ण �यवसायी संग स�झौता गदा� गुण�तर
आ�व�तता योजना तयार गरी सो को पालना गनु�पन� �यव�था छ । यस पालीकाले गत वष�का १ र यस वष�का १३ िनमा�ण काय�को तदनुसार गुण�तर आ�व�तता
योजना तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । अतः सो योजना तयार गरी योजना तोिकएको Frequency अनुसार िनमा�ण सामा�ी तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर
कायम ग�रनु पद�छ ।

२७ काय� स�पादन जमानत 

काय� स�पादन जमानत: ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत वोलप�को वोलप�दाताले ऐनको दफा २७(४) वमो�जम तोिकएको �याद िभ�
वािण�य व�कबाट जारी भएको व�क जमानत पेश गनु� पन� र ऐनको दफा २७(४) मा यसरी जमानत दा�खला गदा� वोलप�दाताले सो दफामा तोके वमो�जमको रकम
वापत काय� स�पादन जमानत �लनुपन� �यव�था छ । यस काया�लयले आयोजनाको िनमा�ण �यवसायीवाट िन�नानुसार �.८८७०१८।- कम काय�स�पादन जमानत
�लएको दे�खएकोले सो रकमको काय� स�पादन जमानत थप �लनुपन� दे�खएको �.

८८७,०१८
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ठे�का न�वर िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान कवोल अंक ह�नुपन� काय� स�पादन
जमानत रकम

भएको काय� स�पादन
जमानत रकम

घटी रकम

१।२०७७।
७८

�ानेश िनमा�ण सेवा १८५१४०००।- ११५८७५५४।- २६५४०५१।- २४१७९९६।- २३६०५५।-

३।२०७७।
७८

शा�वत क�स�ट�न १९३९७२००। ७५९८२९७।- ४८२४५७६।- ४५६६८५५।- २५७७२१।-

१०।२०७७।
७८

सुशन रोयल जे.भी. ११७७१९७६।- ५१७९२३६।- २६७२४३३।- २५२२३०३।- १५०११०।-

८।२०७७।
७८

आयूषी िव�डस� ए�ड
स�लायस�

६९१९६९४।- ४५२१०९५।
४८

८७६३७७।- ८१९९००।- ५६४७७।-

९।२०७७।
७८

आयूषी िव�डस� ए�ड
स�लायस�

७४५६०१९।- ४०९०४२१।- १३२८११८।- १२३३०००।- ९५११८।-

१२।२०७७।
७८

नेपाल थोपा �सचाई
�ा.�ल.

४७२०९९८।- ३९९३०८१।- २०९५३७।- ११८०००।- ९१५३७।

ज�मा १२५६५०९२।- ११६७८०७४।- ८८७०१८।-

२८ पूव�िनधा��रत �ितपूित� – 

पूव�िनधा��रत �ितपूित� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको कारणले िनमा�ण काय� तोिकएको समयमा स�प� ह�न
नसकेमा पुव�िनधा�रीत �ितपुित� ितराउनुपन� �यव�था छ ।ठे�का नं. ४।२०७७।७८ अ�तग�त उप�ो सुिपङ खानेपानी आयोजना ५ मिहनामा स�प� गन�गरी
�.१४२७४२८०।६४ मा िभमे�वर िड� �लङ तथा िनमा�ण सेवा �ा.�ल. संग २०७७।९।२६ मा स�झौता भई काय�पा�लकाको २०७७।२।२३ को िनण�यानुसार
२०७८।४।४ स�म �याद थप भएकोमा वषा��त स�म ११५३२१९६।– (८०.७९ �ितशत ) काय� मा� स�प� गरी सोको भू�ानी भएको छ । लेखापरी�ण अव�ध
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स�ममा समेत स�झौता अनुसारको िनमा�ण काय� स�प� नभएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ अनुसार पूव� िनधा��रत �ितपूित� लगाई
िनमा�ण काय� स�प� ग�रनु पद�छ ।

२९ आ�तरीक आयको �ोतः 
१ �थानीय तह�को िवभा�य कोष– �देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैर कर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा,
िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र शु�क मानोर� जनकर लागयतका शु�क तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशतले ह�ने रकम �थानीयतहले
�थानीय स�� चतकोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश स�� चत कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले आव ०७७।७८
मा � ९२१५१६३ मू अ कर समेत संकलन गरेको मू अ कर � १०६०१५२ र २ �ितशत �शासिनक खच� � १६३१०० कि� गरी � ७९९१९११ को मा�
बाँडफाँड गरी िबभा�यकोषको िहसाव राखेको छ । ४० �ितशतले ह�ने रकम � ३१९६७६४ मा बाँडफाँड गरी पठाउनु पन�मा िमित २०७८।०२।२४ मा �
२९२६७२४ मा� पठाएकोमा बाँक� � २९२६७२४ दा�खला गनु� पन� दे�खएको � २९२६७२४

२ बडा अनुसार राज� व संकलनको �यव�थाः गाउँपा�लकापा�लको िबिभ� न वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र स�भािवत
आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने र सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।

२,९२६,७२४
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� स वडा नं ज�मा

१ १ ७६५६६१.५८

२ २ ४२७७२०.५९

३ ३ २९०३४९.५१

४ ४ २८५२२०

५ ५ ४१८६२१

६ ६ ४५१४८३

७ ७ १८६५४७

८ ८ ३५१४२५

९ ९ ४६९२५२

ज�मा � ३६४६२७९.६८

३ आ�त�रक आयः �थािनय सरकार स� चालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�
स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� िविभ� न िशष�कमा � २ करोड १६ लाख ९० हजार ��ताव गरेकोमा � १ करोड ९० लाख मा�
आ�दानी गरेको दे�ख�छ ।
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राज�व उपशीष�क ��तािवत आय �.(हजारमा) �ा� रकम �. (हजारमा)

आ�तरीक �ोत २००० ९७०.२९

एक�कृत स�पित कर २६०० २००५

घर बहाल कर ११०० ५२८.२

�यवसाय कर ४०० ४५

अ�य कर १००० २२३.६

अ�य आय २० २.६

�सफा�रस द�तुर १००० १६३७

अ�य �ोतबाट �ा� त कर १२००० ९२४५.१४

अ�य द�तुर ५५० २४३.६७

ज�मा आ�त�रक राज�व २१६९० १४९००.५

��तािवत आय िशष�कमा २ िशष�कमा बढी ७ िशष�कमा घटी आ�दानी भएको दे�ख�छ । आगामी वष� य�ता िक�समका राज�वको अनुमान गदा� आ�तरीक आय
तफ�  िव� लेषण गरी आ�तरीक आय बृि� ह�ने गरी ��ताव पेश गनु� पन� दे�ख�छ ।

३० लागत अनुमान र न�स�को �योग 

लागत अनुमान- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४ मा �.१ करोड स�मको लागत अनुमान राजप�ािकंत तृतीय �ेणी र �.५ करोड स�मको
लागत अनुमान राजप�ािकंत ि�ितय �ेणीको काया�लय �मुखबाट �वीकृत ह�नुपन� �यव�था छ । यस पा�लकामा यस वष�का देहायका िनमा�ण काय�का लागत
अनुमान राजप�ािकंत तृतीय �ेणीका काया�लय �मुखवाट �वीकृत भएको छ । यसरी अ�धकार �ा� अ�धकारी वाहेक अ�यवाट लागत अनुमान �वीकृत भएको
िनयिमत दे�खएन । यस स�व�धमा गाउँसभावाट आव�यक िनण�य ह�नुपद�छ ।
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ठे�का नं. आयोजना लागत अनुमान रकम स�झौता रकम

२।२०७७।७८ सुिपङ भ�मे अ��लङ सडक िनमा�ण १७९,६८०००।- १०५,११,९८०।-

३।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महािभर सडक िनमा�ण १९३,९७,२००।- ७५,९८,२९७।-

४।२०७७।७८ सुिप� वृहत खानेपानी आयोजना १९८,९३,०७७।- १४२,७४,३०६।-

१०।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महािभर सडक िनमा�ण १,१७,७१,९७६।- ५१,७९,२३६।-

ज�मा ६,९०,३०,२५३।- ३,७५,६३,८१९।

नम�सको �योग – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन�, लागत अनुमान तयार
गदा� नम�सको �योग स�व�धमा �यव�था गरेको छ । यस पा�लकाले यस वष� िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� सडक िवभाग र डो�लदारको नम�स दवुै
�योग गरेको छ । तर दवु ैनम�स �योग गदा� िमत�यियताको तुलना�मक िव�लेषण गरेको छैन । यसबाट पा�लकाले िनमा�ण गरेका िनमा�ण संरचना िमत�यिय तवरले
गन�गरी लागत अनुमान तयार भएको दे�खएन । यस वष� १३ िनमा�ण काय�को लागत अनुमान भ�दा सम�मा ४०.१३ �ितशत घटीमा स�झौता भएको छ भने ३
सडक िनमा�ण काय�को लागत अनुमान भ�दा स�झौता ५० दे�ख ६० �ितशत स�म कममा भएको छ । वोलप� �कृया �ित�पधा��मक भई िनमा�ण लागतमा कम
भएपिन लागत अनुमान वनाउँदा नै िमत�ययी नम�स छनौट गरी �योग ग�रनु पद�छ।
१: ६ अनुपातमा ढँुगाको गा�ो लगाउने काय�ः
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िववरण इकाई काया�लयले �योग गरेको
डो�लदारको नम�स

सडक िवभागको नम�स �ित ५
घ.मी.

सडक िवभागको नम�स १
घ.मी.

बढी
प�रमाण

दर

�सपालु
�िमक

िदन १.५ ७ १.४ ०.१ ९३०।-

�यामी
(अद�)

िदन ३.०४ १४ २.८ ०.२४ ६७५।-

�समे�ट के.जी. ९२ ०.४५ १० २ १५।

वालुवा घ.मी. ०.५ २.०८ ०.४ ०.१ १४२०।-

वढी दर ५५५।-

प�रमाण घ.मी. २२७.८३५

बढी लागत १२६,४४८।-

बोलप� मू�याकंन- ठे�का नं. ४।२०७७।७८ अ�तग�त उप�ो सुिप� खानेपानी आयोजनाको �.१,९१,४६,२७८।– लागत अनुमानको �रज�वायर टँक� िनमा�ण
गन� २०७७।६।५ मा ३० िदने सूचना आ�हान गरे अनुसार ७ थान वोलप� दा�खला भएको छ । वोलप� मू�याकंनको �थम चरणमा भीमे�वर िड� �लगंको कर चु�ा
�माण प�को �ित�लपी नभएको, र वीर रो�पाली लगायत ५ वटा वोलप� दाताको RBT 0HT िवगत ५ वष�मा २ वटा िनमा�ण गरेको अनुभव नभएको आधारमा
वोलप� अयो�य भई �.१६४९६३००।– कवोल भएको १ मा� वोलप� मू�याकंन भएकोमा पुनः भीमे�वर िड� �लगंको कर िववरण पेश गन� २०७७।९।२९ स�मको
�याद थपको �माण माग गरी िनजको समेत मू�याकंन गरी �.१४२७४२८०।६४ मा िनज संग २०७७।९।२६ मा स�झौता भएको छ । सव ैभ�दा कम कवोल गन�
वोलप�दाता वीर रो�पाली िनमा�ण सेवाले �.२ करोड भ�दा कमको ठे�कामा िवशेष अनुभव लागु नह�ने भनी दावी गरेकोमा सो उपर मू�याकंन गरी अनुभव
आव�यक पन� ह� ंदा िनजको वोलप� यो�य नरहेको िनण�य गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ मा साव�जिनक िनकायले �.२ करोड
भ�दा मा�थको िनमा�ण काय�मा मा� िवशेष �कृितको अनुभव आव�यक पन� दे�खएकोले पा�लकाले २ करोड भ�दा मुिनका ठे�कामा समेत िवशेष अनुभवलाई
मू�याकंनको आधार बनाउंदा �ित�पधा� �सिमत भई सो िनमा�ण काय�को �. ४१५४५२।६४ बढी लागत पन�गरी पुनः मू�यािकंत िभमे�वर िड� �लगं तथा िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.संग २०७७।९।२६ मा स�झौता भएको छ । यसवाट �ित�पधा� �सिमत र बढी लागत पन�गरी वोलप� मू�याकंन गन� सिमितले �सफारीश गरी र वोलप�



https://nams.oag.gov.np37 of 59

�वीकृत छ । पा�लकाले गन� खरीद �कृयामा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी मु�याकंन �ाइटेरीया िनधा�रण गरी तदनुसार बोलप� मु�याकंन र छनौट गरी स�झौता
गन� तफ�  पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाउनु पद�छ ।

३१ भवन िनमा�ण 

१। भवन िनमा�ण- गाउँपा�लका काया�लय भवन िनमा�णका लािग गत वष� �.४,१२,८२,०७०।०२ कवोल रकममा १ वष�मा स�प� गन� गरी २०७६।४।१४ मा
िनमा�ण �यवसायी आर.ए�ड सी. नेचुरल जे.भी. संग स�झौता भएकोमा २ पटक गरी २०७८।१।१४ स�म �याद थप भई २०७८।१।११ मा िनमा�ण काय� स�प�
भएको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता अनुसार �.३९४,६७,२८३।४१ (९५.६० �ितशत) भू�ानी भएको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई भौ.नं.१३४।२०७७।
१२।१७ मा आठौ रिनङ िवल भू�ानी गदा� ४१०.५२९ ब.मी.Glazed/ Non Glazed Tile १:४ अनुपातमा लगाई �ित ब.मी.१५००।– ले �.६१५७९३।– ले
नापी गरेको नापी िकतावमा उ�ेख भएकोमा िवजक भू�ानी गदा� १६ िम.िम. �ेनाइट १:२ अनुपातमा लगाई �ित वग� िमटर ४०००।– ले �.१६४२११६।– ले
भू�ानी भएको छ । सो स�व�धमा लेखापरी�णको बिहग�मन बैठकमा काया�लय भवनमा �ेनाइट �योग गरेको भ�े पा�लकाकाे अ�य� लगायत �यव�थापनको
�ितकृया रहेको र त�स�व�धमा २०७९।१।१० मा Written Representationउपल�ध भएकोे छ ।

२। गाउँपा�लका भवन िनमा�ण काय�को भौ.नं.३४१।२०७८।३।३० मा नव� रिन� िवलको िवजक अनुसार �.७०,७८,६६९।२८ मा पे�क� क�ी �.१११३७१३।
र छैठौ रिन� िवलको बढी भू�ानी �.९०,०००।– आठौ रिन� िवलको बढी भू�ानी �.४०००००।– कटाउदा �.५४,७४,९५६।२८ वजेट खच� ले�नुपन�मा
�.५५०००००।– बजेट खच� लेखी बढी बजेट खच� लेखेको �.२५०४४।– स�ब��धत कम�चारीलाइ �ज�मेवार वनाइ असूल गनु�पन� �............

२५,०४४

३२ वोलप�को �वीकृित- 
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वोलप�को �वीकृित- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २३ वमो�जम साव�जिनक िनकायले दफा २२ वमो�जम खोलेको वोलप� मू�याकंन सिमितमा पेश
गनु�पन� र सिमितको मू�याकंन एवं िशफा�रशको आधारमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६७ वमो�जम तोिकएको काया�लय �मुखले सो वोलप�
�वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा यस वष� १३ िनमा�ण काय�को वोलप� �वीकृत गदा� तदनुसार नभई �मुख �शासक�य अ�धकृत संयोजक रहेको ४
सद�यीय मू�याकंन सिमितले वोलप� मू�याकंनगरी िनण�यका लािग िशफा�रस गरेको तर अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट वोलप� �वीकृत भएको पाइएन । अतः
मू�याकंन सिमितको िशफा�रस प�चात तोिकएको �ेणीको काया�लय �मुखवाट वोलप� �वीकृतको िनण�य ग�रनु पद�छ ।
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ठे�का
नं

काय� िववरण िनमा�ण/ फम�को नाम �यवसायी मु.अ.कर सिहत
स�झौता रकम

स�झौता
िमित

भु�ानी रकम �ोत

४ सुिपङ वृहत खानेपानी
आयोजना

भीमे�वर िड� �लङ तथा िनमा�ण सेवा 14,274,306.80 2077.09.26 11,532,196.00 संघीय िबशेष

१ त�ो सुिपङ महाल�मी मा.िव
��याब ढलान काय�

�ानेश िनमा�ण सेवा 11,587,554.00 2077.07.06 11,168,456.00 �देश
समपुरक

२ सुिपङ भ�मे अ��लङ सडक
िनमा�ण

�ानेश िनमा�ण सेवा 10,511,980.33 2077.07.07 10,248,239.00 �देश
समपुरक

३ कोगटे धाक�  महािभर सडक
िनमा�ण

शा�वत क��ट��सन 7,598,297.00 7/17/2077 7,443,256.00 �देश
समपुरक

१० कोगटे धाक�  महािभर सडक
िनमा�ण

सुशन रोयल जे.भी 5,179,236.40 2077.12.25 1,117,418.00 �देश
समपुरक

८ त�ो सुिपङ महाल�मी मा.िव
��याब ढलान काय�

आय�ुी िब�डस� ए�ड स�लायस� 4,521,095.48 2077.12.25 3,851,600.00 �देश
समपुरक

९ सुिपङ भ�मे अ��लङ सडक
िनमा�ण

आय�ुी िब�डस� ए�ड स�लायस� 4,090,421.72 2077.12.25 2,970,968.00 �देश
समपुरक

१२ हाइटेक नस�री िनमा�ण नेपाल थोपा �सँचाई �ा.�ल 3,993,081.00 2078.1.12 3,194,465.00 आ�त�रक
�ोत-८०
�ितशत
अनुदान

११ बोयर बोका ख�रद �समलथली उ�त बा�ा उ�पादन 2,912,200.00 2078.01.16 1,826,220.00 आ�त�रक
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फम� �ोत-६५
�ितशत
अनुदान

१३ िमिनिटलर तथा �याफ कटर
ख�रद स�ब�धी

दवुाल आर.ए�ड आर. िव.के.टी.
इ�टर�ाइजेज �ा.�ल

1,574,090.00 2078.12.16 835,800.00 आ�त�रक
�ोत-६०
�ितशत
अनुदान

७ �स�पो�लन �लाि�क ख�रद च��िग�र ट� ेडस� 1,180,348.28 2077.12.16 885,261.00 आ�त�रक
�ोत-७५
�ितशत
अनुदान

१४ �सम�टार िमिन रंगशाला िनमा�ण िब.के क��ट��सन, हेटौडा 950,203.00 2078.02.24 930,203.00 आ�त�रक
�ोत

५ ICT सामा�ी ख�रद आई.िप �टेशनरी ए�ड जनरल
स�लायस�

827,838.00 2077.08.30 827,838.00 संघीय सशत�

ज�मा 69,200,652.01 64,848.00 56,831,920.00

३३ काय� �वीकार �ितवेदन र नापी 
१। काय� �वीकार �ितवेदन साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको
मालसामान �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� र िनयम १२५ (२) कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�चाउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक
िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन, �पेिशिफकेशन वमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीवाट जाँच वुझ गराई काय� स�प�
�ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस वष� स�प� भएका ११ म�ये परी�ण ग�रएका ४ िन�न िनमा�ण काय�को तदनुसार काय� �वीकार �ितवेदन तयार
गरेको दे�खएन । िनमा�ण काय� �वीकार नगरी अ��तम िवलको रकम भू�ानी भएको िन�नानुसारको �. २७२६७९९४।- िनयिमत नदे�खएको �.

३७,७३५,७६५
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ठे�का न�वर िववरण िनमा�ण �यवसायी भौ.नं./िमित अ��तम िवलको भू�ानी रकम

१।२०७६।७७ पा�लका भवन िनमा�ण R&C Natural JV ३४१।२०७८।३।३० ७०७८६६९।

१।२०७७।७८ त�ो सुिप� महाल�मी �ानेश िनमा�ण सेवा ३३६।२०७८।३।३० ९३५३३८२।

२।२०७७।७८ सुिप� भ�मे आ��ल� सडक �ानेश िनमा�ण सेवा ३४९।२०७८।३।३० ६४७५२६४।

३।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महाभीर सा�वत क�ट��सन १४८।२०७७।१२।२६ ४३६०६७९।-

ज�मा
२७२६७९९४।-

नापी- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) (ख) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको
भू�ानी गदा� िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भू�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
िन�न िनमा�ण काय�को चेनेज नखुलाई/ उ�ेख नगरी नापी िकतावमा चढाउने गरेकोले दोहोरो नापी गरी भू�ानी ह�ने जो�खम रहेकोले य�तो भू�ानी
�.९०७४७७१।-िनयम स�मत नदे�खएको �



https://nams.oag.gov.np42 of 59

भौ.नं./िमित ठे�का
नं.

िनमा�ण
�यवसायी

रकम िववरण

३३६।
२०७८।३।
३०

१।
२०७७।
७८

�ानेश
िनमा�ण
सेवा

७६५८५२०।- अ��तम िवजकमा PCC(M 20) 1:1.5:3 को सडक ढलान काय� १०२१.१४ घ.मी.को ७५००।-
ले भू�ानी गरेकोमा नापी िकतावमा Blook उ�ेख गरेता पिन ढलान काय�को चेनेज नखुलेको

३४९।
०७८।३।
३०

२।
२०७७।
७८

�ानेश
िनमा�ण
सेवा

५९५३७०।- १४५.४२ घ.मी.�.४०००।– का दरले ढँुगाको गा�ो लगाउने काय�को चेनेज नखुलेको
�.६६३४७।-

- �ाभेल गन� काय� २९२.७७ घ.मी.को �.६००।– का दरले कायम गरेको �.१९८४९८। चेनेज
नखुलेको

- आर.�स.�स.NP3 (९०० ए.एम.) िव�याउने काय� २२.५० रिन� िमटरको �.१३०००।– ले ह�ने
३३०५२५।– को चेनेज नखुलेको

१४८।
२०७७।
१२।२६

३।
२०७७।
७८

सा�वत
क�ट��सन

६६२६८१।- ७७९.६३ घ.मी.�ाभेल भन� काय� ८५०।– ले �.६६२६८१।– को काय�को चेनेज नखुलेको

३१०।
२०७८।३।
३०

सुशन
रोयल
जे.भी.

१५८२००।- Clearing & Grubbing Road land 14000. घ.मी.ले �.१५८२००।– को काय�को चेनेज
नभएको

ज�मा ९०७४७७१।-

िमनी िटलर र �याफ कटर ख�रद- गाउँपा�लकाको पँू�जगत �ोतबाट ७ एच.पी.का २० थान िमनी िटलर, ५ एच.िप.का २ थान िमिनिटलर र ३० �लेडका मोटर
सिहतका १० �याफ कटर ख�रद गन� �.१९७००००।– को लागत अनुमान �वीकृत गरी वोलप�बाट ७.५ एच.पी का िमिन िड�लर २० थान �.५१९५०।– का
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दरले २० थान, ६ एच.िप.का िमिनिटलर �.४७०००।– का दरले २ थान र २ �लेडका मोटर सिहतका �याफ कटर �.२६०००।– का दरले १० थान समेत
�.१३९३०००।– का कृिष उपकरण ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा िन�नानुसार दे�खएकोले ख�रद काय� िनयम स�मत नदे�खएको भू�ानी � -------

(क) �ा� उ� कृिष उपकरणह�को �ािव�धक�ारा �पे�सिफकेशन िभडान गरी गुण�तर सुिन��चत गरेको छैन ।
(ख) ३ �लेडको �याफ कटर ख�रद गन� �पे�सिफकेशन र स�झौताको BOQ मा उ�ेख भएकोमा २ �लेडको �याफ कटर आपूित� गदा� पिन पा�लकाले �वीकार गरी
३ �लेड अनुसारकै स�झौता बमो�जम � ८३५८००। भू�ानी गरेको छ ।
(ग) उ� उपकरण ख�रदको ठे�का अ�धकार �ा� अ�धकारीवाट �वीकृती भएको छैन ।

३४ बीमा र काय� स�पादन जमानत 

वीमा अव�ध – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण�थल सु��पएको िमित दे�ख ह�ता�तरण �माण प� जारी
ग�रने िमित स�म िनमा�ण काय�को जुनसुकै कारणबाट ह�ने सव ैहानी नो�सानी िव�� वीमा गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िन�न िनमा�ण काय�को तदनुसार
अव�ध समेटीने गरी वीमा गरेको छैन । यसले गदा� जो�खममा असर परेको छ । अत उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को वीमा अव�ध कायम ग�रनु पद�छ ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� स�झौता रकम स�प� ह�ने िमित कायम वीमा िमित

१।२०७६।७७ काया�लय भवन िनमा�ण ४१२८२०७०।- २०७८।१।१४ २०७८।१०।११

४।२०७७।७८ उप�ो सुिपङ खानेपानी आयोजना १४२७४३०६।- २०७८।४।४ २०७९।३।१

१०।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महाभीर सडक ५१७९२३६। २०७८।४।१ २०७८।१२।२३

ज�मा ६०७३५६१२।

वीमा- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक �. दश लाख भ�दा वढी मू�यको
िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�को जो�खम वापत �ित�थापन खच�को १५ �ितशत रकम समेटीने गरी वीमा गराउनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�को कुनैमा १५ �ितशत रकम थप नगरी र कुनैमा वीमा नै नगरेको दे�ख�छ । यसले गदा� जो�खममा असर परेको छ । अत यसरी
उ� िनयमावलीको �यव�था अनुसारको रकम समेटीने गरी वीमा गरेको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �.
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ठे�का नं. िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम गरेको वीमाकँ रकम घटी वीमाकं रकम

१।२०७६।७७ पा�लका भवन िनमा�ण आर.ए�ड सी.नेचुरल जे.भी. ४१२८२०७०।- ४०५३२८०५। ६९४१५७५।-

१।२०७७।७८ त�ो सुिपङ महाल�मी �ानेश िनमा�ण सेवा ११५८७५५४।- १२०८८७७७।- १२३६९१०।-

३।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महाभीर सडक सा�वत क�सट��सन ७५९८२९७।- ७५९८२९४।- ११३९७४५।-

१०।२०७७।७८ कोगटे धाक�  महाभीर सडक सुभन रोयल जे.भी ५१७९२३६।- ५१७१२३६।- ७८४८८५।-

५६६४७१५७।- ६५३९१११२।- १०१०३११५।-

काय�स�पादन जमानत – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० (४) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा वाहेक काय� स�पादन
जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उ�े�खत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना वढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ
। काया�लयले ३६५ िदन �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध रहेको िन�न िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको अव�ध तदअ्नुसार समेटीने गरी कायम
नभएकोले िनयमावलीको उ� �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको अव�ध कायम गनु� पद�छ ।

ठे�का नं. र िमित िनमा�ण �यवसायी काम स�प� भएको वा ह�ने िदन जमानतको कायम अव�ध ब�क जमानत रकम

२।२०७७।७८ �ािनश िनमा�ण सेवा २०७८।३।५ ५०७९।३।६ २६७६९४४।-

१०।२०७७।७८ सुशन रोयल जे.भी. २०७८।४।११ २०७८।४।१९ २५२२३२३।-

१।२०७६।७७ आर.ए�ड सी. नेचुरल जेभी. २०७८।१।११ २०७६।११।२७ ३२५००००।-

ज�मा ८४४९२६७।-

३५ पे�क� जमानत 

पे�क� जमानत – िनमा�ण �यवसायी संगको स�झौताको िवशेष शत� GCC 57.3 मा ठे�काको ८० �ितशत समयावधी सिकनु अिघ मोिवलाइजेशन पे��क पुरै
फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । िन�न िनमा�ण �यवसायीह�को ठे�काको अव�ध ८० �ितशत कटी सकेको अव�थामा मोिवलाइजेशन पे�क� बाँक� दे�खएको रकम

२,५८८,७९४
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व�क जमानत जफत गरी सोही िनयमावलीको िनयम ११३(छ) अनुसार पे�क� रकमको सयकडा १० �ितशत �याज समेत �.२५८८७९४।- असूल गनु�पन�
�........................................

ठे�का नं. िनमा�ण �यवसायी सिकएको ठे�का अव�ध मोिवलाइजेशन पे�क�
वाँक�

१० �ितशत
�याज

ज�मा

४।२०७७।
७८

िभमे�वर िड� �लगं तथा िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

१८४ िदन (९८
�ितशत)

२३५३४४९।- २३५३४५।- २५८८७९४।-

३६ कर क�ी रकम दा�खला 
कर क�ी रकम दा�खला: पा�लकाको िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) मा उ�े�खत अ�ीम कर क�ी गरेको रकम दा�खला गन� बाँक� �. ३१७१८।-
लेखापरी�ण अव�ध स�ममा पिन दा�खला भएको दे�खएन । उ� रकम दा�खला गरेको भौचर पेश ह�नुपन� �.......................................... 

३१,७१८

३७ िवल भरपाईः 
िवल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७४ को िनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भू�ानी िदन आव�यक िवलभरपाई र कागजात संल� भए नभएको वा संल� कागजात अनुसार भू�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था छ । गा.पा.चालु वाट भौ.नं.८५।२०७७।७।५ मा कम�चारी व�ठक भ�ा �.११२५००।– खच� लेखेकोमा ५ जना कम�चारीको �. ९०००।– ले ४५०००।–
को मा� भरपाई संल� भएकोले भरपाई वेगर खच� लेखेको �.६७५००। �ज�मेवार �यि�बाट असूल गनु�पन� �.

६७,५००

३८ नन् फाइलर 

नन् फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� त मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ�
स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।तर यस गाउँपा�लकाबाट ठे� का नं १०।०७७।७८ सुशन रोयल
जेभीलाई गो भौ नं ३१० िमित २०७८।३।३० मा मू.अ.कर � ३७७१६ भु�ानी िदएकोमा २०७८ अषाढ दे�ख लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन ती फम�ह� कर
िववरण नबुझाई नन् फाईलर रहेको पाइयो ।कानूनी �यव�था अनुसार कर िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नु पन� �.

३७,७१६

३९ �े�गत वजेट 

(एज िव�ट) न�सा- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ वमो�जम ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ�
स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए वमो�जमको (एज िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सोको लािग िनमा�ण
�यवसायी संगको स�झौताको िवल अफ �वा��टटीमा �यव�था नगरेको कारण यस वष� स�प� भएका �.४४१८२३०६।- का ११ िनमा�ण काय�को कुनै पिन िनमा�ण
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�यवसायीले एजिव�ट न�सा पेश गरेको छैन ।य�तै यस वष�का चालु ठे�कामा समेत तदनुसारको एज िव�ट ड� इ�को �यव�था गरेको छैन । यसबाट �ुटी स�याउने
अव�ध प�चातको िनमा�ण संरचनाको मम�त तथा �यव�थापनमा सम�या आइपन� ह�दा स�प� भएका िनमा�ण काय�को उ� �यव�था अनुसार एजिव�ट न�सा
�लनुपन� दे�ख�छ ।

४० सामा�जक सुर�ाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १५(४) मा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपालीकाले यस आ.व.मा �थम चौमा�सक वापतको रकम मेनुयल भरपाईबाट िवतरण गरेको र
दो�ो र ते�ो चौमा�सक वापतको सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�िक� �णालीवाट िवतरण गरेको पाइयो । �थम, दो�ो र ते�ो चौमािशकमा �.५५६६१०५०।–
िनकासा भएकोमा �. ५३६८७३८३।- िवतरण गरी बांक� � १९१५४७५।– राज�व खातामा दा�खला भएको छ । संघीय संिचत कोष दा�खला गन� बाँक�
दे�खएको �.

५८,१९२

४१ चौमा�सक र ल�य �गितः 
१ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम २६ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा अनुसुिच ३ बमो�जम चौमा�सक
�गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा कय��म बमो�जम काय� स�पादन स�प� न गरी कय��म काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर
पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ।

बजेट कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�े चौमा�सक

५९१६९२ ४२२०५४ ८०७७६ ९८००४ २४३२७४ १५४२६३

खच� �ितशत ७०.१४ १३.४२ १६.२८ ४०.४३ २५.६३

२ ल�य �गितः गाउँपा�लकाले यसवष� २१९ र �मागत १ गरी ज�मा २२० योजना संचालन गरेको �गित पेश गरेको छ सो म�ये यस वष� को १४ वटा र १ वटा
�मागत गरी ज�मा १५ योजना ठे� का�ारा र बाँक� यस वष�को २०२ र �मागत शु�य गरी ज�मा २०२ योजना उपभो�ा सिमित माफ� त भएको छ भने ३ वटा
योजना संचालन नै नभएको दे�ख�छ । गाउँपा�लकाले स� चालन गरेका योजनाको िक�सम, योजना सं�या, उ� योजनाह�को लागत अनुमान आ�थ�क वष� िभ�
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स�प� न कामको मू�या�न ��थित एवं स�प� न अव�था र चालु अव�था स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले योजनागत �गित स�ब�धी िव� लेषण गन� सिकएन । अत:

छनौट भएका योजनाको िक�सम, सं�या, लागत अनुमान, स� चा�लत योजना सं�या, स�झौता रकम, स�प� न सं�या, स�प� न रकम, स� चालन ह�न नसकेका
योजनाको बजेट रकम स�ब�धी िववरण अ�ाव�धक गरी योजना स� चालन �ि�या �भावकारी बनाउनु पद�छ । स�प� न भएका योजनाह� लेखापरी�णको अव�ध
स�म स�व�धी उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण भएको दे�खदनै । स�प� न भएका योजनाह� स�ब��धत उपभो�ालाई यथा िश� ह�ता�तरण गनु� पन� दे�ख�छ ।

४२ आ�तरीक र िविवधः 
१ आ�त�रक लेखापरी�ण – �थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� त भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। तर यस गाउँपा�लकाले यस वष�
आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक
िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनु पद�छ।

२ िविवध खच�ः �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही िमत�ययी त�रकाले
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविवध िशष�कमा � ३०३३८९५।०० खच� गरेको छ ।

४३ योजना छनौट र स� चालनः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� त योजना छनौट
गरी �ाथािमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा िदघ�कालीन �कृतीका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु
पन� �यव�था छ । यस वष� गाउँपा�लकाको िविनयोजन ऐन बमो�जम �वीकृत भएका कुल २१९ योजनाह� म�ये � ० दे�ख � १ लाख स�मको १७ वटा, � १
लाख दे�ख � २ लाख स�मको ६८ वटा, � २ लाख दे�ख � ३ लाख स�मको ४८ वटा, � ३ दे�ख � ४ लाख स�मको १४ वटा र � ४ दे�ख � ५ लाख
स�मको १४ वटा गरी ज�मा १६१ वटा योजना �. ५ लाख भ�दा कम बजेटको संचालन भएको दे�खयो । य�ता िवतरण मुखी काय��मलाई िनय��ण गनु� पद�छ ।

४४ परामश� सेवाः 
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।यस वष� गाउँपा�लकाले देहाय अनुसारका परामश� सेवाको ख�रद माग गदा� �ित�पधा�
नगराई सोभै ख�रद गरी �. १९८८९२२ खच� लेखेकJ छ। गाउँपा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु� ने तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत
आयोजना छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनु� पन�मा सो
गरेको दे�खएन ।
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काय��मको नाम परामश�दाता स�झौता रकम
�

खच� रकम
�

हालस�मको काया��वयनको
अव�था

ऐितहा�सक िचसापानी गढी पूनः
िनमा�ण

प�� चमा�चल ई��जिनयरी� क�स�टे�सी १०००००० ९९६४३४ काया��वयन भएको

बागमित चूिनया खानेपानी योजना एन.के.ए. ई��जिनयरी� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

४९५००० ४९४३१८ काया��वयन नभएको

बिद�उ सडक िनमा�ण योजना ए�जीला ई��जिनयरी� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

४९९००० ४९८१७० काया��वयन भएको

ज�मा � १९८८९२२

४५ अनुदान र अिभलेखः 
१ नाफामूलक सं�थालाई अनुदानः �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरण मुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� त
रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजीिनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु� पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान
उपल�ध गराउन िम�दनै।तर गाउँपा�लकाले यस वष� देहाय अनुसारका बचत तथा ऋण सहकारी सं�थालाई भवन िनमा�ण मेिशनरी औजार तथा उपकरण ख�रद
लगायतका काय�मा अनुदान िदएको छ । जसबाट गाउँपा�लकाको सेवा �वाहलाई सहज तथा सुलभ वनाउने काय� भ�दा नाफामुलक सं�थाको भवन िनमा�ण तथा
काया�लय �यव�थापन खच�को लािग � १२५६९९३।०० अनुदान उपल�ध गराएको दे�ख�छ । साथै अनुदान �लएका नाफामूलक सं�थाले �थािनय जनतालई
िदएको सह��लयत तथा सुिवधाको स�व�धमा समेत गाउँपा�लकाबाट अनुगमन भएको दे�खदनै । तसथ� यस�कारको अनुदान उपल�ध गराउने काय�ममा िनय��ण
गरी नाफा मूलक सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�ने कुनै कानूनी �यव�था नभएकोले उ� िक�समको अनुदान िदन पा�लकाबाट िनय� �ण गरीनु पद�छ ।
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अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम �

सृजनशील मिहला साकोस वडा नं. ७ भवन िनमा�ण ४८०९९३।००

मिहला अिभयान वचत तथा ऋण सहकारी �लिमटेड वडा नं. ७ भवन िनमा�ण ७७६०००।००

ज�मा � १२५६९९३।००

२ िशष�कगत अिभलेखः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३५(२) मा खच� गन� वा खच�को िनकासा िदने अ�धकार �ा� त अ�धकारीले रकम
�वीकृत बजेट िभ� र स�व��धत खच� िशष�कमा बाँक� रहेको लगायतका कुरा िवचार गरी िनकाशा िदनुपन� र सो अनुसार �े�ता रा� न पन� �यव�था छ ।
काया�लयले यो वष� संिघय सशत� अनुदान िशष�कमा कुल िविनयो�जत रकमको िशष�कगत अिभलेख नराखी, �वा��या, िश�ा, मिहला, कृिष, पशु र वन तथा
वातावरणको एकमु� ठ अिभलेख रा� नाले िविनयोजन अनुसार िनकाशा भयो िक भएन भिन एिकन गन� आधार छन । बसा��तमा संिघय सशत� तफ�  िनकासा भएको
म�ये कुन िशष�कको के कित रकम िफता� भयो एिकन गन� सिकएन । िशष�कगत अिभलेख राखी �े�ता �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

४६ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,२०७६ को िनयम ७३(३) मा आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा देहाय अनुसार �याद
ननाघेको पे�क� �.२६३३०९० फ�यौट गन� बाँक� रहेको छ ।
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�स.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

चालु आ. व.

�याद ननाघेको
रकम

फ�य�टको अ��तम
�याद

�याद
ननाघेको

१ भीम फेदी गाउँपा�लका काया�लय भवन
िनमा�ण

आर. ए�ड. �स. नेचुरल जे.भी. १०२११४१ २०७८।०३।३१ १०२११४१

२ उप�ो सुिप� बृहत खानेपानी योजना िभमे� वर िड� �ल� तथा िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

१०१३४४९ १०१३४४९

३ IEE (१ न�वर वडाका िविभ� न �थान) नुतन म��टसपोट� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

२४९००० २४९०००

४ IEE (२/३/४/५/६/८ न�वर वडाका िविभ� न
�थान)

रेया�स इ��जिनय�र� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

२४९००० २४९०००

२६३३०९० २६३३०९०

• आर ए�ड सी नेचुरल जे. भीः अ��तम िवल भु�ानी गदा� पे�क� क�ा गरी भु�ानी िदईएको तर System बाट गो� वारा भौचर नउठेको । • िभमे� वर िड� �ल� िनमा�ण
सेवाः आव ०७८।७९ स�म �याद थप ग�रएको ह� ँदा पे�क�को �याद ननाघेको । • नुतन म��टसपोट� क�स�टे�सी �ा.�लः आव ०७८।७९ स�म �याद थप ग�रएको
ह� ँदा पे�क�को �याद ननाघेको । • रेया�स इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�लः आव ०७८।७९ स�म �याद थप ग�रएको ह� ँदा पे�क�को �याद ननाघेको ।

४७ क��ट�जे�सी खच�ः 
यस गाउँपा�लकाले हरेक योजनामा ३ �ितशतका दरले क��ट�जे�सी क�ा गरी खच� गन� गरेको दे�खयो । योजनाको लगत नराखेको कारणले क��ट�जे�सी कित
काटीयो भ� ने यिकन ह�न सकेन । क�टे�जे�सीको समेत खाता नराखेको कारण कित कािटयो र कित खच� गरीयो भ� ने कुराको यिकन ह�न स�ने आधार नै
दे�खएन । आयोजनागत खच� �प� ट ह�ने गरी अिभलेख खाता रा� नु पन�मा एकमु� ट �पमा खच� गरेको पाइयो । क��ट�जे�सी खच�लाई �यव��थत गन� िनद�िशका
तयार गरी लागू गनु� पद�छ ।

४८ िवधालयको वील पेशः ८४,६६०
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सामुदाियक िव�ालयमा स�ा�लत िदवा खाजा काय��म अ�तग�त बाघ भैरव �ा.िव. महािभरलाई दो�ो चौमा�सक िनकासा �. ४५९००।- र ते�ो चौमा�सक
िनकासा �.३८७६०।- गरी ज�मा �. ८४६६०।- िव�ालयको खातामा रकम िनकासा गरेको दे�खयो तर यस िव�ालयले हाल स�म पिन िवधाथ� �मािणत हा�जर
यस गाउँपा�लकामा पठाएको नदे�खएकोले कित रकम खच� भएको तथा कित रकम िवधालयको खातामा बाँक� रहेको भ�े यिकन गन� सिकएन।अतः िवधालयले
वा�तिवक िवधाथ� सं�या र िवधाथ� उप��थत भएको िदन �मािणत गरी पा�लकामा कागजात �माण पेश गनु�पन� �.

४९ सेनेटरी �याड िवतरणः 
सेिनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध, २०७६ को ��तावनामा सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोर अव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका
समयमा आव�यक पन� मिहनावारी �यव�थापन सामा�ी उपल�ध गराई उनीह�को �वा��यमा सुधार गरी सोही कारणबाट िव�ालय छा�ने सम�या समाधान गन�,
गुण�तरीय िश�ाको ��याभूित गन� र मिहनावारी �यव�थापन सामा�ीको दीगो िवसज�न तथा पुनः �योग गन� सिकने सामा�ीको �योग गन� तफ�  उ��े�रत गन�
वा�छनीय ह�ने कुरा उ�ेख छ। य�ता सामा�ी िवतरण गदा� िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�व��धत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहले
�ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा �ित िव�ाथ� १६ वटा सेनेटरी �याड िवतरण गन� गरी स�व��धत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई
स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी सो को भरपाई तयार गरी अक� मिहनाको ७ गते सूचना पािट�मा िववरण टाँ�नुपन� �यव�था उ�ेख गरेको छ।
यस गाउँपा�लकाले आ.ब. २०७७।७८ मा संघीय सशत� चालु िशष�कवाट उ� काय��मको लािग छु�ाईएको रकम �. ११४३०००।- रकमवाट सेनेटरी �याड
ख�रद गरी िवतरण गरेको छैन। पा�लकाले सेनेटरी �याड िवतरण काय��मलाई �ाथिमकता िदई िव�ाथ�को �वा��य र शैि�क कृयाकलापमा �भावकारी भुिमका
िनवा�ह गनु�पन� दे�ख�छ।

५० मह�ी भ�ाः 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प�रप�, च.नं.२१७ िमित २०७४।०१।२१ को प�रप�मा करार सेवामा काय�रत कम�चारीलाई महं�ी भ�ा िदने
�यव�था रहेको दे�खदनै।साथै पा�लकाले आ�त�रक �ोतवाट बेहोन� गरी काय�पा�लकावाट िनण�य समेत गरेको दे�खएन। आ.ब.२०७७।७८ मा यस पा�लकामा
काय�रत िन�न कम�चारीह�लाई िदएको मह�ी भ�ा िदएको दे�खयो। अतः कानुनमा �यव�था नभई �दान ग�रएको मह�ी भ�ा असुल गन� �.

७२०,०००
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�स.नं. पद नाम मा�सक मंह�ी भ�ा वािष�क भ�ा

१ इ��जिनयर सु�दर वत�ला २०००। २४०००।

२ आइ.टी अिफसर िनशा�त राई २०००। २४०००।

३ सव-इ��जिनयर िदपेश आले मगर २०००। २४०००।

४ सव-इ��जिनयर सचे�� कठायत २०००। २४०००।

५ सव-इ��जिनयर िवनोद लामा २०००। २४०००।

६ अ.सव-इ��जिनयर जयराम चौलागाई २०००। २४०००।

७ का.स. स�वृ� �संह २०००। २४०००।

८ �ा.स. जीवन लामा २०००। २४०००।

९ �ा.स. िवमल ढंुगाना २०००। २४०००।

१० ना.प.से.�ा. सुिदप पराजुली २०००। २४०००।

११ ना.प.से.�ा. पु�पलाल ब�यु २०००। २४०००।

१२ ना.�.स. िव�णमुाया थापा २०००। २४०००।

१३ ना.�.स. सानुका�छा िघ�सङ २०००। २४०००।

१४ ना.प.से.�ा. नारायण �साद शमा� २०००। २४०००।

१५ डा.�.अ. सृजना बल २०००। २४०००।

१६ अ.न.मी. सुिनता पुडासैनी २०००। २४०००।
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१७ अ.न.मी. स�झना दला�मी २०००। २४०००।

१८ अ.न.मी.. म�जुमाया �थङ २०००। २४०००।

१९ अ.न.मी. िमना दाहाल २०००। २४०००।

२० अ.न.मी. अिनसा �े� २०००। २४०००।

२१ अ.न.मी. �सता थापा मगर २०००। २४०००।

२२ अ.न.मी. शिम�ला �े� २०००। २४०००।

२३ अ.न.मी. िनशा लामा २०००। २४०००।

२४ अ.न.मी. संिगता जगा� मगर २०००। २४०००।

२५ का.स. कमल देउला २०००। २४०००।

२६ का.स. संजु थोकर प�रयार २०००। २४०००।

२७ का.स. िमना आले मगर २०००। २४०००।

२८ का.स. जमुना गु�ङ २०००। २४०००।

२९ का.स. सिवना अ�धकारी २०००। २४०००।

३० का.स. िविवमाया यो�जन २०००। २४०००।

ज�मा ७२००००।-

५१ िबल भपा�ई नभएकोः १७९,६४६
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�को पु�ी गन� �माण कागजात संल� गनु�पन�
�यव�था छ । िन�नानुसार भु�ानी भरपाईमा द�तखत नभएको दे�खएकोले भरपाईमा द�तखत ह�नु पन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �.

भौ.नं./ िमित नाम,थर िववरण रकम

४३६।०७८।२।८ ई.सेचे�� कठायत द.ै�.भ. ५०००।

४३८।०७८।२।८ सीताराम थापा मगर मम�त १०६६१।

४४५।०७८।२।१४ ए�स�ेस िमिडया �ा.�ल सूचना �काशन १३१३५७।

४१३।०७८।२।१ समृि� स�लायस� काया�लय सामाि� २९६२८।

५८६।०७८।३।२६ वडा सिचव राजन मान�धर �मण भ�ा ३०००।

ज�मा १७९६४६।

५२ िबल भपा�ई पेश गन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले रकमको खच� ले� नु अिघ �य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�
�यव�था छ । यस पा�लकाले गो.भौ. नं. ६६८, िमित २०७८।३।३० मा गाउँपा�लका िशष�कवाट सवारी साधन तथा मेिशनरी उपकरण भाडा भिन �. ६६०००।
खच� लेखेको दे�खयो तर के कामका लािग सवारी साधन तथा उपकरणको �योग भएको हो सो को िववरण नखुलेको, �योग स�व�धी स�झौता तथा वीलभपा�ई
समेत नभएकोले उ� खच� पुि� आधार दे�खएन। खच� पुि� ह�ने िबल भपा�ई पेश गन� अ�यथा असूल गरी दा�खला गन� �.

६६,०००

५३ दिैनक �मण भ�ाः 
�मण खच� िनयमावली २०६४ को दफा १८ मा �मणमा खिटने कम�चारी वा पदा�धकारीले �मण समा� भएपिछ िनयमानुसार पाउने दिैनक भ�ा तथा �मण
खच�को िवल भरी �मण �ितवेदन साथ आव�यक वील भरपाई काया�लयमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । गाउंपा�लकामा कितपय काय��मह�मा �मण आदेश चलानी
नभएको, काया�लयको छाप नलगाएको, �मण �ितवेदन �मण िवलसाथ पेश नभएको दे�खयो । भू�ानी िदनु अगाडी य�ता �कारका �ुटीह�लाई जाँच गरी
िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।
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५४ लागत सहभािगताः 
गाउँपा�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 �थानीयतहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� त भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना
स�झौता गनु� पद�छ । तर गाउँपा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । अतःनगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई
�ाथिमकता िदनु पद�छ ।

५५ बढी भु�ानीः 
गो भौ नं ४ िमित ०७७।१२।२६ बाट रानी भ��या� �स�क� खाडल वद�उ सडकको Hard Rock २६०.१४ घनिमटर कटान गन� दिैनक ६ घ�टाले १६ िदनमा
मे�सन�ारा ला�े भिन गाउँपा�लकाको �ािव�धकले लागत ��टमेट तयार गरेको दे�ख�छ ।�ािव�धकको नापी िकताव मू�यांकन तथा काय�स�प� न �ितवेदनमा पिन
१६ िदनमा सिकने दे�ख�छ । तर उपभो�ा सिमितले १८ िदनको � ७००० का दरले � १२६०००। को िवल पेश भएको आधारमा भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
तसथ� उपभो�ा सिमितलाई २ िदनको बढी भु�ानी भएको रकम � १४००० स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन� �

१४,०००

५६ 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� चा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभीमेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभीमेिशन �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 । गाउँपा�लका अ�तग�त स� चा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो� नित सँग स�ब��धत योजनाका
उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभीमेिशन �योग गन� गरेको पाइएता पिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रश गराई गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन ।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन:



https://nams.oag.gov.np56 of 59

काम मेिशन स�झौता रकम मेिशनको र इ�धनको भु�ानी रकम

िकिटनी याङराङ �ािमण कृिष सडक िनमा�ण �तरो� नित ए�साभेटर ११४१८१६।८५ ७३०५४२

आँपचौर धापडाँडा सडक �तरो� नित ए�साभेटर ४६०२९०।२६ ३१३६१०।३

म� छेवास �यास� �ािमण कृिष सडक ए�साभेटर ५७७५२१।७८ ३६४७०५

आलेटोल मोटरबाटो िनमा�ण ए�साभेटर २३३५०३।६५ २०३४००

द�द ुभ��या� वतासे सडक ए�साभेटर ५९१७०३।८४ ४२३९४०

५७ बे�जु फ�य�ट तथा अनुगमन
अनुगमन तथा स�परी�णः �थानीय सरकार स� चालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट गतिवगत वष�को वे�जु फ�य�ट गरी स�परी�णको लागी
पेश गरेको छैन । पा�लकाको हालस�मको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
(� हजारमा)

गत बष� स�मको बाक�
बे�जु (A)

यो बष� स�परी�ण
गरीएको बे�जु (B)

यो वष� कायम
बे�जु (C)

स�परी�णवाट कायम
बे�जु (D)

अ�ाव�धक वाक� बे�जु (E=A-
B+C+D)

३८२२४ २२१ ४६०६१ ० ८४०६४

क। स�परी�ण भएको
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आ ब बे�जु
दफा

बे�जुको
छोटकरी
�यहोरा

फ�य�टको
�यहोरा

रकम

२०७६।
७६

४७ काय� स�पादन
�याद थप

काय� स�पादन
�याद थपको
�माण पेश ह�न
आएको

१६९३०९।-

२०७�।
७६

६२ वढी िनकासा वढी िनकासा
दा�खला भई
�माण पेश भएको

२९४।-

२०७�।
७६

६२ वढी िनकासा वढी िनकासा
दा�खला भई
�माण पेश भएको

४३०३२।-

२०७�।
७६

��.६ व�क िफता�
गरेको रकम
नपुग भएको

व�क िफता� गरेको
रकम नपुग
रकमको दा�खला
�माण पेश ह�न
आएको

�०००।-

ज�मा २२०६३�।-

ख। स�परी�ण नभएको
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आ.व बे�जुको
दफा

बे�जुको �यहोरा स�परी�ण ह�न
नसकेको
कारण

रकम

२०७६।
७७

२�.१ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

२२१२�७।-

२०७६।
७७

२�.२ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

१��९४३।-

२०७६।
७७

२�.३ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

१�४२९�।-

२०७६।
७७

२�.४ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

३�४�९।-

२०७६।
७७

२�.� ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

६१३२२।-

२०७६।
७७

२�.६ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

१�७०२।

२०७६।
७७

२�.७ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

११६३४४।-

२०७६।
७७

२�.� ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

१२०४३९।-

२०७६।
७७

२�.९ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

३९४०२।-
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२०७६।
७७

२�.१ ढंुगाको परीमाण
घटाएको

�माण
कागजात नपुग

४१६७६।-

२०७६।
७७

९ सेिनटरी �याड
िवतरणको भरपाई
नभएको

�माण
कागजात नपुग

१६४६४।-

२०७६।
७७

४६ पूव�िनधा��रत
�ितपूित�

�माण
कागजात नपुग

१६२�३७।-

२०७६।
७७

७२ सेिनटरी �याड
िवतरणको भरपाई
नभएको

�माण
कागजात नपुग

१०३�२३�।-

ज�मा २१७९१११।-


