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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 स्विन्ि एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्ििा (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 काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, 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 परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको 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 बाँडफाँटको 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 तनर्न्िण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन 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 परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 
 



 

तिवेणी गाउँपातलका 
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 संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

47 30 22205 0 2 9981 47 28 12224 126 10158 1545 0 0 11703 395 

                                      
 

 

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 

तिवेणी गाउँपातलका रोल्पा 22384 0 9387 12997 0 12224 25221 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ि�वेणी गाउँपा�लका, रो�पा , ि�बेणी गाउँपा�लका , रो�पा

काया�लय �मुख िनम बहादरु के. सी. २०७४-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सुिदप �स�देल २०७६-८-३०

लेखा �मुख गोकण� शमा� २०७८-१२-२५

बे�जु रकम १२,२२३,५८८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,८४,३३,२७९.३९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,८९,८८,७४२ चालु खच� २८,६७,९०,०३६

�देश सरकारबाट अनुदान ३,९४,४४,००० पँूजीगत खच� १५,९६,१३,४६८

राज�व बाँडफाँट ७,७७,८४,८७६.०६ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,५९,८७,५६७

आ�त�रक आय १,०५,४९,८७८.०९

अ�य आय ७,५२,९२,४०३.३८

कुल आय ५४,२०,५९,८९९.५३ कुल खच� ५१,२३,९१,०७१

बाँक� मौ�दात ७,८१,०२,१०८
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यल ेि�वेणी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल ेसंचालन गन� काय�मा
सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत
गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा सद�य,

२०५.३९ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २२ हजार ९०० जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार
दे�खएको छः • �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा
�थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । •
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष�
शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको
पाईएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
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अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म 19 ऐन, 4 िनयमावली, 28 काय�िव�ध 7 िनद�िशका र 1 न�स� र अ�य १४ समेत
73 कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार
गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र
वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा
काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन�
स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा
ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन। •
िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव
�ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.12022728/- खच� लेखेको पाईयो । गत आ.व.मा कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयमा तलबी �ितवेदन पा�रतको लािग अनुरोध भएकोमा पा�रत गन� निम�ने जानकारी अनुसार यस वष� पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�क
शाखाबाट पा�रत ग�रएको छ । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको
पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। • राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको
दे�खएन । • �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना
(२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • कुनै रकमको भु�ानी
िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। •
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले
आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र
काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको
पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ
बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
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�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी सािव�ा कुमारी
बुढाले २०७७।03।10 गते �.49 करोड 42 लाख 12 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।03।10 मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७७।03।15 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

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

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ संघीय समानीकरण अनुदान 64139 499 23435 40204 22602

2 संघीय िवशेष अनुदान 899 0 799 100 100

3 संघीय सशत� 204681 35424 37599 131658 89169

4 �देश समानीकरण 4035 0 833 3202 1972

5 �देश िवशेष अनुदान 5768 0 718 5050 3007

6 �देश सशत� 13424 0 0 13424 12032

कूल खच�: 292946 35923 63384 193638 128882

खच� �ितशत 100% 12.26 21.64 66.1 43.99
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६ �े�गत बजेट र खच�

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ:
: 
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काया�लयले समानुपाितक िवकास ह�ने गरी सबै �े�लाई समेटेर �े�गत बजेट िनमा�ण र काया��वयन गनु� पद�छ । वातावरण तथा िवकासलाई �यान िदएर चालु तथा काया�लय
संचालन खच� घटाउँद ैपँूजीगत �े�मा बजेट िविनयोजन र खच� गन�तफ�  जोड िदनु पद�छ ।

७ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. ८८३३४७५४.१५ राज�व बाँडफाँड � अनुदानबाट �. ३७८४३२७४२ समेत �. ५२२०२०५४८.९२ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �. २८६७९००३६ र पँू�जगत तफ�  �.१५९६१३४६८ समेत �. ४४६४०३५०४ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.३६
�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. 7691000/- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 72.9 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६१.४४  �ितशत चालु र ३४.१९ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण
�योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

८ योजना र काया��वयन 

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

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 61 4919000

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 92 23743000

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 18 16545000

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 11 21900000

५ ५० लाख भ�दा माथीका 3 35000000

ज�मा 185 102107000

९ मु�यम��ी �ािमण िवकास काय��म 

यस काय��म अ�तग�त िविभ� २४ वटा योजनाह� � ९५,०००।०० दे�ख � ४,८०,०००।०० स�मको ज�मा � ३२,८८,९७०।०० खच� भएको छ । खानेपानी िव�तार
तथा मम�त, मुहान संर�ण, टया�ी िनमा�ण, शैि�क गुण�तर सु�िढकरण(टेवुल,कुस� लगाएत खच�) ज�ता स-सना काय��ममा खच� भएको छ । साना तथा टु�े योजनामा
वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।

१० कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले
िविभ� 6 पदमा 36 जना कम�चारीह� करारमा राखी �.9663136/- 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 वाहेकको िविभ� 4 पदमा 16 जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.3736190/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

३,७३६,१९०

११ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
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िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� र यो बष� थप भएको १६ गरी कुल १६ िववाद दता� भएकोमा १३ वटा मा� फ�य�ट भई ३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१२ पदा�धकारी अ�य सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा�
खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा�
अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी
�र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को
दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट,जनस�पक�  तथा
िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका
पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.२३८८000/- टे�लफोन तथा मोवाइल �.1236000/- पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.1116000/- जनस�पक�  िवशेष
काय�सुिवधा �.1908000/- मम�त स�भारमा �120000/- अित�थ स�कारमा �.468000/- खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �.120000/- समेत �.8970050/- खच� भु�ानी
गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �.2053000/- भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत
काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।
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�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य� 7 जना काय�पा�लका सद�य 6 सभाका सद�य 23 ज�मा

१ बैठक भ�ा - - - - - 1279050

२ यातायात खच� 144000 144000 840000 432000 828000 2388000

३ टे�लफोन,मोबाइल 42000 36000 252000 216000 690000 1236000

४ पु�तक,प�ीका,
ई�टरनेट

48000 48000 252000 216000 552000 1116000

५ जनस�पक� /िवशेष काय�सुिवधा 120000 96000 504000 360000 828000 1908000

६ अित�थ स�कार 72000 60000 336000 - - 468000

७ खानेपानी तथा सरसफाई 60000 60000 - - - 120000

8 मम�त संभार र िव�ुत् /उजा� खच� 60000 60000 - - - 120000

9 चाडपव� खच� 15000 15000 84000 60000 161000 335000

ज�मा 8970050

१३ �वक�य सिचव र स�ाहकार 

लु��वनी �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा
उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक
पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लकाले �ेस संयोजकको �पमा �ी �ित�ा बुढामगर लाई िनय�ु गरी मा�सक �.20000/- का दरले भु�ानी गरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

२६०,०००

१४ खाना तथा िविवध खच� 



https://nams.oag.gov.np13 of 39

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवधतफ�  मा� �.1614674/- खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१५ 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
। यस �थानीय तहले काय�िव�ध अनुसार िविभ� �योजनको लािग यो वष� िविभ� 62 �यि� एवं संघ सं�थालाई �.625000/- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१६ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा �.1904697/- लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए
नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई
�भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण�
सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१७ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

भुिमकर/मालपोत 1000000 2261844 226

अ�य कर 3200000 3160201 99

वहाल कर 1743680 1110160 64

�यवसाय र�ज�� ेशन 300000 115285 38

�सफा�रश द�तुर 500000 1208766 242

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा�
स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

१८ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को सािबक दफा 64 को उपदफा १, १(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 बाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो । तर 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� �यब�था
गरेको छ । यसै स�ब�धमा लु��वनी �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग बा�झने गरी ढंुगा, िगटी, बालुवा दह�र बह�रको शु�क
असुली र बाँडफाँड स�ब�धी �यब�था गरेको छ । लु��वनी �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार िग�ी ढंुगा बालुवा वापत संक�लत करको चा�लस �ितशत
�देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, 2077 जारी गरी
िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बापतको राज�व �थािनयले स�कलन गरी �देश र �थािनय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड गन� �यब�था गरेको छ जुन
�थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िबप�रत दे�ख�छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एबं सो राज�व स�लन गदा� पन�
बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प�
कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

१९ राज�व दा�खला 
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�देश आ�थ�क काय�िब�ध ऐन, 2074 को दफा 23 ( 3 ) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन�
�यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज� व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १0

िदन भ�दा िढलो गरेको भए 10 �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूर को मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन
स�ने �यव�था छ। काया�लय अ�तग�त ७ वटा वडाले �ा� त गरेको राज� व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । काया�लयले
स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� त गरेको आ�त�रक राज� व रकम र बैकं दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

२० म.ले.प. फाराम �योग नगरेको 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ बमो�जम कारोवारको लेखा महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत भए बमो�जमको
ढांचामा रा�नुपन� र सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व र सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । साथै
िन�नबमो�जम राज�व फारामह� नराखेकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�न फारमह� अिनवाय� �योग गरी राज�वको लेखा रा�नु पन� दे�ख�छ । —
नगदी �ा�ी र�सद म.ले.प फाराम नं. १०१ — दिैनक राज�व ÷ आ�दानी खाता म.ले.प फाराम नं. १०२ — राज�व ÷ आ�दानीको शीष�कगत खाता म.ले.प फाराम नं.

१०४ — राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०५ — राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०६ — राज�व
आ�दानीको दिैनक बँैक भौचर �ा� गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०७ — राज� व आ�दानीको बँैक नगदी िकताब म.ले.प. फा.नं. १०८

२१ �रतपूब�कको कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
नगरपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.424500/- समेत �.55185/- समाना तथा िनमा�ण सेवा ख�रद
गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �याट नं. कर िवजकको अव�था िवजक नं भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम

२८।०७७।९।२७ रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा ६०६८१९६२४ िवजक नं. हातले लेखेको 9 1202899 156376

११६।०७७।१२।२७ रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा िवजक नं. हातले लेखेको 13 2947890 383225

२।०७८।२।४(�देश समपूरक) रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा िवजक नं. हातले लेखेको 14 3318115 431354

ज�मा 7893404 970955

९७०,९५५
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२२ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 18 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. 102107000/- भु�ानी
गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको
िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई
�ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२३ जिटलसंरचना िनमा�ण 

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

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

८-०७८।३।२३ धोनीखोला �ल�ट �संचाई �ल�ट �संचाई ९५०६६६

१०-०७८।३।२४ �ारपानी �समपानी ली�ट खानेपानी �ल�ट खानेपानी ११७८४१८

६-०७८।३।१८ झु�लु� �ल��ट� खानेपानी �ल�ट खानेपानी १६०६२३८

ज�मा ३७३५३२२

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

२४ उपभो�ा सिमितले िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी काय� गरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सब-क�ट�या�टवाट
गराउन सिकने छैन भ�े �यव�था छ । यस पा�लकाले िन�नानुसारको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा उपभो�ाले �लएको काम िनमा�ण �यवसायीसँग
स�झौता गरी काय� स�प� गराएको छ । उपभो�ा सिमितले िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी िनमा�ण काय� गरेको िनयम स�मत भएन �

४,७९५,०००
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गोभौ. र िमित उपभो�ा सिमित काम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम

१५८।०७८।३।३ घित�वा� ड�वा कोटनेटा सडक सडक िनमा�ण घारापानी िनमा�ण सेवा ९६००००

१३७।०७८।२।२ �यरुी बित�वा� सडक सडक िनमा�ण वली ए�ड स�स क��ट��सन �ा.�ल १९२००००

२२२।०७८।३।२३ चंवास दे�ख लंबाज सडक सडक िव�तार घारापानी िनमा�ण सेवा ९५५०००

१०।०७७।९।२ ितला रानागाउँ ना�गा मोटरवाटो सडक ख�े धारापानी िनमा�ण सेवा ९६००००

ज�मा : ४७९५०००

२५ गत िवगतको भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम ३० (७) मा �थानीय तहको िविनयोजन ऐनले ि�ज नह�ने भनी तोकेको खच� शीष�कको हकमा
बाहेक अ�य बजेट शीष�क अ�तग�त पन� भु�ानी िदनुपन� रकम आ�थ�क वष� समा� ह�नभ�दा सात िदन अगाडी भु�ानी िदई लेखा अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
गो.भौ.न. १७-2077/09/20 बाट काया�लयले ि�वेणी उ�यालो काय��म अ�तग�त वडा न. ५ मा िव�ुत िव�तार योजना उपभो�ा सिमितलाई करबाहेक �.1408804/-

भु�ानी िदएकोमा आ.व. 2075/076 मा भु�ानी िदन बाँक� िववरण �मािणत भएकोमा भु�ानी नभई आ.व. २०७६/077 मा पूनः भु�ानी िदन बाँक� िववरण �मािणत गरी
आ.व. २०७७/७८ मा भु�ानी भएको छ । भु�ानी रो�का हनुको �प� कारण उ�ेख नगरी भु�ानी िदनुपन� आ.व. समा� भएको दईु वष�पिछ पिहलेको भु�ानी िदने काय�मा
उिचत भएन । काय�स�प� भईसकेपिछ फरफारक गरी समयमै भु�ानी िदनु पद�छ ।

२६ थप आ�थ�क �ययभार

२६.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गनु�पन� र
िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�का लािग �वीकृत न�स र �ज�ा दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । यस पा�लकावाट िन�नानुसारको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेकोमा न�सभ�दा वढी दर रा�ख सडक िनमा�ण
वापत भु�ानी गरेको दे�खयो । यसका केही उदाहरण िन�नानुसार रहेको छ

२६.२ गो.भौ. ७९।०७७।११।२१ : दहखोला अगरनेटा हा�जावा� मोटरवाटो �तरो�ती र नेपा� अयूनेटा हा�जावा� सडक योजना स�प� वापत
उपभो�ा सिमितलाई �ाभेल खोलाको १५ से.मी. को ६० घन मी. � २२१३।७१ �ित घन मी. का दरले � १,७०,०१२।९२ भु�ानी

१७०,०१२
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भएकोमा चेनेज उ�ेख नगरी नापी गरी भु�ानी भएको छ । चेनेज उ�ेख नगरी नापी िकतावमा प�रमाण उ�ेख गरी भु�ानी िदएको िनयम
स�मत भएन �........

२७ गो.भौ. १७।०७८।१।१४ 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । भोजेवा� ट�स पुल िनमा�ण वापत उपभो�ा
सिमितलाई आइटम नं. ४ Local material collection (Bamboo/wood for Scaffolding) वापत िन�नानुसार वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट
असुल ह�नुपद�छ �...

भु�ानी ह�नुपन� प�रमाण भु�ानी भएको प�रमाण फरक प�रमाण दर � वढी भु�ानी �

३३६ जना ३८४ जना ४८ जना २१८।४० १०४८३।२०

१०,४८३

२८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको पाईयो । यसस�ब�धमा
काया�लयसँग छलफल गदा� काया�लय भौगो�लक �पमा िवकट रहेको र आ�थ�क वष�को अ��तममा मसल�द तथा काया�लय सामा�ी अित आव�यक परेकोले कोटेशनबाट
िक�ु परेको जनाएको छ । यस�कारको काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

गो.भौ.र िमित पाट�को नाम र �यान न. िबल नं. र िमित �याटसिहतको मू�य

73-2077/07/26 रा�ी �टेशनरी ए�ड बु�स से�टर (304436190) 152,154,155- 2077/6/16 358232

356-2078/03/16 रा�ी �टेशनरी ए�ड बु�स से�टर (304436190) 567,568-2078/2/27 233080

ज�मा 591312
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२९ ठे.नं. २।२०७६।७७

२९.१ जुगार िनगालपानी सडक िनमा�ण काय�को लािग पा�लका र िनमा�ण �यवसायी रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा �ा.�ल. वीच कवोल अंक �
१,२२,९६,२८०।०० को िमित २०७७।३।२५ मा स�प� गन� गरी िमित २०७६।१२।२ मा स�झौता भएको छ । यस स�व�धमा
दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको छ :

२९.२ भे�रएशन अड�र : गाउँपा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली पा�रत नगरेको र संघीय साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा
�थानीय तहको कुन पदा�धकारीले �याद थप र भे�रएशन आदेश �वीकृत गन� स�व��ध �प� �यव�था रहेको छैन् । यस िनमा�ण काय�को
भे�रएशन अड�र गाउँपा�लकाको अ�य�वाट �वीकृत भई िनमा�ण �यवसायीको कवोल अंकमा १०.२०% भे�रएशन अड�र जारी भएको
दे�खयो । पा�लकाले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तयार गरी �प� कानूनी आधारमा �याद थप तथा भे�रएशन अड�र जारी गन� तफ�  �यान
िदनुपद�छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २५.४ मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा लेखा
रा�नुपन� �यव�था छ । भे�रएशन आदेश जारी गदा� म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढाँचामा तयार गरी �वीकृत गरेको छैन् । यसले गदा� लागत
अनुमानको आइटम दरको तुलनामा कवोल अकंको आइटम दरमा वढी वा घटी को अव�थाको वारेमा िव�लेषण गन� स�ने अव�था रहेन
। भे�रएशन आदेश जारी गदा� म.ले.प.फा.नं. ५०८ को ढाँचामा तयार गरी �वीकृत गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८(१) मा ख�रद स�झौता गदा�को वखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित सो स�झौता
काया��वयनको �ममा �सज�ना भएमा साव�जिनक िनकायले �ि�या पुरा गरी भे�रएशन आदेश जारी गनु� पन� �यव�था छ । यस िनमा�ण
काय�को पूवा�नुमान गन� सिकने िबषयलाई समेत िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन ( DPR) ले समेटेको दे�खएन । Joint Construction

Survey गदा� िविभ� ठाउँमा किट� र िफ�ल� गनु�पन�, �मु पाइप र �यािवयन वाल लगाउनु पन�, एलाइनमे�ट प�रवत�न गनु�पन� ज�ता
कारणवाट विढ काम गनु�पन� जनाएको छ । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन ( DPR) तयार वापत आ.व. २०७६।७७ मा वाइड
इ��जिनय�र� सोलुसन �ा.�ल. लाई � ४,४४,१६१।०० भु�ानी भएको छ । DPR तयार गदा� यथाथ�परक ढंगले तयार भएको दे�खएन ।
स�व��धत परामश�दातालाई �ज�मेवार वनाउनु पद�छ �.......

४४४,१६१

२९.३ �याद थप : यस िनमा�ण काय�को �याद िमित २०७७।१२।३१ स�म थप भएको छ । �याद थप गदा� काय� स�पादन जमानत र वीमाको
�याद थप गरेको छैन् । काय�स�पादन जमानत र वीमाको �याद थप नगरी िनमा�ण काय�को �याद थप गरेको िनयम स�मत भएन ।
काय�स�पादन जमानत र वीमाको �याद थप गरी िनमा�ण काय�को �याद थप गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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३० पे�क� जमानतको अव�ध 

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९८११७४२ िमित २०७९्। ०२। ०४ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३१ �ोिभजनल समको िवल भरपाई

३१.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन�
िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । िनमा�ण काय�को वी.ओ.�यू. को �ोिभजनल सममा रहेको आइटमको भु�ानी
गदा� वा�तिवक भएको खच�को िवल संल� गरी भु�ानी गनु� पद�छ । रिन� िवलमा �ोिभजनल सम वापत िन�नानुसार भु�ानी िदएकोमा
िवल भपा�ई संल� नरहेकोले �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ. र िमित ठे.नं. आइटम भु�ानी रकम �

२२।०७७।९।२२ १।०७६।७७ Insurance ३०००००

Test for material ६२५०

Relocation of Services ५००००

४।०७८।३।२४ ३।०७७।७८ Test for material ६०४७

Relocation of Services २५०००

ज�मा : ३८७२९७

३८७,२९७

३१.२ गो.भौ. २०।०७८।२।५ : ठे.नं. ३।२०७६।७७ को वडा �वा��य चौक� िनमा�ण काय�को लािग �ोिभजनल समको आइटम वीमा र
�योगशाला प�र�ण वापत िन.�य. सुवना�वती क��ट��सन लाई � १,००,०००।०० भु�ानी िदएकोमा वीमाको िवल � १३,१३१।०७ को
पेश भएकोमा �योगशाला परी�ण वापतको िवल पेश भएको छैन् । अत: नपुग रकम � ८६,८६९।०० को �माण पेश ह�नुपन�
�..................

८६,८६९
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३१.३ गो.भौ. ८४।०७८।३।२४ : ठे.नं. ४।०७६।७७ को वडा नं. ६ को आधारभुत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�ण वापत �ोिभजनल सम को
आइटम वीमा र �योगशाला प�र�ण वापत िन.�य. सुवना�वती क��ट��सन लाई � १,००,०००।०० भु�ानी िदएकोमा िवल संल� रहेको
पाइएन। अत: वीमा र �योगशाला प�र�णको �माण पेश ह�नुपन� �..

१००,०००

३२ �रटे�सन मनी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य िबल िवजकको भु�ानी गदा� �रटे�सन
मनी वापत िबल िवजकमा उ�े�खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी क�ी नगरी
भु�ानी गरेको िनयम स�मत दे�खएन �.....

गो.भौ. र िमित ठे.नं. र काय� आपूित�कता� भु�ानी �(मू.अ. कर वाहेक) क�ी गनु�पन� �रटे�सन मनी �

१८।०७८।३।१६ SQ/2/077/78 झो.पू. िनमा�ण ए�ो इ��जिनय�र� १०४७५२४ ५२३७६

ज�मा : 52376

५२,३७६

३३ डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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�.सं. काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम

१ Preparation of Triveni Rural Municip Administrative Buiding and Playground
Jungar And Tribeni-1

थुपा� इ��जिनय�र�
क�स�टे�ट ए�ड
क��ट��सन �ा. �ल.

५,००,००० ४,९७,२००

२ Feasibility Study, Master Plan, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation,
Detailed Design, Cost Estimation and Preparation of Detailed Project Report
(DPR) of 15 Bed Hospital Building

सुगी क�स�टे�ट �ा. �ल. १०,००,००० ९,९४,४००

३ Triveni Rural Municipality Administrative Building Project at Jugar, Rolpa के. िब. इ��जिनयर�
क�स�टे��स रो�पा

१०,००,००० ९,९९,५९८

४ Shree Jana Jagriti Secondary School Jungar, Triveni-05, Rolpa इ��ज ई��जिनयरको घर
�ा.�ल. जिडबुिट - ३२
का�माडौ

१०,००,००० ९,९४,४००

५ Water Supply & Sanitation Project Triveni Rural Municipality (Nuwagaun) थुपा� इ��जिनय�र�
क�स�टे�ट ए�ड
क��ट��सन �ा.�ल.

८,००,००० ७,९८,९१०

६ Tourism Development Love Park in Triveni Rural Municipality मुनाल क�स�टे�ट �ा.
�ल.

५,००,००० ४,९६,०७०

ज�मा ४७,८०,५७८

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार
गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ
। साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३४ �ितपूित� िवतरण ७००,०००
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49-2077/11/18 ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा (३क) मा �देश वा �थानीय तह�ारा स�ालन गन� प�रयोजनाका लािग ज�गा आव�यक पन� भएमा स�व��धत �देश वा
�थानीय तहले यस ऐन वमो�जमको मुआ�जा र अ�य सबै खच� �यहोन� गरी कुनै ज�गा �ा� गराइ िदने नेपाल सरकार सम� अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले �य�तो ज�गा
�देश वा �थािनय तहलाई ज�गा �ा� गराई िदन स�ने �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १३(२) मा मुआ�जा �मुख �ज�ा अ�धकारीको नेतृ�वमा गठन भएको
सिमितले िनधा�रण गरे वमो�जम ह�ने �यव�था छ । यस पा�लकावाट यस वष� गाउँपा�लकाको �े�िभ� पन� बाटोमा पिहरो आएको कारण िडलसरा घित�मगर लाई �.700000/-

�ितपूित� िनजको िनवेदन, �हरीको सज�िमन मुचु�काको आधारमा काय�पा�लकाको २०७७/07/26 को आधारमा �दान गरेको पाईयो । वा�तिवक �ितपूित� कित भएको हो
भ�े िनधा�रण नगरी काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा �ितपूित� िदईनु िनयम संगत भएन �......

३५ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ३८ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ �ी जनजागृती मा.िव जुगार २० २० ४ ११४८

२ �ी अरिनको मा.िव नुवागाउँ १६ १६ ४ ७८८

३ �ी �स�र� न मा.िव हा�जावाङ ७ ७ ४ १९२

४ �ी सर�वती मा.िव �लङदङु ८ ८ ४ ६००

५ �ी सर�वती मा.िव काउलाबोट ८ ८ ४ २७९

६ �ी जनक�याण मा.िव �स�पानी ११ ११ ६ ६७५

७ �ी गोिव�द मा.िव द�ुला ८ ८ २ ३९९

८ �ी िवरे�� मा.िव गाङ् ८ ८ ३ ४११

९ �ी िशव मा.िव �ारपानी ८ ८ ५ ४९२

१० �ी भगवती मा.िव दहवन ४ ४ १ ३६७

११ �ी वालक�याण मा.िव यारी करेटी ३ ३ ० १९९

१२ �ी शु� मा.िव झु�लुङ १० १० ७ ४८३

१३ �ी भानु आ.िव बाँजबोट ४ ४ ४ १२०

१४ �ी जय नारायण आ.िव जगरबोट ३ ३ ० १६९

१५ �ी दगुा� भवानी आ.िव ला�पु�ली ४ ४ १ २२२

१६ �ी वालक�याण नमूना आ.िव ढोरेनी ३ ३ ० १७८
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१७ �ी जनसेवा आ.िव करेटी ३ ३ २ १६९

१८ �ी सर�वती आ.िव जे�वाङ ३ ३ ० १८५

१९ �ी जनता आ.िव �ाङ ४ ४ २ १६७

२० �ी सूय�दय आ.िव �रजा ३ ३ ० १४३

२१ �ी कासाखानी �ा.िव काफलनेटी २ २ २ ६२

२२ �ी जन�योित �ा.िव रािनपोखरी १ १ १ ८१

२३ �ी नेपाल राि�� य �ा.िव रातामाटा ३ ३ १ ५३

२४ �ी भगवती �ा.िव वित�वाङ २ २ ० ४८

२५ �ी बालसेवा �ा.िव ज�का ० ० ० ६७

२६ �ी जनसेवा आ.िव रािमडाँडाँ ३ ३ २ १०३

२७ �ी बालिवकास �ा.िव धानावाङ १ १ १ ३२

२८ �ी जन�म �ा.िव ३ २ २ ८५

२९ �ी नेपाल राि�� य �ा.िव तु�ला ३ ३ १ ५४

३० �ी राि�� य �ा.िव �सवाङधारा २ २ १ ५८

३१ �ी �स� �ा.िव थापरचौर २ २ २ १४८

३२ �ी बालक�याण �ा.िव रामुलटाकु २ २ २ ८३
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३३ �ी राम �ा.िव रा�मी ० ० ० ३७

३४ �ी �स�े�वरी �ा.िव जंगाडाँडाँ ० ० ० ४७

३५ �ी यवुावष� �ा.िव कोटनेटा २ २ २ १४८

३६ �ी नेपाल राि�� य �ा.िव रामपुर ३ ३ ० ६८

३७ �ी िव� वशा�ती �े� �ा.िव छापनेटा ३ ३ १ ७२

३८ �ी िव�ाम��दर �ा.िव रानागाँउ ४ ४ ० ८६

काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �ी राम �ा.िव रा�मी र �ी �स�े�वरी �ा.िव जंगाडाँडाँमा िव�ाथ� सं�या रहेतापिन िश�क दरब�दी नभएको पाईयो ।
िव�ाथ�ह�को आधारभूत र मौ�लक अ�धकारको �पमा रहेको िव�ालय िश�ालाई सुिन��चत गन� न�जकको िव�ालयमा गा�ने वा िव�ाथ� स��याको आधारमा िश�कको
�यव�थापन गनु� पद�छ ।

३६ पा�पु�तक िवतरण 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के���ारा जारी काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७ अनुसार पा�लकाले िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदको रकम शोधभना� गदा�
EMIS अनुसार िव�ा�थ� सं�याको आधारमा िदइने िनकासा र पा�पु�तक ख�रदको िवल रकम म�ये जुन कम ह��छ �यही रकम शोधभना� गनु�पन� ह��छ ।तर पा�लकाले
स�पूण� िव�ालयले पेश गरेको िवल अनुसार वढी िनकासा भएका िव�ालयबाट िफता� मा�ुपन� रकम माग गरेको दे�खएन ।काया�लयले देहायका िव�ालयह�लाई िदनुपन� भ�दा
वढी िनकासा िदएकाले असुल गनु�पन�

११५,२४५
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�.स. िव�ालयको नाम िदएको िदनुपन� बढी

१ �ी कासाखानी �ा.िव काफलनेटी २५३२८ २००७६ ५२५०

२ �ी जन�योती �ा.िव ४१८५९ ३८७४६ ३११०

३ �ी �स� �ा.िव धापरचौर ७३८१९ ४४६३२ २९१८५

४ �ी जनसेवा आ.िव रामीडाँडाँ ५२४१८ ५०८३५ १५८०

५ �ी नेपाल राि�� य �ा.िव रातामाटा 20364 १६३२९ ४०३५

६ �ी बालसेवा �ा.िव ज�का २८२३८ २१८२८ ६४१०

७ �ी �स�े�वरी �ा.िव जंगाडाँडाँ २७०८५ १९२५२ ७८३०

८ �ी शु� मा.िव झु�लुङ २६९९३७ २६७५११ २४२५

९ �ी वालक�याण मा.िव करेटी ९१८८१ ८२३५९ ९५२०

१० �ी यवुावष� �ा.िव किटनेटा ५२४९५ ४२९३३ ९५००

११ �ी जन�म �ा.िव ह��डुङ ३३९६० २७८०३ ६१५५

१२ �ी नेपाल राि�� य �ा.िव �सवाङधारा २३२७२ २१०५६ २२१५

१३ �ी सर�वती मा.िव जे�वाङ १०५०९५ ७७०६३ २८०३०

ज�मा १७०,१२०

३७ औषधी ख�रद
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३७.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान
उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय
तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.1493260/- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

३७.२ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको
नदे�खएको ।

३७.३ 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 ।

३७.४ 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 ।

३७.५ 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 ।

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

३८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा 54 िनमा�ण काय� लगायतका काय��म
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स�ालन गरी यस वष� 489 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.12476555/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 42 िदनदे�ख 48 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक
�याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी �सज�ना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी �सज�ना भएको दे�खंदनै ।

३९ पारदिश�ता कायम नगरेको

३९.१ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, 2075 को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत
वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले
संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी
स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाईटमा रा� नुपन� �यव�था गरेकोमा गाउँपा�लकाले उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरेको पाईएन ।
काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�थाको प�रपालना ग�रनु पद�छ ।

३९.२ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, 2075 को दफा 15 (6) मा अिघ�ो िक�ताको पे�क� फ�य�ट नभई अक� िक�ता वा
िनकासा िदइने छैन भ�े �यव�था रहेको छ । काया�लयले वडा सिचवह�लाई पिहलो िक�ताको पे�क� फ�य�ट नगरी अक� िक�ताको
पे�क� िदएकोले वा�तिवक खच� एिकन ह�न नस�ने र सामा�जक सुर�ा भ�ा जुन �योजनको लािग उपल�ध गराईएको हो सोमा �योग
भए/नभएको एिकन गन� सिकएन ।

३९.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, 2075 को दफा 16 (क) मा �थािनय तहले स�ब��धत वडा काया�लय माफ� त �थम
चौमा�सक असोज दो�ो ह�ािभ�, दो�ो चौमा�सक माघको दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जे�को दो�ो ह�ािभ� िवतरण
ग�रस�नुपन�मा सो अव�धमा सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकाशा माग र िवतरण नगरेको पाईयो । पा�लकाले काय�िव�धमा तोिकए बमो�जमको
समयमा िनकासा माग र िवतरण काय� स�प� गनु�पन�मा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४० सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको भएतापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको
पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।
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४१ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय
िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म
अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा
�ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या�
अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था
छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

४२ िवपद ्�यव�थापन कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात
�.752151/- समेत �.2312140/- आ�दानी भई �.1772498/- खच� गरी बाँक� �.539642/- दे�ख�छ । पा�लकाले खच� म�ये �.1772498/- भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।

४३ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको
वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

४४ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाल े आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा
साव�जिनक स�प��को रखेदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:
: 
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त
स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

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

४६ आ.ले.प. बे�जु 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ८५ (१) अनुसार काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट िन�केको बे�जू अ��तम लेखापरी�ण
ह�नु भ�दा अगािड नै िनयिमत गराउनु पन�मा िनयिमत गराई वा �माण पेश गनु� पन�मा �माण पेश गरी वा असुल उपर गनु� पन�मा असुल उपर गरी बे�जू लगत क�ा गराउनु पन�
�यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट औलाएका देहाय अनुसारका बे�जूह� अ��तम लेखापरी�णको अव�धस�म पिन फ��य�ट गरेको पाईएन । समयमै
बे�जु फ�य�ट गनु� पद�छ ।

४७ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे�क� �लने �यि� तथा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदनिभ� खच�
�मािणत गन� आव�यक बील भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनका आधारमा काया�लय सम� पेश गनु�पन� र काया�लयले पेश भएको सात िदनिभ� फ�य�ट गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । िनयम 52(3) अनुसार काया�लयले िदएको �याद ननाघेको तथा �याद नाघेको पे�क�को िन�नानुसार िववरण तोिकएको समयमा नै काय� स�प� गरी
पे�क� फ�यौट गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

३९५,०००
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�.सं पे�क� �लने �यि� तथा सं�था फ�य�ट गनु�पन� �याद रकम �. कैिफयत

1 म�जु डाँगी वली 2078/04/26 159350 �याद नाघेको

2 म�जु वली डाँगी 2078/04/26 5650 �याद नाघेको

3 िहरा बुढा 2078/04/28 230000 �याद नाघेको

4 रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा 2078/02/10 1178332 �याद ननाघेको

5 रो�पा �व�छ�द िनमा�ण सेवा 2078/04/12 1094991 �याद ननाघेको

ज�मा 2668323

४८ कोिभड १९ तफ�
आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ७५२१५१ राहत िवतरण

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट 0 �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ५६१५०

संघीय कोिभड कोषवाट 0 औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ८१७४२४

�देश कोिभड कोषवाट १०५३५० आइसोलेसन के�� िनमा�ण ५३९१३५

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच�

िविवध �ोत ४५४६३९ जनशि� प�रचालन (डा�टर) २६९१५०

�देश स�� चत कोषबाट १०००००० �शासिनक खच�

अ�य खच� ९०६३९

वाँक� ५३९६४२

ज�मा २३१२१४० २३१२१४०

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

४८.१ जो�खम भ�ा: नेपाल सरकार�ारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम
भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� �शासिनक जनशि�लाई नेपाल
सरकारले तोकेको शु�. तलव �केलको ५० �ितशत र क��ाक ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�, �वारे�टाइनमा खिटएका
जनशि�लाई ७५ �ितशत जो�खम भ�ा �दान गन� स�ने �यव�था छ।काया�लयले अ�पंितमा खटेका �वा��यकम� तथा अ�य कम�चारी
गरी ज�मा 38 जना कम�चारीको जो�खम भ�ामा �.297138/- खच� लेखेको छ ।

४८.२ �वारे�टाईन र आइसोलेसन �यव�थापन : काया�लयले कोिभडको जो�खममा परी सं�िमत �यि�ह�को �यव�थापनको लािग गरी 1 वटा
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आईसोलेसन से�टर �थापना गरी �. ५३९१३५/- गरेको छ । काया�लयले �वारे�टाईनमा �.56150/- खच� लेखेको छ । काया�लयले
�थापना गरेको 10 वेडको आईसोलेसनमा दिैनक �पमा सरदर 8 जनाका दरले आषाढ मसा�तस�म 12 जना बसेको िववरण �ा� भएको
छ ।

४८.३ िवशेष प�र��थित खरीद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी
�यव�था अनुसार ऐनको दफा ६६ बमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर,

प�रमाण, शत� र काय� स�प� गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र
समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग
�ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले कोिभड १९ �कोप
रोकथाम र �यूनीकरणको लािग देहाय अनुसारका �मुख �वा��य सामा�ीको ख�रद गरेको छ । ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ ।
काया�लयले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था
काया��वयनमा �यान िदनुपछ�  ।

४९ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू
फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लखेापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत
बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।
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यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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५० अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
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