
 

 

महालेखापर कको कायालय 
काठमाड , नेपाल

  
 

महालेखापर कको 
वा षक तवेदन 

२०७९ 

मकवानपरुगढ  गाउँपा लका, 
मकवानपरु 

 
 
 
 
 



 

 
 

दूर  (Vision) 
 

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

ग त य (Mission) 
 

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

 
मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच य समेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एवं नेपाल सरकार  
लेखापर ण मान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, 
महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग स बि धत ऐन, 
नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन 
जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाह लगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 
राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका तजमुा 

लगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदन उपर छलफल र बे जू फ य ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे जू उपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन कायम हनुे 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग छलफल 
समेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय 
यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग 
पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका कमचार ह  
सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, बागमती देश 

प  सं याः २०७८।७९ 
च.नं.  ५९२ म तः २०७९।३।२४ 

 
वषयः लेखापर ण तवदेन । 

ी अ य यू, 

मकवानपरुगढ  गाउँपा लका, मकवानपरु । 
 
कै फयत स हतको राय 

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

हा ो रायमा, यस तवदेनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसँग स बि धत च लत 
काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  

कै फयत स हतको राय य  गन आधार 

१.  यस गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार गरेको छैन । 

२. लेखापर णबाट .6 करोड 44 लाख 96 हजार बे जू देिखएको छ । सोम ये त याबाट कुनैप न वे ज ूफछयौट नभएकोले .6 करोड 44 
लाख 96 हजार बाँक  रहेको छ । बाँक  बे जू म ये असलु गनपुन .2 करोड 14 लाख 16 हजार, माण कागजात पेस गनपुन .26 लाख 
62 हजार, नय मत गनपुन .1 करोड 7 लाख 4 हजार र पे क  .2 करोड 97 लाख 14 हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवषस म . ४ 
करोड ८७ लाख ३१ हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे जू समेत हालस मको 
अ ाव धक बे ज ू . ११ करोड ३२ लाख २७ हजार रहेको छ । मकवानपरुगढ   गाउँपा लकाको बे जू वग करण र अ ाव धक बे जू ि थ त 
यसैसाथ संल न छ । 

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

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

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

व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

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

व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता ा  गर  
राय स हतको लेखापर ण तवदेन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको आ ततास म दान गरेको 
हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग 
स बि धत अ य चलत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स न े
नि तता भन ेहुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा न ैफरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनु े
वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
  

         ( लोचन आचाय) 
       नायब महालेखापर क



 

मकवानपरुगढ  गाउँपा लका, मकवानपरु 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 

२०७७।७८  
( . हजारमा) 

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

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राज व 
लगत 

िज मवेार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

31 46 64496 0 0 0 31 46 64496 21416 10704 2662 ० ० ३४७८२ 29714 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाकँ  

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

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

मकवानपरु ४८७३१ ० ० ४८७३१ ० ६४४९६ ११३२२७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मकवानपुरगढी गाउँपा�लका, मकवानपुर , मकवानपुर

काया�लय �मुख रामकुमार पुडासैनी २०७६-८-३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख रामकृ�ण �े� २०७५-१२-४

बे�जु रकम ६४,४९६,३६४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,९०,३०,३६४.२४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,९४,३९,०८० चालु खच� २९,०६,६५,९३१.८८

�देश सरकारबाट अनुदान ६,१३,१८,००० पँूजीगत खच� २२,८८,४०,८२८.१४

राज�व बाँडफाँट ९,८२,४६,६१९.२ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २,०१,८१,६५४.४६

अ�य आय ७,६५,६२,१२३.१८

कुल आय ५९,५७,४७,४७६.८४ कुल खच� ५१,९५,०६,७६०.०२

बाँक� मौ�दात ७,०६,४६,३९६.४१
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१ प�रचय
प�रचय :- �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र
�याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो ।
�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �वद�न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको
छ । यस गाउँपा�लकाअ��तगत ८ वडा, ४४ जना गाउँसभा सद�य १४८.७३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २५,३२२
जनसं�या रहेको छ । जल, जंगल, कृिष, खानी, पय�टन र िश�ामा उ�च जीवन�तर सिहतको समृ� नगर िनमा�ण गन�
दीघ�का�लन सोच रहेको यो गाउँपा�लका “मकवानपुरगढी गाउँपा�लकाको समृि�को आधार – "कृिष िश�ा पय�टन र पूवा�धार
भ�े मुल नारा सफल पान� िविभ� काय��मह� स�ालन गद� आएको छ ।

२ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार
ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन
र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क
�ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• 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 ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पा�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 ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
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• ि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 ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ�
संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको
पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
• ि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 आंिशक मा� गरेको पाईयो ।
• �. २५ हजार भ�दा बढीको रकम चेकमाफ� त भु�ानी गनु�पन�मा कितपय कारोबारह� कम�चारीले पे�क� �लई भरपाई गराउने
गरेको पायईयो ।
• िनमा�ण काय�को लािग �वीकृत म.ले.प.फा.नं.५०३ अनुसारको ढाँचामा नापी िकताब नराखी क��यटुरबाट तयार गरेको
लुजसीटमा नापी िववरण उ�ेख गरी खच� ले�ने गरेको पाईयो ।
• 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 ।
• 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 ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई
�ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
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• 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।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम अिभलेख तथा �ोत न�सांकन वा पा�लकाको �ोफाईल
तयार गरेको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन
��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 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�भरी खच� लेखेको पाईयो ।
• िव�ालयले पठाएको चौमा�सक/ �ैमा�सक मागफाराम वेगरै िव�ालयका िश�कह�को तलव भ�ा खच� िनकासा िदएको छ।
• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका
सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।

३ िव�ीय िववरण िव�लेषणः 
�थानीय स��त कोष :- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाँउपा�लकाले �ा� गरेको आय,

अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को कोषको
संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छः िव�तृत िववरण अनुसुची १ मा संल� ग�रएको छ ।
िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख
आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको
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दफा ६९ मा तोिकए अनुसार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोरा देहायबमो�जम छन्
• सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को �ाि�तफ�  �. ६५७७९७९५३।५५ दे�खएकोमा धरौटी, िविवध कोष तथा
आ�त�रक राज�व खाताको सव ैगरी खुद आय कायम गरेको छ ।
• म.ले.प.फा.नं.२७२ को अनुसूची २१ मा िफता� गन� बाँक� रकम �. १२९२३७७७।०० देखाएकोमा उ� रकम २०७८
�ावणमा मिहनामा पा�लकाले िफता� गरेको छ । िफता� गनु�पन� रकम समयमै िफता� गनु�पद�छ ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम
आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन पँूजीगत खच�
खातामा �.१७८५२९१४.९२, चालु खातामा �.१५०३०८२४।९१, आ�त�रक राज�व खातमा �.१९४७४५४.७९।००
िविवध खच� खाता १२३०८४८.५ �थानीय तह धरौटी खातामा � ७७९०३९३।४५ तथा �थानीय तह �कोप �यव�थापन
कोषमा � ६२२९९२।०७ मौ�दात रहेको पाईयो ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात वकै
�टेटमे�ट अनुसार � ७०६४६३९६.४१ र �े�ताको मौ�दात � ७०८६३५८४.८० देखाएकोमा खुद फरक �
२१७१८८.३९ ले फरक दे�खएको छ । समायोजन िहसाव पेश ह�नुपद�छ ।
• पा�लकाले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता
राखेको छैन ।
• �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 महालेखापरी�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 ढाँचाको पुण� �योग गरी �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �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 ।
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४ खच� िव�लेषणः 
खच� िव�लेषण – पा�लकाको िव�ीय �ितवेदन अनुसार यस बष� आ�त�रक �ोतबाट �.२०१८१६५४.४६, राज�व बाँडफाँड
�. ९८२४६६१९.२० र अनुदानबाट �. ६५५२१०४६७।००भएकोमा पा�लका चालुतफ�  �. २९०६६५९३१.८८ र
पँू�जगततफ�  �. २२८८४०८२८।१४ समेत �. ५१९५०६७६०.०२ खच� भएको छ । यस स�ब�धी दे�खएका �यहोराह�
देहायअनुसार रहेका छन् –

• पा�लकाको कुल आ�दानीको तुलनामा राज�व बाँडफाड १६.९७ �ितशत, आ�त�रक �ोत ६.८६ �ितशत र अ�य
अनुदानको िह�सा ७६.१७ �ितशत रहेको छ ।
• पा�लकाको यस बष�को कुल बजेट खच�को तुलनामा चालुतफ�  ५५.९५ �ितशत र पँुजीगततफ�  ४५ �ितशत रहेको छ ।
• कुल चालुखच�म�ये पा�र�िमक तथा सुिवधामा �. १४१८११८२३।०० अथा�त आ�त�रक आयको तुलनामा ७ गुणा रहेको
दे�ख�छ ।
• यसवष� पदा�धकारी सुिवधातफ�  �.४२०९०००।००, पू�जगत स�पितको संर�ण तथा मम�तमा �.७०६०००।००,

अनुगमन, मु�यांकन र �मणमा �.९७१०००।००, िविवधमा �. ५५००००।०० खच� गरेको छ। यसबाट पा�लकाको
आ�त�रक आयभ�दा अ�धक रकम �शासिनक �योजनमा खच� भएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आयको दायारा
फरािकलो बनाउने तथा �शासिनक खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । �यसैगरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५ िश�ा तफ�

५.१ अिभलेख खाताः गाउँपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� यिकन गरी
तलव भ�ा िनकासा गनु�पन� �य�तै माग फाराम सोही आधारमा �जू गरी िव�ालयगत िनकासा लेजर तयार गरी िनकासा
छो�नुपन�मा यस पा�लकाले िनकासा लेजर राखेको छैन गाउँपा�लकाले दरव�दी िववरण, काय�रत िश�क िववरण, सो
अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२ िब�ालयको लेखापरी�णः गाउँपा�लका मातहतका िव�ालयले तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पद�छ ।
गाउँपा�लकाका ३९ िव�ालयह�ले आ.व. २०७७।०७८ को अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म लेखापरी�ण गराएका
िव�ालयको स�या तथा नगराएका िव�ालयको िववरण �ा� ह�न आएन । िब�ालयह�को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी
गाउँपा�लकाले िदएको िनकासा र अनुदान समेत समावेश गरी िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे नगरेको एिकन गनु�पद�छ ।

५.३ शु�क िनध�रण:-िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुरवाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।०७८ अनुसार �थानीय िनकायले आफु मातहतका िब�ालयह�को शु�क िनधा�रण स�ब�धमा अनुगमन गरी सो को
िनय��ण गनु� पन�मा यस पा�लकाले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भएको �यब�था कावा��वयन गरेको पाईएन ।
आगामी िदनमा यसमा सुधार ह�नु पन� दे�ख�छ ।

६ आ�थ�क सहायता 
आ�थ�क सहायता तथा काय��िमक सहयोगः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपा�लकालाई
तोिकएको अ�धकारमा आ�थ�क सहायता तथा काय��मगत सहयोग िदन िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । तर पा�लकाले
आ�त�रक चालू तथा नेपाल सरकारको चालू खच� शीष�कबाट िबरामीको �माण राखी िविभ� �यि�लाई औषधी उपचार
सहायता वापत, पव� पूजा रथया�ा जा�ा, तथा अ�य काय��म, िव�ालय बालिवकास, खेलकुद काय��म, र अ�य िविभ� संघ
तथा सं�थालाई िविभ� सामा�ी, खाजा, खाना, खा� सामा�ी, खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेका िबल र मागको आधारमा खच�को
अनुमािनत लागत, �वीकृत ��ताव, ��ताव अनुसारका खच�का �मािणत िबल भपा�इ बेगर �१४७६५००।आ�थ�क
सहायतामा खच� गरेको दे�खयो। खच�को अनुमािनत लागत र ��ताव अनुसारका �मािणत िबल बेगर भु�ानी गदा� ख�रद
ग�रएका सामानको द�ुपयोग ह�ने, वा�तिवक काय��ममा खच� नभई �यि� िवशेषलाई फाइदा पु�े र भु�ानी रकम वा�तिवक
खच� हो भिन यिकन गन� स�ने अव�था नभएको ह� ँदा पा�लकाले िनयम अनुकुल नह�ने गरी य�तो आ�थ�क सहायता र
काय��मगत सहयोग उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

७ गुण�तर तथा साव��जक परी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.१ गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका
मालसामान र िनमा�ण काय�को स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा
परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले केिह िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा
िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।

७.२ साव�जिनक प�र�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई
�भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक प�र�ण अ�तग�त साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
�यव�था छ । िविभ� सडक, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास लगायतका काय��को साव�जािनक सुनवाई
गरेको भएपिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । साव�जिनक सुनुवाईको लािग तोिकएको फारम भन� गरेता
पिन केही बाहेक अ�धकांश उपभो�ा सिमितको साव�जिनक सुनुवाइमा सरोकारवालाह�को �यनु उप��थती रहने गरेको,
आंिशक काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन माइ�यटुमा लेखी रा�ने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा�
फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जिनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै। कानुनको
पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��न गनु�पद�छ ।

८ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको
काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा�
संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । गाँउपा�लकाले पेश
गरेको �वीकृत दरब�दी र पदपुित�को िववरण अनुसार गाँउपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६५ दरब�दी �वीकृत
रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत �थायी तर ४२ जना र करार तफ�  १७ जना समेत ५९
जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण�
मािनएका इ��जनयर सब इ��जिनयर �वा��य कम� पदह� करारबाट पदपुित� भएको दे�ख�छ। �र� दरब�दी �थायी पदपूत�का
लािग पा�लकाले पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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९ कम�चारी करारः 
कम�चारी करारः �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 गाँउपा�लकाले यस बष� १७
जना कम�चारीह� करारमा राखी �६०८३३६२। खच� लेखेको छ ।

१० तलबी �ितबेदन 

तलबी �ितबेदनः िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख) २० अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती
कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन िनजामती िकताबखानाबाट र य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं.

१८० िमित २०७६।\५\।१८ को प�बाट �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट �थािनय तहमा खिटएका कम�चारीको �ज�ा
��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलबी �ितवेदन पा�रत गनु� पन� �यव�था गरेको भएतापिन यस पा�लकामा
काय�रत कम�चारीह�को तलबी �ितबेदन पारीत नगरी तलब खच� �.१३२५१०००।लेखेको छ । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा
कम�चारीह�को तलब र �ेड रकम स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन ।

११ वकै िहसाव िमलान 

बैक िहसाब िमलान िववरण – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो
कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख
छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको
देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब
िमलान िववरण तयार गनु� पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार
बाँक�

ब�क �टेटमे�ट अनुसार
बाँक�

फरक

�म भौचर
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१. ग १.१ चालू खच� खाता जोर वष� १५०३०८२४.९१ १५०७११७२.९१ ४०३४८

२. ग २.३ पँू�जगत खच� खाता िवजोर वष� १७८५२९१४.९२ १७९००१०७.९२ ४७१९३

३. ग २.७ िविवध खच� खाता १६६८८४८.५ १२३०३४८.५ ४३८५०१

४. ग ३.१ �थानीय तह धरौटी खाता ७७९०३९३.४५ ७७९०३९३.४५ ०

५. ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता २४९३०२०१.१८ २४९३०२०१.१८ ०

६. ग ५.१ �थानीय तह िविवध कोष खाता ११५३२२५.५९ ११५३२२५.५९ ०

७. ग ६.१ �थानीय ० ०

८. ग ७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष
खाता

६२०६९५.०७ ६२२९९२.०७ २२९७

फरक परेको स�व�धमा िव�लेषण गदा� चालु खच� तथा पूजीगत खच�को चेक सा�न वाँक� रहेको िविवध खच� खाता आ�दानी
दोहोरो परेको तथा �कोप �यव�थापन कोष करक�ी दा�खला वाँक� रहेको काया�लयले जनाएको छ ।

�म भौचर
न�बर
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१२ सेवा �वाह ��थितः 
सेवा �वाहः गाँउपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । पा�लकाले सेवा
�वाहलाई �भावकारी वनाउनुपद�छ ।

�.स िववरण स�या

�ा� स�प�

१. नाग�रकता �सफ�रस १००३ ९५७

२. घरबाटो �सफा�रस १३४० १३१८

३. नाता �मािणत ९५ ८५

४. ज�म मृ�य ुदता� ६५२ ६४८

५. घर न�सा पासको िनबेदन १० ९

६. घर िनमा�ण स�प� ९ ९

७. अ�य २९७८ २८४०

�म भौचर
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१३ कानून िनमा�ण 

कानून िनमा�णको ��थितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो
अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा
�याउन स�ने �यव�था छ । �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ४२ नमूना
कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गाँउपा�लकाले हालस�म १८ वटा ऐन, ७
वटा िनयमावली,१० वटा िनद�िशका, ३६ वटा न�श गरी ज�मा ६४ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ�
कानूनह� �भावकारी �पमा काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१४ वजेट पा�रतः 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय तह 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�ले िमित २०७७/3/१० मा नीित तथा काय��म र बजेट पेश भई �. ६८ करोड २६ लाख ६३ हजारको बजेट
िमित २०७७।३।२९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४/१ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी
पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ अब�डा बजेट 

अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा
काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–

�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� पशु तथा कृिष ज�य उ�म िबकास साझेदारी सहयोग
काय��म तफ�  �.२५ लाख अब�डा बजेट राखी आक�मीक �पमा राखी िबिभ� १५ वटा कृिष तथा पशु फम� तथा
सहकारीलाई रकम भु�ानी गरेको छ।यसरी बजेट अब�डमा राखी तथा काय�पा�लकाको अनुमोदन गराउने भिन खच� गन�
�बृितमा सुधार ह�नु पद�छ । साथै य�तो �कारको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१६ चौमा�सक खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच�ः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०7७ को िनयम 26 बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा
अनुसुिच ३ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई तालुक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । गाँउपा�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 चौमा�सक �यव�थापन गरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

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

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

ते�ो चौमा�सक

१ पू�जगत, संघ,

�देश
३०५१७०१२८ १४७४१९१८ ६१५८४३८१ २२८८४०८२८ १००७८८८४६

१०० ०.०४८ २०.१७ ७४.९८ ३३.०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ �े�गत वजेट 

�े�गत वजेट गाँउपा�लकाको �े�गत �पमा कुल बजेट ६८ करोड २६ लाख ६३ हजारको आधारमा सम� �पमा ७६ �ितशत
खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

� स �े�गत बजेट रकम खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ७१०६१७९७ १३.६७

२ सामा�जम िवकास २६४८३९१२४ ५०.९७

३ पूवा�धार िवकास १३५२१४३९९ २६.०३

४ सुशासन िवकास ६४२४४३५ ०.०१२

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ४१९६७००२ ०.०८१

ज�मा ५१९५०६७६० १००

१८ अव�डा वजेट 

अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा
काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–

�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले एकमु� �. ४० लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम
स�ब��धत शाखाबाट काय��म िन��चत नह� ँद ै खच� गन� स�ब��धत िवषयगत सिमितले पटके िनण�यका आधारमा काय��म
��वकृत र संसोधन गन� तथा स�ा�लत काय��मलाई नगर काय�पा�लका र नगरसभाबाट पा�रत गराउने गरेको दे�ख�छ ।
पँु�जगत िशष�कमा एकमु� िबिनयोजन भएको रकम स�ब��धत शाखाले चालु काय��म बनाएको र सोही आधारमा खच� गरेको
छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ छा�बृ�� 

िबतरणको स�कल भरपाईः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९-१० अनुसार
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात
सँल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�छ भ�े �यब�था छ।
गाउँपा�लकाले भौचर नं ७५४।३।२९ बाट िब�ालय शैि�क सुधार शीष�कमा हेमकण� िन मा िबलाई � १०००००। छा�बृ��
रकम भु�ानी गरेकोमा स�ब��धत िब�ाथ�लाई िबतरण गरेको स�कल भरपाई संल� नरहेकोले सो को स�कल �माण पेश ह�नु
पन� �

१००,०००

२० �ज�सी �यव�थापनः

२०.१ �ज�सी �यव�थापनः आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को प�र�छेद ६ िनयम ४६ दे�ख ५६ स�म सरकारी स�प��को
�ज�मा, �यसको लगत र संर�ण स�प�ीको िनरी�ण लगायत िबिभ� �यव�थाह� गरेको छ। �थानीय सरकार संचालन ऐन
२०७४ को प�र�छेद १३ मा �थािनय तहको स�प�ी संर�ण स�व�धी �यव�था गरेको छ । काया�लयले गाउँपा�लका र
मातहतका िवषयगत शाखा तथा वडा काया�लयह�मा रहेका �ज�सी मालब�तु तथा स�प�ीको अिभलेख तोिकएको ढाँचामा
रा�नुपन�मा गाउँ पा�लका र शाखाह�को छु�ा छु�ै �पमा रा�ने गरेको दे�खयो । �य�तै पा�लका काया�लयले सािबकको गडी गा
िब स तथा बुढीचौर गा िब स को त�का�लन �ज�सी मालसामानको �ज�सी िनरी�ण �ा� भएको छैन । पा�लकाले यसमा सुधार
गरी �ज�सी �यव�थापन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

२०.२ पा�सको �योगः गाउँपा�लकाले सामा�ी ख�रद गदा� अिनवाय� �पमा पा�स �योग गरी लागु गनु� पन� भिन आ�त�रक खापरी�ण
�ितबेदनमा पिन उ�ेख भएकोमा सो गरेको नदे�खएकोले आगामी िदनमा यसमा सुधार गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ काय� स�प� �ितवेदन 

काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी
स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय�
स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा
�पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

२२ �कोप �यव�थापन 

आय शीष�क रकम �यय शीष�क रकम

अ�या ९९४४९७ आईसोलेसन के�� १८८२१२५

संघीय सरकार १०००००० �वा��य सामा�ी ४९९७९९

गा.पा वाट ३७०८०३४ अ�य २५६६७३९

अ�य ० मौ�दात ७५३८६८

ज�मा ५७०२५३१ ज�मा ५७०२५३१

पा�लकाले यस वष� कोरोना िनय��ण तथा रोकथामको लािग अ�थाई कोिभड अ�पताल,म�ा�चुली स�ालनमा �याएकोमा
यस वष� ५३४ जनाको ए��टजे�ट टे�ट ग�रएकोमा २११ जना कोिभड सं�मण भएको दे�खएको छ । भने कोिभड यस
सं�ामक रोग िनय��णको लािग पा�लकावाट ४ जना जनशि� प�रचालन भएको पाईयो । पा�लकाले कोरोना �यव�थापन
कोषवाट २०००० थान स�ज�कल मा�क, १३५ जार सेिनटाईजर, २०० थान ए��टजे�ट टे�ट िकड, थान िभटािमन �ावलेट
, १५० थान िप.िप.ई सेट, �लो�स ८७०० थान प�स अ�सोिमटर १५ र ५ िवरामी वेड ख�रद गरेको दे�खयो । 

२३ पे�क� फछ�ट २९,७१४,२३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को िनयम ७१ (३) मा आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फछय�ट
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा देहाय अनुसार �याद ननाघेको पे�क� �. २३१७६७५७।- र �याद नाघेको पे�क� � २६७१४२३६।-
समेत कुल � ४९८९०९९३।- फछय�ट गन� बाँक� रहेको छ । िनयमानुसार समयमै पे�क� फछय�ट गनु�पन� �याद नाघेको पे�क�
फछय�ट गनु�पन� � .....

�.

सं.

पे�क� �लने प� �याद ननागेको फछय�टको
अ��तम �याद

�याद नाघेको

१ सुरेश राई १२७६००० ०३/३१/२०७८

२ यवुराज �यौपाने ४०००० ०३/३१/२०७८

३ रघुनाथ ह�मागाई १६०००० १०/११/२०७७

४ सुवास अ�धकारी ६०००० १२/१२/२०७७

५ च��का�त चौधरी १५०००० ०१/०७/२०७७

६ ओम साईराम सु�दर नेपाल जे.भी. १३१६३२३६ ०३/३१/२०७८

७ यथु क�ट��सन ३०७५००० ०३/३१/२०७८

८ आर.िब. अबा�न िब�डस� ए�ड स�लायस� �ा.�ल. १०३००० १०/२७/२०७७

९ पराजुली िनमा�ण सेवा ८४७०० ०३/२१/२०७८

१० आर.िब. अबा�न िब�डस� ए�ड स�लायस� �ा.�ल. ०३/२९/२०७८ ३०७५०००

१२ नुतन म��टसपोट� क�स�टे�सी �ा. �ल. १६४८२१ ०८/०३/२०७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ लामा खोला बु� धम� आधारभुत िवधालय ह�द ैजाने
सडक िनमा�ण उ.स.

४९५००० ११/११/२०७७

१४ अ�या��मक क�याणकारी समाज नेपाल सिमित ३०००० ०२/०६/२०७८

१५ अ�या��मक क�याणकारी समाज नेपाल सिमित ३००००० ०२/०६/२०७८

१६ सुकौरा सं�थागत गु�बा उपभो�ा सिमित ४९५००० ०२/०१/२०७८

१७ मकवानपुरगढी द�ुध उ�पादक िविश�ीकृत सहकारी संघ १६५०००० ०३/३१/२०७८

१८ पशु मै�ी पाक�  िनमा�ण उपभो�ा सिमित ३३०००० ०३/३१/२०७८

१९ िततुङडाडा सेलडाडा मोटर बाटो उपभो�ा सिमित ०४/०६/२०७८ ३३००००

२० सामरी खोला वे�लबृज पुल िनमा�ण उ.स. ०४/२४/२०७८ २६४००००

२१ टावर डाडा खानेपानी उपभो�ा तथा िनमा�ण सिमित ०४/२४/२०७८ ३३००००

२२ सर�वती आधार िवधालय १४६८५०० ०५/०२/२०७८ १८०००००

२३ ए�लना देवकोटा ९०००० ०३/२१/२०७८

२४ सुय� बहादरु गु�ङ ०५/०२/२०७८ २५५००००

२५ सुरेश राई २०७७।०४।०१ १२७६०००

२६ ओम साईराम सु�दर नेपाल जेभी २०७७।०४।०१ १३१६३२३६

२७ यथु क�सट��सन २०७७।०४।०१ १५१००००

२८ यवुराज �यौपाने २०७७।०४।०१ ४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २३१७६७५७
२६७१४२३६

कुल ज�मा ४९८९०९९३

२४ �यवसाय कर 

�यवसाय करः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाँउपा�लकाले आ�नो काय��े�िभ� रहेका िविभ�
�यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । गाँपा��लकाले यस वष� �यवसाय दता� तथा नवीकरण
शु�क वापत �.८ लाख ६९ हजार कर संकलन गरेकोमा गाँउपा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख
अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट गाँउपा�लकाले संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� मा� न स�ने अव�था छैन । तसथ�
गाँउपा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु
पद�छ ।

२५ व�यौता असुली 
क)ढंुगा िगटी वालुवाको राज�वः पा�लकाले यस वष� आ�नो पा�लकाको �े�िभ�का दह�र वह�र ढंुगा,िगटी वालुवाको
उ�खनन गरी अमानतवाट १८० ठेली �योग गरी (१ दे�ख ९०००) �सनं वाट ८२११२ घ.मी वालुवा,िव�� गरी �
२९४६१६६०।०० संकलन गरी राज�व आ�दानी गरेको दे�ख�छ ।
ख)उठन बाँक� राज�वः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा
दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क
दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । गाउपा�लकाले दह�रवह�रको ठे�का लगाउनुपूव� िविभ� �यि� तथा प�लाई कर असुल नगदी
र�सद उपल�ध गराई �ज�मेवारी िदएको िन�नानुसार स�व��धत प�ले असुल गरेको रकम गाँउपा�लकामा दा�खला गरेको
पाईएन। उ� रकम १० �ितशत �याज सिहत असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

�.स कर उठाउने प�को नाम रकम

१९,९१५,७३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ राजकुमार बराईली ६६९१२९

२ रिवन ल�साल २०८१५०

३ सामरी �सर ६९०७३२

४ आधुिनक बालुवा उधोग २३९७१२०

५ साइवावा �सर ८८४०५६७

६ सगरमाथा रोडा १६२७२

७ सामरी बालुवा उधोग ४५१२४२९

८ आमभ��याङ ए�ोभेट २५८१३३४

ज�मा १९९१५७३३

२६ ल�य असुली 
आ�त�रक आयः �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार
कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार गाँउपा�लकाले यस वष� िविभ� िशष�कमा िन�नानुसार
आ�दानी भएको छ।

आयको �ोत ल�य असुली असुली
�ितशत

१११३१ स�प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े
कर

५,००,००० २,८२,९६८ ५६.५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३१४ भुिमकर/मालपोत २४,००,००० १५,४१,८०१.०७ ६४.२३

११३२१ घरवहाल कर ६,००,००० ३,०६,४९७.६७ ५१.०८

११३२२ वहाल िवटौरी कर ५,००० ० ०

११४५१ सवारी साधन कर (सानसवारी) ५,००० ० ०

११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर ४०,००,००० ५,५०,००० १३.७५

११४७९ अ�य मनोर�न कर ५,००,००० ० ०

१४१९१ पय�टन शु�क २५,००,००० ९,०६,००० ३६.२४

१४२१३ अ�य िब��बाट �ा� रकम ५,००,००० ३,६६,००० ७३.२

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� ३,००,००० १,८१,१०६ ६०.३७

१४२२४ परी�ा शु�क ३५,००० ४३,८०० १२५.१४

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क १५,००० ० ०

१४२४१ पािक� � शु�क १०,००,००० ० ०

१४२४२ न�सापास द�तुर १७,००,००० १,४६,५७२.७२ ८.६१

१४२४३ �सफा�रश द�तुर १२,००,००० १२,३८,३८० १०३.२

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ५०,००० ४९,६५५ ९९.३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४२४५ नाता �मािणत द�तुर २५,००० १२,४०० ४९.६

१४२४९ अ�य द�तुर ५,००० १२,००० २४०

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवानजफत १०,००,००० ३२,६८,८७५ ३२६.८९

१४५२१ �दषुण िनय��ण शु�क १,०४,५०,००० ० ०

१४५२९ अ�य राज�व १,६९,००,००० १,०४,५४,०२३ ६१.८६

१४६११ �यवसाय कर ६,००,००० ८,२१,५७६ १३६.९३

१५१११ बे�जू ५,२४,४८० ९,०७,४४१ १७३.०२

३२१२२ ब�क मौ�दात ३,९७,२४,५२० ३,४५,३०,३५६.०९ ८६.९२

ज�मा ७०,६०,९९,९९६ ५७,४१,४८,३३६.१४ ८१.३१

मा�थ त�यांकमा उ�ेख भएवमो�जम पािक� ङ,मनोर�न, सवारी तथा पािक� ङमा शु�य �गित दे�खएकोमा भने सम� राज�व
असुली �ितशतमा ८१.३१ �गित हाँ�सल गरेको छ ।करको लायरा िव�तार गरी सम� राज�व वढो�री गन� तफ�  पा�लकाले
�यान िदनुपद�छ ।

२७ कर दा�खलाः 
कर दा�खलाः आयकर ऐन २०५८ अनुसार क�ी ग�रएको कर समयमै दा�खला गनु� पन�मा �याियक सहजकता� रामशरण
लािमछानेले मेलिमलाप सहजीकरण ता�लम काय��म २०७७।९।२० दे�ख २२ स�म संचालनका लािग �लएको पे�क� �
४०००० तथा सोधभना� भु�ानी �७४९४०। �लएको द�खएकोमा उ� काय��ममा पा�र�िमक कर � ११६१० क�ी गरेको
दे�खएको तर � ५३१० मा� दा�खला गरेकोले बाँक� � ६३००। कर असूल दा�खला ह�नु पन� �

६,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ आयकरमा नन् फाईलरः 
आयकरमा नन् फाईलरः आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ मा ��येक �य��ले आय वष� समा� भएको िमितले तीन मिहनािभ�
सो वष�को आय िववरण दा�खला गनु� पन� �यब�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले �यािमरे खोला पुल िनमा�ण काय� गरेवापत �वछ�द
वािनया जे भी लाई यो बष� मू अ कर समेत � ४४७७६०९।भु�ानी गरेकोमा उ� फम� लेखापरी�ण अब�ध २०७८।१२।२३
स�ममा िबबरण नबुझाई आ ब २०७७।७८ मा आयकरमा नन् फाईलर दे�खएकोले उ� फम�लाई यस बष� भु�ानी गरेको
आयकर � ५९४३७। दा�खला गरेको �माण पेश ह�नु पन� �

५९,४३७

२९ �ित�पधा�ः 
�ित�पधा�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६५ (२) मा बोलप�दाताले स�तोषजनक �पमा काम स�प� गन�
नस�ने गरी �यून कबोल अंक उ�ेख गरेको वा िनमा�ण काय�को �े� वा �ािव�धक �पे�सिफकेशन गलत �पमा बु�झ वा नबु�झ
अ�वाभािवक �यून कबोल अ� उ�ेख गरेमा िनमा�ण काय�को बोलप�को िवशेष मू�या�न गनु�पन� उ�ेख छ । बोलप�दाताले
िव.ओ.�यू.को आइटमको लािग अ�वाभािवक उ�च अंक वा अ�वाभािवक �यून अंक उ�ेख गरेको अव�थामा िनजलाई
�पि�करण सो�धने र �य�तो �पि�करण स�तोषजनक नभएमा बोलप� अ�वीकृत गन� सिकने उ�ेख छ । काया�लयबाट �ा�
िववरण अनुसार तप�सल बमो�जमका योजनामा लागत अनुमानको तुलनामा ३३.५ देखी ४५ .२४ �ितशतस�म घटीमा ठे�का
स�झौता भएको दे�ख�छ । लागत अनुमानको तुलनामा अ�या�धक �यून कबोल अंकमा िनमा�ण काय�को स�झौता गरेको ह� ँदा
गुण�तरीय �पमा िनमा�ण काय� ह��छ भयो भ� सिकने अव�था दे�खएन् ।

ठे�का नं. काय�को िववरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान स�झौता रकम घटी
�ितशत

MRM/NCB/02/075/76 �यािमरे खोला पुल
िनमा�ण काय�

�व�छ�द बािनयाँ
जे भी

६४६४७२६९४ ३१११२७१६ ३३.०५

MRM/NCB/02/077/78 मकवानपुर
दरवारबाट भ�याङ

आर िब अवा�न
िब�डस� ए�ड

९७०२४४३ ५५६७११२ ४२.६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सडक िनमा�ण काय� स�लायस� �ा �ल

MRM/NCB/03/077/78 बरबोट सामरी कृिष
सडक िनमा�ण काय�

आर िब अवा�न
िब�डस� ए�ड
स�लायस� �ा �ल

९७१०६७९ ५५५२२५४ ४२.७८

MRM/NCB/26/076/77 सामुदाियक �वा��य
ईकाइ भवन िनमा�ण

आर िब अवा�न
िब�डस� ए�ड
स�लायस� �ा �ल

३७६७३२० २०६२७२६ ४५.२४

MRM/NCB/05/077/78 सुकौरा खोर
भ�याङ सडक
िनमा�ण काय�

बंशगोपाल
क�ट��सन �ा �ल

९७२८९६६ ५६९०७३२ ४१.०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 49

३० खच� �ितशतः 
�देश समपुरक तफ�  खच� �ितशतः �देश समपुरक अनुदान कािब��ध २०७५ अनुसारको प�र�छेद १ को बँुदा नं ४ २ मा �देश
सरकारले �यहोन� अंश स�ब�धमा आयोजनाको �कृित �ाथिमकता आव�यकता �ा� ह�न स�ने संभा�य उपल��ध िदगोपना
आिदको आधारमा कूल लागतको बढीमा पचास �ितशत स�म रकम �देश सरकारले समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन�
स�ने �यब�था रहेको छ।पा�लकालाई वागमती �देश सरकारबाट �ा� समपुरक अनुदान अ�तग�तको बजेटबाट संचालन ह�ने
योजनामा ५०।५० �ितशत साझेदारी ह�ने गरी काय� गराएकोमा िन�नानुसारका िनमा�ण काय�मा पा�लकाले आफूले भु�ानी गनु�
पन� अंश कम भु�ानी गरी �देशको अंश पुरै खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी �देश समपुरक अनुदान कायिब��ध २०७५
अ�तरगत �ा� भएको रकम कायिब��ध अनु�प खच� गनु� पन�मा सो बेगर खच� लेखेको िनयम सं�मत नदे�खएको � ९८४७८२२

काम िनमा�ण �यवशायी कूल भु�ानी
रकम

�देश सरकारको
रकम तथा �ितशत

गाउँपा�लकाको
रकम तथा �ितशत

िशब िनमा�ण सेवा का�लवन �संचाई योजना ५३९५६५२ ४९३५४५५।
९१.४७ �ितशत

४६०२३६। ८.५२
�ितशत

सामरी पुल मनकामना
म�ा�चुली सडक िनमा�ण

आर िब अवा�न िब�डस�
ए�ड स�लायस� �ा �ल

५५९२६७० ४९१२३६७।
८७.८३ �ितशत

६५२६२६ ।
१२.१६ �ितशत

९,८४७,८२२

३१ बढी भु�ानीः

३१.१ 505 २०७८-३-२० बढी भु�ानीः गाउँपा�लकाले वडा नं ६ र ७ मा िब�ुत लाईन मम�त काय� गरेवापत सोिनत िनमा�ण सेवालाई िबल तथा काय�
स�प� अनुसारको � ४९१७२०। भु�ानी गनु� पन�मा � ४९५२१६। भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको � ३४९६
असूल ह�नु पन� �

३,४९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ -१ _ ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक
िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी भु�ानी िदनु
पन� उ�ेख छ। पा�लकाले मकवानपुर दरवार भ�याङ सडक िनमा�ण काय�का लािग आर िब अवा�न िब�डस� ए�ड स�लायस� �ा
�ल संग � ५५६७११२।५६ मू अ कर समेतको रकममा स�झौता गरेकोमा भु�ानी गदा� � ५६९३५९३। िदएको दे�खएकोले
स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको � १२६४८१। िनमा�ण �यवशायीबाट असूल ह�नु पन� �

१२६,४८१

३२ ठे�का �यव�थापन तथा बढी भु�ानी 

चौमा�सक ठे�का �यव�थापनः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�,
ठे�का स�झौता गन� काय� �थम चौमा�सक िभ� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष� वोलप�को मा�यामबाट २४ बटा
ठे�का �यब�थापन गरेकोमा �थम चौमा�सकमा वोलप� आ�हान गरेको छैन भने दो�ो चौमा�सकमा १४ वटा र ते�ो
चौमा�सकमा १० वटा वोलप� आ�हान गरी स�झौता गरेको छ।�वीकृत काय��म अनुसार स�पुण� काय� �थम चौमा�समा गनु�
पन�मा सो बमो�जम गरेको पाइएन।यसरी ख�रद िनयमावलीले तोकेको चौमा�सकमा ठे�का �यव�था नगदा� समयमा काम ह�न
सकेको छैन । ठे�का �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन गाउँपा�लकाले िनयमको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

बोलप�को यो�यताः साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम २६ मा साव�जिनक िनकायले दईु करोड �प�या भ�दा
मा�थको िनमा�ण काय� स�ब��ध ख�रद कारवाहीमा भाग �लने बोलप� दाताको यो�यताको िनधा�रण गदा� िबचार पुया�उनु पन�
कुराह� उ�ेख छ । �यसै गरी िनयमाबलीको अनुसूची १ मा आयोजना काय��मको लागत अनुमान �वीकृत र ख�रद िब�ध
छनौट गन� �योजनका लािग मू�य अिभबृि� कर र िबिभ� क��ट�जे�सीह� जोिड ह�न आउने कूल लागत अनुमानलाई मािनने
उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले �यािमरेखोला पुल िनमा�ण काय�को �४,६४,७२,६९४।लागत अनुमान आ�थ�क बष� २०७५।७६ मा
तयार गरी काय� गराएकोमा वोलप�दाताको यो�यताको आधारह� िनधा�रण गनु� पन�मा सो नगरी बोलप� स�ब��ध कागजात
तयार गरेको पाईयो । यसरी िनयमाबलीमा तोिकएको �ावधान बमो�जम यो�यताका आधार िनधा�रण नगरी ख�रद कारबाही
गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।

११३,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पे�क� नकटाई भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ -५_ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक
िनकायले उपल�ध गराएको पे�क� स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम ��येक रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकबाट क�ा गनु�
पन� उ�ेख छ।पा�लकाले शसत� तफ� बाट वडा नं ६ को सामुदाियक �वा��य ईकाई भवन िनमा�ण काय�का लािग आर िब अवा�न
िब�डस� ए�ड स�लायस� �ा �ल संग � २०६२७२६।०१ मू अ कर समेतको रकममा स�झौता गरेको दे�खएको छ ।
स�झौताका शत� अनुसार उ� िनमा�ण �यबशायीलाई �२०६००० पे�क� िदएको दे�खएकोमा अ��तम िबलस�म �
२०४०४१४। को मू�यांकन बील २०७८।३।८ मा पेश भए अनुसारको रकम भु�ानी गदा� पे�क� �१०३००० क�ी गरेको
नदे�खएकोले उ� पे�क� रकममा १० �ितशत �याज �१०३०० समेत �११३३०० असूल ह�नु पन� �

३३ �याद थप 

�याद थप ◌ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौताको अवधी थप गन� स�ने िव�ध र
�कृया तोिकएको छ साथै सोही िनयमावलीको िनयम १२१ मा पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गन� अव�था र िव�ध तोिकएको
छ । गाउँपा�लकाले �यािमरे खोला पुल साईड भालुखोला �याफटार भ�याङ सडक िनमा�ण काय�को ठे�का न�बर
MRM/NCB/20/2077/78 को िनमा�ण �यवसायी एलाईभ क�ट��सन � �ल को कबोल अंक �. ३१७९५३६। मू अ कर
समेतको स�झौता िमित २०७८।०२।२० मा भई काय� स�प� गन� अवधी २०७८।३।२५ स�म तोिकएकोमा लेखापरी�ण
अब�ध २०७८।१२।२३ स�ममा काम स�प� भएको तथा �याद थप भएको �माण पेश ह�न आएन । यस बष� उ� िनमा�ण
�यवसायीलाई स�झौता अनुसार �.२८०००००। भु�ानी गरेको छ । समयमै काय� स�प� नभएपिछ �याद थपका लािग िनमा�ण
�यबशायी तथा पा�लकाबाट कुनै पहल भएको दे�खन आएन।अतः ख�रद िनयमाबलीको िनयम १२१ बमो�जम ला�े पूव�
िनधा�रत �ितपूित� रकम असूल गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np29 of 49

३४ �ािब�धक नाँप जाँचः 
सामान जडानको �ािब�धक नाँप जाँचः साब�जिनक ख�रद िनयमाबली ,२०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को �ािब�धक मू�यांकनका
आधारमा भएको कामको भु�ानी ह�नु पन� �यब�था छ।गाँउपा�लकाले संघीय सरकार ह�ता�त�रत काय��म तफ� को भौ नं ५७
िमित २०७७।७।२९ बाट �सलब�दी दरभाउप�को मा�यमबाट बुदनेु कालीवन झोलु�े पुलको �टील पाट� फेि�केशन सामान
ख�रद काय� गरेवापत जुनिकरी इ�ड��ट�ज बुटवललाई �१२२६२९५।भु�ानी गरेको छ ।यसरी ख�रद भएका सामा�ीह�
स�ब��धत योजनामा जडान भएको नदे�खएकोले जडान तथा �योग भएको नापी िकताब तथा काय�स�प� �ितबेदन सिहतको
�ािब�धक मू�यांकन पेश ह�नु पन� �

१,२२६,२९५

३५ िफता�को �माण 

िफता�को �माणःगाउँपाल�लकालाई �देश पूवा�धार काय��मअ�तग�त बागमती �देशबाट �ा� अ��तयारी वापतको काय��म
�यािमरे खोला पुल साईड सडक िनमा�ण भालुखोला �याफल भ�याङ ठे�का लगाउँदा �ा� भएको राज�व रकम �देश संिचत
कोषमा ज�मा ह�नु पन�मा �थािनय संिचत कोषमा दा�खला गरेकोले िफता� भएको �माण पेश ह�नु �

६,०००

३६ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ अनुसार साव�जिनक ख�रद �ि�या �ित�पध� र िमत�ययी ह�नुपन� तथा उ�पादक
िव�ेता आपूत�कता� वा सेवा �दायकलाई िवना भेदभाव साव��जनक ख�रद �कृयामा सहभािग ह�ने समान अवसर �दान गनु�पन�
उ�ेख गरेको छ । साथै साव�जिनक ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ मा लागत अनुमान तयार गनु�पन�,
दफा ८(२) मा �ित�पधा� �सिमत ह�नेगरी टु�ा टु�ा परी ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । ऐनको �यव�था िवप�रत लागत अनुमान
तयार गनु�पन� सीमा नपु�े गरी टु�ा टु�ा परी, लागत अनुमान वेगर एकै फम�बाट पटक पटक ख�रद गरेको दे�खएको छ । ऐनको
�यव�था िवप�रत ख�रद काय� गरेको िनयम स�मत दे�खएन । यस स�ब�धमा सुधार ह�नुपद�छ ।

भौ.न. फम� रकम कैिफयत

23 सव�ि�य 58373 वेड ख�रद

५७ वेिबफाइ टे�नोलो�ज 259900 �ज��स स�टवेयर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np30 of 49

९४ �यू सजावट 31211 कु�स�

९५ बा�मित �जयो 249730 concrite test

१२५ एस एन एस स�लायस� 498887 �मु पाइप ख�रद

१२६ सुिदप हाड�वेयर 45325 पाइप ख�रद

१५४ ि�वेिण स�लायस� 211875 फिन�चर

१६५ ि�यिटभ क��यटुर 99666 क��यटुर

२३५ बापु ए�ड स�स 184840 क��यटुर

३३७ देवकोटा स�लायस� 262942 पाइप ख�रद

३९६ इ�टेक स�लायस� 88500 क��यटुर

४१८ भगवती इले��ट�क 261488 ज�ता पाता

४२७ गृहल�मी स�लायस� 432225 फिन�चर

४२८ �यू सजावट 254589 फिन�चर

४५० गु�कुल िब�डस� 498067 पाइप ख�रद

४७४ नेपाल �मु पाइप 496431 �मु पाइप ख�रद

४७५ �योित क��ट��सन 484758 ��याब ढलान

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९३ टेक लाइट 93790 क��यटुर

४९४ इलाइट �टेशन 85000 �ोजे�टर

४९५ टेक लाइट 93790 क��यटुर

४९६ एरोटेक स�लायस� 99892 क��यटुर

५०५ शोिभत 495216 िबधुत महसुल

२० स��या िनमा�ण सेवा 96760 �ाभेल गन�

२२ ए.एल.�ज.िनमा�ण क�पिन 240877 ��याब ढलान

ज�मा 5624132

�देश सस�त चालु

३४ सव�ि�य इ�टर�ाइजेज 297299 िविभ� �वा��य

४० सुभरोम स�लायस� 138037 �यापटप

४२ �यू ि�वेिण 132266 फिन�चर

५७ इलाइट �टेशन 67800 ि��टर

ज�मा 635402

गाऊपा�लका चालु

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५३ िकित� ट� ेडस� 305100 टोटल �टेशन

३५४ सभ� हाउस 497200 टोटल �टेशन

५१० एस एम ट� ेडस� 448374 टोटल �टेशन

५११ इ�टेक स�लायस� 284999 �यापटप ख�रद

ज�मा 1535673

कोिभड

१४ �लोबल स�ज�कल 99865 सामाि� ख�रद

२७ झरना इ�टर�ाइजेजे 499799 सामाि� ख�रद

३७ सव�ि�य इ�टर�ाइजेज 174217 सामाि� ख�रद

३८ मेिडसे�स फमा� 151420 सामाि� ख�रद

५१ �यू ि�वेिण फिन�चर 227921 फिन�चर

६४ क�मो फिन�चर 77970 फिन�चर

ज�मा 1231192

कूल ज�मा 9026399

३७ िश�ा तफ�  दे�खएका �यहोरा िन�न छन्

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.१ िश�क 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 ३९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र
पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या अनुसूचीमा संल� रहेको दे�ख�छ ।
�सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः �सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मका लािग ३९ िब�ालय
म�ये २७ िब�ालयलाई फोन माफ� त िब�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन �ित िब�ाथ� �१२५ का दरले तीन मिहनाको टक टाईम
रहने गरी कुल �११९८८७५। रकम िनकासा भएको दे�खएको छ । उ� िनकासाको परी�ण गदा� िब�ालयह�ले िनद�िशका
बमो�जमको �माण संल� नगरी २७ िब�ालयले �७५६४५५ रकमको ि�ज, िम�चर, टी भी, �कूल �याग, मोवाईल �यापटप
क��यूटर ज�ता सामा�ी गरेको भिन आ ब २०७८।८९ को फोटोकपी िबलह� पेश गरेकोले शसत� अनुदान अ�तग�त िनकासा
भएको रकम सोही शीष�कमा खच� गनु� पन� र खच� ह�न नसकेमा िनकासा िफता� गनु� पन�मा सो भ�दा बािहर गएर खच� गरेको
िनयमसं�मत नदे�खएको �

७५६,४५५

३७.२ िदवा खाजाः सामुदाियक िव�ालयमा िदवा खाजा मापद�ड तथा काय�मा सहजीकरण पु��तका, २०७७ मा िदवा खाजा तयार
गरी खुवाउनु पन� �यब�था छ । यस बष� पा�लकाले आफू अ�तग�तका ३९ वटा सामूदाियक िब�ालयका १ दे�ख ५क�ा स�मका
िब�ाथ�लाई �ित िब�ाथ� दिैनक �१५ का दरले २०७७ मं�सर १५ दे�ख २०७७ चै� स�मको १०५ िदनको िब�ाथ�
सं�याको आधारमा �४१३१०३५। िदवा खाजा रकम िनकासा गरेकोमा उ� मापद�ड बमो�जम िब�ालयमा नै िदवा खाजा
तयार गरी खुवाए नखुवाएको स�ब�धमा अनुगमन �ितबेदन पेश भएन ।
�सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः �सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण कायमका लागस ३९ िब�ालय
म�ये २७ िब�ालयलाई फोन माफ� त िब�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन �ित िब�ाथ� �१२५ का दरले तीन मिहनाको टक टाईम
रहने गरी कुल �११९८८७५। रकम िनकासा गरेकोमा िन�न िब�ालयमा उ� रकम स�ब��धत काय�मा खच� नभई बचत रहेको
दे�खएकोले उ� रकम संघीय संिचत कोषमा िफता� ह�नु पन� �

िब�ालय िनकासा भएको सामा�ी ख�रदको बील पेश भएको बढी िनकासा

९२४,२९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ रानी सेरा �ा िब ९९७५० ५६००० ४३७५०

२ जनक मा िब ५८८७५ १२५०० ४६३७५

३ जनता मा िब ९४५०० ११३०५ ८३१९५

४ र�ने�वरी मा िब १२३७५ ० १२३७५

५ जालपा देिब मा िब ६५६२५ ० ६५६२५

६ गीता धम� आ िब ४१६२५ ४६५० ३६९७५

७ मनकामना आ िब ३०३७५ ० ३०३७५

८ बंशगोपाल मा िब ९८६२५ ० ९८६२५

९ आधारभूत िश�ा �ा िब १६१२५ ० १६१२५

१० अमर�संह �ा िब ९००० ० ९०००

ज�मा ४४२४२०

पा�पु�तकमा बढी िनकासाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुरवाट तयार भएको काय��म काया��वयन
पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.४.६.१ मा साव�जिनक िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक
अनुदान स�ब��ध �यव�था छ ।जसअनुसार ईिमसमा �िब� त�या��कलाई स�ब��धत िब�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को
यथात� त�यांकसँग स�यापन गराई स�यािपत िबबरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सो का आधारमा आव�यक क�ागत र
िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यक�न गन� साथै यिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िब�ालयलाई अनुदान िदने
यसरी अनुदान िददंा पिहलो पटकमा िब�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत मा� अनुदान िदने र २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�को िब�ाथ� भन�को िबबरण पा�पु�तक ख�रद र िबतरण गरेको िबबरणका आधारमा यक�न गरी नपगु ह�ने रकम मा� थप
अनुदान िदनु पन� �यब�था छ । पा�लकाले सो अनुसार नगरी देहायका िब�ालयह�लाई िन�नानुसार � ४४६३३७ रकम बढी
िनकासा गरेको दे�खएकोले बढी िनकासा रकम असूल ह�नु पन� �

�.सं. िव�ालयको नाम िनकासा ह�नुपन� रकम ज�मा िनकासा भएको रकम फरक परेको रकम

1 �ी रानीसेरा मा.िव. गढी-1 195971.28 235932.46 39961.18

2 �ी लेनडाँडा �ा.िव. गढी-1 20120.4 22557 2436.6

3 �ी शुभालाभ �ा.िव. गढी-1 25005.6 34908.2 9902.6

4 �ी आँपटार �ा.िव. गढी-1 26420.4 33076 6655.6

5 �ी र� नदेवी �ा.िव. गढी-1 37315.5 37345.625 30.125

6 �ी च��डका मा.िव. गढी-2 165170.54 171909 6738.46

7 �ी का�लदेवी �ा.िव. गढी-2 62527.6 66793 4265.4

8 �ी वंशगोपाल मा.िव. गढी-2 215926.04 284722 68795.96

9 �ी सर�वती आ.िव. गढी-3 53285 56471 3186

10 �ी का�लदेवी �ा.िव. गढी-3 27647.3 28772.475 1125.175

11 �ी भानु मा.िव. गढी-3 183282.74 234097.055 50814.315

12 �ी मनकामना आ.िव. गढी-4 76293.6 98065.2 21771.6

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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13 �ी �वालादेवी आ.िव. गढी-4 68423 68733 310

14 �ी अमर �संह �ा.िव. गढी-5 29417.9 30102.425 684.525

15 �ी सर�वती �ा.िव.गढी-5 36082.3 43168.8 7086.5

16 �ी शारदा मा.िव., गढी-5 305540.74 401329 95788.26

17 �ी का�लदेवी आ.िव. गढी-6 17783.6 29308 11524.4

18 �ी जालपादेवी मा.िव. गढी-6 137615.98 149408 11792.02

19 �ी बाल�योती �ा.िव. गढी-6 9856.8 25252 15395.2

20 �ी जनक मा.िव. गढी-6 116415.42 143468.565 27053.145

21 �ी बागे� वरी �ा.िव., गढी-7 13813.2 16060 2246.8

22 �ी जनता मा.िव. गढी-7 199568.22 212178.8 12610.58

23 �ी �ज�मर �ा.िव. गढी-7 15861.6 20528 4666.4

24 �ी बु�धम� िन.मा.िव. गढी-7 73914 85949 12035

25 �ी �पनाराण मा.िव. गढी-8 183669.26 210109 26439.74

26 �ी बालजागृित आ.िव. 61937.4 62654 716.6

27 �ी ऋषे� वर �ा.िव. 42746.4 44601 1854.6

�म भौचर
न�बर
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28 �ी बागे� वरी �ा.िव., 32191.4 32642.55 451.15

ज�मा �. 446337.935

िब�ाथ� सं�या भ�दा बढी िनकासाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म
काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ मा �ित िब�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण िशकाइ सामा�ी एवम् क�ा ८ को परी�ा
�यब�थापन अनुदान अ�तग�तको रकम िनकासा गदा� िन�नानुसारको िब�ालयलाई देहायको �३५५४२। बढी सं�यामा
िनकासा िदएको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नु पन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम पा�पु�तक

क�ा िनकासा ह�नुपन� िनकासा भएको फरक दर रकम

1 �ी �पनारायण मािव क�ा1 41 45 4 ५१८ 2074

2 �ी हेमकण� आिव क�ा 2 29 40 11 ५५६ 6116

3 �ी हेमकण� आिव क�ा 3 27 30 3 ५८० 1740

4 �ी हेमकण� आिव क�ा 4 27 33 6 ३७० 2220

5 �ी वंशगोपाल मािव क�ा 3 26 29 3 ५८० 1740

6 �ी वंशगोपाल मािव क�ा 5 34 43 9 ४०८ 3672

7 �ी च��डका मािव क�ा १ 18 34 16 ५१८ 8288

8 �ी च��डका मािव क�ा 3 29 39 10 ५८० 5800

9 �ी च��डका मािव क�ा ५ 20 27 7 ४०८ 2856

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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10 �ी भानु मा�यिमक िव�ालय क�ा 1 30 32 2 ५१८ 1036

ज�मा 35542

३७.३ बढी िनकासाः िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा
िदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने उ�ेख छ । पा�लकले
िन�नानुसार बढी िनकासा िदएको रकम स�ब��धतबाट असुल गरी संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �
१) तलब भु�ानीमा बढी िनकासाः

िब�ालयको नाम िश�कको नाम बढी िनकासा

सर�वती �ा िब गढी ५ शािब�ी गौतम १४७७९

जनक मा िब गढी ६ भुवन �थङ २३३९४

ज�मा ३८१७३

२) छा�बृित तथा कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थतीमा �सकाई सहजीकरण अ�तग�त �वा��य साम�ी �यव�थापनमा
बढी िनकासा

�.सं. िव�ालयको
नाम

छा�वृ�� �वा��य साम�ी �यव�थापन

िनकासा
भएको

िनकासा
ह�नुपन�

फरक दर बढी
िनकासा
भएको

िनकासा
भएको

िनकासा
ह�नुपन�

फरक दर बढी
िनकासा
भएको

2 79 66 13 400 5200 79 66 13 200 2600

१२१,१७३
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�ी
�पनारायण
मािव

3 �ी हेमकण�
आिव

103 85 18 400 7200 103 85 18 200 3600

4 �ी
वंशगोपाल
मािव

111 93 18 400 7200 111 93 18 200 3600

5 �ी
च��डका
मािव

100 48 52 400 20800 100 48 52 200 10400

6 �ी
कालीदेवी
�ािव, छाप

0 400 0 20 13 7 200 1400

7 �ी भानु
मा�यिमक
िव�ालय

190 155 35 400 14000 190 155 35 200 7000

ज�मा 54400 28600

�म भौचर
न�बर
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३८

वढी भु�ानी 
लेखापरी�ण योजना अनुसार नमुना छनौटमा परेका वडा नं १,४ र ६ को सामा�जक सुर�ा रकम िवतरणको भरपाई र मृ�यु
दता�को मूल अिभलेखको परी�ण गदा� ती वडाह�को नमुना परी�ण गदा� मृ�य ुभईसकेका लाभ�ाहीको नमुना छनौटमा परेको
उ� ४ वडाको लेखापरी�णबाट दे�खएको �यहोराह�को आधारमा पा�लकाले देहायका वडाह�को भरपाई, लाभ�ाही अिभलेख
िकताब तथा अ�य कागजातह� परी�ण गरेकोमा िन�नानुसार भएको िववरण �ा� भएकोले पा�लकाले आगामी िदनमा समेत
वा�तिवक लाभ�हीले मा� सुिवधा पाउने ग�र अनुगमन गन� काय�लाई �भावकारी बनाई देहाय अनुसार रकम असूल ह�नुपन�
दे�खएको �

वडा
नं

िववरण रकम

१ ना.�.नं. ३४ जे� नाग�रक, �ी मोितलाल घलान िमित २०७७।१०।२९ मा मृ�य ुभएकोमा दो�ो
िक�तामा ३ मिहनाको मा� भु�ानी पाउनुपन�मा १ मिहनाको ३००० को दरले ३०००।०० वढी
भु�ानी भएको

३०००

६ ना.�.नं. ३११००९ जे� नाग�रक, सानु मायाँ िमित २०७७।०६।२७ मा मृ�य ुभएकोमा पिहलो
िक�तामा ३ मिहनाको मा� भु�ानी पाउनुपन�मा १ मिहनाको ३००० को दरले ३०००।०० वढी
भु�ानी भएको

३०००

४ ना.�.नं. ७३९ जे� नाग�रक, �ी लाल व �थङ िमित २०७७।१०।२४ मा मृ�य ुभएकोमा दो�ो
िक�तामा ३ मिहनाको मा� भु�ानी पाउनुपन�मा १ मिहनाको दरले ३०००।०० वढी भु�ानी भएको

३०००

६ ना.�.नं. १८५२ जे� नाग�रक, �ी वुि�मान �लोन िमित २०७७।०९।२४ मा मृ�य ुभएकोमा दो�ो
िक�तामा २ मिहनाको मा� भु�ानी पाउनुपन�मा २ मिहनाको दरले ३०००।०० वढी भु�ानी भएको

६०००

२ ना.�.नं.६८९७ जे� नाग�रक, �ी कोिपल �साद खितवडा िमित २०७७।०८।११ मा मृ�य ुभएकोमा ३०००

१८,०००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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समेत ३ मिहनाको वढी भ�ा िवतरण

ज�मा १८०००

३९ सामा�जक सुर�ा 
काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।
पा�लकामा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण �यव��थत बनाउन घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा भ�ा �यव�थापन �णाली
MIS System लागु गरीएको छ। तर �णालीमा िवतरणह� शु� र पुण� �पमा �िवि� नगरेको कारणले �णालीको मा�यमबाट
िनका�लएको भरपाईको िवतरणमा पिन शु�ता पाइएन । जसले गदा� भ�ा िवतरणमा दोहोरो, मृ�य ु भएका �यि�को पिन
भरपाईमा नाम नहटाएको ज�तो सम�या दे�खएको ह� ँदा अ�ाव�धक िववरणको िव�वसिनयता र लाभ�ाहीको वा�तिवकता �ित
आ�व�त ह�न सिकएन । साथै भ�ा िवतरण काय� वकै माफ� त गरेको नदे�खएकोले अिनवाय� �पमा व�िकङ प�ितमा लैजानु पन�
दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० �माण पेश नगरेकोः 
�ी �सज�नशील लघु उ�म कृिष� समूहः
िवल भपा�ई वेगर भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार
�य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल�
भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु पद�छ । यस पा�लका र उस वीच
�.२२५००००।०० को लागतमा १२३ गोटा वा�ाको � १५०४०।०० दरले �याउनुपन� स�झौतामा उ�ेख गरेको छ । तर
कृषक समुहले काय�स�प� साथ पेश गरेको अ��तम िवल भु�ानीका �ममा पेश गरेको िवल भपा�ईमा ११२ गोटा वोयर जातको
वा�ाको �माण पेश गरेको दे�खएकोले स�झौता िवप�रत ११ गोटा वोयर वा�ाको �माण पेश नगरेकोले �ितगोटा �.

१५०४०।०० को दरले गो.भौ.नं ३०३।२०७८।०३।२८ वाट भु�ानी भएकोले �माण कागजात पेश ह�नुपन� �.१६५४४०।
००

१६५,४४०

४१ वढी भु�ानी 
मकवानपुर ड� ागन �ुट पकेट कृषक समुहः वढी �याट भु�ानी
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०७७ को िनयम ९७(४) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय� वा
सेवाको काम िददंा लागत अनुमानमा रहेको मू.अ.कर, ओभरहेड, क�टस�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा�
भु�ानी िदनुपन�छ ।५० �ितशत लागत सहभािगतामा स�ा�लत यस योजनाको कूल लागत �.२२५६३८४।०० �वीकृत भई
स�झौता भएकोमा ईि�मेटको आईटम नं २ मा �ित �समे�ट पोलको लािग TMT ROD ३.२३७ के.जी खपत ह�ने न�समा
उ�ेख छ । लागत ईि�मेटमा उ�ेख भएको पोल सं�या २९०० को लािग TMT ROD ९३८७.३ के.जी खपत ह�नुपन�मा
िवजकमा १०४८५ के.जी पेश भई सोही दरमा �याट गणना गरी �९० ले �.९८७९३।०० को १३ �ितशतले ह�न आउने
रकम � १२८४३।०० वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत कृषक समुहवाट असुल गनु�पन� �. १२८४३।००

१२,८४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np43 of 49

४२ न�स वेगर खच� 
सृजनशील लघु उ�म
पशुतफ� ः न�स वेगरको खच�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान
तयार गनु�पन� �यव�था छ । ग�रिव िनवारणको लािग लघु उ�म कृिष� समूह संगको स�झौताको वंुदा नं १(तीन वोटा
उ�तजातको वा�ाको पाठी ख�रद �.२५०००) �यव�था छ ।स�झौता अनुसार कूल लागतमा ८० �ितशत पा�लका तथा
२० �ितशत लाभ�ाही समुहले �यहोनु�पन� �यव�था अनुसार कृषक समुहले पेश गरेको िवल भपा�ईमा २ गोटाको दरले मा� पेश
गरेको दे�खएको ह� ंदा न�स वेगर(२५०००।३)८३३३ को दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.१२५००।०० को दरले भु�ानी गरेकोले
�४१६७।०० को १६ गोटा वा�ाको �.६६६७२।०० गो.भौ.नं ३१२।२०७८।०३।२९ वाट वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत
कृषक समुहवाट असुल ह�नुपन� �. ६६६७२।००

६६,६७२

४३ �ािभई�यमेु�टको �योगः 
हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी
�योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी
मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक
िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण
तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको
पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट
सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा
भएको खच�

आईसोलेसन से�टर िनमा�ण आईसोलेसन से�टर ४२७१२५।०० जे.�स िव ३७२१२५।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनमा�ण

शिहद वासुदेव माग� मम�त
स�हार उस

वाटो ख�े १७०७६१७।
००

�काभेटर, �ेकर १७०७६१७।००

वंुदल देउराली मोटरवाटो वाटो ख�े १६५४२६७.३८ �काभेटर, �ेकर ५०९०६१.३२

�यािमरे चन�सूय� सो�लथुम
सडक

वाटो ख�े १६५८५३४।
००

डुसान डोजर ३०८०१५।००

वा�दली दगुु�म �याफल
भ��याङ रोड

वाटो ख�े १६५५३५५.५५ �काभेटर ३०२७२७।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ वढी �याट भु�ानी 
उपभो�ा सिमितलाई मू. अ. कर - मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार मू.अ.कर िबजक जारी भएको
अव�थामा मा� मू.अ.कर भु�ानी िदन िम�ने र उपभो�ा सं�थाह� गैर नाफामूलक सं�था भएका र मू.अ.करमा दता� पिन नह�ने
तथा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग कारोबार भएको िबजक बेगर कानुनतः �य�ता सं�थालाई मू.अ.कर भु�ानी
िदन िम�ने दे�खंदनै । लेखापरी�णका लािग छनौट ग�रएको तप�सल बमो�जमका उपभो�ा सिमितले पेश गरेको �याट िवलमा
काया�लयवाट न�स भ�दा वढीको ख�रद िवजकमा मू.अ कर वढी भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी मू.अ.कर असूल ह�नुपन�
दे�खएको �.

भौ न। िमित योजनाको नाम तथा सिमित न�स अनुसार
खपत ह�नुपन�

मु अ कर
िबजकवाट दावी

वढी �याट
भु�ानी

४६५।२०७८।
०३।२८

वा�दली गुदमु �याफल भ��याङरोड(िप �स�स
१:२:४ �समे�ट वोरा)

७५५ ८०० ४३८७

२७०।२०७८।
०१।०५

का�लवन �लयाव रोड िनमा�ण उ.स िप �स�स
१:२:४ �समे�ट वोरा)

१०४९ ११६० १०६२५

ज�मा १५०१२

१५,०१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ २९६ २०७८-१-२७ �मुपाईपमा वढी भु�ानी 
�मुपाईपमा वढी भु�ानीः वंु�दल देउराली मोटरवाटो आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को
िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक
िवल भपा�ई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार �रत पुगे नपुगेको जाँच ग�र भु�ािन िदनु पद�छ ।
पा�लका र यस उपभो�ा सिमितवीच िमित २०७८।०१।२७ स�म काम स�प� गन� गरी भएको स�झौता अनुसार �.

१६५४२६७।०० को लागत अनुमानको आईटम नं ६ मा hume pipe Np3 600 mm को ५ र.िम तथा �मु पाईप Np3 450

५ र.िम समेत नापी भएको िकतावमा जनाएकोमा उ�� फाईल परी�ण गद� सो �मु पाईप Np3 450 को मा� िवजक पेश
भएकोले वाँक�को (५×७७५४) ३८७७०।०० िवजक पेश नभएकोले सो काय�मा गो.भौ. नं २९६।२०७८।०१।२७ भएको
भु�ानीका स�व�धमा वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� � ३८७७०।००

३८,७७०

४६ िबिबध तफ�  दे�खएका �यहोरा िन�न छन्

४६.१ बढी खच�ः गाउँपा�लकाले वाँदर धपाउने उपकरण �यब�थापन शीष�कमा नेपाल पावर सोलुसन �ा �ल हेट�डा लाई स�झौता
बमो�जम �४९९६८९। रकम भु�ानी गरेको छ ।स�झौतामा उ� उपकरण �खरद गरी ता�लम पिन संचालन गनु� पन� �यब�था
भएकोमा भु�ानीको भौचर परी�ण गदा� उपकरण �ित थान � १५८७।६५ का दरले २८० थानको � ४४४५४२। भु�ानीका
साथै उ� उ�� संचालनको लािग ता�लम वापत � ३३००० मू अ कर समेत भु�ानी भएकोमा ता�लम संचालनको �माण
कागजात संल� नरहेकोले उ� रकम असूल ह�नु पन� �

३३,०००
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४६.२ उपभो�ाको �यालाः गाँउपा�लकाले बुदनेु कालीवन मकवानपुरगढी गाउँपा�लका सडक तथा पुल िनमा�ण काय�का लािग
का�लवन झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित संग स�झौता गरी �२२४२८३९। भु�ानी गरेको छ । उ� भु�ानीको फाईल
परी�ण गदा� िनमा�ण काय�मा ढु�ा फुटाउने तथा िच�ो पान� ज�ता अ�धकांश काय� ख�रद भ�दा पिन उपभो�ा सिमितले गररेको
दे�खएको छ । जसको न�स अनुसार उ� काय�का लािग द� कामदार ८८५ जना आव�यक पन�मा ८५४ जना मा� �योग
भएको दे�खएको छ । �य�तै अद� कामदार २०३७ जना आव�यक पन�मा २१०७ जना �योग तथा भु�ानी भएको दे�खएको
छ । न�स अनुसार ३१ जना द� जनश�� �ित �यि� �८७० का दरले २६९७० रकम भु�ानी ह�नु पन�मा सोही ठाँउमा अद�
जनशि� ७० जना �ित �यि� � ६७५ का दरले � ४७२५० भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको अद� कामदार
३० जनाको �ज�ा दररेट अनुसार �२०४६०। असूल ह�नु पन� �

२०,४६०

४६.३ सामान दा�खलाः पा�लकाले �थािनय क�चापदाथ�मा आधा�रत साना तथा घरेलु उ�ोग संचालन शीष�कमा मनकामना द�ुध
उ�पादक सहकारी सं�था �ल लाई गाउँकाय� पा�लकाको िमित २०७८।२।२४ को िनण�य अनुसार मेिशन तथा अ�य सामा�ी
ख�रद वापत ५० �ितशत अनुदानमा १८ �कारका सामान ख�रद बवपत � ७००००० उपल�ध गराएकोमा उ� सहकारी
सं�थाले अनुदानमा उपल�ध भएका सामानह� आ�नो �ज�सी िकताबमा दा�खला गरी सो को �माण पा�लकामा उपल�ध
गराउनु पन�मा लेखापरी�ण अब�ध स�ममा दा�खला भएको �माण पेश नभएको �

िबतरणको स�कल भरपाईः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९-१० अनुसार
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात
संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�छ भ�े �यब�था छ।
गाउँपा�लकाले भौचर नं ६४८।३।२२ बाट िहमाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�थालाई पशु �ब��नका लािग काउ �याट ७५
थान ख�रद वापतको ५० �ितशत अनुदान � ३०००००। उपल�ध गराएकोमा उ� सामान स�ब��धत िकसानलाई िबतरण
गरेको स�कल भरपाई पेश नभएको �

�माण वेगर खच� लेखेकोः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९-१० अनुसार
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात

१,१०५,१४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 49

सँल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�छ भ�े �यब�था छ।
गाउँपा�लकाले भौचर नं ४९५।२।३१ बाट अ�य भ�ा शीष�कमा िबिभ� पदको प�र�ा अ�तवा�ता� संचालन वापतको �
८०७००।रकम सूय�बहादरु गु��लाई भु�ानी गरेकोमा स�ब��धतलाई िबतरण गरेको खच�का भरपाई पेश नभएकोले खच�का
�माण पेश ह�नु पन� �

िबतरणको स�कल भरपाईः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९-१० अनुसार
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात
संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�छ भ�े �यब�था छ।
गाउँपा�लकाले भौचर नं ४६३।२।१७ बाट वालबा�लका लि�त काय��म शीष�कमा घर प�रवार सभ� खच� भु�ानी वापत ए�लना
देवकोटालाई �१०८८८०। भु�ानी गरेको म�ये ११ जनाको �२४४४०। स�ब��धतलाई िबतरण गरेको स�कल भरपाई
संल� नरहेकोले सो को स�कल �माण पेश ह�नु पन� �

४६.४ बीमा खच�ः गाउँपा�लकाले भौ नं ७०३।०७८।३।२२ बाट वड नं ७ को ग�रबी तथा िपछिडएका जनतालाई िनशु�क �वा��य
बीमा खच� शीष�कमा ५७ जना �यि�ह�को �वा��य तथा दघु�टना बीमा बापत �वा��य बीमा बोड�लाई � १०००००। भु�ानी
गरेकोमा �यि� वाईजको परिमयम भु�ानी गरेको �माण संल� नरहेको साथै समानीकरण अनुदानबाट य�ता �कारका खच�
भु�ानी गन� निम�ने दे�खएकोले उ� खच� अिनयिमत दे�खएको �

१००,०००
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४६.५ �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 िनमा�ण काय� लगायतका
काय��म स�ालन गरी यस वष� १०१ जनालाई औषतमा ९७ िदन रोजगारी उपल�ध गराई �.५९०२३२५।खच� गरेको छ ।
लि�त वग�लाई एउटा योजनामा �यूनतम ६ िदनदे�ख अ�धकतम ५६ ि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 सृजना भए तापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।काय��मको मूल मम� अनु�प काय� संचालन ह�नु पन�
दे�ख�छ ।

४७ अनुगमन तथा संपरी�ण
अनुगमन तथा संपरी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गन� �यव�था गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमो�जम वे�जू फ�यौट गन�, गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था
गरेको छ । बे�जुको िववरण अ�ाव�धक गरी िनयमानुसार बे�जु फ�यौट गनु�पद�छ । काया�लयले लेखापरी�ण डोरसम�
संपरी�णको लािग पेश ह�न आएन ।

अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ
गत वष�स�मको बाँक�

बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

४८७३१ ० ६४४९६ ० ११३२२७ 
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