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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका िबै िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् िमेिको र्वचार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना िक्ने व्र्वस्था 
छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररचालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षबाट र्वश्लेषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा 
परु् र्ाउन ु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको 
पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र 
उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
िङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, 
र्ोजना प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका 
खाका िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा 
अपेर्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, 

िेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण 
कमजोर रहनकुा िाथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा 
भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरूमा िधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर 
आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन  कार्म हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि 
भइा लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरूिँग छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको 
कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा 
कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमाचारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु 
।  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

(बबरमहल ) 
पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ६७०                                                                                      तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

भोटेकोशी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
तिन्धपुाल्चोक । 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले िहाँ पातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण 
गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७७ 
आषाढ मिान्िमा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििगँ िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिगँ िम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँचाको पूणा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १ करोड ११ लाख ८९ हजार बरेुजू देर्खएको छ। कार्ाालर्बाट प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.३ लाख ८८ हजार फछार्ौट भई बाँकी 
बेरुज ुमध्रे् अिलु गनुापने रू.१२ लाख ४९ हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू.७८ लाख ६५ हजार र तनर्तमि गनुापने रु.१६ लाख ८७ हजार 
रहेको छ । पातलकाको गिवषािम्म रु.१९ करोड ३८ लाख ८३ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा िंपरीक्षणबाट फछार्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको 
बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.२० करोड १४ लाख ७७ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू 
र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. र्ि गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमाचारीको दरबन्दीअनिुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट िम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।    

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी 
स्विन्र छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आचारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो 
रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम िही र 

र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, गाउँपातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशािकीर् 
अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग 
िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्न े
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे 
र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

 

 

 

 

          (तरलोचन आचार्ा) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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भोटेकोशी गाउँपातलका, तिन्धपुाल्चोक  
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारम्भिक बेरुज ु प्रम्िम्ियाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असुल गर्ुुपर्े 

म्र्यम्मि गर्ुुपर् े पेस्की 

दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम अम्र्यम्मि 

 िएको 

प्रमाण  कागजाि  

पेश  र्िएको 

राजस्व लगि 

 म्जभमेवारी  र्सारेको 

सोधिर्ाु  

र्म्लएको 

जभमा 

 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

55 31 11189 0 4 388 55 27 10801 1249 1687 7865 0 0 9552 0 

                                      
अद्यावम्धक बेरुज ूम्स्िम्ि 

२०७७।७८  

                                                                    (रु. हजारमा) 

म्जल्ला स्िार्ीय िह गि वरु् सभमको 

 बााँकी 

समायोजर् यो वरु्को  

फर्छ्यौट 

बााँकी 

 बेरुजू 

यो वरु् सभपरीक्षणबाट  

कायम बेरुज ु

यो वरु्को बेरुज ु कुल बेरुजु  

बााँकी 

म्सतधपुाल्चोक िोटेकोशी गाउाँपाम्लका 193883 0 12207 181676 9000 10801 2014७७ 

र्ोटः आम्िकु वर् ु२०७६।७७ को बेरुजकूो दफा रं् ३० मा उल्लेख िएको समपरुक अरु्दार् िफु रु १ करोड म्र्कासा िएकोमा आम्िुक वर्कुो अतिसभम कुरै् पम्र् रकम खचु र्िई बााँकी रहकेो िर्ी रु १० 

लाख मात्र लगि कायम िएकोमा पाम्लकाले सभपरीक्षणकोको लागी  रु.१० लाख मात्र म्फिाु गरी लेखापरीक्षणको िममा अरु्रोध गरेकोमा उक्त रकम संपरीक्षण गरी घटी लगि कायम िएको रु ९० लाख 

संपरीक्षणबाट बेरुज ूकायम गरी सोही अरु्सार यस वर् ुसंपरीक्षणको रकम सशंोधर् गररएको छ ।  
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भोटेकोशी गाउँपा�लका, �स�धुपा�चोक , भोटेकोशी गाउँपा�लका , �स�धुपा�चोक

काया�लय �मुख भ� बहादरु ब�नेत २०७७-११-१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िशव कुमार राई २०७७-७-१

काया�लय �मुख मोहन �साद िनरौला २०७७-४-१

लेखा �मुख सुजन िनरौला २०७७-४-१

लेखा �मुख भवानी �साद िम� २०७७-९-१५

बे�जु रकम ११,१८८,७६०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,८०,४०,२४१.७९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,०५,४२,८७३.७ चालु खच� १८,७८,५४,२६९.३६

�देश सरकारबाट अनुदान २,२५,१७,५०७ पँूजीगत खच� ९,५३,१२,४१५.३३

राज�व बाँडफाँट १४,३४,७२,८५७.९१ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,३१,९५,०१४

आ�त�रक आय १,३७,८६,५४०.३८

अ�य आय ८,०६,११,४३८.९९

कुल आय ४८,०९,३१,२१७.९८ कुल खच� ३५,६३,६१,६९८.६९

बाँक� मौ�दात २०,२६,०९,७६१.०८
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१ लेखापरी�ण
उि�लिखत आ�थ�क कारोबारकोलेखापर��ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८ अनसुार नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन�
स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा र�ह काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म लगायतका कागजात तथा
आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र �यव�थापन ��त�न�ध�व प� समेतलाई आधार मानी लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय
नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मखु स�हतका पदा�धकार�ह�सँग छलफल स�प�
ग�र कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी, र �या�यक अ�यासलाई स�थागत गन� �थानीय सरकारको स� चालन
गन� सम� उ�े�य हा�सल गन� २०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व र पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
पा�लकाको वडा सं�या ५, पा�लका सभा सद�य २९, जनसं�या१४२३९ जना र �े�फल २७८.३१ वग� �कलो�मटर रहेकोछ ।

३ लेखापरी�णको �ममा असूली
लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ातफ�  खच� नभई ब�कबाट िफ्ता� बचत रकम � ३४८१७७६ संघीय संिचतकोष दा�खला भएको छ ।

४ िव�ीय िववरण
�थानीय सिचत कोष अ�थ�क वष� २०७७/०७८ को �थानीय संिचत कोष आय �यय िहसाबको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ ।

िववरण िट�पणी यस वष�को �.

बजेट आफैले गरेको �ा�ी/
भु�ानी

ब�तुगत /

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४९२९८६६१२ ४८०९३१२१८ ० ४८०९३१२१८

क.�ा�ी (संिचतकोषमा ४१४४६७०३५ ४००३१९७७९ ० ४००३१९७७९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�दानी बाँ�धने)

1100 कर ११ ८५९३९१७० १४३४७२८५८ ० १४३४७२८५८

1300 अनुदान ३२७८२४९६५ २५४८१०३८१ ० २५४८१०३८१

संघीय सरकार १२ २६४७३०९६५ २२०५४२८७४ ० २२०५४२८७४

�देश सरकार १२ ४९४४४००० २२५१७५०७ ० २२५१७५०७

आ�त�रक �ोत १२ १३६५०००० ११७५०००० ११७५००००

१४०० अ�य राज�व ११ ७०२९०० २०३६५४० ० २०३६५४०

ख. अ�य �ा�ी ७८५१९५७७ ८०६११४३९ ० ८०६११४३९

कोषह� ८६९५५७७ १२०११५५८ ० १२०११५५८

धरौटी ० ८५२२८३३ ० ८५२२८३३

संघीय, �देश सरकार र
अ�य काय��म

६९८२४००० ६००७७०४८ ० ६००७७०४८

भु�ानी (ग+घ) ५४५३०४२६० ३५६३६१६९९ ० ३५६३६१६९९

ग. भु�ानी (संिचत कोषबाट) ४७६४३१६३५ २८३१६६६८५ ० २८३१६६६८५

21000 पा�र�िमक/सुिवधा १८ ९८९६०८०० ७२४३६१२९ ० ७२४३६१२९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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22000 मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ १५७२७६८७० ९९६७४३५४ ० ९९६७४३५४

25000 सहायता १८ ९५४४००० ९१०४३०० ० ९१०४३००

27000 सामा�जक सुर�ा १८ ६१५५००० ४५१५५१२ ४५१५५१२

28000 अ�य खच� १८ २१४५००० २१२३९७५ ० २१२३९७५

31000 गैर िव��य स�पती/
पँू�जगत खच�

१८ २०२३४९९६५ ९५३१२४१५ ० ९५३१२४१५

घ. अ�य भु�ानी ६८८७२६२५ ७३१९५०१४ ० ७३१९५०१४

कोषह� ८७९५५७७ ५८०१४२३ ० ५८०१४२३

धरौटी ० ७३१६५४३ ० ७३१६५४३

संघीय, �देश सरकार र
अ�य काय��म

६००७७०४८ ६००७७०४८ ० ६००७७०४८

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -५२३१७६४८ १२४५६९५१९ ० १२४५६९५१९

च. गत वष�को �ज�मेवारी
रकम

० ७८०४०२४२ ० ७८०४०२४२

वषा��तको बाक� रकम
(ङ+च)

-५२३१७६४८ २०२६०९७६१ ० २०२६०९७६१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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बैक तथा नगद बाँक� २४ २०३१२२२५० ० २०३१२२२५०

५ िव�ीय िववरणको िव�लेषण
�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 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�  संघ �देश सरकारका अ�य काय��ममा शु�य देखाएकोमा �स�यासबाट कारोबार ह�ने उ� रकम समावेश गदा� पा�लकाको

संिचतकोषको �ा�ीतफ�  �.६००७७०४८ ले बृि� भई �.४२०८५४२६९.९८ बाट �.४८०९३१२१७.९८ कायम ह�ने दे�ख�छ । तसथ� सु�ले तयार गरेको िव�ीय
िववरणले पा�लकाको यथाथ� संिचतकोषको आय ��तुत गरेको दे�खएन् ।

· गतवष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार संिचतकोषको मौ�दात �.२२१५७३४६.४७ देखाएकोमा पा�लकाले ब�क �टेटमे�ट दे�खएको �.७८०४०२४१.७९ �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो ।

· म.ले.प.फा.नं.२७२ को संघ �देश सरकारका अ�य काय��ममा शु�य देखाएकोमा �स�यासबाट कारोबार ह�ने उ� रकम समावेश गदा� पा�लकाको संिचतकोषको
भु�ानीतफ�  �.६००७७०४८ ले बृि� भई �.२९६२८४६५०.६९ बाट �.३५६३६१६९८.६९ कायम ह�ने दे�ख�छ । सोही अनुसार खच� िहसाव समायोजन गरी
��तुत ग�रएको छ ।

· पा�लकाले पेश गरेकोम.ले.प.फा.नं.२७२ मा यस वष�को वषा��तको बाँक� �.२०२६०९८६१.०८ र बैक बाँक� �.२०३१२२२५०.०८ दे�खएकोमा �े�ता भ�दा बैक
�.५१२४८९ ले बिढ दे�खएको छ । तसथ� उ� रकम साँटबाँक� चेक रहेको िववरण पा�लकाबाट पेश भएकोले सोही अनुसार बैक बाँक� समायोन ह�नुपद�छ ।

�यसैले तोके बमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु�पद�छ ।

६ �ज�सी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व ऐन २०७६ को दफा २६ को उपदफा ४ मा काया�लय �मुखले �ा� �ज�सी सामानह�को मु�य खुलाई अिभलेख रा�नुपन� र
तोक�एको समय िभ� �ज�सीको िववरण महालेखा िनय��क काया�लयलाई पेश गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयको िविभ� िनकायबाट ह�ता�तरण भएका �ज�सी सामानह�को
मु�य खुलाई अिभले�खकरण गरी सोको िववरण तथा �ितवेदन तालुक िनकायमा पठाएको दे�खएन् । अत ऐनको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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७ साव�जिनक स�प�� 

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�लकाले आ�नो
�े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था 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 ।

८ ठे�का अिभलेख 

साव�जिनक िनकायले ठे�का ब�दोब�त ग�र िनमा�ण गरेको काय�ह�को िववरण �प� दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता महालेखापरी�कको काया�लयले तोकेको ढाँचामा
तयार सुरि�त रा�नुपन� कानुनी �यव�था रहेको छ । यस काया�लयले यस वष� तथा गत िवगत वष�ह�मा ठे�का �यव�थापन गरेकोमा �वीकृत म.ले.प.फा.नं. ५०७
अनुसारको ढाँचामा ठे�का अिभलेख राखेको पाईएन । जसबाट एक भ�दा बढी रिनङ िबल भु�ानी तथा बह�वष�य योजनाको एक�कृत भु�ानी अिभलेख �ा� ह�न सकेन ।
तसथ� तोिकएको ढाँचामा ठे�का अिभलेख रा�ने �यव�थाको काया��वयन ह�नुपद�छ ।

९ ख�रद योजना तथा गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोक�एको �समाको भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोक�ए बमो�जम ख�रद गु�योजना तथा ख�रद
योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� वािष�क ख�रद योजना तथा ख�रद गू�योजना तयार गरेको नदे�खएकोले पा�लकाले वष� भरी के कित प�रमाणमा ख�रद
काय� गन� तथा कुन ख�रद िव�ध अपानाउने लगायतका मह�वपूण� प�ह� सिहतको योजना नह�दाँ काया�लयले आव�यकता बमो�जम ख�रद गद� गएकोले साव�जिनक ख�रद
ऐन तथा िनयमावली अनुसार �समा ना�न गई ख�रद �कृयामा सबैलाई समान सहभागी ह�ने अवसर सुिन��चत भएको नदे�खएकोले काया�लयले ख�रद �यव�थापनमा िवशेष
�यान िदनुपद�छ ।

१० मौजुदा सुची 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६ क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा ४, दफा ४१ को उपदफा १ को ख�ड क र दफा ४६ बमो�जम
ग�रने ख�रदको लािग ख�रदको �कृित अनुसार आपुत�कता�, िनमा�ण �यवसािय, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायको दफा १० को उपदफा २ बमो�जम
यो�यताको आधारमा छु�ाछु�ै सुची तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले उपरो� अनुसार मौजुदा सुची तयार गरेको दे�खएन् । जसबाट यो�ता नपुगेको तथा
�मता नभएकोबाट गुण�त�रय सेवा �वाह नह�न स�ने अव�था दे�खएकोले पा�लकाले तोक�ए अनुसार मौजुदा सूची तयार गरी ख�रद गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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११ नगद िवतरण 

कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को बुदा नं २१ मा �थानीय तहले �िमकको �याला
स�ब��धत रोजगार उपभो�ा सिमितको िनवेदन र हा�जरी िववरण तथा �ािव�धक �ितवेदनको आधारमा स�ब��धत वडा अ�य�को �सफा�रस बमो�जम �िमकको ब�क
खातामा भु�ानी गनु� पन� उ�ेख छ । तर देहायअनुसार योजनामा �िमकलाई �याला भनी रोजगार संयोजकलाई �ी गंगासागर पौ�ाललाई पे�क� िदई नगद िवतरण गरेको
पाईयो । जसबाट काय�िव�धको �यव�था पालना भएको दे�खएन। अतः काय�िव�धको �यव�था पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

भौ नं िववरण रकम

८४ २ योजनको रकम वापत रोजगार संयोजकले पे�क� �लई नगद िवतरण गरेको रकम ३४३९४९

८५ ३ योजनको रकम वापत रोजगार संयोजकले पे�क� �लई नगद िवतरण गरेको रकम १०९८३७५

१०६ ८ योजनको रकम वापत रोजगार संयोजकले पे�क� �लई नगद िवतरण गरेको रकम ३७१३०१२

ज�मा ५१५५३३६

१२ आ�त�रक िनय��ण 

�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 ।
• 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 गाउँपा�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 ।
• �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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• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको काय��मगत तथा एक�कृत �गित तयार गरेको
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 गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� 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 सिहतको लागत अनुमान तयार 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 ।
• 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 ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा भु�ानीको जानकारी मा� िदएको तथा इ टी िड एस नगरेको पाइयो।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर सिहतको ते�रज बनाई काया�लय �मुख तथा िनजले तोकेको
कम�चारीबाट �माणीत गरेको पाईएन ।
• 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 एक�कृत दीघ�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, 2049 वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• पा�लककाको �वा��य तफ� का कमा�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत भएको दे�खएन । 
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तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१३ धरौटी 
अथ� म��ालयको च.नं.३६९ िमित २०६९।६।१७ तथा आ�त�रक राज�व िवभागको च.नं.१२ िमित २०६९।६।१० को प�अनुसार ठे�का तथा करारमाफ� त िनमा�ण तथा
मालसामानको आपुत�को अ��तम भु�ानी वा धरौटी िफता� गनु� पूव� �यसरी भू�ानी भएको रकम र मू�य अिभवृि� कर स�ब��धत ठेकेदार तथा आपूित�कता�ले कर
िववरणमा समायोजन गरे नगरेको स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट एिकन गरे प�चात् मा� भू�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले गोभौ ३६ िमित २०७७।१२।
२० बाट मािम�� िनमा�ण सेवालाई मू�य अिभवृि� कर बाहेक �.९०५५९००० को ५ �ितशतले ह�ने धरौटी कि� गरेको रकम �.४५२७९२ िफता� गरेको छ । तर �े�तामा
संल� मू�य अभीवृ�ी कर समायोजन गरेको आ�त�रक राज�व काया�लय धु�लखेलको च. नं. ८२३३ िमित २०७७।१२।२० को प� अनुसार उ� िनमा�ण �यवसाियले
�.३५५५५२३९ को मू�य अिभवृि� कर समायोजन गरेको दे�खयो । जसअनुसार िनमा�ण �यवसियालाई �.१७७७६२ मा� धरौटी िफता� गन� सिकनेमा पा�लकाले क�ी
गरेको �.४५२७९५ िफता� गरेकोले िनमा�ण �यवसाियले पा�लका बाट भु�ानी �लएको मू�य अिभबृि� रकम स�ब��धत आ�त�रक काया�लय कर समायोजन गरेको �माण
पेश ह�नुपन� �

२७५,०३३

१४ औष�ध ख�रद 

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 । पा�लकाले यस वष� कोिभड १९ को रोकथाम तथा �यव�थपन काय� अ�तरगत
�.१९७१००० को औष�ध तथा उपरकण औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका औष�धह�को मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन गरेको तथा आ�धक�रक
िव�ेतालाई सरहको छुट सुिवधा उपल�ध गराएको समेत भएको दे�खएन । साथै ख�रद ग�रएको  औष�धको �ज�सी तथा खच� लेखांकन एकमु� गन� गरेको छ ।
आईटमवाईज आ�दानी तथा खच� लेखांकन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१५ भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले भौचर ५ िमित
२०७७।०५।२५ मा आचाय� ट� ेड �लंकबाट ३४० थान पोलार, ३० थान पलाि�क टनेल, २०० ब�स वाईवाई चाउँचाउ, ३ काटु�न �यानीटर �याड र २५० थान टच� लाईट
गरी � ७०६६३४ को सामान ख�रद गरी भु�ानी िदएको दे�खएयो । तर उ� सामान बाढी पीडीतलाई िवतरण गरेको भरपाई �े�तामा संल� रहेको दे�खएन् । तसथ� उ�
सामा�ी िवतरण गरेको भरपाई पेश ह�नुपन� दे�खएको �

७०६,६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१६ �गित �ि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 ।

१७ कोिभड-१९ 

काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यस यस वष� पा�लकाले कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �कोप �यव�थापनमा काय�को लािग देहाय अनुसार रकम �ा�ी र खच� स�ब�धी
िबबरण �ा� भएको छ ।

आ�दानीको �ोत आय रकम खच� िशष�क खच� रकम

�देश सरकारबाट �ा� १०००००० राहात िवतरण ४२२०००

पा�लकाबाट िविनयो�जत १५२००००० �वा�र��ट तथा हो��ड� से�टर िनमा�ण ९४५०००

�दे कोिभडकोषबाट �ा� ५००००० कोिभड ह��पटल �यव�थापन ६६१०००

अ�य आ�दानी ५७४००० जनश�� प�रचालन १९८३०००

औष�ध तथा उपकरण ख�रद १९७१०००

पूवा�धार िनमा�ण ४३२०००

अ�य खच� १०७५०००

बाँक� ९७९१०००

ज�मा १७२७१००० १७२७१०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ बढी िनकासा 
िव�ालय िश�कको तलब िव�ालयबाट माग भएको माग फारम परी�ण गरी �जू भए अनुसारको रकम िनकासा िदनुपद�छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट परेको
म�ये िहमालय प�चक�या आिवलाई �थम चौमा�सकमा िशवनारायण यादवको नाममा � १५९२८३ िनकासा भएको छ । िश�ा िवकास तथा सम�वय एकाई राजिवराजको
िमित २०७७।०४।६ को िनण�यले िनजको स�वा भगवती रा�� ीय �ािव स�रीमा भएकोमा िनजको रमानामा २०७७ आषाढ २५ स�मको तलब भ�ा भु�ानी भएको उ�ेख
छ । तर पा�लकाले दो�ो चौमा�सक िनकासा िददाँ उ� िव�ालयको मागफारम तथा पा�लकाले तयार गरेको मागफागमका आधारमा कुल � १८९१९९ मा �थम
चौमा�सकमा िशवनारायण यादवको नाममा िनकासा भएको रकम � १५९२८३ घटाई � २९९१६ मा� िनकासा िदनुपन�मा � ५६२७२ िनकासा िदएको दे�खयो ।
जसअनुसार िश�कको रमाना प�मा उ�ेख भएकोभ�दा पछीको िमित स�मको � २६३५६ बढी िनकासा भएको दे�खयो । रमानामा उ�ेख भ�दा पिछको अव�ध स�म
िनकसा भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �

२६,३५६

१९ िवल तथा अनुगमन �ितवेदन 

कोिभड १९ बाट कारण िव�ालयमा िव�ा�थ�ह� भौतीक �पमा उप��थित भई पठनपाठन गन� गराउने काय�को ह�न नसकेको कारण िनयमित पठनपाठन काय�लाई �भािवत
ह�न नदीन नेपाल सरकारको िनण�य अनुसार मानव संशाधन िवकास तथा िश�ा िवकास के�� सानोठीिम भ�पुरले क�ा ४ दे�ख १० स�म �ित िमहना �ित िव�ा�थ� �
१२५ का दरले खच� गन� सिकने गरी पा�लकालाई बजेट उपल�ध गराएको छ । जसअनुसार यस पा�लकाले गोभौ १०७ िमित २०७८।०३।२२ मा �सयूजी वापत २६
िव�ालयलाई �ित मिहना �ित िव�ा�थ� � १२५ �ित ३ मिहनाको � १३५७६५० िनकासा िदएको छ । साथै सोही भौचरबाट �ित िव�ालय � १२००० का दरले
ई�टरनेट सेवा िव�तार वापत २४ िव�ालयलाई � २८०००० िनकासा िदएको छ । तर िव�ालयले �सयजुी वापतको रकम सोही काय�मा खच� गरेको दे�खने �माण तथा
िव�ालयले ई�टरनेट सेवा जडान गरेको दे�खने खच�को िवल भरपाई तथा पा�लबाट भएको अनुगमन �े�तामा संलगन भएको दे�खएन् । जसबाट पा�लकाबाट िनकासा
भएको रकम सोही अनु�प खच� भए नभएको यिकन गन� सिकने अव�था रहेन । तसथ� पा�लकाले ई�टरनेट सेवा िव�तार तथा �सयूजी वापतको रकम उ�े�य अनु�प
िव�ालयबाट खच� भएको अनुगमन गरेको �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको �

१,३५७,६५०

�म भौचर
न�बर
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िमित
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२० बढी िनकासा 
पा�लकाले शी�कको स�वा, बढुवा, अवकाश तथा रा�जनामा अिभलेख अ�याव�धक गनु�पद�छ । पा�लकाले सोही अिभलेखको आधारमा मा� िश�क तलभ�ा िनकासा
िदनुपद�छ । तर पा�लकाबाट लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार देहायको िव�ालयमा काय�रत िश�क �ज�ा�तर स�वा भई गएको अव�थामा समेत िव�ालयमा
िनजकै नाममा तलब भ�ा िनकासा िदएको दे�खयो । िव�ालयले स�वा भई जाने िश�कको रमानामा तलब भ�ा भु�ानी भएको अ�तीम िमित तोकेको अव�थामा सो भ�दा
पछीको तलब भ�ा पा�लकाबाट ले�न निम�नेमा देहायअनुसार खच� लेखेको रकम दोहोरो नपरेको �माण पेश ह�नुपद�छ अ�यथा उ� रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �

भौ
नं

िववरण रकम

४५ महादेव आिव मािम��को िश�क �ी नरेशी राय यादव �ज�ा�तर स�वा भई �ाथािमक िव�ालय पसा� गएको रमानामा िनजको तलब भ�ा २०७७
आषाढ मसा�त स�म भु�ानी भएको उ�ेख छ । तर �थम चौमा�सकको छुट भनी दो�ो चौमा�सकमा िनजको नाममा � १५८०८३.८० िनकासा
भएको दे�ख�छ । तसथ� िनज िमित २०७७।०६।०५ मा रमाना भई गएको र िनजको रमानामा २०७७ आषाढ मसा�त स�मको तलब भ�ा भु�ानी
भएको भनी उ�ेख भएकोमा समेत �थम चौमा�सकको छुट भनी िनकासा िदएको रकम �

१५८०८४

१४ नारायण आिवको िश�क �ी पृतलाला यादव िमित २०७७।०५।०८ मा �सराहा �थित आधारभुत िव�ालयमा स�वा भई गएकोमा िनजको नाममा
�थम चौमा�सकमा � १५८८८३.८० तलब भ�ा िनकासा भएको छ । िनजको रमाना ह�दाँको बखत पा�लकाबाट तलब भ�ा िनकासा समेत
नभएको र लेखापरी�णको �ममा िनजको रमाना पेश नभएको ह�दाँ िनजको नाममा स�वा तथा रमाना भएको अव�ध प�चातको समेत तलब भ�ा
भु�ानी भएकोले दे�खएको �

१५८८८४

�मा ३१६९६८

३१६,९६८

�म भौचर
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२१ िबपद 

िवपद ्�यव�थापन 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�हर गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।
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 ।

२२ िवल भरपाई तथा अनुगमन 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट तयार पा�रएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७ मा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण काय��मबाट मा�यिमक
िव�ालयह�मा िश�ण �सकाइमा आ.इ.�स.टी �योग र िव�ान �योगशाला �थापनाका लािग एकमु� अनुदान रकम उपल�ध गराउने र सो रकमबाट तोिकएको
�पेिशिफकेशन अनुसारका िकताव तथा �याव साम�ी र िव�ान साम�ी काय�िव�ध अनुसार ख�रद गरे नगरेको अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार १२
िव�ालयलाई � ७८००००० अनुदान रकम उपल�ध गराई १० वटा िव�ालयले � ६५००००० को िवल भरपाई उपल�ध गराएका छन् । �यसैगरी देहाय अनुसार २
िव�ालयले लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन खच�को िवलभरपाई उपल�ध गराएको दे�खएन् । तसथ� अनुदान उपल�ध गराए वापत तोिकएबमो�जमको काम भएको दे�खने
खच�को िवल भरपाई सिहत पा�लकाबाट अनुगमन गरेको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �

�स.नं. िव�ालयको नाम वापत रकम कैिफयत

१ िभपु� मा�यािमक िव�ालय िव�ान �योगशाला ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

२ छया�ल� आिव निवन �िव�ध �वध�न ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

१,३५०,०००
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३ कोदारी मािव �सकाई सामा�ी ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

४ कोदारी मािव निवन �िव�ध �वध�न ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

५ मािम�� आिव पु�तकाल र िव�ान �योगशाला ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

६ तातोपानी आिव पु�तकाल र िव�ान �योगशाला ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

७ गु�े�वरी आिव निवन �िव�ध �वध�न ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

८ उ�च�डी मािव पु�तकालय ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

९ उ�च�डी मािव क��यटुर �याब ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

१० सेतीदेवी आिव �सकाई सामा�ी ६५०००० िवलभरपाई पेश भएकोमा अनुगमन ह�न बाँक�

११ थािपनारायण आिव निवन �िव�ध �वध�न ६५०००० िवलभरपाई पेश नभएको

१२ धने�व�र मा�यािमक िव�ालय आईसीटी �याब ६५०००० िवलभरपाई पेश नभएको

ज�मा ७८००००० म�ये १३००००० को िवल भरपाई पेश ह�न बाँक�

२३ िदवा खाजा 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।०७७ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१ अनुसार
िव�ालयको �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�का �ित िव�ाथ� दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजाका उपल�ध गराउने
�यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस वष� २९ िव�ालयमा िदवा खाजा वापतको रकम भनी िव�ालले उपल�ध गराएको त�यांकको आधारमा गोभौ ८७ बाट �.२४९६७३५
उपल�ध गराएको छ । िव�ालयले उपल�ध गराएको तथा माग गरेको त�यांक अनुसार नै खाजा िवतरण भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�नुपद�छ ।
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२४ पा�पु�तक 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।०७७ 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 । सो अनु�प ��येक �थानीय तहले ईिमस मा �िब� त�यांकलाइ स�ब��धत
िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गराइ स�यािपत िबबरण िश�ा अ�धकृतबाट �माणीत गरी सोका अधारमा आव�यक क�ागत तथा
िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यो वष� पा�लका िभ�का २९ िव�ालयमा पा� पु�तक
अनुदान वापत गौभौ ८७ बाट �.१०७८६९९ र गोभौ नं १०७ बाट �.४७२३८३ समेत कुल �.१५५५१०८२ िनकासा िदएको छ । िव�ालयले ईिमसमा �िव�ी गरेको
त�यांकका आधारमा िनकासा िदएको तोक�ए बमो�जम स�यापन गरेको तथा पाठ�पु�तक िवतरण स�ब�धमा पा�लबाट अनुगमन समेत गरेको दे�खएन । तसथ�
पाठ�पु�तक िवतरण स�ब�धमा पा�लकाबाट अनुगमन ह�नुपद�छ ।

२५ बरबुझारथ 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम १०३ को उपिनयम ४ मा बरबुझारथ गन� बाँिक �ज�सी मालसामान बराबरको रकम असूल
उपर ग�रने �यव�था छ । यस पा�लकाको त�का�लन �मुख �शासिकय अ�धकृत �ी मोहन �साद िनरौलाले � १४३७५०।०० मू�यको डेल �यापटप नबुझाई रमना
�लएको दे�खएकोले उ� रकम िनजबाट असूल गनु� पद�छ । �

१४३,७५०

२६ िव��य िबबरण

२६.१ �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. २२३२८२९१.४० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा � ७८०४०२४१।७९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो ।
जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ५५७११९५७०.३२ बढी �ज�मेवारी सरेको छ । आय र �ययको सिह र यथाथ� िहसाब रा�नु पद�छ ।

२६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना नभएको ।

२७ सुिबधा
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२७.१ ३९१।२०७८।३।३१ बागमती �देश अ�तग�त गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को दफा ३ अनुसार �थानीय
तहका पदा�धकारी र सद�यले आफू िनवा�िचत भई पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई पदभार �हण गरेको िदन दे�ख लागू ह�ने गरी तोिकए बमो�जम मा�सक सुिवधा उपल�ध
गराउने �यव�था छ । तर पा�लकाले पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनमा �ित बैठक � १०००।०० को दरले बैठक भ�ा भु�ानी �लनु पन�मा � १५००।०० को दरमा
भु�ानी �लएकोले बिढ भु�ानी भएको � स�ब��धत पदा�धकारीह�बाट असूल गनु� पद�छ ।

वडा न�बर पदा�धकारी खच� रकम १५ �ितशत कर कि� पिछको बिढ भु�ानी

१ वडा�य� समेत ९ जना १६८००० ४७६००

२ वडा�य� समेत ९ जना २७००० ७६५०

३ वडा�य� समेत १० जना १४४००० ४०८००

४ वडा�य� समेत ८ जना १३९५०० ३९५२५

५ वडा�य� समेत ९ जना १५३००० ४३३५०

ज�मा १७८९२५

१७८,९२५

२७.२ �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� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ७ लाख ८५ हजार खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२७.३ �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 धािम�क तथा सां�कृितक सहायता � १६०३००।०० र अ�य �यि� एवं संघ सं�थालाई � ५ लाख सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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२८ बजेट तथा काय��म

२८.१ क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको कम�चारी क�याण कोषमा �. ९
लाख रहेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै
कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गनु� उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२८.२ 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 �थानीय तहले यो बष� अ�य� कोषमा �. ६०
लाख ६२ हजार चालु काय��म तफ�  अव�डा रा�ख िविनयोजन गरेको छ । िबिनयो�जत रकम योजना तथा काय��ममा खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी
काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२८.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार सभाबाट �वीकृत भए अनुसार खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले शु� वजेट तथा काय��ममा समावेश योजनाह�मा ��वकृत वजेट
रकम काय�पा�लकाको िबिभ� िमितको िनण�यबाट अ�य� योजनामा रकमा�तर गरी िन�नानुसार � ५२ लाख ४५ हजार खच� गरेको िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश
भएको छ । सभाबाट ��वकृत तथा िविनयोजनक भएको अनुसार खच� गरी अ�य योजनामा खच� गन� परीपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ ।

२८.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको
��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� गठन भएको ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले आयको ��ेपण,

साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न
तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको
आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा सो बमो�जम
भएको दे�खएन ।
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२८.५ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको
िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन ।

२९ संगठन तथा �यव�थापन

२९.१ �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 बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित�
गनु� पन�मा गाँउसभाले दरब��द �ृजना गरी करारमा कम�चारी भना� गन� काय� अिनयिमत दे�ख�छ ।

२९.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
पा�लकाले िविभ� पदमा २१ जना कम�चारीह� करारमा राखी काय�पा�लकाको काया�लयतफ�  �. ६० लाख ३८ हजार 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 । सो िबपरीत पा�लकाले सहायक �तर चौथो दे�ख अ�धकृत �तर छैठौस�म करारमा िनय�ु� गरेको छ । �देश लोकसेवा आयोगमा
�र� दरब��दको माग पठाई यो�यता �णालीको आधारमा कम�चारी िनय�ु� ग�रनु पद�छ ।

२९.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना
छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था भएकोमा सो िबपरीत अ�धकांस योजनाह� ससाना र िदघ�का�लन ल�य नभएका छनौट र काया��वयन भएको पाईयो ।

३० आ�तरीक आय
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३०.१ आय ठे�काः पा�लकाले आईई �ितबेदन समेत तयार नगरी � ९३२२५०।०० को आ�त�रक आय ठे�का लगाएको छ । आ�त�रक राज�व िबभागले २०७६।४।१ दे�ख
लागु गरेको राज�व िशष�क बिग�करण अनुसार �थािनय तहले संकलन गन� मु�य अिभबृि�कर राज�व िशष�क ३३३१७ मा दा�खला गनु� पन�मा थोक तथा खु�ा िब�ेताले
दा�खला गन� िशष�क ३३३१३ मा दा�खला भएको छ । स�ब��धत राज�व िशष�कमा दा�खला भएको �माण पेश गनु� पद�छ ।�

१११,०१८

३०.२ पा�लकाको आ�थ�क ऐन वा स�ब��धत ऐन बमो�जम लगाएका कर (िवभा�य समेत्) सो कानूनमा तोिकए बमो�जम िनधा�रण गदा� करदाता अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन।

३०.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश
िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन�
लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लकाको र�सद िनय��ण खाता बमो�जम ६० ठे�ल
र�सद छपाई भएकोमा ५० ठेली िबतरण भएको तर २ ठेली मा� मौ�दात रहेको दे�ख�छ । िबतरण पिन नदे�खएको र मौ�दात पिन नदे�खएको ८ ठे�ल र�सदको स�ब�धमा
पा�लकाले छानिबन गरी संकलन भएको राज�वको �याज सिहत कानुन बमो�जम असूल गनु� पद�छ ।

३०.४ म�य भोटेकोशी जलिब�ुत आयोजनाले पा�लकासग २०७५।५।२२ बािष�क ७० लाख रोय��ट बुझाउने स�झौता गरेकोमा � ६८ लाख मा� बुझाएको दे�खयो । नपुग २
लाख असूल गनु� पद�छ । साथै पा�लकाको �े� िभ� अ�य धेरै हाईड� ोपावर क�पनीह� स�ालनमा रहेकोले सबै सग स�झौता गरी रोय��ट असूल गनु� पद�छ। �

२००,०००

३०.५ पा�लकाको असुल गनु� पन� राज�व ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक राखेको छैन ।

३१ �समे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौतामा
समेत काया�लयले तोके भ�दा फरक गुण�तरमा काय� गरेमा काया�लयबाट भु�ानी नह�ने उ�ेख छ । काया�लयले देहायका योजनामा ओ.िप.�स. �समे�टको �योग गन� गरी
लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िप.िप.�स. �समे�ट ख�रद गरी �योग गरेको मू..अ.कर िबजक समावेश गरेकामा
समेत काया�लयले लागत अनुमानकै दरमा भु�ानी गरेको छ । �ज�ा दररेट अनुसार ओ.िप.�स. �समे�टको दर �ित बोरा �.८४० (मू.अ.कर बाहेक) र िप.िप.�स. �समे�टको

९६,५०२
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दर �ित बोरा �.७०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातफ�  तोिकएको गुण�तर बमो�जमको काय� भएको छैन भने आक�तफ�  �ित बोरा �.१५८.२० (मू.अ.कर
समेत) का दरले बढी भु�ानी भएको छ । तोिकएको गुण�तरमा काय� नभएको अव�थामा यसले िनमा�ण काय�को िदगोपनामा असर गन� दे�ख�छ । नमुना छनौट ग�रएका
तप�सल बमो�जमको योजनामा तोिकए भ�दा फरक गुण�तरको िनमा�ण सामा�ीको �योग भएको अव�थामा समेत लागत अनुमान कै दरमा भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी
भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �.

भौ नं योजना तथा उपभो�ा स�लायस� पीपीसी �समे�ट वोरा दर बढी भु�ानी

५६ महादेव आिव मा उ�च�डी हाड�वेयर ६०२११६५९० ८५ १५८.२ १३४४७

५५ छयादी गो�दोचेत खा पा मा उ�च�डी हाड�वेयर ६०२११६५९० ३५ १५८.२ ५५३७

५४ �ा�ा गोरेटो बाटो िनमा�ण कैलाश हाड�वेयर ६०९७२८५४३ ५५ १५८.२ ८७०१

६६ ५ नं वडा काया�लय चेनगेट र�ल� मे�सशनरी वाल मा उ�च�डी हाड�वेयर ६०२११६५९० ५० १५८.२ ७९१०

८६ ग�� धारा से�ची गोरेटोबाटो िनमा�ण एस के ई�टर�ाईजेज ६०४१९५०६३ १३० १५८.२ २०५६६

९२ �ा�ा धोरे मोटर बाटो कैलाश हाड�वेयर ६०९७२८५४३ ८५ १५८.२ १३४४७

१०१ साव�जिनक शौचालय सुनखानी रावण क�ट��सन ६०३५१७०७७ ६० १५८.२ ९४९२

� १० भुजे छ�यवो छया�ुक चे�ता� गाबा रावण क�ट��सन ६०३५१७०७७ ११० १५८.२ १७४०२

ज�मा ६१० १५८.२ ९६५०२
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३२ अधुरो योजना 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीमा योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका
�मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत
उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िनमा�ण काय� शु�वात भई स�प� ह�न नसकेका अधुरा योजनाह�को अिभलेख राखेको छैन । अधुरा योजाह�को अिभलेख
�यव��थत गरी यथािश� काया��वयन गनु� पद�छ ।

३३ स�झौता भ�दा फरक काय� 
उपभो�ा सिमितले पा�लकासँग भएको स�झौता अनुसार काय� गन� तथा स�झौता भ�दा फरक काय� गरेको अव�थामा कारण सिहत पा�लकाको पूव� �वीकृत �लनुपद�छ ।
गो.भौ.२० िमित २०७७।०९।२८ बाट चाकु मािम�� मोटर बाटो �तरउ�ती काय�को लािग �.३२०००० पे�क� फछ�यौट सिहत �.९७०००० भु�ानी िदएको छ ।
भु�ानीको �े�तासँग संल� कागजात परी�ण गदा� पा�लकाले सडक सफा गन�मा �.९७७५९ सिहत १०२ घनिमड �टोन वालको काय� गन� ग�र �.१०८८१५१ को लागत
अनुमान तयार गरेकोमा �.९७००० र बाँक� रकम उपभो�ाले बेहोन� ग�र उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । तर उ� कारय�को काय� स�प� �ितवेदन अनुसार
उपभो�ा सिमितले �टोन वाल लगाउने संट�चरल काय� ४० घनिमटर र सडक सफा गन� काय� �.४७६८७ को गरेको र लागत अनुमानमा समावेश नभएको सडक ख�े
काय� �.७०००८८ समेत कुल � १०८८१५१ को काय� गरी स�झौता अनुसारको � ९७०००० भु�ानी �लएको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितले पा�लकासँग गरेको
स�झौता अनुसार सडक नाली िनमा�ण तथा �टचरलतफ� को वाल लगाउने काय� नगरी सहज �पमा गन� सिकने सडक ख�े काय� गरेकोमा पा�लकाको पूव� �वीकृत �लएको
दे�खएन् । साथै लागत अनुमानमा तोक�उ भ�दा फरक काय� गरेको अव�थामा सो गनु�को �ािव�धक कारण सिहत पा�लकाबा६ लागत अनुमान संशोधन भएको �माण समेत
लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन । साथै लागत अनुमानमा तोक�ए भ�दा फरक काय� गनु�को �िव�धक कारण सिहत संशोधन गरेको नदे�खएकोले लागत अनुमानमा
समावेश नभएको काय�को पा�लकाबाट भु�ानी िदन िम�ने दे�खएन । तसथ� लागत अनुमानभ�दा फरक काय� गनु�को �ािव�धक कारण सिहतको पु�ाई पेश ह�नुपन� अ�यथा
लागत अनुमानमा समावेश नभएको काय� ग�र भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएको रकम असूल ह�नुपन� �.

७००,०८८
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३४ अधुरो िनमा�ण 

उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� उ� योजना एक आ�थ�क वष� िभ� स�प� ह�ने गरी गनु�पद�छ । पा�लकाले यस वष� िनमा�ण गन� गरी लागत
अनुमान बनाएको देहायको योजनामा िनमा�ण काय� अधसरशव ह�ने गरी लागत अनुमान तयार गरेको तथा लागत अनुमान अनुसारको काय� उपभो�ा सिमितबाट भएको
अव�थामा काय�स�प� तयार गक� दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट परेका म�ये देहायका भवन िनमा�ण योजनामा उपभो�ा सिमितबाट िप�र तथा ढलानको
मा� काय� गन� गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा उपभो�ा र उपभो�ा सिमित बीच देहायअनुसार काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा लागत अनुमानमा तोक�ए अनुसार काय�
भएकोमा काय� स�प� िदएको छ । �े�तामा संल� लागत अनुमान तथा काय�स�प� परी�ण गदा� भवन िनमा�ण काय�मा जग, िप�र तथा ��याब ढलानको मा� काय� गन� गरी
लागत अनुमान तयार गरी अधुरो काय� गरेको दे�ख�छ । साथै िनमा�ण काय� अधुरो रहेको कारण उ� भवन संरचनाह� �योगमा आउने अव�था समेत नरहेको । साथै
आ.व.२०७८।७९ मा समेत उ� योजनामा बजेट िविनयोजन भएको िववरण समेत �ा� नभएकोले सालबसाली �पमा अधुरो िनमा�ण ह�ने गरी बजेट िविनयोजन गरेकोले
पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत ह�नुका साथै िनिम�त संरचाना उपयोग िविहन ह�ने र लागतमा समेत वृि� ह�द ैजाने ��थित रह�छ। यस सुधार ह�नुपद�छ ।

भौ नं योजना काय� काय�स�प� भु�ानी रकम

२१ गोरखनाथ साव�जिनक गु�बा िनमा�ण लागत अनुमान अनुसार १३ वटा िप�रको मा� काय� गरेको २७०५१४ २४२५००

५१ यजेु छ�वो छया�ोङ चे�ता� िनमा�ण लागत अनुमान अनुसार १४ वटा िप�र र ��याब ढालनको काय� गरेको ८६६१७३ ८०००००

४२ पोखरी घर िनमा�ण लागत अनुमान अनुसार िप�र र ��याब ढालनको काय� गरेको ६६३३९९ ५७९४२५

५७ पलरी पेमा थो��ल� गु�बा ��याब ढलान तथा िवम र वाल को काय� ४७३१२० ४७००००

८८ गोरखनाथ साव�जिनक गु�बा ��यब ढलान तथा टाई िवमको काय� मा� ७२६३४२ ४८५०००

९९ डााडाटोल तामा गु�बा िनमा�ण िवम ��याब कोलुमको मा� काय� गरेको ७८०९७४ ६७९०००

३५ ख�रद �यव�थापन
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३५.१ काङलाङ सामुदाियक �वा��य �वा��य ईकाई भवन िनमा�णको लािग िब एन िट िनमा�ण सेवा (६०६८२१३२४)सँग � ९७ लाख ५६ हजारमा ४० िदन िभ� काय� स�प�
गन� गरी २०७७।२।२० मा स�झौता भएको दे�खयो । उ� िनमा�ण �यवसायीले स�झौता बमो�जमको अव�ध िभ� िनमा�ण काय� स�प� नगरेको जनाई २०७७।९।१० स�म
१६० िदन �याद थप गरेको दे�ख�छ । शू� स�झौताको ४०० �ितशत �याद थप गन� काय� कानुन स�मत दे�खएन । स�झौताको बखत वक�  सेडुअल माग गरी सो को
�भावकारी अनुगमन प�चात मा� �याद थप गनु� पद�छ।

३५.२ अधुरा आयोजना – आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने
समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि�
उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िनमा�ण काय� शु�वात भई स�प� ह�न नसकेका अधुरा योजनाह�को अिभलेख राखेको छैन ।
अधुरा योजाह�को अिभलेख �यव��थत गरी यथािश� काया��वयन गनु� पद�छ ।

३५.३ ३२१।२०७८।३।२१ काङलाङ �संचाई योजनाको लािग ख�रद भएको � ४४६३४०।०० को ९०० िमटर ११० एम एम िप  एन ६ एच िड पी पाईप ख�रद भएको छ । उ�
पाईप स�ब��धत योजनामा खच� भएको नापी िकताब र िनमा�ण काय�को त��बर सिहतको अिभलेख पेश गनु� पद�छ ।�

४४६,३४०

३५.४

३५.५ 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� गु� �र�पोछे
मुित� िनमा�ण, दगुुनागडी बु� मुित� िनमा�ण, तातोपानी धारा िशबमुत� िनमा�ण , गु� प�म संभव पाक�  िनमा�णऽ भैरवकु�ड पाक�  िनमा�ण लगायतको योजनाह�को िडपीआर
िनमा�ण काय� परामश�दाताबाट गराई � १९ लाख ३० हजार २३० खच� गरको छ ।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 ।पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको
छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन । फ�ड बोड�
लगायतका िनकायह�बाट काया��वयन ह�ने योजनाह�को सोिह िनकायले िडपीआर गन� ह� ँदा पा�लका समेतबाट गदा� दोहोरो पन� तफ�  �यान िदएको छैन । डी.पी.आर.तयार
गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।
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३५.६ क) बोलप� �ित�पधा�ः पा�लकाले बोलप� गरेका िन�न ठे�काह�मा �ित�पधा� �यनु भएको दे�ख�छ । अ�धकतम �ित�पधा� ह�ने गरी खरीद �यव�थापन गनु� पद�छ ।

कामको िबबरण िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान स�झौता घिट �ितशत

�झपु� खानेपानी योजना महादेव भोटेकोशी क��ट��सन ३३९३८१४ ३३७०९६१ ०.६७

चौिक डाडा शेपा� गु�बा पय�टिकय पदमाऊ� �जहा स�लायस�
६०९६३६०८४

४९९९९५९ ४९६७९२० ०.६४

दशिकलो बो�चेन सडक गु� भैरबनाथ िनमा�ण सेवा ६०८७३१३४६ ५०००००० ४९७७०६९ ०.४६

३५.७ ८।२०७७।५।२५ गु� भैरव िनमा�ण सेवाबाट � ११३६०५२।०० मा ३८१ थान तारजाली ख�रद भएको छ । उ� तारजा�लह� खच� भएको योजनागत नापी िकताब तथा
��वकृत काय��म बमो�जम खच� भएको �माण पेश गनु� पद�छ ।

१,१३६,०५२

३६ लागत अनुमान 

�ोिभजनल समः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १० को उपिनयम २ मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� नेपाल सरकार म��ीपरीषदबाट
��वकृत नम�स बमो�जम तयार गनु� पन� �यव�था छ । सोिह िनयमको उपिनयम ४ मा लागत अनुमान तयार गन� �सल�सलामा �समे�ट , ड��ड, इँटा, पाईप, �यािनटरी सामान,

�ज आई वायर लगायतका िनमा�ण साम�ीको दरभाउ िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ��वकृत
नम�स बेगर ताङ�सङ �यो�लङ गु�बा िनमा�ण काय�को कुल लागत अनुमान � १६ लाख ३१ हजार म�ये आट� अफ �ला�टर अफ बुि��को ११ आईटमको � ७ लाख ९७
हजार तथा �ल��त म��दर , पाउ गु�बा �यानडाडा बु� पाक�  िनमा�णको कुल लागत अनुमान � २७ लाख १० हजार म�ये स��सङ िम��ड�डा, उजुङ िदन जङ सेट , ब�
गु�म�� लगायत १३ आईटमको � ३ लाख ९५ हजार ��वकृत नम�स बेगर लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमान बराबरकै रकम उपभो�ा सिमतीलाई भु�ानी भएको
छ ।
िव�तृत ड� इङ िडजाइन र नम�सको आधारमा लागत अनुमान तयार नगरेकोले उ� खच�को यथाथ�ता यिकन गन� आधार दे�खएन ।

१,१९२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 43

३७ सामा�जक सूर�ा भ�ा 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३(१)मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाकोचौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन
अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभागतथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� उ�ेख छ । उपिनयम१ बमो�जम चौमा�सक
�ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गतेिभ� दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क �ितवेदन अक� आ�थ�क
बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पद�छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा १५६५ जनालाई � १४९९३१६४, दो�ो
चौमा�सकमा १६१५ जनालाई १५३०८४३३ र ते�ो चौमा�सकमा १७९४ जनालाई � १६९५६०४५ िवतरण गरेको दे�ख�छ । �थम चौमा�सक र दो�ो चौमा�सकमा
बैक खाता नखोली रकम िवतरण गन� छुट भएको लाभ�ाहीले ते�ो चौमा�सकस�म ब�क खाता खोलेको कारण रकम �मश बृि� भएको पा�लकाको भनाई रहेको छ । तसथ�
पा�लकाले तोक�ए बमो�जक खता खो�न लगाई तोक�ए बमो�जम रकम िवतरण गन� तथा �ितवेदन गन�तफ�  �यानिदनुपन� दे�ख�छ।

३८ केवाईसी अपडेट नभएको 
सामा�जक सूर�ा संचालन काय�िव�ध २०७७ अनुसार सामा�जक सूर�ा बचत खाता संचानल गन� तथा िव�ीय सं�थाले यस �कारका िववरण खाताह� म�ये िन�कृय
खाताको िववरण ��येक �वण र माघ मिहनािभ� के��ीय पं�जकरण िवभागलाई िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले सामा�जक सूर�ा िवतरणका नेपाल बैगलादेश ब�क
�लिमटेडसँग स�झौता गरेकोमा २०२०।०९।२१ मा पा�लकाबाट डमी एकाउ�ट खो�लएको बाटुक� सेपा�को (ना � नं ४१७/ खाता नं ०९२००७४७२Z) मा लेखापरी�ण
अव�ध २०२२।०२।१० स�म पिन kyc अपडे गरी िनजकको डमी एकाउ�टमा ज�मा भएको �.६०००० रकम रहेको िववरण �ा� भएको छ । तसथ� बैकबाट िन�कृय तथा
KYC अपडेन खातामा रहेको मौ�दात ियकन गरी िफता� ग�र संघीय संिचतकोष दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �..

६०,०००
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३९ नाग�रकता नं उ�ेख नभएको 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, 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 यस वष� दे�ख बैकबाट भ�ा िवतरण गरेकोमा लगत क�ा तथा लाभ�ाही थप भएको
िववरण �ा� ह�न सकेन । �े�ता परी�ण गदा� ब�कमा रकम िनकासा भएको म�ये �थम चौमा�सकमा ३० जना, दो�ो चौमा�सकमा २१ जना र ते�ो चौमा�सकमा ३३ जना
लाभ�ाहीको ब�क पठाएको िववरणमा नाग�रकता नं उ�ेख भएको पाईएन । उपरो� म�ये १८ जना लाभ�ाहीको ब�कबाट गरेको �रभस� िफडमा नाग�रकता नं उ�ेख
भएकोमा १५ जनाको नाग�रकता नं उ�ेख वेगर रकम खातमा ज�मा भएको पाईयो । �यसैगरी लाभ�ाही लगतसँग स�ब��धत �यि�गत सुचना फाईल समेत तयार भएको
दे�खएन् । तसथ� पा�लकाले यस स�ब�धमा अनुगमन गरी ब�कमा रकम िनकासा भए अनुसार स�ब��धतले भ�ा बुझेको यिकन गरी लाभ�ाही अिभलेख अ�यािवधक तथा
सुचना फाईल �यव��थत गनु�पद�छ ।

४० िव�ालय िश�क अिभलेख 

िश�ा िनयमाबली, २०५९ को परी�छेद ३ िनयम १६ अनुसार िश�ा सेवा आयोगबाट िनय�ु� बा बढुबाको लागी �सफारीस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�, सामुदाियक
तथा सरकारी िब�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरी तथा अ�य िबबरण अिभलेख अ�ाब�धक ग�र रा�नुपन� �यब�था रहेको छ । काया�लयले िनयमाबलीमा �यव�था
भएबमो�जमको िश�कको िव�ालयगत दरब�दी अिभलेख, काजमा आएका, काजमा गएका, स�वा भई आएका तथा गएका, सेवािनबृत भएका, िबदामा रहेका, नयाँ िनय�ु
भएका िश�क स�ब�धी िबबरण आदीको अिभलेख राखेको पाईएन । �य�तै िव�ालयगत िश�कको नामनामे�स सिहतको अिभलेल अ�याव�धक नगरेको, �थानीय तह
िभ�का साव�जिनक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर कायम गन� अनुगमन गरी �ितवेदन तयार नगरेको कारण दोहोरो िनकासा ह�न स�ने, दरब�दी भ�दा बढी िश�कह�को
तलब िव�ालयमा िनकाशा ह�न स�ने दे�ख�छ । तसथ� िनयमाबलीको प�रपालना ग�र िश�क स�ब�धी अिभलेखको उिचत �यब�थापनमा �यान जानुपन� दे�ख�छ ।
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४१ पा�लका अनुदान 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका तथा िव�ालयले िन�ज�ोतमा राखेको िश�कलाई संघ तथा �देश सरकारको अनुदान तथा राज�व
बाँडफाँड रकमबाट बेहोन� गरी �.६६५०६०४ लाख तलब भ�ा िनकासा गरेको पाईयो । पा�लकाको आ�त�रक �ोत �यनु रहेको तथा िव�ा�थ�क सं�या तथा िश�क
अनुपातको आधारमा िव�ालय मज� तथा एक�क�त नगरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� सशत� अनुदान बाहेको रकमबाट िश�क िनय�ु� गरेको उिचत दे�खएन् । तसथ�
पा�लकाले िश�ा ऐन तथा िनयमावली अनुसार िश�क तथा िव�ा�थ� अनुपात िमलाउने तथा िश�क दरव�दी िमलान गरी खच� घटाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४२ िनकसा �ज�र 

पा�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 िनकासा लेजर राखेको छैन पा�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 ।

४३ घटीको भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुन� �यव�था छ । पा�लकाले गोभौ ५६ िमित
२०७७।१२।२४ बाट िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण काय��म अ�तरगत अ�त काक�लाई काय��म संचालन वापत � ७३६९५६ खच� लेखांकन गरेकोमा �
५५१५५ को मा� िवल भरपाई संल� रहेको छ । जसअनुसार खच� भ�दा � १८५४० घटीको िवल संल� रहेको दे�ख�छ । तसथ� िबल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी भएको
रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �

१८,५४०
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४४ �यानीटरी �याड िवतरण 

�यानीटरी �याड िवतरण तथा �यय�थान काय�िव�ध २०७६ को बुदा नं ५ मा िव�ालयमा रहेका छा�ाको सं�याको यिकन गरी िव�ालय माग गरे अनुसार �यानीटरी �याड
उपलध गराउने तथा बुदा नं ६ मा िव�ालयले पा�लकाबाट �यानीटरी �याड ज�सी खातामा अिभलेख अ�याव�धक गरी छा�ाकव नामनामेसी खुनेगरी िवतरणको अिभलेख
अ�याव�धक गनु�पन� �यव�था छ । साथैसोही काय�व�धमा िव�ालयबाट िवतरण भएको �यानीटरी �याड िवतरणको अव�था लगायतका िवषयमा पा�लकाबाट अनुगमन
हनुपन� �यव�था छ । यस वष� पालकाले �.४८४०९२ को ६२०० पाकेट �यानीटरी �याड ख�रद दे��खछ । तर िव�ालयले काय�िव�धमा तोक�ए अनुसार छा�लाई िवतरण
गरेको नामनामेसी �सहतको अिभलेख तथा पालकाबाट भएको अनुगमन स�ब�धी �माण लेखापरीणको �ममा पेश ह�न सकेन । तसथ� पा�लकाको �ज��स शाखामा
िव�ालयका �ना�यापकलाई बुझाई खच� जनाए अनुसारको सेनटरी याड छा�ालाई िवतरण गरेको �माण तथा पा�लकाबाट भएको अनुगमनको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको
�

४८४,०९२
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४५ औष�ध ख�रद 

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 । पा�लकाले यस वष� संघीय सशत� अनुदान तफ�  गोभौ १० िमित २०७७।०६।१६ मा
जनि�य मेिड�सन स�लायस�बाट �.१९९९९५०, भौनं १२९ बाट िभमफेदी मेिड�सन स�लायस�बाट � ५६१६६० को १४ �कार र १२२ �या�डेला मेडी क�सन�बाट �
९९७१० को औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
क) ख�रद ग�रएको औष�धमा आ�धका�रक िव�ेतालाई िदने सुिवधा सरहको छुट सुिवधा �लएको न�लएको यिकन गन� सिकएन् ।
ख)�ाथिमक �वा��य सेवा पुनजा�गरण महाशाखाको काय��म िनद�िशका बमो�जम काया�लयले ख�रद गरेका औषधीमा �याच नं. तथा क�तीमा १८ मिहना �याद भएका
ह�नुपन� उ�ेख छ । साथै स�लायस�सँग िमित २०७७।०६।११ मा भएको स�झौतामा २ वष� अव�ध भएको औष�धमा� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । तर ख�रद गरेका
औष�धको िवल तथा �ज�सी दा�खलामा �याच नं, उ�पादन िमित र �याद समा� ह�ने िमित उ�ेख गरेको दे�खएन् ।
ग) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड भएको भनी िव�बाट मुचु�का उठाई �मािणत रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण
समावेश नभएको ।
घ) 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 । ङ)औष�धको
खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा 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 ।

४६ बढी िनकसा 
िव�ालय िश�कको तलब िव�ालयबाट माग भएको माग फारम परी�ण गरी �जू भए अनुसारको रकम िनकासा िदनुपद�छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट परेको
म�ये कोदारी मािवको दो�ो चौमा�सक िनकासा गदा� नई�� तामा�को नाममा � १२६०५ िनकासा भएको छ । िव�ालयको िमित २०७८।०८।०७ मा िदएको रमानामा
२०७७ काित�क मसा�तस�मको तलब भ�ा भु�ानी भएको उ�ेख छ । रमानामा उ�ेख भ�दा पिछको अव�ध स�म िनकसा भएको रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �
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४७ दोहोरो अनुदान 

पा�लकाले काय��म तजु�मा गदा� संघ तथा �देशसँग दोहोरो नह�ने गरी काय��म तजु�मा गरी बजेट �यव�था गनु�पद�छ । पा�लकाले संघीय सरकार सशत� अनुदान अ�तरगत
फलफूल दशक अ�तरगत �थानीय तहमा ओखर िव�वा रोपण काय�को लािग गोभौ ५३ िमित २०७७।१२।१५ बाट फुन�मा शेपा� र रिव�� पौडेललाई ५० �ितशत अनुदान
वापत जनही �५७७५०० का दरले � ११५५००० उपल�ध गराएको छ । िनजह�ले ५०० िव�वा ओखरको बोट रोपण सिहत जनही � ११२७०७० को काय� गरेको
�ािव�ध मु�यांकन समेत �े�तामा संल� रहेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन ।
क) फूिन�मा शेपा�ले स�झौता अनुसार � ११२७०७० को काय� गरी संघी सरकार सशत� अनुदान अ�तरगत ५० �ितशतले ह�ने � ५७७५०० अनुदान �लएको दे�ख�छ ।
तर पा�लकाले वािष�क बजेटतफ�  समावेश गरी संघीय सरकारबाट ५० �ितशत अनुदानमा पा�लकाले थप २५ �ितशत अनुदान िदने गरी पा�रत गरेअनुसार कृिष तफ�  गोभौ
४१ िमित २०७८।०३।२३ बाट सोही � ११२७०६९ को काय�स�प� �ितवेदन समावेश ग�र फुिन�मा शेपा�लाई � १४२४०९ उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले पटक पटक
एकै सं�था तथा कृषकलाई मा� अनुदान उपलबेध गराउनुको कारण �प� ह�न सकेन । तसथ� संघीय सरकारबाट �कािशत कृिष काय��म संचानल िनद�िशका अनुसार
दोहोरो अनुदान िदन निम�ने दे�खएको तथा एकै काय�को लािग पा�लका र संघीय सशत� अनुदानबाट अनुदान उपलबेध गराएको दोहोरो परेको रकम � १४२४०९ असूल
ह�नुपद�छ ।
ख) रिव�� पौडेलले स�झौता अनुसार � ११२७०७० को काय� गरी संघी सरकार सशत� अनुदान अ�तरगत ५० �ितशतले ह�ने � ५७७५०० अनुदान �लएको दे�ख�छ ।
तर पा�लकाले वािष�क बजेटतफ�  समावेश गरी संघीय सरकारबाट ५० �ितशत अनुदानमा पा�लकाले थप २५ �ितशत अनुदान िदने गरी पा�रत गरेअनुसार कृिष तफ�  गोभौ
४१ िमित २०७८।०३।२३ बाट सोही � ११२७०६९ को काय�स�प� �ितवेदन समावेश ग�र िनजलाई � २८७४०९ उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले पटक पटक एकै
सं�था तथा कृषकलाई मा� अनुदान उपलबेध गराउनुको कारण �प� ह�न सकेन । तसथ� सं३ीय सरकारबाट �कािशत कृिष काय��म संचानल िनद�िशका अनुसार दोहोरो
अनुदान िदन निम�ने दे�खएको तथा एकै काय�को लािग पा�लका र संघीय सशत� अनुदानबाट अनुदान उपलबेध गराएको दोहोरो परेको रकम � २८७४०९ असूल ह�नुपद�छ
।
तसथ� पा�लकाले बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� दोहोरो नपन� गरी कृषक अनुदान उपल�ध गराउने िवषयमा �यान िदन उपरो� अनुसारको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको
�

४२९,८१८
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४८ दोहोरो अनुदान 

पा�लकले वािष�क काय��म तजु�मा गदा� संघ तथा �देशसँग दोहोरो नह�ने गरी गनु�पद�छ । पा�लकाले संघीय सरकार सशत� अनुदान अ�तरगत ५० �ितशत लागत साझेदारीमा
�याल�दर ओखर रोपण काय��ममा लािग छनौटमा परेको कृषक म�ये फूिन�मा शेपा�ले � ११२७०७० को काय� गरी गोभौ ५३ िमित २०७७।१२।०५ बाट ५० �ितशतले
ह�ने अनुदान रकम � ५७७५०० भु�ानी �लएको दे�ख�छ । उ� भु�ानीको �े�तामा संल� �ािव�धक नापी िकताब अनुसार िनजले ५०० बोट ओखर रोपण काय� गरेको र
२१०० िमटर पाईपको काय� समेत गरेको दे�ख�छ । तर िनजले पाईप ख�रद गरेको िवल संलगन गरेको छैन । �यसैगरी कृिषतफ� को गोभौ ९ बाट िनजले २४०० िमटर पाईप
भरपाई गरी बुझी�लएको दे�ख�छ । जसअनुसार पा�लकाबाट भरपाई गरी बुझीएको पाईप �योग गरेको अवथामा पुनः सोही पाईपको �योग देखाई अनुदान �लएको दे�ख�छ ।
साथै िनजले पा�लकाबाट १०० वोट ओखरको िव�वा भरपाई गरी बुझी�लएको दे�खएकोले सो समेत दोहोरो नपरेको भ� सिकने अव�था रहेन । तसथ� उपरो� अनुसार
एकै काय�को लािग फरक फरक िशष�कबाट भु�ानी लीएको दोहोरो दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �

१४८,४००

४९ बढी ख�रद गरी मौ�दात राखेको 
पा�लकाले यस वष� देहाय अनुसार का�� मह� ७५ �ितशत अनुदानमा संचालन गन� गरी वािष�क काय��म �वीकृत गरेको छ । जसअनुसार िन�ननानुसार सामा�ीह� ख�रद
गरी पा�लका देहाय अनुसार आपुित�कता�लाई भु�ानी िदएकोछ । तर ख�रद ग�रएको देहायको प�रमाणका सामा�ीह� लेखापरी�ण अिव�ध २०७८।१०।२५ स�म पिन
िवतरण नगरी �टक राखेको देखाएको छ । जसअनुसार कृिष शाखाले ख�रद गरेको साम�ी िवतरण नगरी �टक रहने गरी ख�रद गरेको कारण पा�लकाको खच� मा� वृ�ी
भएको दे�ख�छ । तसथ� सामाि� �टक रहने गरी ख�रद गन�लाई �ज�मेवार बनाई उ� सामाि� िवतरण भएको भरपाई पेश ह�नुपद�छ ।

भौचर ख�रद गरेको सामा�ी ख�रद ग�रएको सं�या िवरतण सं�या बाक� सं�या एकाई दर रकम

६ ७५ % अनुदानमा ६*१२ को पलाि�क ख�रद ८० थान ६० २० ५००० १०००००

११ ७५ % अनुदानमा िम�लिटलर ख�रद १० थान ५ ५ ४८९९५ २४४९७५

१२ ७५ % अनुदानमा �पेयर ख�रद ४८ थान ० ४८

१२ ७५ % अनुदानमा �सकेचर ख�रद ७४ थान ४४ २०
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५० कृषकको अंश 

पा�लकाले काय��म संचालन गदा� तोक�ए गनु�पद�छ । पा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��मअनुसार ७५ �ितशत कृिष अनुदान अ�तरगत देहायअनुसार काय��मह�
संचालन गरेको छ । पा�लकाको कृिष शाखाबाट देहाय अनुसार � १४६३९५६ को सामा�ी ख�रद गरेकोमा २५ �ितशतले ह�ने रकम � ३६५९९० पा�लकाको संिचतकोष
दा�खला ह�नुपन�मा कृिष शाखाले नगद संकलन गरेको भनी � १७८५४० मा� संिचतकोष दा�खला गरेको दे�ख�छ । तर �े�तामा संल� देहाय अनुसार सामा�ी ख�रद
गरेको िवल अनुसार कृषको अंशको रकम � १८७४५० घटी दा�खला भएको दे�ख�छ । तसथ� देहाय अनुसार नपुग कृषकको अंश रकम वापतको रकम संिचतकोष
दा�खाला भएको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �

भौचर ख�रद गरेको सामा�ी िवल रकम पा�लकाको अंश कृषकको अंश

६ ७५ % अनुदानमा ६*१२ को पलाि�क ख�रद ४००००० ३००००० १०००००

९ ७५ % अनुदानमा �सचाई पाईप ख�रद ३७४००७ २८०५०५ ९३५०२

११ ७५ % अनुदानमा िम�लिटलर ख�रद ४८९९५० ३६७४६२ १२२४८८

१२ ७५ % अनुदानमा �सकेचर र �पेयर ख�रद १९९९९९ 149999 50000

ज�मा १४६३९५६ १०९७९६६ ३६५९९०

१८७,४५०

५१ सुिबधा

५१.१ िबिभ� ४ जना कम�चारीह�को पारी�िमक कर कि� गन� बाँक� � २२२५१।०० असूल गनु� पद�छ । २२,२५१
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५१.२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।�थानीय तहले यो बष� कम�चारीलाई भौचर न�बर ६३,३७५ र ३७६ बाट � २५ लाख ४२ हजार
६६७ �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ । काय� स�पादनको सूचकह� सिहतको काय�िब�ध नबनाई िबतरण गरेको �ो�साहन भ�ा िनयिमत
दे�खएन ।
िन�न कम�चारीह�ले काया�लयमा उप��थतनै नभएको अव�थामा समेत �ो�साहन भ�ा �ा� गरेको दे�खदा उ� रकम असूल गनु� पद�छ ।

पद, नाम हा�जर नभएको अव�ध �ो�साहन भ�ा

�ोत �य�� �ी नई�� तामाङ �ावण भा� र आ��वन २२६७३

अ�धकृत छैठौ �ी केशबराज ढंुगाना �ावण र भा� १०३२९

लेखापाल �ी सुजन िनरौला �ावण ५९२२

अिमन �ी सुमन शमा� �ावण ५५८८

कानुनी सहजकता� �ी स�झना काक� �ावण ५५५८

ई नवराज िगरी �ावण ७८६०

ज�मा ५७९६०

५७,९६०

५२ �शासिनक खच�
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५२.१ िबमा तथा निवकरण खच� (22214): यस मा िनमा�ण भइसकेका साव�जिनक स�प��, ज�तैः सडक, पुल, नहर, िव�ुत गृह, भवन तथा मेशीनरी उपकरण आिदको बीमा
खच�, सवारी साधनको बीमा तथा ते�ो प�कोदािय�व बीमा गदा� लागेको बीमा शु�कस�ब�धी खच� र सवारी साधन नवीकरण शु�क समावेश ग�र�छ । तर िनमा�ण अव�धको
बीमा खच� भने पँुजीगत खच�को स�ब��धत बजेटखच� शीष�कमा समावेश गनु�पद�छ । लेखापरी�ण गदा� िन�न िवषयह� दे�खएका छन :

साव�जिनक स�प��को सुर�ाथ� ��वकृत नीित अनुसार िबमा गन� नगरेको;

५२.२ पदा�धकारी इ�धन खच� भु�ानीमा तोिकएका कानूनी �कृया अवल�वन गरी ई�धनको प�रमाण वा ई�धन वापतको रकम तोिकए भ�दा बढी भए नभएको यिकन गन� ई�धन
कुपनवाईज लगबुक तयार नगरेको कारण पदा�धकारीले ई�धनको दोहोरो सुिवधा �ा� गन� गरी �योग गरे नगरेको िभडान गरी परी�ण गन� अिभलेख पेश भएन ।

५२.३ सवारी साधन मम�त (22213): यसमािनयिमत �पमा काया�लय �योगमा रहेका सवारी साधन मम�त स�भार गन� चािहनेसामान र �याला खच�ह� समावेश ग�र�छ । सवारी
साधनको लािग चािहने �याट� ीलगायतका सामानह� र �याला खच�ह� समेत यसमा समावेश गनु� पद�छ । तर सवारीसाधनको आय ुवृि� ह�ने गरी फे�रएको पाट�पूजा�को खच�
पँुजीगत खच�कोस�ब��धत खच� शीष�कमा नै समावेश गनु�पद�छ। लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�न छन:

आव�धक मम�त र �यवहा�रक मम�त खच� नखुलाएको;
सूिचकृत मम�त काता�बाट मम�त काय� नगराईएको (या�ा ज�तो अपवादमा आव�यक ��वकृित न�लईएको);
मलेप फाराम नं 414 र 415 अ�ाव�धक नराखेको;
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५२.४ ई�धन (काया�लय) (22212): यसमा काया�लय �योजनका लािग �योग ह�ने सवारी साधनको िनिम� चािहने इ�धन, लुि�के�टस आिदको खच� समावेश ग�र�छ । तर लगत
इि�मेटमा परेको िनमा�णसाम�ी ओसान� सवारी साधनमा �योग भएको इ�धन खच� स�ब��धत बजेट रकममानै समावेश गनु� पद�छ । लेखापरी�ण गदा� परी�ण ई�धन खच�को
स�ब�धमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छनः

सवारी साधनको लगबुक अ�ाव�धक नराखेको;
ई�धन खच� र सवारीको �योग (िकलोिमटर) िव�लेषण नगरेको;
सवारी साधन काय�लय �योजनकालागी मा� �योग भएको खु�ने लगबुक नभएको;
आव�धक लुि�के�टस् मोिबलको खच�को मापद�ड नभएको;
तोिकएको प�पबाट मा� ई�धन कुपन माफ� त ख�रद नभएको (िफ�ड या�ामा बाहेक);

िनय��णका लािग कुपनको �योगमा आ�तरीक िनय��ण �णाली �भावकारी नभएको;

५३ काय�लय स�ालन

५३.१ पु�तक तथा सामा�ी (22313): यसमा साव�जिनक िव�ालयले िनःशु�क �पमा िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गन� पु�तक, खेलकूद एवं शैि�क साम�ी तथा साव�जिनक
पु�तकालय �योजनको लािग खरीद ग�रएका पु�तकको खच� समावेश ग�र�छ। लेखापरी�ण गदा� दे�खएका िवषयह�:

पु�तक तथा सामा�ी खरीद गदा� साव�जिनक खरीद कानूनको पालना नभएको;
ख�रद योजना र आँकलन िव�ाथ� स��याको उपल�ध आँकडा र ��वकृत पा��म बमो�जम तयार नपा�रएको;
�ज�सी अिभलेख मलेप फाराम 401-406 अनुसार नरा�खएको;
भौितक प�र�ण म ले प फाराम 411 मा अिभलेख नभएको; र
िव�ालय र िव�ाथ�ह�लाई भएको िवतरणको अिभलेख नभएको ।
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५३.२ २७४।२०७८।३।१६ एन के ई�टरनेसनल (३००९०७९७५) बाट � ४७७९०२।०० को �ीपाल तथा �ला��टक ख�रद भएकोमा संल� ३ कोटेसनह� काया�लयमा दता�
भएको पाईएन । िनयमानुसार ख�रद ग�र �ा� साम�ीह� ��वकृत काय��म बमो�जम स�ब��धत लाभ�ािहलाई िबतरण गनु� पद�छ । �

४७७,९०२

५३.३ २३१।२०७८।१।२२ सवारी साधन ई�धन वापत � ४० हजार खच� लेखेकोमा सवारीको उदे�य खु�ने ग�र लगबुक पेश भएन । खच�लाई �मािणत गन� िब�वसिनय �माण
पेश गनु� पद�छ । �

४०,०००

५३.४ ३१९, ३२०। २०७८।३।२३ हेरा�ड िमिडया लाई � ७९७५०।०० तथा सयप�ी िमिडया �ा ली लाई स�कल कर िबजक बेगर � ३३९००।०० भु�ानी िदएकोले
स�कल कर िबजक पेश गनु� पद�छ । �

११३,६५०

५३.५ ११।२०७७।५।२९ स�टटेक ई�फो�सस �ा लीबाट (३०१२१२५५७) एिककृत संप�ीकर स�टवयर � ४९४९४०।०० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ । तर पा�लकाले
कुनैपनी करदाताबाट एिककृत स�प�ीकर असूल गरेको दे�खएन । पा�लका �े� िभ� रहेका होटेल तथा �रसोट� लगायत स�पुण� करदाताह�लाई करको दायरामा �याई
एिककृत स�प�ी कर असूल गनु� पद�छ । जुन �योजनको लािग खच� भएको हो सो काय�नै नभएकोले खच� रकम िनयिमत दे�खएन ।

४९४,९४०

५४ अनुगमन �मण
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५४.१ �मण खच� (22612): यसमा (क) एक काया�लयबाट अक� काया�लयमा स�वा भएको वा दरव�दी यथा�थानमा राखी काज स�वा भएको कम�चारी र िनजले िनयमानुसार
लैजान पाउने प�रवारको �मण खच� िनधा��रत दरमा सवारी खच� र पैदल िहंडे वापत पाउने �मण खच� (ज�तैः यातायात भाडा, हवाई उडान कर, �मणस�ब�धी बीमा खच� र
सरकारबाट �वीकृत �मणस�ब�धी फुटकर खच�ह�) (ख) स�वा भई जाने कम�चारी र िनजको प�रवारले िनयमानुसार पाउने �मण खच� र दिैनक भ�ा । (ग) सरकारी काम
वा काय��म काया��वयनको �सल�सलामा �वदेश वा िवदेशमा �मण गदा� िनयमानुसार पाइने �मण खच�, दिैनक भ�ा, वास�थान खच�, बीमा खच�, फुटकर तथा भैपरी आउने
खच�ह� पद�छन् । लेखापरी�ण गदा� दे�खएका िवषयह�:

�मणको म ले प फाराम 908 अिभलेख नगरेको;
�मणको �ितवेदनको अिभलेख म ले प फाराम909 मा नगरेको;

५४.२ अनुगमन, मु�या�न खच� (22611): यसमा अनुगमन तथा मू�या�न काय�, त�स�ब�धी �ितवेदन तथा िनरी�णको लािग ह�नेखच� र अनुगमनगन� पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�को दिैनक�मण भ�ता लगायतका खच�ह�समावेश ग�र�छ । लेखापरी�ण गदा� दे�खएका िवषयह�:

अनुगमन र मु�या�न काय� भएको पु�ी गन� कागजतह�को अिभलेख रा�खएको;
अनुगमन र मु�या�नका �ममा भएको �मणको समथ�न कागजात अिभलेख नरा�खएको;

५५ योजना िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकास लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत
िवषय �े�गतम�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । योजना बनाउँदा आ�थ�क िवकास तथा ग�रबी िनवारणमा ��य�
योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय बा�स�दाको सहभािगता जुटने, �थानीय �ोत
साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, सबै वग�लाई ��य� लाभपु�े, लैि�क समानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने िवषयलाई �ाथिमकता िदएको दे�खएन ।
तसथ� �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत िवषय �े�गतम�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गरी �भावकारी �पमा
काया��वयनगन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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५६ माटो काटने काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�सअनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै माटो र च�ान का�ने काय�को अनुपात
(Soil & Rock cutting Ratio) िनधा�रण गदा� िव�तृत सभ�, िडजाइन �रपोट� (DPR) वा �वाइलटे�को आधार �लएर गनु�पद�छ । काया�लयले उ� आधारह� बेगरै �स
से�शनड� इ� समेत नराखी �वाइल र रककिट�को अनुपात िनधा�रण गन� गरेको पाइयो । काया�लयबाट स�ा�लत मोटरबाटोयोजनाह�मानरम तथा कडा च�ान १ दे�ख
४० �ितशतस�म राखेको पाइयो । �ािव�धक पु��ाइँ तथा आधार र �स से�शनड� इ� बेगर लागत बढी पन� आईटममा बढी अनुपात राखी भु�ानी गदा� लागत वृि� ह�ने
अव�था दे�खएको छ । यस िक�समको �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ ।

५७ �ाकृितक �ोतको िब�� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा �ार��भक
वातावरणीय प�र�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एवं माटोज�य व�तुको िबि� गन�स�ने �यब�था छ । साथै �देश आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार
पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेको खोला, खो�सी तथा जिमनबाट सँकलन गन� ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको प�रमाण यिकन गरी अनुसूची ९ अनुसारको दरमा
िव�� गन� स�ने �यव�था गरेको छ । साथै िन�ज ज�गामा �ा� ह�ने ढंुगा तथा मटो अ�य �य��लाई िव�� गदा� समेत पा�लकाको �वीकृत �लई तोक�ए बमो�जकको दरमा
शु�क ितनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित तथा िविभ� मा�यमबाट स�ालन गन� योजनाह�मा उपभो�ा सिमितले ढँुगा ख�रद गरेको दे�खने �माण
संल� रहेको छैन् । जसबाट उपभो�ा सिमितले पा�लका �े� िभ�का िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िनशु�क �योग भई रहेकोमा पा�लकाले ती साम�ीको पा�लका
दरको आधारमा भु�ानी िदएको छ। िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िनशु�क �योग गरी पा�लका तथा अ�य योजना �यव�थापनबाट रकम
भु�ानी �लने गरे नमुना छनौट गरेका योजनाह�का उपभोकता सिमितबाट पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क वापतको देहाय अनुसार � ९१६४४४ आ�दानी
भएको दे�खएन् । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुमा �देश कानून बमो�जम कर लगाई आ�दानी वढाउने तथा उपल�ध
साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग ��थितलाई �यव��थत वनाउनेतफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

भौ नं योजना तथा उपभो�ा ढंुगाको प�रमाण दर रकम

२० चाकु मािम�� मोटर बाटो ४१ ३९४ १६१५४

४० चाकु �या�ले भ�दकु�  �या�दी� १२९ ३९४ ५०८२६

५३ पोखरी लहरे माथी मम�त ४५ ३९४ १७७३०
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८६ गू� धारा सेरची गोरेटो बाटो ६२ ३९४ २४४२८

९२ �ा�मा भोरै मोटर बाटो ५६ ३९४ २२०६४

९४ सैबु� ह�द ै�थ�चे मोटर बाटो २९७ ३९४ ११७०१८

१०४ लाचा� गु�बाडाँडा मोटर बाटो ११३ ३९४ ४४५२२

१२८ बगाम भैरवकु�ड पय�टक�य सडक ९८५ ३९४ ३८८०९०

सा ४ �ल�ती सेबु� सुनखानी मोटरबाटो २०३ ३९४ ७९९८२

सा ५ नारायण थान दे�ख देउढंु�ा पय�टक�य मोटर बाटो २२० ३९४ ८६६८०

स १२ चाकु सुनखानी नारायणथान सड� १७५ ३९४ ६८९५०

ज�मा ९१६४४४

५८ बायो ई��जिनय�र� 

साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा सो को गुण�तर तथा िदगोपना तथा वातावरणीय प�मा उिचत �यान िदनुपद�छ । सडक िनमा�ण (नयाँ ट�याक, सडक िव�तार
तथा मम�त÷स�भार) सँगसँगै पानीको िनकासको लािग उपय�ु साइजको नाला तथा भू–�य रो�नका लािग बायो—इ��िनय�र� काय�समेत गद� जानुपन�मा काया�लयले
�यसतफ�  पया�� �यान िदएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापिन सडक खिनएको पुरा ल�बाइमा नग�रएको अव�था छ भने बायो–
इ��िनय�र�को काय� कुनै पिन योजनामा नभएको अव�था छ । जसले गदा� िनमा�ण ग�रएको सडक वषा�तमा स�ालनमा आउन नस�ने, वषा�तपिछ उही सडक ख�डमा पुनः
बजेट खच� गनु�पन�, भू–�य तथा भू–�खलनले वातावरणीय प�मा �ितकूल असर पन� अव�था रहेको छ । अतः उि�खतप�ह�मा काया�लयको �यान जानुपद�छ ।
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५९ हेभी ई�यपुमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था 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 पाइएको छ । िनयमालीको �यव�था अनुसार काय� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६० जटील संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकालेआर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका अ�य भवन, खानेपानी टंक�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� माफ� त गराउन
उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

६१ सिमित

६१.१ सामुदाियक िवकास सं�था र काया�लय िबच भएको स�झौताको शत� न�बर ३ मा झोलु�े पुलको �ािव�धक तथा सामा�जक सहयोग वापत ते�ो िक�ताको रकम भु�ानी
गदा� सामा�जक लेखापरी�ण �ितबेदन पेश गनु� पन� �यव�था छ । सामा�जक लेखापरी�ण �ितबेदन पेश नगरी िन�नानुसार झोलु�े पुलह�को रकम भु�ानी गरेको दे�खयो ।

भौ नं , िमित झोलु�े पुलको नाम भु�ानी रकम

२०।२०७८।३।१७ घ�े खोला २२०६८०।००

१३।२०७७।११।९ करिपसे खोला १८३१५६।००

ज�मा ४०३८३६।००

४०३,८३६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६१.२ क) 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� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गो भौ, िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

१२।२०७७।११।०७ करिपसे खोला झोलु�े पुल उपभो�ा सिमित झोलु�े पुल ९२४३१६

२४।२०७८।३।२३ घ�े खोला झोलु�े पुल उपभो�ा सिमित झोलु�े पुल २७७७२८५

ख) भु�ानी �सफारीशः सुिम�ा �वा��य चौिक भवन दिुनथाङ दगुुना उपभो�ा सिमितलाई पिहलो र दो�ो िबलबाट � ३६ लाख ८६ हजार भु�ानी भएको छ । रकम
भु�ानीको लािग योजना अनुगमन सिमितका संयोजक तथा उपा�य� �ी दाबुटी शेपा�ले अनुगमन गरी �सफारीश गरेको दे�खएन । �तेक योजनाह�को रकम भु�ानी गदा�
अनुगमन सिमितको �सफारीशलाई समेत �यान िदनु पद�छ।
ग) १२।२०७८।३।२४ चाकु मािम�ङ सडक �तरउ�ती उपभो�ा सिमितलाई � २५ लाख ७७ हजार भु�ानी गदा� �िमकह�को पिहचान �माण बेगर � २० लाख ६१
हजार खच� भएको िबलभरपाई पेश भएको छ । �िमकह�ले गरेको काम समेत �प�ट दे�खने गरी रकम िबतरण गनु� पद�छ।
घ) दगुुना टा�सथान सडक ट�याक खो�ने काय�को लािग संभा�यता अ�ययन �ितबेदन, बातारिणय अ�ययन �ितबेदन तथा डीपीआर ��वकृत नगरी �भात �स�धु जुगल जे
भी(६१५६५८३५७) सग � १ करोड १२ लाख ७२ हजारमा स�झौता भएको छ । यसले सडको गुण�तर, िदगोपना र बाताबरणमा �ितकुल �भाव पन� दे�ख�छ ।

६२ अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण एको बे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

आ�थ�क वष� बे�जूको

दफा नं

फ��टको संि�� �यहोरा फ��टको आधार

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

२०७३।७४ २ सामािजक स�ु�ाको गापा संिचतकोषमा रहेको रकम
�फता� गरेको

२०८४०० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२०७४।७५ ४५ पदा�धकार� र कम�चार�ले नपाउने बैठक भ�ा म�ये
स�झना काक�बाट असूल भएको भौचर पेश

१२७५० ० ० ०

२०७४।७५ ४६ सभाको बढ� दरको बैठक भ�ा म�ये स�झना काक�बाट
� ८०००

८००० ० ० ०

२०७४।७५ ५५.१० संयोजक �ी रेिज�� � सवेुद�बाट सूल गर� दािखला
गरेको

६१००० ० ० ०

२०७४।७५ ५५.२४ शश�तको �फता� गन� बाँक� अनुदान �फता� गरेको �माण
पेश

३१०२३०८ ० ० ०

२०७६।७७ ५९ �योती �धानको वडा नं १ मा हािजकर भएको
अव�धको कम�चार� �ो�साहन भ�ा बझेुको �माण

० ९००० ० ०

२०७६।७७ २९ शश�तको वाषा��तमा बाँक� रकम �फता� गरेको भौचर
पेश

५०२९१९३ ० ० ०

२०७६।७७ ३० संघीय तथा �देश समपरुक अनुदानको खच� नभएको
रकम � १ करोड �फता� गरेको भौचर पेश

१००००००० ० ० ०

२०७६।७७ ३१ �थानीय पवुा�धार साझेदार� काय��मको बचत रकम
�फता� गरेको �माण पेश

३२०१०० ० ० ०

२०७६।७७ ४८ कोरोना �ो�साहन भ�ा आ�त�रक �ोतबाट खच� लेिख
संघ �फता� गरेको भौचर पेश

८६१३६० ० ० ०

२०७४।७५ ४५ र ४६ पदा�धकार�ले बैठक भ�ा नपाउनेमा संशो�धत �देश
कानून भ�दा बढ� दरको रकम असूल गरेको भौचर पेश
तथा बाँक� रकमको हकम काया�लयबाट �नण�य भए
अनसुार हुने भएकोले असलु तफ� को मा� फछ�यौट
गर�एको

७२६७५० ० ० ०

२०७४।७५ ४५, ४६,

६५ र ५९
पदा�धकार�ले बैठक भ�ा नपाउनेमा संशो�धत �देश
कानून भ�दा बढ� दरको रकम असूल गरेको भौचर पेश
तथा बाँक� रकमको हकम काया�लयबाट �नण�य भए
अनसुार हुने भएकोले असलु तफ� को मा� फछ�यौट
गर�एको

८६८५०६ ० ० ०

ज�मा २११९८३६७ ९००० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


