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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदणशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गिुस्िरीर् लेखापरीक्षि सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदणशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संर्, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोणजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र औणचत्र् 
समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षि हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षि ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोणजम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षि सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षि ऐन, सरकारी लेखापरीक्षि 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षि मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षि तनदेणशका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षि र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बणन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षिको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरिको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पणत्तको संरक्षि र उपर्ोग, णजम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदणशािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेि गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षिको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षि सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारणम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अणन्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षिबाट देणखएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपि र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरिमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााििफा  र्ोजना प्राथतमकीकरि 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीर्ाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशणक्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्णुक्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेणक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पणत्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रिाली र आन्िररक तनर्न्रि कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षि भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षि प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देणखएन । लेखापरीक्षिबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशणक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपणस्थि भइा लेखापरीक्षि गररएको र 
लेखापरीक्षिको क्रममा लेखापरीक्षि टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााि र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षिमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षि िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमणि शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेणशक लेखापरीक्षि महातनदेशनालर् लणुम्वनी प्रदेश 

 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं.  तमतिाः २०७९।३।२३ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षि प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

पाणिनी गाउँपातलका 
अर्ााखाँची। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले पाणिनी गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरि र त्र्ससँग सम्बणन्धि अन्र् र्ववरि िथा लेखा 
र्टप्पिीहरूको लेखापरीक्षि गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरि र त्र्ससँग सम्बणन्धि अन्र् र्ववरिले स्थानीर् िहसँग 
सम्बणन्धि प्रचतलि काननुबमोणजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था णचरि गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरि िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षिबाट रू १ करोड २५ लाख ५८ हजार बेरुजू देणखएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९/३/१७ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू १३ 
लाख ३७ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बरेुजू असलु गनुापने रू ५ लाख १३ हजार, प्रमाि कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ७ लाख ८ 
हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्मको बेरुजू रु १ करोड ८९ लाख ५० हजार बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षिबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू. रु ३ करोड १ लाख ७१ हजार रहेको छ ।पातलकाको 
बेरुजू वगीकरि र अद्यावतधक बेरुजू णस्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. पातलकाको लेखापरीक्षिबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपि र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमाचारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारि र्वकास तनमााि र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरिमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रि प्रिाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षि प्रतिवेदनमा 
औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षिको प्रारणम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रिाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पणत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षि कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षि ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षि मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षिसँग सम्बणन्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोणजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरि िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षिको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षि प्रमािहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरि उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको णजम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 

बमोणजम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरि िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारि र्वत्तीर् र्ववरि सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रि प्रिाली लागू गने णजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग णजम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरिको लेखापरीक्षि उपर लेखापरीक्षकको णजम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारि सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उणचि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षि प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षिको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षिमा उणचि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षि ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षि 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षिसगँ सम्बणन्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोणजम गने लेखापरीक्षि सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनणश्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरिका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनिार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देणखएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

         (नारार्ि मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

पाणिनी गाउपातलका 
                                                       

 

बेरुज ुबतगाकरि (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारणम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाि 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
णजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ाणन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाणन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाणन्िक
 

लगिी
 

११२ ६ १२५५८ ० ३ १३३७ ११२ ३ ११२२१ ५१३ ० १०७०८ ० ० १०७०८ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू णस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
णजल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षिबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

अर्ााखाची १८९५० ० ० १८९५० ० ११२२१ ३०१७१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पािणनी गाउँपा�लका, अघा�खाँची , पािननी गाउँपा�लका , अघा�खाँची

काया�लय �मुख ने� �साद िघिमरे २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख बाल कृ�ण आचाय� २०७७-४-१

बे�जु रकम १२,५५७,५३०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,३९,२८,८८४.९९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५६,४६,३२,४८० चालु खच� ३८,१३,४०,५७०.९३

�देश सरकारबाट अनुदान ४,११,०१,००० पँूजीगत खच� २०,०४,५२,२१६

राज�व बाँडफाँट ७,७४,६५,२५६.४७ िव�ीय/अ�य �यव�था १६,६१,१९,६१९.४२

आ�त�रक आय १,०३,७९,१२०.६५

अ�य आय २,१०,४५,०८०

कुल आय ७१,४६,२२,९३७.१२ कुल खच� ७४,७९,१२,४०६.३५

बाँक� मौ�दात ३,०६,३९,४१५.७६
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१ प�रचय
अघा�खाची �ज�ा २७°४५´देखी २८° ६´उ�री अ�ांश र ८०°४५ देखी८३°२३´पूिव� देशा�तर स�म फै�लएको अघा�खाँची �ज�ाको पूव�मा पन� ६ �थानीय तह म�यको

एक पािणिन गाउँपालीका हो।यस गाउँपा�लकाको पूव�मा पा�पा �ज�ा, प�चीममा स�धीखक�  र शीतगंगा नगरपालीका उ�रमा छ�देव गाउपालीका र गु�मी �ज�ा र
द�ीणमा पा�पा �ज�ा र �प�देही �ज�ा यस गाउँपालीकाका �समानाह� ह�न। यो गाउँपालकाको �े�फल १५१.४२ वग� िकलोिमटर र ८ वडाह� रहेका छन्।

आ�थ�क कारोबारको सि�� ि�थ�त

�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस नगरपा�लकाले �वि�य ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा सहयता, आ�त�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम
रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� 63928884.99 १ चाल ु खच� 381340570.93 381340570.93

क) नगद २ पँूजीगत खच� 200452216 200452216

ख) ब�क सि�त कोष खाता 50395696.99 ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी 17041573.25

ग) �वपद �कोप कोष खाता 8500170 क) ऋण भ�ुानी

घ) धरौट� खाता 2037594 ख) �याज भ�ुानी

ङ) �व�वध कोष खाता 2515424 ग) अ�य भ�ुानी

च) �वभा�य कोष खाता 480000 -�व�वध कोष खाताबाट खच� 3105019

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 87844377.12 -�वपद �य. कोष खच� 11995594.25

क) आ�त�रक राज�व 8979120.65 -�वभा�य कोष खता खच� 1940960

ख) राज�व बा ँडफा ँड 77465256.47 ४ धरौट� �फता � 1609563 1609563

ग) अ�य आय 1400000 ५ जन�मदान �फता �

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ 461569160 ६ कोष �फता �

क) �वि�य समानीकरण

अनुदान

102900000 ७ मौ�दात 18425479.01

ख) सशत� अनुदान 324869160 क) ब�क मौ�दात 18415457.01

ग) समपूरक अनुदान 8800000 ख) नगद मौ�दात

घ) �वशेष अनुदान 25000000 ग) चेक नसा�टएको रकम 10022

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 41101000 ८ शसत� अनुदान �फता � 44405163.17 44405163.17

क) �वि�य समानीकरण अनुदान 5254000 ९ �थानीय पूवा�धार साझेदारी ४७३९२५० ४७३९२५०

ख) सशत� अनुदान 14850000 १० सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ९८३२४०७० ९८३२४०७०

ग) समपुरक अनुदान 14997000 ११ जन�मदान मौ�दात

घ) �वशेष अनुदान 6000000 १२ धरौट� मौ�दात 5587352 5587352

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १३ कोष खाताको मौ�दात 6626584.75

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६ �व�भ� कोषतफ� को आय 12172564 १४ �व�वध कोष खाता 4550405

�व�वध कोष खाता 5140000 १५ �वपद �कोप �य.कोष खाता 2076179.75

�वभा�य कोष खाता 1460960

�वपद �कोप �य.कोष 5571604

७ धरौट� आय 5159321 5159321

८ �थानीय पूवा�धार साझदेारी ४७३९२५० ४७३९२५०

९ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ९८३२४०७० ९८३२४०७०

१० अ�य �व�वध आय 3713195 3713195

ज�मा ७७८५५१८२2.11 ज�मा ७७८५५१८२2.11

लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�ण िन�कष� सिहतको �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापन
प�को रहेको छ । बै� नगदी िकताबसमेत आ�थ�क कारोबारका अंकगिणितय शु�ता तफ�  काया�लय र आ�त�रक लेखाप�र�णले गन� जोड ज�मामा िनभ�र ग�रएको
छ। लेखापरी�णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोवारसंग स�ब��धत िनकायबाट �ा� जानकारी अनुसार तयार ग�र �वीकृत भएको लेखापरी�ण योजना
बमो�जमको जो�खम िव�लेषण, नमूना छनौट र �यव�थापन �ितिन�ध�व प�को आधारमा लेखापरी�ण नीित मापद�ड, माग�दश�न, िनद�शन एवं �यवसाियक
लेखापरी�णका असल अ�यास र लेखापरी�ण सीमासमेतको आधारमा प�र�ण गरी तयार ग�रएकोे लेखापरी�णको म�यौदा �ितवेदन उपर �यव�थापनसंगको
बिहग�मन बैठकमा छलफल ग�र कायम भएको �यहोरा सिहतको �ितवेदन जारी ग�रएको छ । लेखापरी�णको �ममा �ितवेदनको यथाथ�ता र पया��ताको िन��त
पु�याई समेत संकलन गरी �यसका आधारमा यो �ितवेदन तयार ग�रएको छ । लेखापरी�णमा दे�खएका �यहोरा म�ये त�काल �माण पेश ह�न आएका
�यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । म�यौदा �ितवेदन जारी भएप�चात � ५४२७२५। दा�खला गरकेो �माण पेश भएको छ । उि��खत आधारमा
लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।०६।२२ मा �यव�थापनप�सँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्ः

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यल ेयस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल ेसंचालन गन� काय�मा
सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत
गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पािणिन गाउँपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४३ सभा सद�य,

१५१.४२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २६ हजार ४ सय २४ जनसं�या रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ िव�ीय िववरण 

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

३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपा�लकाले गनु�पन� उ�ेख भएका काय�ह� ग�रएको ह�नुपन�मा देहायका काय�ह� भएको दे�खएन । अत उ� ऐन�ारा
गनु�पन� काय�ह� �भावकारी �पमा ग�रनु पन� दे�ख�छ । क) �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार नभएका काय�ह� • साव�जिनक ऐलानी र पत�
ज�गा, साव�जिनक भवन,भौितक पुवा�धारके संर�ण र सुर�ा नभएको • अन�धकृत िनमा�ण तथा साव�जिनक स�प�� अित�मण रोकथाम तथा िनय��ण नभएको • �देश
कानुनको अ�धनमा रही एफ.एम स�ालन स�ब�धी काय� नभएको, • �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नीित,मापद�ड,सेवा शत�,योजना,काया��वयन र िनयमन
नभएको, • आयोजनाको अ�ययन, अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न नभएको, • मातृभाषा िश�ा िदने िव�ालयको अनुमित अनुगमन, तथा िनयमन नभएको, •

सामुदाियक िव�ालयको ज�गाको �वािम�व, स�प�� अिभलेख, संर�णा र �यव�थापन नभएको, • �थानीय पु�तकालय र वाचनालयको संचालन तथा �यव�थापन
नभएको, • वाय ुतथा �वनीको �दषुण िनय��ण र िनयमन नभएको, • �थानीय अिभलेख �यव�थापन स�ब�धी नीित, कानून, मापद�ड, योजना िनमा�ण, काया��वयन,

अनुगमन र िनयमन नभएको, • �थानीय चरन तथा खक�  िवकास र �यव�थापन नभएको, • जे� नाग�रक, �लब, िदवा सेवा के��, भेटघाट �थल, अ�य के��को संचालन
तथा �यव�थापन नभएको, • खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन नगरेको, • एक मेगावाटस�मका जलिव�ुत आयोजना स�ब�धी �थानीय�तरको
नीित, कानुन, मापद�ड, योजना तजु�मा नगरेको, • �थानीय तहमा वकै��पक उजा� स�ब�धी नीित, कानून, मापद�ड, योजना तजु�मा नगरेको, • �थानीय िव�ुत िवतरण
�णाली र सेवाको �यव�थापन, संचालन, अनुगमन र िनयमन नभएको, • �थानीय तहमा वकै��पक उजा� स�ब�धी �िव�ध िवकास र ह�ता�तरण, �मता अिभवृि� र
�व��न नगरेको, • खानेपानी, साना जलिव�ुत आयोजना तथा वकै��पक उजा� स�ब�धी अ�य काय� नभएको, • जलाधार, व�यज�तु, खानी तथा खिनज पदाथ�को संर�ण
स�ब�धी �थानीय नीित, कानून, मापद�ड तयार नगरेको, • सामुदाियक भुसंर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��म नभएको, • खानी तथा खिनज पदाथ� स�ब�धी
सूचता तथा त�या� संकलन नभएको, • बह�मु�य धातु, प�थर तथा खिनज पदाथ�को संर�णा र स�व��नमा सहयोग नगरेको • आयवु�िदक, यनुानी, आ�ची,
होिमयो�या�थक, �ाकृितक िचिक�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन नभएको, • खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी सेवाको
�यव�थापन नभएको, • �थानीय साना सतह तथा भूिमगत �संचाई �णालीको संचालन तथा मम�त स�भार सेवा शु�क िनधा�रण र संकलन स�ब�धी �यव�थापन नभएको,
• वातावरण, पया�वरण तथा जैिवक िविवधता स�ब�धी २६ वटा काम कत��य रहेकोमा कुनै पिन काया��वयन नभएको, • �यि�गत घ�नाको �थानीय त�या� स�ब�धी
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नीित कानून ,मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको, • �ाकृितक �ोतबाट ह�ने रोय�टी स�ब�धी नीित, कानून, मापद�ड तजु�मा नभएको, • यातायात �यव�थापन स�ब�धी
�थानीय नीित, कानून, मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको, • संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही �थानीय�तरको भु उपयोग नीित, योजना काय��म तजु�मा र
काया��वयन नभएको, • संघीय तथा �देशको मापद�डको अ�धनमा रही �यव��थत व�ती िवकासमा काय��मको तजु�मा र काया��वयन, एक�कृत व�ती िवकासका लािग
ज�गाको एक�करण तथा ज�गा िवकास र �यव�थापन नगरेको, • �थानीय�तरमा अ�यव��थत बसोवास �यव�थापन नभएको, • संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही
�थानीय �े�िभ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केवुल तथा तारिविहन टे�लिभजन �सारणको अनुमित, नवीकरण र िनयमन नभएको, • �थानीय बस, ट�ली बस, ट� ाम ज�ता
म�यम �मताका मास ट� ा��जट �णालीको नीित मापद�ड ,योजना काया��वयन नभएको, • राि�� य रेल पूवा�धारको उपयोग तथा महानगरीय �े�िभ� शहरी रेल सेवाको
संचालन, �यव�थापन, मम�त संभार, सम�वय, साझेदारी र सहकाय� नभएको ख) �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अ�य दफा अनुसार नभएका काय�ह� • दफा
२४ (४) नगरपा�लकाले आव�धक, वािष�क, रणनीितगत योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची तयार नगरेको, • दफा ८३ (७)

नगरपा�लकाले संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा कुनै काय� स�पादन गन� िवशेष� सेवा आव�यक पन� भई सेवा करारबाट काय� स�पादन गदा� उपय�ु र
�भावकारी ह�ने देखेमा सेवा करारबाट �य�तो काय� गन� स�ने उ�ेख गरेकोमा नभएको,

४ िनित तथा काय��म काया��वयनः 
गाउँपा�लकाको गाउँसभाको नवौ अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह� काया��वयन भएका छैनन । • उ�ोग तथा �यवसाय दता�-
�थानीय क�चा पदाथ�को �योग गरी उ�पादन गन� उ�ोगलाई �ो�साहन उपल�ध गराउने नीित �लइनेछ । • सहकारीः- एक �यि� एक सहकारीः एक घर एक कृिष
सहकारी िनित �लइनेछ । • बजार �यव�थापन र आपूित�ः- गाउँपा�लकाको उ�पादनको सहज बजा�रकरण को लािग गाउँपा�लकाको मह�वपूण� �थानह�मा हाटबजार
स�चालन गन� नीित �लइनेछ । • भूिम �यव�थाः- बै�ािनक र �यवहा�रक भू-उपयोग नीित लागु ग�रनेछ । खेितयो�य ज�गा बाँझो रा�ने ज�गाधिनलाइ उ� ज�गाको ला�दै
आएको मालपोत दो�बर ग�रनेछ । • लै�ीक समानता तथा सामा�जक समावेिशकरणः नेपालको औषत आय ुभ�दा बढी उमेरका तर सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन�
लाभ�ािहमा समावेश ह�ने उमेर नपुगेका ६६-७० वष� एकल पु�षह�का लािग सामा�जक सुर�ामा समावेश गद� लिगनेछ । • त�या� �णालीः- गाउँपा�लकाको �ोत /न�सा
तयार ग�रनेछ । • िव��य सुशासन- राज�व संकलनलाइ व�तुगत गरी राज�व संकलन काया�योजना िनमा�ण गन�

५ बजेट काया��वयन 

उप�मुख�ारा ��तुत आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को बजेट तथा काय��म काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले यो वष�को �वीकृत बािष�क बजेट काय��म म�ये
देहाय अनुसार � ७४ लाख ७६ हजारको काय��म काया��वयन गरेको दे�खएन। अतः नगरसभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ग�रनु पद�छ।
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�स.नं. काय��म/ि�याकलापको नाम �
हजारमा

१ औषधीउपचार खच�( काया�लयको कामकाजको �सल�सलामा दघु�टना भएका कम�चारी तथा पदा�धकारीह�लाई ओष�ध उपचार लािग सहायता
साथै िवमा खच�)

३,००

२ वडा काया�लय �वा��य चौक� िवधालयमा इ�टरनेट जडान ,संचार महशुल खच� ५,००

३ अ�य सेवा शु�क २,८०

४ यवुा सचेतना काय��म स�ालन ५०

५ सहकारी ता�लम िनयमन अनुगमन खच� साथै कृिष सहकारी साझेदा�र काय��म मागमा आधा�रत व�तुगत तथा नगद सहयोग ३,००

६ साना तथा घरेलु उधोग �यवसाय �व�दन काय��म व�तुगत तथा नगद सहायता १,००

७ अ�य भाडा १,००

८ भैपरी चालु खच� १,९०

९ िवधुत मम�त पािणिन गा पा सव ैवडामा १,००

१० जनसेवा मा.िव. ट�स तथा शौचालय िनमा�ण तथा मम�त ५०

११ जनसेवा मा.िव. ट�स तथा शौचालय िनमा�ण तथा मम�त २,५०

१२ जनसेवा मा.िव. ट�स तथा शौचालय िनमा�ण तथा मम�त ५०

१३ सडकवोड �यािच� काय��म अ�तगत� मो बा िनमा�ण तथा मम�त पािणिन गा पा २०,००
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१४ पोखराथोक �वा��य चौक� ट�स िनमा�ण १०,००

१५ जे� नाग�रक स�मान काय��म ५०

१६ पािणिन तपोभुिम दह को लािग दिैनक तथा वािष�क पुजा संचालन को लािग अनुदान २,५०

१७ �वा��य चौक� लाई आव�यक �वा��य समा�ी ख�रद ५०

१८ सराहे ,लाखे नाच तथा िविभ� म��दर पुजा खच� ५०

१९ द�लत जनजाती �सलाई कटाई ता�लम ७५

२० कोथ�क �खदीम खा.पा. पाईप ख�रद ५०

२१ मिहला शशि�करण ता�लम संचालन पािणिन ५ १,५०

२२ फरक �मता भएका बालबा�लका तथा जे� नाग�रक स�मान काय��म साथै व�तुगत सामा�ी िवतरण १,५०

२३ तटब�ध को लािग तारजाली ख�रद ३,००

२४ आरन सुधार काय��म पािणिन ७ ५०

२५ आरन सुधार काय��म पािणिन ७ १,००

२६ गभ�वित मिहला जे� नाग�रक िकशोर िकशमेरीका लािग सचेतना काय��म ५०

२७ मिहलाह�का लािग सरफ बनाउने ता�लम १,००

२८ समावेशी कृिष तथा पशुपालन सहकारी लाई जनचेतना अिभवृ�ी ता�लम १,००

२९ कम�चारी �ो�साहन पु�कार ४०
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३० अधा�बािष�का सिम�ा २,१५

३१ सु�केरी पोषण काय��म १,३६

३२ काय��म काया��वयनका लािग कृिष/पशुप�छी अ�धकृत (�नातक उ��ण�) जनशि� सेवा करार ४,००

ज�मा ७४८६
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६ �देश र �थानीय तहको काय�िव�धः 
�देश सरकारले साव�जिनक खच� मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को दफा ७ मा संयोजक/सहजकता� भ�ा �थानीय �तरमा �. ४००,

एक काय��ममा एक जनालाई िदने, �ितवेदन लेखन �. १००० सहयोगी कम�चारीलाई �. २००, �ोत �य��लाई काय�प� वापत � ७०० गरी �. १५०० िदने �यव�था
गरेकोमा �देशले बनाएको मापद�ड सँग बा�झने गरी संयोजक भ�ा � ५००० स�म , �ोत �य��लाई �. ५००० स�म, सहयोिग कम�चारी पा�र�िमक �.३००, �ितवेदन
लेखन �. २००० स�म िदने गरी मापद�ड �वीकृत गरेको दे�खयो । �थानीय तहले मापद�ड काय�िव�ध लगायत ऐन िनयमह� बनाउदा संघीय तथा �देशका मापद�ड
काय�िव�धसँग नबा�झने गरी बनाउनु पद�छ

� सं काय��मको िववरण अथ� म��ालय अनुसार �देश आ�थ�क मािमला म��ालय अनुसार गाउँपा�लका अनुसार

१ संयोजक भ�ा ३०० ४०० ५००० स�म

२ �ोत �य�� पा�र�िमक बा� १५०० १००० ५००० स�म

३ �ोत �य�� पा�र�िमक आ�त�रक १५०० १००० १५०० स�म

४ सहभािग भ�ा १०० १०० ५०० स�म

५ योजना फरफारक मुला�न सिमित ख�रद ईकाइको बैठक भ�ा ० ० १०००

६ योजना तथा काय��म अनुगमन भ�ा ० ० १०००

७ �ितवेदन लेखन ५०० ५०० २०००

७ 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� सो गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा
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�थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क
वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको
पाईएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ९ वटा ऐन, १० वटा िनयमावली, ५९ वटा समेत ७८ वटा कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा
पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क
ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा
काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन�
स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क
मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन। •
िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क
कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। • राज�व संकलन
स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण
गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र
म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • 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 । • कुनै रकमको भु�ानी
िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। •
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�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले
आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र
काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना
भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन
�थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह
सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १०
गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य�।उप
�मुख �ी ल�मी गौतमले २०७७।०३।१० गते �. ६३ करोड ७३ लाख ८० हजार ७७० �पैयाको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२५ मा पा�रत भएको छ
। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०३।२९ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

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

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक
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१ गा.पा पु�जगत ९६०८० ३७४२ १०७३४ ८१६०३ ३५११०

२ मम�त संहार ४०३८ १४७ २०८६ १८०४ ७३५

३ �यािच� ११६१४ ० ० ११६१४ १११६४

४ गा.पा कृिष ४४१२ २५० १०० ४०६२ ३६६२

५ समपुरक २९४१५ ० १८०९४ ११३२१ ७०४२

६ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत पु�जगत ४००२६ ४९७ ४२४७ ३५२८२ २७०२८

७ �देश
सरकारबाट ह�ता�त�रत

१२७८३ ० ० १२७८३ १२६८३

८ �देश सरकार िवशेष अनुदान २०८० ० ० २०८० २०८०

कूल खच�: २००४४८ ४६३६ ३५२६१ १६०५४९ ९९५०४

खच� �ितशत ८२.६६ १.९१ १४.५४ ६६.२१ ४१.०३
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१० �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास १९९४१९३७० १६.९८.६५.०७७.१ २४.७६

सामा�जक �े� ३४१५९७६०० ३०.२७.२५.००२ ४४.१३

पूवा�धार िवकास �े� १२६६४५००० १०.७०.५१.९४६ १५.६१

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन ० ० ०

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह
िव�ीय �यव�थापन र सुशासन

५३८२६००० ४.२८.५३.८८९.७५ ६.२५

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ७७६३११७० ६३४.४४.७६०.३५ ९.२५

ज�मा ७९९११९१४० ६८५९४०६७५.२ १००

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास �े�मा सबैभ�दा बढी ४४ �ितशत र वातावरण िवकासमा सबै भ�दा घटी
शु�य �ितशत रहेको छ । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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११ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.८९,७९,१२०.६५ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.५८,०१,३५,४१६.४७ समेत �. ६७,५४,८८,५०२.११ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �.६३४.४४.७६० र पँू�जगत तफ�  �.५७९६४२०२५. र िब��य �यब�था तफ�  �.४.२८.५३.८८९समेत �.६८,५९,४०,६७५ खच� भएको छ ।
खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १.३१ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.१,०८,८७,००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १२१.२५
�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ८१.९५ �ितशत चालु र १८.०५ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको
दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा�
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१२ योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना २००

२ � एक लाख एक दे�ख दईु लाख स�मका योजना १४५

३ � दईु दे�ख पाँच लाखस�मका योजना १२३

४ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ५३

५ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २८

६ ५० लाख भ�दा माथीका ६

ज�मा ५५५
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१३ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख
तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत
न�सा�न गरेको दे�खएन।�थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने
काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले
अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१४ ल�य �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य
अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना सं�या यो बष� खच� वािष�क �गित ��थती

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

555 253034.2 25 वटा 1 वटा 1वटा १५ वटा

७५ �ितशत भ�दा कम �गित ह�नाको कारणः कोिभड १९ महामा�रका कारण

१५ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
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१५.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र
�थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम
ह�ने �यव�था छ।पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३५ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म २६ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । दरब�दी
बमो�जम लेखा अ�धकृतसमेत ९ जना जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ
। तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१५.२ 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
। तर पा�लकाले िविभ� पदमा ६८ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१,४१,३६,२८० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम
पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा ४८ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. १०५४७७६० भु�ानी गरेको अिनयिमत
देखएको �..

�.सं कम�चारीको नाम थर पद मा�सक खच� वािष�क खच� चाडपव� र पोशाक कुल

१ कासीराज बे�बासे रोजगार संयोजक ३५९९० ४३१८८० ४५९९० ४७७८७०

२ उ�म �यौपाने सूचना �िव�ध अ�धकृत ३५९९० ३५९९०० ३५९९००

३ माधव �साद िघिमरे एम.आई.एस. २८२०० ३३८४०० ३८२०० ३७६६००

४ पुजा �यौपाने िफ�ड सहायक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

५ मेघनाथ गैरे िफ�ड सहायक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

६ िडलाराम िघिमरे पशु �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

९,८१८,१५०
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७ द�धराम अ�धकारी कृिष �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

८ �काश िव� पशु �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

९ कृ�ण �साद िघिमरे पशु �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

१० िवनोद रायमाझी पशु �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

११ िकरण रायमाझी पशु �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

१२ केशव मरा�सनी कृिष �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

१३ िनम�ला पो�ेल कृिष �ािव�धक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

१४ च�� बहादरु पे�ी मगर ह�का सवारी चालक २२०१० २६४१२० ३२०१० २९६१३०

१५ सपना �यौपाने �ािव�धक सहायक २८२०० ३३८४०० ३८२०० ३७६६००

१६ जु� बहादरु रा�कोटी इले��ट� �सयन २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

१७ िदनेश शमा� उ�म िवकास सहजकता� २६६१० १८६२७० १८६२७०

१८ ड�बर डाँगी उ�म िवकास सहजकता� १६६१० ११६२७० ११६२७०

१९ िववेक भुसाल VETJTA २६६१० १५९६६० १५९६६०

२० िमरा �े�ी सामा�जक प�रचालक १५००० १८०००० २५००० २०५०००

२१ मोहन पा�डे सरसफाइ १५५१० ७७५५० ७७५५०
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२२ टुक कुमारी के.सी. अ.न.िम. २१००० २५२००० ८००० २६००००

२३ सुिनता पो�ेल अ.न.िम. २१००० २५२००० ८००० २६००००

२४ सािव�ा खनाल अ.न.िम. २१००० २५२००० ८००० २६००००

२५ राम �साद िघिमरे अ.हे.ब. २०००० २४०००० ८००० २४८०००

२६ अिनल कुमार राना अ.हे.ब. २०००० २४०००० ८००० २४८०००

२७ बिबता थापा हे.अ. २८२०० ८४६०० ८४६००

२८ सृजना पा�डे हे.अ. २८२०० ८४६०० ८४६००

२९ तुफान �ज.सी. हे.अ. २८२०० ८४६०० ८४६००

३० �ीराम पौडेल हे.अ. २८२०० ८४६०० ८४६००

३१ च��ा सुनार अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३२ वषा� िघिमरे अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३३ सपना िघिमरे अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३४ िनम�ला बे�बासे अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३५ �सता भ�राई अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३६ लेखा त�लामी अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०
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३७ माया खनाल अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३८ िनलम पा�डे अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

३९ संिगता भाट अ.न.िम. २६६१० ७९८३० ७९८३०

४० हेम�त िघिमरे अ.हे.ब. २६६१० ७९८३० ७९८३०

४१ पशुपित पौडेल �याब अ�स�टे�ट १५००० ४५००० ४५०००

४२ कािशनाथ ब�जाडे अ.हे.ब. २०००० २४०००० २४००००

४३ मदन अ�धकारी मेिडकल अ�धकृत ४०३८० १६१५२० १६१५२०

४४ गृ�मा बे�बासे �टाफ नस� २८२०० ११२८०० ११२८००

४५ सु�मा अ�धकारी �टाफ नस� २८२०० ११२८०० ११२८००

४६ स�रता पौडेल अ.न.िम. १७००० २०४००० २०४०००

४७ िनलराज भ�राई काया�लय सहायक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

४८ सुरज गौतम काया�लय सहायक २६६१० ३१९३२० ३६६१० ३५५९३०

का स बाहेकको ज�मा ९८५२४३० ६९५३३० १०५४७७६०

४९ माधवराज पो�ेल काया�लय सहयोगी १९४८० २३३७६० २९४८० २६३२४०

५० कमला िघिमरे आचाय� काया�लय सहयोगी १९४८० २३३७६० २७००० २६०७६०
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५१ भा�कर पौडेल काया�लय सहयोगी १७००० २०४००० २७००० २३१०००

५२ ि��स सा� काया�लय सहयोगी १७००० २०४००० २०४०००

५३ रोमलाल पो�ेल काया�लय सहयोगी १५५१० १८६१२० १८६१२०

५४ रोमनाथ िघिमरे काया�लय सहायक १५५१० १८६१२० १८६१२०

५५ मेघराज िघिमरे काया�लय सहयोगी १५५१० १८६१२० १८६१२०

५६ वालुराम पौडेल काया�लय सहयोगी १५५१० १८६१२० १८६१२०

५७ भेषराज पो�ेल काया�लय सहयोगी १५५१० १८६१२० १८६१२०

५८ मान बहादरु पा�डे काया�लय सहयोगी १५५१० १८६१२० १८६१२०

५९ कमला रे�मी काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००

६० ल�मी गौतम काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००

६१ शा�ता घत� काया�लय सहयोगी १६२०० १९४४०० ८००० २०२४००

६२ नारायण �. िघिमरे काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००

६३ िच�कला िघिमरे काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००

६४ कमला पौडेल काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००

६५ तुलसा पौडेल काया�लय सहयोगी १३२०० १५८४०० ८००० १६६४००
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६६ धना सुय�वंशी काया�लय सहयोगी ८००० ९६००० ८००० १०४०००

६७ सर�वती पहराई काया�लय सहयोगी ८००० ९६००० ८००० १०४०००

६८ पुजा गाहा काया�लय सहयोगी ८००० ९६००० ८००० १०४०००

कुल ज�मा १३२७७४७० ८५८८१० १४१३६२८०

१५.३ वडा सिचवको पदपूित�- पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय
बमो�जम छ । �र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� सं�या

8 8 5 3

१५.४ 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 कानून नबनाई यो बष� िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण
आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

� सं कम�चारीको नाम थर �ो�साहन भ�ा � सं कम�चारीको नाम थर �ो�साहन भ�ा

1 मधुकृ�ण पौ�ाल 45834 20 अथ� कुमार चौधरी 1583३

2 ने� �साद िघिमरे 106372 21 िगता वा�ले 6786

3 48228 22 6786

१,९२६,७९८
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िनरज पौडेल अ��वका डु�े

4 इ��दरा भुसाल 110076 23 माधव �साद िघिमरे 21573

5 मेघराज पौडेल 36710 24 द�धराम अ�धकारी 20357

6 मोहराज पौडेल 119668.5 25 कृ�ण �साद िघिमरे 20357

7 कमलका�त खनाल 119668.5 26 केशव मरा�सनी 20357

8 तेज ब. खनाल 119668.5 27 पुजा �यौपाने 6786

9 उ�म �यौपाने 18355 28 मेघनाथ गैरे 6786

10 नरे�� �साद पराजुली 86249 29 तारा ब. रायमाझी 6776

11 रामच�� चुदाली 86249 30 माधव �साद अया�ल 47428

12 बालकृ�ण आचाय� 86249 31 �काश भ�राइ 79165

13 र�ु पो�ेल 16779 32 सुरज गौतम 79165

14 गोिव�द िव.क. 21573 33 माधव राज पो�ेल 34768

15 कमल �साद �यौपाने 21573 34 जु� ब. रा�कोटी 13571

16 शोभाखर भुसाल 81540 35 च�� ब.पे�ी मगर 38510

17 उमानाथ पौडेल 13571 36 राम ब. कामी 4967
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18 देवराज िघिमरे 13571 37 मोहन पा�डे 3825

19 ओम �काश कहाँर 1573३ ज�मा 1601463.50

१५.५ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १०००००० िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

१६ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ४ र यो बष� थप भएको १० गरी कुल १४ िववाद दता� भएकोमा ९ वटा मा� फ��यौट भई ५ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक
लेखापरी�ण गराएको छ। आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याएको �यहोराह� उपर काया�लयले �िति�या िदने र स�परी�ण गराउने गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु
पद�छ ।
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१८ पदा�धकारी सुिवधा

�थानीय तहका पदा�धकार� तथा सद�यको स�ुवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ३ मा लिु�वनी �देश सरकारले
�थम संशोधन गर� २०७७ आषाढ ३ मा राजप�मा �काशन गरेको र उ� पदा�धकार� स�ुवधा स�ब�धी ऐनको
अनूसूिच १ मा उ�लेख भएको सू�वधामा� �दन �म�ने देिख�छ । पा�लकाले पदा�धकार�को यो वष� उि�लिखत सेवा
स�ुवधामा �न�नानसुार �. १ करोड ८ लाख ८७ हजार खच� लेखेको देिख�छ ।

�स.नं �ववरण �मुख/
अ�य�

उप�मुख/
उपा�य�

वडाअ�य�.8 जना काय�पा�लका सद�य 6 सभाका सद�य 27 ज�मा

१ बैठक भ�ा 135000 135000 1404000 384000 42000 2100000

२ यातायात खच� 0 144000 960000 432000 972000 2508000

३ टे�लफोन,मोबाइल 42000 36000 288000 216000 810000 1392000

४ पु�तक,प�ीका, ई�टरनेट 48000 48000 288000 216000 648000 1248000

५ जनस�पक�  तथा �वशेष काय�स ु�वधा १२०००० ९६००० ५७६००० ३६०००० ९७२००० २१२४०००

६ अ�त�थ स�कार 72000 60000 384000 0 0 516000

७ खानेपानी /सरसफाई ६०000 ६0000 १९२000 0 0 ३१२000

८ मम�तस�भार /�ब�ुत उजा � ६०000 ६0000 १९२000 0 0 ३१२000

९ चाडपव� खच� 15000 15000 96000 60000 189000 375000

ज�मा 432000 558000 3804000 1308000 2661000 1,08,87,000
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१८.१ पदा�धकारी अ�य सुिवधाको �माण:आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत
काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर
खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर
खच� भ�ाले एक पटकमा २ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई
टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट, जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने
�यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा � २५,०८,००० टे�लफोन तथा मोवाइल �.१३,९२,०००
पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट � १२,४८,००० जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � २१,२४,००० अित�थ स�कारमा �.५,१६,००० मम�त स�भारमा � ३,१२,०००
खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �. ३,१२,००० समेत �.८४,१२,००० खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �. ८४,१२,०००।- भु�ानी
गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उ�े�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत
उ�े�य अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।
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१८.२ पदा�धकारीको सुिवधा खच�ः �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ३ मा लु��वनी �देश सरकारले �थम संशोधन गरी
२०७७ आषाढ २४ मा राजप�मा �काशन गरेको र उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको सशोधनले वडा अ�य�ह�लाई िदएको खानेपानी तथा सरसफाई र मम�त
स�भार र िव�ुत तथा उजा� खच� खारेज गरेको छ । गत आ व २०७६।७७ मा समेत ८ वडा अ�य�ह�लाई ९ मिहनाको �ितमिहना मम�त स�भारमा � २ हजारले � १
लाख ४४हजार र खानेपानीमा � २ हजारले � १ लाख ४४ हजार समेत � २ लाख ८८ हजार िदएकोले वु�झएकोलेकाया�लयले एिकन गरी असुल गनु� पद�छ ।

�स न खच� िववरण �

१ खानेपानी तथा सरसफाई र मम�त स�भार १४४०००।

२ मम�त स�भार र िव�ुत तथा उजा� खच� १४४०००।

ज�मा २८८०००।

१८.३ सवारी साधन सुिवधा – लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत
�थानीय तहले सुिवधा उपल�ध गराउने छ सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात पाउने �यव�था छ । काया�लयमा २ वटा चारपा��े
मोटर र वटा मोटरसाइकल रहेको �ज�सी खाताबाट दे�खयो । काया�लयको सवारी सधान �योग ग�ररहेका पा�लकाका उपा�य� र वडा अ�य�ह�ले यातायात खच�
पाउनकैलािग काया�लयको सवारी साधन िफता� गरेका छन् । काया�लयले काया�लयको २ वटा चारपां�े सवारी साधन र मोटरसाईकलह� ह� ँदा ह� ँद ैपदा�धकारीकालागी
ख�रद भएका मोटर साईकलह� िफता� गरेको आधारमा यस बष� यातायात साधन �योग नगन� उपा�य�लाई � १४४००० र 8 वटा वडा अ�य�लाई �.9600०0

हजारसमेत � ११०४००० यातायात भ�ा िदएको छ। अतः काया�लयमा सवारी साधन ह� ँदाह� ँद ैसािवकमा सरकारी सवारी साधन �योग गन� नचाहेर �योग नगरेका तथा
सवारी साधन िफता� गरेका पदा�धकारीह�को यातायात खच� छानिवन ग�र असूल गनु�पन� र यस �कारको खच� त�काल िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

पदा�धका�रको नाम वडा सवारी िक�सम सवारीको मु�य सवारी बुझेको िमित िफता� िमित

१ अ�यतु गौतम अ�य� �कािप�यो ४०५५००० २०७५।९।१०

२ शा�लकराम भ�राइ १ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१
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३ ने� �साद भ�राइ २ यमोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

४ देिव बहादरु �े�ी ३ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

५ �थाने�वर िघिमरे ४ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

६ �जवलाल िघिमरे ५ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

७ शुभ बहादरु सा� थापा ६ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

८ गुनाखर अ�धकारी ७ मोटरसाइकल २१७९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

९ िमनराज आ�ेय 8 हो�डा �कुटर १८०९०० २०७४।११।१२ २०७७।३।१

१९ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ३१,६३,०४५ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२० आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । यस �थानीय तहले आ�थ�क सहायता �योजनको लािग यो वष� ११९ �यि� एवं संघ सं�थालाई �.१,७०,२०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनु पद�छ ।
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२१ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा मा खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ,

�देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�
�यान िदनुपद�छ ।

२२ िनमा�ण काय� �यव�थापन
यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२२.१ ख�रद स�झौताः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रिदय�व िनयमावली २०७७ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�काप�ा �वीकृत गन� काय�ह�
�थम चौमा�सक अव�धमा समा� ग�रस�नु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले देहाय अनुसार यो वष� ५६ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेकोमा �थम चौमा�सक ६ वटा, दो�ो
चौमा�सकमा २६ वटा र अ��तम चौमा�सकमा २४ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेको र सो म�ये आषाढ मिहनामा मा� १ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेको दे�खयो । यो वष�
ब�दोव�त ग�रएका ठे�का म�ये �. ७ करोड २० लाख ६ हजारको ४५ वटा ठे�का मा� स�प� भएको िववरण पेश भएको छ ।आ�थ�क वष�को अ�तमा ग�रने ठे�का
स�झौता अनुसारको िनमा�ण काय� वषा�तको मौसममा ह�ने भएकोले गुण�तर िनय��ण ह�न स�दनै । अतः िनयमावलीमा िनधा��रत �यव�था अनुसार ठे�का ब�दोव�त ग�रनु
पद�

�स.नं. काय��म िववरण ज�मा ठे�का �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना यो वष�को खच�

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

१ भवन िनमा�ण ६ १०३४६४ २ १६१७० १ २९९९९ ३ ५७२९५ १ ४८९५९ २ ९७२७

२ पुल १ २३४८ १ २३४८ १ २३४८

४ खानेपानी २ १३५९६ २ १३५९६ १ १९७४
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५ सडक क�ची ५ ५७३८ ३ ३५४८ २ २१९० ४ ४७७८

६ पय�टन पूवा�धार
िनमा�ण

२ ६९८३ २ ६९८३ १ ५७०३

७ खेलमैदान िनमा�ण २ १९४१ २ १९४१ २ १९४१

८ ज�तापाता ख�रद १ १८०९४ १ १८०९४ १ १८०९४

९ पाइप ख�रद २ ३०५३ १ १८२३ १ १२३० २ ३०५३

१० तारजाली ख�रद १ ३७६३ १ ३७६३ १ ३७९३

११ सडक मम�त १८ १३१३३ ४ २५०१ ५ २०४७ ९ ८५८५ १८ १३१३३

१२ �यापतटप क��यूटर
ख�रद

१ १५०० १ १५०० १ १५००

१३ शैि�क सामाि� ख�रद १ ९०० १ ९०० १ ९०० १ ९००

१४ सामाि� ख�रद १० ५०६२ १ १५०० १ २९७ ८ ३२६५ ८ ३२६५ १० ५०६२

ज�मा ५२ १७९५७५ १२ ४३३१३ १५ ५९०३५ २५ ७७२२८ १० ५३१२४ ४५ ७२००६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 94

२२.२ ख�रद इकाइ र ख�रद योजनाः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, को दफा ६ र िनयमावली २०६४ को िनयम (७),(८) र १६ अनुसार गठन गरी �.१० लाख भ�दा मा�थ
ख�रद गन� पन� भएमा वािष�क ख�रद योजना र �.१० करोड भ�दा बढी ख�रद गनु� पन� भए ख�रदको गु� योजना (Master Procurement plan) �वीकृत गराउनु पन� र
ख�रदको गु� योजना ��येक आ�थ�क वष�मा अ�ाव�धक गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रद इकाइ गठन गरेतापिन वािष�क ख�रद योजना र ख�रदको गु�योजना
बनाउने तथा काय��म संशोधन सँगै वािष�क �पमा अ�ाव�धक गन� काय� गरेको दे�खएन।यस स�ब�धमा गत वष� पिन औं�याइएकोमा सुधार गरेको दे�खएन ।
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२२.३ िनमा�ण काय�को िवमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा
तोिकए बमो�जमका �ुटी स�याउने अव�ध १२ मिहना समेतको िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गराएको िनमा�ण काय�को अिभलेख परी�णमा केहीको
िवमा नगराएको, केहीको िवमाको �माण नभएको र केहीको घटी अव�धको िवमा गराएको दे�खयो । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन । अतः िनयमावली अनुसार
िनमा�ण काय�को िवमा गराई जो�खम �यूनीकरण ग�रनु पद�छ ।

ठे.नं काय�िववरण िनमा�ण �यवसायीको
नाम

स�झौता अंक यो वष� खच�
�

स�प� गनु�पन�
िमित

िवमाको िमित िवमा ह�नुपन�
िमित

११-२०७७/७८ भानु मा.िव खनाल �दश� ९०६१३९५ ८४१०३२६ २०७८/०२/३० २०७८/०३/१७ २०७९/०२/३०

१३-२०७७/७८ पणेना खा.पा भगवित
क�सट��सन

१०६४५५६० ८४७२४६९ २०७८/०३/१० नगरेको २०७९/०३/१०

२३-२०७७/७८ पा�लका भवन �काइ /खनाल �दश� ४८९५९९५२ - २०८०/०३/२२ नगरेको २०८१/०३/२२

२४-२०७७/७८ गुफा पूवा�धार िनमा�ण ��स� िनमा�ण सेवा १२८०७४१ १२७२१०० २०७८/०३/२० २०७८/०३/१९ २०७९/०३/२०

१२-२०७७/७८ ७ नं. वडा भवन
िनमा�ण

खनाल �दश�
क�सट��सन

७९९५८४८ ४७२५७३९ २०७८/०८/२१ २०७८/०८/२२ २०७९/०८/२१

९-२०७७/७८ दवुा�शे�वर गुफा जगद�बा िव�डस� ५५१०८३० ५१८
९०८

२०७८/०२/३० २०७८/०४/०८ २०७९/०२/३०

३१-२०७७/७८ दवुा�शे�वर गुफा
थप काय�

�िश� िनमा�ण सेवा २८४३३६० २२७५६८० २०७८/०३/३० २०७८/०३/२५ २०७९/०३/२०
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२२.४ काय�स�पादन जमानत: साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११० (४) अनुसार बोलप� दाताले पेश गरेको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो
स�झौता उ�े�खत मालसमान आपुित� वा ह�ता�तरण गनु�पन� अ��तम अव�ध वा वारे�टीको अव�ध वा िनमा�ण काय�को �ुिट स�पादन दािय�व DLP को अव�ध भ�दा एक
मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले गराएको िनमा�ण काय�को अिभलेख परी�णमा केही िनमा�ण काय�को काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध घिट
रहेको दे�खयो । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् । अत िनमा�णकाय�को काय�स�प� गनु�पन� �याद थप गदा� समेत सोही अनुसार काय�स�पादन जमानत समेत
मा�य अव�ध थप गराइ जो�खम �यिुनकरण ग�रनु पद�छ ।

ठे.नं काय�िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता रकम स�प� गनु�पन� िमित का.स. जमानत मा�य अव�ध ह�नु पन�

११-२०७७/७८ भानु मा.िव. भवन खनाल �दश� ९०६१३९५ २०७८/०२/३० २०७८/०९/१७ २०७९/०३/३०

१३-२०७७/७८ पणेना खा.पा. भगवित क�सट��सन १०६४५५६० २०७८/०३/१० २०७८/११/१८ २०७९/०४/१०

३३-२०७७/७८ पा�लका भवन �काइ/�ितभा खनाल �दश� ४८९५९९५२ २०८०/०३/२२ २०८१/०४/०६ २०८१/०५/२२

२४-२०७७/७८ गुफा पुवा�धार ��स� िनमा�ण सेवा १२८०७४१ २०७८/०३/२० २०७९/०३/०९ २०७९/०३/२०

१२-२०७७/७८ ७ नं. वडा भवन
िनमा�ण

खनाल �दश�
�सट��सन

७९९५८४८ २०७८/०८/२१ २०७८/०९/१७ २०७९/०९/२१

९-२०७७/७८ गुफा भौितक पूवा�धार जगद�बा िव�डस� ५५१०८३० २०७८/०२/३० २०७८/०३/२० २०७९/०३/३०

३१-२०७७/७८ गुफा थप काय� िनमा�ण ��स� िनमा�ण सेवा २८४२२६० २०७८/०३/३० २०७९/०४/०४ २०७९/०४/३०

काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ७१०५०० िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो 
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२२.५ गुण�तर सुिन��चतताः िनमा�ण काय�मा �योग ग�रने िनमा�ण सामा�ीको गुण�तर सुिन�चतताको लािग �योगशाला परी�ण (Lab test) ग�रएको ह�नु पद�छ । िनमा�ण
�यवसायीले िनमा�ण काय�मा �योग गरेका �समे�ट र बालुवाको �वयं Strength test गरेतापिन गुण�तर प�र�ण गरेको छैन । फलामे ड�डी, िग�ी, �समे�ट र बालुवाको
Strength test काया�लयले गराउन लगाएको दे�खएन । सबै सामा�ीको काया�लयको तफ� बाट समेत �याव प�र�ण गराउन लगाई गुण�तर सुिन��चत ग�रनु पद�छ ।

२२.६ एज िव�ट न�शाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम को एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गराएका देहायका काय�ह�को
�यवसायीले एजिव�ट न�शा पेश गरेको दे�खएन । अतः िनमा�ण काय�को एज िव�ट न�शाको item खच� नरहेता पिन िनयमानुसार पेश ग�रनु पद�छ ।

�स न ठे�का नं. िनमा�ण काय� �यवसायी स�झौता रकम खुद खच� न�सा खच�

१ 09/077/78 दवुा�शे�वर गुफा भौितक पूवा�धार िनमा�ण जगद�वािव�डस� ५७०३७०९.६६ ५४८५९०९.९२ ०

२ 11/077/78 भानु मा.िव. भवन खनाल �दश� ९३३३२३६.४८ ८६५१८४४.३६ ०

३ 13/077/78 पणेना खानेपानी आयोजना भगवित
क�सट��सन

१०४७५५५९.८५ ८४७२४७०.३४ ०

४ 20/077/78 पटौटी खानेपािन आयोजना पािणनी िनमा�ण सेवा ३१२१०५३.७२ २२६३६३७.७४ ०

५ 14/077/78 ब�थ�� से�टर िनमा�ण हा�जा िनमा�ण सेवा ४३५५२४६.८३ ३७१३९६९.१८ ०

६ 17/077/78 पािणनी १ हे�थपो� भवन िनमा�ण पपुलर
क�सट��सन

१९८५८८९.९९ १९८२०७५.०४ ०
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२२.७ नापी िकताबः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) को ख�ड ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट बुक) मा उ�ेख वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन�
�यव�था छ । तर काया�लयले मेजरमे�ट बुकलाई लुज �सटको �पमा तयार गरी रकम भु�ानी ग�रने िवलमा संल� रा� ने गरेकोले दो�ो तथा सो भ�दा पछाडीको रिनङ
िवल भु�ानीमा नापी िकताब अनुसारको खच�, क�ी र खुद भु�ानी रकम िभडान गन� सिकने अव�था रहेन । यसबाट अिघ�ो रिनङ िवलको भु�ानी कटाउन छुट ह�न गई
दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको छ । अतः दईु वा दईु भ�दा बढी रिनङ िवल ह�ने िनमा�ण काय�को रिनङ िवलको अिनवाय� �पमा नापी िकताब(Measurement

BooK) नै तयार गराई िनमा�ण काय�को नापजाँचलाई द�ु�त र �भावकारी बनाइनु पद�छ । यसका केही उदाह�णह� देहाय अनुसार छन् ।

ठे.नं िनमा�ण काय� िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता अंक हालस�म यो वष�को खच�

११-२०७७/७८ भानु मा.िव. भवन खनाल �दश� क�सट��सन ९०६१३९५ ८४१०३२६ ८४१०३२६

१३-२०७७/७८ पणेना खा.पा. भगवित क�सट��सन १०६४५५६० ८४७२४६९ ८४७२४६९

२२.८ चेनेज न�बर: साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा साव�जिनक िनमा�ण गदा� चेनेज न�बर उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� स�प� गरेका �ाय: जसो सबै िनमा�ण योजनाह�मा
िनमा�ण काय� गदा� चेनेज उ�ेख गरेको छैन । चेनेज न�बर उ�ेख नगदा� एउटै िनमा�ण काय�को डु��लकेशन ह�ने �वल स�भावना ह��छ । अत: नगरपा�लकाले लागत अनुमान
तयार दे�ख नै चेनेज न�बर उ�ेख गरी िनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ ।

२३ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय
यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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२३.१ कर तथा शु�क असुली�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर
र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर १०००००० ७७३८९६.५ ७७.३८

घरज�गा बाहाल कर ६००००० ५५९१२६ ९३.१८

�यवसाय कर ३००००० २३१०७ ०.७७

वहाल िवरौटी शु�क

अ�य �ोतबाट �ा� १२००००० १२३०२५६.८४ १०२.५२

�शासनीक सेवा सु�क ४००००० ७०८५६३.१ १७७.१४

नाता �मणत द�तुर ४००००० ५२८०० १३.२

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ�
मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।
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२३.२ राज�व वाँडफाँड- �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड ग�र िन�नानुसारको स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी
पठाएको दे�खयो ।

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

िव�ापन कर नभएको

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी १२७५९४७ ४० ५००१७१.२२ छैन

२३.३ राज�व अिभलेखः काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयबाट
र�सद ठेलीह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको अ�ाव�धक अिभलेख र�सद िनय��ण खाता राखेको नदे�खएकोले नगिद र�सदको आ�दानी खच� र
बाँक�को अव�था यिकन गन� सिकएन । यसको अभावमा �यि�गत �पमा र�सद छपाई ग�र राज�व म�यौट ह�ने जो�खम रह�छ । यसतफ�  काया�लयले आव�यक �यान िदनु
ज�री दे�ख�छ ।

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

िदन भ�दा िढलो गरेको भए 10 �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूर को मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन
स�ने �यव�था छ। काया�लय अ�तग�त 5 वटा वडाले �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला
ह�ने गरी राज�व रकम बैकं दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ। काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� त
गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकं दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ । साथै िढला ग�र दा�खला गरेकोले देहाय अनुसारका ज�रवाना असुल
गनु�पन� दे�खएको �.

�स न वडा नं �ज�मेवार कम�चारी राज�व मिहना रकम वकै दा�खला िमित दा�खला रकम िढला िदन हज�ना

१९४,६१३.९
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४ १ ह�र �साद पो�ेल काित�क 16109 २०७७।०८।०८ 16109 ८ 1610.9

५ १ ह�र �साद पो�ेल मंसीर 15015 २०७७।०९।०८ 15015 ८ 1501.5

६ १ ह�र �साद पो�ेल पौष ३४०२५ २०७७।१०।११ ३४०२५ ११ 3402.5

७ १ ह�र �साद पो�ेल माघ 34199 २०७७।११।१२ 34199 १२ 3419.9

९ १ कमल �साद �यौपाने चै� 9965 1/6/2078 9965 ६ 996.5

वडा १को ज�मा 10931.3

४ २ ह�र �साद पो�ेल काित�क 28715 8/9/2077 28715 9 2871.5

५ २ ह�र �साद पो�ेल मंसीर 27184 9/8/2077 27184 8 2718.4

६ २ ह�र �साद पो�ेल पौष 30926 10/12/2077 30926 12 3092.6

७ २ ह�र �साद पो�ेल माघ 49625 11/7/2077 49625 7 4962.5

वडा २को ज�मा 13645

१ ३ गोिव�द िव.क. �ावण 1.00E+05 5/4/2078 129858 4 12985.8

३ ३ गोिव�द िव.क. असोज 30625 7/4/2077 30625 4 3062.5

४ ३ गोिव�द िव.क. काित�क 31330 8/4/2077 31330 4 3133

६ ३ गोिव�द िव.क. पौष 37861 10/15/2077 37861 15 3786.1
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७ ३ गोिव�द िव.क. माघ 80003 11/18/2077 80003 18 8000.3

८ ३ गोिव�द िव.क. फागुन 44640 12/5/2077 44640 5 4464

९ ३ गोिव�द िव.क. चै� 36813 1/6/2078 36813 6 3681.3

वडा ३ को ज�मा 39113

२ ४ सिम�ला ब�याल भा� 12459 6/11/2077 12459 ११ 1245.9

३ ४ सिम�ला ब�याल असोज 14028 7/6/2077 14028 ६ 1402.8

४ ४ सिम�ला ब�याल काित�क 29766 8/4/2077 29766 ४ 2976.6

६ ४ सिम�ला ब�याल पौष 31495 10/11/2077 31495 ११ 3149.5

७ ४ सिम�ला ब�याल माघ 54344 11/9/2077 54344 ९ 5434.4

८ ४ रिव�� �यौपाने फागुन 32753 12/6/2077 32753 ६ 3275.3

९ ४ रिव�� �यौपाने चै� 26933 1/10/2078 26933 १० 2693.3

वडा ४को ज�मा 20177.8

१ ५ रिव�� �यौपाने �ावण 44930 5/18/2077 44930 १८ 4493

४ ५ रिव�� �यौपाने काित�क 20240 8/12/2077 20240 १२ 2024

५ ५ रिव�� �यौपाने मंसीर 37586 9/8/2077 37586 ८ 3758.6
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६ ५ रिव�� �यौपाने पौष 31533 11/17/2077 31533 ४७ 3153.3

७ ५ रिव�� �यौपाने माघ 43618 11/18/2077 43618 १८ 4361.8

८ ५ रिव�� �यौपाने फागुन 39589 12/6/2077 39589 ६ 3958.9

९ ५ रिव�� �यौपाने चै� 27625 1/6/2078 27625 ६ 2762.5

वडा ५ को ज�मा 24512.1

२ ६ इ��मिण पौडेल भा� 4298 6/5/2077 4298 ५ 429.8

४ ६ इ��मिण पौडेल काित�क 11536 8/8/2077 11536 ८ 1153.6

६ ६ इ��मिण पौडेल पौष 20782 10/5/2077 20782 ५ 2078.2

७ ६ इ��मिण पौडेल माघ 31009 11/6/2077 31009 ६ 3100.9

८ ६ इ��मिण पौडेल फागुन 25410 12/6/2077 25410 ६ 2541

९ ६ इ��मिण पौडेल चै� 23815 1/5/2078 23815 ५ 2381.5

वडा ६को ज�मा 11685

१ ७ अ��बका डु�े �ावण 68000 5/9/2077 68000 ९ 6800

२ ७ अ��बका डु�े भा� 47000 6/5/2077 47000 ५ 4700

३ ७ अ��बका डु�े असोज 24000 7/6/2077 24000 ६ 2400
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४ ७ अ��बका डु�े काित�क 35000 २०७७।०८।१४ 35000 १४ 3500

५ ७ अ��बका डु�े मंसीर 66000 9/17/2077 66000 १७ 6600

६ ७ अ��बका डु�े पौष 32300 10/13/2077 32300 १३ 3230

७ ७ अ��बका डु�े माघ 56700 11/11/2077 56700 ११ 5670

९ ७ अ��बका डु�े चै� 56790 1/7/2078 56790 ७ 5679

वडा ७को ज�मा 38579

१ ८ कमल �साद �यौपाने �ावण ४०७९० २०७७।०५।१८ ४०७९० १८ 4079

२ ८ कमल �साद �यौपाने भा� 20162 २०७७।०६।०५ 20162 ५ 2016.2

३ ८ कमल �साद �यौपाने असोज ३७८६५ २०७७।०७।०४ ३७८६५ ४ 3786.5

४ ८ कमल �साद �यौपाने काित�क 27632 8/8/2077 27632 ८ 2763.2

५ ८ कमल �साद �यौपाने मंसीर 48784 9/16/2077 48784 १६ 4878.4

६ ८ कमल �साद �यौपाने पौष 26244 २०७७।१०।१४ 26244 १४ 2624.4

७ ८ कमल �साद �यौपाने माघ 58415 11/9/2077 58415 ९ 5841.5

८ ८ कमल �साद �यौपाने फागुन 55243 12/8/2077 55243 ८ 5524.3

९ ८ कमल �साद �यौपाने चै� 44572 1/6/2078 44572 ६ 4457.2
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वडा ८को ज�मा 35970.7

सव ैवडाको ज�मा १९४६१३।९०

२५ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�

२५.१ उपभो�ा सिमित दता� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३
मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ४५८ वटा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �
१३८३९३९०४.०५ भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय
�तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा
मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�,
गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२५.२ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै
िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा
सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान
बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प�
�ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स्� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा�
कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न�स्� अनुसारको उपभो�ा
सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ।
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२५.३ योजना ह�ता�तरण:-साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 97 (12) अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काय� स�प� भएपिछ काया�लयले सो को रेखदेख,मम�त
स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसारका
४५८ वटा योजना स�प� गरी �.1३ करोड ८३ लाख ९4 हजार खच� गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�प� गराएकोमा ह�ता�तरण गरेको छैन ।अत: उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई उ� िनमा�ण काय�को मम�त सं�भार गन� �ज�मेवारी सिहत योजना ह�ता�तरण गरीनु पद�छ ।

२६ हेभी इ��वपमे�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, 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 । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

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

८०/०७७/१२/२ पािणनी-३ सािवक ५ मो.बा. मो.बा. �तरउ�ित १९१३७१ ए�जाभेटर १४६३००

३१८/०७८/०३/२२ डाडाकटेरी देउरा�ल मो.बा. मम�त ४३१०७३ ए�जाभेटर ५२८०००

३१८/०७८/०३/२२ देउराली नेटा मो.बा. मम�त-४ ४३११०० ए�जाभेटर ५२८०००

१४०/०७७/१२/११ कमैघारी जाबुने मो.बा. उ.स. ८४९०० ए�जाभेटर १०४५५८
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२७ जिटल 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�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल
�ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी
फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

।

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

२८७/०७८/०२/३१ सामुदाियक भवन िनमा�ण उ.स.-५ भवन िनमा�ण ६४४२०५

ज�मा ६४४२०५

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

२८ गापा पु�जगत तफ�

२८.१ िनमा�ण काय�को �पेिशिफकेशनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(११) मा उ.स.ले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ साव�जिनक िनकायले खटाएको
�ािव�धक कम�चारीबाट िनमा�ण काय�को सभ� िडजाइन लागत अनुमान अनुसार भए नभए परी�ण गरी िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले गो.भौ.नं. २६२ िमित २०७८/०२/०४ मा भु�ानी िदएको फस�वा नयाँ कुलो तथा बाटो मम�त उपभो�ा सिमित-३ ले �ािव�धक कम�चा�रबाट �वीकृत
लागत अनुमान अनुसार योजनामा ३*१*१ specification भएको मेस जा�लमा ढँुगा भनु� पन�मा उपभो�ा सिमितले २*१*१ �पेिशिफकेसन भएको मेस जालीमा ढँुगा
भरी िनमा�ण काय� स�प� गरेको छ । अतः गाउँपा�लकाले �ािव�धक बाट �वीकृत भएको लागत अनुमानमा तोिकएको �पेिशिफकेशन अनुसारको काय� स�प� गनु�पद�छ ।
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२८.२ ख�रद काय� नगरेको आइटम को भु�ानीः गो.भौ.नं.२३६ िमित ०७८/१/१२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(६) मा उ.स.ले हरेक िक�ताको
कामको �ािव�धक मू�या�न िवल भरपाइ र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात सिमितको बैठकबाट अनुमोिदत गराइ स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले डा��े खा.पा. योजना उ.सले H.D.P.E. 20mm pipe को ख�रद काय� नै नगरेकोमा काय� स�प� र नािप िकताबमा काय� भएको जनाइ घ.मी.मा उ�ेख गरी
गाउँपा�लकाले 20mm H.D.P.E. Pipe २२५.७९ घ.िम उ�ेख गरी ७७२.५ का दरले ज�मा �.१७४२२४ उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेको छ । अतः वा�तिवक
काय� नगरी जावुने डा�े खा.पा. उपभो�ा सिमित-२ लाइ H.D.P.E. पाइपको भु�ानी गरेकोले उ� काय�को लागत अनुमान, नापी िकताब र काय�स�प� �ितवेदन तयार
गन� �ािव�धक लाइ आव�यक कारबाही समेत गरी उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� दे�खएको �.

१७४,२२४

२८.३ वोयर बा�ा �व��न काय��मः गो.भौ.नं.१४९ िमती २०७७/१२/११ मा २ वटा १०० �ितशत शु� वोयर बा�ा अ�गुरी कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड �ारा स�ा�लत
वोयर वा�ा �ोत के�� का स�ालक ल�मण �यौपाने र वडा नं.१. का सुरे��राज पो�ेललाइ १/१ वटा िघिमरे कृिष तथा बोयर बा�ा फम�बाट िमित २०७७/१०/०७ मा
�स�ाथ� इ��योरे�सबाट �ा� रकम बाट �.४४८२०० म�ये �.४००,००० मा शु� १०० �ितशत बोयर जातका बा�ा ख�रद गरी िवतरण गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा
दे�खएका कैिफयतह� यस �कार छन् । क) वोयर बा�ा �व��न काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७८ को दफा ९ मा �ोत के�� ले पालेका माउ तथा पाठापािठको
अिनवाय� िवमा गराउनुपन� �यव�था गरेकोमा गाउँपा�लकाबाट िवतरण ग�रएको वोयर बा�ाको िवमा गरेको छैन । ख) वोयर बा�ा स�ालकले �थायी लेखा न�बर
�लनुपन�मा �थायी लेखा न�बर �लएको छैन । ग) वािष�क लेखापरी�ण �ितवेदन वा�ा �व��न �सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पेश गरेको छैन । घ) वडाको
�सफा�रसमा वोयर वा�ाका पाठापाठी िवि� गदा� बा�ा �व��न सिमित र स�ब��धत वडाको अनुमित तथा �सफा�रश �लनुपन�मा अनुमित �लएको छैन ।
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२८.४ उपभो�ा सिमितबाट ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायबाट िनमा�ण काय� मा� गन� पाउने �यव�था छ ।
तर गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमितह�बाट समेत ख�रद काय� गराएको छ । केही उदाहरणह� यस �कार छन् । उपभो�ा सिमितबाट ख�रद �दान काय� नगराइ �म�दान
काय�ह� मा� गराउनु पन�तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

भौ.नं. योजनाको नाम लागत अनुमान खुद काय� ख�रद काय� ख�रद काय�को �ितशत

२३५/०७८/०१/१२ खरखरे ली��ट� टंक� देखी चुदाली डाँडा खा.पा.-२ ५४१०५४ ५४१०५४ ३०००३४ ५५.४५

२३६/०७८/०१/१४ जाबुने डा�े खा.पा योजना-२ ६८९३१६ ६८९३१५ ६४०४९९ ९२.९२

२४२/०७८/०१/१४ खा.पा.मम�त सािवक १-९ पािणनी-५ उ.स. ३२१८२६ ३२३०८९ ९३६५७ २९

२८.५ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९४२८ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२८.६ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १८५६४ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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२८.७ �ािव�धक मू�या�न नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मो िनयम ९७(६) मा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न िवल भरपाइ
र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराइ भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारको स�लायस�बाट
H.D.P.E. पाइप ख�रद गरी देहायका �यि� सं�थालाइ ह�ता�तरण गरेकोमा सो काय�को नापी िकताब, उपभो�ा सिमितको िबल काय�स�प� �ितवेदन वेगर भु�ानी
िदएकोले �माण पेश गनु�पन�

भौ.नं. िववरण स�लायस� प�रमाण एकाइ ज�मा रकम ह�ता�तरण भएको �यि�/सं�था ह�ता�तरण िमित

३४७
०७८/०३/३०

HDPE Pipe �ृि� ए�ड सिवन स�लायस� ६०४० िम. २५०५०६ वा��लफाँट कृषक समुह ०७८/०३/३१

HDPE Pipe िम� िनमा�ण स�लायस� ७५५४ िम. ४९६९५२ गा.पा.अ�य�
अ�यूत गौतम

०७८/०३/३१

ज�मा ७४७४५८

२८.८ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६७२०००िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२८.९ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४०५८२४ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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२८.१० पशु िवमाः गाउँपा�लकाको वोयर बा�ा �व��न काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७८ को दफा ९ मा �ोतके�� तथा िकसानलाइ पा�लकाबाट अनुदानमा िदएका वोयर
बा�ा लगायत पशुधनह�को िवमा तथा �ोतके�� �वयंले िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आपुत�क देवनगरी बा�ा उ�पादन फाम� छ�ग�ज-३ बाट ख�रद
ग�र िन�नानुसारको कृषकह�लाइ िवतरण गरेकोमा पशु धनह�को िवमा गराएको छैन । यसले गदा� अनुदान िदइएका पशुधनह�को मृ�यू ह�दा गाउँपा�लका मा�थ �ययभार
थिपन स�ने तथा कृषकह� जो�खममा रहने दे�ख�छ । अतः समयमै पशुधनह�को िवमा गराउनुपन� दे�ख�छ ।

भौ.नं कृषक समुहको नाम �यहोरा/पशु धन प�रमाण अनुदान �ितशत ज�मा

२०३- 

०७८/०३/३१
वोयर तथा लोकल खरी पालन कृषक समुह वोयर पाठी ९ वटा ८९.४२ ९३९६०

मा�लका गाइ भैसी तथा कृिष फाम� राँगो १ वटा ३१.२५ ८००००

जनचेतना मिहला कृषक समुह लोकल बा�ा १७ वटा ७०.५९ ११०५००

संगम बा�ा पालन समुह लोकल पाठी ७ वटा ६७.५७ ४९०००

नमुना मिहला कृषक समुह लोकल बा�ा १३ वटा ७०.५९ ११०५००

जनजागृित बा�ा पालन समुह लोकल पाठी ७ वटा ८१.६ ५२५००

जनजागृित बा�ा पालन समूह लोकल बोका ३ वटा ८१.६ ५०७००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np50 of 94

२८.११ मागमा आधा�रत काय��मः गाउँपा�लकाले मागमा आधा�रत लागत साझेदारी काय��म काया��वयन काय�िव�ध-२०७६ काय��मको काय�िव�धमा अनुदान िवतरणका
आधारह�मा वडाको �सफा�रश तथा ज�गाधनी �माणपुजा� समावेश गनु�पन� �यव�था छ । तर चौधरी कृिष मेिशनरी स�लास�बाट ख�रद ग�रएका देहायको वडाह�ले
िकसानह�लाइ िमिन िट�लर/हाते ��या�टरह� ५० �ितशत अनुदानमा िवतरण गरेकोमा स�ब��धत वडाह�को �सफा�रस तथा कृषकह�को ज�गा धिन �माण पूजा� न�लइ
कृिष सामाि�ह� िवतरण गरेको छ । िनद�िशकामा भएको �यव�था अनुसार कृिष सामाि�ह� िवतरण ग�रनु पद�छ ।

भौ.नं वडा नं. सामाि� िववरण ५०% अनुदान � ५०% कृषक ज�मा �

३३२/०७८-०३/२७ १ हाते ��या�टर १३ थान ४२२५०० ४२२५०० ८४५०००

७ हाते ��या�टर १० थान ३२५००० ३२५००० ६५००००

२ हाते ��या�टर १० थान ३२५००० ३२५००० ६५००००

ज�मा १०७२५०० १०७२५०० २१४५०००

२८.१२ पाईप खरीदः गो.भौ.नं. ९७ िमित २०७७/१२/०८ गाँउपा�लका अ�तग�त वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ८ का िविभ� ९ वटा खानेपानी तथा �सचाई योजनाह�का लािग
आव�यक िविभ� साईजका पाईपह�को लागत अंक �. २४,४०,७२२।४० को HDPE Pipe खरीदका लािग २०७७/०८/२२ मा ठे.नं. १६/०७७-७८ को सूचना
�काशन ग�र परेका बोलप� म�य घिट कबोल गन� नेपाल ��याक गो�ड ए�ड एलाईड ई�ड��ट�जको मू.अ.कर � २,०९,७६५।२१ समेत � १८,२३,३४३।७१ को
ठे�का �वीकृत गरी २०७७/१०/२९ को स�झौता अनुसार िविभ� साईजका पाईप खरीद गरेको छ । काया�लयले खरीद गरेका पाईपह� म�ये वडा नं. ३, ४, ५, ८, १ र
६ लाई ह�ता�तरण गरी केही पा�लका काया�लयमा नै रा�खएकाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको दे�खएन । अतः योजनाका िनमा�ण काय�मा जडान गरेका नापीको मू�यांकन
तथा काय�स�पादन �ितवेदन तयार ग�रनु पद�छ ।
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२८.१३ तारजाली ब�स खरीदः गो.भौ.नं. २०३ िमित २०७८/०३/२८ गाँउपा�लकाको लािग आव�यक तारजाली ब�स ख�रदका लािग लागत अनुमान मु.अ.कर समेत
�.३८४०८६६।८४ को ठे�का नं. २२-२०७७।७८ िमित २०७७।१२।४ मा �कािशत सूचना अनुसार घटी कबोल गन� मान�धर माक� िटङ अड�र ए�ड स�लाय�सको
मु.अ.कर समेतको कबल अंक � ३६१९११८।८ �वीकृत गरेको र स�झौता अनुसार २x१x१ िमटर साईजका १०७० मे�सन मेश जा�ल ब�स मु.अ.कर �.३८४०५५।
१० समेत �. ३३३८३२५।१० को जा�ल ख�रद गरेको दे�खयो । उ�े�खत जा�लह� काया�लय प�रसरमा य�त� रहेको दे�खयो । उ�े�खत जा�लह� उदे�य अनुसार
उपयोग ह�नु पद�छ ।

२९ गा.पा. चालु तफ�

यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

२९.१ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५२५० िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२९.२ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २१२५०िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२९.३ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३४८५० िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२९.४ अनुगमन भ�ाः अथ�म��ालयबाट जारी काय�स�ालन िनद�िशका तथा �देश सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच� मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका
२०७५ मा योजना अनुगमन तथा फरफारक गरेको भ�ा िदने �यव�था छैन । तर गाउँपा�लकाले खच� स�ब��ध िनद�िशका बनाइ गाउँपा�लकाका िविभ� पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�लाइ योजना तथा काय��मको अनुगमन गरेको उ�ेख ग�र अनुगमन भ�ा भु�ानी गन� गरेको पाइयो। गाउँपा�लकाका पदा�धकारीह�ले गाउँपा�लका �े� िभ�
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िनमा�णा�धन र स�प� भएका हरेक योजनाह�को अनुगमन गन� दायी�व भएता पिन संघीय र �देश कानून संग बा�झने ग�र िनद�िशका बनाइ भ�ा �लनु उपय�ु दे�खदनै ।
य�तो अनुगमन खच� िनय��ण ग�रनुपद�छ । यसरी खच� भएका केही उदाहरणह� देहाय अनुसार छन् ।

�स.नं. नाम/थर अनुगमन स��या दर ज�मा � कर क�ी भु�ानी

१ अ�य� �ी अ�यूत गौतम ५१ १००० ५१००० ७६५० ४३३५०

२ उपा�य� �ील�मी गौतम ५१ १००० ५१००० ७६५० ४३३५०

३ �.�.अ. �ी ने� �साद िघिमरे ५१ १००० ५१००० ७६५० ४३३५०

४ िश.अ. �ी तेज ब. खनाल ९ १००० ९००० १३५० ७६५०

५ इ. �ी मोहराज पौडेल ४१ १००० ४१००० ६१५० ३४८५०

६ लेखा स. �ी बालकृ�ण आचाय� ५१ १००० ५१००० ७६५० ४३३५०

७ ख�रदार �ी शोभाखर भुसाल ५० १००० ५०००० ६१५० ४२५००

८ सू.�.अ. �ी उ�म �यौपाने ५ १००० ५००० ७५० ४२५०

९ आ.ले.प.�ी रामच�� चुदाली १८ १००० १८००० २७०० १५३००

१० स.इ.�ी र�जु पो�ेल ६ १००० ६००० ९०० ५१००

११ अ.स.इ �ी अथ� कु. चौधरी ४ १००० ४००० ६०० ३४००

१२ अ.स.इ. �ी ओम �काश काहार ४ १००० ४००० ६०० ३४००

१३ खा.पा.स.टे. �ी केशबराज प�थी ७ १००० ७००० १०५० ५९५०
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ज�मा ३४८ १००० ३४८००० ५२२०० २९५८००

२९.५ औष�ध उपचार खच�ः िनजामित सेवा ऐन २०४९ तथा कम�चारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भै आउने कम�चारीह�लाइ एक मिहनाको तलब वरावरको रकम
िदने भिन �यव�था गरेको छैन । अ�धकृत छैठौ �ी इ��दरा भुसालले आफू २०७१/१२/२४ मा सािवक घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको शाखा अ�धकृत पदमा
�थायी सेवामा �वेश गरेको र हाल समायोजन भइ पािणनी गाउँपा�लकाको काया�लयमा आएको र सािवक घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको कम�चारी सेवा शत�
िनयमावली २०५५ को प�र�छेद ६ को िनयम ६-१६ (क) मा औष�ध उपचार स�ब��ध �यव�था गरेको छ । जसमा �थायी कम�चारीह�लाइ काम गरेको िमित दे�ख गणना
ह�ने गरी काम गरेको ��येक वष�को १ मिहना बराबरको तलब पौष मसा�त र आषाढ मसा�तमा आधा गरी औष�ध उपचार खच� िदइने �यव�था भएको भनी माग दावी गरी
गो.भौ.नं. १३२-०७७/१२/०५ मा �. १७९९५ र गो.भौ.नं.२१९-२०७८/०३/१७ मा � १७९९५ समेत �.३५९९० मा १% सा.सु. कर क�ी ग�र �.३५६३० भु�ानी
गरेको दे�खयो ।

२९.६ सं��त िवदा रकमः िनजामित सेवा ऐन २०४९ र कम�चारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भइ आएका कम�चारीह�लाइ स��त िवदाको रकम िदने �यव�था गरेको
छैन । अ�धकृत छैठौ �ी इ��दरा भुसालले आफू घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितबाट सेवा �वेश गरेको र कम�चारी समायोजन ऐन २०७५ बमो�जम समायोजन भै
यस गाउँपा�लकामा आउदा सािवक घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमित बाट पाएको सुिवधा िनजको माग दािव अनुसार गो.भौ.नं. ५८८ िमित २०७८/०२/३१ बाट
�. ३५९९० बाट सा.सु कर क�ी ग�र भु�ानी िदइएको दे�खयो ।
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३० ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� देहाय अनुसारको िव�ध अपनाइ िन�नानुसार ख�रद गरेको
दे�खयो । सोझै ख�रद गन� काय�मा सुधार ह�नु पन� दे�ख�छ ।

कुल िनमा�ण खच� सोझै ख�रद �सलब�दी दरभाउप� बोलप� ते�ो चौमा�सकमा �यव�था भएको

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

77447627.58 33 11601748 14 920195६ 15 56643923 1 २०००८४२
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३१ डीपीआर-परामश� सेवा खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोभैm ख�रद गरी
�. ३०लाख ३३ हजार खच� लेखेका छन् । 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 ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम
(�.हजारमा)

खच� रकम
(�.हजारमा)

आयोजनाको
लागत
(�.०००)

Preparation of DPR of Health Post
Building, Panini-06, Dhatibang

Akon Engeneering 491.55 452 168551

Consulting Service of DPR of
Tribeni-Nayagaun-Dhatibang Sadak

Golden Pyagoda Engineering
Consultancy P.ltd.

320.44 316.89 150102

Consulting Service of DPR of
Nigali-Deurali-Darneta-
Pokharathok Sadak

Explorer Geophysical
Consultants P.Ltd.

400 396.14 1950४०

Consulting Service of DPR of Pokharathok Tribeni Sadak Dynamic solution P.Ltd. 421 416.92 19176८

Consulting Service of DPR preparation of Panini Rural
Municipality Administrative Building.

Enlightened Design
Associates Pvt.Ltd.

1985 1250.91 9033५

Consulting Service for Detail Design of Bhanu Ma bi ward 5
and Administrative Building of ward no.7

Chandannath Design
Associates Pvt.Ltd

500 497.2 1८०००

ज�मा 4117.99 3330.06
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३२ संघीय शसत� पु�जगत-

संघीय शसत� पु�जगत तफ�  ५५ वटा गो�वरा भौचरबाट �.४००२६९२३ खच� भएकोमा १५ वटा गो�वरा भौचर को खच� � ३८८०९९७० लेखापरी�ण ग�रयो । यसमा
देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३२.१ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ११९४३४।५३िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३२.२ लागत साझेदारीमा भैसी �व��न काय��मः- गो.भ.नं. २२-२०७८/०३/२२ साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��म स�ालन �कृया स�ब��ध माग�िनद�शन २०७७ अनुसार
काया�लयले ५० �ितशत लागत साझेदारीमा गा.पा �े�का वडा नं. १,४,५,६,७ का ५० कृषकह�लाइ भैसी चापाकटर र िमनर�स िवतरणमा ख�रद मू�य �.४३४००००
को ५० �ितशत �.२१७०००० भु�ानी गरेको दे�खयो यसमा देहायका �यहोराह� दे�ख�छन् । क पािणनी भै�स �व��न सिमितलाइ ५० वटा भै�सको ५० �ितशत मू�य
अनुदानमा �ितगोटा �.३४७०० ले �.१७३५००० अनुदान िदएकोमा ५० म�ये ४८ वटा भैसी कृषकलाइ िवतरण गरेको दे�खएको र मोबाइल फोन स�पक�  गदा� कृषक
हरी �साद पो�ेल (949871504) लाइ एउटा मा� भैसी िदएको मा २ वटाको भरपाइ गराएकोले लखापरी�णको �ममा ३ वटा भै�सको मू�य � १०४१०० सिमितबाट
असुल गरेको छ। अनुदानको उपयोगलाई िमत�ययी समेत बनाइनु पद�छ। ख उि��खत माग�दश�नको बुदा नं.९ मा �थानीय तहले स�ा�लत काय��ममा उपल�ध गराएको
रकम सदपुयोग भए नभएको र ल� अनुसार �गित भए नभएको िवषयमा माग�दश�नको दफा ४ (१) क बमो�जम गिठत काय�दलले अनुगमन र मू�या�न गरी �थानीय तहमा
पेश गनु�पन� र �थानीय तहको पशुसेवा शाखाले �देश म��ालय पशुसेवा हेन� �ज�ा ��थत काया�लय र पशु सेवा िवभागमा चौमा�सक �पमा �गित �ितवेदन पठाउनु पन�मा
अनुगमन मू�या�न तथा �गित �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । ग अनुदान�ाही संग भएको ि�पि�य स�झौता प�को दफा १० मा लाभ�ािहले चौमा�सक �पमा
काय��मको �गित उपल��ध एवं कारोबार स�ब��ध िववरण �थानीय तहको पशुसेवा शाखामा अिनवाय� �पमा पठाउनुपन� �यव�था रहेकोमा पठाउने गरेको दे�खएन । अतः
उि��खत अनुसार माग�दश�न तथा स�झौताका शत�ह�को काया��वयन गरी भैसी �व��न काय��मको अनुदानलाइ �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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३२.३ सुधा�रएको चु�हो- गो.भौ.नं. ३२- २०७८/०३/२७ काया�लयले िवतरणका लािग ख�रद गरेको सुधारीएको चु�हो लि�त वग�लाइ िवतरण गरेको ह�नुपद�छ । काया�लयले
�लो�रयस क��यूटर ए�ड इले�ट� ोिन�स को िवजक अनुसार ५० वटा चु�हो �.१५०००० र ढुवानी भाडा � २२०३५.६० मू.अ. समेत � १९४४०० मा ख�रद गरेको
सुधारीएको चु�हो लि�त वग�लाइ िवतरण नगरी काया�लयमा मौ�दात रहेको दे�खयो । अतः यथा�स� लि�त वग�लाइ िवतरण गरी ख�रद ग�रएका उपकरण ह� उपयोगमा
�याइनु पद�छ ।

३२.४ स�झौता अनुसार काय� नभएको- िनमा�ण �यवसायी माफ� त गराइएका सालवसाली योजना ह� सोही आ�थ�क वष� िभ� स�प� ह�ने गरी काय� ता�लकालाइ �भावकारी �पमा
काया��वयन गरेको ह�नु पद�छ । काया�लय र िनमा�ण �यवसायी िबच यसै वष� काय� स�प� गन� गरी स�झौता भएतापनी काय�ता�लकाको काया��वयन िफतलो भएकोले काय�
स�प� ह�न सकेन । सालवसाली �पमा िविनयोजन भएका देहायका योजनाह�मा काय� समयमा स�प� नह�दा िवकास िनमा�णका काय� �भािवत ह�नुका साथै २०७८/७९ मा
समेत उ� योजनामा िविनयोजन भएको पाइएन । तसथ� समयमै काय� स�प� ह�ने गरी काय�ता�लका अनुसार काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

�स.नं. ठे�का नं काम �यवसायी स�झौता � खच� खच�
�ितशत

काय�ह�

१ १३-०७७/७८ पणेना खानेपानी आयोजना भगवित
क�सट��सन

१०६४५५६० ८४७२४६९ ८० �ज.आइ
िव�याउने िवतरणका लािग

२ ३१-०७७/७८ दवुा��वे�वर गुफा भौितक पूवा�धार
िनमा�ण

�िश� िनमा�ण
सेवा

२८४३३६० २२७५६८० ८० शौचालय
को वाल र िपलरमा� गरी सबै
बाक�
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३२.५ मोबाइल ख�रदः काया�लयले �ज��स सामान ख�रद गदा� िन�ज �योगमा आउने सामान ख�रद गनु� ह�दनै र ख�रद काय� िमत�ययी वनाइएको ह�नु पद�छ । काया�लयले देहाय
अनुसार िन�ज �योगमा आउने सामान ख�रद गरेको दे�खयो । यस �कारको खच� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

�सन भौ.नं.िमित आपूित�कता� सामानको नाम मू�य � �ज��स �योगकता�

१ ५०-२०७८/०३/३० गौरा मोबाइल आइफोन-१२ र सो को चाज�र २
थान

१४७९०० दा�खला
छैन

गा.पा.अ�य� अ�यतु
गौतम

२ ३०९/०७८/०३/१७ �लो�रयस क��यूटर इले�ट� ोिन�स
किपलव�तु

Redmi note 10 २८००० दा�खला
छ

इ.मोहराज पौडेल

३ ३०९/०७८/०३/१७ Redmi note 10 २८००० दा�खला
छ

लेखा सहायक बालकृ�ण
आचाय�

३३ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (चालु) 

काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १७२९१५ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३४ �देश शसत� तफ� -

यस िशष�कमा २३ वटा गो�वरा भौचर बाट �.१२७८३४७५ बजेट खच� भएका म�ये �. ५ लाख भ�दा मा�थका ८ वटा गो�वरा भौचरका �
१२२२५९७८ को खच� प�र�ण गरी लखेापरी�ण स�प� ग�रएको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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३४.१ कोिभड िवशेष कृिष काय��म- �थानीय तह माफ� त स�ालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७७ अनुसार देहाय अनुसार तरकारी खेितका
लािग कृषकह�लाइ � २० हजार वा खच�को ५० �ितशत अनुदान खच� लेखेको दे�खयो ।

भौचर नं. कृषक सं�या खच� �.

५- २०७८/०३/१९ ८३ १६३५१३९

६-२०७८/०३/१९ ९६ १९१३२३८

६१-२०७७/०७/०६गा.पा. चालुतफ� २१७ ४३१५७६६.७५

ज�मा ३९६ ७८६४१४३.७५

उ�े�खत अनुदान खच�मा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् । १. काय�िव�धको दफा ११-१ अनुसार स�ब��धत �थािनय तहले काय��म स�ालनको �ममा र स�प� भए
प�चात अनुगमन तथा मू�या�न र उपल��ध मापन ग�र �ितवेदन गाउँपा�लकामा तयार ग�रएको दे�खएन । २. ऐ= को दफा ११-२ अनुसार स�ब��धत �थानीय तहले
चौमा�सक र वािष�क �पमा काय��म को �गित िववरण तयार गरी म��ालयमा पठाउनुपन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । ३. ऐ को दफा ११-३
काय��मको अनुगमन िन�र�ण तथा मू�या�न काय� �देश सभाको िवषयगत सिमित तथा स�ब��धत �े�का माननीय सद�यह� म��ालय िनद�शनालय र मातहतका
काया�लयबाट समेत ग�र िदइएको िनद�शनको पालना गनु� स�ब��धत �थानीय तह र अनुदान �ािहको कत��य ह�ने उ�ेख भएतापिन अनुगमन मू�या�न तथा िनद�शन िदने
गरेको दे�खएन । ४. कृषकसँगको स�झौताको दफा ६ मा अनुदान �ािहले िनयिमत �पमा �गित िववरण लगायतका त�या�ह� काया�लयमा बुझाउनुपन� र दफा ७ मा
काया�लयले काय��मको अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा अनुदान �ािहले �गित िववरण बुझाउने गरेका छैनन् र काया�लयले पिन अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा अनुदान
�ािहले �गित िववरण बुझाउने गरेका छैनन् र काया�लयले पिन अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । ५. कोिभड लि�त �यवसाियक तरकारी खेित काय��म १००
जना र िवदेशबाट फिक� एका र �यवासाय उ�मुख कृषककालािग कृिष िवकास �ो�साहान काय��म ११७ जना समेत २१७ जनालाइ गत वष� २०७६/७७ मा िनकासा �
४३ लाख ४० हजार म�ये भइ खच� नभएकोमा यो वष� � ४३१५७६६.७५ खच� गरेको छ । गत आ.व. िभ� खच� नभइ बाँक� रहेकोले ि�ज नग�र यो वष� �ज�मेवारी खच�
गरेकोले ि�ज गनु� नपन� �माण वेगर खच� गरेकोले िनयमस�मत दे�खएन अतः कृषकह�लाइ उ�े�खत अनुसार अनुदान िवतरण प�चात स�झौताका शत� बमो�जम
कृषकह�ले �गित िववरण पठाउन तथा काय�िव�ध अनुसार काय��मका िन�र�ण तथा अनुगमन मू�या�न ग�र अनुदानको उपयोगलाइ �भावकारी बनाइनु पन� तफ�  �यान
िदनु ज�री छ ।
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३४.२ कृिष औजार तथा य�� उपकरणमा अनुदान- गो.भ. नं. १० िमित २०७८/०३/२७ �थानीय तह माफ� त स�ालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध
२०७७ को दफा १४-१५ मा अनुदानमा िवतरण ग�रएको कृिष  औजार उपकरणको लगत रा�ने र सो स�ब��ध जानकारी म��ालयलाइ उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ ।
काया�लयले चौध�र कृिष मेिशनरी स�लास�बाट ५३ वटा िमिनिट�लर ख�रद ग�र �. ३४४५००० को ५० �ितशत मू�य अनुदान �. १७२२५०० र कृषकह�ले ५०
�ितशत �. १७२२५०० बेहोरेको दे�खयो । काया�लयले काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार उपकरण िवतरणको लगत नराखेको उपकरणमा पा�लकाको अनुदान रहेको
उ�ेख नगरेको र िमिन िट�लर िवतरण प�चात �यसको उपयोग र उपल��धको अनुगमन मू�या�न गन� गरेको समेत दे�खएन। अतः िवत�रत िमिन िट�लरको लगत खडा गन�
अनुदानको �यहोरा उपकरणमा जनाउने तथा अनुगमन मू�या�न ग�र अनुदानलाइ �भावकारी बनाइनु पद�छ ।

३४.३ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ११७८८१६िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३५ समपुरक पु�जगतः

समपुरक काय��म अ�तग�त २४ वटा गो.भौ.बाट �.२६४१५९१९ खच� भएकोमा �. ४लाख मा�थ बजेट खच� भएका ५ वटा खच� भौचरको
�.२६०४६२२९ को परी�ण ग�रयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३५.१ खरको छाना िव�थापन काय��मः गो.भौ.नं. २-२०७७/११/२६- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०६४ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम
खच�  गदा� �य�तो खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाइ �माण र कागानात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले काय��म अ�तग�त बोलप�को मा�यमबाट ह�लास
��टल इ�ड��ट�जका ७ वटा िवजकवाट िविभ� साइजका १८३० व�डल ज�तापाता मू.अ. कर समेत �.१८०९४१२५ मा ख�रद ग�र पा�लका �े�का ८ वटै वडामा
िवतरणका लािग वडा काया�लयह�मा पठाएको दे�खयो । तर काया�लयले िवत�रत ज�तापाता �योग एवं जडान भएको नािपको मू�या�न र जडान काय� स�प� भएको
�माण तयार गरेको छैन । अतः उि��खत ज�तापाता जडान भएको नािपको मू�या�न र जडान काय� स�प� भएमो �माण तयार ग�र खच� ले�नु ज�री दे�ख�छ ।
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३५.२ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �२८४३।३६ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३६ �यािचङ काय��म(साझेदारी)

�यािचङ काय��म अ�तग�तका २७ वटा गो�वरा भौचरबाट �.११६१४४६४ खच� भएको म�ये � १० लाख मा�थका ५ वटा गो�वरा भौचर
अनुसारको खच� �.१०८३०९९ को खच�को परी�ण ग�रयो । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

३६.१ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ७३८४१ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३६.२ खच�को स�कल �माणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार खच� ले�दा खच�का िवल भरपाइ सिहतको लेखा
रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसारको िनमा�ण काय�ह� गराएकोमा िनमा�ण काय�को स�कल कागजात �देश �वा��य िनद�शनालय मा पठाएको जनाइ
फोटोकिप िवल राखेको दे�खयो ।

�स.नं ठे�का नं. िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता � खच� �. गो.भौ.नं.

१ १७-०७७/७८ पणेना �वा��य चौक� पपुलर क�सट��सन १९८५८९० १९८१५५६ १०-२०७८/०३/३०

२ १८-०७७/७८ पटौटी �वा��य चौक� िदपदश�न क�सट�कसन १९९५१६० १०७७७७६ ११-२०७८/०३/३०

ज�मा ३९८१०५० ३०५९३३२

३७ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः
यो काय��ममा �. ६० लाख िविनयोजन भएकोमा खच� �. ४७३९२५० भएको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
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: 
काय��म छनौटः �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम १० उपिनयम ६ मा कंल रकमबाट �यूनतम � १०
लाख लागत अनुमान भएका बढीमा ३० योजना छनौट गनु�पन� तर एकमा� िनवा�चन �े� भएको �ज�ाको हकमा ५ लाख �पैया लागत अनुमान भएका बिढमा ४० योजना
छनौट र िवगतमा यसै काय��मबाट �ार�भ भइ अधुरो रही िनमा�ण स�प� नभएका योजनामा �यूनतम ५ लाखको योजना छनौट गन� सिकने �यव�था छ । तर काय��म
छनौट गदा� सािवकका अधुरा योजना वा अ�य कारणले ५ लाख �पैयाको योजना छनौट गनु�पन� कुनै कारण नखुलाइ फरक फरक �थानका २ वटा योजनाका लािग एउटै
�याकेज देखाइ छनौट गन� गरेको देखीयो । देहाय अनुसार काय��ममा छनौट ग�रएका ५ �याकेज म�ये भता�पूर-जाबुने र भुषाल पोखरा मनाङथुम २ वटा मो.बा.को लािग
�.२० लाख लेकाली कृिष सहकारी र सुमन �मृित सामुदाियक भवनको २ वटा �याकेजलाइ � १० लाख वेदशाला र �ित�ालय िनमा�णका लािग � १० लाख िविनयोजन
गरी खच� गरेकोले िनयमावलीको �यव�थाको अनुशरण गरेको दे�खएन । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

�स.न. काय��म िव�ध बजेट खच�

१ भता�पूर-जाबुने र भुषाल पोखरा मनाङथुम २ वटा मो.बा. ठे�का �था २० लाख ७३२६९६

२ बाढु�ा-नयागाउँ-िच�र�भा मो.बा. ठे�का �था १० लाख ७८५५७४

३ लेकाली सहकारी भवन र सुमन �मृित सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १० लाख १० लाख

४ दिुवचौर झ��ेक िचवेक मो.बा. उपभो�ा सिमित १० लाख १० लाख

५ थाम वेदशाला िनमा�ण खगडी र थाम �ित�ालय िनमा�ण इदगाहा उपभो�ा सिमित १० लाख १० लाख

६ �शासिनक क��ट�जे�सी - - २२०९८०

ज�मा खच� ६० लाख ४७३९२५०
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३८ मु�यम��� �ािमण िवकास काय��मः

मु�यम��� �ािमण िवकास काय��मः �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत यस काय��ममा �.६० लाख म�ये पु�जगत तफ�  �.२१ लाख र चालु
तफ�  ३९ लाख िविनयोजन भएकोमा पु�जगत तफ�  २०८०००० र चालुतफ�  ३८९३०९९ समेत �.५९७३०९९ खच� गरकेो दे�खयो ।
काय��म अ�तग�त कृषक ह�का लािग ५० �ितशत मू�य अनुदानमा िमिन िट�लर उपल�ध गराउने िवप� लि�त समुहका िव�ा�थ�हरलाइ
कािप िवतरण, मदरसा का िव�ा�थ�ह�लाइ झोला कािप कलम समेत शैि�क सामाि�, बालक�ाका िश�ण सामाि�, तरकारी वाली तथा बा�ा
िवतरण काय��मह� स�ालन गरकेो छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
काय��मका मु�य काय�ह�ः
-५० �ितशत मू�य अनुदानमा ३२ वटा िमिनिट�लरमा कृषकलाइ �.२०८०००० ख�रद गरी खच� लखेेको
-मसलावाली �व��न काय��ममा ५० के.�ज.का दरल े४५ कृषकलाइ �.२७०००० को अदवुाको िवउ िवतरण गरकेो र ता�लम स�ालन
गरकेो
-लि�त वग�का िव�ाथ� तथा मदरसाका िव�ाथ� र बालक�ाका लािग कािप तथा शैि�क सामाि� िवतरण गरकेो
-५० �ितशत वोयर जातको १० पाठी र ६ पाठा ख�रद � ४९६००० र औष�ध तथा घासको िवउ िवतरण गरकेो
-७५ �ितशत मू�य अनुदानमा कृषकह�लाइ १६६ थान �लाि�क टनेल र हाइ�ेड टमाटरको िवउ िवतरण गरकेो
-तरका�र खेितमा �सचाइका लािग उपभो�ा सिमित माफ� त टंक� िनमा�ण गराएको

३८.१ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६२७५०िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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३८.२ �लाि�क टनेलः गो�वरा भौचर नै.१०-२०७८/०३/२६ काय��म अ�तग�त ७५ �ितशत मू�य अनुदानमा ख�रद ग�रएका �लाि�क टनेल कृषकह�लाइ िवतरण गरेको
ह�नुपद�छ । काया�लयले �सलब��द दरभाउप�को मा�यमबाट �ज सेभेन एि�क�चर �ा.�ल.बाट 6*10m को ९० �ज.एस.एम टनेल १६६ थान २७६० ले र हाइि�ड
टमाटरको िवउ १६५ �याकेट �. ९५५ ले मू.अ.कर समेत �. ६७५२९५.८० मा ख�रद गरी कृषकह�लाइ िवतरण गरेको देखाएकोमा छ । िवतरण १६६ म�ये १६५
वटा टनेल मा� िवतरण गरेको दे�खएकोले १ टनेल �.३११८.८ िवतरण भएको दे�खएन। छलफलको �ममा एक टनेल मुसाले �वाल पारेकोले कृषकले नलगेको भनाइ
र�ो। ख�रद ग�रएको टनेल �सटह� राखने �ज�मेवारी काया�लयको ह�नेछ। अतः ख�रद ग�रएका टनेल �सट ६*१० िमटर ९० �ज.एस.एम उपयोग ग�रनु पद�छ।

३८.३ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३५०२१ िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

३८.४ नाप जाचको �सफा�रसः- गो.भौ.नं. १५-०७८/०३/२७ िनमा�ण काय�को भु�ानी खच� ले�दा नाप जाच काय� गाउँपा�लका पूवा�धार शाखा �मुख/ संयोजक �ारा �सफा�रस
गरेको ह�नु पद�छ । काया�लयले तरका�र �सचाइ को लािग टंक� िनमा�ण गरेको खच� �. ४९६००० उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेको छ । उ� िनमा�ण काय�को वडा
काया�लयबाट तयार गरेको लागत अनुमान �. ६७५८७९.३७ बमो�जम कै नािप भएको नािपको मू�या�न र उपभो�ा सिमितको िवल पेश गरेको दे�खयो । वडा
काया�लयका �ािव�धकले तयार गरेको मू�या�न गाउँपा�लकाको पूवा�धार शाखाका �मुख तथा इ��जिनयरको जाच तथा �सफा�रस गराउने गरेको दे�खएन । अतः
गाउँपा�लका तथा वडा समेत अ�तग�तको िनमा�ण काय�को खच�का �माण तथा नापीको मू�या�न पूवा�धार शाखाका �मुख इ��जिनयर �ारा जाच प�र�ण तथा �सफा�रस
प�चात मा� भु�ानी िदने ग�रनु पछ�  ।

३८.५ अनुगमन मू�या�नः मू�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २१ अनुसार �थानीय तहका �मुखको अ�य�तामा रहेको
काय��म �सफा�रस सिमितले आ�नो �थानीय तहमा स�ा�लत काय��म वा प�रयोजना �वीकृत काय��म अनुसार काया��वयन भए नभएको अनुगमन गरी �यसको
�ितवेदन �थानीय तहमा िदनुपन� र अनुगमनको मा�सक �ितवेदन �यव�थापन सिमित तथा सम�वय इकाइमा पठाउनु पन� �यव�था छ । यो वष� िमिन िट�लर िवतरण,

शैि�क सामाि� िवतरण, अदवुा को िवउ िवतरण लगायतका काय��मह� स�ालन गरेकोमा काय�िव�ध अनुसार अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । अतः काय�िव�ध
अनुसार काय��म काया��वयनको अनुगमन गरी काय��मलाइ �भावकारी बनाइनुपद�छ ।
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३९ िश�ातफ�
यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

३९.१ िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ ।
यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ५४ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
िश�ा िनयमावली अनुसार पहाडी �े�मा िश�क िव�ाथ� अनुपात ४५ ह�नु पन�मा ७ दे�ख ४२ र गाउँपा�लकाको औषत २० दे�खएको छ । अतः आव�यकता अनुसार
िव�ालय मज� वा समायोजन ग�रनु ज�री दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपाथ

१ �ी ने रा मा िव पणेना १५ १५ ५ २६७ 17.8

२ �ीह�रहर सं सा मा िव पो २० २० ४ ३३९ 16.95

३ �ीफस�वाटाकुरा मािव �खदीम १६ १६ २ २४३ १५.१८

४ �ौराली मा िव पटौटी १२ १० १ ४२४ 42.4

५ �ी कृ�ण मा िव मैदान १७ १७ २ २७८ 16.35

६ धाितवा� मा िव धाितवा १० १० १ २१९ 21.9

७ �ी िशवमदन मा िव अ�गुरी १५ १५ २ ३८९ 25.93

८ �ी कमला मा िव पाली १६ १६ २ ४५८ 28.62

९ �ी सर�वती मा िव पणेना ९ ९ २ १६३ 18.11

१० �ीसर�वतीभवन रामािव �ख ८ ८ २ १३७ 17.12
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११ �ी �स�द मा िव पोखराथोक १० १० २ ३६२ 36.2

१२ �ीदवुा�से�वर मा िव �खदीम ९ ८ ० १४६ 18.25

१३ देिव�भाव मा िव पटौटी ११ ११ ० १९६ 17.81

१४ भानु मा िव मैदान १३ १३ ० १३९ 10.69

१५ �ी िव�ािवनोद मािव अड् १० ९ ० ३३६ 37.33

१६ �ी जनसेवा मा िव अ�गुरी ९ ९ ० २१९ 24.33

१७ अ�णोदय आ िव पटौटी ६ ६ ० १५२ 25.33

१८ जन�योित आ िव मैदान ७ ७ १ १४९ 21.28

१९ भगवती आ िव अ�गुरी ६ ६ ३ ८७ 14.5

२० �ी अभ�का आ िव पाली ७ ७ १ १७३ 24.71

२१ �ी पािणिन आ िव पणेना ४ ४ ० ३३ 8.25

२२ �ी डा��े आ िव पोखराथोक ५ ५ १ ९६ 19.2

२३ �ी िच�र�भा आ िव रयेले ४ ४ १ ७८ 19.5

२४ �ी साधनवुटा आ िव �खदीम ३ ३ १ २५ 8.33

२५ �ी सव�दय आ िव �खदीम ५ ५ १ १२१ 24.2
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२६ �ीआलमदेवी आ िव �खदीम ३ ३ ० ६३ 21

२७ �ी महादेव आ िव �खदीम ४ ३ ० २२ 7.33

२८ ठूलापोखरा आ िव पटौटी ४ ४ ० ७७ 19.25

२९ जनक�याण आ िव पटौटी ४ ४ ० ८४ 21

३० िव�ािवकास आ िव मैदान ३ ३ ० २८ 9.33

३१ अमर आ िव मैदान ३ १ १ २२ 22

३२ सूय�दय आ िव धाितवा� ५ ५ ० ७६ 15.2

३३ अमर आ िव धाितवा� ३ ३ ० ३६ 12

३४ सीता आ िव धाितवा� २ २ १ ३२ 16

३५ �ी तुलसी आ िव अ�गुरी ३ ३ ० ६२ 20.66

३६ �ी वावुराम आ िव पाली ५ ५ ० ९१ 18.2

३७ �ी वलेघाट आ िव पाली ३ ३ ० ११८ 39.33

३८ �ी भानु आ िव मधु पाली ३ ३ ३ २१ 7

३९ �ी गोर�नाथ आ िव पणेना २ २ ० २६ 13
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४३ �ी �स�दे�वर आ िव पो थो २ १ ० १९ 19

४४ �ी कुलिदप आ िव �खदीम २ २ ० १४ 7
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४७ शारदा आ िव पटौटी २ २ ० ३३ 16.5

४८ सव�दय आ िव मैदान २ २ ० २४ 12

४९ जनता आ िव मैदान २ २ ० १६ 8

५० बहखोर आ िव मैदान २ २ ० २६ 13

५१ का�लका आ िव धाितवा� २ २ ० ३२ 16

५२ �ी मा�लका आ िव अ�गुरी २ २ ० २८ 14

५३ �ी िशखर आ िव अ�गुरी २ २ ० १९ 9.5
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३९.२ अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क
�यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख
नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई देहाय अनुसार भु�ानी गरेको दे�खयो ।यस स�ब�धमा गतवष�समेत औ�याइएकोमा �यसतफ�  सुधार नगरी
पुनराबृ�� ह�नु उिचत होइन । अतः यसमा सुधार गरीनु पद�छ ।

�स न. िव�ालयको नाम िनकासा � �स न. िव�ालयको नाम िनकासा �

१ �ी ने रा मा िव पणेना ३३२००० ११ देिव�भाव मा िव पटौटी ३०४०००

२ �ीह�रहर सं सा मा िव पो ५३२००० १२ �ी िव�ािवनोद मािव अड् ६३२०००

३ �ीफस�वाटाकुरा मािव �खदीम ३३२००० १३ �ी जनसेवा मा िव अ�गुरी ३०००००

४ �ौराली मा िव पटौटी ३००००० १४ अ�णोदय आ िव पटौटी २०००००

५ धाितवा� मा िव धाितवा ६३२००० १५ जन�योित आ िव मैदान ३३२०००

६ �ी कमला मा िव पाली ३३२००० १६ भगवती आ िव अ�गुरी २०००००

७ �ी सर�वती मा िव पणेना ३००००० १७ ठूलापोखरा आ िव पटौटी ५००००

८ �ीसर�वतीभवन रामािव �ख ३००००० १८ जनक�याण आ िव पटौटी ५००००

९ �ी �स�द मा िव पोखराथोक २३९४९० १९ �ीस�यटारीद आिव पणेना १०००००

१० �ीदवुा�से�वर मा िव �खदीम ८००००० ज�मा ६२६७४९०
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३९.३ गाउपा�लकाले िव�ालयह�लाई पा� पु�तक ख�रदको रकम शोधभना� गदा� िव�ालयले ख�रद गरेको पु�तकको सं�या र अ�ययनरत िव�ाथ� सं�यामा जुन घिट ह��छ
सोही सं�याको पु�तकको रकम सोधभना� गरेको ह�नुपद�छ । काया�लयले लेखापरी�णमा समेिटएका १० देहायका िव�ालयह�लाई िदनुपन� भ�दा बढी िनकासा सोधभना�
गरेको दे�खयो । य�तै गाउपा�लका अ�तरगतका अ�य िव�ालयमासमेत बढी िनकासा भएको ह�न स�ने भएकोले काया�लय आफ� ले छानिवन ग�र असुल गनु� पद�छ । साथै
देहाय अनुसारका िव�ालयह�बाट उ� रकम असुल ग�रनु पन� दे�खएको �.

�स
न.

िव�ालयको
नाम

क�ा िव�ाथ�
सं�या

सेट वा िवषयका
नाम

िवलमा अनुसार सेट
सं�या

�ित सेट
मु�य

भरपाई गराएको
सेट

बढी
सेट

�ित सेट
मु�य

बढी वा घटी
भएको
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२५ िश�ा २९ ५८ २९ ४ ५८ २३२

२१ अथ�शा� २५ ७१ २५ ४ ७१ २८४
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२२ अथ�शा� २२ ७१ २२ ० ७१ ०

४ अितरी� गिणत ५ ९९ ५ १ ९९ ९९

१० ३१ सेट ३२ ४९७ ३२ १ ४९७ ४९७

३१ क��यटुर ३२ ८६ ३२ १ ८६ ८६

२५ अथ�शा� २५ ७३ २५ ० ७३ ०

६ अितरी� गिणत ७ १११ ७ १ १११ १११
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ज�मा ३२७ ६३५७ ३२४ ३० ६३५७ १४७६१

७ िव�ा िवनोद
मा.िव

१ ९ सेट १९ ५१८ ७ १२ ५१८ ६२१६

२ १५ सेट ६ ५५७ ७ ० ५५७ ०

३ १२ सेट १२ ५८१ २१ ० ५८१ ०

४ २२ सेट २५ ३७० २० ५ ३७० १८५०

५ २८ सेट ३५ ४०९ २९ ७ ४०९ २८६३

६ ३६ सेट ४० ७१३ ३७ ४ ७१३ २८५२

७ ४१ सेट ५५ ८४३ ४२ १४ ८४३ ११८०२

८ ५० सेट ५० ८६२ ४९ १ ८६२ ८६२

९ ५७ सेट ६० ४८२ ५८ ३ ४८२ १४४६

५७ क��यटुर ६० ८५ ५८ ३ ८५ २५५

५६ अथ�शा� ५६ ७१ ५४ २ ७१ १४२

१ अितरी� गिणत ४ ९९ ४ ३ ९९ २९७

१० ६१ सेट ६४ ४९७ ६० ४ ४९७ १९८८

६१ क��यटुर ६४ ८६ ६० ४ ८६ ३४४
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५६ अथ�शा� ६० ७३ ५५ ५ ७३ ३६५

५ अितरी� गिणत ५ १११ ५ ० १११ ०

ज�मा ६१५ ६३५७ ५६६ ६७ ६३५७ ३१२८२

८ धाितवा�
मा.िव

१ ४ सेट १२ ५१८ ४ ८ ५१८ ४१४४

२ ६ सेट ७ ५५७ ६ १ ५५७ ५५७

३ ५ सेट ७ ५८१ ६ २ ५८१ ११६२

४ ११ सेट ११ ४०९ ११ ० ४०९ ०

५ ११ सेट १२ ४०९ ११ १ ४०९ ४०९

६ २१ सेट २० ७१३ २० ० ७१३ ०

७ २४ सेट २६ ८४३ २४ २ ८४३ १६८६

८ २६ सेट २७ ८६२ २७ १ ८६२ ८६२

९ २६ सेट २७ ४८२ २७ १ ४८२ ४८२

२६ लेखा २७ ५२ २७ १ ५२ ५२

२१ अथ�शा� २३ ७१ २३ २ ७१ १४२

५ अितरी� गिणत ५ ९९ ४ १ ९९ ९९
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१० ३४ सेट ३४ ४९७ ३५ ० ४९७ ०

३४ लेखा ३४ ६५ ३५ ० ६५ ०

२९ अथ�शा� २९ ७३ २९ ० ७३ ०

५ अितरी� गिणत ५ १११ ६ ० १११ ०

ज�मा ३०६ ६३४२ २९५ २० ६३४२ ९५९५
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२ २५ सेट २५ ५५७ २२ ३ ५५७ १६७१

३ १७ सेट १८ ५८१ १५ ३ ५८१ १७४३

४ ९ सेट १० ४०९ ८ २ ४०९ ८१८

५ ६ सेट ८ ४०९ ७ २ ४०९ ८१८

६ २० सेट ३० ७१३ २२ १० ७१३ ७१३०

७ २९ सेट ३२ ८४३ २८ ४ ८४३ ३३७२

८ ३४ सेट ४० ८६२ ३४ ६ ८६२ ५१७२

९ ३९ सेट ४० ६११ ३८ २ ६११ १२२२
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४ ३० सेट ३० ३७० ३० ० ३७० ०

५ ३२ सेट ३० ४०९ ३२ ० ४०९ ०

६ ४४ सेट ४५ ७१३ ४४ १ ७१३ ७१३

७ ३१ सेट ३० ८४३ ३१ ० ८४३ ०

८ ४० सेट ४० ८६२ ४० ० ८६२ ०

९ ६० सेट ६० ४८२ ६० ० ४८२ ०

६० लेखा ६० ५२ ६० ० ५२ ०

५५ अथ�शा� ५५ ७१ ५५ ० ७१ ०

५ अितरी� गिणत ५ ९९ ५ ० ९९ ०
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५० अथ�शा� ५० ७३ ५० ० ७३ ०

५ अितरी� गिणत ५ १११ ५ ० १११ ०

ज�मा ६०० ६३०३ ६०२ ११ ६३०३ ६५२३

१० िव�ालयको ज�मा १४३७४५

३९.४ िव�ालय अनुदानः िव�ालयह�लाई बािष�क काय��म अनुसार मानव �ोत िवकास के�द सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए अनुसार
िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िव�ालयह�लाई िदईने िनकासा तथा खच�को अनुगमन गन� गरेको छैन र लेखापरी�णको अव�धस�म कुनै पिन िव�ालयको
आ�थ�क कारोबारको लेखापरी�ण गरेको �ितवेदन �ा� गरेको दे�खएन । काया�लयले िव�ालयलाई िदएको अनुदानसमेतको लेखापरी�ण गराई �ितवेदन �ा� ग�र
िव�लेषण ग�रनु ज�री दे�ख�छ ।

३९.५ िव�ालयगत िनकासा खाताः काया�लयले िव�ालयलाई िदएको चौमा�सक िनकासाको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको ह�नु पद�छ । काया�लयले
िव�ालयगतलाई िदएको िनकासाको िव�खलयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको दे�खएन । यसबाट िव�ालयलाई दोहोरो िनकासा ह�ने जो�खम रह�छ । अतः
िव�ालयगत िनकासा खाता रा�ख दोहोरो िनकासाको जो�खम िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

३९.६ दरब��द अिभलेखः काया�लयले पा�लका �े� िभ�का िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को दरब��द स�या तलव तथा �ेड र सेवा अव�धसमेत दे�खने ग�र िश�क दरब��द
अिभलेखा राखेको ह�नु पद�छ । तर पा�लकाले िश�कह�को दरब��द अिभलेख राखेको दे�खएन । अत िव�ालयगत �पमा अ�ाव�धक दरब��द अिभलेख रा�खनु पद�छ ।
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४० औषधी 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 । यस स�ब�धी दे�खएको
�यहोराह� िन�नानुसार छनः

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

४०.२ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।

४०.३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।

४०.४ 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 ।

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

४१ 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�
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कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार �. 19613710.74 का ५ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक अधुरो रहेको दे�खयो ।
यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

�सं योजनाको नाम ठे�का
नं.

िनमा�ण
�यावसायीको
नाम

स�झौता रकम भु�ानी

१ दवुा�से�वर गुफा भौितक पूवा�धार िनमा�ण बाँक� काय� 31/077-
78

�िश� िनमा�ण
सेवा

2843360.3 2275681.94

२ पणेना खानेपानी आयोजना , वडा न ं. 1 13/077-
78

भगवती
क��ट� �सन

10475559.85 8472470.34

३ पािणनी ४ मा हे�थपो� भवन िनमा�ण 18/077-
78

दीप दश�न
क��ट� �शन

1995160.65 1077776.48

४ पटौटी खानेपानी योजना पािणनी-४ 20/077-
78

पािणनी िनमा�ण
सेवा

3121053.72 2263637.74

५ भता�पुर आँपखोला दमारफेदी पानीमील भकारढु�ा ढु��ेखोला डा��े जामुने मो.बा.
पािणनी २ भुसालपोखरा रे�मीटाकुरा मना�थुम मो.बा. पािणनी

25/077-
78

�िश� िनमा�ण
सेवा

1178576.22 732696.42

ज�मा 19613710.74 14822262.92
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४२ �धानम��ी रोजगार काय��म
यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।

४२.१ �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� ३२३ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१६५१८६६७ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ९०
िदनदे�ख ११२ ि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 ।

४२.२ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १२५५००िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४३ सामा�जक सुर�ातफ�

४३.१ �गित िववरण – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा ३० मा �थानीय तहले िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क
िववरण अ�ाव�धक ग�र एमआइएसमा �िव�ी गनु�पन� भु�ानी गरेको रकम र बु�नेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका साथै �थानीय तहका वडा काया�लयह�मा
समेत साव�जिनक गनु�पन� र पिहलो चौमा�सक �गित माग� ७ गतेिभ� दो�ो चौमा�सकको �गित िववरण चै� ७ गतेिभ� र ते�ो तथा वािष�क �गित िववरण �ावण ७ गतेिभ�
�िव�ी ग�रस�नु पन� उ�ेख छ । काया�लये सव ैिववरण एमआइएसमा �िवि� गरेको जनाएको भए तापिन �गित िववरण पेश गरेको �माण नराखेकोले सो स�ब��ध �यहोरा
प�र�ण गन� सिकएन ।
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४३.२ पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण वडा सिमितको �सफा�रसका
आधारमा �थानीय तहको सभामा पेश गनु�पन� चौमा�सक वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को सिम�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहको नामनामेसी �थानीय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सो अनुसार काय� गरेको दे�खएन । अतः काय�िव�ध बमो�जम
सामा�जक सुर�ा िवतरण काय�लाइ पारदिश� बनाउनु पद�छ ।

४४ िवपद ्�यव�थापन यसमा देहायको �यहोराह� छन् ।

४४.१ िवतरणमुखी काय��म खच� साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा देहाय अनुसार िवतरणमु�ख काय�मा खच� गरेको
दे�खयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनुपद�छ ।

�स.न. गो.भौ.नं.-िमित भु�ानी पाउनेको नाम खच� िशष�क �योजन रकम

१ १०-०६/१२ मंगला कुमालसमेत ९ जना िवपद �यव�थापन राहात ४५०००

२ २०-०७/०४ स�त ब. नेपाली िवपद �यव�थापन राहात ३००००

३ २१-०७/०६ िविभ� कृषकह�मा िवपद �यव�थापन HDPE Pipe ४९३३४६

४ २२-०८/०४ ४१ जना िवपद �यव�थापन राहात २०५०००

५ २३-०८/२४ ३ जना िवपद �यव�थापन राहात १५०००

६ २६-१०/२८ िविभ� �यि� िवपद �यव�थापन राहात ७२०००

७ २७-१०/२८ िविभ� �यि� िवपद �यव�थापन राहात ६७०००

८ २९-११/२३ २५ जना िवपद �यव�थापन राहात १५२०००
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९ ३६-१२/०७ २४जना िवपद �यव�थापन पिहरो िपिडत १२४०००

१० ३७-१२/२८ िविभ� �यि� िवपद �यव�थापन राहात ८१०००

११ ५०-०७८/०३/१३ िविभ� २६ जना िवपद �यव�थापन राहात १८४०००

१२ ५३-०३-१७ िविभ� १८ जना िवपद �यव�थापन राहात ११००००

४४.२ 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 । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

४४.३ िवपद ् �यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ् �यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद्
�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ
काया�लयले िवपद ्�यव�थापन कोष र कोिभड १९ महामारी िनय��ण कोषको एउटै कोष खाता राखेको छ । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

४५ कोिभड १९ महामारी िनय��ण काय��म

४५.१ जो�खम आकलन र पूव� तयारी काया�लयले महामारी िनय��णका लािग पूव� तयारी िनय��ण र रोकथामका लािग काय� योजना बनाएको ह�नुपद�छ । तर गाउँपा�लकाले
जो�खम आकलन गरी काय� योजना बनाएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np88 of 94

४५.२ कोिभड िनय��ण कोषः आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार
रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ८५००१७० राहत िवतरण २४४७०११

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ४५७१६०४ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन २९३८६४९

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ३१९४७९३

�देश कोिभड कोषवाट - आइसोलेसन के�� िनमा�ण ११८१५६६.२५

अ�य �ोतबाट - खोप काय��म खच�

जो�खम भ�ा १२३३५७५

�शासिनक खच� ५०००००

अ�य खच� ५०००००

वाँक� २०७६१७९.७५

ज�मा १४०७१७७४ १४०७१७७४
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४५.३ गाउँपा�लकाले छु�ै कोिभड कोष स�ालन नगरी सािवकको �कोप �यव�थापन कोषमा संक�लत रकम आ�दानी बनाइ कोष प�रचालन गरेको दे�खयो । गत वष�को बाक�
मौ�दात समेत �.११७५०००१ िविनयोजन गरी �.११३२३९९०.२५ खच� गरेको िववरण दे�खएको छ । खच� म�ये कोिभड अ�पतालमा खिटएका डा�टर, नस�, तथा
�याव अ�ससटे�ट र काया�लय सहयोिगह�को तलबमा �.४२८६७७ औष�ध ख�रदमा � ५२०४३५ अ�य भ� खच� � १४१८९६७ वेड अ��सजन �स�ल�डर ख�रदमा
� ७२२५९५ र उ�ार राहातमा �.८२३३३१६ खच� गरेको छ । गत २०७६/७७ मा वडा �तरमा पे�क� िदइ खच� भएका सबै खच�ह� यो वष� खच� लेखेको दे�खयो ।

४५.४ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २९३८६४९िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४५.५ �वारे�टाइन र आइसोलेसन �यव�थापन- काया�लयले कोिभड-१९ को जो�खमय�ु नाग�रकको �यव�थापनको लािग �वारे�टाइन तथा आइसोलेसन संचालन गन�
मापद�ड बनाएको ह�नुपद�छ । काया�लयले �य�तो मापद�ड बनाएको दे�खएन । गा.पा.को पािणनी-५ मा अ�थायी बेड १० समेतका १५ बेडको आइसोलेसन अ�पताल
तयार गरी उपचार समेत गन� गरेको र गत वष� ४४ वटा �वारे�टाइन �थापना गरेकोमा जुन के��मा पोजेिटभ दे�ख�छ सोही �थापनामा आइसोलेसनमा रा�खएको
र२०७६/७७ को आषाढ मसा�त पिछ सबै आइसोलेसन तथा �वारे�टाइन खारेज गरी पोजेिटभ दे�खएकोलाइ Home Isolation मा पठाएको साथै कुनै सम�या दे�खएमा
उपचारका लािग अ�पतालमा पठाउने गरेको �वा��य संयोजकको भनाइ रहेको छ ।

४५.६ राहात िवतरण र ख�रद �कृया- काया�लयले राहात िवतरणका लािग काय�िव�ध तयार गरी िवतरण गरेको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले राहात िवतरणको काय�िव�ध तयार
गरेको दे�खएन । काया�लयले वडा �तरबाट �.३८९४२६ र गाउँपा�लकाबाट �.२२५४३ को सोझै ख�रद र ३ वटा कोटेशन बाट �.२४५२९० को खा�ा� ख�रद गरेको
दे�खयो । असहाय र असंगिठत �े�का मजदरुह�का लािग �ित�यि� ७ के.�ज. चामल र १/२ के.�ज.दाल तथा �ित प�रवार नुन तेल नुहाउने सावुन कपडा धुने सावुन
१/१ ग�र कुपन �थाबाट िवतरण गरेको दे�खयो । यसरी िवतरण ग�रएको खा�ा� सामाि�को गुण�तर प�र�ण ह�ने नगरेकोले िवत�रत खाधा� को गुण�तर सुिन��चतता
ह�न सकेन ।
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४५.७ आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी �वा��य प�र�णः आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी �वा��य प�र�ण, केस, अनुस�धान र क�ट� ायक ट� े �सङ गरेको ह�नुपद�छ । गत वष�
काया�लयले आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी र �वा��य प�र�ण गन� case investigation and contract tressing िटम गठन र antigen test positive दे�खएका
�यि�ह�लाइ आफ�त र संशग�का �यि�ह�को contract tressing गरी Antigent test गन� गरेको र antigen test बाट positive दे�खएमा त�प�चात PCR Test का
लािग पठाउने र त�प�चात पिन कोिभड पोजेिटभ दे�खएमा Home Isolation मा पठाउने गरेको बु�झयो ।

४५.८ आइसोलेसन र डेिडकेटेड अ�पतालः- काया�लयले गाउँपा�लकामा ५ वेडको अ�थायी आइसोलेसन अ�पताल �थापना गरेकोमा सामा�य िक�समको १० वेड थप गरी
१५ वेडको बनाएको पा�लका �े�मा कोिभड डेिडकेट अ�पताल नरहेकोले �ज�ा सदरमुकाम ��थत अ�पताल र पा�पा पठाउने गरेको दे�खयो । उ� आइसोलेसन
अ�पताल पया�� नभएकोमा िवरािमलाइ अ�य� पठाउने गरेको जानकारी भयो ।

४५.९ औष�ध िकट तथा �वा��य उपकरण ख�रदः औष�ध िकट तथा �वा��य उपकरण �ाि�, ख�रद र उपयोगः काया�लयले ICU Bed तथा Ventilator ज�ता �वा��य
उपकरणह� ख�रद गरेको दे�खएन । काया�लयले �यािनटाइजर, मा�क, �लो�स, अ��सजन �स�ल�डर, PPE सेट Antigent kits आिद �.३१९४७९३ मा ख�रद गरेको
दे�खयो । लेखापरी�णमा संिघय तथा �देश सरकारबाट यो वष� औष�ध उपकरणह� �ा� नभएको जानकारी गराएको छ । संिघय सरकारबाट अ�पतालको तलव भ�
�यव�थपनकालागी २०७८।७८ मा � १० लाख �ा� भएको जनाएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४५.१० काया�लयले औष�ध तथा िक�स ख�रद ग�र रकम भु�ानी गदा� स�कल �माणको आधारमा भु�ानी िदएको ह�नुपद�छ । काया�लयले देहाय अनुसार औष�ध तथा िक�स
ख�रद गदा� स�कल िवल पेश नभइ काव�न �ित तथा ��यान �ित िवलको आधारमा खच� लेखेको छ । अतः काव�न �ित र ��यान �ित िवलको आधारमा खच� लेखेकोले
िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं. आपूित� कता� िवल नं. िमित िववरण रकम कैिफयत

१९-२०७७/०७/०३ मेिड�स मेिडकल स�लायस�
�ा.�ल.

८८४-२०७७/०१/०६
७८८-२०७६/१२/२१
७६८-२०७६/१२/१४

औष�ध ख�रद
औष�ध ख�रद
औष�ध ख�रद

�.११३०५६
�.१२९६०६
�.१२३५०१

बीलको काव�न किप

५६-२०७८/०३/२५ नेशनल मेिडहे�थ �ा.�ल. ११८३-२०७८/०१/२८
११८२-२०७८/०१/२८
११८४-२०७८/०१/२८

�स�ल�डर
अ��सिमटर
अ��सजन
क�स�ट� ेटर

११००००
१५०००
११००००

बीलको ��यान किप
भएको

ज�मा ६०११६२

४५.११ काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १६८२८।५०िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

४५.१२ सम�वय, अनुगमन �यव�था र �ितवेदन �णाली- काया�लयले आसंिकत �यि�ह�को िनयमन तथा सम�वय गन� �वा��य संयोजक समेतको टो�लले गन� गरेको र यो वष�
कोिभड स�ब��ध सूचना तथा त�या�ह� �वा��य काया�लयमा पठाउने गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�चालन 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�णकालागी 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 ।

४७ पे�क� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ अनुसार आपूित� कता� वा िनमा�ण �यवसायीलाई ख�रद स�झौतामा �यव�था बमो�जम िदएको मोिवलाइजेसन पे�क�
��येक रिनङ िवल वा अ�य िवल िवजकबाट क�ा गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार गत िवगतको पे�क� नरहेको र यो वष�को �.१००९१९९०।-
पे�क� बाँक� रहेको दे�खयो।पे�क� बाक� म�ये मोिवलाईजेशन � ९७९१९९०।-�याद ननाघेको र कम�चारी पे�क� �.३ लाख रहेको दे�खयो। साथै यो वष� बाँक� रहेको
कम�चारी पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट ग�रनु पन� �

िववरण गत वष�को पे�क� बाँक� यस वष�को थप गत वष�को बाँक� यो बष� फछ�यौट ज�मा

�याद नाघेको �याद ननाघेको

कम�चारी ० 300000 ० - 300000

मोिवलाइजेसन ० 9791990 ० - 9791990

ज�मा १००९१९९० १००९१९९०

३००,०००

४८ बे�जु दा�खला 
काया�लयको िमित २०७९/०१/२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १३०७०० िमित २०७९/०१/२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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४९ सेवा �वाहको ��थित 

यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास - -

प��करणतफ� - -

ज�मदता� 1163

मृ�यदुता� 318

बसाईसराई दता� 18 563

िववाह दता� 310

स�ब�धिव�छेद दता� 2

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण - -

कालोप�े सडक मम�त - -

�ाभेल सडक िनमा�ण - -

�ाभेल सडक मम�त - -

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालन स�तोष जनक दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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५० अनुगमन र स�परी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


