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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
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, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३१७ तमतिाः २०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

खप्तड छेडेदह गाउँपातलका, बाजरुा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ५७ लाख ९६ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. २ लाख ६० हजार, प्रमाण कागजाि 

पेस गनुापने रु. १ करोड ८२ लाख ८२ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ४५ लाख ६७ हजार र पेस्की बाकँी रु. २६ लाख ८७ हजार रहेको 
छ । गि वषासम्म रु.८ करोड २८ लाख ५५ हजार बरेुज ुबाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फस्र्ौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ुरु.१० करोड ८६ लाख ५१ हजार रहेको छ ।र्स गाउँपातलकाको बेरुज ु
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातप्तको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााप्त अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, दरबन्दी बार्हरको करार कमािारी तनर्कु्त गरी रकम 
भकु्तानी गरेको, तनमााण कार्ामा गणुस्िर परीक्षण नगरेको, उपभोक्तामाफा ि जर्टल संरिना तनमााण गरेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण 
प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

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

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

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

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

खप्तड छेडेदह गाउँपातलका, बाजरुा 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४९ २१ २५७९६ ० ० ० ४९ २१ २५७९६ २६० ४५६७ १८२८२ ० ० २३१०९ २६८७ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

८२८५५ ० ० ८२८५५ ० २५७९६ १०८६५१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ख�ड छेडेदह गाउँपा�लका, बाजुरा , छेडेदह गाउँपा�लका , बाजुरा

काया�लय �मुख कृ�णराज जोशी २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख अमर बहादरु माझी २०७७-४-१

बे�जु रकम २५,७९६,४८४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,६३,५०,७०९.३८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३८,५६,५८,८१० चालु खच� २५,६३,८०,६५२.२

�देश सरकारबाट अनुदान ३,५५,३७,००० पँूजीगत खच� १७,१०,७२,२१२.२३

राज�व बाँडफाँट ५,९२,६३,९२७.२१ िव�ीय/अ�य �यव�था १२,५२,०४,२५७.६५

आ�त�रक आय १६,८५,७११.६२

अ�य आय ८,६४,६५,१२९.१९

कुल आय ५६,८६,१०,५७८.०२ कुल खच� ५५,२६,५७,१२२.०८

बाँक� मौ�दात ७,२३,०४,१६५.३२
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा ३९ सभा सद�य १३५ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा घरधुरी सव��ण २०७४ बमो�जम २२१३५ जनसं�या रहेको छ ।
लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न,

�यवसाियक लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी
�यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८/६/६ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका
�यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

िव�ीय िववरण िव�लेषण
िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकाले
आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. ५२२५१८०७.३४ ले
फरक दे�खएको छ ।
• �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 गरेको पाईएन।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ आय �यय िववरणमा फरक परेको 
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�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको
�ा� एिककृत िववरण अनुसार आय शीष�कमा � १७७७२९७.० आ�दानी बाँ�न बाँक� रहेको भिन रकम समावेश गरेको दे�खयो । सो रकम के कुन शीष�कमा आयको हो
एिकन गनु�पन� गरी िहसाव िमलान गनु�पन� ।

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

ब�क अनुसार
अ��तम मौ�दात

फरक

1 संिचत कोष 31000 2528701.68 2497701.68

2 चालु खच� खाता जोर वष� 39542842.51 12805985.22 -26736857.29

3 पँु�जगत खच� खाता जोर वष� 30868286.56 42710705.09 11842418.53

4 धरौटी 1532386.62 1779939.93 247553.31

5 िवभा�य कोष 0 0 0

6 �थानीय तह िविवध कोष 0 144968 144968

7 �कोप �यव�थापन कोष 632747.66 862947.66 230200

8 आ�त�रक राज�व खातामा 1532386.62 1685711.62 153325

9 आ�त�रक अनुदान खाता 0 48804334 48804334

10 बांडफांडबाट �ा� राज�व खाता 0 15068164.11 15068164.11

ज�मा रकम 74139649.97 126391457.3 52251807.34

४ 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 २०७४ को दफा ११ 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 ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत
कोषमा ट� �सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा �. ३९५४२८४२.५१, पुजीगत खच� खातामा �. ३०८६८२८६.५६ मौ�दात रहेको
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पाईयो ।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तह 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 गाउँपा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• गाउँपा�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 समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउँपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको पाईएन ।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ गाउँपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • 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�का�लन योजना तयार नगरेको



https://nams.oag.gov.np7 of 37

• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र खच�
लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
तसथ� गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ बजेट तथा काय��म 

अव�डा बजेटः �थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पा�रत गन� �यहोरा उ�ेख छ । बजेटमा आगामी आ�थ�क बष�को योजना तथा
काय��म तो�नु पन� र पिछ बाँडफाँड गन� गरी अव�डा बजेट रा� न िम�ने दे�खदनै । गाउँपा�लकाले आ.व.०७७।७८ को बजेट ��ताव गदा� आव�यकता अनुसार
गाउँपा�लका िभ�का िविभ� न योजना िनमा�ण, मम�त स�भार तथा स� चालन र आव�यकता अनुसार पूवा�धार िनमा�ण भिन �.१४०९००००। बजेट अव�डा राखेको छ ।
ऐनको मनसाय वमो�जम आ�थ�क बष�को बजेट र काय��म पेश ह� ँदा �प� �पमा काय��म/योजना िकटान गरी बजेट ��ताव गनु�पद�छ । अव�डा रा� ने िक�समले बजेट
��ताव गनु� ह�दनै ।

६ बजेट पेश पा�रत तथा अ��तयारी 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�गाउँपा�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� �ी कु��त साउदँ
बुढाले िमित २०७७/३/१० गते �.५५ करोड ६० लाख ४१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७/३/२९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७/४/४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७ चौमा�सक 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 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 ।
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बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच�तफ� 256381 48329 43842 164209 129541

पँू�जगत खच�तफ� 171072 615 22045 148412 89453

ज�मा 427453 48944 65887 312622 218994

�ितशत 75.66 ११.६६ 15.४५ ७३.१४ 38.76

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.   ४२ करोड ७४ लाख ५३ हजर िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.४ करोड ८९ लाख ४४ हजार
अथा�त ११.६६ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.६ करोड ५८ लाख ८७ हजार, अथा�त १५.४५ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.३१ करोड २६ लाख २२ हजार,

अथा�त ७३.१४ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.२१ करोड ८९ लाख ९४ हजार अथा�त ३८.७६ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा
आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म
काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

८ �े�गत बजेट तथा खच�को ��थतीः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस गाउँपा�लकाको २०७७।७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

1 आ�थ�क िवकास 38067 29628 6.93

2 सामा�जक िवकास 269656 242167 56.65

3 पूवा�धार िवकास 172367 112235 26.26

4 सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 7520 3211 0.75

5 काया�लय स�ालन तथा �शासिनक 77345 40211 9.41

कुल ज�मा 564955 427453 100

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ५६.६५ �ितशत र घटीमा सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े�मा
०.७५ �ितशत रहेको छ । 

९ खच�को िव�लेषणः 
गाउँपा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. १६८५७११.६२ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ४८०४५९७३७.२१ समेत �. ४८७५३८२६०.७६ आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �. २५६३८०६५२.२ र पँू�जगत तफ�  �. १७१०७२२१२.२३ समेत �. ४३२०२४०६३.३२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको
िह�सा ०.३९ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �.७२ लाख ५५ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ३२२ �ितशत बढी रहेको छ ।
गाउँपा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ५३.३६ �ितशत चालु र ३५.६१ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ ।
यसबाट गाउँपा�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 ।

१० ल�य �गितः 
काया�लयको चौमा�सक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा �त�रय तथा के���य �त�रयका ६१९ योजनाको िनयम
बमो�जमको उ�े�खत ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� काय�कारी,
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�ािव�धक कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

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

६१९ ४२७४५२ १०१ ४ ८ १४

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

�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 । गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३४ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म २० जना पदपूत� भएको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत
१४ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा गाउँपा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर
परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१२ 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
गाउँपा�लकाले िविभ� न पदमा ६३ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१५६२६८५७.०० 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 �शासन सहायक पदमा ६ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१४६४०००.० भु�ानी गरेको
िनयमस�मत नदे�खएको �

१,४६४,०००

१३ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� क�याण कोषमा कुनै पिन रकम
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ट� ा�सफर गरेको र कोषको संचालन स�ब�धी पिन कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

१४ वडा सिचवको पदपूित� 
गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको ७ दरब�दी भएकोमा ७ पदपूित� भएको दे�खयो ।

१५ सेवा�वाहको ��थितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता
अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ८ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली र १५ वटा काय�िब�ध तथा ५ वटा
िनद�िशका �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� गाउँपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

प�� जकरण तफ�

ज�मदता� १११३ १११३

मृ�यदुता� १४० १४०

बसाईसराई दता� ५७७ ५७७

िववाह दता� ७६ ७६

स�ब�धिव�छेद दता� ० ०

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

१६ योजना छनौट तथा काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७/७८ को अ�ययन गदा� गाउँपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश
योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।
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� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०-50 लाख
स�म

50 लाख
भ�दा बढी

ज�मा

93 67 51 27 २४ 9 271

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� �.१५ हजार दे�ख १ करोड ५० लाख स�मका ज�मा २७१ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा�
९३ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत
योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भवी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान
िदनु पद�छ ।

१७ कानून िनमा�ण एवम् काया��वयन 

कानून र स�ालन ��थित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा
सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस गाउँपा�लकाले हालस�म ८ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, १५ काय�िव�ध लगायत ३४
वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएकोछ ।

१८ �याियक सिमितः 
�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 िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १ र यो बष� थप कुनै पिन िववात दता� नै नभई १ वटा मा� िववाद बाँक� भएकोमा फ��यौट नभई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१९ पदा�धकारी सुिवधा 
�थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने
�यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था
अनुसार गाउँपा�लकाबाट देहाय बमो�जम �. ७२५५०००.० सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।
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�स.नं िववरण अ�य� उपा�य� वडाअ�य�७ जना काय�गाउँपा�लका सद�य सभाका सद�य ज�मा

१ बैठक भ�ा 24000 24000 168000 120000 576000 912000

२ यातायात खच� 120000 108000 0.00 60000 312000 600000

३ टे�लफोन,मोबाइल 72000 60000 294000 180000 576000 1182000

४ पु�तक,प�ीका,ई�टरनेट 60000 54000 336000 180000 576000 1206000

५ सम�वय तथा सहजीकरण 108000 84000 504000 300000 864000 1860000

६ अित�थ स�कार 120000 108000 588000 0.00 0.00 816000

७ खानेपानी/िबजुली/सरसफाई 42000 36000 168000 120000 288000 654000

८ चाडपव� खच� 25000 22500 16000 9000.00 7000 25000

ज�मा 571000 496500 2074000 969000 3199000 7255000

२० अनुदान िफता�, िवतरण र उपयोग 

अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको
अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको छ ।
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अनुदान�दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम
�.हजारमा

खच� रकम
�.हजारमा

िफता� रकम
�.हजारमा

संघीय सरकार शसत� २४५५५८ २२३७३४ २१८२४

िवषेश १९००० १८१०१ ८९९

समपूरक १३००० ६९१९ ६०८१

�देश सरकार शसत� ५५०७ ४४८२ १०२४

िवषेश १६२३३ २७७३ १३४५९

समपुरक ६८०० ५६९३ ११०७

२१ समपूरक अनुदान 

समपूरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध, २०७५को दफा ६ मा समपूरक अनुदान �ा� गन� छनौट भएको योजनाको कुल लागत म�ये पचास �ितशत नेपालसरकारले
अनुदान िदने र बाँक� �थािनय तहले लागत साझेदारी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। �य�तै सूदरुप��चम �देश समपूरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७५ को दफा ६ मा
समपूरक अनुदान �ा� गन� छनौट भएको योजनाको कुल लागत म�ये चा�लस �ितशत �ितशत �देश सरकारले अनुदान िदने र बाँक� �थािनय तहले लागत साझेदारी
गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले समपूरक अनुदान बापत िन�नानुसार योजनामा अनुदान रकम खच� गरेतापनी गाउँपा�लकाले आ�नो लागत साझेदारी गरेको छैन।
काय�िव�धको �यव�था अनुसार लागत रकमको साझेदारी नगरी समपूरक अनुदान खच� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �
(� हजारमा)

�ोत योजनामा कुल खच� रकम गाउँपा�लकाले लागत साझेदारी गनु�पन� रकम

�देश सरकार समपूरक अनुदान २७७३ १६६३ ( साठी �ितशत)

१,६६३,०००

२२ ठे�का �यव�थापन 

ठे�का �यब�थापनः साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा
बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ । गाउँपा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� देहाय बमो�जम भएको दे�ख�छः
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(�.हजारमा)

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

१७८७४५ ० ० १ १०२० १७ १७७७२४

२३ कर द�तुर एवम् आ�त�रक आयः 
आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक
आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय–�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत
अनुमािनत �.२९ लाख आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �.१६ लाख ८६ हजार अथा�त अनुमान भ�दा ४१.८६ �ितशत घटी आय �ा�
गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

२४ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम
छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

350112297.50 1685711.62 0.48%

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.४८ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
गाउँपा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

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

११३१३एक�कृत स�पती कर 700000.00 0.00 0.00

११३१४भुिमकर/मालपोत 300000.00 101240.00 33.75

११३२१घरवहाल कर 100000.00 153160.00 153.16

११६११�यवसायले भु�ानी गन� 100000.00 166000.00 166.00

११६९१अ�य कर 100000.00 482016.62 482.02

१४२२९अ�य �शासिनक सेवा शु�क 800000.00 2800.00 0.35

१४२४३�सफा�रश द�तुर 700000.00 281595.00 40.23

१४२४४�यि�गत घटना दता� द�तुर 0.00 132100.00

१४२४५नाता �मािणत द�तुर 0.00 25300.00

१४३११�याियक द�ड, ज�रवाना र जफत 100000.00 341500.00 341.50

गाउँपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उ�े�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 ।

२६ राज�व अिभलेख 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाबाट र�सद ठे�लह�
छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख गाउँपा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन ।
काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने
जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत
�णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुया�उनुपन� दे�खयो ।
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२७ र�सद िनय��ण खाता नरहेको 
आ�दानी तफ�  �योग भएका नगदी र�सदह�को िनय��ण खाता गाउँपा�लकाले तयार गरेको छैन । कुन कुन वडाबाट के कित रकम �ा� भयो । �ा� रकम कुन समयमा
दा�खला भयो । कुन कुन र�सद ठेलीबाट के कित रकम �ा� भै किहले बैक दा�खला भयो सो स�ब�धमा एिकन ह�न नसकेको कारण गाउँपा�लकाले यो बष� �ा� भएको
आ�दानी �.१६८५७११.० को हकमा सव ैनगदी र�सद संकलन गरी वा�तिवक आय एिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

२८ राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) 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, १५
िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन�
लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ७ वटा वडा गाउँपा�लका �ा� 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 बैक 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 �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा
काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

२९ सवारी कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो
�े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर उठाउने उ�ेख भएकोमा यस बष� कुनै पिन रकम उठाएको दे�खएन । हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको
अिभलेख राखी कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  स�व��धत िनकायको �यान जानु पद�छ ।

३० मनोर�न करः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संिगत, �थयटर, मनोर�न, �दश�न �थल, ऐितहा�सक
�थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा गाउँपा�लकाले यस शीष�कमा कूनैपिन कर संकलन गरेको पाईएन । यस गाउँपा�लकाको
�े� िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

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

३२ उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� 
लागत सहभािगता — गाउँपा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,
नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा
सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पद�छ । तर गाउँपा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने
आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

३३ सशत� काय��म िश�ातफ� ः 
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठन पाठनको �यव�था ह�नुपद�छ ।
यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३१ सामुदाियक िव�ालयह�को १३६ जना िश�क दरव�दी रहेकोमा १३६ जनानै पदपूित� भएको ७२०७ िव�ाथ�को सं�या
रहेको दे�ख�छ । ७ वटा िव�ालयमा शु�य दरब��द रहेको छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

1 �ीपाव�ती आ.िव. 0 0 0 74

2 �ीदगुा�भवानी आ.िव. 5 5 2 338

3 �ीि�पुरा आ.िव. 0 0 0 57

4 �ीजयदगुा� आ.िव. 0 0 0 56

5 �ीफुलवारी आ.िव. 0 0 0 71

6 �ी ख�डआ.िव. 3 3 2 115

7 �ीकाँडाभवानी मा.िव. 19 19 9 632

8 �ीकुप�कोट आ.िव. 3 3 1 169

9 �ीमा�लका मा.िव. 6 6 2 390

10 �ीम�े�वरी आ.िव. 3 3 1 66

11 �ीदेव�थली मा.िव. 8 8 5 233

12 �ी भवानीमा.िव. 7 7 2 527

13 �ीधना�त आ.िव. 2 2 0 77

14 �ीभागे�वरी आ.िव. 0 0 0 55

15 �ीि�वेणी आ.िव. 0 0 0 45

16 �ी��े�वरी आ.िव. 3 3 0 234
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17 �ीदौनािगरी आ.िव. 2 2 0 129

18 �ी�जउलेख आ.िव. 2 2 1 196

19 �ीखापरदेव�थली मा.िव. 12 12 3 654

20 �ीबिडचौर आ.िव. 4 4 2 48

21 �ीशैले�वरी आ.िव. 2 2 0 134

22 �ीबालिवकास आ.िव. 3 3 1 349

23 �ीम�े�वरी मा.िव. 19 19 4 835

24 �ीघटालमा�डौ आ.िव. 0 0 0 112

25 �ीजा�पादेवी मा.िव. 4 4 2 372

26 �ी�हमदेव आ.िव. 4 4 3 194

27 �ी दशरथमा.िव. 11 11 6 309

28 �ीदशरथवडालेक आ.िव. 5 5 1 136

29 �ी म�ाआ.िव. 3 3 3 238

30 �ीसर�वती मा.िव. 3 3 1 326

31 �ीखापरदेव�थली आ.िव. 3 3 0 36

ज�मा 136 136 51 7207

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ ।
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३४ पा�पु�तकमा बढी भु�ानी 
नेपाल सरकार तथा गाउँपा�लकाबाट िव�ालयह�लाई वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु� अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी
बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा उ�ेख भए अनुसार िदनुपन� कानूनी �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायका िव�ालयलाई पिहलो िक�ता पा�पु�तक ७५
�ितशत िनकासा िदएकोमा अ��तम िक�ता िवल भपा�ईका आधारमा र िव�ा�थ� भना� सं�याको आधारमा बाँक� रकम िनकासा िदनुपन�मा िव�ा�थ� सं�या एिकन नगरी
िवलका आधारमा बढी िनकासा िदएको छ । सो िनकासा आ.व.को अ��यमा भएकोले सोको अनुगमन गनु�पन� तथा देहायका िव�ालयमा जानुपन� भ�दा �.१५०१००.०
बढी िनकासा भएको रकम असूल गरी दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �

िव�ालयको नाम पिहलो िक�ता िनकासा िवल भपा�ई भु�ानी बढी भु�ानी

काडा भवानी मािव 252875 340049 137174 50000

म�े�वरीमा िव 323253 413329 140176 50100

दशरथ मा िव 146173 148028 51855 50000

ज�मा 150100

१५०,१००

३५ िव�ालय अनुदान 

काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७।७८ अनुसार िव�ालय लाई िदने अनुदान एक�न सं�याका आधारमा अनुदान िदई गाउँपा�लकाको िश�ा शाखाबाट िनयिमत
अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट गएको देहायको अनुदानको अनुगमन गरेको दे�खएन । यसरी अनुदानको िवतरण भए नभएको एिकन भएन । यसमा
गाउँपा�लकाको �यान जानुपद�छ ।
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िव�ालयलाई गएको अनुदान शीष�क अनुदान रकम

सेिनटरी �याड 260/078/3/27 1036091

िव�ान सामा�ी 166/078/3/17 638984

�सकाई सह�जकरण 138/078/3/4,94/078/1/15 3252160

िदवा खाजा 037/078/3/4 2151495

३६ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 

काय� स�प� न पेश गनु�पन�ः ३।०७७।९।२० �वीकृत काय��म काया��वयन िनद�िशका बमो�जम िव�ालय भौितक िनमा�ण सुधार अ�तरगत गाउँपा�लकाले देव�थली
मािवलाई ४ कोठे भवन िनमा�णको लािग � ३५७३५७५.० िनकासा गरेकोमा सोको काय�स�प� न पेश गनु�पन� �

३,५७३,५७५

३७ १८४ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

१८४/०७८/३/२५ गाउँपा�लकाले िविभ� न िव�ालयको लािग रा�� पित शैि�क सुधार काय��म बमो�जम आ�थ�क बष�को अ�तमा िनकासा गरेको छ । आ व को अ�तमा
गरेको �.१०९३८०००.० िनकासाले काय��मको उ�े� य पुराह�ने दे�खदनै ।काय��म िनद�िशका वमो�जम खच� भए नभएको अनुगमन �ितवेदन �ा� गरी खच�को
सुिन�� चतता गनु�पद�छ ।

३८ आँिशक काय� गरी काय�स�प� गरेको 
गाउँपा�लकाले �वीकृत बािष�क काय��म तथा योजनाह� आ�थ�क बष� िभ� काय� स�प� न गन� गरी �यव�थापन गनु�पद�छ । योजनाको लागत अनुमान तयार गरी लागत
अनुमान वमो�जमको काय� स�प� न गनु�पन�मा आ वको अ�तमा काय� गराउने र जे जित काय� भयो सोहीलाई आधार मानी काय� स�प� न गन� गरेबाट योजना समयमा पुरा
नह�ने र लगानी खेर जाने दे�ख�छ । संिघय समपुरकबाट स� चा�लत िन�न योजना अधुरो िनमा�ण भएको र लागत साझेदारी गाउँपा�लका र संघीय दवु ै �ोतबाट
�यहोनु�पन�मा संिघय समपूरकबाट मा� खच� गरेको छ ।
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योजना लागत अनुमान ठे� का रकम हाल स�म भु�ानी काय� स�प� न रकम

डु�ीखोला दे�ख व�ाउने सडक ७९४५५३९ ३४३३८९९ १९०१०७७ १९०१०७७

दशरथ मािव फुटवल �टेिडयम १५८२९४२० ७२९७०१५ २६१८१२२ २६१८१२२

पैयाँपाटा दे�ख वडा काया�लय ह�द ै�व��य चौक� १७४४३५५ १७४४३५५ ८८२८४६ ८८२८४६

�टेिडयममा िपलरको हा�� पाईले मा� राखेको अनुगमन �ितवेदनमा उ�ेख छ । उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराएकोमा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण
�यवसायी माफ� त काय� गराएको छ ।

३९ हजा�नाः

३९.१ ३७३ ३७३।०७८।३।३०
िव िप �मृित भवनको रंगरोगन, पखा�ल/घेरावार तथा शौचालय िनमा�णको लािग � १०२०४२८। मा काय� स�प� न गन� गरी वेतालमा�डौ
िनमा�ण सेवाले िमित २०७७ मं�सर २ गते स�झौता गरेको छ । ठे� काको अव�ध २०७७ चै� ३० गते स�म रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले
७५ िदन िढला गरी िमित २०७८।३।१५ मा काय� स�प� न गरेको छ । �याद थप नभएको सो ठे� कामा काय� स�प� न अव�ध भ�दा ७५
िदन िढला भएकोले ठे� का अंकको ०.०५ �ितशतले दिैनक � ५१०.२१ ले ह�ने � ३८२६७।- हजा�ना असुल गनु�पन� �

३८,२६७

३९.२ २८ �सचाई नहर मम�तः २८।०७८।३।२७ गाउँपा�लकाले आगामी बष�को लािग काय��म तथा बजेट तयार गरी गाउँसभाबाट �वीकृत गराई
काय��म/योजना स� चालन गद�छ । �थानीय जनताको आव� यकता अनुसार योजना छनौट गनु�पद�छ । आफुले स� चालन गरेका
योजनाको अिभलेख गाँउगाउँपा�लकाले रा� नु पद�छ । �देश सरकारको आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालयको च नं १६१३ िमित
२०७८।३।६ को प�साथ घ�ेखोला दे�ख खिडपाटा स�म �सचाई नहर मम�त वापत �.३० लाख बजेट �ा� भएको छ । गाउँपा�लकाले
छनौट नगरेको योजना, �देश सरकारले आ व को अ�तमा िनकासा गरेको सो योजना कसले वनाएको र के क�तो अव�थामा छ ।
गाउँपा�लकालाई जानकारी छैन । योजना िनमा�णको लागत, योजनाको अव�था किहले िनमा�ण भएको हाल क�तो अव�था छ कुनै
जानकारी िवना बजेट िविनयोजन गन� र नयाँ योजना वनाउने वा मम�त गन� के गन� हो अव�यकता हो होईन कुनै िववरण नभै सोझै
के��बाट आ व को अ�तमा िनकासा गरी खच� गरेको छ । योजना किहले �ार�भ भएको हो, कुन िनकायबाट किहले िनमा�ण भएको,

२,८१६,४५६
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मम�त गनु�पन� हो होईन सोको यथाथ� िववरण (रकम �ा� भएको १७ िदनमा काय� स�प� न) संल� नगरी खच� भएको � २८१६४५६।-
वा�तिवक खच� मा� नसिकएको �

४० सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।
गाउँपा�लकाले यो वष� िविभ� न शीष�कबाट मसल�द तथा काया�लय सामान ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ कोटेशनको मा�यमबाट सोझै ख�रद गरेको िववरण
पेश भएन।

४१ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा
नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशत का दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी
गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत �. १८००००.० खच� गरेको छ ।

४२ साव�जिनक परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक
परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

४३ �थानीय पूवा�धार िवकास काय��म 

संिचतकोष िफता� गनु�पन�ः काया�लयले �ज�ा सम�वय सिमतीको िमती २०७८/२/२ को िनण�य अनुसार वडा न ५ छा�ेखोला तटब�धनको लागी िविनयो�जत �.१०
लाख रकम बाजुरा �ज�ा अ�पतालमा िप.�स.आर �याब संचालनको रकमा�तर गरी �ज�ा �शासन काया�लयको िविवध खातामा ज�मा गरेको छ।�थानीय पूवा�धार
िवकास काय��म अ�तग�तको खच� नभएको रकम आ�थ�क बष�को अ��यमा संिघय संिचत कोष िफता� गनु�पन�मा सो नभएको र हालस�म िप.�स.आर �याब संचालन ह�न
नसकेकोले, उ� रकम संिघय संिचत कोष िफता� गनु�पन� �

१,०००,०००

४४ संिघय सरकार शसत� अनुदान चालु १,१७६,०००
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शत� िवप�रत भु�ानीः- सशत� काय��म फलफूल दशक अ�तरगत �थानीय तहमा ओखर िव�वा रोपण अिभयान (५० �ितशत अनुदान) काय��ममा कृषकबाट माग
नआएको भिन काय��म स�शोधन गरी िव�वा ख�रद गरी िवना अनुदान िवतरण गरेको दे�खयो ।शसत� काय��म शीष�कमा आएको रकमलाई शत� अनुसार नै खच�
गन�पन�मा गाउँपा�लकाले काय�गाउँपा�लकाको िनण�य गरेर ५० �ितशत अनुदान नराखी खच� गरेको दे�खयो । यसरी शत� िवप�रत भएको देहायको खच� िनयम स�मत
नदे�खएको �.

गोभौनं./िमित िववरण प�रमाण

263/078/3/27 स�� जवनी स�लायस� र जनसामा�जक ए�ो फरेि��  �ा.�ल.बाट फलफूलका िव�वा ख�रद 647000

91/078/1/5 स�� जवनी स�लायस� �याले�दर ओखरका िव�वा 529000

ज�मा 1176000

४५ गाउँपा�लका पँू�जगततफ�  
िनमा�ण काय�को गुण�तरः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र
परी�ण गनु�पद�छ ।काया�लयले उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायी माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित वा
िनमा�ण �यवसायी माफ� त गुण�तर परी�णको आव�यक �यव�था गनु�पद�छ।काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला
परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�रको गुण�तर परी�ण तथा कंि�ट
�यूब टे� ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतः िनयमावली तथा
स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णलाई अिनवाय� गनु� पद�छ।

४६ िबमा गराउनुपन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको िबमा गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ।काया�लय�ारा संचा�लत दश लाख मा�थका अ�धकाँश िनमा�ण काय�को स�झौतामा िबमाको �यव�था गरेको छैन भने स�झौतामा िबमाको �यव�था
भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले िबमा गरेको �माण पेश भएका छैनन्। िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित �यूनीकरणका लािग अिनवाय� �पमा
संरचनाको िवमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

४७ उपभो�ालाई पे�क� 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(५) मा उपभो�ा सिमतीलाई स�झौता रकमको बढीमा एक ितहाईस�म पे�क� उपल�ध गराउन पाउने �यव�था
रहेको छ।काया�लयले गाउँपा�लका पँू�जगत तथा ह�ता�त�रत काय��म पँू�जगत अ�तग�त कुल ७६ दता� नभएका उपभो�ा सिमतीलाई स�झौता प�चा� िविभ� िमतीमा
कुल �.१९३३६३९०.० पे�क� उपल�ध गराएको छ।उपल�ध पे�क�म�ये केही पे�क� आ�थ�क वष�को अ��यमा फ�य�ट भएको छैन।दता� नभएका उपभो�ालाई पे�क�
उपल�ध गराउने र आ�थ�क वष�को अ��यस�म फ�य�ट नगन� प�रपाटीले िव�ीय जो�खम ब�न जाने दे�ख�छ।

४८ सब क��ा�टरबाट काम गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ �ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ।उपभो�ा माफ� त संचालन भएका योजनामा देहायका िनमा�ण �यावसायीबाट सडक िनमा�णको
काय� गराएको दे�खयो। िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रस कता� एवं अनुगमन कता�लाई यस
स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पद�छ ।

गो.भौ नं/िमित उपभो�ाको नाम भु�ानी रकम िनमा�ण �यवसायीको नाम भु�ानी रकम

१९३/२०७८/१/२२ काँडा सडक मम�त उ.स ७५३९३१.० अशोक क��ट��सन ए�ड स�लायस� ३८४०००.०

१९४/२०७८/१/२२ ग�कोट दे�ख धोलछडा सडक िनमा�ण उ.स ७४९९०५.० अशोक क��ट��सन ए�ड स�लायस� ८९१३३९.०

२१३/२०७/२/२० वडा न २ सडक मम�त १३६०८९०.० आर.एन्.िनमा�ण सेवा ८९६०००.०

५/२०७८/३/२१ �वा�थय भवन दे�ेतोलादे�ख िपपल गाउँस�म सडक िनमा�ण ८४२४३०४.० पु�कर िनमा�ण सेवा २३७०००.०

३५२/२०७८/३/२८ भवानी मा.िव दे�ख धुत�लास�म सडक िनमा�ण ८५५०००.० िप.के.क��ट��सन ७५६०००.०

ज�मा ३१६४३३९.०

४९ डोजर �योगको िबल 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल भरपाई
र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समूदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले
देहायका उपभो�ा सिमतीलाई डोजरबापत िन�नानुसार रकम भु�ानी गरेकोमा, डोजार �योगको घटी िबजक पेश गरेको तथा िबजक पेश नभएको �.२०८७२९५.० को
िबजक स�ब��धतबाट पेश ह�नुपन� अ�यथा उपभो�ाको योगदानको अंश क�ी गरी असुल गनु�पन� �

२,०८७,२९५
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भौ.नं/िमती उपभो�ाको नाम डोजर बापत भु�ानी भएको रकम (दर
िव�लेषणका आधारमा)

डोजरको िबल पेश भएको (मू.अ.कर
बाहेकको रकम) �

घटी िबल पेश
भएको �

३०/२०७७/९/१६ वडा नं ५ सडक मम�त सिमती ४७२७००.० ३१३०००.० १५९७००.०

४७/२०७७/९/२४ वडा नं ४ सडक मम�त सिमती ९७०९५१.० ०० ९७०९५१.०

१९३/२०७८/१/२२ काँडा सडक मम�त उ.स ५७३७०७.० ३८४०००.० १८९७०७.०

१९४/२०७८/१/२२ ग�कोट दे�ख धोलछडा सडक िनमा�ण
उ.स

९०६७०८.० ८९१३३९.० १५३६९.०

२१३/२०७/२/२० वडा न २ सडक मम�त १४३७६१८.० १०८५९५५.० ३५१६६३.०

५/२०७८/३/२१ �वा�थय भवन दे�ेतोलादे�ख िपपल
गाउँस�म सडक िनमा�ण

४६१३०५.० २३७०००.० २२४३०५.०

३५२/२०७८/३/२८ भवानी मा.िव दे�ख धुत�लास�म सडक
िनमा�ण

९३१६००.० ७५६०००.० १७५६००.०

ज�मा २०८७२९५.०

५० गाउँपा�लका भवन िनमा�णः
काया�लयले ख�ड छेडेदह गाउँपा�लका भवन िनमा�णका लागी िमती २०७७/९/� मा िप.एस् क��ट��सनसँग �.४७३�३०�१.०७ (मू.अ.कर तथा �ोिभजनल सम
समेत) मा काय�स�प� गन� गरी स��ौता गरेको छ।स��ौता अनुसार िनमा�ण �यवसायीले १� मिहनामा उ� भवनको िनमा�ण काय�स�प� गनु�पन� अव�ध तोिकएको छ।यस
स�ब�धमा देहायका �यहोरा दे�खएका छन्।
: 
गाउँपा�लका भवन िनमा�णको लागी काया�लयले िमती २०७७/४/३० मा सूचना गरी � ६४२८३३१३.०(मू.अ.कर तथा �ोिभजनल सम समेत) लागत अनुमान तयार गरी
टे�डर आ�ान गरेको छ।उ� टे�डरमा कुल नौ फम�को बोलप� परेकोमा िमती २०७७/७/१३ को �ािव�धक प�को मू�या�नमा सो म�ये आठ फम�को Bid Capacity मा
िनधा�रण ग�रएको यो�यताको कागजात पेश नभएको भनी, एकमा� फम� िप.एस् क��ट��सनलाई आ�थ�क प�को मू�या�नमा समावेश ग�रएको छ।सो स�ब�धमा Bid
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Capacity को लागी आव�यक के क�तो कागजात पेश नभएको, सो बमो�जम पूव�यो�यता िनधा�रण भए/नभएको िनण�य पेश भएको छैन।आव�यक पु��ाँई तथा
�माणिबना अ�य फम�लाई �ािव�धक मू�या�नमा अनु��ण� भएको िनण�य भएकोले, मू�या�न िनयमस�मत भएको मा� सिकएन।

५१ ३७२/२०७८/३/२० 

काया�लयले भवन िनमा�णको �थम रिन� िबल बापत � ३४७८९४६.०(मू.अ.कर समेत) िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गरेको छ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४
को िनयम १११(१ङ) मा साव�जिनक िनकायले गुण�तर प�को िन�र�ण र प�र�णको �यव�था गनु�पन� तथा िनयम ११२(१) मा दश लाख मा�थको ख�रद स�झौतामा
अिनवाय� िबमा गराउनुपन� �वय�था रहेको छ।काया�लयले भवन िनमा�ण स�झैतामा गुण�तर परी�णको �यव�था गरेतापिन Materials Test, Concerete Test लगायतका
गुण�तर परी�ण समेत नगरी �थम रिन� िबल बापतको रकम भु�ानी गरेको ह�नाले, िनिम�त संरचना गुण�तरीय भएको कुरामा आ�व�त ह�न सिकएन।

५२ दरिव�लेषण पेश नभएकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(७)मा अनुसूची १ बमो�जमको ढाँचामा आईटम दररेट िहसाब गरेर, लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले देहायको वडा काया�लय भवन िनमा�णको लागी िन�नानुसार लागत अनुमान �वीकृत गरी, बोलप� आ�ान गरेकोमा, सोको आईटम दररेट र दरिव�लेषण पेश
नभएकोले, �वीकृत लागत अनुमान िनयमावलीको �ि�या बमो�जम तयार भए नभएको यिकन गन� सिकएन।

�स.नं योजना लागत अनुमान(मू.अ.कर समेत)

१ वडा नं १ वडा काया�लय भवन िनमा�ण १९१५४५८२.७

२ वडा नं ४ वडा काया�लय भवन िनमा�ण १९१६२४४७.१

३ �सउनगाड वृह� तटब�धन योजना ४०५५३७२.५

४ सर�वती मा.िव भवन िनमा�ण १९०८९५२८.४

५३ ३७१ पाईप जडान 

३७१/२०७८/३/३०, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� सोको �ितवेदन
तयार गनु�पद�छ । काया�लयले पाईप, �ा�ी िहिट� �लेट लगायतका साम�ी ख�रद बापत िवकास क��ट��सन ए�ड अड�र स�लायस�लाई � ४७६०००.० भु�ानी
गरेकोमा, ख�रद भएको पाईप तथा अ�य साम�ी जडानको �माण पेश नभएकोले, सो साम�ी जडान गरी काय�स�प� पेश गनु�पन� �

४७६,०००

५४ २६७ उपभो�ाको िबल ११३,०५०
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२६७/२०७८/३/१७, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न, िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समूदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन�
�यव�था छ।काया�लयले झाडखक� देखी खापरमा�डुस�म प�क� सडक कुलो िनमा�ण सिमतीलाई � ६५८५२८.० भु�ानी गरेको छ।संल� �े�ता अनुसार काया�लयले
उपभो�ालाई िप.�स.�स.(१:३:६) को १५५६२.४ घ.मी. काय� बापत � १३२९६५२.० भु�ानी गरेको छ।दरिव�लेषण अनुसार सो काय�को लागी ४.६ बोरा �ित घ.मी
ले ३९३ �याग �समे�ट ला�ेमा उपभो�ा�ारा २६० बोरा �समे�टको िबल मा� पेश गरेको छ।नपुग १३३ �याग �समे�टको �ित �याग � ८५० को दरले � ११३०५० को
िबजक पेश ह�नुपन� अ�यथा स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

५५ बैठक भ�ाः 
बैठक भ�ाः अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा ७.१.१ मा बैठक भ�ाको मापद�ड अनुसार एकै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा�
ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� उ�ेख छ। यस गाउँपा�लकाका कम�चारी तथा पदा�धकारी मा� स��म�लत भएको िन�मानुसार सं�याका पदा�धकारीह�लाई, बैठक भ�ा
बापत भु�ानी भएको �.२६३९२५.० िनयम स�मत नदे�खएको �

भौ.नं/िमित �योजन पदा�धकारी सं�या रकम

२२/२०७७/७/३ िशलब�दी दरभाउप� तथा बोलप�को मू�या�न बापत २२ ४९७२५.०

१६६/२०७७/९/२६ वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय�को सूचना �काशन र सो स�ब��ध िविभ� बैठक २० ९५६२५.०

२६९/२०७७/१२/३० ��देव िव�ालय भवन िनमा�ण काय�को लागी सूचना तथा बैठक २५ ११८५७५.०

ज�मा ६७ २६३९२५.०

२६३,९२५

५६ १९५ �ज�सी दा�खला नभएको 
१९५/२०७७/११/१८, काया�लयले सात िडिप� �ा� ख�रद बापत � ३२८२६५.० भु�ानी गरेकोमा, सोको �ज�सी दा�खला नभएको तथा �योगको अव�था समेत
नखुलेकोले, ख�रद भएको साम�ीको उपयोगको सुिन�चतता गन� नसिकएको �

३२८,२६५

५७ ५४५ ५४५/०७८/३/३० 

काया�लयको बािष�क काय��म अनुसार �सलाई �याि�न घेरावार काय�को लािग �.२५००००.० को लागतमा सिमितको तफ� बाट ५० हजार अथा�त २० �ितशत र
काया�लयको तफ� बाट २ लाख अथा�त ८० �ितशत लागत साझेदारीमा काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा �ािव�धक िवल अनुसार �.२१८०७९.० मा काय� स�प� न भएको

८,८११
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दे�खयो ।स�झौता अनुसार �. ४३६१६.० क�ा गरी �. १७४४६३.० भु�ानी ह�नुपन�मा �. १८३२७४.० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी �. ८८११.० स�ब��धत
उपभो�ाबाट असुल गनु�पन� �.

५८ �मण खच� 
सुदरु प��चम �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम
काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• कितपय �मणह� गाउँपा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउगाउँपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो ।
�यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ
।

५९ सामा�जक सुर�ातफ�
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १६(ख) मा भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत �यि�लाई मा� िवतरण गन�पन�मा अ�य �यि�लाई िवतरण
गरेको पाइएमा िवतरण गन� र रकम बु�ने दवुलैाई �च�लत कानून बमो�जम कारबाही ह�ने �यव�था छ ।यस गाउँपा�लकामा पिहलो िक�ता नगद िवतरण गरेकोमा
स�ब��धत �यि�लाई रकम बुझाउनु पन�मा धेरै जसो ह�ते गरेर अक� �यि�लाई बुझाएको दे�खयो । यसरी स�ब��धत �यि�लाई बुझाउनु पन� अ�यलाई बुझाउदा
स�ब��धत लाभ�ाहीले पाएको भ� न सिकने दे�खएन ।य�तो काय�को गाउँपा�लकाबाट िवशेष �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

५९.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध,२०७५ अनुसार ब�क माफ� त िवतरण भएको भ�ामा मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा,
एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा बा�लक भई उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को
कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकोमा लागातार एक वष�स�म खाता िन���य भएमा, स�ब��धत �थानीय
तहले मूल अिभलेख क�ा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ब�क माफ� त िवतरण भएको खाताको िववरणमा आ�थ�क बष�को अ�त
स�ममा िन�कृय रहेको खाताको िववरण अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । गाउँपा�लकाले यस बष� सामाजिक सुर�ाबापत कुल �.

५८०८४८२४.० िवतरण गरेको र पिहलो िक�ता हातहातै नगद िववरण गरेर दो�ो र ते�ो िक�ता िहमालय बैक �लिमटेड शाखा
काया�लय छेडेदहबाट खाता खो�ल िवतरण गरेको छ । बैकले िदएको िववरण अनुसार हाल स�म खाता िववरण अ�ाव�धक नगरी बैकमा
दे�खएको देहायको रकम गाउँपा�लकाबाट यथा�स� अनुगमन गरी खाता अ�ाव�धक गन� लगाउनु पन� दे�खएको �.

६,७३३,८७८.६
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िववरण अ�ाव�धक नभएका खाताको सं�या रकम

६५२ वटा ६७३३८७८.६

५९.२ गाउँपा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी पिहलो चौमा�सकमा तथा बैकबाट िवतरण भएको रकममा एउटै �यि�लाई दोहोरो
रकम ज�मा गरेको दे�खयो । सो रकम स�ब��धत लाभ�ाहीबाट असूल ह�नुपन� �

नाम वडा कैिफयत रकम

केशु बुढा जे� नाग�रक ७० बष� भ�दा मा�थ 5 2077 साउनमा मृ�य ुभएको 9000

िकरमु�ल रावल 06108715810023 - दोहोरो पो��टङ 12000

ला�ल रावल 06108939710016 - दोहोरो पो��टङ 12000

क�चु रोकाय 06108940810016 - दोहोरो पो��टङ 12000

िवराज रोकाय 06108925450011 - दोहोरो पो��टङ 1600

साङग धामी 06109058740016 - दोहोरो पो��टङ 1600

छ� िमजार 06109533420013 - दोहोरो पो��टङ 1600

ज�मा 49800

४९,८००

६० �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 । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१)

बमो�जम गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार
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काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था अनुसार काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छ।कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग
िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट
नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन्।साथै �िमकको सं�या पिन अ�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी
काया��वयन भएको पाईएन।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक, नाला, िफ�ड िनमा�ण लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� वडा नं १ दे�ख
९ वडाका ९३८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.४८३४९८४०.० खच� गरेको छ।लि�त वग�लाई ३० दे�ख १०० िदनस�म गरी  औषत ६८ िदन रोजगारी उपल�ध
गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� लेखेका छन् ।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी �ृजना भएको दे�खंदनै।

वडा नं काय��म/योजना संचालन �िमक सं�या कुल खच� भएको रकम

१ ४ ७१ २८९९०००.०

२ ५ ९१ ३९८६०७०.०

३ ३ ५७ २९४६९००.०

४ ६ २७९ १२०२०२५०.०

५ ६ १८१ ९३६८०४०.०

६ ६ १३३ १०६१५३८०.०

७ ५ १२६ ६५१४२००.०

ज�मा ४८३४९८४०.०

६१ िवपद ्�यव�थापन 

सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना
सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको सिमित गठन भएतापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य
काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।
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६२ िवपद ्�यव�थापन कोष- 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाको िवपद �यव�थापन
कोषको अव�था देहाय अनुसार रहेको छ ।

कोषकोनाम कोषगठनभएकोकानुन शु�मौ�दात योवष�थप योवष�कोखच� बाँक�

िवपद�यव�थापनकोष िवपद ्जो�खम �यूिनकरण तथा �यव�थापन गन� बनेको ऐन, २०७५ ६३७००० १९८७०८४ १७६११३६ ८६२९४७

६३ िप.�स.आर. �योगशालाः 
�ज�ा �शासन काया�लय,बाजुराको च.नं.३३८८ िमित २०७८/२/९ को प� बमो�जम िमित २०७८/२/६ को सम�वय बैठकबाट �ज�ामा िप.�स.आर. �योगशाला
स� चालन गन� �ज�ा �तरमा एउटा कोषको �थापना गन� र उ� कोषमा सव ै�थानीय तहले �.१० लाख म�ये क��तमा ६० �ितशत ६ लाख रकम जे� १५ गते िभ� र
बाँक� ४० �ितशत ४ लाख रकम २०७८ भा� मसा�त िभ� �ज�ा िवपद �यव�थापन सिमितको खातामा ज�मा गन� िनण�यको आधारमा यस गाउँपा�लकाले �.६ लाख
िमित २०७८/२/२१ गते �ज�ा िवपद �यव�थापन सिमितको खातामा ज�मा ह�ने गरी रकम पठाएको छ । �ज�ा �शासन काया�लयको िनण�य बमो�जम �ज�ामा
लेखापरी�ण अव�ध २०७८ आ�� वन १५ गते स�म िप.�स.आर. �योगशाला स� चालनमा आएको छैन । गाउँपा�लकाबाट पठाएको रकम �ज�ा �शासन काया�लय
अ�तरगत िविवध खातामा रिह रहेको छ । �ज�ामा िप.�स.आर. �योगशाला स� चालनमा नआएको ख�डमा उ� रकम िफता� गनु�पन� �.

६००,०००

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

६५ आ�त�रक लेखापरी�णको बे�जूः
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,२०७६ को िनयम ९६ (३) अनुसार काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट िन�केका बे�जु अ��तम लेखापरी�ण ह�नु भ�दा अगाडी
नै िनयिमत गराउनु पन�मा िनयिमत गराई वा �माण पेश गनु�पन�मा �माण पेश गरी वा असूल उपर गनु�पन�मा असूल उपर गरी बे�जु लगत क�ा गरी फछय�ट ग�रस�नुपन�
�यब�था छ । गाउँपा�लकाले उ� कानूनी �य�था पालना नगरी अ��तम लेखापरी�णको लािग �े�ता पेश गदा� देहायबमो�जमका �यहोराह� फछय�ट गरेको �माण पेश
नभएकोले बे�जु कायम ग�रएको छ ।
: 

१२,८००
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कर घटी कटाएकोः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ तथा ८९ अनुसारको िविभ� भु�ानीमा तोिकएको दरमा कर क�ा गनु� पन� �यव�था गरेको छ ।यस पा�लकाले
िन�नानुसारको भु�ानीमा कर नकटाएको र कटाएको हकमा घटी कटाएको दे�खएकोले देहायअनुसार असुल गरी कर दा�खला गनु� पन� दे�खएको �

गो भौ र िमित भु�ानी िववरण क�ा भएको रकम कैिफयत

213/078/3/7 िक�रया घर िन.मैतोलाको गाडी भाडा 200 बहाल कर

211/078/3/24 �िश�क भ�ा रामच�� साक� 4200 अि�म कर

212/078/3/24 �िश�क भ�ा जनक बहादरु नेपाली 4200 अि�म कर

213/078/3/24 �िश�क भ�ा एके�� बहादरु नेपाली 4200 अि�म कर

ज�मा 12800

६६ खच� पुि� नभएकोः 
सूदरुप��चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७६ को िनयम ३७ मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम
८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । यस गाउँपा�लकावाट िन�नानुसारको भु�ानी खच� पु��ाईको लािग आव�यक �माण
संल� नगरी भु�ानी खच� लेखेको दे�खएकोले �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा देहायअनुसार खच� पुि� नभएको रकम असुल ह�नु पन� दे�खएको �

५५४,११८
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गो भौ र िमित भु�ानी िववरण रकम

13/077/8/24 डाँडा गडा नाउला �स.कु �यालाको दररेट बढी भु�ानी असुल गनु�पन� 6250

112/077/12/3 �जउला �स.कु िन गाडी भाडाको स�झौता नभएको 49600

113/77/12/3 गुईवन खोप के�� �टेमेट भ�दा बढी भु�ानी 6437

144/077/12/4 चौर खक�  दे�ख द�रगौडा स�म �स कु िन मा बढी भु�ानी 4650

145/077/12/13 जुकेनी �स.कुमा बढी भु�ानी 8450

246/078/3/15 मिहला िवकास म� च�ारा संचा�लत काय��ममा स�झौता भ�दा बढी भु�ानी 6670

- झाडखक�  दे�ख खापरमा�डु स�म �सचाई कुलोमा िवल भपा�ई वेगर खच� भु�ानी 77736

361 पधेरीखोला दे�ख कोल स�म �सचाई कुलोको काय�मा साहस नेपालले िवल भपा�ई वेगर भु�ानी 11700

206/077/11/19 का.पा सद�य िभम नेपालीलाई �मण खच� बढी भु�ानी 500

207/077/11/19 वडा अ�य� हक�  ब.रावतको अनुगमन खच� बढी भु�ानी 3510

13/077/12/10 भुवन िनमा�ण सेवाको धरौिट क�ी नगरेको क�ा गनु�पन� 212369

55/077/12/1 ओष�ध ख�रदमा स�झना स�ज�कल ए�ड स�लायस�को दर रेट भ�दा बढीको िवल पेश भएकोले बढी भु�ानी 10514

63/077/12/17 �वा��य शाखामा दो�ो चौमा�सक सिम�ा गोि�मा दोहोरो �मण खच� भु�ानी 6600

87/078/1/3 �वा��य शाखामाको पा�लका �त�रय गोि�मा कम िवल पेश गरी बढी भु�ानी 6000

144/078/3/9 वडा नं ६ मसला पकेट सिमितलाई एक िदन काय��म गरेरकोमा दईु िदनको भु�ानी 9205

207/078/323 वडा नं ३ तरकारी पकेट सिमितलाई एक िदन काय��म गरेरकोमा दईु िदनको भु�ानी 12305
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246/078/3/26 �वा��य शाखामाबाट ख�रद भएको �लाई पोषण कन�र दा�खला तथा �योग भएको �माण पेश नभएको 83622

4/077/12/20 सामा�जक सुर�ा बढी भु�ानी 38000

ज�मा 554118

६७ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२(४) मा िनयमानुसार �याद नाघेको पे� क� तोिकएको �यादिभ� तोिकएको काय�िव�ध
अपनाई फ��यौट गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसारका कम�चारी,सं�थागत तथा ठेकेदारह�लाई िनयम अनुसार िदएको �याद नाघेको पे�क� फ��यौट ह�न
वाँक� दे�खएकोले िनयममा �यव�था भए बमो�जम समयमै फछ�यौट गनु�पद�छ �

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम �याद नाघेको �याद ननाघेको

मोिवलाइजेसन िप.एस क��ट��सन 11177000 -

उपभो�ा सिमित वडा नं.5 को साव�जिनक �ित�ालय - 125400

मिहला मैि� �थान गृह वडा 7 ओ�ल गाउँ - 132000

मिहला मैि� �थान गृह वडा 7 लम गाउँ - 132000

�सलाई कटाई ता�लम - 90000

ज�मा 479400

४७९,४००

६८ पे�क� बाँक� 
सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काय�िव�ध २०७५ बमो�जम गाउँपा�लकाले � २८४८०००.० खच� गरेको छ । आ�थ�क बष�को अ�तमा काय� स�प� न ग�र स�नुपन�
काय��मको रकम पे� क� �व�प �.२२०७७४४,० बजेट खच� गरेकोमा सोको काय� स�प� न पेश गरी पे� क� फछ� य�ट गनु�पन� �.

२,२०७,७४४

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

गत वष�स�मको बे�जू
(A) �.हजारमा

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B) �.हजारमा

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B) �.हजारमा

८२९८१ १२६गत बष� स�प�र�ण भएको तर
लगत क�ा नभएको

८२८५५

७० अ�ाव�धक बे�जु
यस गाउँपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)
८२८५५ 0 २५७९६ 0 १०८६५१


