
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

शिवालर् गाउँपातलका 
जाजरकोट 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदशिािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देिमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदशिािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेि र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को 
लेखा कानून बमोशजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र औशित्र् समेिको र्विार 
गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा 
२०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोशजम 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 मागादिान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेशिका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बशन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको गाउँ प्रमखु उद्दशे्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको िरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पशत्तको संरक्षण र उपर्ोग, शजम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदशिािा र सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिा भए 
नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सिुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उद्देश्र् 
रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारशम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेि गरेर रार् सर्हिको अशन्िम प्रतिवदेन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देशखएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण 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 अनिुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संिोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रिासतनक 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 परामिादािामातथ 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 जनिशक्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्शुक्त िथा बढुवामा 
प्रदेि लोकसेवा आर्ोगको परामिा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेशक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पशत्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांिको बैङ्क 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 बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देशखएन 
। लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनिुासन हनेु व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनिशक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपशस्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका गाउँ 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 ।  
  

  

 (टंकमशण िमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
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प्रदेि लेखापरीक्षण महातनदेिनालर् 

(कणााली प्रदेि) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ९४ तमतिाः २०७९।३।१७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

शिवालर् गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
जाजरकोट  । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले शिवालर् गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बशन्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण 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 र्ववरण र त्र्ससँग सम्बशन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बशन्धि प्रितलि काननुबमोशजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था शिरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणा रुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ५ लाख ५१ हजार बेरुजू देशखएको छ। सोमध्रे् त्रँ्हाबाट कुन ैपतन प्रतिर्क्रर्ा उपलब्ध नभई बाकँी बरेुजू 
असलु गनुापने रू. १० लाख ६७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.  ७२ लाख ७३ हजार र पेश्की रू. ३ करोड २२ लाख ११ 
हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु ५ करोड २५ लाख ६५ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट 
एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ९ करोड  ३१ लाख १६ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू शस्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनसुार स्थार्ी पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारशम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादिान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बशन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोशजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी 
स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू 
हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको शजम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोशजम 
सही र र्थाथा हनु े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 शजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रिासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग शजम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको शजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उशिि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उशिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादिान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बशन्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोशजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनशश्चििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देशखएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्विेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

  
 (िंकर प्रसाद पन्थी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

शिवालर् गाउँपातलका, जाजरकोट 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारशम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेि 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

शजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ाशन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाशन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाशन्िक
 

लगिी
 

६२ १७ ४०५५१ ० ० ० ६२ १७ ४०५५१ १०६७ ० ७२७३ ० ० ७२७३ ३२२११ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू शस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
शजल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

शिवालर् 
गाउँपातलकाजाजरकोट ५२५६५ ० ० ५२५६५ ० ४०५५१ ९३११६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �सवालय गाउँपा�लका, जाजरकोट , िशवालय गाउँपा�लका , जाजरकोट

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख राजे��   कुमार   च�द २०७८-१२-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख नर   वहादरु   िव क २०७८-२-२ २०७८-९-२०

काया�लय �मुख सुिदप   �संह   सुनार २०७८-९-२१ २०७८-१२-८

काया�लय �मुख अिनल   कुमार   पा�डे २०७७-३-१६ २०७८-२-१

लेखा �मुख िवस   बहादरु   बुढा २०७६-११-१६

बे�जु रकम ४०,५५०,८८९
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३,७६,२८,०६३.०४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,३६,८४,८४० चालु खच� २४,७९,६९,४५२

�देश सरकारबाट अनुदान २,८३,५५,६८२ पँूजीगत खच� १२,६५,९८,४७८.४६

राज�व बाँडफाँट ५,२०,४१,०५५.५ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,६१,८०,३०१

आ�त�रक आय १५,८२,७२२

अ�य आय ६,१२,८७,७८१

कुल आय ४४,६९,५२,०८०.५ कुल खच� ४६,०७,४८,२३१.४६

बाँक� मौ�दात २,३८,३१,९१२.०८
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१ �थानीय संिचत कोष , प�रचय,लेखापरी�ण र िव�ीय िववरणः 
क) �थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य
ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स� चालन भएको आयोजनाह� समेतको
आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।78 को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ ।

�स.

नं
आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम  िववरण रकम रकम

१  गत वष�को
�ज�मेवारी

 ३७६२८०६३
.०४

१ चालु खच� २४७९६९४५
२.००

२४७९६९४५
२.००

 क) नगद   २ पँूजीगत खच� १२६५९८४७
८.४६

१२६५९८४७
८.४६

 ख) बँैक ३७६२८०६
३.०४

 ३ िव��य
�यव�था
भु�ानी

  

२ राज�व (

आ�त�रक आय)

 ५३६२३७७७
.५

 क) ऋण
भु�ानी

  

 क) आ�त�रक १५८२७२२   ख) �याज   
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राज�व भु�ानी

 ख) राज�व
बाँडफाँड

52041055.5   ग) अ�य
भु�ानी

  

 ग) अ�य आय   ४ लगानी   

३ िव��य
ह�ता�तरण संघ

 ३०३६८४८४
०

 ऋण लगानी   

 क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

७६१००००
०

  शेयर लगानी   

 ख) सशत�
अनुदान

२२४१८४८
४०

  अ�य लगानी   

 ग) समपूरक
अनुदान

3400000  ५ धरौटी िफता� १०६५००.०
०

१०६५००.००

 घ) िवशेष अनुदान 0  ६ जन�मदान
िफता�

  

४ �देश सरकारबाट  २८३५५६८२ ७ कोष िफता�   
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�ा�
अनुदान

 क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

१००८५००
०

 ८ मौ�दात  २२६४३८९१.

५४

 ख) सशत�
अनुदान

६४९७४३३   क) बँैक
मौ�दात

२०८२३०२८
.५४

 

 ग) समपुरक
अनुदान

३९१८०७१   ख) नगद
मौ�दात

०.००  

 घ) िवशेष अनुदान ७८५५१७८   ग) िविवध
खाता मौ�दात

१४५८९५३.

००

 

     घ) �थानीय
िवपद खाता
मौ�दात

३६१९१०.०
०

 

    ९ शसत� अनुदान
िफता�

 २७९०१४०३.

००
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क) संघीय
सशत� िफता�

२७६३२१०२
.००

     ख) संघीय
समपुरक िफता�

९१७००.००  

     ग) �देश सशत�
िफता�

१३५०३.००  

     घ) �देश िवशेष
िफता�

१६४०९८.०
०

 

५ अ�तर �थानीय
तहबाट �ा�

 250000 १० गत बष�को बढी
अ�या

  

 क) छेडागाड नपा 250000      

६ अ�य  ५९७४३२६१ ११ जन�मदान
मौ�दात

  

 क) मु�यम��ी
रोजगार

२०००२२३  १२ धरौटी मौ�दात ११८८०२०.

००
११८८०२०.०
०

 ख) िपएल�जएसिप 360903  १३ कोष खाताको ०.५४ ०.५४
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िनकासा मौ�दात

 ग) ASDP

िनकासा
४५९२२२  १४ अ�तर सरकारी

िव��यह�ता�त
रण

 ५८१७२३९८.

००

 घ) िवपत
�यव�थापन

७६५९३६२   क) मु�यम���
रोजगार

२०००२२३  

 ङ) व�क खाता 
छोरीको �देश
िनकासा

५०००००   ख)

िपएल�जएस िप
चालु खच�

360903  

 च) जनता आवास
काय��म

५००००   ग) ASDP

खच�
४५९२२२  

 छ) सामा�जक
सुर�ा भ�ा
िनकासा

३६८७२००
९

  घ) िवपत
�यव�थापन
खच�

७२९७४५२  

 ज) एिककृत
�वा��य पूवा�धार
काय��म

२१०१६८७   ङ) व�क खाता 
छोरीको �देश
िनकासा

५०००००  
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 झ) �थानीय

पूवा�धार िवकासा

साझेदारी काय��म

५३९८५५   च) जनता
आवास
काय��म

५००००  

 ञ) औ�ोिगक
�ाम िनमा�ण
िनकासा

९२०००००   छ) सामा�जक
सुर�ा भ�ा
िनकासा

३६८७२००९  

७ िविभ�
कोषतफ� को आय

   ज) एिककृत
�वा��य
पूवा�धार
काय��म

२१०१६८७  

८ जनसहभािगता
(नगद)

   झ) �थानीय
पूवा�धार
िवकासा
साझेदारी
काय��म

५३९८५५  

९ िवषयगत
िनकायबाट �ा�

   ञ) औ�ोिगक
�ाम िनमा�ण
िनकासा

७७४१०४७  

१० धरौटी आय १२९४५२० १२९४५२०  ट) छेडागाड
नपा अनुदान

२५००००.०
०
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खच�

११ लगानीको साँवा
िफता�

      

१२ अ�य िविवध आय       

 ज�मा 484580143.
54

४८४५८०१४
३.५४

 ज�मा ४८४५८०१४
३.५४

४८४५८०१४
३.५४

ख) प�रचय - �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक
अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले
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� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ९ वडा, सभा सद�य ४9, सभा सद�य म�ये १ मृ�य ुभएकोले ४8 सभा सद�य, 134.26 बग� िकलोिमटर
�े�फल तथा 16 हजार 632 जनसं�या रहेको छ ।

ग) लेखाप�र�ण - पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव� लेषण, लेखापरी�ण मानद�ड, लेखापरी�ण माग�दश�न
�यवसायीक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत वािष�क लेखापरी�ण योजना, ईकाइगत
लेखापरी�ण योजना, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र पेश भएका िववरणको आधारमा
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
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�यहोराह� स�ब�धमा स�ब� पदा�धकारीसँग िमती २०७८।06।19 मा छलफल स�प� भएको छ । लेखापरी�णबाट दे�खएका
�यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

घ) िव�ीय िववरण :- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा 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�ए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा
देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय सरकार स� चालन 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 �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन
गनु�पद�छ ।

२ वकै मौ�दात-: 

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पा�लकाको चालुतफ�  �.2,12,62,024।- र पँुजीगत खच� खातामा �.4,74,71,281।-
गरी असार मसा�तको मौ�दात �.6,87,33,305।- रहेकोमा खाता ब�द गदा� चालुतफ�  �.1,22,50,903।- र पँुजीगत खच� खातामा
�.3,59,38,321।- र स�� चत कोषमा �.0.54।- गरी ज�मा �.4,81,89,224।54 मौ�दात रहेको पाईयो ।

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः- 
�थानीय सरकार स� चालन 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 िन�न वमो�जम रहेका छन ।



https://nams.oag.gov.np11 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन,

• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको 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��यवन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन,

• 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार 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 २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयलाई िदइएको पाईएन,

• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको पाईएन,

• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल, 2064 को िनयम 7 र 8 वमो�जम ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा
तयार गरेको पाईएन,

• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ै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,

• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।साथै ठे� का फाईलह�को लगत
तथा अिभलेख �सल�सलेवार �पमा राखेको पाईएन,

• ठे�काका िवलह�, नािप िकताव र काय�स�प� �ितवेदनमा उ�ेख गनु�पन� िमितह� उ�ेख गन� गरेको छैन ।
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• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था
भएकोमा वनाएको 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा
सिमित उ� ऐनको �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�धकांशत पालना भएको पाईएन,

• काया�लयले राखेको �ज�सी िकतावह� काया�लय �मुखबाट �मािणत गरेको पाईएन ।
• काया�लयले िव�ुितय हा�जरी (E-Attendance) �यव�था गरी कम�चारीह�को उप��थित अनुगमन काय� �भावकारी बनाउनु पन�
दे�ख�छ ।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाईएन,

• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको 61 दरव�दी
रहेकोमा 26 �र� रही सो म�ये 17 जना करारबाट पदपूित� गरेको पाईयो,
• सुशासन �यव�थापन तथा स� चालन िनयमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को
काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन,

• िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन,

• िविभ� भु�ानीमा कि� ग�रएका कर रकम दा�खला गरेको बँैक भौचर गो� वारा भौचरसँग राखेको पाईएन,

• �देश अ�तरसरकारी तफ� को िविनयो�जत बजेटबाट भएको खच�तफ� को आ�त�रक लेखापरी�ण गरेको छैन,
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• संघीय अ�तर सरकारी तफ� को िविनयो�जत बजेट म�ये सामा�जक सुर�ातफ�  पे� क� फछय�ट नभएको, सामा�जक सुर�ामा आब�
�यि�को वडागत �पमा स�कल ढ� डा पेश नभएको , �थानीय पूवा�धार तथा एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास तफ�  स�ब��धत
�ािव�धक शाखाको भु�ानी �सफा�रस �लने गरेको पाईएन भिन आ�त�रक लेखापरी�णले औँ�याइएकोमा सुधार भएको छैन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7(ख) 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी 40 जना कम�चारीह�को तलव र �ेडमा �.1,50,98,442।- खच� लेखेको पाईयो ।तलबी
�ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन,

• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स� चालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा
१७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको
पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ् य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय�
गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख
नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गरेको छैन ।

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 ।
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४ 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 गाउँपा�लकाको उपा�य� �ी कुमारी थापाले
िमित २०७७।३।१० गते �. 39 करोड 70 लाखको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।३।29 मा पा�रत भएको छ ।
यसैगरी �थानीय तहका अ�य�ले २०७७।4।2 मा िन.�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ ।

५ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित -: 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा�
ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय
�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत
िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय �े�गत बजेट
तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु
वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५
गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको
गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा
काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानु पद�छ ।
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६ बजेट तथा काय��म तजु�मा -: 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी
वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा
दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी
आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट
तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

७ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०7७ को िनयम ...(..) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच�
गन� नह�ने र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ�
भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ । काय�लयबाट यसवष� चालु �कोप �यव�थापनतफ�  �.57,48,431।-,
काया�लय �यव�थापन तथा संचालनमा �.20,09,731।63 र पदा�धकारीको सेवा सुिवधातफ�  �.42,70,500।- भु�ानी िदएको छ ।
काय�पा�लकाको िमित २०७७।5।9 को िनण�यानुसार भु�ानी िदएको पाईयो । यसरी गतवष�को खच� रकम भु�ानी ह�नुको कारणमा
�कोपतफ�  काय� स�प� नभएको, संचालनतफ�  वजेट अभाव भएकोले भु�ानी िदन नसिकएको तथा �.42,70,500।- पदा�धकारीको
छुट सुिवधा िदनुपरेको उ�ेख गरी गतवष�को भु�ानी िदनु परेको �यहोरा काया�लयले जनाएतापिन अिघ�ो वष�को भु�ानी नगरी नह�ने
अव�था भएमा भु�ानी िदन वाँक�को क�चावारी रा�ख भु�ानी िदने �यव�थालाई पूण� �पमा पालना गनु�पद�छ ।
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८ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः- 
कणा�ली �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०75 को िनयम 26 बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण
वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ
। काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

�.स
.स

बजेट
उपिशष�क

कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

ते�ो
चौमा�सक

आषाढ
मिहना

1  14008042
0

9214135 2696725
3

103899032 64968877

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.1,40,08,0420।- िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.92,14,135।-
अथा�त 6.57 �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.2,69,67,253- अथा�त 19.25 �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. 10,38,99,032।-
अथा�त 74.14 �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. 6,49,68,877 अथा�त 46.37 �ितशत खच�
दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । वषा��तमा काय� गराउदा
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन
ग�रनुपद�छ ।

९ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः- 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ ।
यस पा�लकाको २०७7।७8 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

१ आ�थ�क िवकास 43493042 37176364 85.48

२ सामा�जक �े� 199209147 187483009 94.11

३ पूवा�धार िवकास �े� 119593147.5
4

100177122.4
6

83.76

4 सुशासन तथा अ�तर
स�ब�त �े�

52453467 48827806 53.08

५ काय� स� चालन तथा
�शासिनक खच�

69781340 59076027 84.66

ज�मा 484530143.5
4

432740328.4
6

89.31

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा 94.11 �ितशत, काय�स� चालन तथा �शासिनक
खच�मा 84.66 �ितशत र पूवा�धार िवकासमा 83.76 �ितशत रहेको छ । 
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१० खच� िब� लेषणः- 
पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आय �.15,82,722।-, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.38,40,81,577।50, अ�तर सरकारी
समेतका आ�दानी �.6,12,87,781।- समेत कुल आ�दानी �.44,69,52,080।50 भएकोमा चालुतफ�  र �.29,26,59,908।46 र
पँू�जगततफ�  �.14,09,18,867।- गरी �.43,35,78,775।46 खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयबाट �.12,00,000।- खच�
गरेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.66,37,500।- खच� भएको छ, जुन आ�त�रक आय �.15,82,722।- को िहसावमा
419.37 �ितशत बढी रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अ�तर सरकारी रकम, अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
67.50 �ितशत चालु र 32.50 �ितशत मा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण
काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनु पद�छ ।

११ ल�य �गित - 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स� चालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य
�तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । िविनयोजन बमो�जम बजेट खच� गन�
तर खच� प�चात तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगनु� उिचत दे�खएन ।काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार
गाउँपा�लकाको पँुजीगत तफ� को 82 योजनाको लािग �.16,38,11,533।- िविनयोजन गरेकोमा िव��य �गित 63.52 �ितशत
अथा�त �.10,40,60,561।- खच� भएको �यहोरा मा� उ�ेख भएको पाईदा योजना शाखाबाट समेत गाउँपा�लका चालु, पँुजीगत संघ
�देशका चालु, पँु�जगत र अ�य शीष�कका समेत योजनागत िव��य र भौितक �गितको अिभलेख नराखेको कारण लेखापरी�णको
समयमा िव�लेषण गन� सिकएन ।
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१२ अब�डा बजेट - 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अब�था समेतका आधारमा बजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरणका आधारमा तयार गरी �ोत अनुमान तथा �समा िनधा�रण सिमितका आधारमा अव�डा नराखी आय �ययको
अनुमान पेश गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले समपुरक कोषको �.14000000।०० अव�डा राखेको छ।बजेट अब�डामा राखी
िविभ� 47 वटा योजनाह�को लािग िविभ� िमितमा गाँउ काया�पा�लका�ारा िनण�य गराई खच� गन� �कृया िनय��ण गनु� पद�छ ।

१३ �ज�सी िनरी�ण - 

कणा�ली �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयममावली, २०७5 को िनयम 50 बमो�जम �ज�सी िन�र�ण गरी �ितवेदन पेश गरेको छ । �ज�सी
िनरी�ण �ितवेदन �ा� भए पिछ �ललाम गनु�पन� भए ६ मिहना िभ� र मम�त गनु�पन� भए तीन मिहना िभ� ग�रस�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले �ज�सी िनरी�ण ग�र पेश गरेको �ितवेदन बमो�जम मोटरसाईकल 1, टेबुल, ि��टर, ��टल दराज, कुस� र �ोजे�टर
ज�ता कयौ सामान �ललाम गनु�पन� र मोटरसाईकल, क��यूटर, ि��टर लगायतका अ�य सामान मम�त गनु�पन� �यहोरा उ�ेख
भएकोमा िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम समयमै �ललाम तथा मम�त गनु� पद�छ ।
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१४ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – 

�थानीय सरकार स� चालन 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 61 दरब�दी �वीकृत
रहेकोमा 34 जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । जसम�ये समायोजन भएर आएका ६, �थानीय िनकायमा काय�रत म�येबाट ५,

आ�त�रक पदपूित� लोकसेवाबाट 23 जना गरी ३४ जना रहेको र िवगतदे�खको करारमा १७ जना रहेकोले ५१ जना काय�रत
दे�खनेमा काय�लयले ४८ जना काय�रत भ�े िववरण िदएको छ । गाउँसभावाट सृ�जत दरव�दीमा 15 जना काय�रत रहेको िववरण पेश
भएको छ । �वा��य तथा िश�ातफ�  गाउँसभाले सृजना गरी करारमा राखेको िववरण उपल�ध भएको छैन । �य�तै नेपाल सरकार
ससत� अनुदानबाट रोजगार संयोजक र सहायक गरी २ जना, उ�म िवकास सहजकता� २ जना, MIS अपरेटर १ र िफ�ड सहायक
२ जना करारमा काय�रत छन । �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� �शासन अ�धकृत २, लेखा
अ�धकृत 1, कृिष अ�धकृत 1 र पशु अ�धकृत 1 ज�ता पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा
िवषयगत काय��म स� चालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर पद�छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो
पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ .
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१५ कम�चारी करार – 

�थानीय सरकार स� चालन 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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र
अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले सेवा करारमा �लनुपन� पद सवारी चालक, काया�लय सहयोगी,
हे�पर, फोहोर �यव�थापक ज�ता पदह� बाहेक �शासन सहायक चौथो तह १ जना, सव ई��जिनयर पाचौ ँ2 जना, कृिषतफ�  एक
गाउँ एक �ािवधीक 2 जना र पशुपि�तफ�  एक गाउँ एक �ािव�धक २ जना ज�ता िविभ� पदमा िवगतदे�ख करारमा रा�ख काय�
संचालन गरेको छ । यसैगरी गाउँ सभाबाट दरव�दी सृजना गरी क��यटुर अपरेटर 1, सहायक क��यटुर अपरेटर 1, काया�लय
सहयोिग 4 जना गरी िविभ� पदमा 15 जना करारमा रा�ख काय� संचालन ग�रएको छ । यसरी िविभ� पदमा कम�चारी िवगतदे�ख नै
करारमा रा�ख काय� संचालन गरेको पाईदा �वीकृत दरव�दी, पूित�, करार, सेवा करार तथा कामको वोझ स�ब�धमा िव�लेषण गरी
काय�वोझको आधारमा िनयमसंगत मा� कम�चारी भना� गनु�पन�मा दरब�दी पूित� करार कम�चारी सं�या र �ोत स�ब�धमा �प� ह�न
सिकने अव�था छैन ।

१६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न- 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले 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�न सिहतको 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� चालनमा 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 ।
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१७ 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

वड सिचवको
दरब�दी

वडा सिचवको
पदपूित�

�र� वडा सिचव

9
 

9 7 १ �र� वडा न�बर ७ मा �शासन चौथोलाई
(गा.िव.स. दे�खको करार) र १ �र� वडा
न�बर २ मा खा.पा.स.टे. माफ� त काय�
संचालन

१८ सेवा�वाहको ��थित - 

�थानीय सरकार स� चालन 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 8 वटा ऐन, 2 वटा िनयमावली, 19 वटा काय�िब�ध र िनद�िशका 1 वटा गरी ३0 �वीकृत गरी काया��वयनमा
�याएको जानकारी �ा� भएकोमा सोको लगत माग गदा� �ा� ह�न सकेन । यस वष� पा�लकाबाट िन�न अनुसार सेवा�वाह गरेको
िववरण �ा� भएको छः

िववरण ज�मा

  घरन�सा पास 0
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नाग�रकता �सफा�रस 405

नाता �मािणत 113

ज�मदता�, मृ�यदुता� 821

घरबाटो �सफा�रस 79

अ�य �सफा�रस 3256

पूवा�धार िवकाश िनमा�ण- कालोप�े सडक िनमा�ण/मम�त, �ाभेल
सडक िनमा�ण/मम�त

0

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

१९ योजना छनौट र काया��वयन - 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र
�ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ।सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना
२०७7÷७8 को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स� चालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने
िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले पँू�जगतफ�  यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १
लाख

� १
लाख

� ५लाख
दे�ख १०

१०
लाखदे�ख

२०
लाखदे

३0 लाख 

दे�ख ५०
५०
लाख

ज�मा
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स�म दे�ख 5

लाखस�म
लाखस�म
का

२०
लाखस�म

�ख
३०लाख
स�म

लाखस�म भ�दा
माथी

2 11 18 23 10 13 5 82

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� पँुजीगत तफ� का 82 योजनामा �.16 करोड 38 लाख 11 हजार िविनयोजन भएकोमा 10

करोड 40 लाख 6० हजार खच� गरी योजना स�प� गरेकोमा �य�तो योजना म�ये १ लाख भ�दा साना 2 वटा, १ लाख दे�ख ५
लाख स�म 11 वटा, ५ लाख दे�ख १० लाख स�म १8 वटा, १० लाख दे�ख २० लाखस�म 23 वटा, २० लाखदे�ख ३० लाखस�म
10 वटा, ३० लाखदे�ख ५० लाखस�म 13 वटा र ५० लाख भ�दा मा�थका 5 वटा योजना स�ालन गरेको दे�ख�छ ।िनमा�ण काय�
स�झौता सं�या धेरै ह� ँदा काया�लयको जनशि� वष�भरी िनमा�ण काय� �यव�थापनमा ला�ु पन� साथै स-साना योजना स�ालन गदा�
खच� वृि� ह�ने र ता��वक लाभ नह�ने दे�ख�छ । �यसैले स-साना छ�रएका योजना भ�दा ठूला बजेटका मह�वपूण� योजना छनौट
�वीकृित र संचालन गन� काया�लयको �यान जानु पन� दे�खएको छ । �य�तै िनमा�ण स�झौताको आधारमा िव�ललेषण गन� हो भने
�ािव�धक कम�चारीले ��येक िनमा�ण काय�मा पूरा समय िदएर काय� गन� स�ने नदे�खदा काय�को गुण�तरमा समेत �भाव पन� दे�खएको
छ । िनमा�ण काय� स�झौता आ�थ�क वष�को अ�तस�ममा पिन भईरहने गना�ले िनमा�ण काय� �यव�थापनका काय� �थम चौमा�सकमा
नभई आषाढस�म पिन भईरहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ । 
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२० कानून र स� चालन ��थित – 

�थानीय सरकार स� चालन 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� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस
पा�लकाले हालस�म 8 वटा ऐन, 2 वटा िनयमावली, 19 वटा काय�िव�ध र 1 वटा िनद�िशका लगायत ३0 वटा कानूत तथा िनती
िनमा�ण गरी सभा काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरी काया��यनमा �याएको छ । उ� तयार भएका ऐन, िनयम, काय�िवधी र िनद�िशकाको
लगत तयार गरेको दे�खएन ।

२१ �यायीक सिमित – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको 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� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन
बाक� १ र यो बष� थप भएको 27 गरी कुल 28 िववाद दता� भएकोमा 22 वटा फछयौट भइ गतको १ समेत 6 वटा बाँक� दे�ख�छ ।1
वटा �ज�ा अदालतमा गएको जानकारी �ा� भएको छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२२ �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 कणा�ली �देशसंसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७7 जारी गरेको
छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.66,37,500।- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स. िववरण गा.पा. गा.पा.का वडा काय�पा�ल सभाका ज�मा

४५,५००



https://nams.oag.gov.np26 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

नं काअ
�य�

उपा�य� अ�य� 9

जना
काका
सद�य 6

जना

सद�य
३1 जना

१ प�पि�का
दररेट

36000 36000 324000 72000 186000 654000  

२ टे�लफन
संचार

36000 36000 324000 72000 372000 840000  

३ अितथी
स�कार

60000 48000 432000 72000 372000 984000  

4 अनुगमन 18000
0

144000 864000 396000 744000 232800
0

 

5 खानेपानी
सरसफाई

48000 36000 108000 72000 186000 450000  

6 िव�ुत तथा
उजा�

36000 36000 108000 72000 186000 438000  

7 चाडपव�
खच�

15000 15000 135000 90000 465000 720000  
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8 काय�पाली
का वठैक
भ�ा

13500 13500 109500 51000 0 187500  

9 नगर सभा
वठैक भ�ा

0 0 0 0 0 0  

10 यातायात 0 36000 0 0 0 36000  

ज�मा 42450
0

400500 2404500 897000 251100
0

663750
0

 

साथै उ�े�खत पदा�धकारीह�लाई गतवष� 2076/77 को 9 मिहनाको छुट सेवा सुिवधा वापत ज�मा �.42,70,500।- समेत यसैवष�
सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2077 बमो�जम भु�ानी भएको छ ।

22.1 �यायीक सिमित बैठक भ�ा -: काया�लयले यसवष� िविभ� ७ वटा बैठकबाट कम�चारी समेतलाई १,५00।- का दरले ज�मा
�.52,500।- भु�ानी गरेको र िविभ� ६ वटा वठैकमा �.1,000।- का दरले 21,000।- भु�ानी गरेको छ । �याियक सिमतीतफ�  �ित
बैठक �.500।- का दरले पाउने �देश कानूनले �यव�था गरेकोमा बढी भु�ानी गरेको �.45,500।- �......
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२३ आ�थ�क सहायता – 

�थानीय सरकार स� चालन 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 । तर पा�लकाले चालुतफ�  आ�थ�क सहायता शीष�कबाट 15 जनालाई �.15 हजारदे�ख १
लाख स�म गरी यस वष� �.6,00,000।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�
पद�छ ।
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२४ अनुदान िफता� – 

संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समनीकरण अनुदान वाहेकका
अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार २०७८
असार मसा�तमा संघीय सरकारको िफता� गनु�पन� संघीय शशत� अनुदान रकम �.2,76,32,102।-, सघीय समपुरक शशत�
अनुदानतफ�  िफता� गनु� पन� �.91,700।-, �देश शशत� अनुदानतफ�  �.13,503।- �देश िवषेश अनुदानतफ�  �.1,64,098।- गरी
ज�मा �.2,79,01,403।- िफता� गनु� पन�मा िफता� नभएकोमा लेखापरी�ण प� चात िमित 2078।6।19 मा �.2,79,01,403।- नेपाल
बँैक �लिमटेड जाजरकोटमा, को.ले.िन.का. एकल खाता कोषमा �.2,77,23,802।- र �देश लेखा ईकाइ काया�लयको राज� व
खातामा �.1,77,601।- दा�खला भएको छ ।

�स.नं. अनुदानको िक�सम ज�मा अनुदान खच� बाँक� (ि�ज ह�नुपन�)

1 संघीय ससत� अनुदान 224184840 196552738 27632102

2 �देश ससत� अनुदान 6497433 6483930 13503

3 �देश िवषेश अनुदान 7855178 7691080 164098

4 संघीय सममुरक
अनुदान

3400000 3308300 91700

ज�मा 241937451 214036048 27901403
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२५ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना -: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद
गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क
१० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद
योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण बाहेक वािष�क
�.12,65,98,478।- पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । अ�तर सरकारी िव��य ह�ता�तरण तफ� को ख�रद समेत समावेश
गदा� अझै वृि� ह�ने अव�थामा पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद
योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई
�यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२६ सवारीसाधन ख�रद – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क
�यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध
गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ ।
काया�लयले यस वष� गाउँपा�लका चालु िशष�कबाट २ वटा मोटरसाईकल ख�रद गरी रमेश अटो स�लायस� ए�ड सिभ��सङ
जाजरकोटलाई �.2,83,990।- र अ�सम अटो पाट�स, सुख�त लाई �.2,76,080।- गरी ज�मा �.5,60,070।- भु�ानी भएकोमा
काया�लयको नाममा नामसारी गरी �लुबुक �ा� गरेको नदे�खएको �,.........

५६०,०७०
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२७ आयको अनुमानः- 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा�
ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक
आयतफ�  मालपोत, �सफा�रस द�तुर, द�ड ज�रवाना, बहालकर र अ�य सेवा शु�क गरी अनुमािनत �.14,00,000।- �ा� ह�ने
��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा मालपोत,भुिमकर, घरबहाल कर, िशफा�रस द�तुर, द�ड ज�रवाना र अ�य सेवाशु�क
समेत िविभ� शीष�कमा ज�मा �.15,82,722।- अथा�त अनुमानको 113 �ितशत �ा� गरेको छ ।काया�लयले ढु�ा, िगि�, बालुवाको
ठे�का लगाउन सकेको तथा आफै असुल गन� आय ��ेपण गरेको पाईएन ।ढु�ा िगि�तफ�  काया�लयले �.60,000।- नगदी
र�सदमाफ� त उठाएको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न थप बृि�
गन�तफ�  �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

२८ आ�त�रक आयः- 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा�
ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा के��ीय अनुदानबाट
गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदान, �देश अनुदान र राज� व बाडफाँड
बाट खच�

आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

384081577 1582722 0.41

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 0.41

�ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�
�यान िदनुपन� दे�ख�छ । 
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२९ 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 लगायतका 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 0 0 0

घरज�गा वहाल कर 50000 50125 100.25

अ�य सेवाशु�क तथा िवि� 400000 525000 131.25

मालपोत 350000 371778 106.22

�सफा�रस द�तुर 500000 457558 51.51

अ�य �ोत 100000 178221 178.22

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने 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 दायरामा �याउनु पद�छ । 
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३० ए�बुले�स आ�दानी -: 
काया�लयले ए�बुले�स संचालन गरी यसवष� �.1,30,000।- आ�दानी गरेको छ । काया�लयले दर तोिक सोही बमो�जम आ�दानी गन� र
सु�केरीको लािग एकातफ�  िनशु�क सेवा िदएकोमा सो को समेत ठाउँ, �थान, दर तथा र�सद न�बर उ�ेख गरी आ�दानी िववरण
तयार गन� गरेको पाईएन । ड� ाईभर खच� �.2,86,130।, तेल �.4,56,350।- मम�त �.1,50,132।- गरी ज�मा �.8,92,612।- खच�
भएको पाईदा आ�दानी तथा खच� िव� लेषण गरी िदगो �पमा संचालन ह�ने �यव�था िमलाउनु पछ�  ।

३१ फरक आ�दानी - 
आ�त�रक राज� व शाखाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार यसवष� मालपोत, घर बहालकर,�सफा�रस शु�क र अ�य सेवा शु�क
तथा िवषयगत शाखाको समेत गरी �.15,82,722।- आ�दानी देखाएकोमा काया�लयले तयार गरेको आ�थ�क िववरणमा
�.15,91,082।- देखाएको पाईदा �.8,360 फरक परेको छ । सु� �स�टममा दोहोरो ई��ट�  गरेको कारणले �.8,360।- फरक परेको
�यहोरा काया�लयले उ�ेख गरेकोले �स�टममा समेत एिकन गनु�पन� �. ...........................

८,३६०
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३२ राज� व अिभलेख तथा दा�खला - 
आ�थ�क ऐन बमो�जम राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था
रहेको छ । 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 िनयम अनुसार तोिकएको समयमा राज� व रकम
दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले २५ �ितशतस�म 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 ।पा�लकाको 9 वटा वडा काया�लयबाट दा�खला
गरी मा�सक �पमा बँैक भौचर उपल�ध गराएको र पा�लकाको राज�व शाखाबाट आ�दानी भएका रकमह� राज�वको काम गन�
कम�चारीले ब�कमा दा�खला गरेको आधारमा आ�दानी बाँ�ने गरेको पाइयो । काया�लयले नगदी र�सद िनय��ण खाता रा�ख
�यब��थत �पमा ठे�ल तथा र�सद न�बर खुलाएर र�सद ठे�ल बुझाउने, बुझाएको ठेलीबाट �ा� आ�दानी स�ब�धमा पोि�ङ गरी
जोडज�मा तथा परी�ण गन� सिकने बनाउने, िफता� �लएको बाँक� र�सद न�बर समेत खुलाएर अिभलेख रा�ने र �ा� राज� व
काया�लयले समेत परी�ण गरी एिकन गनु� पन�मा वडाबाट दा�खला भौचरको आधारमा मा� आ�दानी गन� र राज� व शाखाले र�सदह�
पो�ङ नगरी �ा� आ�दानी बँैक दा�खला गरेको पाईदा �ा� ह�नुपन� राज� व र �ा� राज� व िभडान गन� सिकएन । साथै लेखाशाखाले
आ�दानी, गो� वरा भौचर उठाउदा गो� वरा भौचरसँग बँैक भौचर नह�ने, शाखामा रहेको भौचरमा नगदी र�सद न�बर उ�ेख नह�ने,

मालपोत र�सद र नगिद र�सद नछुि�ने, वडागत तथा शीष�कगत आ�दानी राज� व शाखाले पिन तयार नगन� अव�थाले राज� वको
अिभलेख �यव�था कमजोर रहनुका साथै परी�ण गन� स�ने अव�थामा रहेको पाईएन । नगद आ�दानी रकम दिैनक �पमा तथा
भो�लप�ट समेत दा�खला नभइ दरुीको कारण मा�सक �पमा िढलो दा�खला ह�ने �यहोरा जानकारी �ा� भएतापिन िनयमानुसार
समयमा दा�खला गन� काया�लयले �यव�था िमलाउनु पद�छ ।
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३३ ढु�ा िगि� :बालुवा - 
काया�लयले यसवष� ढु�ा, िगि� वालुवा आ�दानी गन� ठे� का लगाएको छैन । काया�लयले आफै नगदी र�सद माफ� त आ�दानी गरेकोमा
आ�दानी र�सद पोि�ङ गरेको पाईएन । काया�लयले उ�ेख गरे अनुसार �.60,600।- उठाएकोमा कित प�रमाण ढु�ा, िगि�, बालुवा
संकलन तथा िनका�स भएको खु�ने िववरण छैन । �ित � या�टर ढु�ा िगि� बालुवाको �.200।- का दरले उठाउने कानून बमो�जम
उठाएको �यहोरा जानकारी ह�न आयो । साथै उठेको रकमको ४० �ितशत �देशमा पठाउनु पन�मा यिकन गरी पठाएको समेत
नदे�खएको �............

२४,२४०

३४ �याकहो लोडर- 

काया�लयले सडक िनमा�ण तथा मम�तको लािग िमित 2078।3।16 मा �.34,57,120।- को �याकहो लोडर ख�रद गरी संचालनमा
�याएकोमा यस वष� काया�लयले तलव, ई�धन बापत भु�ानी नगरेको र आ�दानी �.77,870।- �ा� गरेको �यहोरा जनाएकोमा उ�
रकम आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गरेको दे�खएन।उ� रकम आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन�
�................................

34.1 वािष�क ई�धन, मम�त संभार र ड� ाईभरको तलव खच� समेतलाई �यानमा रा�ख संचालन िव�ध तयार गनु� पद�छ । साथै
काया�लयले आ�नो नाममा नामसारी गरी �लुबुक समेत �ा� गनु� पन�मा �ा� ह�न बाँक� दे�खएको �. 34,57,120........................

३,५३४,९९०

३५ परामश� सेवा -: 
काया�लयले यसवष� िन�न योजनाको िडिपआर तयार गरी परामश� दातालाई िन�न बमो�जमको रकम भु�ानी िदएको पाईयो ।
काया�लयले वष�नी आ�नो जनशि�बाट िडिपआर तयार नगरी परामश� दाताबाट मा� गराउनु पना�को कारण स�ब�धमा पया��
िव� लेषण गरी मा� परामश� दाताबाट काय� गराउने �यव�था ह�नु पद�छ । साथै उ� िडिपआर ह�को अिभलेख �यव�था अ�ाव�धक
गरी काया�लयले स�प��को �पमा रा�नु पद�छ ।

९०,७६१
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�स.नं. काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम

1 भ�पदेख आले सडक
िडिपआर

ए�लशा िडजाइन 310000 303744

2 थाला पचाली सडक िडिपआर ए�लशा िडजाइन 569610 569610

3 नेपाखोला रा�मा सडक
िडिपआर

�स�ने ई��जिनय�र�
मेने�मे�ट

675000 672475

4 ठूलागैरा ढु��ा कोशेटाकुरा
सडक िनमा�ण

नेपाल ई��जिनय�र�
मेने�मे�ट

495000 491400

5 10 शैयाको अ�पताल िनमा�ण के.एल.ई��जिनय�र� 1998500 1951849

६ वडाखेत झलु�े पुल �ािमण िवकास के��
दलेैख

- १६८२७०

ज�मा 4048110 4157348

35.1 �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म-: िशवालय गाउँपा�लका अ�गग�त १० शैयाको �वा��य के�� भवन िनमा�ण
योजनाको िडिपआर तयार गन� मु.अ.कर समेत �.19,71,850।- को लागत अनुमान तयार गरी िमित 2077।9।19 मा 3 वटा फम�सँग
�ािव�धक तथा आ�थ�क ��ताव माग गरी घटीवाला के.एल.ई��जिनय�र� क�स�टे�सी सख�तको �.19,51,849।- को �वीकृत गरी
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60 िदनिभ� काय� स�प� न गन� गरी 2077।10। 5 मा स�झौता गरी काय� गराई ज�मा �.19,51,849।- भु�ानी गरेकोमा िन�नानुसार
पाईयो ।

(क) स�झौता अनुसार 2077।78 स�म काय� स�प� गनु�पन�मा 2078।3।8 मा स�प� गरेको पाईदा ख�रद िनयमाव�लको िनयम 121

बमो�जम स�झौता रकमको 93 िदनको दिैनक 0.05 �ितशतले ह�न �ितपूित� रकम �.90,761।- एिकन गरी असुल गनु�पन� �...........

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३५.१ के.एल.ई��जिनय�र� क�स�टे�सी सख�त ९०,७६१

३६ गाउँपा�लका �शासिकय भवन-: 

गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण काय�को लािग कुल लागत अनुमान �.6,89,60,177।- �वीकृत गरी 2078।1।13 मा
वोलप� आ�हान गरी 8 वटा परेकोमा 1 �ािव�धकमा फेल भई 7 वटाको मू�या�न गरी घटीवाला अमर �स�ने जे.भी.को
िप.एस.�.46,500।- र मू.अ.कर समेत �.3,78,48,882।- को काय� िमित ..... मा स�प� न गन� गरी िमित 2078।2।22 मा स�झौता
गरी �.33,08,300।- पे� क� िदएकोमा िन�नानुसार पाईयो ।
(क) कुल लागत अनुमान �.6,89,60,177।- रहेकोमा िनिम� �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट �वीकृत भएको र वोलप� �वीकृत
रकम �.3,78,48,882।- रहेकोमा �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट �वीकृत भएको छ । ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 14 र
67 बमो�जम 1 तह मा�थको अ�धकारीबाट �वीकृत गराएको छैन ।
(ख) काय�ता�लका समावेश गरी सो अनुसार काय� गनु� पन�मा स�झौता सँग काय�ता�लका पेश नभएको र िमित 2078।6।10 मा
�थलगत िनरी�ण गदा� साईड ��लयरे�सको काम भइरहेको दे�खयो ।
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३७ संघ ससत� पँु�जगत :

झोलु�े पुल- 
: 
बडाखेत झोलु�े पुलको फेि�केशन पाट�स ख�रदको लािग मु.अ.कर समेत �.12,06,199।- को लागत अनुमान �वीकृत गरी
�सलब�दी दरभाउ प� आ�हान गदा� २ वटा परेकोमा घटीवाला �स�ाथ� ई��जिनय�र� वक� स नेपालग�जको �वीकृत गरी ०७८।३।
३१ मा स�प� न गन� गरी िमित 2077।9।22 मा स�झौता गरी काय� गराई ज�मा �.10,47,465।- भु�ानी िदएकोमा िन�नानुसार
पाईयो ।
(क) िमित ०७८।३।३१ स�ममा सामान �याउनु पन�मा िमित ०७८।२।२० मा �याएको पाईदा ख�रद िनयमावलीको िनयम 121

बमो�जम �ितपूत� रकम �.26186।- एिकन गरी असुल गनु�पन� �. ...........

(ख) उ� सामान �ाि� प� चात �पेक बमो�जम �ा� भएको �यहोरा खु�ने परी�ण �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
(ग) यस वष� उ� सामानह� ख�रद भएकोमा �योग गरी पुलको एक�कृत काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार गनु�पद�छ ।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३७.१ �स�ाथ� ई��जिनय�र� वक� स नेपालग�ज २६,१८६

२६,१८६
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३८ �देश सरकार समपुरक अनुदान :

सडक �नमा�ण -
: 
काया�लयबाट �देश सरकार समपुरक अनुदान अ�तग�त िन�न सडक योजना संचालन गन� मु.अ.कर समेत �मश:

�.1,36,72,272।- र �.1,01,22,439।-को लागत अनुमान �वीकृत गरी िमित 2077।10।13 मा वोलप� आ�हान गरेकोमा �मश
13,13 वोलप� दता� भएकोमा मू�याँकन गरी घटीवाला जेिनसा क�ट��सन नेपालग� ज र जेिनसा क�ट��सन नेपालज�जको 2078।
1।5 मा �वीकृत गरी िमित 2078।3।25 िभ� काय� स�प� न गन� गरी िमित 2078।1।10 मा स�झौता गरी काय� गराएकोमा िन�न
बमो�जम पाइयो ।
(क) ठूला गैरा डु��ा, कोशेटाकुरा सडक आयोजनाको स�झौतास�म भइ यसवष� काय� नै भएको पाईएन । हालस�म यस
आयोजनाको लािग बजेट सुिन�� चतता नभएको तथा 2078।79 मा िविनयोजन पिन भएको छैन ।
(ख) थाला कचाली सडकको लािग पिहलो रिन� िवल वापत मु.अ.कर समेत ज�मा �.11,33,461।- भु�ानी भएकोमा काय�स�प� न
भएको छैन । आ�थ�क वष� 2078।79 मा बजेट िविनयोजन नह�नाका साथै बजेट सुिन� चतता पिन गरेको छैन । आँिशक काय�
भएकोमा �याद थप पिन भएको छैन ।
(ग) ठे� का घटेको �ितशत वमो�जम मु.अ.कर समेतको रकमको िहसावले पफ� मे�स ब�ड वापत �मश �.42,43,975।-र
�.29,88,798।- रा�नु पन�मा मु.अ.कर बाहेकको िहसावले �मश �.37,54,494।- र �.26,44,104।- मा� राखेको पाईयो ।
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३९ संघीय सरकार ससत� अनुदान :

से�नटर� �याड - 
: 
काया�लयले यस वष� 25148 िपस (1 िपस िभ� 8 �याड) सेिनटरी �याड �सलब�दी दरभाउ माफ� त मु.अ.कर समेत 28.25 को दरले
यमुना मेिड�सन स�लायस� काठमाडौसँँग ख�रद गरी गो.भौ.नं. 280।2078।3।16 मा ज�मा �.7,10,431।- भु�ानी गरेकोमा उ�
सामान िमित 2078।3।16 मा दा�खला गरी 1791 छा�ाको लािग 13 िव�ालय माफ� त िवतरण गन� 13 िव�ालयलाई 209 बोरा िमित
2078।3।26 मा भरपाई माफ� त बुझाएको दे�ख�छ । उ� सेिनटरी �याड �ा� प� चात माग ग�रएको �पेिशिफकेशन बमो�जम �ा�
भएको परी�ण �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । साथै उ� �याडह�को िव�ालयले िवतरण गरी उपयोगको ��थित स�ब�धमा
काया�लयले अनुगमन गरी खच�को सुिन�� चतता गरेको छैन ।

४० संघीय ससत� अनुदान पँु�जगत
वडा �वा��य चौ�क भवन:- 
: 
काया�लयले गतवष� 2076।77 िन�न वडाह�मा �वा��य चौिक िनमा�ण गन� िमित 2076।10।7 मा वोलप� आ�हान गरी िन�न िनमा�ण
�यवसायीसँग िन�न िमितमा स�प� गन� गरी काय� गरी गतवष� भु�ानी नभएको र यसवष� िन�न बमो�जमको रकम भु�ानी िदएकोमा 1
वटा �वा��य चौिक भवनको मा� काय� स�प� न भएको, 1 वटाको काय� नै सु� नभएको र ४ वटा चालु रहेकोमा िन�न बमो�जम
पाईयो ।

�स.

नं.

वडा
नं.

ठे� काको
नाम

स�झौता
िमित

स�प� न
गनु�पन�
िमित

स�झौता
रकम
मु.अ.कर
समेत

यस वष�
भु�ानी

ज�मा
भु�ानी

स�प
� न/

चालु

२५६,२२३
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ए�ड तारा
क�सट��सन
जाजरकोट

2077/2/
21

2077/6
/30

261914
7

46000
0(पे�क�
)

460000

(अक�
ठे�काबा
ट
पछय�ट)

काम
नभए
को

2 4 साइवावा
ए�ड तारा
क�सट��सन
जाजरकोट

2077/2/
21

2077/6
/30

243828
5

17097
64

170976
4
पे.फ
430000
समेत

चालु

3 1 जेके िव�डस�
कोहलपुर
बाँके

2077/2/
21

2077/6
/30

236100
4

23502
57

235025
7
पे.फ.45
0000
समेत

स�प�

4 2 जेके िव�डस�
कोहलपुर
बाँके

2077/2/
21

2077/6
/30

259929
5

17490
21

174902
1
पे.फ.45
0000
समेत

चालु

5 9 मा�लका
ब�नेत
िनमा�ण सेवा

2077/2/
21

2077/6
/30

248594
7

92080
0

920800
पे.फ.40
0000

चालु
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6 8 मा�लका
ब�नेत
िनमा�ण सेवा

2077/2/
21

2077/6
/30

279457
1

10800
60

108006
0
पे.फ.50
0000

चालु

(क) वडा नं.6 को भवनको लािग 2077।6।30 स�म काम स�प� न गनु� पन�मा काय� नभइ 2077।12।22 मा 2078।3।31 स�म �याद
थप गरेकोमा यसवष� �.4,60,000।- पे� क� मा� लगेकोमा अक� ठे�काबाट फछय�ट गरेको छ । कृिष िवकास बँैकको जमानत वापत
रा�खएको रकम �.7,35,991।- को अव�ध 2078।3।31 स�म मा� रहेको छ । काय� स�प� गरी �ुिट स�याउने अव�ध स�म जमानत
अव�ध थप गनु�पद�छ ।
(ख) वडा नं. १ को �थम रिन� िवल वापत पे.फ �.4,50,000।- समेत �.16,40,707।- भु�ानी िदएकोमा धरौटी क�ी नभएको
�.72,598।- धरौटी कि� गन� � .......

(ग) काया�लयले नेपाल बंगलादेश बँैक �लिमटेडको �.7,45,000।- काय� स�पादन जमानत �लएकोमा सोको अव�ध 2078।4।5 स�म
रहेकोले �ुिट स�याउने अव�धस�म थप गनु�पद�छ ।
(घ) वडा नं.4 को भवन िनमा�णको लािग 2077।12।22 मा 2078।3।31 स�म �याद थप गरेकोमा स�प� नभएको र 2078।3।31

स�म �याद रहेको कृिष िवकास बँैकको �.6,85,446।- काय� जमानत प�को अव�ध �याद थप भएको छैन ।
(ङ) वडा नं. 2 को भवन िनमा�ण गन� नेपाल बँगलादेश बँैक �लिमटेडको �.6,57,000।- को अव�ध 2078।1।5 रहेकोमा �याद थप
नभएको, ठे�काको �याद 2077 चै� 26 स�म रहेको र मु.अ.कर समेत 17,49,000।- भु�ानी गदा� �.77,390।- धरौटी क�ा गनु�
पन�मा धरौटी क�ा नभएको �....

(च) वठा नं.9 को भवन िनमा�ण गन� कृिष िवकास बँैक �लिमटेडको �.7,04,125।- को जमानत �लएकोमा �याद थप नभएको,
ठे�काको �याद थप 2078।2।30 स� म रहेको, मु.अ.कर समेत �.13,20,832।- भु�ानी गदा� �.58,444।- धरौटी कि� नभएको
�.....................
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(छ) वडा नं. 8 को भवन िनमा�ण गन� कृिष िवकास बँैक �लिमटेडको 5,85,525।- काय�स�पादन जमानत �लएकोमा अव�ध 2078।2।
30 स�म रहेकोमा �याद थप नभएको, ठे� काको �याद 2078।2।30 स�म मा� रहेको, मु.अ.कर समेत �.10,80,060।- भु�ानी
गरेकोमा �.47,791।- धरौटी क�ी नभएको �...............................

(ज) उ�े�खत ठे� काह�मा उ�े�खत रकम पे�� क िदई सोही रकम फछय�ट भएकोमा कुनैको पिन पे� क� जमानत �लएको पाईएन ।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४०.१ जेके िव�डस� कोहलपुर बाँके ७२,५९८

४०.२ जेके िव�डस� कोहलपुर बाँके ७७,३९०

४०.३ मा�लका ब�नेत िनमा�ण सेवा ५८,४४४

४०.४ मा�लका ब�नेत िनमा�ण सेवा ४७,७९१

४१ पा�र�िमक कर : 

पा�लकाले उ�े�खत िविभ� कम�चारीह�को वािष�क आयमा कर गणना गदा� कर क�ी गनु� पन� छुट भएको रकम �.१०९६२८।-
स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.........................

कम�चारीको नाम नपुग कर क�ी

नर बहादरु िब.क. ५००४

अिनल कुमार पा�डे ३७९४

१२६,६७०
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िबषय बे�जु रकममनोज के.सी. ३७८६

मान बहादरु ब�नेत ३७८६

दल बहादरु बाँठा १९७१

�काश पौडेल १०२७४

ह�र बहादरु घत� मगर १०२७४

शेर बहादरु ख�ी 3942

पूण� �साद रे�मी 3942

श�ुधन चौधरी 3942

इ�� बहादरु थापा �ेि� 14066

च� बहादरु च�द 10247

मदन आचा�य 172१4

ल�लत बहादरु िब� 17214

रिव�� खनाल 17214

ज�मा 126670
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४२ �देश अ�तरसरकारी िव��य ह�ता�तरण (CGAS) : सामा�जक िवकास म��ालय :

छोर� खाता :
: 
3।2078।3।25 यस �देश सरकारबाट बँैक खाता छोरीको सुर�ा �जवन भरीको काय�को लािग �.5 लाख िनकासा �ा� भई सोही
रकम खच� भएको छ । आ�थ�क वष� 2076।77 बाट ज�मेका छोरीह�का लािग मा�सक �.500।- र ज�मेको मिहनाको लािग
�.1,000।- का दरले उपल�ध गराई 40 जनालाई �.6 हजारका दरले र 2077।78 मा आव� 67 जनालाई 2 लाख 60 हजार
उपल�ध गराएकोमा ज�मेको मिहना, िनवेदन िदएको िमित, बँैक खाता खोलेको िववरण, फोटो र ज�मदता� समेत खुलाई आ�थ�क
वष�गत िहसाव 20 वष�स�म अ�याव�धक ह�ने गरी रा�नु पन�मा सो अनुसार भए गरेको पाईएन ।
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४३ मु�यम��ी रोजगार उ�मिशलता तथा आय आज�न काय��म - 

यस मु�यम��ी रोजगार तथा उ�मिशलता काय��म अ�तग�त �.33,10,000।- िविनयोजन भएकोमा �.20,00,223।- िनकासा खच�
भएको छ । सडक तथा पुल िनमा�ण तफ�  13,00,000।- िविनयोजन भएकोमा काय� ह�न सकेको छैन ।
(क) गो.भौ.नं.1।2078।3।30 बाट ई���योित मा.िव. वडा नं. ६ मा ६ कोठे भवन िनमा�ण गन� �.5017040।- कुल लागत अनुमान
तयार गरी यस वष� 1 तला ३ कोठे भवन बनाउन िव�ालय �यव�थापन सिमितसँग 2078।3।31 स�म स�प� गन� गरी 2078।3।13

मा स�झौता गरी काय� गराई �.20,00,223।- भु�ानी िदएको छ । ज�मा भएको काय� �.22,80,756।- म�ये �मदान �.2,80,533।-
भएको जनाएको छ । कुल लागत अनुमान म�ये 2078।79 मा गाउँपा�लकाले �23,90,000।- �यहोरी पिहलो तलाको 3 कोठे
बनाउने गरी लागत अनुमान गरेकोमा सोको लािग स�झौता भएको छैन । तसथ� एक�कृत लागत अनुमान तयार गरी �यहोन� �ितशत
एिकन गरी एकै पटक ठे�का माफ� त काय� गराउन सकेमा गुण�तरीय काय� ह�न स�ने तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
(ख) िव�ालय �यव�थापन सिमितले गािडबाट सामान ढुवानीमा �.3,00,000।- भरपाईको आधारमा भु�ानी गरेकोमा 10

�ितशतले ह�ने बहालकर �.30,000।- र ई�ा, �समे�ट, छड, ज�ता सामान ख�रदमा मु.अ.कर समेत �.9,35,565।- भु�ानी
भएकोमा अि�म कर कही नभएको �.12,419।- स�ब� धमा एिकन गरी असुल तथा दा�खला ह�नुपन� �........................................

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४३.१ ई���योित मा.िव. वडा नं. ६ ४२,४१९

४२,४१९
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४४ �देश ससत� पँु�जगत
सडक �नमा�ण - 
: 
खनेटा लयकाँडा देउ�लथुम सडक िनमा�ण काय�को लािग �.80,96,473।- को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ाले �.8,21,473।-
र काया�लयले क�टे�जे�सी �.2,25,000।- समेत �.72,75,000।- �यहोन� गरी 2078।3।25 स�म स�प� गन� गरी िमित 2078।3।13

मा स�झौता गरी काय� गराई यसवष� उपभो�ाले �.1,28,688।-र काया�लयले �.11,39,176।- गरी ज�मा �.12,67,864।- को काय�
गरी �.11,39,176।- भु�ानी िदएको छ । बजेट िविनयोजन �.75,00,000।- भएकोमा 2078।3।13 मा स�झौता गरी ज�मा
�.12,67,864।- काय� गराई सोही रकमको काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको छ । साथै गाउँपा�लका �त�रय अनुगमन �ितवेदन
पिन संल� छैन । आगािम वष� बजेट िविनयोजन नभएको अव�थामा उ� आयोजना अलप� ह�ने दे�खयो ।
(क) सोम बहादरु राय �े�ीलाई 163 घ�टा डोजर �.7,000।- का दरले चलाएको भिन �.11,41,000।- को भरपाई गरी
�.11,39,176।- मा बहालकर वापत �.1,13,918।- क�ा गरेतापिन करिवजक िवल समेत पेश नभएकोले सोमा मु.अ.कर वापत
�.1,31,265।- समेत समावेश ह�ने ह� ँदा कर लुज भएकोमा काया�लयले �यान िदएको छैन ।

४५ घेरावार िनमा�ण -: 

ई���योित मा.िव. घेरावार िनमा�ण िशवालय ६ काय� गन� ज�मा �.11,15,757।- लागत अनुमान तयार गरी सो म�ये काया�लयले
�.10,00,000।- भु�ानी गन� गरी स�झौता गरी काय� गराई काया�लयले �.5,34,752।- भु�ानी िदएको र �मदानबापत उपभो�ा
सिमितले �.61,869।- गरेको जनाई रिनङ िवलबाट भु�ानी भएकोमा काय�स�प� तयार नभएको, आगामी वष�को लागी बजेट
िविनयोजन पिन नभएको र गा.पा.�तरीय अनुगमन समेत भएको दे�खएन ।
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४६ �देश िवशेष अनुदान
भवन �नमा�ण-
: 
गो.भौ.नं.9।2077।12।19 बाट च�� �योित आधारभुत िव�ालय भवन िनमा�ण काय�का लािग �.40,51,896।- को लागत अनुमान
तयार गरी काया�लयले �.30,00,000।- र उपभो�ा सिमतले �.5,51,896।- �यहोन� र 2078।3।31 स�म स�प� गन� गरी 2077।1।
22 मा स�झौता गरेकोमा गतवष� �.10,00,000।- पे� क� मा�ै िदएको पाईयो । यसवष� �मदान वापतको �.3,52,503।- समेत ज�मा
�.26,19,559।- को काय� भएकोमा �.10,00,000।- पे� क� फछय�ट गरी �.22,67,056।- भु�ानी गनु� पन�मा �.12,35,629।-
भु�ानी गन� गरेको छ । लागत अनुमान तयार गदा� �.5,00,000।- कसले �यहोन� उ�ेख नभएको �.40,51,896।- को लागत
अनुमान बमो�जम उपभो�ाले �यहोनु�पन� �मदान �.5,51,896।- पिन नभएको, काया�लयले �यहोन� पिन पुरै काय� नभएको, काय�
स�प� न �ितवेदन पिन तयार नभएको, गाउँपा�लका�ारा अनुगमन गरेको नदे�खएको, �याद थप 2077।11।25 मा िमित 2078।3।31

स�म थप गरेको र आगामी बष�को लािग बजेट िवनीयोजन नभएको पाईदा योजना अलप� परेको दे�खयो ।



https://nams.oag.gov.np49 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

४७ �देश समपुरक अनुदान
थालाटुनी रोकाय जाँत सडक �नमा�ण-: 
: 
यस थालाटुनी रोकाय जाँत सडक िनमा�णको लािग वोलप� आ�हान गरी मु.अ.कर समेत 55,79,545।- को काय� 2077।3।31 स�म
स�प� गन� गरी स�झौता गरी काय� गराई यसवष� पे� क� फछय�ट �.11,15,000।- समेत ज�मा �.40,15,567।- भु�ानी गरेको
िन�नानुसार पाईयो ।
(क) गो.भौ.नं. 52।2077।12।19 बाट ज�मा मु.अ.कर समेत �.28,96,080।- को काय� भएकोमा पे� क� फछय�ट �.11,15,000।-
समेत भु�ानी गदा� धरौटी क�ी नभएको �......................

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४७.१ िबस बहादरु बुढा १,२८,१४६

१२८,१४६
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४८ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः
�ा�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�न 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 �ािव�धकले इ��जिनय�रङ िन�न अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�
स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ ।

४९ लागत सहभािगता — 

पा�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�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत
अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

५० पा�लकालाई थप �ययभार :- 

संघीय िश�ातफ� को सश�त अनुदान माफ� त पा�लका अ�तग�तका ७ िव�ालयलाई �ित िव�ालय १६ लाखको दरले सश�त अनुदान
माफ� त िव�ालयमा २ कोठे ट� �ट भवन िनमा�णको लािग िव�ालय �यव�थापन सिमित माफ� त २०७७।३।३१ स�ममा िनमा�ण काय�
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स�प� न गन� गरी ...... मा स�झौता भएकोमा समयमै काय� स�प� न नह�दा �ित िव�ालय �.१,०७०,०००।- को दरले ज�मा
�.७४,९०,०००।- ि�ज ह�न गई आ.व.२०७७।७८ मा �.७४,९०,०००।- पा�लकालाई आ�थ�क भार पन� गई काय� स�प� न
भएकोमा अनुदानको �भावकारी �पमा �यव�थापन गन� र पा�लकालाई थप आ�थ�क ह�न निदने तफ�  पा�लकाले उिचत �यान
पुर् याउनु पन� दे�ख�छ  ।

िव�ालयको नाम संघीय सरकारको
सशत� अनुदान

�मदान ०७६।०७७ मा
�दान ग�रएको
पे�क�

०७७।०७८
मा पा�लकालाई थप
आ�थ�क भार

िवरे�� �ा.िव.जुगाँथापाचौर
वाड ७

१६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

का�लका �ा.िव. नन�वाड नं.

७
१६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

च�� सूय� �ा.�ल. वाडनं. २ १६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

िहमालय आ.िव. वाडनं.५ १६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

इ����यित �ा.िव.वाड नं.२ १६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

नव �ितभा �ा.िव.वाड २ १६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००

देउराली �ा.िव. ६ १६००००० २४९५०७ ५३०००० १०७००००
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ज�मा ७४९००००

५१ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म - 

संघीय अनुदान(रा�� पित शैि�क सुधार काय��म) माफ� त भवन िनमा�णको लािग जनता �ा.िव. र सर�वती मा.िव. �समा लाई �मशः
�.११,९७,०००।- र �.१८,००,०००।- गरी ज�मा �.२९,९७,०००।- िविनयोजन भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास
के��को च.न. २५४ र िमित ०७८।३।२० को प�ानुसार ०७७।१२।१९ को (िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय) िनण�यानुसार
�वीकृत भएको रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगतका ि�याकलापह� काया��वयन अ�तगत� भौितक िनमा�ण तफ� का
काय��मह� आ.व.०७७।०७८ िभ�ै स�प� न गन� �ािव�धक र �यवहा�रक �पमा किठनाई ह�ने दे�खएको तर काय� स�प� न ह�न
नसकेको अव�थामा यही �योजनको लािग आगामी आ.व.मा बजेट �यव�था नभएकोले लेखापरी�ण, �ितवेदन, सामा�जक परी�ण
लगायतका काय�ह�को लािग स�ब��धत िव�ालयह�लाई नै �ज�मेवार बनाई काम स�प� न गन� गराउन पा�लकालाई अनुरोध भई
आएकोमा काय��मको अ��तयारी नै आषाढको पिहलो ह�ामा आएकोले पा�लका�ारा स�ब��धत िव�ालयह�लाई
�.२९,९७,०००।- िनकासा भएकोमा (भौचरमा जनता �ा.�ल.को तफ�  पे�क� जनाएता पिन िनकासा नभएको) िनमा�ण �यव�थापन
स�ब��ध काय� स�ब��धत िव�ालय माफ� त गराई �े�ता समेत िव�ालयमै रहने तथा सोको अनुगमन तथा मू�यांकनको �ज�मेवारी
पा�लकामा रहेकोमा पा�लकाले बाँक� कामको यथा�स� स�प� न गन� गराउने तफ�  जोड िदई स�ब��धत िव�ालयले पा�लका माफ� त
�.२९,९७,०००।- िनमा�णको काय�स�प� न �ितवेदनको �माण पेश गनु�पन� �..................

२,९९७,०००

५२ उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� - 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण
काय�मा लोडर, ए�साभेटर, डोजर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गन� नसिकने तर लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेशीन
�योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित
�लई �य�तो मेशीन �योग गन� सिकने �यव�था रहेकोमा पा�लका�ारा सडक िनमा�ण स�ब�धी योजना काया��यवनमा �याई उपभो�ा
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सिमित माफ� त स�प� न गराईएकोमा िनमा�ण स�ब��ध योजनामा लोडर, ए�साभेटर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गरी काय�स�प� न
गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् :

क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार उपभो�ा सिमित भ� नाले िनमा�ण काय�बाट ��य� लाभ पाउने �यि�ह�ले कुनै
िनमा�ण, स� चालन, मम�त स�भार गन�को लािग आफूह� म�येबाट गठन गरेको सिमित स�झनु पन� उ�ेख गरेकोमा सडक िनमा�ण
स�ब��ध अ�धकांश योजनामा स�ब��धत �ािवधक माफ� त लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा मै हेभी मेशीन �योग गनु�पन� जिटल
�कृितको काय� उ�ेख गराई स�झौता गराउने र स�झौता बमो�जम कै पा�लका�ारा उपल�ध गराईने स�पूण� रकम हेिभ मेिशन �योग
ग�र मु.अ.कर. र अि�म कर क�ी प� चात बु�झ�लएको ह�ते भरपाई देखाई िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गन� गरेको छ ।पा�लका
िभ�को सडक िनमा�णको काम ठे� का�ारा स�प� न गराईदा लागत अनुमान भ�दा ५० �ितशतको हाराहारीमा घटी कबोल भई
िनमा�ण काय� स�प� न ह�नेमा उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�ब��ध काय� गराउँदा लागत अनुमान बराबरकै पा�लका�ारा उपल�ध
गराईने रकम उपभो�ा सिमितबाट सोझै िनमा�ण �यवसायीले �ा� त गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय�मा रोजगारी पाई ��य�
लाभ��वत भएको दे�खदनै ।

योजनाको नाम कुल
स�झौता
रकम

स�झौता
बमो�जम पालकाले
उपभो�ा सिमितला
ई �दान गनु�पन�
रकम

िनमा�ण �यवसायी
नाम

िनमा�ण
�यवसायीले
उपभो�ा सिमित
माफ� त �ा� त
रकम

�रटा ता�ा
िचदवुा सडक
िनमा�ण

३६४५१३६ ३२१२४६८ कण� बहादरु शाही ३१५०००।००
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२५९१५८८ २३३२४३० ितलक बहादरु
राना

२३३०६६०।००

रा�मा ताँगा
देउली सडक
िनमा�ण

११३५७८८ १०००००० नेव बहादरु ख�ी ८८८९१४।००

मोक�  बजार दे�ख
िशवालय सडक
मम�त

१२४१४९८ १११७३४८ र�नाथ योगी २१७५००।००

नर बहादरु राना ७०८०००।००

िदपक अ�धकारी १९१८४८।००

टाटा
ितिमलेपाखा
ह�दैँ  थाला
जो�ने सडक

१७०७०९१ १५००००० कण� बहादरु शाही १५०००००।००

नेपाखोला
रा�मा सडक
�तरो� नित
योजना

३४१३९८० ३०००००० जगत थापा २००५०३८।००

ओरालापाट
सेरा सडक
िनमा�ण

११४०५०४ १०००००० भवानी �साद
शमा�

८४९९४९।९९
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जुगाँ छहरा
क�याण सडक

१११३६१९ १००२२७५ िभम �साद कंडेल १००२२००।००

क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स� चा�लत ह�ने िनमा�ण
काय�को बारेमा �यव�था गरेकोमा �.६० लाख �पैयाभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काय�मा ��येक काय� इकाईमा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन� काम उ�ेख गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले उपभो�ा सिमित/िव�ालय �यव�थापन
सिमित माफ� त स�प� न गराएको योजनामा ��येक काय� इकाईमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन� काम उ�ेख गरेको
पाईएन । 

५३ मू.अ.कर- : 

आ�थ�क ऐन, २०७७ अनुसार आपुत�क तथा िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गदा� मू.अ.कर वापत क�ी ग�रएको १३ �ितशत कर
म�ये ६.५ �ितशत वापत आउने रकम स�ब��धत राज�वव िशष�कमा काया�लयले दा�खला गनु�पन�मा १३ �ितशत मू.अ.कर
वापतको सबै रकम आपुत�क तथा िनमा�ण �यवसायीलाई नै भु�ानी गरेकोले मू.अ.कर क�ी नभएको ६.५ �ितशतले ह�ने रकम
�.१४८६३१।०० समेत को कर समायोजन �माण पेश गनु�पन� �....................

गो.भौ. रिमित आपूत�क मू.अ.कर
दता� न

ख�रद सामा�ी िबलरकम(मू.

अ.कर
बाहेक)

६.५मू.अ.

कर

समानीकरण चालुतफ�

१६४˗०७७।
९।२७

का�लका
�यािबन ए�ड

६०६५३९
११३

�यािबन ब�स ४३९९००।
००

२८५९४।
००

१४८,६३१
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वायर
इ�ड��ट�ज
�ा.�ल.

१६२˗०७७।
९।२७

�यूक
क��यूटर
सोलुशन,

िवरे��नगर

६०१६९२
०६०

क��यूटर,

ि��टर
११११००।
००

७२२१।००

६२˗०७७।
७।२४

रामदतु ि��टस� ३००३७५
१६५

वािष�क नीित
काय��म तथा
बजेट पु��तका
छपाई

२५००००।
००

१६२५०।
००

१४४˗०७७।
८।२५

च��माला
इ�टर�ाइजेज
ए�ड जनरल

३०२०४४
७१३

काया�लय
सामान

४४२४५०।
००

२८७५९।
००

१६५˗०७७।
९।२७

�टार
पो�लपाईप
इ�ड�� ट�ज
�ा.�ल.

६०६५९७
८०३

िविभ� न पाईप ४०७४४३।
५

२६४८४।
००
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२४७˗०७७।
११।२१

वड��ल�
क�यूिनकेशन
�ल.

३०००७३
२५०

ई�टरनेट ४६५०३९।
००

३०२२६।
००

३५८˗०७८।
१।१३

भेरी कणा�ली
अटो

६०९५७७
०९९

गाडी मम�त १७०७२९।
००

११०९७।
००

53.1 मू.अ.कर -:आ�थ�क ऐन, २०७७ मा िनमा�ण �यवसायी तथा आपुत�कलाई भु�ानी िददाँ िबल रकमको १३ �ितशत मू.अ.कर
म�ये ६.५ क�ी गरी बाँक� भु�ानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले स�ब��धत उपभो�ा सिमितको खातामा रकम भु�ानी गन�
गरेकोमा उपभो�ा सिमितले स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िददाँ िबल रकममा १३ �ितशत मू.अ.कर जोडी भु�ानी
िदएकोमा उपभो�ा सिमितले 6.5 �ितशत कि� नगनु�का साथै पा�लकाले समेत कि� तथा दा�खलाको �यव�था िमलाएको छैन ।

योजना िबल
रकम(मू.अ.

कर बाहेक)

६.५�ित
शत
(मू.अ.कर
)

आपुत�क तथा
िनमा�ण �यवसायी

मू.अ.कर
दता� नं.

सामान
िववरण

२ नं.वडा
काया�लय भवन

९०४३३६ ५८७८२ �याले�सी �रयल
�टेट नेपालग��

६०६८२८६
३७

भवन
िनमा�ण

८ नं.वडा
काया�लय भवन

३८५०९१ 25030 िब.�स.हाड�वेयर
ए�ड स�लायस�

61३००५३
०४

भवन
िनमा�ण

21148
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८ नं.वडा
काया�लय भवन

३२५३५५ िब.�स.हाड�वेयर
ए�ड स�लायस�

61३००५३
०४

भवन
िनमा�ण

बाल�योित
�ा.िव.

३५८७९९ 23322 �स�बाबा ट� ेड�ल�
कोहलपुर

६१२१०९४
४१

भवन
िनमा�ण

२ नं.वडा
काया�लय भवन

३७३७०६ 24290 �यू ल��म हाड�वेयर
ए�ड स�लाय�स

११२६८६२
६६

भवन
िनमा�ण

नेपा खोला
�सचाई कुलो
िनमा�ण

४०९३४८ 26608 िब.�स.हाड�वेयर
ए�ड स�लायस�

६१३००५३
०४

िनमा�ण

नेपाल राि�� य
मा.िव.

९९८४९५ 64902 शुभ ट� ेड ए�ड
स�लायस�

६१२६०२४
४५

भवन
िनमा�ण

इ���योित
मा.िव.

४७९४७९ 31101 हमाल ट� ेड ए�ड
स�लायस�

६०९३३२३
०८

भवन
िनमा�ण
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५४ ि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 ४० सामुदाियक िव�ालयह�मा राहत समेत १४५ िश�क दरव�दी रहेकोमा
राहत १२६ जना पदपूित�को अव�था रहेको छ । १९ जना िश�क करारबाट पदपूित� ग�रएको छ भने ज�मा िव�ाथ�को सं�या
६६७९ रहेको दे�ख�छ । आव�यकता िव� लेषण गरी दरव�दी सृजना तथा पदपूित� ह�नु पद�छ ।

५५ सामा�जक प�र�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णः- 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७7।७8 को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा भएको �यव�था अनुसार आधारभुत तह स�ा�लत
िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क � १०,०००।- र मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क �
१५,०००।- का दरले अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ज�मा ४० वटा िव�ालयम�ये मा.िव.

तफ�  ३, आधारभूत तफ�  ५ वटा िव�ालयले मा� लेखाप�र�ण गराएको पाइयो । बाँक� 32 वटामा ५ वटा मा�यिमक तह स�ा�लत
िव�ालयह� र २७ वटा आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयह�ले लेखाप�र�ण नगराएको पाइयो । उ� िव�ालयह�लाइ
लेखापरी�ण वापत �दान ग�रएको अनुदान रकम मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �.75000।00- र आधारभुत तह
स� चा�लत िव�ालयह�लाइ �.2,७०,०००।- गरी ज�मा �.345000।00 रकमको लेखाप�र�ण गराएको �ितवेदन �माण पेश गनु�
पद�छ ।
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५६ काय��म संशोधन तथा रकमा�तर -: 

काया�पा�लकाको िनण�यको आधारमा यस वष� सािवकका १० काय��मको ज�मा �.१९ लाख ६१ हजार ७५० को काय��म संशोधन
गरी कायम ह�ने काय��मह�मा गाँउपा�लका सोलार ख�रदमा �.८१७०००।००, फिन�चर ए�ड िफ�चस�मा �.५२७०००।००,

िवपद �यव�थापन तथा कोिभड अ�पताल �य�थापनमा �.५२४०००।०० र रा�� पित तथा अ�य� कप रिन��स�ड �ितयोिगतामा
�.९६७५० गरी कुल �.१९६१७५०।०० रकमा�तर गरेको दे�खयो ।पा�लकाले योजनाको छनोट गदा� आव�यकतामा आधा�रत
काया��वयन यो�य योजना छनौट गरी योजना काया��वयन गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५७ आवास सुिवधा - 
पा�लका र घरधनी �ी च�� बहादरु थापा �े�ी बीच मा�सक �.१२०००।०० को दरले ४ कोठे भवन काया�लय �योजनको लािग
उपयोग गन� गरी २०७७।४।१ मा स�झौता भएकोमा आ�थ�क वष�को सु� दे�ख नै गाँउपा�लका अ�य�को आवास सुिवधाको लािग
�योगमा आएको जानकारी ह�न आयो। �य�तै पा�लका र घरधनी �ी इ�� बहादरु थापा �े�ी बीच मा�सक �.१०८००।०० दरले ४
कोठे भवन काया�लय �योजनको लािग उपयोग गन� गरी २०७७।४।१ स�झौता भएकोमा आ�थ�क वष�को सु�दे�ख नै गाँउपा�लका
उपा�य�को आवास सुिवधाको लािग �योगमा आएकोमा �देश राजप�मा उ�े�खत भएको �ितिन�ध सेवा सुिवधामा आवास सुिवधा
नपन� भएकोले उ� घरभाडा वापत कूल खच� रकम �.२७३६०० मा वहाल कर वापत �.२७३६० क�ी गरी वाँक� रकम �
२,४६,२४०। आवास सुिवधाको �योजनाथ� खच� ले�न िम�ने आधार पेश ह�नुपन� � ............

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

५७.१ �ी नरे�� कुमार शाही १,२९,६००

५७.२ �ीमती कुमारी थापा १,१६,६४०

२४६,२४०
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५८ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः 
िशवालय गाउँपा�लका अ�तग�त 10 शैयाको �वा��य के�� भवन िनमा�ण योजनाको िडिपआर तयार गन� मु.अ.कर समेत रकम
�.1971850।- को लागत अनुमान तयार गरी िमित 2077।9।19 मा �ािव�धक तथा आ�थ�क ��ताव ३ वटासँग माग गरी घिटवाला
केएल ई��जिनय�र� क�स�टे�सी सुख�तको �.19,51,849।- को �वीकृत गरी 60 िदनिभ� काय�स�प� गन� गरी २077।10।5 मा
स�झौता गरी काय� गराई ज�मा �.19,51,849।- भु�ानी गरेको िन�नानुसार पाईयो ।
(क) स�झौता अनुसार 2077।12।5 मा काय�स�प� गनु� पन�मा 2078।3।8 मा स�प� गरेको पाईदा ख�रद िनयमाव�लको िनयम 121

बमो�जम स�झौता रकमो 93 िदनको दिैनक 0.05 �ितशतले ह�ने �ितपूित� रकम �.90,761।- एिकन गरी असुल गनु�पन�
�.......................

९०,७६१

५९ काय� स�प� �ितवेदन - 

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

६० साव�जिनक परी�ण - 

�थानीय सरकार स� चालन 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 जवाफदेिहता र पारद�िश�ताको �ब��न गन� काय�मा बाधा
पन� दे�ख�छ ।
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६१ गुण�तर परी�ण - 

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

६२ �मण खच� - 
कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७7 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 �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको,
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको,
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको,
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको,
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदन स�म वा बढीको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको
पाईयो ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य सिहत �मणमा खटाएको �यहोरा आ�व�त गनु�पद�छ ।
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६३ 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 िमित२०७०।१।१५को िनण�य अनुसार खच�
गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशत भ�दा नब�ने गरी खच�गन� सिकने �यव�था गरेको छ।
काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममाः क��टजे�सी वापत �.२२,९४,२१६।०० क�ी गरेकोमा िविभ� िडिपआर र
योजना अनुगमन वापत सबै रकम खच� गरेको छ ।

६४ सामा�जक सुर�ातफ�  
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध¸ २०७7 को दफा २1 मा भ�ा िवतरण गदा� बँैक माफ� त गनु�पन� �यव�था छ।
काया�लयले 9 वडामा �.2,96,74,009।- पे�क� समेत ज�मा �.3,68,72,009।- िवतरण ग�र खच� गरेको छ । काया�लयले काय��म
स� चालन काय�िव�ध¸ २०७७ ले तोके अनुसार ब�क माफ� त भू�ानी नगरी पिहलो �ैमा�सकमा �.76,76,000।- पे� क� िदई
�.74,98,000।- िवतरण गरी �.1,78,000।- िफता� दा�खला गरेको छ र दो�ो र ते�ो चौमा�सकका लािग लािग बँैक माफ� त भु�ानी
गन� बँैकलाई पे� क� जनाई ज�मा �.2,93,74,009।- पे�क� खच� लेखेको छ । काय�िव�धमा तोके अनुसार आ�थ�क वष�को शु� दे�खनै
रकम भू�ानी गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपछ�  ।साथै सामा�जक सुर�ातफ�  लाभ�ािहको वडागत स�कल ढ�ा पेश नभएको
समयमै पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यहोरा आ�त�रक लेखापरी�णले औँ�याएकोमा सुधार भएको पाईएन ।
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६५ �ितवेदन पेश गनु�पन� -: 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम २३(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा
भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा
स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�छ ।उपिनयम १ बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर
७ गते िभ� दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क �ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को
साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकामा सो िनयमको पालना भएको पाइएन ।
पा�लकाले िनयमको पालना गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६६ भ�ा रकम िवतरण �यव�थाः- 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७७ को िनयम १5 बमो�जम �थािनय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को
��येक चौमा�सकको अ��य स�ममा भु�ानी ग�रस�नु पन� �यव�था पालना गन� सकेको छैन । पा�लकाले काय�िव�धको पालनमा
�यान िदनुपद�छ।

६७ पारदिश�ता कायम गनु�पन� - 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७7 को िनयम ३2 मा �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नामदता� तथा
निवकरण, �ि�या, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बँैक, पुरा गनु�पन� �ि�या ज�ता �यहोरा �चार तथा वडा काया�लयमा साव�जिनक गनु� पन�मा
सो बमो�जम गरेको छैन ।
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६८ िवपद ्�यव�थापन काय� योजना - 
िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७5 को दफा 5 मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र
अ�धकारमा �देश िवपद ्�यव�थापन सिमितबाट �वीकृत एक�कृत तथा �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद्
�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सं�थागत �मता िवकास गन�, 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�, ि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� गराउने स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह�
गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।

६९ वािष�क �ितवेदन -: 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७5 को दफा 24 मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा
गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी काय�पा�लका माफ� त नगरसभा गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित
तथा �देश िवपद ्�यव�थापन सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार
गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७० सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण- 

�थानीय सरकार स� चाल ऐन २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक
तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका उ�
स�प��ह�को अिभलेख तयार पारेको पाईएन ।
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७१ आ�त�रक लेखा परी�ण -:

चौमा�सक �पमा आ�तर�क लेखापर��ण गर� �हसाव अ�ाव�धक  गनु� पन�मा वष�को अ�तमा एकैपटक आ�त�रक लेखापर��ण गरेको
पाइयो भने २०७7।७8 को आ.व समा� भए प� चात आ�त�रक लेखापर��ण गरेकोमा २०७8।5।28 मा मा� ��तवेदन बझुाएको छ
।आ�त�रक लेखा पर��णले च�ुत दु��त �हसाब रा�न सहयोग पु�या�उन ुपद�छ । तसथ� आ�त�रक लेखापर��ण �भावकार� बनाउनेतफ�
कया�लयले समयमै �यान �दन ु पद�छ ।आ�त�रक लेखापर��ण�ारा औलाईएका �यहोरा �न�नानसुार देिखएकोमा असलु फछय�ट गरेको
पाईएन ।
आ�त�रक लेखापर��णबाट औ��याईएको �यहोराह� : 

७१.१ स�प�� ह�ता�तरण -: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको
चलअचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतःह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ। यसरी
ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५असार मसा�त िभ� �थानीयतहले तयार गरी
�ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यसपा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सीलगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप,

ि��टर, मोबाईल फोनसेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन।
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७१.२ राज�व -: �ज�वेवार �या��ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन�मा िन�न वडा र
शाखामा उठेको राज�व भ�दा कम दा�खला गरेको दे�खएकोले दा�खला गन� बाँक� राज�व वडा नं १ बाट �,11792।00, वडा नं.२
बाट �.७८०।००, वडा नं.४ बाट �.911।00 र वडा नं. ७ बाट �.२००।०० गरी ज�मा �.१३६८३।०० स�ब��धतबाट यथािश�
असुल गनु�पन� �.................................

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

७१.२.१ वडा नं १ सिचब ११,७९२

७१.२.२ वडा नं 2 सिचब ७८०

७१.२.३ वडा नं 4 सिचब ९११

७१.२.४ वडा नं 7 सिचब २००

१३,६८३
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७१.३ औषधी ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँ स�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 भएकोमा �थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगर �.१500000।०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेकोमा िन�न बमो�जम
पाईयो ।
क)ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सो को मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको
नदे�खएको,
ख)आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन�मा 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
ग)आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको
घ)औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा
आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
तसथ� औष�धको �रटपूव�क आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसार
कै 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 सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यानिदनु पद�छ ।
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७२ धरौटी तफ�  -: 
गत वष�को मौ�दात �.10,02,587।- समेत यसवष� ज�मा �.12,94,520।- �ा� भएकोमा यसवष� �.1,06,500।- िफता� भइ
�.11,88,020।- धरौटी बाँक� रहेको छ । धरौटी राखेको िमित, वापत, समेत खुलाई पुरानो धरौटी स�ब�धमा आ�थ�क काय�िव�ध
तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 66 दफा 67 बमो�जम िफता� तथा सदर�याहा गनु�पद�छ । साथै धरौटी �ा�
गदा� आ�दानी र�सद तथा बँैक भौचर समेत समावेश गरी गो�वारा भौचर सँग संल� गनु�पन�मा गरेको नपाईदा सो समेत संल� गरी
धरौटी �े�ता अ�याव�धक गनु�पद�छ ।

७३ �मण अिभलेख- 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�व��धत
काया�लयले अनुसूची ६ वमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन�छ र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वसनीय आधार र
�माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन�छ भनी उ�ेख भएकोमा यस
काया�लयले �मण अिभलेख खाता अ�ाव�धक गरी राखेको नदे�खएकोमा �मण अिभलेख खाता अ�ाव�धक गनु�पन� तफ�
काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

७४ कोिभड १९ -: 

काया�लयले कोिभड १९ को सं�मणलाई �यूिनकरण गन� �कोप �यव�थापनको लािग मािनस ओसारपसार, �चार�सार, सवारी
साधन �योग गरी स�ब�धीत �थानमा पुया�उने काम, राहत सामा�ी िवतरण, �वारे�टाईन �यव�थापन, िविभ� सामा�ी ख�रद,

औषधी ख�रद तथा �यव�थापन, सुर�ाकम�को �यव�थापन, जो�खम भ�ा लगायतका लािग पा�लकाले िन�न बमो�जम
�.७७९७४५२।०० खच� लेखेको छ ।

खच� िशष�क खच� रकम
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�कोप �यव�थापनको लािग मािनसको
ओसारपसार

७२६५००

�चार�सार(प�पि�का) २३८०००

सवारी साधन �योग गरी स�ब��धत �थानमा
पुया�उने काय�

१०२०००

राहत सामा�ी िवतरण १५९९४०

�वारे�टाईन �यव�थापन ३५०९००४

सामान ख�रद(सोलार तथा ल�ा कपडा),�यास,

कुकर
४१९६५८

औषधी ख�रद तथा �यव�थापन ५९२६८०

सुर�ाकम�को �यव�थापन ५००७०

जो�खम भ�ा १०१२६३७

डा�टर तथा सहयोगी कम�चारीको पा�र�िमक २८७३९३

हे�पडे�क �यव�थापन १९९५७०
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सामा�ी ख�रद(उदय बहादरु राना पे�क�) ५०००००

(क) उपरो� कोिवड १९ �यिुनकरणका लािग कुकर, �याँस �स�ल�डर, ड�म तथा अ�य सामानह�मा �.4,19,658।- खच� लेखेकोमा
�ज�सी दा�खला �ितवेदनमा दे�खएता पिन हाल ती सामा�ी कहाँ के कित छन् सो को �प� अिभलेखा�न रहेको दे�खएन ।
(ख) पा�लकाले �वारे�टाईन �यव�थापन, खाना, खाजा लगाएत �वा��य सामाि� ख�रद र औषधी ख�रद तथा �यव�थापनमा
�.5,92,680।- खच� गरेकोमा सोझौ ख�रद गरेको छ ।

७५ �थािनय तह �कोप �यव�थापन कोष - 

गत वष�को मौ�दात �.६६५९३६२।०० रहेकोमा यस वष� संघीय सरकारबाट �.१००००००।००, आ�त�रक �ोतबाट
िविनयो�जत �.५०००००।०० गरी ज�मा �.८१५९३६२।०० म�ये कोिभड १९ िनय��ण काय��मको लािग �.७७९७४५२।००
खच� भई बाँिक रकम �.३६१९१०।०० मौ�दात रहेको छ ।

७६ पे�क� बाँक� - 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ बमो�जम समयमै पे�क� फ�यौट गनु�पद�छ ।
काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यस�ममा �याद ननाघेको �.३३०८३००।०० र �याद नाघेको �.32351009।०० समेत ज�मा
�.35659309।०० पे�क� फछ�यौट गन� बाँिक दे�ख�छ ।िनयमावली अनुसार समयमै पे�क� फ�य�ट गनु�पन� � ...........

ब.उ.िश.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने
�य�� फम� वा
क�पनीको नाम

�याद
ननाघेको
पे�क�

�याद नाघेको
पे�क�

चालु(िनसत�) िचि� प� वापत कृ�ण बहादरु
शाही

 १५०००

३२,२११,००९



https://nams.oag.gov.np72 of 74

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

पँु�जगत(सप
पुरक

पा�लका भवन िनमा�ण अमर �स�ने
जे.भी.

३३०८३०
०

-

समानीकरण
पँु�जगत

वडा काया�लय भवन िनमा�ण
वडा ६

उपभो�ा
सिमित

 ५०००००

समानीकरण
पँु�जगत

वडा काया�लय भवन िनमा�ण
वडा ५

उपभो�ा
सिमित

 ५०००००

समानीकरण
पँु�जगत

नेपा खोला ऐरेली पाईप
�सचाई

उपभो�ा
सिमित

 ३३००००

सश�त
पँू�जगत

वडाखेत झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

 ९६५०००

सश�त चालु �वा��य काय��म कमल बहादरु
बुढा

 २७०००

�कोप
�यव�थापन

�कोप �यव�थापन उदय बहादरु
राना

 ५०००००

सामा�जक
सुर�ा

सामा�जक सुर�ा दो�ो/
ते�ोचौमा�सक

�सिभल बँैक  29374009
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ज�मा ३३०८३०
०

32211009

७७ अनुगमन तथा स�परी�ण – 

�थानीय सरकार स� चालन 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
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)
44

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू 
(E=A-
B+C+D)

52564901 0 40673847 0 93238748

यस वष� फछयौट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ।

�स.नं. आ.व वे�जु
दफा
नं

बे�जुको संि��
�यहोरा

फछयौटको आधार स�परी
�ण

असु
�ल

�माण िनयिम
त

पे�क�  

1.     
   

- - - - - - - -
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2.     
 

- - - - - - - -

उ�े�खत स�परी�णबाट िन�नानुसार थप वे�जु कायम भएको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफानं.

वे�जुको संि�� �यहोरा रकम

1.        - - - -

2.       - - - -

अ�ाव�धक वे�जु – यस पा�लकाको 2077।078 स�मको फछयौट गन� वाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार छ ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जु (A)

यो वष�
स�परी�ण बे�जु
(B)

यो वष� कायम
बे�जु (C)

स�परी�णबाट
कायम बे�जु (D)

अ�याव�धक
बाँक� बे�जु
 (E=A-
B+C+D)

52564901 0 40673847 0 93238748


