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दूर  (Vision) 
 

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

ग त य (Mission) 
 

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

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै सरकार  
कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, भावका रता र औिच य 
समतेको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनेु यव था छ । लेखापर ण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  
अलग अलग तवेदन जार  गन स ने यव था छ । सोह  यव थाबमोिजम थानीय तहको 
207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

थानीय तहको लेखापर ण नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन, सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, महालेखापर कको 
वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसगँ स बि धत ऐन, नयमको आधारमा स प  ग रएको 
छ । लेखापर णको मखु उ े यह मा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजमुा एवं काय म 
काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, िज मेवार , जवाफदे हता एवं पारदिशता र सेवा वाहको 
अव था मू या न गन ु रहेको  छ । यसैगर  ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र 
भावका रता भए नभएको व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गर  सशुासन व नमा टेवा प ु  याउन ु

लेखापर णको उ े य रहेको छ । आथक वष २०७७/७८ को लेखापर ण स प  भएप ात जार  ग रएको ारि भक तवेदन उपर ा  
त याका वषयह  मलान गर  कायम रहेका यहोरा समावेश गरेर राय सहतको अि तम तवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर णबाट देिखएका यहोराह  मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण यथाथपरक नरहेको, आ त रक 
आय ोत यव थापनमा प  कानूनी यव था नभएको, आय स लन यून रहेको, पया  आधार बेगर राज व छुट दएको, ब यौता 
असलु मा भावका रता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब डा बजेट राखेको, खच प ात बजेट तथा काय म संशोधन गर  
अनमुोदन गन गरेको, वषा तमा बढ  खच गरेको, ख रद काननु वपर त ख रद गरेको, अ य धक शास नक खच गरेको, बचत अनदुान 
फता नगरेको, अनु पादक तथा वतरणमखुी खचको बाहु यता रहेको लगायत छन ्। यसैगर  वकास नमाणतफ योजना ाथ मक करण 
नगरेको, साना तथा टु े  आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार मा अ य धक पमा परामशदातामा थ नभर 
रहेको, ज टल कृ तका कायह  समेत उपभो ा स म तबाट गराएको, जनसहभा गता नजटेुको, दगो वकासका ल य अनु प योजना र 
काय म तजमुा नगरेको, द घकाल न वकासको खाका तजमुा नभएको ज ता सम या रहेका छन ्।  

थानीय तहको आ त रक यव थापनतफ आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, कमचार  नयिु  तथा बढुवामा 
देश लोकसेवा आयोगको परामश न लएको, सेवा वाहमा अपेि त सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख 

नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको यथाथ पले अ भलेख नराखेको, अ धकांशको बै  हसाब न भडेको, लेखा न तथा 
सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। 

थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण तवेदन उपर छलफल र बे ज ू फ ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको 
देिखएन । लेखापर णबाट औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ूउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनेु 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ लेखापर ण ग रएको र 
लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल ले थानीय तहका मखु स हतका पदा धकार ह सँग छलफल समेत ग रएको थयो । 
लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा 
सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र 
लेखापर ण तथा तवेदन तयार मा संल न यस कायालयका कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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देश लेखापर ण महा नदशनालय 

( कणाल  देश ) 
प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. : १०२ म तः २०७९।३।१७ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी अ य यू, 

शे फो सु डो गाउँपा लका, गाउँकायपा लकाको कायालय, 
डो पा  । 
 

कै फयत स हतको राय 

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

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसँग 
स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार गरेको 

छैन । 

२. लेखापर णबाट .१ करोड २२ लाख ६१ हजार बे जू देिखएको छ। सोम ये म त २०७८।०७।१६ मा ा  त याबाट 
.२८६५०।०० फ य ट भई बाकँ  बे जू असलु गनपुन . १० लाख ७७ हजार, माण कागजात पेस गनपुन . १ करोड ९ लाख 

९७ हजार, नय मत गनपुन .१ लाख ५८ हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवष २ करोड ८ लाख ४१ हजार बे जू बाँक  रहेकोमा 
यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे जू समेत हालस मको अ ाव धक बे ज ू2 करोड ३5 लाख 
29 हजार रहेको छ । गाउँपा लकाको बे जू वग करण र अ ाव धक बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

 

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

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

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

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

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समतेका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता 
ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको 

आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका 
जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स न े नि तता भने हुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै 
फरक पान स न ेअव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको 
छ।  

 
 

         (शंकर साद प थी) 
 नायब महालेखापर क



 
 

शे फो सडुो गाउँपा लका डो पा 
 

बे ज ुब गकरण ( ब नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

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

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 

पेश 
नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती  

५२ २० १२२६१ ० २ २९ ५२ १८ १२२३२ १०७७ १५८ १०९९७ ० ० १११५५ ० 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

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

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

शे फो सडुो गाउँपा लका डो पा 20841 0 9544 11297 0 12232 23529 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : शे फो�सु�डो गाउँपा�लका, डो�पा , से फो�सँुदो गाउँपा�लका , डो�पा

काया�लय �मुख केशवराज शमा� २०७८-९-१३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख तुलाच�� बुढा २०७८-१-१

बे�जु रकम १२,२३२,३६१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,३८,१४,३०५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १८,५६,३४,९५० चालु खच� ११,३६,६०,४९१.८

�देश सरकारबाट अनुदान २,५९,०६,८८७ पँूजीगत खच� १४,८४,५९,८९९.६३

राज�व बाँडफाँट ३,५४,२५,२५१ िव�ीय/अ�य �यव�था ३,१०,४९,४७३.८७

आ�त�रक आय १३,६८,०१८

अ�य आय ६,९२,०३,६८६

कुल आय ३१,७५,३८,७९२ कुल खच� २९,३१,६९,८६५.३

बाँक� मौ�दात ४,८६,२९,२४६.५३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस पा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा
सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत
कोषको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ।



https://nams.oag.gov.np4 of 35

�स.नं. आयतफ� �स.नंं. �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी १ चालुखच� ११३६६०४९१।८०

क) धरौटी मौ�दात ६१७०७६७। २ पूजीगत खच� १४८४५९८९९।६३

ख) ब�क मौ�दात १७६३६४२७।१७ ३ �देश कोरोना कोष खच� ६९४५८९।

ग) �कोप �यव�थापन ७१११। ४ िव��य �यव�था भु�ानी

२ राज�व (आ�त�रक आय) क) ऋण भु��ानी

क) आ�त�रक राज�व १३६८०१८। ख) �याज भु�ानी

ख) राज�व वाँडफाँड ३५४२५२५१।४१ ग) अ�य भु��ानी

ग) राज�व वाँडफाँड �देश ६६२६०।७४ ५ लगानी

३ िव��य ह�ता�तरण संघ क) ऋण लगानी

क) िव��य समािनकरण अनुदान ६७२०००००। ख) शेयर लगानी

ख) सशत� अनुदान १०२३४८८४१। ग) अ�य लगानी

ग) समपुरक अनुदान २४०००००। ६ धरौटी िफता� १२३१९११।

घ िवशेष अनुदान १३६८६१०९। ७ कोष िफता� २४०३३१४९।८७

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान ८ मौ�दात

क) िव��य समािनकरण अनुदान १०१७७०००। क) बैक मौ�दात ४२०५८८७२।५३
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ख) सशत� अनुदान ५००००००। ख) नगद मौ�दात

ग) समपुरक अनुदान ३९०६८८६।९० ९ धरौटी मौ�दात ६५७०३७४।

घ िवशेष अनुदान ६८२३०००। १० कोरोना कोष मौ�दात ०।

५ अ�य आय ०।०० ११ बे�जु दा�खला ५०८९८२४।

६ �देश कोरोना कोष १००००००।

७ िवषयगत िनकायबाट �ा� ६६५७२०७६ ।५०

८ धरौटी आय १६३१६०९।

ज�मा ३४१७९९१११।८३ ज�मा ३४१७९९१११।८३

प�रचयः�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��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नागरीकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
यस गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त ९ वडा, 42 सभा सद�य, 123.7वग� िकलोिमटर �े�फल तथा 3,099 जना जनसं�या रहेको
छ।

महालेखापरी�कको बािष�क लेखापरी�ण योजना २०७८ अनुसार �वीकृत भएको ईकाइगत लेखापरी�ण योजना बमो�जम काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क
िववरण, �गित �ितवेदन, �ल�खत �ितिन�ध�व प�, आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र अ�य िववरण तथा लेखापरी�णको अ�तराि�� य नीित, मानद�ड
तथामाग�दश�नलाई आधार मानी काया�लयको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन तयार ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी
लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क िबवरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को हो । सारभुत �पमा उ�ेखिनय
नदे�खएका �यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा उपर काया�लयका स�व��धत पदा�धकारीह� संगिमित
२०७८।६।१२ मा छलफल भई कायम ह�न आएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:
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िव�ीय िववरणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच�
शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस गाउँपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन। गाउँपा�लकाले
ऐनमा भएका �यव�थाको पालना गरी पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम गनु�पद�छ ।

२ ऐनको काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(7)मा गाउँपा�लकाले गाउँसभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई बजेट खच� गन� नपाउने साथै दफा
७8(5)मा गाउँपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदेही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण तथा साज�िनक सुनुवाई
ज�ता काय��म स�ालन गनु�पन� �यव�था छ।यस गाउँपा�लकाले कितपय काय��म गाउँसभाबाट �वीकृत काय��म भ�दा काय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम
िविनयोजन गरी खच� गरेको दे�खयो । गाउँपा�लकाले स�ालन गरेका योजना तथा काय��मको सामा�जक परी�ण, साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई
ज�ता काय��म स�ालन गरेको पाइएन । यसबाट गाउँसभाबाट �वीकृत योजनामा खच� भएको रकमको पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम रहेको दे�खएन ।
गाउँपा�लकाले ऐनमा भएका �यव�थाको पालना गरी पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम गनु�पद�छ ।

३ �ज�मेवारी फरक परेको– 

�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.१५९६७८३८।३३ वैँक मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१७६३६४२७।१७
�ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.१६६८५८८।८४ बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन�
दे�खएको �.........

१,६६८,५८८.८४

४ बैक ि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 आ�थ�क वष�को अ�तमा िन�नानुसार फरक पन�
गएको छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले संिचत कोषमा ज�मा भएको सामा�जक सुर�ाको रकम �=-५०८९८२४र �कोप �यव�थापन कोषको गत आ�थ�क वष�मा
अ�या गन� छुट रकम ७१११।०० रहेकोले वैँकमा �-५०९६९३५ आ�दानी वढी दे�खएको िववरण पेश गरेको छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ संिचत कोष खाता ६६०८४९११ ७११८१८४६ ५०९६९३५

५०९६९३५

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· 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 पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार 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।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�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 २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
· काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
· 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 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
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· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै 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।
· �थानीय सरकार स�ालन 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 दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· 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
· पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
· िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ २०७९-२-३ बजेट पेश, पा�रत र 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�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार
१० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा
उपा�य�/उप �मुख �ी धावा स�डुक गु��ले िमित २०७६।०३।१० गते �. २५ करोड ८३ लाख २१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।
०३ ।१०मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७ साउन १ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ ।

७ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन 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
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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 ।

८ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) 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 । �थानीय तहले २०७६।
७७ मा िविभ�, फम�ह�ला◌�इ ७० लाख ४५ हजार भु�ानी िदन बाँक� रहेको िबबरण बजेट तथा काय��ममा राखी यो बष� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । बािष�क
बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नह�ने �यब�था िमलाउनु पद�छ । 

९ 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 ।

�.स.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� � हजारमा

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

ते�ो
चौमा�सक

आषाढ
मिहना

१ गाउँप�लका पँुजीगत खच� ६२०५१ ५५६८ ७७९५ ४८६८८ १६४२८

२ संिघय पँू�जगत खच� २९५१२ ० ० २९५१२ २९५१२

३ �देश पुजीगँत ११६७९ ० ० ११६७९ ९९२९

ज�मा १०३२४२ ५५६८ ६३५० ८९८७९ ५०५६८

�ितशत ५७।६६ ४६।७१
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पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार पँूजीगत तफ�  बािष�क �.   १० करोड ३२ लाख ४२ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.५५ लाख ६८
हजार  अथा�त ५-३७ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.६३ लाख ५० हजारअथा�त ६-१५ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.८ करोड ९८ लाख ७९ हजारअथा�त
८७-०५ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.५ करोड ५ लाख ६८ हजार अथा�त ४८-९८ �ि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 ।

१० �े�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 २०७६।७७
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास १८६३०००० १७९८२९१८ ९६।५३

२ पूवा�धार िवकास १२५८४६२२० ६५७२१७१८ ५२।२२

३ सामा�जक िवकास १००३६०७५८ ७५६३१५११ ७५।३६

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १३६२७००० ५६८६८७८ ४१।७३

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ५४०८००८० ३५९६३१९०।४० ३१।०५

ज�मा ३१२५४४०५८ २००९८६२१५।४ ६४।३१

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक सेवामा ७५।३६ �ितशत र घटीमा सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत
�े�मा ४१।७३ �ितशत रहेको छ ।

११ खच� िब�लेषणः 
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पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �-१३६८०१८-००राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �-२६४१३७०००-००समेत SuTRA �णालीमा
�.२६६०३८०००.००आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �-९७७४४०००र पँू�जगत तफ�  �- १०३२४२०००-००समेत �-२६६०३८०००-०० खच� भएको छ
। खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०-५१�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.६३४५९२७।०० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको
४६३ �ितशत रहेको छ ।पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ३८-८० �ितशत चालु र ३६-७४ �ितशत पँू�जगत िनमा�णमा
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 ।

१२ ल�य �गित : 

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 ३०२ योजनाको
िनयम बमो�जमको उि�खत ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन ।सम�मा �गित िववरण िव�लेषण गदा� १६ वटा आयोजनामा शु�य �गित
भएको छ भने ८ वटा आयोजनको ल�यको तुलनामा �गित ५० �ितशत भ�दा कम रहेको छ । तोक�ए वमो�जमको ल�य हा�सल ह�ने गरी बजेट खच� गन�
गाउँपा�लकाले �यान िदनु 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

काय��म सं�या १६ ४ ४ ७८
१०२

१३ 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 । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४७ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख
�शाक�य अ�धकृत सिहत ९ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका
�शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत ३७ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म
स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी
बनाउनुपद�छ ।
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१४ वडा सिचवको पदपूित� : 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको९ दरब�दी भएकोमा २ पदपूित� भई ७ �र� भएको
दे�खयो ।वडा सिचव नह� ँदा सेवा �वाहमा असर पन� भएकोले आव�यक पदह� पूित� गनु�पद�छ ।

१५ सेवा�वाहको ��थित : 

�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 ९ वटा ऐन,   ३४ वटा िनयमावली िनद�िशका
र काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

नाग�रकता �सफा�रस ८९

प��करणतफ�

ज�म दता� २०४

मृ�य ुदता� ४७

नाता �मािणत १४

बसाईसराई दता�

िववाह दता� ३

स�ब�धिव�छेद दता�

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ०
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

१६ योजना छनौट र काया��वयन : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट
ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७५÷७६ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको
अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन ।पा�लकाले संचालन गरेका अ�धकांस योजना उपभो�ा सिमित
माफ� त संचालन भएका छन् । कुल योजना म�ये ५२ वटा उपभो�ा सिमितबाट, ८ वटा िनमाण� �यवसायी माफ� त र २ वटा अ�य बाट संचालन भएका छन।
पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� ५ लाख स�म � ५लाख दे�ख ५० लाखस�मका � ५० लाखभ�दा बढीको ज�मा

१३ ४२ ७ ६२

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.५ दे�ख ५० लाख स�मका ज�मा ६२ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.५ लाख भ�दा मुिनका मा� १३  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 आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा : 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा
गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन ।आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार
अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस गाउँपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं
िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१८ लेखापरी�ण �ितवेदन उपर छलफलः 
लेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा २०मा महालेखापरी�कले जारी गरेको अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन �थानीय तहको �च�लत कानून बमो�जम स�ब��धत
�थानीय तहको सभामा पेश गरी छलफल गनु� पन� �यव�था छ ।जस अनुसार �थानीय तहले सभा सद�यह� म�येबाट �थानीय तहको कानून बमो�जम लेखा
सिमित गठन गरी �ितवेदनमा उ�े�खत �यहोराह�मा दफावार छलफल गनु� पद�छ । यो वष� पा�लकाले अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन सभामा छलफल नगरी
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काय�पा�लकाको वठैकमा पेश स�म गरेको देखीयो । लेखापरी�ण �ितवेदन उपर दफावार छलफल तथा िनण�य गरेको दे�खएन । कानून बमो�जम सभामा
दफावार छलफल तथा सो उपर आव�यक िनण�य गरी कानूनको पालना तथा �थानीय तहको �यव�पक�य �यवहारलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

१९ 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 पा�लकाले हालस�म ९ वटा ऐन, ३४वटा िनयमावली तथाकाय�िव�ध लगाय ४३ वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएकोछ । साथै पा�लकाले ९ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा
�काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

२० �यायीक सिमित– 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा ि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 बाँक� कुनै उजुरी नरहेको र यो बष� ३ िववाद दता� भएकोमा सबै फ��यौट भएको दे�ख�छ ।भौग�लक िवकटता,
िश�ा र चेतनाको अभाव, िववाद समाधानको पर�परागत �चलन र समुदायमा सूचनाको पह� ँच नह�दा �यायीक सिमितस�म उजुरी आउने गरेको दे�खएन ।
�यायीक सिमितमाथी सबै वडावासीको सहज पह� ँच ह�ने �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ । 

२१ आ�त�रक लेखापरी�ण - 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको
आ�त�रक लेखापरी�ण अ��तम चौमा�सक समा� भएपछी एकै पटक कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट गराएको छ। तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम
आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण चौमा�सक �पमा गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२२ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा : 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ��त�रक लेखापरी�ण शाखा
गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार
अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस नगरपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं
िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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२३ काय�िवभाजन तथा स�पादनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १६ मा काय�पा�लकाको काय� िवभाजन तथा काय� स�पादन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत काया�पा�लकाले
�वीकृत गरेको िनयमावली बमो�जम ह�नेछ सो िनयमावलीमा �मुख उप�मुख वडा अ�य� तथा वडा सद�यह�को काम कत��य र अ�धकार समेत उ�ेख भएको
ह�नु पन� उ�ेख भएको पा�लकाले हाल स�म पदा�धकारीह�को काय� िवभाजन िनयमावली बनाएको छैन । काय� िवभाजन िनयमावली �वीकृत गरी �थानीय
तहलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

२४ 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 पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम लेखापरी�णको अव�ध िमित २०७८।
०६।०४ मानेपाल वकै �लिमटेडमा देहाय अनुसार भौ नं=बाट िफता� ग�रएको छ ।
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अनुदान �दान गन�
िनकाय

अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम िफता� रकम

संघीय सरकार शसत� १०२३४८८४१ ८३४७१०२२ १८८७७८१८ भो नं २३८८४३३ बाट �= २३९१५२९१
िफता� ग�रएको

िवषेश १३६८६१०९ ८६७४४०० ५०११७०९

समपुरक २४००००० २४००००० ०

अ�य १८००००० १८०० ०

�देश सरकार शसत� ५०००००० ५०००००० ०

िवषेश ६८२३००० ६६७९३७८ १४३६२२ भो नं २३८८४३४ बाट �= १४३६२२ िफता�
ग�रएको

समपुरक ३९०६८८६।
९०

३९०६८८६।
९०

०

अ�य ७७२२००० ७७२२०००

मु�यम��ी रोजगार
काय��म

३५९१८००० ३५९१८०००

ज�मा २४०३३१४९ २४०५८९१३

२५ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�– 

पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम्
उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग
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गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव
लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �.२८९८५००।०० भु�ानी िदएको पाईयो ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ या�कुम पुजा सामा�ी �यि� ९८५००

२ सौय� ख�रद ढुवानी कृिष वीउ िवजन ४०००००

३ सौय� ख�रद ढुवानी कृिष वीउ िवजन ४०००००

४ गाउँ पा�लका महासंघ आ�थ�क सहयोग २०००००

५ वेरोजगार �यि�ह�ला◌�इ अनुदान मु�य म��ी रोजगार काय��म १८०००००

ज�मा २८९८५००।००

य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२६ अनु�पादक खच�– 

गाउँ पा�लकाले वडा �तरीय आयोजना छनोट गरी काया��वयन गदा� कितपय आयोजना िवतरणमुखी र अनु�पादक �े�मा छनोट गरी काया�वयन ग�रएको छ ।
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा
�.४१४००००।०० खच� गरेको दे�ख�छ । साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी रोजगारी �सज�ना ह�ने �े�मा खच� गनु�तफ�
स�ब��धत िनकायह�ले �यान िदनुपद�छ ।
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�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ काराङ�सपटोल।िडनमाराङ। ित�लङ �यास �यास चुलो सेट ख�रद वडा नं २ �यास चुलो सेट ११६००००।००

२ वडा नं ६ उपभो�ा सिमित शौचालय िनमाण� ४८००००।००

३ सा�येछोइ�लङ गु�बा मम�त वडा नं ३ गु�बा मम�त ५०००००।००

४ रापा गु�बा शौचालय िनमाण� शौचालय िनमाण� ५०००००।००

५ िभजेर सा��लङ गु�बा िनमाण� गु�बा िनमाण� १००००००।००

६ वडाका सबै घर धुरीमा शौचालय िनमाण� वडा नं ७ शौचालय िनमाण� १५०००००।००

ज�मा ४१४००००।००

य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२७ 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 अनुदात
तथा सशत� समेत वािष�क �.१४ करोड ८५ लाख ६० हजार पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर 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 ।

२८ ि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 माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त आव�यक �यव�था
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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�र तथा कंि�ट �यूब टे� गराउने, 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।अतःिनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण
काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

२९ • कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

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 । यस वष�को बजेट तथा काय��ममा �-१० लाख आ�त�रक आय संकलन गन� ल�य रहेकोमा
�-१३ लाख ६८ हजार मा� संकलन भएको दे�ख�छ । पय�टन उधोग �चुर स�भावना, जिडबुटीसंकलन �शोधन तथा िनकासी चलिच� पय�टन लगायतबाट
आ�त�रका आय बढाउन सिकने स�भावना रहेपिन आव�यक पूवा�धार र �ोत प�रचालनको दीघ�का�लन नीित तथा काय��म नह�दा आ�त�रक आय तफ�
गाउँपा�लको योगदान �याद ै�यनु रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं
शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको
दायारामा �याउनु पद�छ ।

३० न�फाइलर– 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.७४३७६५।०० समेत
�.५८५४७२९।०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मु=अ=कर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

९५।०७८।३।३० िनमा लामा ट� ा�सपोट� ेसन ३०५२१३१५० ११६००३५ १३३४५५ २०७७ दे�ख

७७।०७८।३।०२ ४६९४६९४ ६१०३१० २०७७ दे�ख

ज�मा ५८५४७२९ ७४३७६५

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन नभएकोले आव�यक �माण पेश ह�नुपन� �.

७४३,७६५

३१ सशत� काय��मतफ�  ३२५,०००
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काय��म स�ालनः काया�लयले वािष�क काय��म स�ालन गदा� �वीकृत नम�स, िनद�िशका र �च�लत ख�रद िनयमको पालना गनु�पद�छ। �धानम��ी कृिष
आधुिनक�करण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल २०७७ ७.१ को-१.वमो�जम कृिष उ�पादन सामा�ी, पशु, न�ल सुधारमा ५० �ितशत अनुदान उपल�ध
गराउने उ�ेख छ ।यस काया�लयले यो वष� साना �यवसयी कृिष उ�पादन के�� ला◌�इ �या�ा तथा थुमा ख�रदमा ७५ �ितशत स�म अनुदान उपल�ध गराएको
दे�खयो । काया�लयले �वीकृत न�स� भ�दा बढी अनुदान खच� भु�ानी िदएको �.३२५०००/-असुल गरी दा�खला गनु�पद�छ, �.

�स.नं. उपभो�ा सिमितको नाम स�प� भएको काय� भु�ानी रकम भु�ानी िदनुपन� रकम बढी भु�ानी रकम �.

1 साना �यवसाही कृिष उ�पादन के�� २१५००००० १४००००० १०७५००० ३२५०००

३२ िबल भरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(३)मा करोवारको लेखा रा�दा �मािणतिवल भरपाईको आधारमा रा�नु पन� र सोही बमो�जम खच�
ले�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले पकेट िवकास काय��म अ�तरग�त गाउँपा�लको वडा न�बर १ रहेको साना �यवसायी कृिष उ�पादन के��का लाभ�ाहीको
लािग िवतरण गन� ख�रद गरेको १५० गोटा �या�ा र १४ गोटा थुमा िविभ� ६ जना �यि� सँग �= २०७५२०० मा ख�रद गरेको भनी �यि�लाई रकम बझाएको
भरपाई संल� रहेको छ । उ� �या�ा तथा थुमा कुन कुन िकसानलाई कसरी िवतरण ग�रएको हो सो को पु�ीह�ने वुझेको भरपाई संल� ग�रएको छैन । तसथ�
उ� चौपायह�िकसानह�ले बुझेको भरपाई पेश गनु�पन� �

२,०७५,०००

३३ वह� �े�ीय पोषण 

काय��म अ�तरगत� िविभ� सामुदाियक िवधालयमा अ�ययनरत िवधाथ�लाई हात धुने अिभमुखीकरण काय��म संचालन गरेकोमा उ� काय��म सहभागी
िव�ाथ�लाई साबुन ख�रदको लािग भनी �ित िवधाथ� १ हजारको दरले १५८ जना िवधाथ�लाई �.१५८०००।०० भ�ा िवतरण गरेको दे�ख�छ । �यु
जाजरकोट स�लाय�सबाट �.९९६५० को सावुन �याफु म�जन �स ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा पुनः नगद रकम समेत उपल�ध गराएको िनयम स�मत
नदे�खएको �=============

१५८,०००
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�.स गो.भौ.नं.।िमित िवधालयको नाम िवधाथ� स�याँ भ�ा रकम

१ १११।२०७८।३।२९ �ी दशरथ च�� आधारभूत िवधालय २९ २९०००

२ �ी शिहद धम�भ� आधारभुत िव�ालय वडा नं= ८ २४ २४०००

३ �ी काराङ गाङजोङ आधारभुत िव�ालय वडा नं= २ ३५ ३५०००

४ �ी तािप�रजा मा=िव= शे फो�सु�डो वडा नं= ८ ३५ ३५०००

�ी शेलरी ढु�ा आधारभुत िव�ालय सा�दाङ ३५ ३५०००

ज�मा १५८०००

३४ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः 
अथ� म��ालय काय� स�ालन िनद�िशका, २०७७को दफा ७.१.१५ मा गाउँपा�लकामा ता�लम काय��म स�ालन गदा� �िश�कलाई �ित सेशन(घ�टी)
�.७००/-को दरले र काय�प� वापत �. १४००/-भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारको पोषण स�ब�धी अ�तरि�या काय��म स�ालन गदा�
काय�प� समेत पेश नभएको अव�थामा �िश�कलाई न�स� भ�दा बढी �.१२०००।०० भु�ानी िदएको छ ।बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत बाट असुल गरी
दा�खला गनु� पद�छ, �.

भौ.नं./िमित काय��म �िश�कको
स�याँ

सेशन भु�ानी
गनु�पन�

भु�ानी
गरेको

कर क�ी बाहेक बढी
भु�ानी

५३।०७८।
०८।२८

पोषण काय��म अ�तग�त िविभ� िवधालयमा अ�तरि�या
संचालनको �िश�णा भना

८ ८ ५६०० १६००० १२०००।००

ज�मा १२०००।००

१२,०००

३५ वढी िनकासाः २८,०६८
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२।०७७।०७।१ आ�थ�क काया�िव�ध २०६४ को िनयम ३७।३ मा कुनै रकम को भु�ानी िददा रीत पूगे नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु� पद�छ । यस
गाउँ पा�लकाले िन�न िव�ालयह�ला◌�इ िश�क ह�को �थम चौमा�सकको तलब भ�ा िनकासा गदा� िव�ालयको माग भ�दा वढी िनकासा िदएको ह�नाले उ�
रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असूल गनु�पन� �

�स.न. िव�ालयको नाम माग गरेको रकम िनकासा रकम वढी रकम

१ �ी शिहद दशरथच�� आ िव ५५९८८०।४० ५८१२६०।८० २१३८०।४०

२ �ी तापी�रचा मा िव शे फ�सु�डो वडा नं ८ २३७८०१०।८० २३८४७३९।४० ६७२८।६०

ज�मा २८१०९।००

३६ औषधी ख�रद–

४७।०७८।०२।२४साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पयैाँस�मको औष�धज�य मालसामान
उ�पादकले राि��य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �ब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�कने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहह�ले उ�
���यावेगर �.९९९१८१।०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� ि�ानसुार छनः

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

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

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

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

३७ �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 नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार,

कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरी बेरोजगारको सूिचमा
समावेशलाई �ाथिमिककरण गरेको छैन ।अ�धकाँश योजना घोडेटो बाटो र पदमाग� िनमाण�मा छनौट भएका छन् । यस काय��म अ�तग�त यस वष� २९५ जना
लाई रोजगारी उपल�ध गराई �.८४ लाख खच� गरेको छ ।यस काय��म माफ� त वेरोजगार यवुाला◌�इ क��तमा १०० को रोजगारी �दान गन� भिनएकोमा एक
जनाला◌�इ  औसत ५५ िदनको रोजगारी �दान गरीएको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा
दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३८ मु�यम��ी रोजगार

रोजगार�का अवशर �सज�ना गर� बेरोजगार तथा को�भड १९ कारणबाट �वदेश तथा �वदेशमा रोजगार� गमुाएका यवुाला◌�इ लि�त गर� रोजगार� आयआज�न तथा
आधारभतू �वकासका ��याकलाप �भावकार� �पमा संचालन तथा �यव�थान गन� म�ुयम��ी रोजगार काय��म संचालनमा रहेको छ ।यस काय��म माफ� त
गाउँपा�लकामा यस वष� २१ वटा काय��म माफ� त � ३ करोड ६४ लाख १८ हजार खच� ग�रएको छ । काय��मको म�ुय उ�े�य रोजगार�का अवशर
�सज�ना, ग�रवी �नवारण, खा� सरु�ा तथा उ�पादन र उ�पादक�व विृ� रहेता प�न अ�धकांश काय��म घोडेटो बाटो �नमाण, कृ�ष भ"�म घेराबार, चौर� तथा भडेा
फाम� लगायतका काय�मा खच� भएको छ । खच�को तलुनामा �यून रोजगार� �सज�ना, सीपमूलक र उ�मशील काय��ममा खच� नहदुा पटके रोजगार� �सज�नामा
केि��त भएको छ ।यस स�ब�धमा देिखएका अ�य �यहोरा देहाय वमोिजम छन ्।

३८.१ काय�िव�धको दफा ६।२ मा काय��म काया��वयनको लािग सामा�जक िवकास काया�लय वा िवषयगत काया�लय र स�ब��धत
�थानीय तहको �मुख �शासक�य अ�धकृत वीच अनुसूची २ वमो�जमको ढाँचामा काया��म संचालनको लािग स�झौता गनु�पन�
उ�ेख भएपिन �थानीय तहले �म सिमित सँग स�झौता गरी काय��म संचालन गरेको, दफा ५ मा �िमकको पा�र�िमक रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 35

अिनवाय� �पमा िनजको बँैक खातामा ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा अषाढमा पुनः प�रप� गरी �म सिमितको खातामा समेत
एकमु� भु�ानी गन� सिकने �यव�था गरेकोले आषाढ मसा�तमा आएर काय��मह� संचालन भएका छन् । काय��म
काया��वयनको अ��तम चरणमा िनद�शन िदने काय�ले लाभ�ाहीले पाउने सुिवधामा िवभेद ह�न ग◌�इरहेको छ । काय��म
काया��वयनको शु�मै काय�िव�ध तथा िनद�शन िदने �यव�था ह�नु पद�छ ।

३८.२ काय�िव�धको अनुसूची १ मा आयोजना संचालन गदा� �िमकको �याला र सामा�ी लागत अनुपात ७०:३०रहेकोमा ना�दो
िवधालय भवन िनमाण�वडा नं४ , धम�भ� आिव छा�ावास िनमाण� वडा नं ४ फोतगाउँ, कु गाउँ, साइलोजर ताप�रचा ४ वटा
खानेपािन िनमाण� आयोजनामा तोिकएको �ितशत भ�दा वढी िनमाण� सामा�ी �योग ह�ने दे�ख�छ । पा�लकाले कितपय
आयोजनाको लागत अनुमान तयार गदा� �योग ह�ने �म र समा�ीको अलग अलग िव�लेषण गरी अनुसूची वमो�जमको अनुपातमा
�यान निदएको र कितपय आयोजनामा ७० �ितशत भ�दा वढी रकम कामदारको �याल खच� लेखेको दे�ख�छ ।�म र
�यालाको अलग अलग िव�ले�ण गरी लागत अनुमान सँग समावेश नभएकोले प�रयोजनाको सामा�ी �योगको अनुपात
िव�लेषणा गन� सिकएन ।तसथ� अनुसूचीमा तोिकए वमो�जमको लागत सामा�ी अनुपातला◌�इ �यान िद◌�इ लागत अनुमात
तयार गनु�पद�छ ।

३८.३ काय�िव�धको दफा ११ मा काय��मको अनुगमन गन� �ज�ा सम�वय �मुखको संयोजक�वमा ४ सद�य �ज�ा �तरीय अनुगमन
सिमित ब�े, दफा १३ मा सो सिमितको �ितवेदनला◌�इ आयोजना भु�ानी �णालीसँग आव� गराउन सिकने उ�ेख भएकोमा
उ� सिमितले अनुगमन गरेको दे�खएन साथै गाउँपा�लकाले उपा�य� तथा वडा अ�य�को अनुगमन �ितवेदनला◌�इ आधार
�ल◌�इ भु�ानी गरेको दे�ख�छ।

३८.४ वढी भु�ानीः काराङ ित�लङ वृ�ारोपण घेराबार लागत अनुमान ��टमेट १७८४२६१ र काय�स�प� �ितवेदनका आधारमा �
१७८४२६१।४९ भु�ानी भएको छ । तर कामदारको �याला भरपाईमा ९ जनाले ६२ िदन र ११ जनाले ८२ िदन काम गरेको
भनी �याला वाप� �=१५९८८५०।०० मा� वुझाएको भरपा◌�इ पेश भएकोले वढी भु�ानी गएको �=१६७१५०।०० असूल
गनु�पन� �======

तसथ� काय��मलाई �भावकारी बनाउन दीगो रोजगारी �सज�ना गन� उ�पादनशील प�रयोजना छनोटमा �यान िदने, अ��तम
भू�ानी गनु�पूव� आयोजनाको लागत �गित र खच�को िबल भरपा◌�इका स�ब�धमा साब�जिनक लेखापरी�ण गराउने काय��मको,

१६७,१५०
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�ज=स=स=, र स�ब��धत �थानीयले अनुगमन गनु�, �म र सामा�ीको लागत अनुपातमा �यान िदने, आयोजना काया��वयन गन�
िनकायले �िमकको सामुिहक दघु�टना वीमा गराउने िवषयह� सुधार गनु�पद�छ ।

३९ पँूजीगत संघ �देश समानीकरण 

�ाि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��स अनुसार िबलमा खुलाउनुपन�
त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा
�ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

४० 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 ।

४१ शौचालय िनमा�ण 

वातावरणीय �भाव ◌ः शौचालय िनमा�ण गदा� सेनेटरी लगायत शौचालयबाट िन�कने फोहोरको �यव�थापन गरी सरसफाइको उिचत �यव�थापन गनु� पद�छ ।
देहाय अनुसार काया�लयले सामुदाियक तथा �यि�ह�लाई शौचालय िनमा�ण ग�रिदएकोमा सब� शौचालयमा सेनेटरीको �यव�था तथा से�टीटैक�को �यव�था
गरेको पाइएन । थोरै जनसं�या रहेको �थान शौचालयको �योगले �यसबाट िन�कने फोहोरा खु�ाभई वातावरण �दषुण ह�ने र िदशाज�य रोग ह�नस�ने सम�या
रह�छ । उ�े�खत िवषयलाई �यानमा निदई संरचना मा� िनमा�ण काय�मा लेखेको खच� िनयम संगत दे�खएन ।
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भौ.न िमित काय��म नाम र�थान खच� रकम

२९।०७८।२।२३ रापा गु�बा शौचालय िनमा�ण वडा नं ४ ४८००००

४३।०७८।२।२३ शे गु�बा मम�त शौचालय वडा नं ३ १९२०००

४७।०७८।२।२३ कु �ाम �यि�गत १५ शौचालय िनमा�ण वडा नं ७ १४४००००

ज�मा २११२०००

४२ काय��म भ�दा फरक काया��वयन 

पा�लकाले योजना काया��वयन सभादारा पास भएका योजना बमो�जम काया��वयन गनु�पद�छ । काय��म सं�या १०१ मा ५ न�बर वडा काया�लयको थप तथा
शौचालय िनमा�णको लािग बजेट छुटयाएकोमा सो काय� जगदे�खनै काय� गराउने गरी � १७९३८००।१६ को लागत अनुमान �वीकृत गरी उपभो�ा सिमित
माफ� त काय� गराएको छ । सािवक भवन मम�त सं�भार काय� रहेकोमा �यस ठाउँमा पुराना �योग ह�ने काठ तथा ढंुगा पुन �योगको लागत िनकालेको छैन । यसले
गदा� पुरानो भवन भ�काई तथा बनाउँदा पुन �योग ह�ने सामा�ीको मू�य बढी भु�ानी ह�ने दे�ख�छ । पुरानो भवनका पुनः �योग ह�ने सामा�ीको गणना नगरी
काया�लयबाट भा .◌ैन. ५०।०७८।३।३१ मा उपभो�ा सिमितलाई � १३४४००० भु�ानी भएको रकममा �य�ता सामा�ीको मू�य एिकन गरी बढी भु�ानी
भएको रकम िफता� गनु�पन� �...

१,३४४,०००

४३ सौय� िमिनि�ड प�रयोजना
श ेफो�स�ुडो गा.पा को वडा नं ४ को नमो पौभा ना�दो सीम र ता�दोक मा १५ �क.वा का २ सौय� उजा� उ�पादन गन� वकैि�पक उजा� �व�न के�� र
�नमा�ण �यवसायी गोरखा कि�मक संग � ५१६०७००६.१५ को लागतमा स�प� गन� गर� संझौता भएको �थयो । �थानीय लागत साझेदार� काय��म
अ�तरगत वकैि�पक उजा� �व�दन के�� र पा�लका �बच २०७६।११।४ मा भएको संझौतामा १० ��तशत लागत साझेदार� पा�लकाल ेगन� उ�लखे छ ।
उ� संझौता अनसुार पा�लकाल ेभौ.नं ५८ �म�त २०७८।२।२४ मा नोभे�बर २१ स�म �याद रहेको व�क जमानत �लई संझौता अनसुारको परैु रकम �
४१६०७००.६२ को भ�ुानी गरेको छ । यस स�ब�धमा �न�न �यहोरा देिखएका छन ।

४३.१ ख�रद संझौता वकै��पक उजा� �वद�न के��बाट भएकोले िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गन� आधार ज�तै रिनङङिवल वा अि�म
पे�क� के ह�ने भ�े �प� नभई पुरै संझौता रकम भु�ानी गन� आधार छैन । 

४३.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२३ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीले पे�क� �लएकोमा वील िवजक पेश गरेको छैन । वील ५,१६०,७००
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िवजकको आभावमा िनमा�ण �यवसायीलाय� भु�ानी ह�ने रकममा समायोजन ह�ने मू�य अिभवृि� कर समेत िनमा�ण �यवसायीले
भु�ानी पाउने ह�दा उ� भु�ानीको वील िवजक पेश गनु�पन� �...........

४४ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६ मा कुनै पिन वीलको भु�ानी पूव� �रतपूव�क भए नभएको जाच गनु�पन� �यव�था छ । भौ.नं ६३ ०७८।३।
२४ बा कोमास �यामिपङ साइड घेरावाल िनमा�णको आहरमा न ६ मा माटो�रा ढुगां जोडेको वाल िनमा�णको कुल काया�प�रमाण ४०.४१ घ.मी नापीबाट
दे�खएकोमा सो आइटममा दोहोरो गणना गरी ८१.८१ घ.मी भु�ानी भएको पाइयो । दोहोरो गणना भई भु�ानी भएको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमित बाट
भएको �मदान घटाई ह�न आउने � २८७४३७.०९ असुल ह�नुपन� �...............

२८७,४३७

४५ नपाउने भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग लाभ�ाहीको खाता खो�ना �भु बैकंमा कम�चारी िफ�डमा खटेको दिैनक �मण भ�ा वील संल� गरी सो बैकंका ३ जना
कम�चारीलाई � ७५००० भु�ानी िदएको पाइयो । ब�कको आ�नो �यवसायीक �े�मा पन� काय�को खच� पा�लकाले �यहोन� िम�ने दे�खएन । ब�िकग �यसायको
काय�मा ब�कका कम�चारीलाई पा�लकाले भु�ानी गरेको रकम असुल गनुपन� � ..............

७५,०००

४६ �ोत सुिन�चत नभएकोः 
बह�वािष�क योजना काया��वयन गदा� भु�ानीको �ोत सुिन�चत भई योजना आयोगको योजना बैकंमा समेत बह�विष�य योजना �पमा अिभलेख भएको ह�नुपद�छ ।
पा�लकाले संचालन गरेका देहाय अनुसार बह�विष�य योजनामा �ोत सुिन��चत भएको पाइएन । ित काय��ममा गतवष� बजेट ि�ज भई यो वष�को बजेटमा गत
वष�को भु�ानी बांक� जनाई नगन� स�पादन गरेको छ । �ोतको सुिन��च नगरी बह�विष�य ठे�का गन� र चालु वष�मा �ा� ह�ने �ोत गत वष�को काममा प�रचालन
काय�ले चालु वष�मा संचालन ग�रने िवकास योजनामा असर परेको छ । �ोत सुिन��च नभई ठे�का ब�दोब�त काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.स योजनाको नाम �ोत प�रचालन खच� रकम

१ गा.पा काया�लय भवन िनमा�ण कणा�ली �देश समपुरक १९५६८८६.९०

२ २ वडा �वा��य भवन िनमा�ण कणा�ली �देश समपुरक २९९४२०

३ ७ वडा �वा�थय भवन िनमा�ण कणा�ली �देश समपुरक १५४६०१८

४७ काठको �योगः 
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पा�लकाको स�पूण� भुभाग शे फो�सु�डो राि��«य िनकु�मा रहेको छ । वन पैदावार �योग गरी उपयोग गरीने काठको �योग गदा� राि��« िनकु�सँग स�ब��धत ऐन
िनयम अनुसार अनुमित �लनु पद�छ । देहायका भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितले िवम फ�लड �याल ढोका लगायतका काठका काम नया नै �योग गन� गरी लागत
अनुमान तयार गरी सोही बमो�जम भु�ानी गरेको छ । उपभो�ाको िवल साथ काठको कटान अनुमित िनकु�बाट �लएको �माण संल� गरेको पाइएन । अनुमित
वेगर वन पैदावारको �योगले राि��«य िनकु� स�ब�धी कानुनको पालना नह�ने वातावरणीय �भावमा असर पन� र उपभो�ाले �लएको भु�ानी समेत सुिन�चत
नह�ने ह�दा यस �कार भु�ानी गन� काय� िनयमसंगत दे�खएन । िनकु� िभ�को वनपैदावरको �योग गदा� अिनवाय� अनुमित �लएको आधारमा माग �य�ता काय�को
भु�ानी गनु� पद�छ । नमुना परी�ण ग�रएको केही उदाहरण देहाय अनुसार छन ।

भौ.न िमित काय��मको नाम काठको कामको भु�ानी

९३।०७८।३।२९ शे फो�सु�डो ३ काया�लय भवन मम�त सुधार ७७१०८६.१४

४८ समािनकरण चालु 

पा�र�िमक करःआयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै �ाकृितक �यि�ले कुनै आय वष�मा रोजगारीबाट �ा� भएका सव ै रकम आयमा समावेश गरी
िनयमानुसार छुटपाउने रकम क�ा गरी कर यो�य आयमा तोिकए बमो�जम पारी�िमक कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयले यो वष� न कम�चारीह�को कूल
वािष�क आयमा िनयमानुसार क�ा गनु�पन� भ�दा �.२१७८९।०० घटी कर क�ी गरेको रकम असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु� पद�छ, �.

�स.नं. नाम र पद कूल आय करयो�य आय पा�र�िमक कर छुट कर

1 आइटी अ�धकृत दीप �साद वोहोरा ६४४९९० ११९९९० १३९९८ ७५४९

७,५४९

४९ मंहगी भ�ाः 
१८।०७७।०६।२० िनजामती ऐन २०४९ अनुसार करारका कम�चारीह�लाई मंहगी भ�ा िदने वा निदने कुनै �यव�था नभएकोले यस काया�लयमा काय�रत
कास दगुा� �साद अ�धकारी २०७७ साउन मिहना दे�ख २०७८ आषाढ मसा�त स�म �ित मिहना � २०००।०० का दरले ज�मा � २४०००।०० िदएको
ह�नाले िनजबाट असूल गनु�पन� �==

२४,०००

५० छोरी सुर�ा काय��मः 
१।२०७८।०३।२२कणा�ली �देश सरकारले जारी गरेको वैँक खता छोरीको सुर�ा जीवन भरीको काय��म संचालन कय�िव�ध २०७६ को दफा ३ मा २०७६
साल साउन १ वा सो भ�दा पछी ज�मेका छोरीह� काय��ममा आव� ह�ने र दफा ५ मा तोिकएको काय�िव�ध पुरा गरी �देश सरकारले छोरी २० वष�को नह�दा

४,८००



https://nams.oag.gov.np29 of 35

स�म ज�मेको पिहलो मिहनामा �१००० र �यस प�चालत मा�सक � ५०० का दरले छोरीको नाममा खो�लएको वैँक खातामा रकम ज�मा ग�रिदने �यव�था छ
। यस गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको �माण अनुसार लाभ�ाहीको नाम र ज�म िमित �रनजेन फुटी गु�ङ को ज�म िमित २०७७।०९।१२ र �भु व�ै
�लिमटेडको वैँक खाता अनुसार नाम िम�टेन फुटी गु��को नाममा � ४८०० ज�मा भएकोले लाभ�ाहीको नाम एिकन गरी �माण पेश गन� अ�यथा असूल गन�
�

५१ �मण खच� : 
कणा�ली �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 ।
· ि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 ।
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 ।

५२ डोजर, लोडर, ए�साभेटर मम�त : 

पा�लकामा रहेको डोजर, लोडर र ए�साभेटरको मम�त तथा ई�धनमा यो साल काया�लयले �.६ लाख खच� गरेकोमा उ� डोजर, लोडर र ए�साभेटर भाडामा
लगाएबापत काया�लयले �=५ लाख  मा� आ�दानी गरेको छ भने पा�लका�ारा संचा�लत योजनामा समेत यसको �योग भएको पाईएन । काया�लयले उपल�ध
मेिशनरीको अ�धकतम �योग गन� एवम् सरकारी रकम लगानीको उिचत �ितफल �ा� ह�ने ग�र �योग गन� ज�री छ ।

�स.नं मेिशनरी सं�या मम�त तथा ई�धन रकम आ�दानी रकम

१ डोजर १ ६०००००।०० ५०००००।००

ज�मा १ ६०००००।०० ५०००००।००

५३ सामा�जक सुर�ातफ�  ६७,२००
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सामा�जक सुर�ातफ�  बढी भु�ानी – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित
िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�,
भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत
सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।पा�लकले
�भु वैँक �लिमटेड माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गरेकोमा वङै �टेटमे�ट िभडान गदा� गदा� िन�नानुसार बढी खच� भु�ानी गरेको रकम असूल ह�नुपन� �...

नाम वैँक खात पाउनु पन� पाएको रकम वढी रकम

िछ�रङ डो�मा गु�ङ १६५०१३५०१५३०००११ ४८०० ४८००० ४३२००

सोनम टोफयाल गू�ङ १६५०१५०४७०१०००१९ १९२०० ३८४०० १९२००

प�साङ िछ�रङ लामा १६५०१६७१४४२०००११ ४८०० ९६०० ४८००

ज�मा ६७२००

५४ वढी िनकासाः 
१।२०७८।०२।३० यस गाउँपा�लकाले ितन चौमा�सकको भ�ा िवतरण गदा� एकैपटक वकैला◌�इ � २०७८४०००।०० �भु वैँक �लिमटेड डो�पाला◌�इ
लाभ�ाहीको खातामा टा�सफर गन�गरी रकम ट� ा�सफर गरेको दे�ख�छ ।व�कले ज�मा �=१५६९४१७६।०० मा� लाभ�ाहीको खातामा वैँकको �टेटमे�ट
अनुसार दे�ख�छ ।यसरी व�ैमा �=५०८९८२४।०० वढी िनकासा गएकोमा उ� रकम बैकबाट िफता� गरी लेखापरी�णको �ममा नेपाल ब�क �लिमटेडको
भौ=नं २३८८४३५ माफ� त िमित २०७८।०६।०४ मा व�ैजु शीष�क १५१११ मा दा�खला भएको छ । ��येक आ�थ�क वष�को अ�तमा सामा�जक शुर�ा िवतरण
गरी वकैमा वाँक� दे�खएको रकम आषाढ मसा�त िभ� नै सं��त कोषमा दा�खला ह�नु पद�छ । 

५५ ि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�, दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को
िनयम (८) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत
एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को
सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको
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अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र
काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ ।पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरी २ वटा बैठक गरी गाउँ
पा�लका �वेशको अिभलेख रा�ने, खोप काय��मको सम�वय बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम,

कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ। 

५६ िवपद ्�यव�थापन कोष –

�वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा �वप� �यव�थापनको ला�ग
��येक �थानीय तहमा �वप� �यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी
�यव�था स�बि�धत �थानीय तहले बनाएको �नयममा तो�कएबमोिजम हनुे �यव�था छ । पा�लकाले गत
वष�को मौ�दात वाहेक �.१० लाख आ�दानी भई �.६९४५८९।०० खच� गर� बाँक� �.३०५४११।००
देिख�छ । गाउँ पा�लकाले �वपद �यव�थापन कोष संचालन काय��व�ध तयार नै नगर� काय�पा�लकाको
�नयण�बाट खच� हनुे गरेकोले काय��व�ध बना◌�इ कोष संचालन गनु�पद�छ ।
: 
वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना
ह�नुपद�छ ।

५७ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट कायम बे�जु : 

िभजेर सा�दाङ गु�बा िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा न.5 लाई भु�ानी गदा� अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी गरेको रकम �
२६,७१३

५८ संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म पुजीगत / चालु 

भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े
�.५७३९१=०० अि�म कर क�ी गरेको छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

५७,३९१
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गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम कर रकम

2078/02/23 तरकारी पकेट उपभो�ा सिमित बैकठ भ�ा बापतको 18994.00

2078/02/24 बैकठ भ�ा २०८९७

2078/03/29 टासी ना�दो चौरीपालन समुह अ�ीक कर 10000.00

2078/03/29 �लाम दे�ख �र�म घोरेटो बाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमित अ�ीम कर ७५००

५७३९१

५९ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 52(4) 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�� ५१६००००।०० दे�खएकोले दफा ४४=२ मा समावेश भ◌�इ सकेको छ भने �याद भएको वाँक� बे�जु �=९०५००००=००
िनयममा �यव�था भए बमो�जम समयमै फछ�यौट गनु�पद�छ ।
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पे�क� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम वापत �याद नाघेको � �याद ननाघेको �

२०७८।०२।२४ गोखा� क�मीक जे.भी. सोलार िमिन�ेड िनमा�ण ५१६००००. ०

२०७८।०३।२३ बु� िहमाली क��ट��सन �ा.�ल. �वा��य चौक� भवन िनमा�ण ० २९०००००.

२०७८।०३।२९ थोदङु बु� िहमाली क��ट��सन जे.भी. मोटरबाटो िनमा�ण ० २४०००००.

२०७८।०३।२९ बु� िहमाली क��ट��सन �ा.�ल. मोटरबाटो िनमा�ण ० ९५००००.

२०७८।०३।२९ बु� िहमाली क��ट��सन �ा.�ल. मोटरबाटो िनमा�ण ० १००००००.

२०७८।०३।२९ �याराभान वु� िहमाली जे भी �शासक�य भवन ० १८०००००.

ज�मा ५१६००००।०० ९०५०००००.

६० २०७९-२-५ अनुगमन तथा स�परी�ण– 

�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)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

२०८४१ ०।०० २०८४१

६१

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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� स आ�थ�क वष� दफा वे�जुको िववरण रकम

१ २०७६/७७ ५४.१ फो�सु�डो ताल म� िनमा�ण उ स पे�क� ११०००००

२ २०७६/०७७ २९.१ िहउिचतुवा संर�ण काय��मको भु�ािन भएको मा िवल भरपाइ पेश नभएको ५०००००

३ २०७५/०७६ ४७ फो�सु�डो िनमा�ण सेवा पे�क� ८८०३५९

४ २०७६/७७ ४२ �ज��स दा�खला नदे�खएको १००७००

५ २०७६/७७ २६.१ १४ जनाको ह�ता�र नग�र रकम बुझेको भरपाइ पेश गरेको २०२३९८।

६ २०७६/७७ २६.३ �याकेट ख�रद ग�र �ह�रलाइ बुझाएको मा उ� �याककेट �ज��स दा�खला नगरेको १३२९७५

७ २०७६/७७ ५४.१ �वा��य भवन िनमा�ण तेन दोज� िनमा�ण सेवा पे�क� १२३१९१०

८ २०७५/७६ ४९ धम�िनमा�ण सेवा �वा��य भवन िनमा�ण पे�क� ९५३०६६।

९ २०७६/७७ ५४.१ िनमा लामा िनमा�ण सेवा पे�क� ६७५८४५

१० २०७६/७७ ५४.१ रामोछे देखी सेला स�म घो वा िनमा�ण उ स पे�क� ७५००००

११ २०७५/७६ ४८ �याराभान क�ट��सन�वा��य भवन िनमा�ण पे�क� ९९२०२१

१२ २०७६/७७ ५४.१ शेलरी डु�ड� ा िनमा�ण सेवा पे�क� २०२४५००

ज�मा ९५४३७७४-००

६२ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
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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)

२०८४१ ९५४४ १२२३२ ०० २३५२९

लेखापरी�णमा संल� पदा�धकारीह�
िदनेश चौधरी कमलराज अया�ल कृ�ण �साद भ�राई
लेखाप�र�ण अ�धकारी लेखापरी�ण अ�धकारी िनद�शक


