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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हचने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गचणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानचनबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्र्त्र् 
समेिको र्वर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हचने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमचख उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शचर्द्िा, प्रर्तलि कानचनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजचामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनचा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररर्ालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सचधारका लातग सचझाव प्रदान गरी सचशासन प्रवर्द्ानमा टेवा प चर् र्ाउनच 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छचट िदएको, बक्र्ौिा 
असचलीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनचशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्ा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनचमोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खर्ा गरेको, खररद कानचन र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खर्ा गरेको, बर्ि अनचदान 
र्फिाा नगरेको, अनचत्पादक िथा र्विरणमचखी खर्ाको बाहचल्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टचके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनचमान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजचटेको, िदगो र्वकासका लक्ष्र् अनचरूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजचामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजचामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनचभवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमार्ारी तनर्चर्क्त िथा बढचवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सचधार हचन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दचरुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनचका साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजच फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजचामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सचधार गरी गि र्वगिका बेरुजच उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनचशासन हचने 
व्र्वस्था तमलाउनचपदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजचद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमचख सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सचधार हचने अपेक्षा गरेको छच । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पचर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमार्ारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमार्ारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछच ।  
  

  

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

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सचदूरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

र्.नं. ३२१ तमतिाः २०७९।३।१२ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

नौगाड गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दार् चाला ।  
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रर्तलि कानचनबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्र्रण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रू. ७२ लाख ७८ हजार बेरुजच देर्खएको छ । सोमध्रे् तमति २०७८।८।६ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु. १ लाख ७७ 

हजार फस्र्ौट भई असचल गनचापने रु. ११ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनचापने रु. ५६ लाख ४१ हजार, तनर्तमि गनचापने रु. १४ लाख 
४९ हजार बाँकी बरेुजच रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु. ५ करोड १४ लाख ४३ हजार बेरुजच बाँकी रहेकोमा र्स वषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजच समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजच रु. २ करोड ४५ लाख ६३ 
हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बरेुजच वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असचली लक्ष्र् अनचसार नभएको, कमार्ारीको दरबन्दी 
अनचसार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनचदानको पर्ााि अनचगमन नभएको, र्विरणमचखी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, करार कमार्ारी, तनकासा र्फिाा, र्जन्सी 
लगि, राजश् व लेखा अद्यावतधक नगरेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ । कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

3. आम्दानी िथा खर्ाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हचन े
कच नै जानकारी खचलाएको छैन ्।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहसगँ हामी स्विन्र छौँ । त्र्सैगरी स्वीकृि आर्ार संर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि 
गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्चक्त छन ्भने्न कच रामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रर्तलि कानचन 
बमोर्जम सही र र्थाथा हचने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिू रूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नौगाड गाउँ 
कार्ापातलका, नौगाड गाउँपातलका अध्र्क्ष र प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनचगमनका लातग र्जम्मेवार रहेका 
छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्र्ि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनचा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्र्ि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हचन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानचन बमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भने हचँदैन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हचन ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

नौगाड गाउँपातलका, दार् चाला  
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुजच प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुजच 
बेरुजच 

असचल 
गनचापने 

तनर्तमि गनचापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३९ ९ ७२७८ ० १ १७७ ३९ ८ ७१०१ ११ १४४९ ५६४१ ० ० ७०९० ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

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

बेरुजच 
र्ो वषाको बेरुजच कच ल बेरुजच बाँकी 

५१४४३ ० ३३९८१ १७४६२ ० ७१०१ २४५६३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नौगाड गाउँपा�लका, दाचु�ला , नौगद गाउँपा�लका , दाचु�ला

काया�लय �मुख मान �संह ठगु�ा २०७६-४-१

काया�लय �मुख ि�तम �संह ठगु�ा २०७७-१-२९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख मदन �संह ठगु�ा २०७६-४-१

लेखा �मुख दल बहादरु बोहरा २०७६-१०-१५

बे�जु रकम ७,१०१,२७१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २५,९४,१९६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,३३,०६,४७७ चालु खच� २७,६८,०८,०९९

�देश सरकारबाट अनुदान २,९२,८३,००० पँूजीगत खच� १६,९२,०१,१९५

राज�व बाँडफाँट ५,७०,४५,१२५ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,४१,०६,०६३.५

आ�त�रक आय ४७,४०,७५४

अ�य आय ६,२३,१६,८९३

कुल आय ५१,६६,९२,२४९ कुल खच� ५१,०१,१५,३५७.५

बाँक� मौ�दात ९१,७१,०८७
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ परीचय 

�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 दहु� ँ गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस दहु� ँ
गाँउपा�लका अ�तग�त 5 वडा, 27 सभा सद�य, 65.35वग� िकलोिमटर �े�फल तथा 13 हजार 233 जनसं�या रहेको छ ।

लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न,

�यवसाियक लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी
�यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती 2078/06/१८   मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका
�यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

िव�ीय िववरण िव� लेषण
एक�कृत िव��य िववरण – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�र दािय�व ऐन,२०७६ को दफा ४ मा �थानीय तहले आ�नो काय��े� िभ�का काया�लाइ नेपा सरकार र
�देश सरकारबाट �ा� भएको अनुदान,राज�व बाँडफाँड अ�तग�त �ा� रकम,आ�त�रक आय, ऋण तथा अनुदान र ��यको िववरण दे�खने गरी एिककृत िव��य िववरण
तयार गरी स�ब�धीत �देश लेखा िनय��क काया�लय र कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय पठाउनु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले एक�कृत िव��य िववरण तयार गरी
पठाएको द�खएन /िव��य िववरण तयार गरी समयमा स�ब��धत िनकायमा नपठाउदा स�पूण� आ�थ�क कारोवार दे�खने यथाथ� िववरण दे�खदनै । तोिकएको समयमा
एक�कृत िव��य िववरण तयार गरी स�ब��धत िनकायमा समयमा पठाउनुपद�छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण NEPSAS based

ढाँचामा तयार गरेको दे�खएन । तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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३ 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 िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी
यिकन गनुपन� �.

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

1. �थानीय स��त कोष खाता 1590788.00 15768115.18 14177327.18

2. धरौटी खाता 6970523.00 6990018.00 19495.00

ज�मा 8561311.00 22758133.18 14196822.18

४ िनकासा िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम (30) मा आ�थ�क वष� समा� ह�नुभ�दा ७ िदन अगािड भु�ानी िदनुपन� रकम भु�ानी िदई
िनमासा र खच�को लेखा अ�ाव�धकगरी भु�ानी िनकासा ब�द गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ�थ�क वष� समा� ह�नु अगाव ैतोिकएको समयमा िनकासा खच�को
लेखा अ�ाव�धक गरी भु�ानी िनकासा ब�दगरी बाँक� मौ�दात वषा��तमा िफता� गनु� पन�मा नगरी बाँक� रहेको रकम �.93,69,469/50 पिछ�ो आ�थ�क वष�मा िफता� गरेको
दे�खयो । तोिकएको समयमा खाता ब�द नगदा� लेखा अ�ाव�धक नह�ने दे�ख�छ । तोिकएको समयमा खाता ब�द गरी मौ�दात वषा��तमा िफता� गरी लेखा अ�ाव�धक गनु�
पद�छ ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
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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 अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म 10 ऐन, 3 िनयमावली, 25 काय�िव�ध समेत 38 कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएको छ ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�.1,56,77,360/60 खच� लेखेको पाईयो ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
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• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�
�यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ �ज��स लगत 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 95 मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा अ�य कुनै �कारबाट �ा�
�ज��स मालसामानको आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले वडा काया�लयह�लाई पे�क� िदई ख�रद ग�रएका �ज�सी
मालसामानको वडा काया�लयमा छु�ै �ज�सी खाता रा�ने गरेको र पा�लकाले मुल खातामा आ�दानी बाँ�ने नगरेको कारणले �ज�सी लगत अ�ाव�धक भएको दे�खएन ।
पा�लकाले आ�नो र अ�तरगत वडा तथा शाखाह�मा रहेका �ज�सी मालसामानह� गाँउपा�लकाको मूल अिभलेखमा आ�दानी बाँधी �ज��स लगत अ�ाव�धक ह�नु पद�छ ।

७ �मुख �शासिकय अ�धकृत

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा गाउँपा�लकाको �शासक�य �मुखको �पमा काम गन� एक �मुख �शासक�य
अ�धकृत रहने �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७7/०७8 मा �मुख �शासक�य अ�धकृत पुरै आ�थ�क वष� भ�र �मुख �शासक�य अ�धकृत
�र� रही िनिम�बाट �शासक�य �मुखको काम भई रहेकोले �शासिनक काय� िनिम� �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट िनयिमत
स�ालन ह�न सकेको दे�खदनै । �शासिनक काय� लाई �यव�थीत गन� �मुख �शासिकय अ�धकृत िनयिमत �पमा काया�लयमा रही
�शासिनक काम स�ालन गन� �यव�था गरी िनिम�बाट �शासिनक काय� स�ालन गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
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७.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ५९मा राज�वको आ�दानी गदा� आ�दानी दा�खला गरी
ग�वारा भौचर तयार गरी दोहरो लेखा �णालीको �स�ा�त अनुसार राज�व लेखा अ�ाव�धक ह�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
आ�त�रक राज�व वापत एक�कृत िव��य िववरणमा � 47,40,754/- आ�दानी देखाएको रकमको गो�वारा भौचर लगायत म.ले.प
फारामह� दिैनक आ�दानी �रपोट,दिैनक दा�खला,मा�केवारी एवं �ोतगत राज�व आ�दानी दे�खने गरी अिभलेख राखेको दे�खएन ।
राज�व आ�दानीमा �योग ह�ने फारमह� �योग नगरी एकमु� राज�व आ�दानी देखाउदा िव�य िववरणमा देखाएको आ�दानीको यथाथ�ता
एक�न गन� सिकदनै । राज�व आ�दानी �योग ह�ने स�पूण� म.ले.प. फारमह� �योग गरी राज�व आ�दानीको अिभलेख अ�ाव�धक
ह�नुपद�छ ।

८ बजेट तथा काय��म 

लेखापरी�ण �ितवेदन उपर छलफलः लेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा २० मा 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� र 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 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�थाक�य �यवहारलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

९ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक 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� फछय�ट
वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� 1 र यो बष� थप भएको 12 गरी कूल 13 िववाद दता� भएकोमा 9 वटा मा� फछय�ट भई 4 बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१० योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��म 

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

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना 42 25 लाख 3 हजार

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 23 44 लाख 23 हजार

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 9 50 लाख 87 हजार

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना 10 2 करोड 28 लाख 79 हजार

५ ५० लाख भ�दा माथीका 3 3 करोड 4 लाख

ज�मा 166 6 करोड 52 लाख 92 हजार

११ खच� �यव�थापन 

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

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1. पँू�जगत खच� 169201 15115 54291 99795 59226

कूल खच�: 169201 15115 54291 99795 59226

खच� �ितशत 100 8.94 32.09 58.98 35.00
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१२ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 63525360.00 60335619.00 13.53

पूवा�धार िवकास 79121756.00 72777871.00 16.32

सामा�जक िवकास 224778250.00 214236747.00 48.03

वातावरण तथा िवकास 14972750.00 9250188.00 2.07

सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासन 32428120.00 30858632.00 6.92

अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक 62404129.00 58550238.00 13.13

ज�मा 397858312.00 343143848.00

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कूल खच� म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा 48.03   �ितशत र सबै भ�दा घटी वातावरण तथा िवकासमा
2.07 �ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही आधारमा बजेट
सांकेितकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काय�न�यन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१३ ल�य �गित 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,२०६४को िनयम २४ मा चौमा�सक �गती िववरण पेश गन� �यव�था छ । काया�लयले यस आ�थ�क वष�मा २८६ काय��म संचालनगरी
�.३८,७४,५९,०००।– खच� गरेकोमो उपयु�� िनयम बमो�जम अनुसूची–२ बमो�जमको ढाँचामा �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम
�गती िववरण तयार गनु� पद�छ ।

१४ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 
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�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 73 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म 45 जना पदपूत� भएको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुन �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत
28 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 ।

१५ कम�चारी करार 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले
सहायक क��यटुर अपरेटर 6 जना र उजुरी सहायक १ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.13,44,000/- खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा
८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा
�लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको उपरो� पदमा 7 जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.13,44,000/- भु�ानी गरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

१,३४४,०००

१६ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको 6 दरब�दी भएकोमा 5 पदपूित� भई 1 �र� भएको दे�खयो ।

१७ 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 7 वटा ऐन, 2 वटा िनयमावली र 17 बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी
काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :
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िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास -

प��करणतफ�

ज�मदता� 638

मृ�यदुता� 28

बसाईसराई दता� 60

िववाह दता� 79

स�ब�धिव�छेद दता� -

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण 37

कालोप�े सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक मम�त

�ाभेल सडक िनमा�ण

�ाभेल सडक मम�त

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

१८ 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 २०७6÷७7 को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश
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योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाखभ�दा बढीको ज�मा

82 28 20 14 24 168

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.15,000/-  दे�ख 1,50,00,000/- लाख स�मका ज�मा 175 वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा�
68  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 ।

१९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

कानून र स�ालन ��थित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा
सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म 10 वटा ऐन,3 वटा िनयमावली, 25 काय�िव�ध लगायत 38 वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएकोछ ।

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 बाक� 1 र यो बष� थप भएको 12 गरी कुल 13 िववाद दता� भएकोमा 9 वटा मा� फ��यौट भई 4 बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२१ पदा�धकारी सुिवधा 
पदा�धकारी सुिवधा – सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र
सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भई अनुसूची–१ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित मा�सक सुिवधा बापत
पाउने �यव�था गरेकोमा स�मानीत सव��च अदातलको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज ग�रएको छ । जसअनुसार सुदरुप��चम
�देश सरकारले �भम संशोधन गरी िमित २०७७/३/८ मा पा�रत गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १(क),१(ख),१(ग) मा उ�ेख भएको
सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । पा�लकाले पदा�धकारीको मा�सक सुिवधामा �.62,91,500/- खच� लेखेको दे�ख�छ ।
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२२ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� तथा िविवधतफ�  मा� �.9,06,167/- खच� गरेको छ ।

२३ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.8,59,662/- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२४ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले शैि�क सेवा अ�तग�त 3 व�ालयलाई अं�ेजी , व�ान िश�ण �सकाइ अनुदान वापत �.10,80,000/-, शैि�क गुण�तर सु�िढकरण काय�स�पादनमा आधा�रत
अनुदान वापत 3 िव�ालयलाई �. �.19,50,000/- , रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त 2 व�ालयलाई �.19,50,000/-कोिभड 19 को उ�प� प�र��थतमा
�सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म अनुदान वापत 37 िव�ालयलाई �.4,44,000/- र 0-12 क�ा �वा��य मापद�ड �ित िव�ा�थ� अनुदान वापत 42

िव�ालयलाई �.12,33,000/- समेत ज�मा �.65,77,000/- खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने
गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. 6,95,01,406/- भु�ानी
गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको
िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई
�ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२६ 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
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बािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.16,92,01,000/- 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 नगरपा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२७ डीपीआर खच� 
सबै तहको सरकारी िनकायको लािग अथ� म��ालयबाट जारी साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक संय��बाट स�पादन
ह�न स�ने स�भा�यता अ�ययन ज�ता काय�मा परामश� सेवा ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको
काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

डाँडा होपरी सतोला �ािमण सडक िव�तृत आयोजना
�ितवेदन तयारी काय�

सरक�पे�ट क�स��टङ
सिभ�सेज �ा.�ल.

1628895.00 1628895.00 93,18,26,683/-

धुलीगाडा डाँडा रोड योजना िव�तृत आयोजना �ितवेदन
तयारी काय�

एसिट�भ क�स��टङ �ुप �ा.ली. 1103445.00 1103445.00 61,35,27,166/-

10 शैया अ�पताल नौगाड जािमर िव�तृत आयोजना
�ितवेदन तयारी काय�

साइिनङ ए��सस क�स�टे�ट
�ा.�ल.

1918853.00 1918853.00 18,20,76,734/-

�शासिकय भवन नौगाड गा.पा. िव�तृत आयोजना �ितवेदन
तयारी काय�

एसिट�भ क�स��टङ �ुप �ा.ली. 1963375.00 1800000.00 98368976/-

ज�मा: 6614568.00 6451193.00

बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

२८ िनमा�ण काय�को गुण�तर 
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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 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 परी�ण ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम
भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतः िनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर
प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

२९ औष�ध ख�रद
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पैयाँस�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 छ । तर �थानीय तहह�ले उ� ���या वेगर �.30,57,288/- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह�
�न�नानसुार छनः

२९.१ 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 ।

२९.२ 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 ।

२९.३ 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 ।

२९.४ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा
खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह�
�ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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२९.५ 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 ।

३० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िविभ� िनमा�ण काय�
लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 1036 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.2,88,73,439/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 52 िदनदे�ख 100 िदनस�म
रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३१ सामा�जक सुर�ातफ�  
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 । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत के���कृत सूचना �णालीमा अ�ाव�धक
गरेको तथा लाभ �ािहलाई ब�क खाता माफ� ता सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको दे�खएन । लाभ�ािहको लगत के���कृत सुचना �णालीमा अ�ाव�धकगरी ब�क खाता
माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पछ�  ।

३२ कोिभड–१९ तफ�  
आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� 1038243.00 राहत िवतरण 863959.00

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट 7370000.00 �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन 3518439.00

संघीय कोिभड कोषवाट 1000000.00 औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद 537000.00

�देश कोिभड कोषवाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण 24000.00

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच� -

जो�खम भ�ा 168000.00

�शासिनक खच�

अ�य खच� 3089002.00

वाँक� 1207843.00

ज�मा 9408243.00 9408243.00

३३ . 
सािवक गाउँिवकास सिमितमा रहेको आ�दानी �स�टी गाउँ िवकास सिमित र इयरकोट गाउँिवकास सिमितको मौ�दात बाँक� रकम � १७६६२७ �लोबल आइ एम ई
ब�कमा रहेको िविवध कोष खातामा रकको रकम �थािनय संिचत कोष खातामा आ�दानी बाँधी खाता अ�ाव�धक ह�नुपन� �
काया�लयको �िति�या उपर कारबाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु रकम � १७६६२७। िमित २०७८।१०।२३ मा फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा�
अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो 

३४ �देश सरकार ह�ता�त�रत काय��म ६९,१८०
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मोवाइल खरीद – गाउँपा�लकाको पदा�धकारी तथा कम�चारीको लािग पशुपती मोवायल से�टरबाट २ थान मोबाइल खरीद गरेको �६९१८० खच� लेखेकोमा िनजी
काय�मा �योग ह�न समान खरीद गन� िम�ने आधार �माण पेश ह�नुपन� �

३५ संघ शसत� पँूजीगत 

िवल भरपाइ नभएको – साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ एव स�झौताको शत� वमो�जम नाप जाँच भएको आधारमा िवल भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । �वा��य
चौक� भवन िनमा�णका िनमा�ण �यव�यी मा�लकाजू�न क��ट��सन ले � ५१५१६९०।३४ मा २०७७।१२।२६ स�प� गरेको िनमा�ण काय�को �ोिभजनल सममा रहेको �
५०००० को िवल भपा�इ � ३९२००।९० दे�खएकोमा � १०७७९।१० बढी दे�खयो। िवल भरपाइ भ�दा बढी भु�ानी ह�दा यथा�थ� िवल भ�दा बढी भु�ानी भएको दे�खयो
। �ोिभजनल सममा रहेको िवमा �कमको यथाथ� िवलका आधारमा भु�ानी ह�नुपन� ह�दा बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �

१०,७७९

३६ िवमा नगरेको 
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा दश लाख �पैया भ�दा बढीकोिनमा�ण काय�गराउदा तोिकए वमो�जम िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । िन�न
िनमा�ण �यवसाियले गरेका िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� प�रमाण सूचीको आइटममा िवमाको �यव�था नगरेको र िनमा�ण �यवसाियले िवमा गराएको दे�खएन ।

य◌ोजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम काय�स�प� रकम

गौरी शंकर मा.िव. भवन िनमा�ण लटवाव िनमा�ण सेवा ३७८५९६०।३४

सुकेखोला पनढु�ा कृिष सडक मा�लकाजु�न िशखर िनमा�ण सेवा ९४६०५९९।६६

मानाकोट सामुदाियक �वा��य भवन िनमा�ण िनसा िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� ३८३७८७७।०२

सुकखोला पनढु�ा कृषी सडक ���टर िनमा�ण सेवा ७८३६३५९।८६

िनमा�ण काय�को िवमा नगराउदा िनमा�ण संरचनामा ह�ने स�वािभत �ेितको जो�खम वहन नह�ने दे�ख�छ । िनयममा �यव�था भए अनुसार तोिकएको �समा भ�दा बढीको
िनमा�ण काय� गराउदा लागत अनुमा तयार गदा� प�रमाण सूचीको आइटममा िवमाको �यव�था गरी स�झौता गदा� िनमा�ण काय� शु� दे�ख �ुती स�चउने अव�ध स�मको िवमा
गराउनुपद�छ ।

३७ िनमा�ण काय�को चेनेज 

साव�जिनक िनमा�ण काय� गराउदा चेनेज अिभलेख द�ु�त ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गरेका सडक योजनाह� �मागत ह�ने र सो योजनाह� कुन �थानबाट
शु� गरेर कुन�थान स�म स�प� ह�ने हो सडको ल�बाइ एक�न गरी ��यक वष� भएको कामको �प�ट चेनेज उ�ेख ह�नुपद�छ । काया�लयबाट भएका सडक िनम�णको काय�
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�मागत भइरहेकोमा कुन वष� कित िकलोिमटर काय� भएको र हालस�म कित िकलो िमटर स�प� भएको �प� दे�खने ग�र उ�ेख नभएको ह�दा �प� उ�ेख ह�नुपद�छ ।
काया�लयले िनमा�ण काय�को रिनङ िवल र नापी िकताव तयार गदा� अिघ�ो िवलमा भएको काय� �प� उ�ेख गरी एक�कृत नापी र रिनङ िवल तोिकएको म.ले.प.फारम
बमो�जम रा�खनुपद�छ । यस स�ब�धी केिह उदाहरण िन�नानुसार छनः

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम खच� रकम

सुकेखोला पनढु�ा कृिष सडक �ी �टार िनमा�ण सेवा 7836359.86

सुकेखोला पनढु�ा कृिष सडक मा�लकाजु�न िशखर िनमा�ण सेवा 9460599.66

होपरी िशतोलाखान सडक सोनी िनमा�ण सेवा 3768713.03

३८ आ�थ�क सहयोग 

�थानीय सरकार स�ाल ऐन, 2074 मा �थानीय तहका �मुख तथा पदा�धकारीले आ�थ�क सहायत िवतरणगन� पाउने उ�ेख छैन । गाँउपा�लकाको वडा न�बर १
सिमितको िनण�यकको आधारमा अ�खल नेपाल राि�� य �वत�� िव�ाथ� यिुनयनलाई आ�थ�क सहयोग �.15,000/- भु�ानी िदएको दे�खयो । गाँउपा�लकाको िवकास
िनमा�णको लािग िनकासा भएको रकमबाट ऐनमा �यव�था नभएको सहायता रकम भु�ािन िदनु िनयम स�मत दे�खएन �.

१५,०००

३९ अ�य �योजनमा खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा..... मा काया�लयमा �ा� ह�न आएको रकम तोिकएको काममामा� खच� गन� पाइने तथा तोिकएको बाहेक
अ�य काममा खच� गरेको दे�खएमा �ज�मेवार �यि�बाट य�तो खच� रकम असुल उपर गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले ��ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको
होपरीगाड �हरी चौक�को मा�सक �.7500/- ले वष� भ�रको �.90000/- घर भाडा भु�ानी िदएको दे�खयो । काया�लयको िविनयो�जत बजेट अ�य काया�लयको �योजनमा
खच� गन� काय� िनयिमत नदे�खएको �.

९०,०००

४० मू�य अिभवृि� कर 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ (ए�काइस� संसोधन) को िनयम ६ ग मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक �वािम�व भएको संघ सं�थाले
ठे�का स�झौता वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको
पचास �ितशतले ह�ने आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु� पन� �यव�था गरेको छ । यस
काया�लयले यो वष� िन�न िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�लाई स�झौता रकमको भु�ानी िददा पचास �ितशतले ह�ने रकम क�ा नगरी पूरै रकम भु�ानी िदएको
दे�खएकोले िनयममा �यव�था भए बमो�जम उ� रकम राज�व िशष�कमा ज�मा भएको वा कर रकम समायोजन भएको �माण पेश गनु� पद�छ �.

२२४,२७२.५४
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िनमा�ण �यवसायी/ आपूित�कता�को नाम िवजक नं./ िमित िवल रकम मू�य अिभवृि�कर रकम 50 �ितशतले मू.अ. कर

ल�क� क�सट��सन, डडेलधुरा 1-076/10/7 496157.82 56269.50 28134.75

कला गंगा क�सट��सन 2-076/10/7 477953.60 54175.58 27087.79

सरकम�पे�ट क�स��टङ सिभ�स �ा.ली. 192-076/7/28 1546970.00 177970.00 88985.00

साइिनङ ए��सस क�स��टङ सिभ�स �ा.ली. 412-076/10/6 1195000.00 160130.00 80065.00

ज�मा 224272.54

४१ िवतरण भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीयय उ�रदािय�व िनयमावली,2077 को िनयम ४1(छ) मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले सरकारी खच� गदा� उपल�ध �ोत, साधन तथा
स�प��को समुिचत उपयोग भएको छ र हािन नो�सानी नह�नेग�र संभार तथा संर�णको उिचत �यव�था गरेको छ भ�े कुरामा िव�व�त ह�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले
देहायअनुसारका सामा�ी ख�रदगरी भु�ानी खच� लेखेकोमा िवतरण भरपाई पेश भएन । ख�रद ग�रसकेका सामानह�को िवतरण भरपाई पेश गनु�पद�छ �.

गो.भौ.नं./िमित िववरण रकम वडा नं.

361-077/11/2 िवउ िवजन 99915.00 वडा नं. 5

72-077/7/5 िवउ िवजन 99345.00

225-077/9/27 एच.िड.पी.पाइप 150 मी. 42375.00

644-078/3/20 एच.िड.पी.पाइप 17400 मी. 981405.00

ज�मा 1223040.00

१,२२३,०४०

४२ इ�धन खच�को मापद�ड 
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साव�जिनक खच�मा िम�� ययीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी नीितगत माग� दश�न 2075 मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन मापद�ड
बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था
गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� �.2,10,940/82 इ�धन खच� गरेको छ । इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन
अनासर वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�नेगरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िम��ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लग बुक राखेरमा� खच� ले� ने
तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

४३ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

यस पालिकाले देहाय अनुसारको सं�यामा स�झौता भएका लाभ�ाहीह�लाई स�झौता रकम �.५०,०००।— म�ये पिहलो िक�ता वापत ५० �ितशतले ह�ने रकम
�.२५,०००।— दरले अनुदान उपल�ध गराएको दे�खयो । पिहलो िक�ताको रकमबाट काय��मको उ�े�य बमो�जम अनुदान रकम तोिकएकै उ�े�यमा �योग भए
नभएको स�ब�धमा काय�िव�धले तोकेबमो�जम स�ब��धत �थािनय तहको �सफा�रस तथा �ािव�धकको काय�स�प� �ितवेदन �ा� भई दो�ो िक�ता समेत भु�ानी
नभएस�म पिहलो िक�ताको रकम तोिकएको �योजनमा खच� भए नभएको आ�व�त ह�ने आधार �माण नदे�खएकोले िन�नानुसार काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

� सं वडा नं स�झौता भएका लाभ�ाही सं �थम िक�ता वापत पाएको रकम (�=५०हजारको दरले)

1. 1 40 1000000.00

2. 2 32 800000.00

3. 3 12 300000.00

4. 4 9 225000.00

5. 5 22 550000.00

6. 6 50 1250000.00

ज�मा 4125000.00

४,१२५,०००

४४ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ । यो वष�को लखेापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको
छः

(� हजारमा)
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गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

46490 ३३९८१ १२५०९

४५ बे�जु फछय�टको ��थित
यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा

नं.

वे�जुको संि��

�यहोरा

फ��टको आधार स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७४।७५ १२ अ�नय�मत �नय�मत

भएको

213065/-

2. 11 घट� जन�मदान �नय�मत

भएको

700000/-

३ १६ अ�नय�मत �नय�मत

भएको

१००००००।

४ २०७५।७६ १६ बढ� भ�ुानी असुल १९७८६

५ १७ बढ� भ�ुानी असुल ७५५४४

६ १८ �माण �माण पेश तथा

�नय�मत

२०५१००

३४ �माण �माण पेश तथा

�नय�मत

८५०५६८।२६

३५ �माण �माण ६६०००

३६ सामािजक सुर�ा �माण ९६०००

३८ �माण �माण २७१०७२

६ पे�क� फ��ट ४९३१४३५

३३ बजेट भ�दा बढ� खच� अनुमोदन ७६७०६२५।७०

९ अ�नय�मत �नय�मत १०८१८४५२।

२४ अ�नय�मत �नय�मत ८५८०३६

१४ सोझै ख�रद �नय�मत १७१२४२५।१२

१९ धरौट� क�ा नगरेको �नय�मत १२४८०५

१४ अ�नय�मत �नय�मत ४३६८५४१।९१

ज�मा ३३९८१४५५।९९

४६ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

(� हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू

(A)

यो वष� कायम ब�ेजू(B संपर��णबाट
कायम ब�ेजू(C)

अ�या�वधक बाँक� ब�ेजू(D)
(D=A+B+C)

१२५०९ ७१०१ - १९६१०
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