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भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक प्रततवेदन 

२०७९ 

खजयुा गाॉउऩातरका 
 फाॉके 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामाारमको रेखा 
कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्ित्म सभेतको र्विाय गयी 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा 
भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्ने 
व्मवस्था छ । सोही व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको 70 ७/ ८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, 
र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण 
मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु 
उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक 
सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको 
प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग 
सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात 
जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको 
छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक आम स्रोत 
व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता असरुीभा प्रबावकारयता 
नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खिा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी 
खिा गयेको, खरयद काननु र्वऩयीत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खिा गयेको, फित अनदुान र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिाको 
फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, रागत 
अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय यहेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, 
जनसहबातगता नजटेुको, ददगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा 
यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभािायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत 
मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैङ्क र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य 
आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू 
सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य रेखाऩयीऺणको 
क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख 
बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको 
रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 
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 खजयुा गाउॉऩातरका 
 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

५३ २४ ५८९१७ ० ५ ६८४ ५३ १९ ५८२३३ १७१ २६४६८ १९२२३ ० ० ४५६९२ १२३७० 

                                      
 

खजयुा गाउॉऩातरका 
अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

फाॉके ११८०९२ ० ० ११८०९२ ० ५८२३३ १७६३२५ 

 

 

 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 29

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : खजुरा गाउँपा�लका, बाँके , खजुरा गाउँपा�लका , बाँके

काया�लय �मुख Maniram Kharal २०७७-६-१

काया�लय �मुख Bam Bahadur K.C २०७५-५-२२ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Pradip Sunar २०७५-११-११

बे�जु रकम ५८,९१६,५९५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १२,११,५९,४८२.३४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५३,११,३४,०८२ चालु खच� ४६,२४,१०,०७४.१

�देश सरकारबाट अनुदान ९,४३,१६,००० पँूजीगत खच� २७,६१,५७,३७३.३

राज�व बाँडफाँट ९,३०,२८,००८ िव�ीय/अ�य �यव�था ३०,१९,७२,५९७.५

आ�त�रक आय १,९४,३९,०११.७२

अ�य आय २९,३२,००,१३६.६

कुल आय १,०३,११,१७,२३८.३२ कुल खच� १,०४,०५,४०,०४४.९

बाँक� मौ�दात ११,१७,३६,६७६.५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

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

२ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधायीक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस राम�ाम
नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��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� खजुरा पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस खजुरा गाँउपा�लका अ�तग�त  ८ वडा, ४६ सभा सद�य, १०१.९१ वग� �क �म �े�फल तथा २४ हजार
४५७ जनसं�या रहेको छ । 

३ एिककृत आ वी
�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस नगरपा�लकाले �वि�य ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा सहयता, आ�त�रक आ�दानी र
�थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७7।७8 को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।
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आयतफ� �स.नं.

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

गत वष�को �ज�मेवारी 120832903.5 120832903.5 चालु खच�
462410074.1

क) नगद 326578.82 326578.82 क) गाउँपा�लका 133911580.6

ख) ब�क ख) सशत� अनुदान 320481580.6

ग) �ोत नखुलेको धरौटी 19439011.72 143533407.2 ग)�देश िवशेष अनुदान 5759550.89

राज�व (आ�त�रक आय) 87726765.62 च) �देश सशत� अनुदान 2257362

क) आ�त�रक राज�व 5301243.15

ख) संघीय राज�व बाँडफाँड 1109133.23

ग) गत आवको संघीय राज�व बांडपm◌ांड 8217078.04 पँूजीगत खच� 276157373.3

ङ)) वन रोय�टी 16971035.4 क) गाउँपा�लका 213243716.4

ङ) सवारी साधन कर 4263925 ख) सशत� अनुदान 5150576.46

च) मालमोत र�ज�ेशन शु�क ग)संघीय िवशेष अनुदान 4870043.63

घ) �ज�ा सम�वय सिमती 505215.01 च) �देश सशत� अनुदान 52893036.84

च) अ�य आय �ोत नखुलेको छ)िविवध खच� खाता 1082545.28 3891905.28

छ) चेक नसटेको रकम छ �थािनय तह िविवध कोष खाता 2809360

149500000 531134082

संघीय सरका िव�ीय ह�ता�तरण 360128350 १. संघीय सशत� अनुदान चालु तफ� को िफता� 28650769.44 55990113.72

क)िव�ीय समानीकरण अनुदान 9005732 २.संघीय सशत� अनुदान पु�जगत तफ� को
िफता�

5845423.54

ख) सशत� अनुदान 12500000 ३. �देश सरकारको सशत� अनुदान पुजीगत
को िफता�

1356936.16
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ग) समपूरक अनुदान 94316000 ३. �देश सरकारको सशत� अनुदान चालु को
िफता�

2842638

घ)िबशेष अनुुदान 5676000 ३. �देश सरकारको िवशेष अनुदान चालु को
िफता�

240449.11

�देश सरकारबाट �ा� अनुुदान 59350000 ३. �देश सरकारको समपुरक अनुदान
पुजीगतको िफता�

3423941.1

क)िव�ीय समानीकरण अनुदान 17290000 ३. �देश सरकारको िवशेष अनुदान पुजीगत
को िफता�

6000000

ख) सशत� अनुदान 12000000 २.संघीय िवशेष अनुदान पु�जगत तफ� को
िफता�

7629956.37

ग) समपूरक अनुदान 9344967.5 9344967.5 िव�ीय �यव�था भु�ानी

घ) िवशेष अनुुदान 2935420 2935420 क) ऋण भु�ानी 0

छ)िविवध खच� खाता ख) �याज भु�ानी 0

छ �थािनय तह िविवध कोष खाता 2935420 2935420 ग) अ�य भु�ानी 0

लगानी

अ�तर �थानीय तहबाट �ा� 0 ऋण लगानी 0

िव�ीय �यव�था �ाि� शेयर लगानी 0

क) ऋण �ाि� 0 अ�य लगानी 0

ख) साँवा �ाि� 0 धरौटी िफता� 3919956.11 3919956.11

ग) �याज �ाि� 0 कोष खच�

घ) अ�य �ाि� 0 क) �कोप �यव�थापन कोष खाता खच� 11001704.43 11001704.43

िविभ� कोषतफ� कोे आय 0 मौ�दात
122767987.8

19217127.16 19217127.16
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क) �कोप �यव�थापन कोष खाता क) नगद मौ�दात

जनसहभािगता (नगद) 0 ख) ब�क मौ�दात ( सं��चत कोष ) 103521253.8

िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम 0 ग ) बैक मौ�दात ( िविवध खच� खाता )

छ �थािनय तह िविवध कोष खाता 126060

ग ) बैक मौ�दात ( धरौटी कोष ) 19120674.01

ग ) बैक मौ�दात ( �कोप �यव�थापन कोष ) 8215422.73 8215422.73

धरौ�टी आय 22714051.3 22714051.3 अ�य �स�यास �यय

अ�य �स�यास क) जे� नाग�रक दीघ� सेवा स�मान काय��म 159346184.3 207922183.9

क) जे� नाग�रक दीघ� सेवा स�मान काय��म 159346184.3 207922183.9 ख)�थानीय पुवा�धार िवकास साझेदारी
काय��म

15981457.87

ख)�थानीय पुवा�धार िवकास साझेदारी
काय��म

15981457.87 ग) ग�रव �ंग िव�व�वर काय��म 522000

ग) ग�रव �ंग िव�व�वर काय��म 522000 घ)एिककृत �वा�थ पुवा�धार िवकास काय��म 32072541.79

घ)एिककृत �वा�थ पुवा�धार िवकास काय��म 32072541.79

ज�मा 1152276721 1152276721 1152276721 1152276721

४ बजेट तथा काय��म

४.१ अव�डा बजेट
�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी
�ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु� पन� यसै गरी ऐन २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीयको आ�थ�क
िवकास तथा ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े उ�पादनमुलक तथा िछटे�ितफल �ा� गन� सिकने जनताको जीवन�तर आ�दानी र रोजगार समेत बढने खालका
मा�यम िदघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सुची समेत तयार गरी सोही आधारमा बजेट तथा काय��मक� �ाथिमक�करणका आधारमा तयार गरी �ोत अनुगमन
तथा �समा िनधा�रण आधारमा अव�डा नरा�ख आय�यय अनुमान पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले � ३३ लाख बजेट अव�डामा राखेको छ । उ� अव�डा रकम
पा�लका अ��यको तोक आदेशको आधारमा िविभ�् काय��मह�मा खच� गन� गरेको छ ।योजना तथा काय��म �प� नगरी अव�डामा बजेट राखी �मुखको िनण�यबाट
खच� गन� �ि�या िनय��ण ग�रनु पद�छ ।
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४.२ िमित २०७७।पुस २८को गाँउसभाको ६ अनुसार िविभ� ४६ वटा काय��ममा � ३ करोड ८० लाख ५९ हजार रकमा�तर गरेको छ।काय��म तथा योजना छनौट एवं
तयारी गदा� �ाथिमकता �े� र नागरीकको आव�यकताका आधारमा िनधा�रण ग�रनुपद�छ ।

४.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था
बमो�जम सिमित गठन भएता पिन सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� �भावकारी �पमा गरेको छैन । बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु
वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा
तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�मा उ� काय� गरेको पाईएन ।�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितको काय� �भावकारी वनाउनु पद�छ ।

४.४ �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 कायम गनु�पन�
�यव�था अनुसार �ाथिमक�करण गरेको पाईएन ।जसले गदा� योजना संचालन�ममा �ोतको सुिन��चतता नह�ने काय��ममा दोहोरो पन� स�ने ह�दा योजना काय��म
�ाथिमकक�करण गरी बजेट तथा काय��म िनधा�रण गनु� पद�छ ।

४.५ �े�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 २0७7।७8 को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।देहायको िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये अ�य काया�लय
संचालन तथा �शासिनकमा सबैभ�दा बढी ........ �ितशत र वातावरण िवकासमा सबै भ�दा घटीमा ........... �ितशत रहेको छ । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

� स �े� बजेट खच� कुल खच�को तुलानामा �े�गत खच� �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ११२०३६३५० ७२१५३९८५

२ सामा�जक िवकास ३३८५४८४५० ३१२६७७०४७

३ पुवा�धार २७८६५३३७८ २२९३०४६६७

४ वाताबरण र सुशासन १६३०२००० ७०५३९२४

५ �शासिनक संरथागत १३९४९६७२१ ११७३७७८२२

ज�मा ८९४०३६९०० ७३८५६७४४७

४.६ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन�
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तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको
अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको नपाईएकाले ऐनको �यब�था अन�प पा�लकाको
�ोफाइल तयार गनु� पद�छ ।

४.७ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, तथा के���य �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको छैन । योजना काय��मको तोक�एको ढाँचामा चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण तयार गनु� पद�छ ।

५ �थानीय कानुन र �याियक सिमित

५.१ �थानीय कानुन �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 पा�लकावाट िन�नानुसार ६८ ऐन िनद�िशका
काय�िवधी र मापद�ड तयार गरी �मािणकरण प�चात ४३ �थानीय राजप�मा �काशन गरी काया��वयन मा �याएको छ भने सभावाट ��वकृत भएका २५ कानुन �थानीय
राजप�मा �काशन गरेको छैन। काय�पा�लका िवधायन सिमितवाट तजु�मा भएका �थािनय समावेशी िश�ा नीित २०७८ र �वा��य तथा सरसफाई ऐन २०७८
��वकृितका लागी सभामा पेश भएको छै� । ऐनको �यव�था बमो�जम कानुन िनमा�ण ��वकृती �माणीकरण र �काशन काय� गनु� पद�छ ।

� स िववरण सं�या कैिफयत

१ ऐन १६

२ िनयमावली ६

३ िनद�िशका काय�िव�ध ४६

५.२ �याियक सिमती
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरे बमो�जमको
सिमितमा परेको उजुरीको फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� िववरण िन�न अनुसार रहेको पाईयो । सिमितमा दता� भएका उजुरी फछ�यौट वा कारबाही
िकनारा लगाउने तफ�  सिमित सि�य ह�नु पद�छ । आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा �याियक सिमतीमा गत आ�थ�क बष�बाट सरेर आएका ८७ समेत ३११ उजुरी दता�
भएकोमा १०७ उजुरी फछ�य�ट भई २०४ उजुरी बाँक� रहेका छन् । । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउनुपद�छ ।

गत बष�को बाँक� यस बष� थप यस बष� फ�य�ट बाँक� कैिफयत

८७ २२४ १०७ २०४
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६ ख�रद �यब�था

६.१ ०५ २०७७-५-८ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ख�रद िनयमावली, साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयका राय परामश�, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, तथा तोिकएको
काय�िवधी बमो�जम नभएको ।

६.२ ० ख�रद स�झौता काया��वयन गदा�ः स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� काय� स�प� भए नभएको �यादिभ� काय� स�प� नभएको अव�थामा delay damage लगाए
नलगाएको काय� �वीकार �ितवेदनः स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गरे नगरेको परी�ण
गन� [िनयम 117] �ितवेदनमा उ�ेख ह�नु पन� कुरा: ख�रद स�झौता स�ेत स�प�/�ा� िनमा�णकाय�/मालसामान/सेवाको िववरण स�प� वा �ाि� िमित िनमा�ण काय�, �ा�
मालसामान वा सेवा �वीकृत िमित �ितवेदन तयार भएपिछ भु�ानीको लािग लेखी पठाएको िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा
संरचनाको उपय�ुताको परी�ण गरी �मािणत नभएस�म काय� �वीकार नग�रएको काय� स�प� �ितवेदन: स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ�
स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा पेश गरेको परी�ण गन� [िनयम 125] �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुिट
दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सोको एक�न गरी समयमा नै दाबी गरेको �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा
�पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको बोलप� �वीकृत गन� अ�धकारी सम� पेश गरेको
िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भएमा िनमा�ण काय� �वीकृत गरेको

७ िवितय िववरणको प�र�ण

७.१ ० आ�थ�क काय�िव�ध कानून 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 काय��म काया��वयन गनु�पन�मा चौमा�सक �गित िववरण तथा चौमा�सक काय�ल�य िनधा�रण गरेको नपाईएकोले कानुनुको पालना ह�नु
पद�छ ।

७.२ िव�ीय िववरणमा पा�लकाका स�पूण� �ा�ी र भु�ानी समावेश नरहेको �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा 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�मा नगरेको एिककृत आ�थ�क स�ेत तथा विग�करण र �या�यामा तोिकएका
शीष�क उपशीष�क बमो�जम कारोवारका शीष�क नरहेको िव�ीय िववरणको ढाँचा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा नरहेकोले तोक�एको िवितय
�ितवेदन �णाली काय��वयनमा रहेको पाईएन । यस तफ�  सुधार ह�नु पद�छ ।

७.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना नभएकोले कानुन बमो�जम
अवकाश कोष �थापना गन� पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

७.४ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत
कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा आ�थ�क बष� २०७७।७८को पु�जगत खातामा बाँक� रहेको रकम � ५६४३५९११।८६ र चालु िशष�कमा रहेको रकम � २६१२९६२२।
०८ िमित २०७८।४।५ मा मा� संिचतकोमा िफता� गरेको छ । कानुन बमो�जम तोक�एको अवधी र �कृया बमो�जम संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु� पद�छ ।
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७.५ १ गत वष�को िव�ीय िववरणमा देखाएका कोष, शीष�क बमो�जमका रकमह� यस वष� ज�मेवारी अव�था िन�न अनुसार रहेको पाईयो ।

िशष�क गत बष�को अ��तम बाँक� रकम � �ज�मेवारी सारेको रकम �

संिचत कोष १२०८३२९०३।५२ १२०८३२९०३।५२

धरौटी ११५६७०२८।६९ ११५६७०२८।६९

�थानीय तह िविवध कोष खाता ग ५ १ ० ०

�कोप �यव�थापन कोष खाता १६१२५४१।१६ १६१२५४१।१६

ज�मा १३४०१२४७३।३७ १३४०१२४७३।३७

८ कोभीड-१९
खच�को िववरण तयार नगरेको ।
: 
आ�दानी र खच�को िववरणः महालेखा िनय��कको काया�लयको िमित 2076-12-27 च.नं.201 को सबै �थािनय तह तथा कोष तथा िनय��क काया�लयलाई �थािनय तहमा कोरोना रोग रोकथाम,िनय��ण र
उपचार कोष स�ालन �यव�थापन स�व�धमा गरेको परीप�को बँुदा नं.4 मा कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णकोखच� र आ�दानी �यव�थापनको लािग काया�लयले �कोप �यव�थापन कोषको �थापना गरी
खच�को छु�ै �े�ता राखी लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ।तर पा�लकाले कोरोना कोष तफ�  छु�ै आय-�यय िववरण बनाएको छैन । यसमा काया�लयले सुधार गनु�पद�छ ।

९ राज�व

९.१ भवन, टहरा, ज�गा, पोखरी आिदको बहाल, रोय��ट वा लाइसे�स वा य�तै �कारका शु�क होिड�� बोड�, पाक�  लगायतबाट ह�ने शु�क यस पा�लका वाट उठाउने नगरेको ।
यस वष� पा�लका वाट बोलप� कागजात िव�� , स�प�� कर लगायत पा�लका का ८वडा काया�लयवाट र पा�लका वाट उठेको अ�य स�भा�य आयका �ोतह� वाट यस
वष� पा�लका तफ�  � ३५७६७७७९।०६ लगायतल अ�य कर �सधै पा�लकामा ज�मा भएको � २८४६१२१।०८ र वडा तफ�  � ११५७१९६३।१७ गरी ज�मा �
१७९९४८६३।३१ आ�दािन भएको दे�ख�छ ।

९.२ दा�खला गन� गरेको दा�खला गरे तापिन �यसलाई �मािणत गन� अिभलेख �यव�थापन अ�याव�धक भएको नदेखीएको ।पा�लका लाइ �ा� आ�दािन समयमै दा�खला ह�ने
नगरेको ।

१० ० पे�क� 
पे�क� बाँक� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ७४ तथा नेपालगंज उपमहानगरपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०76 को िनयम १२२ बमो�जम िदएका पे�क�ह� िनयम अनुसार फ�य�ट
गनु�पद�छ।िन�न बमो�जमका पदा�धकारी, कम�चारी, उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� आ�थ�क बष�को अ�तस�म फ�य�ट नगरेकोले िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� �

१२,३६९,८०२
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पे��क �लनेको नाम रकम �याद नाघेको ननाघेको

वह�उदे�यीय हल िनमा�ण ३१,७५,००० ननाघेको

सु�भात िनमा�ण सेवा काहाेलपुर वाके । ९,४७,५०० ननाघेको

नम�ते रिव िनमा�ण सेवा ३,१९,६०० ननाघेको

नम�ते रिव िनमा�ण सेवा ६,०१,३५० ननाघेको

अमन क��ट��सन क�पनी ४,९०,००० ननाघेको

अनिमका क��ट��सन िचसापानी बाँके ४,८२,९३० ननाघेको

अमन क��ट��सन क�पनी १,१८,१४३ ननाघेको

अमन क��ट��सन क�पनी ३,६५,५६४.३० ननाघेको

एम.के. । जुगल जे.भी. ४६,००,००० ननाघेको

यू.एस िव�डस� १४,३८,००० नाघेको

एम.के. । जुगल जे.भी. ४६,००,००० नाघेको

रिवना । अिभयान । जुगल जे.िभ. १,०८,००,००० नाघेको

अ�य स�था तफ�
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काय��मको नाम पे�क� �लनेको नाम रकम �याद नाघेको
ननाघेको

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान मदरसा इ�लािमक इमरानुल उलूम,खजुरा गाउँपा�लका वडा नं
५ उढरापुरबाँके ।

५,००,००० ननाघेको

खजुरा गा.पा. वडा नं १ �हरी चौक� ह�द ै�वा��य चौक� देखी भारत�समाना स�मको बाटो कालोप�े
पुरानो योजना ठे�का नं १७

�ी का�लका �ाथिमक िव�ालय साेनबषा� खजुरा ७ बाँके । १,९४,००० ननाघेको

मम�तस�भार �ीका�लका �ाथिमक िव�ालय साेनबषा� खजुरा ७ बाँके । ५,८२,००० ननाघेको

िविवधखच� नेपाल िव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । २,९९,९९९ ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नेपालिव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । १,११,६४५ ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नेपालिव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । २,०१,३५५ ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान शु�मा�यिमक िव�ालय के गाउँ १०,८०,००० ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान याेिगिनमा�यािमक िव�ालय खजुरा २ गाैघाट बाके । १०,८०,००० ननाघेको

साझेदारीकृिष िवकाश काय��म �ीजनक�याण आधारभुत िव�ालय खजुरा गा.पा.६ शा�ती नगर
वाके ।

२,१०,००० ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान आदश�मा�यिमक िव�ालय खजुरा ३ २,१०,००० ननाघेको

कृष� तफ�  हेफर�ोजे�ट नेपाल ३९,२१२ ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ीअ�वे माता �ाथिमक िव�ालय खजुरागा.पा. वु�दपुर । १,२६,२३५ ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान आदश�मा�यिमक िव�ालय खजुरा ३ ३,५०,००० ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान योिगिनमा�यिमक िव�ालय गौघाट १८,००,००० ननाघेको

साझेदारीकृिष िवकाश काय��म शु�मा�यिमक िव�ालय के गाउँ १८,००,००० ननाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ीजनक�याण आधारभुत िव�ालय खजुरा गा.पा.६ शा�ती नगर
वाके ।

३,५०,००० ननाघेको
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कृष� तफ� हेफर�ोजे�ट नेपाल ४९,६०,७८८ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान आदश�मा�यिमक िव�ालय खजुरा ३ १,४०,००० नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ानोदयमा�यिमक िव�ालय खजुरा २४,८३,५३३.७८ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान जनतानमुना मा�यिमक िव�ालय स�तकुटी खजुरा ३६,४४,००० नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान जनतानमुना मा�यिमक िव�ालय स�तकुटी खजुरा ४,७७,९०३.५४ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान जनतानमुना मा�यिमक िव�ालय स�तकुटी खजुरा ८,१२,४६६.२२ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान योिगिनमा�यिमक िव�ालय गौघाट ७,२०,००० नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान शु�मा�यिमक िव�ालय के गाउँ ७,२०,००० नाघेको

सुशासनअिभमु�खकरण/सामा�जक प�र�ण �ीअ�वे माता �ाथिमक िव�ालय खजुरागा.पा. वु�दपुर । १,४०,००० नाघेको

खजुरा गा.पा. वडा नं १ �हरी चौक� ह�द ै�वा��य चौक� देखी भारत�समाना स�मको बाटो कालोप�े
पुरानो योजना ठे�का नं १७

�ीजनक�याण आधारभुत िव�ालय खजुरा गा.पा.६ शा�ती नगर
वाके ।

१,४०,००० नाघेको

मम�तस�भार बागे�वरीअसल शासन �लब बास ७५,००० नाघेको

िविवधखच� नेपाल िव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । १,९४,००० नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नेपालिव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । ५,८२,००० नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नेपालिव�दतु �ा�धकरण नेपालगंज िवतरण के�� । २,९९,९९९ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान शु�मा�यिमक िव�ालय के गाउँ १,११,६४५ नाघेको

िव�ालयभौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान याेिगिनमा�यािमक िव�ालय खजुरा २ गाैघाट बाके । २,०१,३५५ नाघेको

अ�य पे��क उपभो�ा सिमित
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काय��मको नाम पे�क� �लनेको नाम रकम �याद नाघेको ननाघेको

पुवा�धारह�काेमम�त संभार खच� प�क�नाली िनमा�ण उ.स. खजुरा ७ बाके । २,४०,००० ननाघेको

भैपरी आउनेिविवध काय��म खच� वाल वाउ�ड� ीिनमा�ण उपभाे� सिमित खजुरा ७ कलहंस गाउँ बाके । २,४०,००० ननाघेको

त�ो लु��ीट�स, खजुरा गाउँपा�लका, बाँके झाेलंुगे पुलिनमा�ण उ स खजुरा ७ बांके १,७३,००० ननाघेको

अ�य पे��क �यि�गत

काय��मको नाम पे�क�
�लनेको
नाम

रकम �याद
नाघेको
ननाघेको

ि�केट�ितयोिगता �जवनसुनार १,००,००० ननाघेको

खेलकुदसामा�ी तथा िविवध खच� �जवन
सुनार

५०,००० ननाघेको

िबमा तथानवीकरण खच� कण�
वहादरु�सह

१६,००० ननाघेको

उपचारके��ह�मा आक��मक अव�थामा औस�ध एवं �याब सामा�ी ढुवानी, काय��मकालािग आव�यक �टेशनरी, �ाली सीट लगायतका फम� फरमेट
फोटोकपी, काय��मको िनयिमत अनुगमन तथामु�यांकन,�थलगत अनुिश�ण, �यरोगका िबरामीको चौमा�सक कोहट� िव�लेषण रई-िट.िब रज

िदपक
ढकाल

१७,००० ननाघेको

घटना दता� तथासामा�जक सुर�ा दता� �सिवर स�ालन नब�दा
दाहाल

१२,२८,९०० नाघेको

पोषणसंवेदनशील(खानेपानी,पशुिवकास,मिहला बालबा�लका िश�ा शासक�य �व�ध�े� काकाय��मह� संचालन सुिदप
पौडेल

३,८२,००० नाघेको

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१०.१ ता�लकामा उ�ेख भए वमो�जम १,२३,६९,८०२
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११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

११.१ कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम यस पा�लकाको िवकास िनमा�ण
�यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको नदे�खएको

११.२ यस गाउँपा�लकाले िविभ� ता�लम, गो�ी, सेिमनार, काय�शालामा िदइने भ�ाह� स�ब�धी िनद�िशका, २०७६ बनाएकोेमा संघीय कानूनसँग बा�झएको दे�खन आएको

११.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना
छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम यस गाउँपा�लकामा योजना छनौट र काया��वयन नभएको

१२ आ�त�रक िनय��ण �णाली

१२.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । यस
स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� देहायबमो�जम रहेका छन्:

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को
संरचना तयार नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�मा आंिशक �पमा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम
गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको
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नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल नगरेको
अधुरा आयोजनाको सिम�ा नगरेको

१२.२ पा�लकाले िन�नानुसारको िववरण राखेको पाईएन।
म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको ।
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको ।
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको ।

१२.३
काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखे नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

१२.४ धरौटी स�व�धमा िन�नानुसारको �यहोरा पाईएको छ ।
धरौटीको �यि�गत अिभलेख नराखेको
�रटे�सन धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत पाट�बाट भु�ानी भएका वष�को करचु�ा �माण �ा� नगरेको

१३ पदा�धकारी सुिवधा-
कानुनमा उ�ेख भए बमो�जम पालना गनु�पद�छ ।
: 
पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच� (�थानीय तह) - पा�लकाले �थािनय तहका पदा�धकारीह�लाई भू�ानी गरेको कुल रकम मा� उपल�ध गराएको छ । वठैक भ�ा चाडपव� खच� यातायात खच� लगायतका खच�मा
कित रकम भू�ानी भयो भ�ेमा एिकन छैन । यस वष� पदा�धकारी सुिवधामा �.9196000.0 खच� भएको काया�लयले जनाएको छ ।

१४ �थािनय तह िश�ा

१४.१ िनकासा अिभलेख खाता
िब�ालयगत अिभलेख सामुदाियक िव�ालयको अिभलेख अ�ाव�धक छ जसअनुसार मदरसा १७ समेत ४७ िव�ालय रहेको छन्। ३२ िव�ालयका २६३ िश�क र
४६कम�चारीको अिभलेख अ�ाव�धक छ । िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन छ ।अिभलेख बमो�जम िनकासा अिभलेख खाता छैन ।
पा�लकाले िनकाशा अिभलेख खाता राखी अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
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१४.२ साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर गाउ िश�ा योजनामा साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड तयार भएता पनी जनश�� तथा �ोतको
अभावका कारण मापद�ड बमो�जम अनुगमन गरेको पाईएन ।मापद�ड काया��वयन भए नभएको अनुगमन ह�नु पद�छ ।

१४.३ िनजी िव�ालय
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार �थानीय िश�ा पा�लकाको अ�धकार�े� अ�तग�त रहेको छ । जसअनुसार पा�लकालले िनजी िव�ालय �यव�थापन र
अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन ।जसवाट नी�ज िव�ालय अनुगमन भएको छैन ।िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरेको भएता पनी िनधा�रीत शु�क
काया��वयनको अनुगमन गरेको छैन । पा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु� पद�छ । 

१४.४ िनःशु�क पा�पु�त र छा�वृ�� िनःशु�क पा�पु�तक र छा�वृ�� तोिकएको समयमा िवतरण गरेकोमा िव�ालय सुचना �णालीमा �िव� भएका िवधा�थी सं�यामा
छा�वृ�� िदएको छैन । िवतरण गरेकोमा उपल�धताको �ित िव�ाथ� लागत लगायतका सूचकको मू�या�न गरेको छैन । समय अभावका कारण लेखापरी�ण टोलीवाट
नमूना �मण भएन ।�ित िव�ाथ� लागत लगायतका सूचकको मू�या�न ह�नु पद�छ ।

१४.५ िब�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�था �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम िब�ालय िश�ा �थानीयतहको अ�धकार �े� िभ� रहेकोले पा�लकावाट िव�ालय
अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी सोही अनु�प अनुगमन गरी �ितवेदन साव�जिनक गनु� पन�मा यस पा�लकावाट मापद�ड िनधा�रण भएको छैन । �थानीय सरकार संचालन
ऐन २०७४को �यव�था अनु�प आव�यक मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन गन� र अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गनु� पद�छ ।

१५ स�प�� अिभलेख

१५.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ�
�थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाईएन । पा�लकाले सुधार गनु� पद�छ ।

१५.२ साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोग पा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नराखेको स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड तयार नगरेको
साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको छैन ।जसवाट साव�जिनक स�पित ज�गा अित�मण ह�ने द�ुपयोग ह�ने स�भावना
रह�छ । तसथ� पा�लकावाट साव�जिनक स�प�ी संर�ण र उपयोग स�ब�धमा आव�यक नीित मापद�ड तयार गरी संर�ण र �यब�थापन उपयोग गन� तफ�  पा�लकले �यान
िदनु पन� दे�ख�छ ।

१५.३ संपित ह�ता�तरण र अिभलेख
सािवक गाउँ पा�लका / नगर पा�लकाका स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक छैन । वडागत�पमा आ�दानी जनएतापनी वडागत �ज�सी अिभलेख सिहतको
एिककृत �ज�सी �यव�थापन �णाली िवकास नभएकोले सािबकका गाउ िवकास वाट ह�ता�तरण भएका स�पती अिभलेख अ�ाव�धक छैन । सािवकका काया�लयका
कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक छैन् । गाँउपा�लकामा समावेश भएका ६ गाँउिवकास सिमतीमा रहेका स�पती तथा कोष पा�लका अ�तग�त �याउन



https://nams.oag.gov.np17 of 29

आव�यक पहल ग�रनु पद�छ । साथै वडागत �ज�सी अिभलेख समेत समावेश गरी पा�लकाको एिककृत �ज�सी अिभलेख अ�याव�धक गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु
पद�छ ।

१६ कोरोना रोग िनय��ण तथा �यव�थापन तफ�  िन�म �यहोरा दे�खएका छन् ।

१६.१ जो�खम आकलन र पूव� तयारी तथा जनशि� �यव�थापन पा�लकाले कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��णका लािग २० शैँयाको कोिभड-१९ िवशेष अ�पताल
�थापना गरेको छ । अ�पतालमा १ जना िचिक�सक २ जना �टाफ नस� तथा १ जना काया�लय सहयोगीको �यव�था गरेको छ । काया�लयले ए�वुले�सको �यव�था गरेको
छ । अ�पतालमा आईसोलेसन बेड, अ��सजन �ला�ट, अ��सजन �स�ल�डर, िपिपई लगायत �वा��य सुर�ा साम�ीको �यव�था गरेको छ । कोिभड १९ का
िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को अनुसार पा�लकालले जो�खम िवमा
गरेको छ । पा�लकले कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को सुिवधा स�व��ध माग�दश�न, २०७७ वमोजम
कोरोना भाइरस (िकोभड – १९) को संमणको उपचारमा संल जनिशको १०० �ितशत जोखम भ�ा कायालयले उपलध गराएको छ ।

१६.२ िनद�िशका र हे�थ �ोटोकल िनमा�ण र काया��वयनः काया�लयले कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार गनु� पन�मा गरेको छैन । तीन तहका सरकारका
िनकायह�मा िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गनु�पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन । िनद�िशकामा भएको �यव�था पालना गनु�पछ�  ।

१६.३ पीसीआर �योगशाला संचालन र अनुगमन स�ब�धी �यव�था २०७७ �ावण दे�ख २०७८ असार मसा�त स�ममा पा�लकाले िप.सी.आर परी�ण को लािग आ�नै
�योगशाला �थापना गरेको छ । काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा 381 नमूना स कलन गरी १७ केस पोजेिटभ दे�खएको �थयो ।

१६.४ िवशेष प�र��थित खरीदःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था अनुसार ऐनको दफा ६६
बमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर, प�रमाण, शत� र काय� स�प� गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी
आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�,
परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ।काया�लयले कोिभड १९ �कोप
रोकथाम र �यूनीकरणको लािग देहाय अनुसारका �मुख �वा��य सामा�ीको ख�रद गरेको छ।ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ । काया�लले िवशेष प�र��थितमा
ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना गरेको दे�खएन । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयनमा �यान िदनुपछ�  ।

१६.५ राहत स�ब�धी काय�को - पा�लकाले यस आ.व.मा राहात िवतरण गरेको छैन । नगद राहात िवतरण गरेको छैन । राहात िवतरण नगरेको ह�नाले राहत पाउनेको अिभलेख र
सं�या अ�याव�धक नगरेको पा�लकाले जनाएको छ ।

१६.६ सम�वय र सहकाय� स�ब�धी काय�को मू�यांकन कोिभड िनय��ण र �यव�थापनमा संघीय िनकाय, �देश सरकार अ�तग�तका िनकाय एवं �थानीय तहह�सँगको सम�वय
र सहकाय�को गरेको पाईएन ।अ�तर िनकायबीच सुचना आदन �दान भएको दे�खएन । संघ �देश र �थािनय तह बीच काय�िबबरण �प�ता दे�खएन साथै �ज�मेबारीमा
दोहोरोपना समेत भएकोले सम�वय तथा सहकाय�मा पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।
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१७ अनुदान �ा�ी तथा िफता�

१७.१ अनुदान �ा�ी तथा िफता� संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान फता� गरेको िववरण िन�ननानुसार रहेको छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� 290035000 280437293.54 ९५९७७०६।४६ 0

िवषेश

समपुरक २४४०००००। 15307549.73 ८०९२४५०।२७ 0

�देशसरकार शसत� ५८००००००। 9342187.93 48657812.07 0

िवषेश 8200000 7938147.51 261852.49 0

समपुरक 11250000 10819540.45 430459.55

१७.२ महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी- महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क
सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गनु� पद�छ । काया�लयले य�ता खच�मा रकम भू�ानी नगरेको जानकारी िदएको छ ।

१८ गाँउपा�लका चालु

१८.१ बैठक भ�ा- गो. भौ .न . ६५।०७८।३।मा अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ बँुदा नं. ७.११ मा उि��खत बैठक भ�ाको मापद�ड
अनुसार एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�, कानून बमो�जम गठन भएका सिमितका बैठकका लािग मा� भ�ा �दान
गन� �यव�था छ । उ�ेखीत �यव�थाको िवपरीत काया�लयले देहायका भौचरबाट काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�कोमा� सहभािगतामा िविभ�् सिमित तथा उप
सिमितको बैठक बसेवापतको खच� लेखेको दे�खयो । साथै िनयमानुसार नपाउने देहाय बमो�जमको खच� � 70400 लेखेकोले भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असूल
गनु�पन� �

७०,४००
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बैठक स�ब�धी �यहोरा भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी �.

ग�रिव िनवारणका लागी लघु उधम िवकास काय��म स�ालन सिमितको वठैक िक�मत कुमार
क�पित

३४००।००

मणीराम खराल ३४००।००

सीता गु�ङ ३४००।००

�िदप सुनार ३४००।००

िदल वहादरु पौडेल २५५०।००

म�जु शमा� ३४००।००

गोपाल ितवारी २५५०।००

ल�मी खनाल २५५०।००

रामच�� िव सी १७००।००

िभमका�त लामीछाने १७००।००

आशा चौधरी २५५०।००

कृ�णा वोहरा २५५०।००

सुय� �साद नेपा�ल ८५०।००

�याम कुमार था� ८५०।००

ज�मा ३४८५०।
००

खरीद इकाइ सिमित र मू�यांकन सिमित को वठैक एकमाया िव क 1275

मिणराम खराल 1275

�दीप सुनार 1275

िदल वहादरु पौडेल 1275
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र�न वहादरु शाही 1275

ज�मा 6375

खरीद इकाइ सिमितको वठैक मिणराम खराल 850

�दीप सुनार 850

िदल वहादरु पौडेल 850

र�न वहादरु शाही 850

राजे�� वमा� 850

ज�मा 4250

गो भौ न ३१२।०७७।९।१९ मा वंगुर पाठा पािठ खरीदको लागी इकाइ सिमितको वठैक र मू�याकंन सिमितको वठैक
वापत

मिणराम खराल 2125

�िदप सुनार 2125

िदल वहादरु पौडेल 2125

र�न वहादरु शाही 2125

ज�मा 8500

िमित २०७७।०४।१५ र ०७७।०४।१६ मा का स मू फाराम पूनरावलोकन सिमितको वठैक वम वहादरु के सी 2550

�िदप सुनार 2550

पूण� वहादरु ख�का 1225

िदल वहादरु पौडेल 2550

केशव वुढा 2550

दान वहादरु थापा 1225

िववेक कुमार �संह 1225
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राण वहादरु रावत 2550

ज�मा 16425

कूल ज�मा 70400

१८.२ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा
सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान
बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प�
�ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स्� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा�
कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न�स्� अनुसारको उपभो�ा
सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ।

१८.३ 504 २०७७-१२-१० कर क�ी नगरेकोः गो. भौ. न ५०४।०७७।१२।१० मा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवामा १५ �ितशत र ८९ अनुसार कर िवजक जा�र गरेको भएमा
१.५ �ितशत दरले कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले खोप काय��म स�ालनका लागी िफ�डमा खिटने काय�कता�लाइ िफ�डमा खटीए वापत िफ�ड भ�ा
भु�ािन गदा� १५�ितशत कर क�ा
गन� छुट भएको � १०८००।०० दा�खला गनु�पन�

१०,८००

१८.४ िविभ� गाँउपा�लकाको वडा न. ६ को वडा सिचवको २०७८।०१।२५ मा मु�य ुभएकोमा गाँउपा�लकाको अ�य�को अ�य�तामा िमित २०७८।०१।२६ वसेको वठैक वाट
गरेको िनण�य अनुसार ज�मा � २ लाख भु�ािन िदएको देखीएकोमा सो को कानूनी �यव�था गरेको दे�खएन ।�प� कानूनी �यव�था एव वेगर ग�रएको य�तो खच� िनयिमत
नदे�खएको �

२००,०००

१८.५

१९ गाँउपा�लका चालु

१९.१ �माण पेश: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२३(१ घ) अनुसार ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�पादनको आधारमार आ�थ�क काय�िवधी तथा िवतीय
उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ को ३ बमो�जम आव�यक �माण कागजात सिहत भु�ानी गनु� पद�छ।१२९।०७७।७।२० मा अ�थित स�कार वापत भिन

३५,०१२
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� ३५०१२ खच� भु�ािन गरेकोमा उ� काय��म किहले र कहाँ स�प� भएको हो, काय��मको �योजन नखुलेको ,उ� काय��ममा सहभािगह�को हा�ज�र ,िविश�
�यि�को छनौट लगायका कागजात पेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�नु पन�

१९.२
�ज�सी दा�खला :– ४२६।०७७।११।०६ मा आ�थ�क काय�िवधी तथा िवतीय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ५७ अनुसार बील भरपाई सिहतको �े�ता रा�नु
पन� �ज�सी सामा�ीको ७ िदन िभ� आ�दानी जनाई लगत तयार गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकावाट खजुरा िचनारीको लागी पु�तक �काशन वापत वृता�त िमिडया �ा
�ल लाइ ५०० थान पु�तक �काशन छपाइ वापतको � ५०० को दरले � ४९८०००।०० भु�ािन िदएकोमा उ� पु�तक �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको नपाईएकोले
�ज�सी दा�खला भएको �माण पेश गनु� पन� �

४९८,०००

१९.३ िविभ� कम�चारी �ो�साहन भ�ा -�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ २) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
�य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई
खाजा र खाना भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ ।
(क �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष�गाँउपा�लकाका सव ैकम�चारी र वडा काया�लयम काम गन� वडा सिचवलाइ इ�धन वापत � मा�सक १००० र खाजा वापत �
१००० ग�र मा�सक २००० का दरले ज�म �ो�साहन भ�ा वापत �. १०५६०००।०० खच� लेखेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको िनयम स�मत दे�खएन ।
(ख) पालीकाले यस वष� गाउँसभा स�ालन वापत गो भौ न ७४८।०७८।०३।२० मा � ५७२७७८।५० खच� लेखेको छ।

१,०५६,०००

१९.४ गो भौ न ९५-077/६/३०: शैि�क गुण�तर काय��म अ�तग�त पूव� �ाथािमक क�ा िश�कह�लाइ म�टे�वरी ता�लम अ�तग�त ७८६ थान पु�तकखरीद गरी �या�सवेल
ि��टस� �ा �ल लाइ � १६३४०९।४० भु�ािन िदएकोमा उ� िवतरण भरपा�इ संल� नरहेको ले सो को �माण पेश ह�नुपन� �

१६३,४०९

१९.५ भरपाइ पेश ह�नुपन�: गो भौ न ३६७।०७७।१०।०८ मा ७५ �ितशत अनुदानमा �संचाइ जडान काय��म अ�तग�त कृषक कृिष� फम� कृिष� समूह लगायत सहकारी
सं�थाह�लाइ िवतरण गन� काय��म अ�तग�त िन�न लाभ�ािहले स�झौता वमो�जम उ� सामान वुझेको भरपाइ पेश ह�नुपन� �

नाम सामानको �कार प�रमाण रकम

रइस अहमत जोलाह पाइप १ रोल 3520

हा�सम जोलाह पाइप १ रोल 3960

�योित कचन िव क समर�सवल १ सेट 32996

छिवलाल सुनार मोटर १ सेट 14012

ज�मा 54488

५४,४८८
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२० सामा�जक सुर�ा

२०.१ पारदिश�ताः काय�िव�धको दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह� स�ब�धी िववरण वडा सिमितको �सफा�रशका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पन�
चौमा�सक वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन समी�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नामनामेसी
�थानीय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा� उि��खत काय�ह� भएको पाइएन।काय�िव�ध
बमो�जम सामा�जक सुर�ा स�ब�धी खच�लाई पारदश� बनाउन आव�यक छ।

२०.२ साव�जिनक सुनुवाइः वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक सुनुवाइमा �ा�
गुनासा तथा सुझावम�ये आफूले स�ने कुरा स�बोधन गरी नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ
। वडा काया�लयह�मा साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । काय�िव�धको पालना
गनु�पद�छ ।

२०.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िब�ध, २०७२ को दफा ९ अनुसार गाँउपा�लका वा नगरपा�लकाले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत अनुसूिच ५
बमो�जमको मूल अिभलेख अ�याब�धक गरी रा�नु पन� �यव�था छ । सामा�जक सुर�ा पाउने �यि�को नामनामेसी, नाग�रकता नं., प�रचय प� नं., फोटो आिद िववरण
अ�ाव�धक रा�ख मूल अिभलेख खाता �यव��थत गरी सोिह �माणका आधारमा िव��य सूचना �णाली MIS मा डाटा अपलोड गद� दोहोरो नपन� गरी अिभलेख िभडान
ह�ने गरी रा�नु पद�छ । तर काया�लयले मूल अिभलेख खाता वडा काया�लयमा रहेको जनाई लेखापरी�णका लािग पेश नगरेको, अ�य िवषयका हकमा उमेर पुरा भएपिछवा
भ�ा पाउने भएपिछ अिभलेखमा फोटो तथा �या�चे नलगाई सोभैस�टवेयर इ�ट� ी गरेको, स�व��धत वडाबाट नामनामेसी सिहत अिभलेख �यव��थत गरी �सफा�रस
सिहत कागजात �ा� भएपिछ मा MIS �िव� गनु�पन�मा सोभगन� गरेको, अनुसूची ८ मा थप भएका रहराएका �यि�को िववरण भ�र �ा� नभएको केही नामनामेसी
स�टवेयरबाट सोभैहटाउने र थ�ने काय� भएको, िव��य सूचना �णालीमा सामा�य कुरा फरक भएमा समेत िभडान भई नाम नामेसी �िव� गरेको, एउटै नाग�रकता नं.

भएकाको समेत MIS मा �िव� भएबाट िव��य सूचना �णाली भरपद� र िव�वसिनय नभएकाले स�ब��धत िनकायले सो �णालीमा भ�ा पाउनेको नामनामेसी दोहोरो
नपन� गरी System बाट िनय��ण ह�ने गरी �यव��थत गनु�पद�छ । काया�लयले वडा काया�लय अनुगमन गरी भ�ा पाउने नपाउने अिभलेख एिकन नगरेको, प��करण
अिभलेख (ज�म, मू�यू, बसाई सराई) �यव��थत अिभलेख नभएको, म��ालय प��जकरण िवभागमा अनुसूची ८ (क) नपठाएको र अिभलेख समेत पेश नगरेबाट िभडान
गन� सिकएन ।

२०.४ िविभ� लाभ�ाही प�रचयप� अिभलेखः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १० र ११ अनुसार �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो
सिहत मुल अिभलेख अ�ािव�धक ग�र वडा काया�लय अनुसार तयार गन� र के���य प�� जकरण िवभागले स� चालनमा �याएको �यव�थापन सुचना �णाली एम आ एस मा
�िव� ग�र �णालीबाट �ा� त भए बमो�जमको प�रचय प� लाभ�ाहीले भ�ा पाउन सु� गन� चौमा�सक भ�दा अिघ�ो चौमा�सक स�ममा उपल�ध गराइस�नु पन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले िनद�िशका अनुसार मुल अिभलेख प�रचयप� तथा एम आ एस �िव�ी गरेको भएतापिन सो को अधाव�धक अिभलेख तयार गरेको नदेखीएको साथै
िन��कय रहेका लाभ�ाहीह�को वकै खाता समेतको अनुगमन िनद�िशका अनुसार ग�रनु पद�छ ।

२१ आलेप बे�जु
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२१.१ फरक िशष�कमा ज�मा - ख�का िनमा�ण सेवाको ठे�का नं. १२ को अ�ीम आय कर धरौिटमा र धरौिट अ�ीम आय करमा ज�मा भएकोले सो लाइ िनयिमत गनु� पन� � १२४,१४७

२१.२ �माण पेश गनु�पन�- िश�ा शाखाले िवप� ५० जना िव�ा�थ�लाई खा�ा� सहयोग �व�प िवतरण गरेको पाईयो, उ� खा�ा� िवतरण गरी बु�झ�लएको भरपाई नभएकोले
सोको �माण पेश गनु� पन� �.

९८,७५०

२२ आ�तरी लेखापरी�णमा दे�खएका बे�जु

२२.१ �माण पेश गनु�पन� वाल वाउ�ड� ी तथा गेट िनमा�ण उपभो�ा समुह खजुरा ७ ले � २३०९४४। रकम बराबरको भु�ानी �लएकोमा � २२८६२५।को मा�ै िबल पेश
गरेकोले उ� बढी रकमलाई �माण पेश गनु� पन� �.

२,३१९

२२.२ कर क�ी नगरेको नर बहादरु सुनारको घर दे�ख डो�पा�लको घर स�म माटो पटान तथा �ावेलको काम गरेको नायाँबाटो उपभो�ा सिमित खजुरा गा.पा १ बाँकेको बहाल
कर क�ी नभएकोले बहाल कर दा�खला गनु� पन� �.

३६,४५०

२२.३ बढी रकम भू�ानी - सामा�जक िवकास िडिभजन काया�लय संगको स�झौतामा खजुरा गाउँपा�लकाले वडा नं. २ पुलचोकमा बह�उदे�यीय कवड�हल िनमा�णमा पा�लकाले �
१९४०००।– लागत सहभािगता देखाउनु पन� साथै �ािब�धक िबलमा पिन � १९३२८६.९१।– दे�खएको तर काया�लय बाट � २००,०००।– भु�ानी भएकोले उ�
बढी रकमलाई असुल उपर गनु� पन� ।

६,०००

२२.४ कर दा�खला गरेको �माण पेश- नेरा आदस� आधारभुत िव�ालय खजुरा ४ िड गाउँले गत आ.व. को पे�क� फ�यौट गदा� अ�ीम आय कर दा�खला नगरेकोले अ�ीम
आयकर दा�खला ग�र �माण पेश गनु� पन� � 

४,१७२

२२.५ �माण पेश गनु�पन� जनक�याण मा�यािमक िव�ालयको गत आ.व. को पे�क� फ�यौट गदा� देहायको कर दा�खला नगरेकोले उ� करह� दा�खला ग�रसोको �माण पेश
गनु� पन� ◌ः– – अ�ीम आयकर � ४६५०।– – बहाल कर � १०२२०।–

१४,८७०

२३ शशत� पु�जगत

२३.१ राज�व दा�खला : आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी
�े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको
भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना
गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ६वटा वडा
पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको
अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा
दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।
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२३.२ पूव� िनधा�रीत �ितपूत�:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको कारणबाट काममा िढला◌�इ भ◌�इ �याद थप गदा� �ित िदन
0.0५ �ितशतका दरले स�झौता रकमको बढीमा १०% स�म पूव� िनधा��रत �ितपूित�को �यव�था रहेको छ ।पा�लकावाट िन�न िनमा�ण काय�का लागी िढलो काय�स�प�
गन� िनमा�ण �यवसायीलाई अ��तम भु�ानी िददा हज�ना असुल नगरेकोले िढलो अवधीको हज�ना असुल गनु� पन� �

काय� िनमा�ण �य स�झौता रकम स�प� गनु� पन� स�प� िढलो िदन हज�ना �

ठे न ३३।७७।७८ राजन िनमा�ण सेवा २५७४१६७ ७८।३।१५ ३।२४ ९ १०२५१

ठे न १।७७।७८ य ुएस िब�डस� ८१२६४१९ ७८।२।३० ७८।३।३० ३० १०७८५०

११८,१०१

२३.३ िवमा-साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ बमो�जम स�झौता अ�यथा �यव�था भएको बाहेक � १० लाख भ�दा बढीक� िनमा�ण काय� गराउदा िवमाको
�यव�था गनु� पद�छ ।काया�लयले िविभ� न योजाना अ�तरगत बोलप�बाट स� चा�लत काय�मा लागत अनुमान तथा ठे� काको स�झौतामा िवमाको �यव�था गरेको पाइयो तर
ठे� काको स�झौतामा भएको िवमाको �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को शू� ह� ँदा नै िवमा गनु�पन�मा अ�धकांश ठे� काका िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� शू� ह� ँदा िवमा
गरेको पाईएन ।

२३.४ सुरि�त आवास काय��म संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।तर पा�लकाले सुरि�त आवास अ�तरगत बषा��तमा खच� ह�न नसकेको काया�लको कम�चारीको खातामा �
२३१०००० राखी आ�थ�क बष� समाि� प�चात ३२५ लाभ�ाहीको खातामा � १९०५००० रकम बुझाएको छ भने बाँक� � ४०५००० िनज कम�चारी �काश �े�ी सँग
रहेको छ । शशत� काय��म तफ� को अनुदान िफता� नगरी कम�चारी को खातामा राखी आ�थ�क बष� समा�ी पछी काय��म संचालन गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ । उ�
रकम लेखापरी�णका �ममा स�व��धत लाभ�ाहीको खातामा ज�मा भएको �माण पेश भएको छ ।

२४ खच�मा िमत��यता 
खच� िमत��यता कायम गनु� पन�– �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 खच� गनु�पन� �यव�था छ ।यसै
गरी खच� ले�दा आव�यकता र औिच�यका आधारमाआव�यक �माण कागजात सिहत िमत�ययी तवरले गनु� पद�छ । तर पा�लकाले यस वष� िन�न बमो�जम खच� लेखेको देहाय बमो�जम पाईयो ।
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िशष�क बािष�क बजेट

सभामापेश भएको कुल बजेट 789472954.98

अव�डा बजेट 1455613

रकमा�तर भएको रकम 43738000

खच� तफ� बािष�क खच� रकम

मम�त खच� 1111797

ई�धन खच� 825756

िविवध खच� 1700000

आ�थ�क साहायता 148241.46

अनुगमन खच� 166650

�मण खच� 384872

सेवा परामश� खच� 19469880.73

कम�चारी पारी�मीक 9196000

पदा�धकारी पारी�िमक 9196000

बैठक भता 2061810

�ो�साहन खच� 115700

कुल क��टजे�सी खच� 2759427.20

करार कम�चारी 55 सं�याको लागी खच� रकम 14687932

�ो�साहन खच�को मापद�ड काय�िव�ध तयार नगरी िमत�ययी तवरले खच� गरेको छैन । िव�ुितय हा�जरी अिभलेख र सुचक बेगर �ो�सान खच� लेखेको छ ।
�मण अिभलेख नराखी तथा �मणको �प�ट उदे�य वेगर कितपय पा�लका �े� िभ�ै �मण तथा अनुगमन गरेको आधारमा �मण खच� लेखेको पाईयो ।
मम�त अिभलेख खाता नराखेको कारण कुन सवारी साधनको मम�त खच� के कित भएको हो अव�था यिकन गन� सिकएन ।
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िन��चत उदे�य सिहत िबशेष प�र��थितमा मा� कानुन �ारा गिठत सिमतीको बैठकमा मा� बैठक खच� ले�न पाईने �यव�था िवप�रत काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�लाई काया�लयकै िनयिमत काय�
स�ब�धमा भएका बैठकको भता िदएको पाईयो । िविवध खच�को �योजन नखुलेको आव�यकता आंकलन नगरी खच� गरेको तथा �यान िवल राखी एउटै पाट�वाट पटक पटक गरी �समा भ�दा बढी ख�रद ग�र
भु�ानी गरेको पाईयो ।सवारीलग बुक बेगर ई�धन खच� गरेको पाईयो ।
य�ता खच�ह�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२५ िश�ा तफ�

२५.१ िविभ� छा�वृ�ी- पा�लकाले यस पा�लका अ�तरगत पन� िविभ� ४२ वटा िव�ालयका िव�ाथ�लाई छा�वृ�ी िवतरणका लािग लािग �.३३७४७००।- भू�ानी भएको छ ।
लेखापरी�णका �ममा कुन िव�ालयलाई कित िनकासा भएको हो र कुन-कुन िव�ालयलाई छा�वृ�ी िवतरणका लािग कित रकम आव�यक पन� हो तथा िव�ालयले
कित िवतरण गरे भ�े स�व�धमा माग भए वमो�जमको िववरण �ा� भएन । पा�लकले कुन - कुन िव�ालयले कित छा�वृ�ी िवतरण गरे सो को िववरण मागी अनुगमन गरी
वढी रकम िनकासा भएको छ वा छैन भ�े स�व�धमा एिकन गनु�पन� �.

३,३७४,७००

२५.२ िविभ� िदवा खाजा - पा�लकाले यस पा�लका अ�तरगत पन� िविभ� ४२ वटा िव�ालयलाई िदवा खाजाका लािग � ९५३५०००।- िनकासा भू�ानी भएको छ । लेखापरी�णका
�ममा कुन िव�ालयलाई कित िनकासा भएको हो र कुन-कुन िव�ालयलाई कित िदवा खाजा आव�यक हो भ�े स�व�धमा माग भए वमो�जमको िववरण �ा� भएन ।
पा�लकले कुन - कुन िव�ालयले कित िदवा खाजा िवतरण गरे सो को िववरण मागी अनुगमन गरी वढी रकम िनकासा भएको छ वा छैन भ�े स�व�धमा एिकन गनु�पन� �.

९,५३५,०००

२५.३ िविभ� पा�पु�तक खरीद- पा�लकाले यस पा�लका अ�तरगत पन� िविभ� ४२ वटा िव�ालयलाई पा�पु�तक खरीदका लािग �.५९५९७७९.३४ भू�ानी भएको छ ।
लेखापरी�णका �ममा कुन िव�ालयलाई कित िनकासा भएको हो र कुन-कुन िव�ालयलाई कित पा�पु�तक आव�यक हो भ�े स�व�धमा माग भए वमो�जमको िववरण
�ा� भएन । पा�लकले कुन - कुन िव�ालयले कित पा�पु�तक खरीद गरे सो को िववरण मागी अनुगमन गरी वढी रकम िनकासा भएको छ वा छैन भ�े स�व�धमा एिकन
गनु�पन� �.

५,९५९,७७९.३४

२६ पू�जगत खच� तफ�

२६.१ पुव� िनधा��रत �ती पुत�ःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ अनुसार िनमा�ण �यवसायीको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम तोिकएको
समयमा स�प� गन� नसकेमा काया�लयले स�झौता रकमको बढी १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतका दरले पुव� िनधा��रत �ित पुित�
असुल गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले स�झौतामा तोकेको �यादमा काय� स�प� गन� नस�ने िनमा�ण �यवसायीबाट पुव�िनधा�रीत �ितपुत� असुल गरेको दे�खएन। साथै
देहाय अनुसारको पुव�िनधा��रत �ितपुत� रकम असुल ग�रनु पन� दे�खएको �.

ठे�कान�बर िनमा�ण �यवसायीको नाम काय�को नाम स�झौता अंक स�प� गनु� पन� िमती स�प� गरेको िढला िदन ज�रवाना �

०५/२०७७/७८ नम�ते नेपाल िनमा�ण सेवा सडक िनमा�ण ६०२८९९४.३२ २०७८/०२/३०
२०७८/०३/३१ ३२

९६४६४

९६,४६४
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२६.२ िशतभ�डार िनमा�ण - खजुरा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ�का कृिष उपजको सुरि�त भ�डारण ग�र कृषकह�लाई आ�नो उ�पादन सुरि�त र सही बजारमू�य
पाउने �योजनका लािग वडा न. 6 मा �६३७३९४४४.१५ को लागत अनुमान तयार गरी वोलप�को मा�यम बाट सबैभ�दा घटी रकम �.६१४३२४२३।५० कवोल गन�
िनमा�ण �यवसािय �ी रिबना/अिभयान/जुगल j.V सँग २०७७।२।१४ मा स�झौता गरी शू� �याद २०७८/५/३० स�म रहेकोमा कोिभड महामारीका कारण भिन उ�
�याद २०७८ पौष मसा�त स�म थप गरेको छ । तर दो�ो पटक थप गरीएको अव�ध स�म काय�स�प� नभएको र लेखापरी�णको �ममा �थलगत अवलोकन गदा� puff

panel भख�रै झारेको,machinery and equipment आउन बाँक� रहेको र civil work पिन काम पूरा भएको नदे�खएकोले उ� भ�डार स�झौताको अव�धमा स�प� गरी
गराई कृषकह�ले समयमै �ा� गन� सेवालाई सुिन�चत गन� अनुगमन िनरी�ण र स�प� गराउन तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२६.३ �समा भ�दा बढी पे�क� िदईएको- – साव�जिनक ख�रद ऐनको दफआ ५२(क) मा भएको �यव�था अनुसार ख�रद स�झौता प�चात स�झौता रकमको २० �ितशत मा
नब�ने गरी पे�क� िदन सिकने र पिहलो पटकमा ��वकृत पे�क� रकमको आधामा नब�ने गरी र बािक रकम काय� �गतीका आधारमा िदन सिकने उ�ेख छ । संिघय
सरकारको िनित तथा काय��ममा उ�े�खत ��येक गाउँपा�लकामा 15 शैयाको अ�पताल िनमा�णको लािग लागत अनुमान �.१८०६४०३०।११ �याट समेत रहेकोमा
सबैभ�दा घिट रकम कवोल वाला िनमा�ण �यसवायी �ी गौरा �स�ने अमन J.V. सँग २०७८/०१/०८ मा स�झौता गरी २०७९/०७/१५ मा स�प� गन� रहेकोमा यस बष�
�थम रिन� िवलबाट�.९१८८३२६।७९ भू�ानी भै भौितक �गित ३० �ितशत रहेको उ�ेख छ ।उ� िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता रकमको १० �ितशत
मोिवलाईजेशन पे�क� िदनुपन�मा काय� शु� गरेको भिन एकमु� २० �ितशतले ह�ने रकम �.२०८०००००।-पे�क� िदएको पाईयो ।काय� �गितको पया�� िव�लेषण नगरी
कानुनले तोके भ�दा बिढ रकम रकम पे�क� िदनु िनयम स�मत नदे�खएको �.

१०,४००,०००

२७ करारका कम�चारीह� 

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
र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ। तर पा�लकाले िविभ� पदमा 55 जना कमचा�रीह�लाई करारमा राखी �. 14687932 खच�
लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर�हरी, सवारीचालक, सयश, काया�लयसहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे र सरसफाई स�ब��ध पदमा मा� करारवाट
सेवा �लन सिकने र सो बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूित� गन� नसिकने �यव�था गरेकोछ।�थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद बाहेक िविभ� पदमा िनयिु� गरी वष� �. 14687932 खच� लेखेकोले
िनयमस�मत नदे�खएको �

१४,६८७,९३२

२८ अनुगमन तथा संपरी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण–

क) अनगुमन �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ)
मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई
गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१२१२८७७३४ ०.०० १२१२८७७३४
ग) अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
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गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
ब�ेजू(B)

यो वष� कायम ब�ेजू(C) संपर��णबाट कायम ब�ेजू(D) अ�या�वधक बाँक� ब�ेजू
(E=A-B+C+D)

१२१२८७७३४ 0.00 ५८९१६५९५ 0.00 १८०२०४३२९


