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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कान 'नबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्िमेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहिँग 
िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररिालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका 
िजुामालगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज' फस्र्ौटिम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफलिमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का 
कमािारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४९९ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तिररजङ्गा गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िाप्लेजङु  । 

 

कैर्फर्ििर्हिको रार् 

हामीले तिररजङ्गा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिरबाहेक, पेि भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिगँ 
िम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छ। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु ३१ लाख २६ हजार बेरुज ुदेर्खएको छ।िोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ावाट रु ३१ लाख २६ हजार फर्छ्यौट भएको छ । 
गाउँपातलकाको गि वषा ६७ लाख ९८ हजार बरेुज ुबाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बरेुज ुिमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुज ु६७ लाख ९० हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ु
र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनिुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट िम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहिँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आिारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि 

काननुबमोर्जम िही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीिमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होि ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 

गरी रार्िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले िामान्र्स्िरको आश्वस्ििािम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणिगँ िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्ने तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  
          
 
 
 

(पद्मप्रिाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिररजङ्गा गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु
प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट 

बाकँी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५३ ३ ३१२६ ० ३ ३१२६ ५३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको बाँकी 
िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा िम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तिररजङ्गा 
गाउँपातलका 
िाप्लेजङु ७१७९ ० ३८१ ६७९८ ० ० ६७९८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �सरीज�ा गाउँपा�लका, ता�लेजुङ , �सरीजङगा गाउँपा�लका , ता�लेजुङ

काया�लय �मुख �ी स�तोष िघिमरे २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �ी भुपे�� बुडा�े�ी २०७७-४-१

बे�जु रकम ०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,४८,०६,००६.५२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३७,८२,२८,८९० चालु खच� ३४,४१,४०,९१०

�देश सरकारबाट अनुदान १,७१,३२,००० पँूजीगत खच� १६,८५,३७,९९१

राज�व बाँडफाँट ६,४८,३५,१५८.२८ िव�ीय/अ�य �यव�था २,८१,४५,२७९.७४

आ�त�रक आय ४९,८८,५०९.२८

अ�य आय ९,१९,९७,२०६.९१

कुल आय ५५,७१,८१,७६४.४७ कुल खच� ५४,०८,२४,१८०.७४

बाँक� मौ�दात ६,०९,३२,०६२.६१
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �वध�न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउपा�लका
अ�तग�त ८ वडा, ४३ सभा सद�य, ४८१ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १५८०६ जनसं�या रहेको छ ।

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

�यवसाियक लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन
प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।६।३ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न
अनुसार छन् :

३ लेखाप�र�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा असुली भइ भौचर �ा� भएको छ । � ३५६३६१।

�स न �यहोरा असलु� रकम

१ �टडीएस र व�ढ भ�ुानी १५०९४०।

२ िश�कको व�ढ तलव �नकासा १३८११६

३ पार���मक कर ६७३०५।

ज�मा ३५६३६१।

४ �थािनय संिचतकोष
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस गाउँपा�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� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�
�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� ४४८०६००६।५२ १ चाल ुखच� ३४४१४०९१०।

क) नगद २ पूँजीगत खच� १६८५३७९९१।

ख) ब�क ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी

२ राज�व ( आ�त�रक आय) ६९८२३६६७।५६ क) ऋण भ�ुानी

क) आ�त�रक राज�व ४९८८५०९।२८ ख) �याज भ�ुानी

ख) राज�व बाँडफाँड के�� ६४८३५१५८।२८ ग) अ�य भ�ुानी

ग) राज�व वाडफाड �देश ४ लगानी

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ ३७८२२८८९०। ऋण लगानी

क) �वि�य समानीकरण अनुदान १११७००००। शेयर लगानी

ख) सशत� अनुदान २६६५२८८९०। अ�य लगानी

ग) समपूरक अनुदान ५ धरौट� �फता� २३१५२७।

घ) �वशेष अनुदान ६ कोष �फता� २८१४५२७९।७४

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान १७१३२०००। ७ वैक मौ�दात ६०९३२०६२।६१

क) �वि�य समानीकरण अनुदान ७०३२०००। ८ मलु संिचत कोष ५०७०३६७२।२

ख) सशत� अनुदान १०००००। ९ धरौट� मौ�दात ५०८०२९३।७९

ग) समपरुक अनुदान १०००००००। १० �कोप �यव�थापन कोष ११८१८७३।७८

५ ग�रवसंग �वशे�वर ५२००००। ११ कम�चार� क�याण कोष २४७००००।

६ सामािजक सरु�ा ३८०४३७५२। १२ मम�त स�भार कोष १२९६२२२।८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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७ एक�कृत �वा��य पवुा�धार ८५०००००। १३ �व�वध कोष २०००००।

८ �कोप �यव�थापन कोष ५९९४९०२।

९ �था�नय पवुा�धार �वकस समझेदार�
काय��म

५००००००।

१० �थानीय तह �शास�नक भवन
पवुा�धार 

२३५०००००।

११ मम�त स�भार कोष ७१९२३७६।६८

१२ धरौट� आय २९४६१७६।२३

१३ क�याण कोष १०००००।

१४ �व�वध कोष २०००००।

ज�मा ६०१९८७७७०।९९ ज�मा ६०१९८७७७०।९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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५ िव�ीय िववरण िव�लेषण : िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँनगरपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँनगरपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क
काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छ .

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस गाउपा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

६ 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
• गाउपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• गाउपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• गाउपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को
अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको छैन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै गाउपा�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 वनाएको छ ।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
तसथ� गाउपा�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 ।

७ आ�थ�क कारोबार 
यस गाउँपा�लकाको यस वष� � ६०१९८७७७०।९९ आय भएकोमा २०७८ साल असार मसा�त स�म � ५४१०५५७०८।३८ खच� भइ � ६०९३२०६२।६१ मौ�दात
रहेको छ ।

८ बजेट तथा काय��म : बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय� गाउपा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुख �ीमती �ानमाया
चौहानले िमित २०७७।३।९ मा ४३ करोड ६५ लाखको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।३।१६ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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९ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम २८ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

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

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

१ चालुगत खच� ३४४१४१ ८०८५४ ९६९९८ १६६२८९ ५९३९९

२ पँू�जगत खच� १६८५१७ ५७६३ १४४८५ १४८२६९ ४५६५५

ज�मा ५१२६५८ ८६६१७ १११४८३ ३१४५५८ १०५०५४

�ितशत ८९।८४ १६।९० २१।७४ ६१।३६ २०।५०

गाउपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार �.   ५१२६५८।हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ८६६१७ अथा�त १६.९० �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.

१११४८३. हजार अथा�त २१.७४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. ३१४५५८ अथा�त ६१.५८ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै ते�ो चौमासीकमा ६१.५८
खच� दे�खनुले खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म
काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
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१० २०७९-२-३१ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

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

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ३३८५२। २६१०५। ५-०९

२ पूवा�धार िवकास १३६१६९। १०७७८८ २१.०२

३ सामा�जक �े� ३३०३१९। २८५०२४। ५५=०६

४ वातारण तथा िवकास १३०००। १३०००। २.२

५ सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासन ७५००। ७२२३। १=४१

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८११४७। ७५२३८। १४.६८

ज�मा ६०१९८८। ५१२६७९। १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी ५५.०६ �ितशत सामा�जक िवकासमा र घटी २.२ �ितशत वातावरण तथा िवकासमा रहेको छ
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
रकम
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११ ल�य �गित 

काया�लयको चौमा�सक वािष�क �तरका �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा �त�रय तथा के���य �त�रयका संचा�लत
योजनाको िनयम बमो�जमको उि�खत ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन।पा�लकाले यस वष� १५७ वटा काय��म संचालन गरेकोमा सव ैयोजनाह�को
�गती ७५ �ितशत भ�दा वढी रहेको िववरण �ा� भएको छ । पा�लकाले संचालन गरेका योजनाह�को तोकेको ढाँचामा बािष�क �गित तयार गनु�पद�छ ।

१२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन : 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 । गाउँपा�लकाले िमित
२०७६ फागुनमा स�प� गाउँ सभा अ�धवेशनबाट संगठन तथा �यव�थापन सव��ण �ितवेदन पा�रत गरी सोही बमो�जम क��यटुर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, काया�लय
सहयोगी ज�ता पदह�मा� करार सेवामा �यव�थापन गरेको छ भने करार सेवामा �ािव�धक कम�चारी �यव�थापन गन� स�ब��ध काय�िव�ध, २०७४ बमो�जम इ��िनयर, कृिष
अ�धकृत, सब इ��िनयर ज�ता �र� �ािव�धक पदमा समेत कम�चारीको �यव�थापन गरेको छ।तर गाउँपा�लकाले िविभ� पदमा ६३ कम�चारीह� करारमा रा�ख �
२२८७७९८०। खच� लेखेको छ ।

१३ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� राज�व बाँडफाडबाट कम�चारी क�याण
कोषमा � १००००००।ट� �सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�व�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानुनको �यव�था भएको दे�खएन ।यसरी कानुनको �यव�था नगरी
पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
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१४ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा
�ोत न�सा�नसिहतको गाउँपा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत
न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने
काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले
अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१५ वडा सिचवको पदपूित� 
गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।

वडा सं�या वड सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

८ ८ २ ६
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१६ सेवा�वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता
अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ९ वटा ऐन, ३  वटा िनयमावली काय�िव�ध १ वटा र १२ बटा काय�िब�ध
�वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ ।साथै पा�लकाले ७ वटा कानुन िनमा�ण गरी सभाबाट ��वकृत गरेतापिन उ� कानुनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन ।यस वष�
गाउँपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

प��करणतफ� ५१०

ज�मदता� १२७

मृ�यदुता� १३५

बसाईसराई दता� ८१

िववाह दता� ३

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।
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१७ 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 २०७७÷७८ को अ�ययन गदा� गाउँपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको योजनामा
�यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । गाउँपा�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

१ ५ ५१ १९ २१ ९७

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� �.१ लाख दे�ख ५० लाख भ�दा वढी स�मका ज�मा ९७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.५ लाख भ�दा मुिनका मा� ५७
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 �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१८ �थायी लेखा न�बर र मु�य अिभवृि� कर दता�संग ख�रद नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १९मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काय�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मु�य अिभवृि� कर दता� �ा�
गरेका �यि� फम� सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । उपिनयम २ मा िबस हजार �पैया भ�दा कम रकमको ख�रद गदा� मु�य अिभवृि� कर दता� �ा�
नगरेका संग समेत ख�रद गन� सिकने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले आव�यक मालसामान ख�रद गदा�, िविभ� िमितमा संचालन गरेका ता�लम, गो�ी, अनुदानमा ख�रद गदा�
िनयमावलीको �यव�था अनुसार दता� गरेका संग ख�रद नगरी ह�त �ल�खत भरपाइ पेश गरी खच� लेखेकोले कानुनको पालना गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन : �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 । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो बष� ११ वटा दता� भएकोमा ११
वटा फ�य�ट भएको छ ।
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२० 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 ।
गाउँपा�लकाले नाग�रक उपचार साहायता कोष परीचालन ऐन बमो�जम उपचार साहायतामा यस वष� � १४७४०००।आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क
सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२१ िविवध खच� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ वमो�जमको वजेट अनुमानमा आ��तरक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ
। तर आ��तरक आय �यनु भएकोमा पा�लकाले यस वष� िविवध तफ�  � २२३५२२०। खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२२ पदा�धकारी सुिवधा 
�देश न १ को गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५, को दफा ३ मा �थानीय पदाधीकारी , सद�य र सभाका सद�यह�ले अनुसुिच १ मा उ�ेख
भए बमो�जमको सुिवधालाइ अ�धकतम कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ । जस अनुसार पा�लकाले �थानीय पदा�धकारी तथा
सद�यह�लाइ अनुसुची १ मा उ�ेख भए बमो�जम यस वष� � ५५७८०००।खच� लेखेको छ ।

२३ अनुदान िफता�, िवतरण र उपयोग : बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १०
लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क � १६८५३७९९१।पँूजीगत खच�/ख�रद
िनमा�ण काय� गरेको छ । तर गाउँपा�लकाले ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः गाउँपा�लकाले उ� िनयमावली
बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।
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२४ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय : आयको अनुमान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय–�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर �ज=स=स बाट �ा� रकम र
बैक मौ�दात सिहत अनुमािनत �. १२१५३८२१। आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले आ�त�रक आय �. ४९८८५०९।२८ �ा� गरेको
छ । गाउँपा�लकाले आ�दानीका अ�य �ोतको समेत पिहचान गरी आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

२५ राज�व अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५८ को उपिनय ३ मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा महालेखापरी�कको काया�लयवाट
�वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०३ र १०८ �योग नगरी आ�दानी गरेको छ। िनयमावलीको �यव�था अनुसार
म.ले.प.फा.नं. १०३ र म.ले.प.फा.नं. १०८ राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ। गाउँपा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेको छ ।
पा�लकाबाट सव ैवडाह�मा �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� र दिैनक �ा� भएको आ�दानी एवं बै� दा�खला खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई
�यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

२६ उपभो�ा सिमित माफ� त काय� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थािनय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाइ �भावकारी िदगो र भरपद� बनाउन काय��मको सामा�जक प�र�ण
अ�तग�त साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७।७। मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफुले
��येक िक�ताको गरेको खच�को सुचना साव�जिनक टास गनु�पन� र आफुले गरेको कामकारवाहीको स�व�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तोकेको अव�धिभ�
सामा�जक लेखापरी�ण गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले ७२ वटा टोल िवकास सं�था गठन गरेकोमा यस वष� ३७ वटा टोल िवकास सं�थासंग स�झौता गरी िनमा�ण
तथा अ�य काय� गरे वापत � ३३५०२६१।भु�ानी गरेकोमा िनयमावलीले �यव�था गरे अनुसार केही टोल िवकास सं�था वाहेक अ�धंकास टोल िवकास सं�थाले साव�जिनक
परी�ण र साव�जिनक सुनाइ नगरेकोले िनयमावलीको पालना गरी खच� गनु�पद�छ ।

२७ सशत� काय��मतफ�  : िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ४० सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरब�दी र पदपुित�को अव�था एव िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपुित� पदपुित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

आद�श �ा वी आ�वेगिदन २ २ ० ३३

�ी �सनाम मा िव �सनाम २८ २ ० ४९

�ी गणेश मा िव खेवाङ २० २० ४ ४२३

�ी ते�ोक मा िव ते�ोक १७ १७ ४ ५१९

�ी राि�य मा िव पेदाङ ११ ११ ३ १७६

�ी क�नज�ा मा िव या�फुिदन १० १० ६ १४३

�ी ल�मी िन मा िव �सकैचा ३ ३ ० ४१

�ी या�फुिदन � िव या�फुिदन २ २ ० १५

�ी सर�वती मा िव �सकैचा १६ १६ १० १०६

�ी �संहदेिव िन मा िव �सकैचा ५ ५ २ ६०

�ी भवानी �ा िव ते�ोक २ २ ० ४८

�ी आ�बेगुिदन मा िव १६ १६ ६ ३६७

�ी दगुा� मा िव �सकैचा ८ ८ ५ ९५

�ी डाँडा �ा िव �सनाम ३ ३ ० ६१
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�ी हर�दी �ा िव २ २ ० ४९

�ी आ�बेगुिदन �ा िव १६ १६ ६ ३६७

�ी भगवती �ा िव �सनाम २ २ ० ३८

�ी फु��ुवा िन मा िव ते�ोक ५ ५ २ ९८

�ी िशतला देिव �ा िव खेवाङ २ २ ० ४७

�ी सुदाप �ा िव मामा�े २ २ ० ४१

�ी या�पाङ िन मा िव पेदाङ ७ ७ ४ १३२

�ी बालक�याण आवी �सकैचा ७ ७ ४ १३२

�ी महे�� आवी खेवाङ ४ ३ २ ८०

�ी भगवती आवी आ�बेगुिदन ९ ९ ३ १४८

�ी ल�मी मा िव मामा�े ९ ९ ५ १७०

�ी प�क�या �ा िव खेवाङ २ २ ० ४७

�ी पाथीभरा आवी �सकैचा ४ ४ २ ६०

�ी सर�वती �ा िव आ�वेगुिदन २ २ ० ३८

�ी �ानोदय �ा िव �सनाम २ २ ० ११
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�ी गंगा �ा िव मामा�े २ २ १ ३५

�ी कृ�ण �ा िव या�फुिदन १० १० ६ १४३

�ी भ�जरे �ा िव पेदाङ २ २ ० १६

�ी पाथीभरा महादेव�ािव खेवाङ २ २ ० ६६

�ी शि� �स�वे�ला �ािव पेदाङ २ १ १ ३७

�ी गँह�वारी �ा िव या�फुिदन १ १ १ ७

�ी जलक�या �ा िव खेवाङ २ २ २ २४

�ी गंगा �ा िव पेदाङ २ २ १ ३८

�ी भगवती �ा िव ते�ोक १ १ १ ४३

�ी क�नज�ा �ा िव �सकैचा २ २ २ ४३

ज�मा २२८ २२६ ८८ ४८२४

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपुित� एवम् िव�ाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २१ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको भने कृ�ण �ा िव या�फुिदनमा
िव�ाथ�को सं�या कम रहेकोले िव�ाथ� सं�या �यनु भएका िव�ालह�को मज� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
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२८ काय� स�प� �ितवेदन 

गाउँपा�लकाले रा�� पित शैि�क पुवा�धार िवकास काय��म अ�तगत� िव�ालयको भौितक पुवा��धार िवकासको लािग सर�वती मा वी लाई भवन िनमा�णको लािग �
१८०००००। िनकासा िदएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले भवन िनमा�णको काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. २९४ िमित २०७९-०८-५ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम
गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल�
गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन । कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा
उ�े�खत �यव�था अनुसार पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट गरी सडक िनमा�ण काय� गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन् ।यस
काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक, नाला, िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� वडा का २२४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.

११०८४६००। खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको िदघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३० समानीकरण पँू�जगततफ�  : गाउँशहर सडक यातायात गु�योजना (आर॰एम॰टी॰एम॰िप॰ ) 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले �यव�था गरे वमो�जम �थानीय तहह�ले आर॰एम॰टी॰एम॰िप॰ तथा एम॰िट॰एम॰िप॰ तयार गरी सोही बमो�जम सडक
िनमा�णको काय� स�ालन गनु�पद�छ । यस गाउँपा�लका काया�लयले गाउँ सभा बाट आर॰एम॰टी॰एम॰िप॰ ��वकृत गराएको पाइयो । यस गाउँपा�लकामा समेत हालस�म
िन��चत मापद�ड र प�ित बेगर ठाउँ ठाउँमा सडक िनमा�ण गरेको दे�खएको तथा आव�यकता र औिच�यको िहसाबले ती सडक गुण�तरीय समेत नदे�खएको ��थितमा
सडक सँग ��वकृत मापद�ड एवं �थानीय आव�यकताको आधारमा तयार गरी �वीकृत भएको आर॰एम॰टी॰एम॰िप॰ को आधारमा मा�ै सडक पूवा�धारमा लगानी गरी िदगो
र गुण�तरीय बनाउन �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
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३१ आयोजना वकै 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 अनुसार ��येक �थानीय तहले समेत आयोजनाह�मा ह�ने लगानीलाई �यव��थत र गुण�तरीय गराउन िन�� चत मापद�ड पुरा भएका
आयोजना मा�ै काया��वयन गन� आयोजना ब�क तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । यस गाउँपा�लकाले आयोजना ब�कमा समावेश योजनाको िववरण पेश गरेको छ । तथािप कुल
िविनयो�जत योजनालाईनै आयोजना ब�कमा राखेको छ । िडिपआर तथा अ�य मापद�ड पुरा नगरेका आयोजना समेत आयोजना ब�कमा राखेको पाइयो । तसथ� आयोजना
ब�कको अवधारणा काया��वयन गरी �थानीय तहबाटै योजना प�ितलाई गुण�तरीय बनाउनुपन� तफ�  �यान जानुपद�छ ।

३२ मु�य अिभवृि�कर 
उपभो�ा सिमितमाफ� त संचालन ह�ने िवकास िनमा�ण स�ब�धी काय�ह�को लािग भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�मा �योग ग�रने िनमा�ण साम�ीमा ला�े मू�यअिभवृि� कर रकम
समेत िव� लेषण गरी लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । यसरी ह�ने िनमा�ण काय�मा लागत अनुमानमा संल� मू�यअिभवृि� कर रकम र वा�तिवक िवलको आधारमा भु�ानी ह�ने
मू�यअिभवृि� कर रकम तुलना गरी लागत अनुमानमा भ�दा भु�ानी िवजकमा कम मू�यअिभवृि� कर भएमा �यनु मू�यअिभवृि� कर जनाइ काया�लयले कि� गरी भु�ानी
िदनुपद�छ । लागत अनुमान वनाउदा यसरी मू�यअिभवृि� कर ला�े सामानको �याट यिकन नगरेकोले काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई िवजकको आधारमा दएको
मू�यअिभवृि� कर रकम सही हो भ�् यिकन ह�न सकेन । तसथ� लागत अनुमान नै �याट ला�े आइटमको िववरण तयार गरी �यसको आधारमा तुलना गरी उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी गनु�पद�छ ।

३३ साव�जिनक िनमा�ण र ख�रद �कृया 
यस �स�रज�ा गाउँपा�लकाको सडक भवन लगायतको भौितक पूवा�धार िनमा�ण र �यव�थापन गन� कुल पँुजीगत बजेटको क�रव ९० �ितशत ठे� का माफ� त �ित�पधा� गरी
इिविडङ माफ� त काय� गराएको छ । सडक िनमा�ण काय�को लािग ८ वटै वडाबाट सडक आव�यकता माग गरी िमलेस�म �याकेज िमलाएर के���कृत ख�रद �ि�या अनुसार
काय�पा�लकाले नै िव�ुतीय बोलप� माफ� त ख�रद �ि�या अपनाएको छ । ख�रदलाई बढी �ित�पध�, िमत�ययी, योजनाव� तवरले संचालन गन� यो प�ित बढी �यवहा�रक
तथा उपयोगी भएपिन वडातहस�म िनमा�ण भएका सडकको ट�याकमा�ै खो�ने, ड� ेन िनमा�ण नगन�, वातावरणीय �भाग अ�ययन नगन� आिद कारणले िनमा�ण काय�मा
गुण�तरीयताको �� न दे�खएको छ । �यव��थत िनमा�ण र िदगोपनाको लािग गाउँ सडक यातायात गु�योजनाको आधारमा िन��चत भएका सडकमा मा�ै लगानी गरी यसको
गुण�तरीयता र िदगोपनालाई �यान िदनुपछ�  ।
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३४ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ अनुसार साव�जिनक िनकायले परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै ख�रद
संझौताबाट ह�न स�ने वा काम िप�छे फरक ख�रद संझौता गनु�पन� भ�े यिकन गरी स�ब��धत म��ालयले परामश� सेवाको लागत अनुमान स�ब�धी न�स� तयार गरेको भए
�य�तो न�स�, सेवाको �े�गत काय�सत�, स�ब��धत साव�जिनक िनकाय वा अ�य िनकायले सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागतको आधारमा तयार गनु�पन�
�यव�था छ । यस गाउँ काय�पा�लका काया�लयले परामश� सेवाबाट िन�नानुसार ख�रद गन� िडिपआर तयार गदा� उ� �ि�या पुरा गरेको छैन । िनधा��रत �ि�या, काय�िव�ध र
न�स� पुरा नगरी लागत अनुमान तयार गदा� वा�तिवक यथाथ� परक र िमत�ययी नह�ने दे�ख�छ । तसथ� कानुनी �ि�याको पालना गरी काय� स�पादन गन�मा �यान जानु पद�छ ।

भौ॰नं॰/िमित काय�, परामश� सेवा भु�ानी रकम भु�ानी फम�

१४०।२०७८।३।२४ वडा नं १,४,८ माटो परी�ण तथा भवन �ट��चर िनमा�ण िडिपआर १४६९०० शेपा� इ��ज ए�ड िव�डस� शेयर

१४१।२०७८।३।२५ क�चनजंघा पदमाग� िडिपआर १९८८८०० ि�क क�स�ट �ा॰�ल॰

३५ औषधी ख�रद 

यस काय�पा�लकाले िनयिमत औषधी ख�रद गन� ८० वटा औषधी र २६ वटा स�ज�कल आइटमको लागत अनुमान �याट समेत ६१ लाख २ हजार ६९८ को तयार गरेको छ ।
यसैगरी �कोप �यव�थापन कोष माफ� त ख�रद गन� ९ लाख ४० हजार ९६० को लागत अनुमान तयार गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार
मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� �यनुतम ३ वटा क�पनीबाट दरभाउप� �लने, य�तै कारोबार गरेका सरकारी काया�लयको दरको आधार र गत िवगतमा भएको
ख�रदको दर समेतलाई िवचार गरी औषत लागत तयार गनु�पन�मा कोटेशन मा�ैको आधारमा दर �लइ �यसको १५ �ितशत घटाइ तयार गरेको छ । ख�रद �ि�यालाई थप
व�ैािनक, �यव��थत र �ित�पध� गराउन िनयमावलीको आधार र �ि�या पुरा गरी लागत अनुमान तयार गनु� पद�छ ।
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३६ िदगो िवकास 

मुलुक संधीयकरणमा �वेशसँगै सिवधानत: िश�ा, �वा�� य, मिहला िवकास र शासिककरण, पशु, कृिष, सामा�जक सुर�ा िवकास िनमा�ण पूवा�धार र वातावरणीय िदगोपना
कायम गन� िवषय �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएका छन् । िवषयगत �े�गत काय�ह�को �थानीय तहमा आ�त�रक�करण तथा �थानीयकरण गरी िदगो िवकास ल�य संग
तालमेल िमलाउद ैकाया��वयन गन� नीित रणनीित तथा सं�थागत संय�� र �े�गत/िवषयगत �ज�मेवारी तय गनु�पन�मा पर�परागत प�ितमा नै ल�य र उ�े�य िनधा�रण गरी काय�
स�पादन गरेको दे�ख�छ । िश�ा, �वा�� य, मिहला, पूवा�धार िवकास आिद ज�ता काय�ह�लाई िदगो िवकासका सूचकसँग �लंकेज गरी काय� संचालन भएको छैन । िवषयगत
ि�याकलाप संचालन गदा� िवषयगत ख��डकृत त�या� तयार गरी सूचना �िव�ध �यव�थापन �णालीलाई �िव�धमै�ी बनाउद ैस�पािदत ि�याकलापको सहजै �देश तथा
संघीय िवषयगत म��ालयमा �रपोिट�ङ गन� स�ने प�ितको िवकास गरी रा�� ट� य तहका सूचकमा सपोट� गन� प�ितको िवकास गन� �थानीय सरकारह�को �यान जानु पद�छ।

३७ �शासक�य भवन िनमा�ण 

गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन सिहत ९ वटा �लक समेतको भवन िनमा�ण काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी माग� देवी ।एस।ए।एस।थेवे जे= भी संग � ६८७६८५७१।५६
को २०७८।११।१० मा स�प� गन� गरी २०७७।८।२२ मा स�झौता भएकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

३८ काय� स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, को दफ २७(३) मा वोलप� ��वकृत भएपिछ १५ िदन िभ� काय� स�पादन जमानत दा�खला गरी स�झौताको लािग उप��थत ह�नु पन� �यव�था
रहेको छ दफा २७(४) मा वोलप�को काय� स�पादन जमानत वापत दा�खला गनु�पन� रकम िनधा�रण सु�को समेत �यव�था रहेको छ ।आयोजनाले ठे�का न.

works/BUlding/05/srm/2077/78 को लागत अनुमान � ६८७६८५७१।५६ रहेकोमा मग� देवी एस।ए।एस।थेवे जे भी संग � ५२७७५२११।मा िनमा�ण काय� िमित
२०७८।११।१० स�प� गन� ग�र िमित २०७७।८।२२ मा स�झौता गरेको छ ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार काय� स�पादन जमानतको मा�य अवधी िनमा�ण काय�को
�ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा १ मिहना बिढ अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।काय� स�पादन जमानत � ५४७७७९५।राखनु पन�मा � ५२९९०००। को मा�
काय� स�पादन जमानत रहेकोले � १७८७९५।थप गरी काय� स�पादन जमानत पेश गनु�पन� ।

३९ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार िनमा�ण सामा�ी मेशीन औजार वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अवधी स�म िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । िनमा�ण
�यवसायीले िनयमावली अनुसार २०७९।११।१० स�मको िवमा गराउनु पन�मा २०७८।११।१० स�मको मा� िवमा गरेकोले �ुटी स�याउने अवधी स�मको िवमा गराउनु पद�छ
।
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४० पे�क� 
िनपमा�ण �यवसायी माग� देवी ।एस।ए।एस थेवेलाई यस वष� कुल � १९७९९६९६।१७ भु�ानी िदएकोमा � ७५०००००। पे�क� बाँक� रहेकोले स�झौताको अवधी िभ�
िनमा�ण काय� गरी पे�क� फ�यौट गनु�पद�छ ।

४१ िडपीआर खच�

: 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजानाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । यस �थानीयल तहले यो वष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जकको काय� परमाश�दाताबाट गराइ �ितवेदन �ा� गरेको छ ।

काय� िववरण पराशदा�ता �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण
भएको लागत

वडा काया�लय ३ को डीपीआर िनमा�ण रेड पा�डा इ��जय�रङ
क�स�टे�ट

५००००० ४५२००० ३००००००।

�ाथिमक �वा��य अ�पतालको �तरो�ती �थानीय िवकास सकाय� के��
�ा ली

२००००० १९९४२०० १५८६०००००

वडा ८ या�फुिदनको नया झोरेली दे�ख वेस �या�प जाने साहासीक पदमाग�
आयोजनाको

मा�ती िडजाइन �ा ली २०००००० १९६२४०० २००००००००

ज�मा ४५००००० ४४०८६०० ४५८१०००००
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४२ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� २ �ितशतभ�दा नब�ने
गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशत का दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ
। काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत � २९३७३४४। खच� गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी
रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छ। िनयमावलीले तोके अनुसारको खच�मा िनय��णका लागी क��ट�जे�सी खाता अ�ाव�धक ह�नु पद�छ ।

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

४४ गाउँपा�लका चालुतफ�  : �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ।गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत ५८ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३१ जना -करार १५ समेत_ पदपूत� भएको दे�ख�छ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका िश�ा तथा �शसन अ�धकृत, इ��जिनयर लेखा अ�धकृत सिहत २७ पदह�
�र� रहेका छन्।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ।तसथ�
�र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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४५ गाडी भाडा 
गाउँपा�लकाबाट ��वकृत काय��म संचालन गदा� काय��मको लािग आव�यक पन� सामानह�को ढुवानी तथा पा�लकाबाट वडा वडामा ��वकृत काय��म संचालनको लािग
ख�रद गरीएका सामानह�को ढुवानी तथा काय��ममा जादा फक� दा गाडी भाडामा �लइ खच� लेखने गरेको छ ।पा�लकाले गाडी भाडाको पा�लका िभ� भाडा तथा सामान
ढुवानीको लािग �योग गदा� भाडाको दर रेट �वीकृत नगरेकोले भाडामा दरमा एक �पता भएको दे�खएन । गाडी भाडा �योग गरेको भरपाइ पेश गरी पा�लका िभ� संचा�लत
िविभ� काय��ममा गाडीको भाडा खच� लेखने गरेकोले उ� गाडी भाडा सही तथा यथाथ� हो भनी एिकन गन� सक�यन ।अत : पा�लकाले पा�लका काया�लयबाट पा�लका
िभ�को �थानमा �योग गरीने गाडीको दर रेट ��वकृत गरी सोही दर रेट अनुसार गाडी धनीसंग स�झौता गरी खच� ले�नु पन� दे�ख�छ ।

४६ अनुदानको अनुगमन 

गाउँपा�लकाले �सरीजघांको सान उ�मशील िकसान काय��म ८ वटा वडामा संचालन गन�को लािग ९६ लाख वजेट िविनयोजन गरेको छ । ��वकृत काय��म संचालन गन�को
लािग पा�लकाले काय��म संचालन काय�िव�ध २०७७ ��वकृत गरेको छ ।��वकृत काय�िव�ध अनुसार �थानीय भुगोल र हावापािन सुहाउदो नगदे र अ�वाली उ�पादन �व��न
गन� ५० �ितशत साझेदारीमा काय��म संचालन गनु�पन� उ�ेख छ ।वडा�तरीय ��वकृत काय��मह� अदवुा खेती ,कागती तथा सु�तला �व��न, िकवी तथा कफ� खेती,
अदवुा, लसुन तथा अकवरे खेती, वंगुर तथा वा�ापालन, धान खेती , कोदो खेती, माह�री पालन, मकै तथा आलु खेती, केरा खेती, टमाटर, जैतुन लागयतका काय��म
संचालन गन�का लािग पा�लकाले ��येक वडामा गठन गरेका टोल िवकास सं�था माफ� त सुचना �काशन गरी काय�िव�धले तोकेको मापद�ड अनुसार टोल िवकासमा िनवेदन
िदएका िकसान तथा कृषकह� म�येबाट छनोट गरी वडा सिमितकोले अनुदान पाउने िकसानको नाम ��वकृत गरेको छ ।उ� काय��म संचालन गन�को लािग पा�लकाले वडा
सिचव र कृिष �ािव�धकह�लाइ टोल िवकास सं�था माफ� त काय� स�पादन गन�को लािग पे�क� िदएको छ ।�वीकृत काय��म स�पादन गन� वडामा रहेका टोल िवकास
सं�थाह�संग स�झौता गरी स�झौता अनुसार काय� स�प� गरी पा�लकाबाट �ा� अनुदान � ९० लाख र जन�मदान � ९० लाख समेत � १ करोड ८० लाखको काय�
स�प� �ितवेदन पेश भइ सोही काय�स�प� �ितवदेन र वडाको �सफारीसको आधारमा पा�लकाले पे�क� फ�यौट गरेको छ । पा�लकाबाट अनुदान पाउने िकसानको अिभलेख
�यव�थापन गन� र अनुदानबाट स�झौता अनुसार उ�ेख काय��मह� संचालनको अनुगमन गरी �ितवेदन �लनु पद�छ । अनुदान �ा� गरी काय��म संचालन गरेका केही टोल
िवकास सं�थाह�को िववरण देहाय अनुसार छन ।

वडा न कामको िववरण टोल िवकास सं�थाको नाम अनुदान पाउने िकसानको सं�या पा�लकाबाट अनुदान स�प� �ितवेदन

२ िकिव खेती लासा टोल िवकास सिमत १० ९८५००। १९७०००।

३ लसुन अदवुा खेती बेखीम २ १०००००। २०००००।
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४ जैतुन खेती बाउन डाडा ४ ९८७४४ १९७४८८।

५ कोदो खेती वाइपा टोल १० १०००००। २०००००।

६ िकवी खेती लोकतेन ७ १०००००। २०००००।

७ वंगुर खोर िनमा�ण पाथीभारा महादेव ९ ९००००। १८००००।

८ आलु खेती एक�म समेथुङ १५ १०००००। २०००००।

४७ मु�य अिभवृि� कर कि� 

मु�य अिभवृि�कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पुण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ स�थाले ठे�का स�झौता वा करार
अ�तग�त आपुित�कता�लाइ भु�ािन गदा� िनजलाइ भु�ानी गन� कर रकमको पचास �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�व�धीत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी वाक�
रहने मु�य अिभवृि� कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था उ�ेख भएकोमा पा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानीमा ५० �ितशले ह�ने मु�य अिभवृि� कर दा�खला
नभएकोले मु .अ.कर समायोजन पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो भौ न फम�को नाम िववरण िवल रकम ५० मु अ कर �ितशत

२२।०७७।६।११ नेशनल इ�कुवेशन ए�ड �रस�च से�टर सफट वयर िनमा�ण १४९८३८० ८६१९०।

१५१ एन पी ट� ेड ए�ड �टेशनरी स�लायस� काया�लय सामान ५३१६५४८ ३०५८१९।

ज�मा ६८१४९२८ ३९२००९।

( उ� बे�जु काया�लयको च न. २९४ िमित २०७८-०८-५ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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४८ छा�वृ�� 

गाउँपा�लकाको ��वकृत काय��म िन:श�क िश�ा हामी सवकैो इ�छ काय��म संचालनको लािग पा�लकाले �सरीजघां गाउँपा�लकाको छा�वृ�� स�व�धी ऐन २०७८ ��वकृत
गरेको छ ।छा�वृ�� ऐनको दफा ३ मा क�ा ११ र १२ अ�ययन गन� िव�ाथ�लाइ िनशु�क िश�ा �यसै गरी दफा ९ मा गाउँपा�लका �े�िभ� �ािव�धक िव�ा - �िवणता
�माणाप� वा सो सरह_ मा जनशि� उ�पादन गन� सव ैवडाबाट एक एक जना वडा िभ�का िव�ालयबाट एस=इ=इ= परी�ामा उ�कृ� नितजा �याउने एकजना िव�ाथ�लाइ
आवास सिहतको छा�वृ�� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । पा�लकाले वडाबाट उ�कृ� नितजा �याउने ४ जना िव�ाथ� म�ये २ जना कृिष िव�ान र २ जना पशु सेवा स�व��ध
अ�ययन गन� िव�ाथ�का लािग आवास तथा खानाको लािग मा�सक � ७५०० पोशाक खच� � १०००० र �टे�नरी वापत � १००००।-वष�को एक पटक_ समेत यस वष� �
११२४०००।र क�ा ११ र १२ िव�ाथ�को लािग � २५६८७००।समेत � ३६९२०००। खच� लेखेको छ । छा�वृ��मा छनोट भइ अ�ययन गन� िव�ाथ�ले अ�ययन स�प�
भए प�चात जुन वडाबाट छा�वृ�� �ा� गरी अ�ययनमा गएको हो सोही वडामा रही क�तीमा एक वष�स�म सेवा गन� कबु�लयतनामा गरेको दे�ख�छ ।पा�लकाले छा�वृ��मा
छनोट गरी अ�ययन गन� गएका िव�ाथ�ह�को अिभलेख राखी अ�ययन स�प� गरे प�चात कवु�लयतनामा वमो�जम सेवा गन� लगाउनु पद�छ ।

४९ �यािवन जाली मौ�दात 

पा�लकाले वाष�दको समयमा आईपन� स�ने स�भावीत जो�खमलाई म�यनजर गरी गाउँपालकाको िनण�यबाट �कोप �यव�थापन कोषबाट िविभ� साइजका २१५ थान �यािवन
जाली ख�रद गरी � ९३४४५३। खच� लेखेको छ । ख�रद गरेको �यावीन जाली खच� नभइ मौ�दात रहेकोले उ� जा�ल कुन कुन �थानमा �योग भएको सो को �माण पेश
गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. २९४ िमित २०७९-८-५ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५० िव�ालय िश�ा अनुदान 

िश�ा िवभागबाट �कािशत काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�यकलाप २.१५.११.६३६ मा सािवक �ज�ा िश�ा काय�लयबाट अनुमित �ा� गरी संचालनमा
रहेका र कुनै पिन दरव�दी तथा राहात कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापनको लािग अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले ��तावीत सामुदायीक
िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापन अनुदान � १८०२०००।िदएको छ । गाउँपा�लका अ�तग�त िव�ालयमा शस�त अनुदानबाट िश�कको तलव भ�ामा िनकासा िदएकोले
पा�लकाले िदघ�कालीन मह�व रा�ने योजनामा बजेट िविनयोजना गरी खच� ले�नु पन�मा िव�ालय िश�क दरव�दी िमलान वेगर िनजी िश�कको लािग िनकासा िदएकोमा छ।
िश�क दरव�दी र िव�ा�थ� सं�याको आधारमा आव�यक पन� भए �ित�पधा��मक तवरले छनोट गरी शैि�क गुण�तर अिभवृि� ह�ने गरेर मा� िनजी िश�क िनय�ु गनु� पद�छ ।
पा�लकाले आ�थ�क २०७८।७९ देखी िन�ज िव�ालयमा िनय�ु गरेका िश�कका लािग अनुदान रकम िविनयोजन गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु
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५१ �मण खच� 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� � २११५२५६। भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

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

५२ सामा�जक सुर�ातफ�  
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण ��येक
�थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�मा समयमै सो काय� भएको छ ।

५३ सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(घ) बैिकङ �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा नगइसकेको �थानीय तहको हकमा स�ब��धत
वडा सिमितको रोहवरमा भ�ा रकम िवतरण गनु�पन� �यव�था स�पुण� वडाह�मा काया��वयन भएको छैन । मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह
गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकामा लागातार उ�
वष�स�म खाता िन���य भएमा, अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएको अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन�
�यव�था रहेकोमा सामा�जक सुर�ाको मुल अिभलेख तयार ग�र पेश भएको छैन । लाभ�ाहीको अ�ाव�धक िववरणका आधारमा मा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा ह�ने
�यव�था कडा◌�इका साथ लागु गनु� पद�छ ।
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५४ पे�क� वाक� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ११३ को उप िनयम १ वमो�जम िदएको पे�क� ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए वमो�जम ��येक रिन� िवल वा अ�य िवजकबाट
क�ा गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� िदएको मोिवलाइजेशन पे�क� तथा अ�य पे�क� रकम आ�थ�क वष�को अ�तस�म वाक� रहेको पे�क� रकम िनयम अनुसार फछय�ट गनु�पद�छ
।

ठे�का न पे�क� �लने नाम �याद ननाघेको �याद नाघेको

सोवण� ।िहमालयन जे भी ६२९७३३७।

वडा न् ५ भवन िनमा�ण िकराते�वर क�सट��सन ए�ड िड� �लङ क�पनी ५५००००।

वडा न ७ भवन िनमा�ण िकराते�वर क�सट��सन ए�ड िड� �लङ क�पनी ५४१०१३।१२

वडा न ६ भवन िनमा�ण िकराते�वर क�सट��सन ए�ड िड� �लङ क�पनी ५५००००।

ज�मा ७९३८३५०।१२
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५५ �थलगत िनरी�ण 

िव�ीय समािनकरण पँुजीगत शीष�कको ि�शुले बरदे�ख ते�ोकस�मको सडकमा सो�ल� सिहत प��क नाला िनमा�ण गन� िबिभ� �थानमा किट�, �यािवयन वाल, मेिशनरी
वाल, ड� ेन िनमा�ण, फलामबार लगायतका काय�ह� गन� १ करोड ५३ लाख ६२ हजार ८४६ को लागत अनुमान अनुसार ठे� का गरेकोमा �यनुतमा कबोल गन� थेवे िनमा�ण
सेवाको �यनुतम कबोल अंक मू�यअिभवृि� कर समेत �॰ ६८ लाख ९६७ मा संझौता गरी िनमा�ण स�प� �ितवेदन पेश भएकोमा िनरी�णको �ममा दे�खएका �यहोरा
िन�नानुसार रहेका छन्
(क) गत िवगतमानै साँघुरो ट�याक खोलेको यस सडकमा िविभ� �थानमा धेरै पिहरो जाने र ��येक वष� पटक पटक सडक �तरो�ित तथा मम�त संभार गन� �योजनमा ठूलो
रकम खच� भएको छ । कितपय �थानमा पुराना ट�याक बािहरबाट समेत नयाँ बाटो खनेको छ । अ�धकाँस �थानमा २ दे�ख ३ लेयर स�म ढु�ा सो�ल� गदा� समेत सडक दबेर
पुन: उका�नुपन� ��थित दे�खएको छ । काया�लयले िडिपआर तयार बेगर यस सडकको �तरो�ित गरी वष�नी ठूलो रकम लगानी गदा� समेत सम�या समाधान नभएकोले य�ता
सडकमा लगानी गदा� िडिपआर लगायतका पूवा�धार पुरा गरी काय� संचालन गनु�पन� दे�ख�छ ।
(ख) सडक सँगै यसलाई गुण�तरीय र िदगो �पमा संचालन गन� ड� ेन समेत सँगै िनमा�ण गरी काय� गनु�पन�मा सडकको क�रब २ �ितशत भागमा मा�ै ड� ेन िनमा�ण भएको छ ।
यसरी ड� ेन तथा �याचिफट िनमा�ण बेगर धमाधम सडक मा�ै ख�ाले सडक बाटै पानी िनकास ह�ने �ोतनै सडक ह� ँदा मम�त िनमा�ण र �तरो�ितको औिच�य दे�खदनै । यसथ�
थप ट�याक खुलाउने तफ�  भ�दापिन िनिम�त सडकको गुण�तरीयता कायम गन� सबै पूवा�धार पुरा गरी काय� गन� यस गाउँ काय�पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।
(ग) �थानीय तहबाट िनिम�त संरचना लगायत सेवा �वाहको जवाफदेिहता र पारदिश�ता कायम गन� स�पािदत काय�को साव�जिनक परी�ण, सामा�जक लेखापरी�ण,

साव�जिनक सुनुवाइ तथा सूचना साव�जिनक�करण गनु�पन� नीितगत कानूनी �व�ध रहेकोमा काय�पा�लकाले उ� �ि�या पुरा गरेको पाइएन ।
(घ) सडक िनमा�ण गदा� यसलाई योजनाब� तवरले संचालन गन� तथा िनमा�ण र भु�ानीका �ममा दे�खन स�ने दोहोरोपनालाई �यनुीकरण गन� चेनेज नं खुलाएर काय� संचालन
गनु�पन�मा सडक चेनेज खुलाएको दे�खएन । सडक मम�त तथा िनमा�णमा ��येक वष� कित लगानी भयो भ�े यिकन गन� �मागत योजनाको हकमा समेत नाफ िकताब तयार गरी
सो को आधारमा भु�ानी गनु�पन�मा लुज �सट �योग गरेको पाइयो

५६ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)
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७१७९०००। ३८०५०९। ६७९८४९१

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1 ०७४।७५ २८।१ ११३६५ ११३६५ ११३६५

2 ०७४।७५ २८।२ १६०३२ १६०३२ १६०३२
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५७ अ�ाव�धक वे�जु 

यस गाउँपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहायअनुसार रहेको छ । (� हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)
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