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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : मैवाखोला गाउँपा�लका, ता�लेजुङ , मैवाखोला गाउँपा�लका , ता�लेजुङ

काया�लय �मुख Devi Tumbapo २०७६-७-२० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Gaurav Pokharel २०७६-१२-१६

बे�जु रकम २९,३८१,४७४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,५२,९२,०६५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २८,०६,४९,४१७ चालु खच� २३,६५,७१,१३०

�देश सरकारबाट अनुदान १,४३,२१,८३४ पँूजीगत खच� ९,८८,७७,३१९

राज�व बाँडफाँट ५,०७,७९,७५१ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,१८,०२,६४६

आ�त�रक आय ५७,६०,०००

अ�य आय ४,०६,३२,१४२

कुल आय ३९,२१,४३,१४४ कुल खच� ३९,७२,५१,०९५

बाँक� मौ�दात ४,०१,८४,११४
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले मैवाखोला गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �वध�न गनु� र �थानीय सरकारका
काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । मैवाखोला गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा,
३३ सभा सद�य, १३८वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १२००० जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण अब�धमा असुली
गाउँपा�लकाको लेखापरी�णको �ममा िन�न बमो�जम � २०९१९३३८ असुली भई स�ब��धत खातामा बैक दा�खला भएको छ ।

िववरण रकम

संघीय सरकारको अनुदान िफता� १४०३९७८१

�देश सरकारको अनुदान िफता� २८२४६७४

बढी �ेड भु�ानी ३५४७८

बढी तलब िनकासा ४०१७०००

आ�दानी २४०५

ज�मा २०९१९३३८

३ �ाि� तथा भु�ानी िहसाब
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम मैवाखोला गाँउपा�लकाले �ा� गरेकोआय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनको �ममा भएका
�ययह�को आ�थ�क वष� २०७�।७९मा �ाि� र भ�ुानी �हसाबको सम� संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।

�ा�ी भु�ानी िहसाव

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४१३८६२१६४ ३९२१४३१४४.६७ ३९२१४३१४४.६७ ३४९९६७०२८.२१ ३४९९६७०२८.२१

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

३७७९३२४६० ३५१५११००२.६७ ० ३५१५११००२.६७ ३४७५३१२३४.२१ ० ३४७५३१२३४.२१

११००० कर ११ ५७८६३००० ५०७७९७५१. ० ५०७७९७५१. ३९७३८२६०.२१ ० ३९७३८२६०.२१

१३०००
अनुदान

३१८०६९४६० २९४९७१२५१.६७ ० २९४९७१२५१.६७ ३०६३६७५४० ० ३०६३६७५४०

संघीय
सरकार

१२ ३०१२४०४६० २८०६४९४१७.६७ ० २८०६४९४१७.६७ २७९७६७५४० ० २७९७६७५४०

�देश सरकार १२ १६८२९००० १४३२१८३४ ० १४३२१८३४ २६६००००० ० २६६०००००

१४०००
अ�य राज�व

२०००००० ५७६०००० ० ५७६०००० १४२५४३४ ० १४२५४३४

ख. अ�य
�ाि�

३५९२९७०४ ४०६३२१४२ ४०६३२१४२ २४३५७९४ २४३५७९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ० ० ० ० ० ० ०

धरौटी ० ४७३४५५५ ० ४७३४५५५ २४३५७९४ ० २४३५७९४

संघीय �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

३५९२९७०४ ३५८९७५८७ ० ३५८९७५८७ ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

३९४५०३४६० ३९७२५१०९५.४७ ३९७२५१०९५.४७ ३१२९६५४५६.३४ ३१२९६५४५६.३४

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

३९४५०३४६० ३३५४४८४४९.४७ ३३५४४८४४९.४७ ३१२२५०४५६.३४ ३१२२५०४५६.३४

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ४३३५०४७६ ३९९२८७०१.५७ ० ३९९२८७०१.५७ ९६२९३२४५.३७ ० ९६२९३२४५.३७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १२७५८३५२४ ११२८८१९०२.५ ० ११२८८१९०२.५ ७९४४९७५३.९७ ० ७९४४९७५३.९७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ७७६००० ७७५९९९.६७ ० ७७५९९९.६७ २००००० ० २०००००

२६०००
अनुदान

१८ ६९४७६००० ६५३७१८७९.२३ ० ६५३७१८७९.२३ ० ० ०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ २५९४६००० १७६१२६४७.५ ० १७६१२६४७.५ ५५१४७७७ ० ५५१४७७७

२८०००
अ�य खच�

१८ ० ० ० ० १८४२०० ० १८४२००

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १२७३७१४६० ९८८७७३१९ ० ९८८७७३१९ १३०६०८४८० ० १३०६०८४८०

घ. अ�य
भू�ानी

६१८०२६४६. ६१८०२६४६. ३१२९६५४५६.३४ ३१२९६५४५६.३४

कोषह� ० ० ० ० ० ० ०

धरौटी ० ४९७३६०१ ० ४९७३६०१ ७१५००० ० ७१५०००

संघीय �देश
सरकार वा

० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म

क. सामा�जक
सुर�ा (संिघय
बजेट)

० ३५८९७५८७ ० ३५८९७५८७

ख. संिघय
तथा �देशको
िनकासा
िफता�

२०९३१४५८ २०९३१४५८

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

-१६५७१००० -५१०७९५०.८ -५१०७९५०.८ ३७००१५७१.८७ ३७००१५७१.८७

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

४५२९२०६५.०५ ४५२९२०६५ १२२०२१०५.८१ १२२०२१०५.८१

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

-१६५७१००० ४०१८४११४.२५ ४०१८४११४ ३८२७०७६६.४५ ४९२०३६७७.६८

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ ४०१८४११४.२५ ४०१८४११४.२५ ३३२८२१४८.६८ ३३२८२१४८.६८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ िब�ीय िबबरणको िब�लेषण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेखी आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन ।

सरकारी कारोबार िनद�िशका २०७६ बुदा ४ बमो�जम आ�त�रक राज�ब खाता,बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता,आ�त�रक अनुदान खाता, स��त कोष खाता
लगायत कोष खाता अ�ाब�धक अिभलेख रा�नु पद�छ । पा�लकाले िनद�िशका बमो�जम उ�े�खत खाताको अ�ाब�धक र स��चतकोषमा गत िवगतको बाँक�, यस
वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको ट� ा�सफर अ�ाब�धक नगरेको कारण सु� �णा�लमा �ि� तथा भु�ानी िहसाब यथाथ� ह�न सकेको छैन ।
गत िबगतको �ज�मेवारी समेत निभडेको कारण सु�मा रहेको �ाि� तथा भु�ानी िहसाबलाई ए�सलमा �याई �े�ता बमो�जम अिभलेख गनु�परेको र �स�यास तफ� को
िनकासा खच� पिन �स�टमको �ाि� तथा भु�ानी िहसाब नआएको ह�दा ए�सलमा �याई रा�खएको कारणबाट �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णालीको यथाथ�
िहसाब िब�ीय िबबरणमा आएको दे�खएन ।
िब�ीय िववरणमा आ�थ�क बष�को अ�तमा � ४०१८४११४ मौ�दात दे�खएकोमा अनुसुिच २४ मा � ४२३०६०३२ दे�खएकोले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात �
२१२१९१८ दे�खएकोले फरक दे�खएको स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ बैक िहसाब िमलान 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम बैक खाता र �े�ताको कारोवारको फरकलाई पुि� गन� बैक िहसाव िमलान िववरण
(म.ले.प.फा.न. २१२ ) तयार गरी िव�ीय �ितवेदन साथ पेश गरेको दे�खएन । पा�लकाको देहायबमोजम �े�ता अनुसार आषाढ मसा�तको बैक मौ�दात � ४२३०६०३२
दे�खएकोमा सो अब�धमा बैक अनुसार बैक मौ�दात � ४७०५४३६७ दे�खएकोले �े�ता भ�दा बैक बढी दे�खएको �. ४७४८३४५ स�ब�धमा बैक िहसाव िमलान िववरण
(म.ले.प.फा.न. २१२ ) तयार गरी बढी दे�खएको रकम एिकन गरी आ�दानी बाँ�धनुपद�छ ।

खाताको नाम �े�ता अनुसारबाँक� ब�क �टेटमे�टअनुसार बाँक�

चालु खच� खाता १७०८०५०० ३६३१५२९

पँू�जगत खच� खाता १५३७९१४१ १५१०४५०९

�थािनय तह धरौिट खाता २४२१९३१ २४२१९३१

�थािनय तह स��त कोष खाता ७१२४४६० १३२५६४३५

िविवध कोष खाता ० ३८८०००

�कोप �यव�थापन खाता ० ३९९९५

राज�व बाडफाड खाता ० ६५५२६४७

आ�तरीक राज�व खाता ३००००० ५६५९३२१

ज�मा ४२३०६०३२ ४७०५४३६७
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६ खच� खाताको मौ�दात 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ तथा सरकारी कारोवार िनद�िशका, २०७६ 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� �यब�था छ । गाउँपा�लकाको यस बष�को अ�तमा चालु खच� खातामा � १ करोड १८ लाख ७० हजार र
पु�जगत खातामा � १ करोड ५३ लाख ६९ हजार गरी � २ करोड ७२ लाख ३९ हजार मौ�दात दे�खएकोले खच� खाता शु�य गरी बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को
अ�तमा पा�लकाको संिचत कोषमा �थाना�तरण गरेको दे�खएन । ऐन तथा िनद�िशका बमो�जम खच� खातामा बाँक� रहेको रकम पा�लकाको संिचत कोषमा �थाना�तरण
गरीनुपद�छ ।

७ अनुदान िफता� 
िबिनयोजन ऐन, २०७८ को दफा ४ (१२) मा सशत�, समपुरक र िबशेष अनुदानको रकम आ�थ�क बष� िभ� खच� नभइ बचत भएमा �य�तो बचत रकम स�ब��धत �थािनय
तहले स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय माफ� त आ�थ�क बष� समा� भएको १५ िदन िभ� संिघय स��त कोषमा दा�खला गनुपन� �यव�था छ । �य�तै �देश नं १
को िबिनयोजन ऐन २०७८ को दफा ४(१३)मा सशत�, समपुरक र िबशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभइ बचत भएमा �य�तो बचत रकम स�ब��धत
�थािनय तहले �देश लेखा िनय��क काया�लय वा �देश लेखा इकाइ काया�लय माफ� त �देश स��त कोषमा िफता� दा�खला गनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �ा�ी तथा
भु�ानी िहसाब अनुसार देहाय बमो�जम सशत�, समपुरक र िबशेष अनुदानको रकम �. १६८६४४५५ असार मसा�तस�म खच� नभई मौ�दातमा रहेको दे�खएको छ । ऐन
अनुसार संघीय स��त कोषमा �. १४०३९७८१ र �देश स��त कोषमा �. २८२४६७४ गरी � १६८६४४५५ स�ब��धत खातामा २०७९।५।३१ मा दा�खला गरेको छ
।

८ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७८ मा आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु� पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले काय�स�ालन स�ब�धी
आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन । यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन् ।

वजेट �यव�थापनतफ�

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गरेको पाइएन ।
गाउँपा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
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अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउँपा�लकालेे सो बमो�जमको म�यमका�लन खच�
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
दीगो िवकास ल�य पुरा गन� वातावरण संर�ण लगायत आ�त�रक�करणको लािग एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन ।
गाउँपा�लकाले काय��म संचालन ज�तैः बैठक भ�ा, ता�लम, गो�ी गन�को लािग काय� संचालन िनद�िशका �वीकृित गरेको पाईएन ।
गाउंपा�लकाको िमित २०७९।३।११ पिछका अ�धकांस आ�दानी तथा खच� गरेको �े�तामा गो�वरा भौचर,नापी िकताव,काय� स�प� �ितवेदन आिदमा काया�लय
�मुखले �मािणत नगरी भु�ानी गरेकोले �ज�मेवारी वहन पुण� �पमा पालन नभएको ।
गाउँपा�लकाले यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको,पाईएन ।
�मण खच� �यव�थापनतफ�
�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार काया�लयले �मण काजमा खटाउँदा �मण अिभलेख �यव��थत गरेको पाइएन,

िनयमावलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण प�चात् �मण �ितवेदन �लने गरे गरेको दे�खएन
ख�रद �यव�थापन तफ�
�थानीय तहले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तजु�मा गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को िनयम ६ अनुसार साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु� योजना र
वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� मा तयार गरेको दे�खएन
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको
दे�खएन ।
स�ा�लत योजनाह�को उपभो�ाको योगदान र काय� स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई
अिनवाय� गरी लागु भएको दे�खएन ।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको दे�खएन ।
उपभो�ा सिमितलाई िदएको कामको अनुगमन गरेकोमा , अनुगमन �ितवेदनबाट दे�खएको �यहोरा सुधार गरेको दे�खएन ।
उपभो�ा सिमितबाट स�झौताबमो�जम समय, लागत र गुण�तरमा काय� स�प� ह�न नसकेमा मु�याकंन गरेको दे�खएन ।
गाउँपा�लकाले िवगतमा परामश�दाताबाट िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरेकोमा सोको काया��वयन र अिभलेख राखेको दे�खएन ।
िश�ातफ�
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शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (IEMIS):- काय��म काया��वयन पु��तका मा IEMISमा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागतिव�ाथ�ह�को
यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान) गराइ िश�ा अ�धकृतबाट�मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई अनुदान िनकासा िदनुपन� क�ागतिव�ाथ�ह�को
यथाथ� त�या�सँग स�यापन गन� �यव�था काया��वयन भएको दे�खएन ।
िश�ा िनयमावली,२०५९ को प�र�छेद ३ िनयम १६ मा नं. (झ) मा िश�ा सेवा आयोगबाटिनयिु� वा बढुबाको लागी �सफा�रस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�,
सामुदाियक तथा सरकारी िव�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरीतथा अ�य िववरण अिभलेख अ�ाब�धक ग�र रा�नुपन�मा िनयमावलीको �यव�था अनुसारकाउ�
अिभलेखह� तयार गरेको दे�खएन ।
गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�का िव�ालय अनुगमन गन� अनुगमन मापद�ड तयार गरेको तथा अनुगमन गरेको दे�खएन ।
िव�ालय अनुगमन मापद�ड तयार गरी िनयिमत अनुगमन गन� र अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गन� �यव�था रहेको दे�खएन ।

िविवधतफ�
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदईएको
दे�खएन
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फाराममा अिभलेख राखेको पाइएन ।
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 �थानीय तह तथा
�थानीय तहमा समािहत भएका सािवक गाउँिवकास सिमित तथा �यि�गत नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु र कोष तथा खातामा बाँक� रहेको रकम गाउँपा�लकामा
�ज�मेवारी सारेको र िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गरेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक राखेको र अ�ाव�धक भएको पाईएन ।
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख रा�ख अ�ाव�धक भएको पाईएन ।
�ज�सी िनरी�ण गरी �ितवेदन गनु�पन�मा �ज�सी िनरी�ण गरेको पाईएन ।
सरकारी स�प�ी �यव�थापन �णाली (PAMS) मा �ज�सी लेखा अ�ाव�धक गरेको पाइएन,
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९ स�प�� उपयोग र संर�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४ मा कुनै कम�चारीको �ज�मामा रहेको सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने गरी लगत �े�ता
सिहत �यसको संर�ण गन� कत��य �य�तो स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । यस गाउँपा�लका काया�लय तथा वडा
काया�लयह�मा रहेका स�प��ह�को िववरण देहाय अनुसार छ ।

मु�य स�पित तथा मालसामानको नाम ज�गाको �े�फल भबन तथा सवारीको प�रमाण मु�य रकम �योग/कैिफयत

ज�गा १४-०-२-२.५ - -

रोलर १ ४५५०००० िवगत आ. व मा ख�रद भएको

�या�ह� लोडर १ ३५५०००० िवगत आ. व मा ख�रद भएको

मोटरसाईकल १८ ६७६७७३५ िवगत आ. व मा ख�रद भएको

ए�बुले�स २ १०७९७५५ १ वटाको सहयोग �ा�कोमू�य नखुलेको

उ�े�खत िबबरण आधारमा अबलोकन गदा� गाउँपा�लकाले रोलर ,जे.सी.िव. तथा ए�बुले�स स�ालन काय�िव�ध बमो�जम �भाबकारी काया��वयन गरी �योगको अिभलेख
�यब��थत नभएको र सघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।३।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास
सिमितको नाममा स�पित,सािवकका संघीय िबषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख स�प�� �ा� गरी पा�लकाको साव�जिनक स�प��
�यव�थापन �णाली (PAMS) मा अ�ाब�धक गरेको नदे�खकोले पा�लकाको स�प��को लेखांकन अ�ाव�धक गरी उपयोग तथा संर�ण ग�रनुपद�छ ।
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१० हेिभ ई��पमे�ट मेिशनको �योगको िब�लेषण 

गाउँपा�लकाले रोलर तथा �या�ह� लोडर ज�ता हेिभ ई��पमे�ट मेिशनह� तथा ए�बुले�स गत िबगत दे�ख ख�रद गरी �योगमा �याएको छ । �योगमा �याएको उ�े�खत
साधनह�को काया�लयले छु�ैआ�दानी तथा खच�को िहसाब तयार गरी अिभलेख राखेको छैन । साथै उ� साधनह� बाट िनशु�क काय� गराउदा कहा कित परीमाणको काय�
गरेको अिभलेख राखेको छैन । लेखापरी�णमा सो स�प��को उपयोग सो बाट �ा� ह�ने राज�वको िबबरण पेश नभएकोले साधनको वष�भरीको आ�दानी तथा खच� एक�न
गन� सक�एन । रोलर , �या�ह� लोडर तथा ए�कोवुले�सको काया�लयले छु�ैआ�दानी तथा खच�को िहसाब तयार गरी साव�जिनक �योगको िव�लेषण गरीनुपद�छ ।

११ साब�जिनक ज�गा तथा स�प��को संर�ण 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा प�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, अ�य साब�जिनक स�प��,

साव�जिनक �योग �थल, ज�गा वा अ�य संरचनाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�ता स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� �यव�था छ । यस
गाउँपा�लकाले �य�ता स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तथा अनुगमन गरेको दे�खएन। साव�जिनक ज�गाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख अनुगमन नभएको कारण
समेतबाट साव�जिनक,पित� ज�गाले ओगटेको �े�फल पुरै सावुद रहे, नरहेको र �य�ता साब�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा अ� कुनै �यहोराले हक
ह�ता�तरण वा �लजमा िदए, निदएको स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन । कानुन बमो�जम साब�जिनक ज�गा तथा स�प��को संर�ण गरीनुपद�छ ।

१२ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड वनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले ३० नमूना कानून
उपल�ध गराएको दे�खएको र �थानीय तहको लािग ४० भ�दा बढी कानून आव�यक पन� अव�था रहेको छ । पा�लकाले हालस�म ४ ऐन, ३ िनयमावली, १३ काय�िव�ध
आदी िनमा�ण गरी काया��वयनमा आएकोमा सेवा �वाहको लािग आव�यक पन� कानून, राज�व स�लन र खच� �यव�थापनलाई �यव��थत गन� आ�थ�क काय�िव�ध तथा
िव�ीय उ�रदािय�वस�ब�धी कानून बनाएको दे�खएन । आव�यकता अनुसारका कानून बनाउन नस�दा �थानीय तहको काय�स�पादन, सेवा �वाहमा समेत �भावका�रता
आउनसकेको छैन । काय�स�पादन र नितजा �ाि�का लािग आव�यक पन�, आ�नो अ�धकार �े�िभ�को आब�यक कानून बनाई गाउँपा�लकाको काय��कृयालाई �यब��थत
गरीनुपद�छ ।
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१३ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�ममा अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाको गतबष� फछ् य�ट
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नभएको र यो बष� थप भएको ७ वटा गरी िववाद दता� भएकोमा १ वटा फ�य�ट र २ वटा मु�ा िफता� भई ४ फ�य�ट ह�न बाँक�
दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१४ कम�चारी दरब��द र पदपुित� 
�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� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । यस गाउँपा�लकामा �मुख
�शासक�य अ�धकृत सिहत ४० दरब�दी �वीकृत रहेको िबबरण �ा� भएकोमा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १९ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको
�ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका ई��जिनयर सातौ सिहत २१ पदह� �र� रहेका छन । दरब�दी बमो�जम जनशि�को
पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा गाउँपा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य �देश लोकसेवा
आयोगमाफ� त िछटो पूत� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१५ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । यो वष� गाउँपा�लकाले
िविभ� पदमा ४० जना कम�चारी करारमा राखी तलब भ�ामा � १ करोड २६ लाख ४३ हजार खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) मा पा�लकाले नगर
�हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, प��बर, इले��ट� �सयन, चौक�दार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ ।
पा�लकाले ओ िभ ओ टी ना �ा श अ स ई लगायत ३ पदमा करारमा िनयिु� गरी � ११ लाख १६ हजार तलब भ�ा भु�ानी गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।
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१६ अबकाश 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 अबकास कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट कम�चारी क�याण कोषमा � ५००००० ट� ा�सफर गरेको छ । उ� कोषको संचालन स�ब�धी गाउँपा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको
दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याणकोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएन ।

१७ बजेट तथा काय��म 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान, सोही ऐनको दफा ६५,६६,६७ र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५ बमो�जम �कृयापुर् याइ आषाढ १० गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र ऐनको दफा ७१ (६)बमो�जम असार
मसा�त िभ� बजेट पा�रत गरीस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले आ. ब.२०७८।७९ को बािष�क काय��म तथा बजेट देहाय बमो�जम िमित २०७८।३।१० मा � ३४ करोड
९४ लाख ४८ हजार बजेट सभा सम� पेश गरी सभाले िमित २०७८।३।१० मा नै बजेट पा�रत गरेको छ। पा�रत गरेको बजेट ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�नको देहाय �कृया तथा काय�ता�लकाको अब�धिभ� काय� भएको नदे�खएकोले तोिकएको �कृया तथा काय�त�लका बमो�जम बजेट पा�रत
गरीनुपद�छ ।

बजेट तयारी चरण िनयममा रहेको
अब�ध

काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

�थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व ��ेपण गरी काय�पा�लकामा पेश गरी
गनु�पन� ।

��येक बष� पौष
१५ िभ�

२०७८।
०३।०४

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६५,र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को लािग आय �ययको ��ेपण ग�रएको त�यांक सिहतको
िबबरण नेपाल सरकारमा पेश गन� ।

पौष मसा�त िभ� = अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन २०७४ को
दफा १८

�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले �ोतको ��ेपण , स�तु�लत ��येक वष�को �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
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िबतरणको खाका , बजेट सीमा िनधा�रण गन� । बैशाख १० गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

६६( ६) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को बजेट �समा, गाउपा�लका, िबषयगत महाशाखा,शाखा
तथा वडा सिमितलाई पठाउने ।

��येक वष�को
बैशाख १५ गते
िभ� स�प�
ग�रस�नु

 -= �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६६( ७) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

�ा� बजेटको �समािभ� रिह िबषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा सिमितले
पा�लकाको योजना,�ाय��म तथा अनुमािनत, बजेट तजु�मा गरी पेश गनु�पन� ।

= �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६६( ८) र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा
सिमित बाट �ा� बजेट �ाथिमक�करण गरी अ��तम ��ताब काय�पा�लकामा पेश
गरी काय�पा�लकाबाट ��वकृत गनु� पन�।

असार ५ गते िभ� २०७८।
०३।०९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
६७ र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५

गाउँ काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको वािष�क बजेट तथा काय��म उपा�य� वा
उप�मुख वा िनजको असमथ�तामा काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लकाको कुनै
सद�य माफ� त गाउँ सभामा ��तुत गरी स�नु पन� ।

असार १०
गतेिभ�

२०७८।
३।१०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
७१(१)

बजेट तथा काय��म सभाले पा�रत ग�रस�नु पन� असार मसा�त
िभ�

२०७८।
३।१०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
७१(६)

सभाले �वीकृत गरेको वािष�क बजेट तथा काय��म सव�साधारणको जानकारीको
लािग �काशन र स�ब��धत पा�लकाको वेवसाईटमा अपलोड गनु� पन� ।

�ावण १५ िभ� २०७८।
०३।११

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४ बुदा ५
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१८ बजेट अब�डा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अव�डा नराखी आय-�ययको
अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यो वष� गाउँपा�लकाले देहाय बमो�जम � २ करोड ५० लाख अव�डा राखी बजेट तथा काय��म �वीकृत गरेका छन । अव�डा रकम
काय�पा�लकाको िनण�यबाट पिछ बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र काय��ममा खच� ह�ने, िव�ीय अनुशासन पालना नह�ने लगायतका अव�था िव�मान रहने ह� ँदा अव�डा
राखी खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट िशष�क िविनयोजन रकम

समपुरक �यािचङ फ�ड २५००००००
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१९ योजना �ाथिमिककरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थानीय �तरको िबकासका लािग आब�धक,बािष�क,

रणनीतीक िबषय �े�गत म�यका�लन तथा िदघ�का�लन िबकास योजना बनाई लागु गनु�पन� र योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने योजना
छनौट गरी �ाथिमक�करण गनु�को साथै म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका योजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले
योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा बजेटको ठुलो अंश देहायबमो�जम
छु�ाइएको अव�था छ। साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई
�ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।

�. सं. िववरण योजना सं�या खच� रकम

१ १ लाख भ�दा कमको योजना १९ १६५००००

२ एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १०७ २८०१५०००

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ३७ २१३२५०००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २० २९३०५१४४

५ ५० लाख भ�दा माथीका ३ १७८५६२५०

ज�मा १८६ ९८१५१३९४

२० काय��म काया��वयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा सभावाट बजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गन� �य�तै बजेट काय��वयन गदा� �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ६ र ७ मा देहाय बमो�जमको �ि�या पुर् याइ
बजेट तथा योजना काया��वयन गन�पन� �यब�था छ । गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� ०७८।७९ को बािष�क बजेट २०७८ आषाढ १० मा सभावाट �वीकृत गरेकोमा अ�य�ले
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�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िमित २०७७।०३।३१ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको भएपिन बजेट काया��वयनका देहायका चरणह�को काया��वन गरेको
दे�खएन । ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, �ि�या तथा काय�ता�लका बमो�जम बजेट काया��वयन �ि�यालाई अबल�बन
गरीनुपद�छ ।

बजेट का�या��वयनका चरण िनयममा रहेकोअब�ध काय�
भएको
िमित

कानूनी �यब�था

अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेटखच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� । सभावाट बजेट �वीकृत भएको
सात िदन िभ�

२०७८।
०३।३१

�थानीय सरकार संचालन
ऐन, २०७४ को दफा ७३

�मुख �शासक�य अ�धकृतले ��वकृत काय��म स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा /
इकाइ �मुखलाई �ल�खत �पमा योजना काया��वयनको�ज�मा िदनुपन� ।

अ��तयारी �ा� भएको १५
िदनिभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा/ ईकाइ �मुखले काय��म काया��वयनको काय�ता�लका
�मुख �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन� ।

योजना काया��वयनको �ज�मा
�ा� भएको िमितले ७ िदनिभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

सबै िवभाग/ महाशाखा /शाखा / इकाइ �मुख बाट �ा� काय�योजनालाई �मुख �शासक�य
अ�धकृतले एिककृत गरी एक�कृतकाया��वयन काय�योजना काय�पा�लका सम� पेश गनु� पन�
।

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६
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गाउँ / नगर काय�पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तथा गु�योजना �वीकृत गरी सो अनु�प
ख�रद काय�को �यव�थापन गनु�पन� ।

आ�थ�क वष� शु� भएको एक
मिहना िभ�

- �थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमित गठन गरी, सिमितले काम गरेको �ितबेदन ��येक २
मिहनामा काय�पा�लकामा पेश गनु�पन� र काय�पा�लकाले अनुगमन तथा सुपरीबे�ण
सिमितको �ितबेदनको आधारमा योजना काय��वयनमा दे�खएका �ुिटह� स�चाउन तथा
समय र गुण�तर कायम गन� स�ब��धत प� (उपभो�ा सिमित,िनमा�ण
�यबसायी,परामश�दाता र कम�चारी)लाई आब�यक िनद�शन िदनुपन� ।

एिककृत गरी
एक�कृतकाया��वयनकाय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश गरेको
१५ िदन िभ� सिमितले
काय�योजना बनाई काया��वयन
गनु�पन�

- �थानीय सरकार संचालन
ऐन, २०७४ को दफा
१६(४) ख (५)र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६.२.१ र
६.२.१

वडा अनुगमन सिमित गठन गरी बडा�त�रय योजना अनुगमन गदा� दे�खएको िबषयका
स�ब�धमा अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउनुपन� ।

�थानीय सरकारसंचालन
ऐन, २०७४ को दफा
१६(४) ग (४) र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ६.२.३

पा�लकाले ५ करोड भ�दा बिढ लागतका आयोजनाको योजना स�प� भएको २ बष� िभ�
ते�ो प�बाट �भाब मु�याङकन गराउनुपन�

योजना
नभएको

�थानीय तहको वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा
िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 50

२१ काय��म संसोधन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३(१) मा �वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तरगतको कुनै काय��म काया��वयन गन� नसिकने
भएमा वा �वीकृत काय��म िभ�को अ�य कुनै ि�यकलापमा खच� गनु�पन� अव�था भएमा �य�तो काय� स�प� गन� नस�नुका कारण तथा नयाँ काय��म स�ालन गनु�पन�
आधार उ�ेख गरी िविनयोजन ऐनको प�र�धिभ� रही आव�यकता तथा औिच�य समेतको आधारमा काय��म संशोधन गरी बजेट सूचना �णालीमा अ�ाव�धक गन�
लगाउनुपन� �यव�था छ । �य�तै िविनयोजन ऐन, २०७८ को दफा ३ को उपदफा ३ मा ��वकृत बजेट रकमा�तर गदा� कुनै शीष�कमा िविनयोजन गरेको भ�दा १० �ितशत
बढी रकमा�तर गन� नपाईने उ�ेख छ । गाउँसभाले यस वष� �वीकृत बजेट उपिशष�कको ३४.९५ �ितशत स�म रकमा�तर गरी देहाय बमो�जम � ३ करोड ४२ लाख ४७
हजारका काय��म संशोधन गरेको दे�खएको छ । बजेट िबिनयोजन गदा� नै यथाथ� ह�नेगरी िविनयोजन ऐनमा समावेश गरी ऐनको प�र�धिभ� रही खच� गनु�पन�मा सं�धय
िबिनयोजन ऐन िबप�रत �समाभ�दा बढी रकमा�तर गरी काय��म संसोधन गनु� उपय�ु होईन ।

बजेट उपिशष�क ��बकृत शु� बजेट थप घट �ितशत

संिघय समािनकरण अनुदान ९८५००५०० २०००००० २०००००० २.०३

�देश समािनकरण ३३८८५०० ६३१००० ६३१००० १८.६२

संिघय राज�व बाडफाड ५०२७९७५१ १७५७६०००
१७५७६०००

आ�तरीक �ोत अ�या समेत ५०००००० ० १४०४०००० ३४.९५

ज�मा १५७१६८७५१ २००२७००० ३४२४७००० २१.७८
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२२ ��वकृत बजेट भ�दा बढी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१) मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��मको �समािभ� रिह
खच� गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले देहाय बजेट उपिशष�क तथा �ि� भ�दा देहाय बमो�जम बढी खच� गरेको छ । िनयमावलीमा भएको �यब�था िबपरीत बजेट तथा
काय��मको �समािभ� नरही खच� गरेकोले य�तो काय� िनय��ण ग�रनुपछ�  ।

ब उ िब नं बजेट /�ाि� खच� बिढ खच�

राज�व बाँडफाडबाट �ाि� ५०२७९७५१ ५६१९०२३१ ५९१०४८०
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२३ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५.१.३ मा बजेटको पुब� तयारी गदा� गाऊँकाय�पा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालन गन� िवकास
ि�याकलापह�लाई िवषयगत �े� तोक� काय�पा�लकाका सद�यह�लाई िवषय �े�गत �ज�मेवारी िदनु पन�छ । �य�तै सोिह िद�दश�नको बँुदा ५.२.२.३ मा �ोत अनुमान तथा
बजेट िनधा�रण सिमितको काम, कत��य अ�धकारमा िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन�,र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गन� समेत �यब�था छ।
गाउँपा�लकाले यस बष� िद�दश�न बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितले िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय� र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी
माग�दश�न तय नगरी िबषयगत �े�मा देहाय बमो�जम बजेट तथा खच� गरेको छ । िद�दश�न बमो�जम िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय� र िवषय �े�गत वजेट
तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गरी बजेट तजु�मा तथा खच� ग�रनु पद�छ ।

िबषयगत �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास २९५८१४६० २७०१३१६३ ९१।३२

सामा�जक �े� २२३६१९००० १८८९३९९३९ ८४।४९

पूवा�धार िवकास �े� ८७२४०००० ६६४२३९८९ ७६।१४

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३८३१००० ३६४८७५२ ९५।२४

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ५०२७२००० ४९४२२६०५ ९८।३९

ज�मा ३९४५०३४६० ३३५४४८४४९ ८५।०३
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२४ चौमा�सक खच� 
आआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� काया�लयले �गित िववरण तयार गरी
िनयम ३६ बमो�जम �यसको र िब�ीय प�को सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लय ले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार देहाय बमो�जम �थम चौमा�सकमा १.२४
�ितशत दो�ो चौमा�सकमा १२.०३ �ितशत ते�ो चौमा�सकमा ८६.०३ �ितशत र आषाढ मिहनामा ५४.२० �ितशत खच� भएको दे�खएको छ। । गाउँपा�लकाले
चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� नगरी वषा��तमा काम गराउँदा िनमा�ण काय�को सुपरिभजन, कामको गुण�तरमा असर पन� भएकोले
चौमा�सक �पमा स�तुलन िमलाई बजेट खच� गनु�पद�छ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ पा�लका पु�जगत ६३५३७९१९ ११९१९३५ ७४६०६६८ ५४८८५३१६ ३१७७२०४४

२ शसत� पु�जगत ३१२५७००० ० ४०८३१७७ २७१७३८२३ १९७४७२४८

३ �देश शसत� ११४४७५० ० ० ११४४७५० ४८७५००

ज�मा ९५९३९६६९ ११९१९३५ ११५४३८४५ ८३२०३८८९ ५२००६७९२

�ितशत १००% १.२४% १२.०३% ८६.७२% ५४.२०%

२५ िबिबध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ६००१९३९ । खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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२६ अ�तर सरकारी अ�तीयारी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४६ मा �थानीय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गरी िनण�य भएमा
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले �थानीय तहलाई संघीय िनकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाली अनुसार
आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गरी �य�तो काय��मको भु�ानी िनकासा िदने र अ�तर सरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म गन� काया�लयले �य�तो अ��तयारी अनुसार
भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन ��वकृत ढाँचामा अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनुपन� �यब�था छ । गाउँपा�लकालाई यस बष� देहाय बमो�जम
अ�तरसरकारी अ��तयारी बमो�जम काय��म काय��वयन गन� अ��तयारी तथा िनकासा �ा� भई खच� समेत भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन
अ��तयारी िदने िनकायमा पठाएको दे�खएन । कानूनमा भएको �यब�था अनुसार खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बािष�क �ितबेदन अ��तयारी िदने िनकायमा पठाउनु पद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट खच�

३१४०१०१२३ ३५९२९७०४ ३५८९७५८७

२७ वी��य समानीकरणको उपयोग 

राि�� य �ाकृितक �ोत तथा वी� आयोगले जारी गरेको माग�दश�नमा संघीय िबभा�यकोषबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने वी�ीय समानीकरण रकमको उपयोग गदा� सो
रकमबाट िविनयोजन अ�ययन �मण, बैदेिशक �मण र अ�य �शासिनक एबं स�ालन आदीमा िविनयोजन गरी खच� गन� नपाईने �यब�था छ । आयोगको माग�दश�न िबपरीत
गाउँपा�लकाले देहाय बमो�जम �शासिनक एबं स�ालन �कृितका काय�मा खच� गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले य�तो खच� िनय��ण गरीनुपद�छ ।

खच� िशष�क खच� रकम

मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ३०००००

अ�य काया�लय स�ालन खच� ४९६०४२

ता�लम तथा गो�ी स�ालन खच� ८७१४१८
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२८ राज�व बाडफाडको उपयोग 

राि�� य �ाकृितक �ोत तथा वी� आयोगले जारी गरेको माग�दश�नमा राज�व बाडफाडबाट �ा� ह�ने रकमको उपयोग गदा� मुलत सामा�जक सेवा र आ�थ�क सामा�जक �े�मा
उपयोग गन�, �शासिनक खच� आ�नो आ�तरीक आयबाट �यब�थापन गन� तर अ�याब�यक �शासिनक खच�को लागी आ�नो आ�त�रक आय अपया�� भएको अब�थामा
मा� िकफायती �पमा उपयोग गरी बाँक� रकम िबकास िनमा�ण र साव�जिनक सेवामा खच� गनुपन� गरी बजेट िबिनयोजन गनुपन� उ�ेख गरेकोमा पा�लकाले �ा� अनुदान रकम
मुलत सामा�जक सेवा, िबकास िनमा�ण र साव�जिनक सेवामा िविनयोजन नगरी दिैनक �शासिनक काय�मा िविनयोजन गरी खच� गरेकोले आ�तरीक �ोत बृि� गरी माग�दश�न
बमो�जम अनुदानको खच� गरीनुपद�छ ।

२९ ठे�काबाट भएको कामको अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २५ मा �थानीय तहले महालेखापरी�कले �वीकृत गरेको लेखा ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यब�था छ ।
गाउँपा�लकाले ठे�काबाट भएको कामको अिभलेख दे�खने म ले प फा नं. ५०६ बमो�जमको ढाँचामा ठे�कागत अिभलेख खाता र म ले प फा नं. ५०७ बमो�जम ठे�का
स�ब�धी गो�वारा लगत राखेको दे�खएन । कानुन बमो�जम ��वकृत म ले प फारम �योग गरी ठे�काबाट भएको कामको अिभलेख रा�खनुपद�छ ।

३० ख�रद कारबाहीको अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ मा साव�जिनक िनकायले हरेक ख�रद कावा�हीकोिन��त छु�ै फाइल खडा गरी रा�नुपन� �यब�था छ । यस
गाउँपा�लकाले हरेक ख�रद कारवाहीको एउटै फाइलमा दे�खने गरी छु�ै फाइल खडा गरी राखेको दे�खएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावली बमो�जम ख�रद कावा�िहको छु�ै
फाइल खडा गरी रा�नुपद�छ ।
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३१ िश�क दरव�दी तथा पदपूित� 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा �थानीय तहले दरब�दी िमलानबाट कायम भएको दरब�दी, िश�क अनुदान
कोटा,�ािब�धक धार, �ार��भक वाल िवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी अनुदानमा काय�रत िश�क,�िश�क तथा कम�चारीको िव�ालयवाट �ा� मागफारम �जुगरी
िनधा�रीत तलव भ�ा, पोशाक खच�, चाडपव� खच� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाको �े�िभ� रहेका िव�ालयको दरब�दी िमलान नगरी तलब भ�ामा
अनुदान खच� ले�ने गरेको छ । साथै नेपाल सरकार मं���प�रषदबाट सािबकमा नेपाल सरकारले �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका
िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थानीय तहगत �पमा बाँडफाँड भए बमो�जमको िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम रहेको र सोही बमो�जम अनुदान
िनकाशा भएको छ । िव�ालयमा िश�क िव�ाथ� अनुपात एक�न गरी िनयमबमो�जम िव�ालय मज� र िश�क दरब�दी िमलान ह�नुपद�छ ।

िब�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपुत� काय�रतम�ये अ�थायी/करार िब�ाथ� सं�या

२८ १५८ १५८ ८२ ३३५२

३२ अनुगमन

३२.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)मा सव�सामा�यतामा असर नपन�गरी गाउँपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड (ज) (२१) मा सामुदाियक
िव�ालयलाई िदने अनुदान तथा सो को बजेट �यव�थापन,िव�ालयको आय �ययको लेखा, अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�नो
�े�िभ�का िव�ालयह�ले िव�ालय लेखमान िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर , नागरीककोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत
खातामा दा�खला गरे नगरेको, र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य वमो�जम िव�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिवधा अिनवाय� �पमा बैक
खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको, िव�ालय सुधार योजना, सामा�जक परी�ण र आ�थ�क लेखापरी�ण गरे नगरेको ज�ता िवषयह� समेतलाई �यान िदई िव�ालय
अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गरी िब�ालयको अनुगमन िनयमन गरेको �ितबेदन दे�खएन । उ�े�खत िवषयह�लाई समेत आधार �लई अनुगमन मापद�ड तयार गरी िनयिमत
अनुगमन ग�रनुपद�छ ।
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३२.२ काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा सामुदायीक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर ��थितको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सो को एक �ित �ितवेदन िश�ा तथा
मानव�ोत िवकास के��मा पठाउने र सोको काया��यन गरी िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सुधार गन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले आ.व.२०७८।७९ मा िव�ालयको
शैि�क गुण�तर बारे मापद�ड िनधा�रण गरी अनुगमन गरेको �ितवेदन नदे�खएकोले आ�नो पा�लका �े�िभ�का िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदन
मापद�ड िनधा�रण गरी िनयिमत अनुगमन गनु�पद�छ ।

३३ आ�त�रक आयतफ�

३३.१ आ�तरीक आ�दानी- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ मा �च�लत कानून बमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व
तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा राखी ब�� दा�खला
गनु� पन� �यव�था भएकोमा पा�लका एवं अ�तग�तका वडा काया�लयह�ले असुल भएको रकम समयमा नै ब�क दा�खला गन� गरेको दे�खएन।जसले गदा� �ा� भएको राज�व
िहनािमना ह�न स�ने भएकोले आ�दानी ज�तो संवेदनशील िवषयमा ग��भर भई संक�लत रकम अिनवाय� �पमा तोिकएको समयमै बँैक दा�खला गनु�पद�छ ।

३३.२ र�सद िनय��ण खाता �यव��थत नभएको-गाँउपा�लकाले िविभ� �ोतको आ�दानी संकलन गदा� यथास�भव नगदी र�सदको आ�दानी खच� र बाँक�को �प� अिभलेख दे�खने
गरी नगदी र�सद िनय��ण खाता तयार गरी गत वष�वाट �ज�मेवारी सरी आएको र�सद, छािपएका र�सद र िन�का�सत र�सद बु�झ�लएको �यहोरा �प� रा�नुपन�मा र�सद
िनय��ण खाता �यव��थत र अ�ाव�धक नगरेकोले गाउँपा�लकामा िवगत वष�वाट �ज�मेवारी सरी आएको र�सदको िववरण र यस वष� छपाइ भएका नगदी र�सद के कित ह�न,

पा�लका र अ�तग�तका वडाह�सँग के कित र�सदका ठेली छन् के कित �योग गरी आ�त�रक आय संकलन गरेको भ�े र�सद िनय��ण खातामा �प� नदे�खएकोले राज�व
संकलन र आ�दानीमा िव�व�त ह�न सिकएन । तसथ� र�सद िनय��ण खातालाई �यव��थत र अ�ाव�धक गन� गाउँपा�लका �यव�थापनले �यान िदनुपन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर
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िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ (५) राज�वको लगत, तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव�ीय िववरण तयार गन�,
लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�नेछ ।पा�लकामा देहायका वडाह�ले २०७८ को मं�सरबाट स�टवेयरको �योग गरी बैि�� �णाली माफ� त राज�व
संकलन गरेको पाइयो । मं�सर भ�दा अगाडी नगिद र�सद �योग गरी संकलन गरेकोमा सबै नगदी र�सद लेखापरी�णका लािग पेश नभएकोले छानिवन ग�र कित नगदी र�सद
�योग भयो, कित राज�व संकलन भयो एिकन गनु�पन� दे�खएको �

�.सं. वडा नं. �ावण-काित�क(�.) मं�सर-आषाढ(�.) संक�लत राज�व(�.) ब�� दा�खला (�.) फरक रकम(�.)

१ १ ४४०७० ४७८१९० ५२२२६० ५४५६८५ २३४२५

२ २ १७२५९५।७५ १७२५९५।७५ १९१५८४ १८९८८।२५

३ ४ ४१८३७०।५ ४१८३७०।५ ६११०७७।५ १९२७०७

ज�मा २३५१२०।२५

२३५,१२०.२५
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३३.४ दा�खला बाँिक- पा�लकाले आ�दानी गरेको रकम आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावलीमा तोिकए बमो�जम यथा समयमै बैक दा�खला गनु�पद�छ ।देहायका वडाह�बाट संक�लत
राज�व र ब�कमा दा�खला गरेको राज�व िभडान गदा� देहाय बमो�जम नपुग राज�व असुल गरी दा�खला गराउनुपन� �

�स.नं. वडा नं. आ�दानी रकम दा�खला रकम दा�खला गन� बाँक� रकम

१ ५ २२५३७० २२२०९० ३२८०

२ ६ ३५३२०६।२५ ३५१९०६।२५ १३००

ज�मा ४५८०

४,५८०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३४ अधुरो काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको कारणले तोिकएको अव�धमा काय� स�प� ह�न नसकेमा पूव�िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन�
�यव�था छ ।पा�लकाको देहाय बमो�जमका २ ठे�काको स�झौतामा भएको �यव�था वमो�जम िनमाण �यवसायीले तोिकएको अब�धमा काय�स�प� नगरेको र �याद िभ�
काय�स�प� ह�न नसकेको कारण खो�ल िनबेदन पिन िदएको समेत नदे�खएकोले िनमा�ण काय� अधुरो रहन गएको छ । �याद थपसमेत नभएकोले िनयमावली तथा स�झौता
भएको वयव�था अनुसार स�झौता रकमको अ�धकतम् १० �ितशतले ह�ने �. ७४४९५८।०० पूव�िनधा��रत �ितपूित� असुल गरी बाँक� स�झौताबमो�जमको िनमा�ण काय�
स�प� गनु�पन��

िनमा�ण �यबसायी काय� स�झौता रकम काय�स�प� गनु�पन� िमित हालस�म काम �ितपुित� रकम

डेिनसा िनमा�ण सेवा ४ नंबर वडाको �वा��य चौिक िनमा�ण ३५४८१२६।२६ २०७९।३।१५ २१७४९०८ ३५४८१२

तेलाबुङ क�ट��सन ए�ड स�लायर �ा �ल ५ नंबर वडाको �वा��य चौिक िनमा�ण ३९०१४६२ २०७९।३।१५ २३६०९७३ ३९०१४६

ज�मा ७४४९५८

७४४,९५८

३५ काय���वकार �ितबेदन 

साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ मा साब�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� ��वकादा� सो को �ितबेदन पेश गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले
देहाय काय�को काय���वकार �ितबेदन बेगर अ��तम िबल भु�ानी गरेको छ । िनयमावलीको �यब�था िबपरीत काय���वकार �ितबेदन बेगर अ��तम िबल भु�ानी गरेको
दे�खएकोले पेश गनु�पन� �

गो भौ नं भु�ानी �लने काय� मु�यङकन रकम अ��तम िबलको भु�ानी रकम

३०।२०७९।३।२४ मागमाया उपभो�ा सिमित झोलुङगेपुल िनमा�ण मु�याङकन �ितबेदन पेश नभएको ११५१८३४

१,१५१,८३४

३६ िनमा�ण �यवसायीको �योग 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काय� गदा� िनमा�ण �यवसायीबाट गराउन नपाउने �यव�था छ ।पा�लकाले यो बष�
मोटरबाटो �ाक खो�ने काय�,सडक �तरो�ती तथा मम�त काय�को लागी देहाय बमो�जम उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउन स�झौता गरेकोमा, उपभो�ा सिमित आफुले
गनु�पन� काय� िनमा�ण �यवसायसायीबाट गराएको िबल बीजक पेस गरी भु�ानी �लएको छ । िनयममा भएको उ�े�खत �यब�था िबपरीत काय� भएकोले य�तो काय� िनय��ण
गरीनुपद�छ ।

ब.उ
.िश.नं.

गोभौनं./िमित भु�ानी �लने
उपभो�ा सिमितको नाम

कामको
िववरण

बजेट खच�
रकम

काय� गन�
िनमा�ण �यबसायीको नाम

िनमा�ण �यबसायीको
िबल रकम

पा�लका
पु�जगत

५६।२०७९।
१।१३

डाडागाउ �स�फ पावर हाउस स�मको अधुरो
बाटो िनमा�ण उ स

बाटो
िनमा�ण

९७५००० नब उदय िनमा�ण सेवा ९७५०००

१४१।२०७९।
३।१९

लोद�ुबा जलिबबुत पोल ख�रद उ स पोल
ख�रद

९७५००० �सहबािहनी इ��जिनयर ए�ड
ईन�ज� �ा �ल

८७३४४५

१२।२०७८।
१०।२०

सडक तथा हाङय�ुबर गुफा पदमाग� िनमा�ण पदमाग�
िनमा�ण

४३८७५० नबउदय िनमा�ण सेवा ३०००००

४५।२०७९।
१।१

मैवाखोला ५ टोल हाउस वाय�रङ उ स हाउस
वायरीङ

९७५००० ते�ाबुङ क�ट��सन ९५७८६१

७३।२०७९।
१।२२

आदेक खानेपािन मम�त उ स खानेपािन
मम�त

६००५६० नब उदय िनमा�ण सेवा ४८०१८७

७७।२०७९।
१।२३

गे�बुटोलदे�ख खा�सादेब फुपा� शेपा�को घरस�म
सडक िनमा�ण उ स

सडक
िनमा�ण

४८७५०० नब उदय िनमा�ण सेवा ४४३८७२

१०६।२०७९। मकरेटार कृिष सडक िनमा�ण उ स कृिष १९४००० नब उदय िनमा�ण सेवा १०४२४०

�म भौचर
न�बर
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३।३ सडक

११८।२०७९।
३।१३

टारघरदे�ल स�ल च�ने सडक मम�त उ स सडक
मम�त

३९०००० नब उदय िनमा�ण सेवा ३४५८९४

१२७।२०७९।
३।१७

भुसभुसे दे�ख देिबझोर ओढारे सडक िनमा�ण उ
स

सडक
िनमा�ण

३८०६५७ नब उदय िनमा�ण सेवा ३९००००

३७ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, क�भट�, लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय�
समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त् गराउन उपय�ु ह�ने
दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

ब.उ .िश.नं. गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

७६।२०७९।१।२२ �वा��य चौक� भबन उ स �वा��य चौक� भबन वडा नं ६ ५७९४८५

१६९।२०७९।३।२४ �वा��य चौक� भबन उ स �वा��य चौक� भबन वडा नं ६ ४६४२८२

ज�मा १०४३७८७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ कर समायोजन 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनुपन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प��चस िदन िभ�
कर िववरण पेश गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको काय�को भु�ानी िदएकोमा देहाय िनमा�ण �यबसायीको कर िबजक PAN SEARCH गदा�
करदाता न�फाइलर दे�खएको छ ।तोिकएको समयमा कर िबबरण नबुझाउने करदातालाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानी िददा राज�व खातामा दा�खला नह�ने ह�दा मू. अ. कर
समायोजन गरेको �माण पेश गन� अ�यथा असूल गनु�पन� �

गो�वरा भौचर नंवर िमित आपुित�कता� पान नंवर िवजक नंवर िमित मुअकर रकम न�फाइलर भएको

३१।२०७८।१२।२२ साघु िनमा�ण सेवा ६१२४३४३६७ ३।२०७८।१२।१२ २२३९३ २०७८ आषाढ

१५९।२०७९।३।२० साघु िनमा�ण सेवा ६१२४३४३६७ ३।२०७८।१२।१२ २९४२ २०७८ आषाढ

२५,३३५

३९ तलवी �ितवेदन 

िनजामती कम�चारीको तलवी �ितवेदन िनजामती कम�चारीको तलबी �ितवेदन िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ बमो�जम �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा
िनय��कको काया�लय बाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले यस वष� पा�लकाको सबै कम�चारीको तलबी �ितवेदन पा�रत नग�र �
८७७६०१८.२९। तलबमा खच� गरेको छ ।यसरी तलबी �ितवेदन पा�रत नगराई खच� गदा� तलब भ�ा तथा �ेडको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन । ऐनको �यव�था
बमो�जम तलबी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४० पा�र�िमक कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट �ा� गरेको आय िहसाब गरी छुट पाउने रकम क�ा ग�र बाँक� रकममा पा�र�िमक कर ला�े �यव�था
छ । पा�लकाका देहायबमो�जमका कम�चारीह�को पा�र�िमक आयमा ला�े कर क�ी नगरेकोले कर बापतको रकम असुल गनु� पन� �.

नाम र पद क�ी ह�ने रकम �.

� � अ देवी तु�वावे
५६२०

िश�ा अ�धकृत ल�मी माया गो�देन २५४०

सू � अ मदन ितवारी ९९४०

रोजगार संयोजक मिच�� थ�लुङ ७११५

बै� िन�र�क सुभाष च�� झा १०७७७

ज�मा ३५९९२

३५,९९२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१ �मण अिभलेख 

�मण खच� िनयमावली २०६४ मा कुनै कम�चारीलाई �मणमा खटाउँदा उ�े�य उ�ेख गनु�पन� �मणबाट फक� पछी उ�े�य अनु�प काय�स�पादन गरेको �मािणत ह�ने कागजात
सिहत �मणको उपल�धी समेत उ�ेख गरी �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� र �मण गन� कम�चारीको अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले
 �मण अिभलेख खाता नराखेकोले बष� भरी कुन कुन कम�चारीलाई कहाँ खटाई के कित वटा �मण आदेश जारी भयो भने यिकन गन� सिकएन । अिनवाय� �पमा �मण
अिभलेख खाता राखी �मण खच�मा िनय��ण तथा �यव��थत ह�नुपद�छ ।

४२ दोहोरो �मण भ�ा 
गो भौ न ९१।२०७८।१०।१८ मा सब इ��जिनयर अप�ण पौठाक �ल�बुले २०७८।०८।२१ दे�ख २०७८।०८।२७ मा काया�लयको कामकाजको लािग र सोिह िमितमा फे�र
�मण गरेको दे�खयो । छलफलका �ममा �मण आदेशको अव�ध दोहोरो नभई �मण िबल भदा� ग��त भएको भनी भनाई रहेकोमा दोहोरो नभएको आधार पेश गन� अ�यथा
दोहोरो दिैनक �मण भ�ा वापतको बिढ रकम भु�ानी असूल गनु�पन� �.

१४,५००

४३ हा�जरी अ�ाव�धक नभएको 

गो भौ न ३१।२०७८।०८।१६ मिच�� थ�लुङले काया�लय कामकाजका लािग २०७८।०७।०९ दे�ख २०७८।०७।१५ स�म र २०७८।०७।२९ दे�ख २०७८।०८।०५
मा सवारी दता� तथा नवीकरण गन� भनी दिैनक �मण भ�ा �. ३४००० बापत बुझेको भएतापिन काित�क मिहनाको हा�जरी अ�ाव�धक नभएको दे�ख�छ ।दिैनक �मण
बापतको रकम भु�ानी गदा� हा�जरी अिनवाय� �पमा अ�ाव�धक गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ �िश�क भ�ा 
अथ� म��ालयको काय�स�ालन िनद�िशका २०७७ को बँुदा नं ७.१.१५ बमो�जम �िश�कले काय�बापत ७०० र क�ा स�ालन गरेबापत ६०० पाउने �यव�था रहेको छ ।तर
गो भौ न २।२०७९।०३।२० मा �ी मिहला उ�थान उ�मशील तथा सु�यव�थान सिमित योजना ले िमित २०७९ साल अषाढ १२ गते दे�ख १५ स�म मैवाखोला
गाउँपा�लका वडा नं २ मा आयोजना गरेको ४ िदने �पा�त�रत नेतृ�वमा मिहलाको भूिमका िवषयक ता�लममा सह�जकरण गरेबापतको रकम देहायका �यि�लाई भु�ानी
गदा� काय�प� नभएकोले काय�प� बापतको रकम बढी भु�ानी भएको �.

नाम र पद िदन सेसन दर पाउनुपन� रकम �. भु�ानी भएको रकम �. बढी भएको भु�ानी

ठाकुर�संह�ल�बु अ�धव�ा ४ ८ ६०० ४८०० १६००० ११२००

सीता �ल�बु स म िव िन ४ ८ ६०० ४८०० १६००० ११२००

ज�मा ८ १६ १२०० ९६०० ३२००० २२४००

२२,४००

४५ सुधार योजना तथा लेखापरी�ण �ितवेदन 

काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० मा िव�ालयह�लाई िव�ालय सुधार योजना बापतको अनुदान सुधार योजना अ�ाव�धक गरेका
िव�ालयलाईमा� िनकासा गनु�पन� तथा सामा�जक परी�ण र आ�थ�क लेखापरी�ण अनुदान िनकासा भएपिछ सामा�जक परी�ण र लेखापरी�णको �ितवेदन पेश गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले २८ िव�ालयलाई िव�ालय सुधार योजनाको लािग ४४५०००।०० र सामा�जक परी�ण र आ�थ�क लेखापरी�णका लािग ३०५०००।००
गरी ज�मा � ७५००००।०० िनकासा गरेकोमा िव�ालय सुधार योजना र सामा�जक परी�ण र आ�थ�क लेखापरी�णको �ितवेदन पेश भएन । सुधार योजना र �ितवेदन
पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �..

७५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ कृिष िव�ान �याव 

काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.४४५ मा तोिकएको मापद�डको आधारमा क�ा १० स�ालनमा रहेका �ािव�धक धारका िव�ालयमा क�ा ११
�तरो�ती �याव �यव�थापन अनुदान िनकासा िदएपिछ �याव साम�ी ख�रद ख�रद ऐन िनयमावली अनुसार भए नभएको तथा �ािव�धक धार स�ालनको िनयिमत अनुगमन
गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले मैवाखोला मा.िव.लाई � १००००००।०० कृिष िव�ान �याव �यव�थापनको लािग अनुदान िदएकोमा ख�रद ऐन तथा िनयमावली
अनुसार ख�रद भएको सिन��चत ह�ने र स�ालनको अव�था जानकारी ह�ने अनुगमन �ितवेदन पेश भएन । अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

१,०००,०००

४७ अनुगमन तथा काय� स�प� 

काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं. २.७.१३.१३ मा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवम् काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान िव�ालयलाई िनकासा
गरेपिछ िनधा��रत मापद�ड र �कृया अनु�प काया��वयन गरेनगरेको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सोको �ितवेदन िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पिन एक �ित
पठाउनुपन� �यव�था छ । देहायका िव�ालयह�लाई देहायको अनुदान िनकासा गरेपिछ िनधा��रत मापद�ड र �कृया अनु�प काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन
गरेको पाइएन । अनुगमन गरी खच� सुिन��चत गनु�पन� �..

�.सं. िव�ालय िव�ान �योगशाला पु�तकालय ज�मा

1 नारायणी मा.िव. ६५०००० ६५००००

2 मैवाखोला मा.िव. ६५०००० ६५००००

ज�मा १३०००००

१,३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ काय�स�प� �ितवेदन 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��ममा िनकासा भएको रकमबाट भएको खच�को काय��गित िववरण िव�ालयले पा�लका र िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पेश गनु�पद�छ
। देहायका िव�ालयलाई िनकासा भएको रकमको काय�स�प� तथा �गित िववरण र खच� सुिन��चत ह�ने अनुगमन �ितवेदन पेश भएन । काय�स�प� पेश ह�नुपन� �..

िव�ालयको नाम काय��म िनकासा रकम

जनक�याण मािव २ कोठे भवन िनमा�ण १८०००००

महे�� मािव ४ कोठे भवन िनमा�ण ३६०००००

पाटीडाडा मािव आइ�सटी �याव ६५००००

नारायणी मािव आइ�सटी �याव ६५००००

ज�मा ६७०००००

६,७००,०००

४९ सेिनट�र �याड 

गाउँपा�लकाले ख�रद गरेको सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ालयले यसरी �ा� सामान �ज�सीमा अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी
�प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� काय�िव�धमा उ�ेख छ । सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका
समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िवतरण काय�को लािग गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा ७६९५ थान सेिनटरी �याड खरीद गरी �. ७९९९७२।०० खच� गरेको छ ।
पा�लकाले ख�रद गरेको सेिनटरी �याड िव�ालयलाई ह�ताणतरण गरेको पाइयो । िव�ालयले स�ब��धत िव�ा�थ�ह�लाई िवतरण गनु�पद�छ ।

५० छुट �ेड 

कम�चारी मा�थ�ो पदमा �तरो�ित ह�दा पद�थापना भई हा�जर भएपिछ �तरवृि� भएको पदको सेवा सुिवधा पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले अहेव पाँचौ फुवा� शेपा�को
२४४८०।०० र �स.अहेव �ान वहादरु बनेमको ८१६०।०० गरी � ३२६४०।०० �ेड छुट भएको भनी जे�ता लागु ह�ने िमितदे�खको �ेड िहसाव गरी भु�ानी िदएको पाइयो
। िनयमभ�दा बढी भु�ानी भएको �ेड रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपेन� �..

३२,६४०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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५१ औष�ध ख�रद 

गाउँपा�लकाले आधारभुत तथा आक��मक �वा��य सेवाको लािग औष�ध ख�रद िशष�कबाट � १०९३४६८।०० को ७० �कारको औष�ध �सलकोटेसन िव�धबाट
�रि��सि� मेिडटेक ई�टरनेशनल संग ख�रद गरेकोमा दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन ।

साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली अनुसार मालसामान ख�रदको लागत अनुमान सूचनामा खुलाउन पाउने �यव�था छैन । गाउँपा�लकाले लागत अनुमान अंक
१०५००००।०० सूचनामा खुलाएको पाइयो ।
�सलब��द दरभाएप� पेश गन� आपूत�कले दरभाउप� � १०००।०० मा ख�रद गनु�पन�मा ख�रद गरेको �माण पेश भएन । तथा दरभाउप� िवि�को र�ज�टर र दता�को
र�ज�र पेश भएन ।
दरभाउप�मा काया�लय �मुखको सिहछाप नभएकोले काया�लयबाटनै िवि� भएको दरभाउप� पेश भएको हो भ�े सुिन��चत ह�न नसक�एको �..

पा�लकाको सूचनामा औष�धको �याद क��तमा १८ मिहना ह�नुपन� �यव�था रहेको पाइयो । �ा� भएका औष�ध म�ये १७ �कारका औष�ध िनधा��रत समयभ�दा घिट
�यादका पाइयो । ला
लागत अनुमान भ�दा बढी भु�ानी भएको ४३४६८।०० स�ब��धतबाट असुल ह�नुपद�छ ।

१,०९३,४६८

५२ िवतरण भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच�को पु��ाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले तरका�रको
िमिनिकट िवतरणको लािग सुरे�� राईलाई � १५००००।०० भु�ानी िदएकोमा ३३४ �याकेट तरकारीको िमिनिकट ख�रद भएको म�ये २४१ थानमा� िवतरण गरेको
पाइयो । � ४०४१९ को ९३ �याकेट तरकारीको िमिनिकट िवतरणको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �..

४०,४१९

५३ िनमा�ण साम�ीको लागत 

�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन िनद�िशका बमो�जम संघीय अनुदानबाट पारी�िमकमामा� खच� गनु�पन� अ�य खच� �थानीय तहले गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
�धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त २७ वटा योजना संचालन गरी ६७२६०००।०० भु�ानी गरेकोमा नापी िकतावमा चढाईएको िनमा�ण साम�ीह� �टोन र ड� ाई
�टोनको मु�य � ४९३७२४०।०० समेत काया�लयले �यालाको �पमानै भु�ानी भएको देखाएको पाइयो । यस स�ब�धमा �ज�ा दररेट अनुसार ढु�ा ढुवानी र तयार गन�
काम गदा� ढु�ाको मु�यभ�दा कित घटी बढी मु�य ला�े हो एक�न गन� सिकएन । य�तो काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म – �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त गाउँपा�लकामा सूिचकृत
बेरोजगार ७१४ रहेकोमा सडक �तरो�ती �संचाई िनमा�ण लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ११२ जनालाई ७८ िदन देखी ९५ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई
�िमक �यालामा �. ६७२६०००।०० खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�म�ये केहीलाई अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा सबैलाई
दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।

५५ परामस� सेवा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ मा १ लाख भ�दा बढीको परामस� सेवा ख�रदको लागत अनुमान तयार गनु�पन� तथा ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७२ मा
२० लाख स�मको परामस� सेवा मौजुदा सूिचमा भएका क��तमा ३ वटा परामस� सेवा �दायकबाट �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �थानीय पा��म िनमा�ण र गाउँ िश�ा योजना तथा पा�व�िच� िनमा�ण काय� परामस� सेवा ख�रद िव�धबाट � ९०००००।०० मा ख�रद गरेकोमा िटओआर
तथा लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन । पेश भएको आ�थ�क आ�थ�क ��ताब अनुसारनै खच� ले�खएकोले भएको खच� बा�तिवक मा� सिकने आधार भएन । यस
स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोरा देहायअनुसार छन ।

�थानीय पा��म िनमा�णकाय�को एउटामा� ��ताव �खलनारायण �े�ले पेश गरेकोमा �खल नारायण �े�ले िवल पेश र काय�स�प� भएको �माण वेगर �
४०००००।०० भु�ानी भएको पाइयो ।
गाउँ िश�ा योजना तथा पा�व�िच� छपाईका लािग पा�थभरा ि���टङ �ेसलाई � १९७१८५।०० भु�ानी िदएकोमा उ� योजना र पा�व�िच� काया�लयमा �ा� भएको
पाइयन ।

९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५६ दािय�व कि� �रभस� नउठाएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा कारोबारको पु��ाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायको
गो�वारा भौचरबाट ले�खएको खच� म�ये दािय�व कि� बाहेकको भु�ानी ह�ने रकममा� िफता� भौचर उठाई दािय�व कि� रकम अ�ीम कर मुअकर र धरौटी खच� लेखेको
पाइयो । यस स�ब�धमा छानिवन गरी खच� ले�न निम�ने खच� ले�खएकोमा स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �

खच� ले�खएको गो�वारा
भौचर

िफता� उठाइएको गो�वारा
भौचर

खच� ले�खएको
रकम

िफता� भौचर उठाइएको
रकम

भु�ानी पाउने िफता� नग�रएको
रकम

१५६।०७९।३।२० १७२।०७९।३।२४ १२७००७७ ८६१७३७ ते�ाबुङ क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

४०८३४०

१५५।०७९।३।२० १७०।०७९।३।२४ ११४२४३५ ७५३७११ डेिनसा िनमा�ण सेवा ३८८७२४

३३।०७९।३।२४ ३४।०७९।३।२४ ३६१७८९५ २९८७०५८ नवउदय िनमा�ण सेवा ६३०८३७

ज�मा १४२७९०१

१,४२७,९०१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ मेनुअल नम�स �योग गरी मेिशनरीबाट काय� 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम िनयम ९७ को उपिनयम ९ मा लाभ�िह समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर,डोजर ज�ता हेिभ
ई��पपमे�ट �योग गन� सिकने छैन भ�े �यब�था छ । पा�लकाले देहाय बमो�जम उपभो�ा सिमितबाट कामकाज गन� गरी मेनुअल नम�स �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार
गरी स�झौता गरेको तर उपभो�ा सिमितले मेिशनरीबाट काय� गराई भु�ानी �लएको छ । िनयमावली बमो�जम लाभ�िहबाट स�ालन ह�ने काय�मा मेिशनरी �योग गन� िम�ने
नदे�खएको र मेनुअल �योग गरी �योग गरेको लागत अनुमान को काय�मा मेिशनरी �योग गरी काय� गन� नपाउने ह�दा मेनुअल नम�स र मेिशनरी न�समा आउने फरक एिकन
गरी असुल गरेको �माण पेश गनु�पन�

भौ नं भु�ानी �लने िनमा�ण
काय�

मेनुअल नम�स भु�ानी
रकम

कैिफयत

१२४।
२०७९।३।
१५

महािबर आधारभुत िब�ालय उ स खेल
मैदान

२६४२ घ मी *
३९९।१३

७८०००० उपभो�ाले खच� साब�जिनक गदा� मेिबनरीबाट काय�
गरेको खच�को िबबरण पेश गरेको ।

२।२०७९।४।
४

दा�योदर वरदे�ख एकहाते बारी स�म
सडक िनमा�ण उ स

सडक
िनमा�ण

१४५३ घ मी *
३९९।१३

४८७००० उपो�ाले पेश गरेको फोटोमा मेहशनरीबाट काय� भएको
दे�खएको ।

ज�मा १२६७०००

१,२६७,०००

५८ िडिपआर खच� 
िडिपआर खच� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा �माण सिहत खच� ले�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ए.�स.

इ��जिनय�र� �ा.�ल.लाई नारायणी मा.िव.को भवनको िडिपआर बनाउने �योजनका लािग १६१३१७७।०० भु�ानी गरेको �े�तासाथ ख�रद �ि�याको फायल पेश भएन
। ख�रद �कृयाको अिभलेख तथा कागजात पेश ह�नुपन� �..

१,६१३,१७७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५९ िवतरणमु�ख खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल सुिन��चत
ह�ने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पद�छ ।गाउपा�लकाले देहाय बमो�जमका
अनु�पादक �योजनमा िबतरणमुखी काय�मा �. ३५१३०४४ खच� गरेको दे�ख�छ ।

गो भौ नं . भु�ानी पाउने सं�थाको
नाम

�योजन रकम

५२।२०७९।१।२२ शु�सल ई�पे�स फुटबल तथा भ�लबल लगायत खेल सामाि� िबतरण १४९०८०

७७।२०७८।१०।
२६

ते�ाबु क�ट��सन सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि�लाई �याकेट र िब�ालयका बालबा�लकालाई ट�याक सुट
िबतरण

३१५४३४९

२२६।२०७९।३।
१४

�य ुिहमालयन िब�ालयका बालबा�लकालाई �ाक सुट िबतरण २०९६१५

ज�मा ३५१३०४४

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

६० मालसामान ख�रद स�ब��ध काम उपभो�ा सिमितबाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउने स�ब��ध �यव�था छ । गाउँपा�लकाले निवकरणीय उजा� �िव�ध जडान
काय� उपभो�ा सिमितबाट � १०४१५६६।०० मा गराएकोमा उपभो�ा सिमितले मालसामान ख�रद � ९५९१०८।०० को गरेको पाइयो । उ� काम स�प� प�चात
गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई � ९७५०००।०० भु�ानी गरेको छ । खुद काय�को अ�धकतम भाग मालसामान ख�रद रहेको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउदा
ख�रदमा ह�नस�ने �ित�पधा� नभएको पाइयो । मालसामान ख�रद उपभो�ा सिमितबाट गराईएको िनयमस�मत नदे�खएको �..

९५९,१०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 50

६१ स��त कोषबाट धरौटीमा रकम ट� ा�सफर ग�रएको 
सरकारी कारोबार िनद�िशका २०७६ अनुसार �थानीय संिचत कोषबाट धरौटी खातामा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने दे�खदनै । गाउँपा�लकाले यस वष� संिचत कोषबाट �
२००००००।०० रकम धरौटी खातामा ट� ा�सफर गरेको पाइयो । धरौटी खातामा संिचत कोषबाट रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएको �..

२,०००,०००

६२ खच� पु�याइ नभएको 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�य िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९ (१० ) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ आब�क िबल भपा�ई वा
कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाच गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले देहाय रकम खच� गदा� देहायबमो�जम
िनमा�ण काय�को नापी िकताब र काय��वीकार �ितवेदन संल� नगरी भु�ानी ग�रएको दे�खएकोले नापी िकताब र काय�स�प� पेश ह�नुपन� �..

भौ नं भु�ानी �लने िबबरण खच� रकम

२१७।२०७८।६।२२ उदय िनमा�ण सेवा नापी िकताब काय� ��बकार �ितबेदन ५०००००

५००,०००

६३ धरौटी िफता�को िहसाव एक�न नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ६४ मा �यि�गत धरौटी खाता र गो�वारा धरौटी खाता अ�ाव�धक ग�र रा�नुपन� तथा िनयम
६६ मा धरौटी रकम ज�मा गन�ले धरौटी िफता�को लािग िनवेदन िदनुपन� र काया�लयको अिभलेख र िनवेदनको �यहोरा �जु भएमा धरौटी िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �यि�गत धरौटी खाता र गो�वारा धरौटी खाता अ�ाव�धक गरेको पाइएन । धरौटी िफता� गनु� पूव� सोही रकम बराबरी धरौटी आ�दानी तथा अ�या गरी िफता�
गन� गरेको पाइयो । काया�लयले यस बष� � ४९७३६०१।०० धरौटी िफता� गरेकोमा उ� धरौटी िफता� रकम स�ब��धतकै धरौटी हो होइन िभडान गन� नसिकएको िहसाब
एक�न ह�नुपन� �..

४,९७३,६०१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६४ कोिभडबाट �भािवतलाई नगद ह�ताणतरण 

कोिभड १९ महामारीबाट �भािवत अित िवप� प�रवार नगद ह�ताणतरण काय�िव�ध २०७८ बमो�जम पेशा �यवसाय एवम �म गन� अवसर गुमाई आ�थ�क �पमा अितिवप�
तोिकएका नेपा�ल नाग�रकले १००००।०० �पैयाका दरले नगद ह�ताणतरण ग�रने �यव�था छ । सोही काय�िव�धमा नगद ह�ताणतरणबापत नेपाल सरकारको �वीकृत
�यनुतम �यालाका आधारमा ह�न आउने �यनुतम काय�िदन बराबर कुनै साव�जिनक िवकास िनमा�णको आयोजनामा �वयमसेवकको �पमा काम गन� �ितव�ता समेत पेश
गनु�पन� तथा नगद �ा� गन� यो�य लाभ�ाही वडा�य�ले �सफा�रस गरेपिछ दािव िवरोधको सूचना गदा� दािव िवरोध नआएमा काय�पा�लकाले थप एिकन गरी नगद �ा� गन�
यो�य लाभ�ाही प�रवारको अ��तम सूची �वीकृत गरेपिछ नगर ह�ताणतरण गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले १९६ लाभ�ाहीलाई १९६००००।०० नगद ह�ताणतरण
गरेकोमा लाभ�ाहीको सूिच काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेको तथा लाभ�ाहीले �वयमसेवकको �पमा काम गन� �ितव�ता समेत पेश गरेको पाइएन । लाभ�ाहीको सूिच
काय�पा�लकाबाट पास गरी �वयमसेवकको �पमा काम गन� �ितव�ता पेश ह�नुपद�छ ।

६५ नापी भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा
उ�ेख भएको बा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायका लाभ�ाहीलाई देहायबमो�जम नापी भ�दा बढी प�रमाणको कामको भु�ानी
भएको पाइयो । नापी िकताब भ�दा बढी प�रमाणको भु�ानी भएको रकम � ३७३४८१।०० स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �..

�
सं

भु�ानी पाउने कामको
िववरण

नापी चढाइएको
कामको प�रमाण

स�पादन भएको बा�तिवक
कामको प�रमाण

बढी
प�रमाण

दर बढी
भु�ानी

१ खानटोल धान पकेट संचालन सिमित �काभेसन १०१ ६१ ४० ३९९ १५९६०

�टोन
सो�लङ

२७ १६ ११ २८९१ ३१८०१

िप�स�स
ढलान

१९ ६ १३ १०२८० १३३६४०

ज�मा १८१४०१

३७३,४८१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ सेलुवा भा�सने �यवसाियक धान उ�पादन पकेट
िवकास संचालन सिमित

�काभेसन १०३ ६२ ४१ ३९९ १६३५९

�टोन
सो�लङ

२८ १७ ११ २८९१ ३१८०१

िप�स�स
ढलान

२० ६ १४ १०२८० १४३९२०

ज�मा १९२०८०

कुल ज�मा ३७३४८१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६६ अनुदानको अनुगमन 

संघीय सशत� अनुदानबाट तोक�एबमो�जम अनुदान िददा र खच� गदा� िनद�िशका अनुसार ग�रनुपद�छ । पालीकाले पकेट �े� तथा अ�य अनुदान देहायका योजना तथा
काय��मह�मा िदएको अनुदान रकमबाट स�झौतामा तोिकए बमो�जमको �योजनमा खच� गरे नगरेको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरी सोको �ितवेदन तयार गरेको
तथा अनुदान रकमबाट ख�रद भएका �जवज�तुको �वा��य परी�ण र िवमा पेश गरेको दे�खएन । अनुदान रकम िनधा��रत काय�मा खच� भएको सुिन��चत ह�न ख�रद भएका
�जवज�तुको �वा��य परी�ण िवमा र अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

काय��म अनुदान पाउने सं�था अनुदान
रकम

कैिफयत

उन िमसन काय��म काय��म अ�तग�त
भेडा �व�न काय��म

मे�छेयाम भेडा पालन कृषक समुह १५००००० ३० वटा भेडा माउ पाठा पािठ १ थान, थुम र २७ थान,

बले�ा बलेि� को िवमा पेश ह�नुपन�

०७७।७८ मा �थापना भएका बा�ा पकेट
काय��म िनर�तरता

५ वटा बा�ा पालक समुहलाई १०
वटाका दरले बा�ा ख�रद

७००००० ख�रद भएका बा�ाको �वा��य परी�ण तथा िवमा पेश
नभएको

ज�मा २२०००००

२,२००,०००

६७ सामा�जक सुर�ातफ�

६७.१ गाउपा�लकालाई यस बष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण गन� नेपाल सरकारबाट बजेट � ३५९२९७०४ िविनयोजन भएकोमा पा�लकाले � ३५८९७५८७ िनकासा �ा�
गरी बैिकङ �णा�लबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरी खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६७.२ दोहोरो नाग�रकता न�बर- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको �े�ता परी�ण गदा� देहायअनुसार नाग�रकता न�बर एउटै भएका तर नाम र ज�म िमित फरक फरक भएका
�यि�ह�लाई भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाहीह�को लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार एउटै नाग�रकता न�बर भएको �यि�ह�लाई िवतरण
गरेको भ�ा रकम स�ब�धमा दोहोरो भए नभएको यिकन ग�र दोहोरो भएमा असूल गनु�पन� �...

�.सं. नाम थर नाग�रकता नं. ज�म िमित �ैमा�सक रकम

५ Phurwa Phuti Sherpeni 1161।1206 5-10-2012 �थम �ैमा�सक 7980

६ Furbu Futi Sherpeni 3-1-2012 7980

ज�मा १५९६०

१५,९६०

६८ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य
अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।सो �यब�था अ�तरगत पा�लकाल ेयस वष� आ ब २०७७। ७८ को nams स�पर��ण अपलोड प�चात हनेु र �बगत आ ब को मनेअुलबाट स�पर��णको काबा��ह हनेु
�यब�था भएकोमा पा�लकाल ेबे�ज ुफछ�यौट गर� समप�र�णको ला�ग अनरुोध गरेको छैन । गत �बगतका बे�ज ुफ�यौट गर� स�पर�षण गनु�पद�छ ।

६९ अ�ाब�धक बे�जु
यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

� हजारमा
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

२७६५० ० २९३८१ 0 ५७०३१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


