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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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    प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 103 तमतिाः २०७९।३।25 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

थासाङ गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मसु्िाङ। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. 2 करोड 41 लाख 32 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. 35 लाख १९ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू. 1 लाख 5 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड 50  लाख र  तनर्तमि गनुापने रू. ५५ लाख 8 हजार रहेको 
छ।पातलकाको गिवषा रु ८२ लाख १५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू 
समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू २ करोड ८८ लाख २८ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ। 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 
 
  

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

थासाङ गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

56 17 24132 0 6 3519 56 11 20613 105 5508 15000 0 0 20508 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मसु्िाङ 8215 0 0 8215 0 20613 28828 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : थासाङ गाउँपा�लका, मु�ताङ , थासंग गाउँपा�लका , मु�ताङ

काया�लय �मुख नगे�� सुवेदी २०७८-९-१९ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �सताराम काक� २०७८-८-२१

काया�लय �मुख स�तोष कुमार ख�ी २०७७-४-१

लेखा �मुख शकु�तला अ�धकारी २०७७-४-१

बे�जु रकम २०,६१२,८३८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,२७,२३,२६०.६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,३२,०३,४२६ चालु खच� १५,२०,१०,९८०.०७

�देश सरकारबाट अनुदान १,०१,४४,८७४ पँूजीगत खच� ९,०६,३८,६३४

राज�व बाँडफाँट २,३८,९९,९२७ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,०८,५८,४९६

आ�त�रक आय ३२,३८,९५६.२१

अ�य आय ४०,६०,८३३.५

कुल आय ३१,४५,४८,०१६.७१ कुल खच� ३२,३५,०८,११०.०७

बाँक� मौ�दात ७,५६,९०,०८०
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१

१.१ · आ�थ�क कारोबारको ��थती - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा
सहायता समेत �थानीय सरकारले पेश गरेको आ�थ�क वष� 2077/78 को एक�कृत आय-�यय िहसावको संि�� अव�था देहाय बमो�जम रहेको छ:-

एक�कृत आय-�यय
2077/78

�स.नं. आय �स.नं. �यय

िववरण रकम िववरण रकम

गत वष�को �ज�मेवारी संघीय सरकार

क. नगद ० क. समानीकरण ३७३७११४१.२६

ख.वैँक मौ�दात ६७५१६३२९.३२ ख. सशत� अनुदान १२२९०१२१४.१

ग.धरौटी ७८१५२२ ग. िवशेष अनुदान १६५३५०

घ. िवपद �यव�थापन कोष ११४००० घ. राज�व बाँडफाँट १९३००१६९.२८

ङ. �कोप �यव�थापन कोष ४३११४०९.२८

यस वष�को राज�व (आ�त�रक आय) ३२३८९५६.२१ �देश सरकार

3. संघीय िव�ीय ह�ता�तरण क. समानीकरण ९६७४१३६

क.िव�ीय समानीकरण अनुदान ६७१००००० ख. सशत� अनुदान ३१८४२७१

१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. आय �स.नं. �यय

िववरण रकम िववरण रकम

ख.सशत� अनुदान १६१०८६०८० ग. िवशेष अनुदान ३७९८५८७

ग. िवशेष अनुदान १५०००००० घ. राज�व बाँडफाँट १७०१२५

घ.संिघय राज�व वाँडफाँट ३००१७३४५.७९ 3. आ�त�रक �ोत ४६०८४६२०.४८

4. �देश सरकारबाट �ा� 4. अनुदान िफता�

क.िव�ीय समानीकरण अनुदान १२१४१००० क. संघीय सरकार ५३०१९५१५

ख.सशत� अनुदान ३१८७००० ख. �देश सरकार २७२९

ग. िवशेष अनुदान ३७९८५८७ 5. संघ, �देश तथा अ�य सं�थाबाट
ह�ता�त�रत काय��म

घ.�देश राज�व वाँडफाँट १९४५१८७ क. �थानीय िवकास पूवा�धार ८९९३९५५

5. संघ, �देश तथा अ�य सं�थाबाट
ह�ता�त�रत काय��म

ख. सामा�जक िवकास म��ालय ५७४०३८

क. सामा�जक सुर�ा १२७३९९६७ ग. सामा�जक सुर�ा १२७३९९६७

ख. एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास १५९१९६७ ग. एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास १५९१९६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. आय �स.नं. �यय

िववरण रकम िववरण रकम

ग.सामा�जक िवकास म��ालय चालु ५७४०३८ 6. कोष तथा िविवध खाता

घ. �थानीय िवकास पूवा�धार ८९९३९५५ �कोप �यव�थापन कोष २५१८३४८

6. कोष तथा िविवध खाता िविवध खच� खाता ५०००००

क. धरौटी ३२३५८६६ धरौटी िफता� तथा सदर�याहा ९१७९७३

ख. �कोप �यव�थापन कोष ११८०००० 7. मौ�दात रकम �े�ता अनुसार

ग. िविवध खच� खाता ६४४९६७.५ क. संिचत कोष खाता ६९३५८६२६.३०

ख. धरौटी खाता �भु व�क ३०९९४१५

ग. �कोप �यव�थापन कोष खाता २९७३०६२.१८

घ. िवपद ्�यव�थापन कोष नेपाल व�क ११४०००

ङ. िविवध खच� खाता १४४९६७.५

ज�माः ३९,९१,९८,१७७.१० ज�मा ३९,९१,९८,१७७.१०

ज�माः ३९,९१,९८,१७७.१० ज�मा ३९,९१,९८,१७७.१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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प�रचयः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन�
�थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस थासाङ गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–

अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नागरीकलाई गुण�तरीय सेवा �दान
गनु� यस गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा, २९ सभा सद�य, २८९ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २ हजार ८१८ जनसं�या
रहेको छ ।

लेखापरी�णको �ममा असुली: लेखापरी�णको �ममा देहाय बमो�जम �. 62,355.00 असुल भई �थानीय स��त कोषमा दा�खला भएको छ

दा�खला िमित िववरण रकम

२०७८।६।१३ 17 जना कम�चारीलाई बढी भु�ानी भएको �थानीय भ�ा ३०२५०.00

२०७८।६।१४ १०१७०.00

2078/6/5 राज�व दा�खला छुट भएको रकम असुल भई दा�खला 21935.00

ज�मा 62355.00

िव�ीय िववरण- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच�
शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले �थानीय
संिचत कोष �यव�थापन �णाली (शु�)बाट �ा� ह�ने म.ले.प. फा.नं. 272 को ढाँचामा िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय �ितवेदन तयार गदा�
�थानीय साझेदारी िवकास काय��म, सामा�जक सुर�ा, �देश पूवा�धार िवकास लगायतका काय��ममा भएका कारोबार शु� �णालीमा समावेश गरेको पाइएन ।
पा�लकाले आ�थ�क कारोबार गदा� शु� �णालीलाई पूण��पमा अवल�बन गरी तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको
वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िव�ीय िववरण समावेश नगरेको – यस गाउँपा�लकाले �भु बै�मा �थानीय तहको लैि�क िहंसा िनवारण कोष (खाता नं १६८०११०३९६६००२२१)मा
�.१००,०००.00 राखेकोमा उ� रकम िव�ीय िववरणमा समावेश गरेको छैन । यसरी िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको कोषको रकम िव�ीय िववरणमा
समावेश गनु�पन� �.

१.२ पा�लकाले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा रहेको िविवध खाताको आय �यय िववरण अनुसार िव�ीय िववरण तयार गदा� �. ९००,०००.00 आ�दानी
देखाउनुपन�मा �. ५,७४,०३८.00 मा� आ�दानी देखाएको ह� ँदा घटी आ�दानी बाँधेको �.

तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित िच�ण ह�ने गरी गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३२५,९६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ बैक िहसाब िमलान 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय
तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको पाइएन । जसको कारण िन�नानुसार मौ�दातमा फरक पन� गएकोले
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� दे�ख�छ ।

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

1. स��त कोष खाता ६९३५८६२६.३० ५८२८०२६९.३२ -११०७८३५६.९८

2. चालु खच� खाता ० ४६४१७३५.०७ ४६४१७३५.०७

3. पु�जगत खच� खाता ० १९८५७१२० १९८५७१२०

4. धरौटी खाता ३०९९४१५ ३१५०७४३ ५१३२८

5. �कोप �यव�थपन कोष २९७३०६१.२८ 2९७३०६2.1८ 0.९०

6. िवपद ्�यव�थापन कोष ११४००० ११४००० ०

7. िविवध खच� खाता १४४९६७.५० १४४९६७.५० ०

8. िविवध कोष खाता ० १००००० १०००००

ज�मा ७,५६,९०,०७०.०८ ८,९२,६१,८९७.०७ १,३५,७१,८२६.९9

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । �थानीय
तहको आ.व.2076/77 को लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ७२४०५६५९.५० मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.

72723260.60 �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. 317601.10 बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा
िव�ीय िववरणमा कुनै खुलासा गरेको पाइएन ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन।
यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाइएन।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागू गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली तजु�मा गरेको पाइएन ।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म 5 ऐन, 4 िनयमावली, 12 काय�िव�ध र 1 िनद�िशका समेत २२ कानुन एवं काय�िव�ध
िनमा�ण गरेको भएतापिन राजप�मा �काशन गरेको पाइएन ।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाइएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
· �थम चौमा�सकमा ठे�का स�झौता नगरेको ।

�म भौचर
न�बर
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· �मण अिभलेख खाता नराखेको एवं �मण �ितवेदन �लने नगरेको ।

· कितपय �मण आदेशमा वा�तिवक उ�े�य नलेखी काया�लय स�ब�धी काम उ�ेख गन� गरेको
· म.ले.प. फारम नं. ६०१ अनुसारको �यि�गत धरौटी खाता नराखेको एवं �योजन समा� भएको धरौटी रकम सदर�याहा गन� �ि�या सु� गरेको पाइएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको
तथा इ-टीिडएस गरेको पाइएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाइएन ।
· कम�चारी दरब�दी अनु�प पदपूित� भएको पाइएन ।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाइएन।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िव�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।

· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको लगत खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोक� मू�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।

· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन । साथै कितपय मालसामानको मू�य
खु�याएको पाइएन ।

�म भौचर
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· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।

· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख राखेको पाइएन।
· गाउँपा�लकाले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।

· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यसवष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

· गाउँपा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ�  बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनु पन�मापूण� �पमा
यसको पालना ह�न सकेको पाइएन ।

· उपभो�ा सिमित�ारा िनमा�ण ह�ने योजनाह�मा डोर हा�जरबाट काम गन� कामदारह�को प�रचय खु�ने कागजात संल� रा�ने गरेको पाइएन।

· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा सोको पालना पूण� �पमा भएको पाइएन।

· गाउँपा�लकाले वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। साथै शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला
�यव�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको पाइएन ।

· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा बे�जुको लगत तयार गरेको पाइएन ।
तसथ� गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः 
�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को
रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरी अिभलेख राखेको
पाइएन । अतः आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गरी अिभलेख रा�नुपद�छ ।

६ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७ आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म को�भड–१९ रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग भएको आ�दानी तथा खच�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छः
आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत वष�को बाँक� ४३११ राहत �वतरण ०
�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट ० �वारे�टाइन �नमा�ण तथा �यव�थापन ४७४
संघीय को�भड कोषबाट १००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १३९४
�देश को�भड कोषबाट ५७४ आइसोलेसन के�� �नमा�ण ०
अ�य �ोतबाट ० खोप काय��म खच� ०

जोिखम भ�ा ०
�शास�नक खच�, जनशि� प�रचालन ४३४
अ�य खच� ६१०
वाँक� २९७३

ज�मा 5885 5885

७.१ कोिभडका िबरामी ओसार पोसार गन� काया�लयले एक मिहनाको लागी �.१४०००० िदने गरी स�झौता गरेकोमा सोही बमो�जम भु�ानी भएको छ । तर सो
अव�धमा कुन कुन िदन र �थानमा गाडी स�ालन भयो, के कित िबरामी ओसार पोसार गरीयो सो को अिभलेख राखेको दे�खएन । खच�को पु��ाइ ह�ने �माण
संल� गरी खच� ले�नु पद�छ ।
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७.२ िबल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल,

भरपा◌�इ, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �कोप �यव�थापन कोषको भौ॰न◌ं॰ २२ िमित २०७८।३।२२ सुमे� ट� ेड क�सन�
काठमाड�बाट �. ४९६६३५ मू�यको स�ज�कल सामान ख�रद गरेकोमा छायाँ �ित िबजकको आधारमा भु�ानी भएको छ ।पा�लकाले िनयमानुसार सो िबजकको
स�कल �ित पेश गनु�पन� दे�खएको �॰॰

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

८ अवकाश 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 हालस�म ऐनको �यव�था
बमो�जम अवकाश कोषको �थापना गरेको छैन । पा�लकाले अवकाश कोषको �थापना गरी भावी दािय�व भु�ानी सहजतालाई सुिन��चत गनु�पद�छ ।

९ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट
बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा गाउँपा�लकाका उपा�य�ले २०७७।३।१० मा �.२८ करोड ८० लाख ३८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१६ मा पा�रत भएको छ
। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।३।१६ मा�थम पटक � २८ करोड ८० लाख ३८ हजार र िमित २०७८।३।२३
मा अ��तयारी संशोधन गरी � ३७ करोड २५ लाख ४९ हजारको बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० अब�डा वजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी
�ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीयतहले यो वष� चालु तफ�  �.२०
लाख ९९ हजार र पँूजीगत तफ�  �. ९० लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम गाउँकाय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी
काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

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

आ�थ�क िवकास 49376000 20358792 41.23

सामा�जक िवकास 148087000 115474402.1 77.98

पूवा�धार िवकास �े� 53950000 36866373 68.33

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� 25070000 12043998 48.04

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 96066130 57906048.97 60.28

ज�मा 372549130 242649614.07 65.13

उपरो� ता�लका बमो�जम आ�थ�क िवकास �े�मा सबै भ�दा कम 41.23 �ितशत र समा�जक िवकासमा सबै भ�दा बढी 77.98 �ितशत खच� भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ �यवसाय कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर लगाउने
�यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाको काया�लयले �यवसायीह�को लगत राखी राज�व असुल गनू�पन�मा केही �यवसायीह�को लगत राखेको भएतापिन उ� लगत
अ�ाव�धक नभएको तथा लगतमा भएका स�पूण� �यवसायीह�बाट कर रकम संकलन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले �यि�गत �वघोषणाका आधारमा मा�
�यवसाय दता� र निवकरण गन� गरेको तथा दता� नभएका �यवसायह�को अनुगमन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकामा अव��थत �यवसायी सं�थाह�को �यवसाय
दता� भएको �माण लेखापरी�णाथ� पेश नभएकोले �यवसाय कर यिकन गन� सिकएन। गाँउपा�लका �े� िभ�का �यवसायको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको
दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

१३ आ�थ�क सहायताः 
�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 । यस �थानीयतहले �ाकृितक �कोप, उपचार खच�, संघ सं�था अनुदान �योजनको लािग यो वष� �यि�लाई �. ५७५०००.०० आ�थ�क
सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ योजना 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
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा
�याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े
योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा बजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन उपल��ध नह�ने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण
गरी ठुला तथा �ितफलमुखी योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १६ ४७६६

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना २३ १३१००

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना १० १४५००

५ ५० लाख भ�दा माथीका - -

ज�मा ४९ ३२३६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः 

पा�लकाले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनुसार तोकेको अव�धमा काय��म काय��वयन गरी काय� स�प� न गनु�पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक पँुजीगत 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 अ��तम चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

1 गाँउपा�लका पंूजीगत ६०९८४ ० ० ६०९८४ ५७१५८

2 संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म २२६७० ० ० २२६७० २२१४९

3 �देश सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म ६९८२ ० ० ६९८२ ६९८२

कूल खच�: ९०६३६ ० ० ९०६३६ ८६२८९

खच� �ितशत १०० ९५

१६ िश�क दरब�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 १२ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ जनता आधारभूत िव�ालय ११ ७ १ ४६ १:६.६

२ योगे�� मा.िव २१ १२ ५ २१० १:१७.५

३ िशशु िनकेतन आ.िव ३ २ ० ६ १:३

४ जन आदश� मा.िव १९ १३ १ १६७ १:१२.८

५ �ानोदय मा.िव २० ११ ५ १७३ १:१५.७

६ िव�ा�योती आ.िव ४ १ ० १ १:१

७ अ�पूण� आ.िव ६ १ ० १९ १:१९

८ �ान�योती आ.िव ४ २ ० ७ १:3.७

९ भानुभ� आ.िव ३ २ १ ११ १:५.५

१० ता�लु� आ.िव १२ ९ ० ४९ १:५.४

११ रा.वु िव आ.िव ५ ३ ० १३ १:४.३

१२ सौ� आ.िव ३ ३ ० ३ १:१

ज�माः १११ ६६ १३ ७०५

िव�ालय समायोजन काया��वयन िनद�िशका, २०७० ले �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयलाई �ज�ा िश�ा अ�धकारीको �सफा�रसमा �ज�ा िश�ा सिमितले ब�द
गरी अक� पायक पन� िव�ालयमा िनयमानुसार समायोजन गन� स�ने उ�ेख छ। िनद�िशकाको वंुदा नं. १४.१ मा िव�ालय समायोजन स�ब�धी काय��म
काया��वयनका लािग िव�ालयको त�यांक संकलन गरी स�भा�यता अ�ययन गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकामा �ित िश�क िव�ाथ� अनुपात १:१ दे�ख

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१:१७.५ भएका १२ िव�ालय रहेको �ा� िववरणबाट दे�ख�छ । म�थ उि��खत १२ िव�ालयमा ७०५ िव�ाथ� अ�यापन गराउन १११ िश�कको तलब भ�ा
वापत �. ६७४१७८८२.३० खच� लेखेको छ। सो अनुसार �ित िव�ाथ� �. ९५६२८.२० खच� भएको छ । यसबाट �ित िव�ाथ� लागत व�न गएको छ।
भौगो�लक दरुी टाढा भएमा बालिवकास के�� �थापना गरी �यून िव�ाथ� सं�या भएको िव�ालय समायोजन एवं िश�क दरब�दी िमलान गन� स�ब��धत िनकायले
�यान िदनुपद�छ ।

१७ बजेट काया��वयनः 

गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा काया��वयन गन�का लािग संघीय सरकारबाट �ा� िवशेष अनुदानको काय��म एवं गाउँसभाले पा�रत गरेका देहायको
योजना काया��वयन भएको दे�खएन । गाउँसभाबाट पा�रत योजना काया��वयन गन� नस�नाको कारण गाउँपा�लकाले खुलासा गरेको छैन । �वीकृत बजेट तथा
काय��म अनुसारका योजना काया��वयन ह�नुपद�छ ।

�स.नं योजनाको नाम िविनयो�जत बजेट

१ एक कृषक एक गा◌�इ पालन काय��म १५००००००

२ खु�जो खेल मैदान ३८०००००

३ लेते �ाथिमक �वा��य के��मा को�डचेन सब�टेशन िनमा�ण ५०००००

४ लेते �ाथिमक �वा��य के��मा भना� क� तथा �सुित क� �तरो��त ५०००००

५ िड�जटल ए�सरे मेिशन ख�रद २००००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ �याियक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यस वष�
�याियक सिमितमा कुनै उजूरी परेको दे�खएन ।

१९ मनोर�न कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल,

ऐितहा�सक �थलको �वेश शु�कमा कर �लनूपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा नगरपा�लकाले य�ता �कारका कूनैपिन कर संकलन गरेको पाइएन
। यस गाउँपालीकाको �े�िभ�बाट उ�नु पन� मनोर�न कर यिकन गरी असुल गनु�पद�छ।

२० पदा�धकारीको पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन २०५८ को दफा २२(२)मा �ाकृितक �यि�ले िनजको आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगद आधारमा लेखा�न गनु�पन�, दफा २३ मा कुनै
�यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको अधीनमा रही आ�नो आयको गणनाको लेखा�न नगद आधारमा गदा� िनजले भु�ानी �ा� गदा� वा िनजला◌�इ सो
भु�ानी उपल�ध ह� ँदाका अव�थामा मा� िनजको आयको गणनामा रकम �ा� गरेको मानी समावेश गनु� पन� तथा दफा ८७(१) मा ��येक बा�स�दा रोजगारदाताले
रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� समावेश गरीने नेपालमा �ोत भएको रकम भु�ानी गदा� अनुसूची १ बमो�जम कर
भु�ानीमा क�ी ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले पदा�धकारीको सुिवधा भु�ानी गदा� ला�े कर दािय�व भ�दा �यून करक�ी गरी भु�ानी गरेको छ । यसरी घटी क�ी
भएको कर रकम िनजह�बाट असुल गनु�पन� �.

पद नाम थर करयो�य आय क�ी ह�नपन� कर रकम क�ी भएको कर रकम बाँक� कर दािय�व रकम

अ�य� �ी बुि��साद शेरचन १०08००० १३19०० ३१८६८ 100032

उपा�य� �ी बालकुमारी शेरचन ९23००० ९5760 २२३८५ 73375

वडा अ�य� �ी सोमलाल िहराचन 488००० ९3०० ५२५५ 3045

3045
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वडा अ�य� �ी िवशाल शेरचन 488००० ९3०० ५२५५

वडा अ�य� �ी च��बहादरु शेरचन 488००० ९3०० ५२५५ 3045

वडा अ�य� �ी िवशाल शेरचन 488००० ९3०० ५२५५ 3045

वडा अ�य� �ी र�न �साद शेरचन 488००० ९3०० ५२५५ 3045

ज�मा 188632

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२१ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  �. ८५२४५६.00 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२२ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को
समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित
�लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । गाउँपा�लका अ�तग�त स�ा�लत �यपुर धयाङ कृिष सडक िनमा�ण योजना उ.स. लाई कृिष सडक िनमा�ण काय�
गदा� ए�साभेटर भाडा वापत � ६११३३० भु�ानी भएको छ ।उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन
िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन। िनयमाबलीको �यव�था
अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
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२३ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसवष� आ�त�रक आयबाट � 3238956.21 राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � 294275199.79 समेत � 297514156.00 आ�दानी गरेकोमा चालु
तफ�  � 152010980.07 पँू�जगत तफ�  � 90638634.00 समेत � 242649614.07 खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 1.34 �ितशत
रहेको छ । यसवष� पदा�धकारी सुिवधामा �. 12134200.00 खच� भएको छ । जुन आ�त�रक आयको 374.63 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट 51.65 �ितशत चालु र 30.80 �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास
िनमा�ण काय�मा �योजनमा �यून खच� गरेको, �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन गरीनुपद�छ ।

२४ रकम िढला दा�खला गन� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ को दफा २७(१) बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम सरकारला◌�इ �ा� ह�ने राज�व रकम
काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । यस
पा�लका �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले वष�मा २/३ प�ट मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ । 

२५ पदा�धकारी सुिवधा 
ग�डक� �देश सभाबाट पा�रत गाउँसभा, नगरसभा, र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन, २०७६को दफा ३ अनुसार
गाउँपा�लकापदा�धकारी र सद�यले आफू िनवा�िचत भ◌�इ पदभार �हण गरेको िमितदे�ख �थानीय तहको आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा अनुसूची
बमो�जमको रकममा नब�ने गरी यस ऐनमा उ�ेख भएको सुिवधा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले �य�तो सुिवधा वापत २०७६ काित�क दे�ख २०७८ असार
स�म 21 मिहना अव�धको �. १२१३४२००.०० खच� लेखेको पाइयो । यसरी पा�लकाले पदा�धकारीला◌�इ सुिवधा भु�ानी गदा� �थानीय तहको आ�तरीक
�ोत �. 3238956.21 मा� दे�ख�छ । ऐनको �यव�था बमो�जम आ�त�रक �ोतको आधारमा मा� अनुसूची बमो�जमको रकम मा� सुिवधा �दान गनु�पद�छ ।
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२६ पे�क� भु�ानी 
काया�लयले स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�लाई पे�क� रकम भु�ानी गनु� पद�छ । काया�लयको घाँसा �वा��य चौक� िनमा�ण
काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी महादेव िनमा�ण सेवासँग भएको स�झौताको GCC 57.1 मा SCC मा उ�ेख भए अनुसार स�झौता रकमको बढीमा २० �ितशत
स�म पे�क� �व�प भु�ानी गन� सिकने �यव�था गरेको छ । �वा��य चौक� िनमा�णको स�झौताको SCC मा पे�क� रकम उपल�ध गराउन नसिकने �यहोरा
उ�ेख छ । यसरी स�झौतामा पे�क� िदन निम�ने उ�ेख भए तापिन िनमा�ण �यवसायीलाई गो.भौ. नं. ८-२०७८/०३/२४ र ११-२०७८/०३/२५ बाट �.

१७१४०००.00 पे�क� उपल�ध गराएको छ । यसरी स�झौताको शत� उ��न गरी िनमा�ण �यवसायीलाई पे�क� िदनु िनयम स�मत नदे�खएको �.

१,७१४,०००

२७ र�सद िनय��ण खाता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद जारी गरी �यसलाई दिैनक आ�दानी िकताबमा
�िव� गरी तोिकएको समयमा बै� दा�खला गनु�पद�छ । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदको छपाइ एवं गत िवगतको बाँक� र यो वष� खच� भई आगामी
वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको तथा वडाह�मा पठाएको र�सदको आ�दानी खच� (उपयोग) खु�ने अिभलेख रसीद िनय��ण खाता अ�ाव�धक नगरेकोले राज�व
असूलीमा �योग ह�ने र�सद उपय�ु ढ�ाबाट �योग भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�ने आधार भएन । यस स�ब�धमा ग�भीर भई र�सदको �योगलाई �यव��थत
बनाईनुपद�छ ।

२८ कर तथा शु�क असुलीः 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा बहाल कर, �यवसाय कर र बहाल
िवटौरी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । उि��खत शीष�कमा गाउँपा�लकाले आय अनुमान नगरेको र यो वष� ज�मा आ�त�रक आ�दानी �. ३२३८९५६।२१
देखाएको छ । उ� आ�दानी पुि� ह�ने नगदी र�सद िनय��ण खाता, आय अिभलेख खाता र दा�खला समेत �प� दे�खने अिभलेख गाउँपा�लकाले राखेको छैन ।
जसले गदा� यो वष� देखाइएको आ�त�रक आय यथाथ�ता यिकन ह�न सकेन ।
यसैगरी गाउँपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले
उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।
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२९ सामा�जक परी�ण र िव�ीय लेखा प�र�ण: 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ बमो�जम यस गाउँपा�लका अ�तग�तका तीन मा�यिमक िव�ालय र नौ आधारभूत िव�ालयलाई �मशः १५ हजार र
१० हजारका दरले साव�जिनक प�र�ण तथा लेखापरी�ण बापत र. १३५०००।- अनुदान िदएकोमा सामुदाियक िव�ालयले लेखापरी�ण गराई पारदिश�ता र
जवाफदेिहताको सुिन��चतताका साथ दो�ो चौमा�सक िनकाशा िदँदा स�म सामा�जक प�र�ण �ितवेदन अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म आ�थ�क तथा सामा�जक लेखापरी�ण �ितवेदन �लएको दे�खएन । िनयममा �यव�था भए बमो�जमको काय� गराउने तफ�  काया�लयको
�यान जानुपद�छ ।

३० बढी भु�ानी: 
आथ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच�ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपा◌�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे नपुगेको जाँच
गनु� पन� �यव�था छ । �यसैगरी काय�स�ालन िनद�िशका, २०७५ ले खच� स�ब�धी मापद�डमा �थानीय �तरमा स�ा�लत �मता िवकास स�ब�धी
अिभमुखीकरण ता�लमको मापद�ड तोकेको छ ।गाउँपा�लकाले देहायका �मता िवकास स�ब�धी ता�लम स�ालन गदा� मापद�ड भ�दा अ�धक खच� लेखेको
रकम असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं. ता�लम काय��म �िश�क भ�ा भु�ानी �ितवेदन वापत बढी
भ�ानी

ह�नुपन� भएको ह�नुपन� भएको

५९/२०७७।१०।०८,

गाँ.पा.चालु
उपभो�ा सिमित अिभमु�खकरण
ता�लम

२० क�ाको � ७००
दरले

२० क�ाको �. १५००
दरले

1500 3000 १७५००

१७,५००

३१ घाँसा �वा��य चौिक भवन िनमा�ण 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १० बमो�जम �वीकृत िवभाग◌ीय नम�स् र �ज�ा दर रेट
अनुसार गनु� पन� �यव�था छ। काया�लयले घाँसा �वा��य चौक�को भवन िनमा�ण काय�को लािग �. 15383337.00 को लागत अनुमान �वीकृत गरेको छ । लागत
अनुमान तयार गन� �ममा ढु�ा एक घ.िमको �. 1261.6, बालुवा एक घ.िम.को �. 1091.5 र िग�ी एक घ.िम.को �. 2094 ढुवानी सिहत दररेट �वीकृत
भएकोमा सो स�ब� आइटमह�को दर िव�लेषणमाढु�ा एक घ.िमको �. 1542.40, बालुवा एक घ.िम.को �. 1874.50 र िगि� एक घ.िम.को �. 2364.00

राखेको पाइयो । जसको कारणबाट काया�लयले तयार गरेको लागत अनुमानमा �. 287792.00 थप लागत समावेश भएको छ। उ� काय� बोलप� माफ� त
गराउँदा 36.97 �ितशत �यूनमा ठे�का सकार भई �. 9694000.00 मा ख�रद स�झौता भएको छ । �ुिटपूण� लागत अनुमान तयार गन� �ािव�धक तथा �वीकृत
गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार गराई य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. िववरण इकाई प�रमाण लागत अनुमानमा (दर) ज�मा

भएको ह�नुपन� फरक

मुल भवन

1 Stone Soling Work घ.िम. 38.72 3465.39 3077.88 387.51 15004.27

2 PCC 1:3:6 घ.िम. 23.65 14382.73 13341.65 1041.08 24621.48

3 PCC for RCC 1:1.5:3 घ.िम. 65.12 21573.66 20302.98 1270.68 82746.51

4 PCC for RCC 1:2:4 घ.िम. 11.33 16962.67 15789.29 1173.38 13294.37

5 Stone Masonry in Wall 1:6 घ.िम. 135.02 12325.33 11382.36 942.97 127320.39

6 12.5 MM Thick Plaster 1:4 ब.मी. 465.83 465.38 453.92 11.46 5338.41

7 12.5 MM Thick Plaster 1:3 ब.मी. 242.71 491.99 479.9 12.09 2934.36

271259.80

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा

से��टक �ांक

1 Dry Stone Soling Work घ.िम. 1.96 3465.39 3077.88 387.51 759.51

2 PCC for RCC 1:2:4 घ.िम. 1.29 16962.67 15789.29 1173.38 1513.66

3 Stone Masonry in Wall 1:6 घ.िम. 9.23 12325.33 11382.36 942.97 8703.65

4 12.5 MM Thick Plaster 1:4 ब.मी. 37.83 465.38 453.92 11.46 433.53

ज�मा 11410.36

सोक िपट िनमा�ण

1 Dry Stone Soling Work घ.िम. 1.96 3465.39 3077.88 387.51 759.51

2 PCC for RCC 1:2:4 घ.िम. 0.31 16962.67 15789.29 1173.38 363.75

3 Stone Masonry in Wall 1:6 घ.िम. 4.24 12325.33 11382.36 942.97 3998.21

ज�मा 5121.47

कुल ज�मा 287791.63

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ मू�य अिभवृि� कर समायोजन 

आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको 50 �ितशत स�ब��धत राज�व
शीष�कमा र बाँक� 50 �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा शत �ितशत रकम फम�लाई नै भु�ानी िदएको
दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम 50 �ितशत रकम

2-2077/12/09 िब.आई.िट ट�डस�, बेनी 602208811 634950 73047.34 36523.67

३६,५२३.६७

३३ साव�जिनक परी�णः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाइ दीगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण
अ�तग�त साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� �यव�था छ । तर गाउँपा�लकाले सो अनु�पको साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाइ गरेको
दे�खएन ।

३४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट �. १८९४१३५.८८ तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ नरसा� गु�बा जाने बाटो िनमा�ण 

साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १० बमो�जम �वीकृत िवभाग◌ीय नम�स् र �ज�ा दर रेट
अनुसार गनु� पन� �यव�था छ। काया�लयले नरसा� गु�बा जाने बाटो िनमा�ण काय�को लागी �. 3862337.00 को लागत अनुमान �वीकृत गरेको छ । लागत
अनुमान तयार गन� �ममा िग�ी ढुवानी गन� ध�पुबाट िनमा�ण �थल स�मको दरुी दईु िक.िम. राखी दर िव� लेषण गरेको छ । �यही �थानबाट बालुवा ढुवानीको लािग
चार िक.िम. दरुी राखी दर िनधा�रण गरको पाईयो । दईु िक.िम. द�ुर रा�ख बालुवाको दर िनधा�रण गदा� एक घ.िम.को �. 1094.40 दररेट ह�नेमा दरु◌ी बढाइएको
कारण वालुवाको मू�य �ित घ.िम. �. 1488.80 िनधा�रण भएको छ । जसको कारणबाट उ� काय�को लागत अनुमानमा �.51194.38थप लागत समावेश भएको
छ । उ� काय� बोलप� माफ� त गराउँदा 1.48 �ितशत �यूनमा ठे�का सकार भई �. 3805205.00 मा ख�रद स�झौता भएको छ । �ुिटपूण� लागत अनुमान तयार
गन� �ािव�धक तथा �वीकृत गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार गराई य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. िववरण इकाई प�रमाण लागत अनुमानमा (दर) ज�मा

भएको ह�नुपन� फरक

नरसा� गु�बा जाने बाटो �सिढ िनमा�ण

5 Stone Masonry in Wall 1:6 घ.िम. 199.49 11030.46 10816.81 213.65 42620.75

2 PCC 1:3:6 घ.िम. 40.23 13476.5 13263.38 213.12 8573.63

ज�मा 51194.38

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ छा�वृित तथा पा�पु�तक िवतरण: 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ अनुसार छा�वृ�� तथा पा�पु�तक दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� �यव�थाका लािग काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ
। काया�लयले यस आ.ब.मा छा�वृ�� बापत �. १२८,०००।- र िनशु�क पा�पु�तक बापत �.३९११६६।- गरी आठ िव�ालयह�लाई �.५१९१६६।-
िनकासा िदएको छ । तर उ� िनकासा रकम तोिकएको �ि�या अनुसार िवतरण भए नभएको तथा दोहोरो परे, नपरेको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरेको
छैन । जसबाट सो रकमको सही उपयोग स�ब�धमा सुिन��चत ह�ने आधार दे�खएन । �यसैले काया�लयबाट िनकासा ह�ने रकम दोहोरो नह�ने तथा तोिकए
बमो�जम िवतरण गन� �यव�थाका लािग िनर�तर अनुगमन मू�यांकन ह�नुपद�छ ।

३७ िहमाली आवासीय छा�वृ��ः 
िहमाली �े�का आवासीय साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�लाई छा�वृ�� अनुदान बापत गो.भौ.नं. ८४-२०७८।२।२० बाट �ित िव�ाथ� मा�सक
४०००.०० का दरले देहाय बमो�जम � १४८४००० िनकासा िदएको दे�खयो ।पा�लकाले िव�ालयमा छा�ावास स�ालन भएको अव�धको िव�ाथ�को हा�जरी
अिभलेख �लएको पाइएन । तसथ� छा�ावास स�ालन अव�धको छा�ावासमा रहेका िव�ाथ�को हा�जरी अिभलेख खच� पु��ाइ गन� िबलभरपाई एवं पा�लकाबाट
उ� खच�को स�ब�धमा भएको अनुगमनको �ितवेदन समेत पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम कोटा मिहना रकम

�ी जनआदश� अमर�संह मा.िव. कोवाङ ३४ ४ ५४४०००

�ी �ानोदय मा.िव. लेते ५५ ३ ६६००००

�ी योगे�� मा.िव. टुकुचे १७ ३ १६८०००

�ी जनता मा.िव. घासा ४ ४ ११२०००

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ सवारी साधन ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 4(3) मा कुनै मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवाका िवशेषताह� बु�झनेगरी उ�ेख गन� अक� कुनै उपाय नभएको
अव�थामा बाहेक कुनै खास �ा�ड, ट� ेडमाग�, नाम पेटे�ड, िडजाइन, �कार, उ�प�� वा उ�पादकको नाम उ�ेख गन� नसिकने �यव�था छ । काया�लयले यस
आ�थ�क वष�मा �कुटर तथा मोटर साइकल ख�रदका लािग लागत अनुमान तयार गदा� �प� �पमा िट.िभ.एस., अ�याची, आर.िट.आर. १६० फोर भी ३ वटा र
�कुटर िट.िभ.एस. ए�टोक�  १२५ �स.�स. िड�क २ वटा समेतको �. 1376500.00 (ढुवानी समेत) को लागत अनुमानमा उ�पादक क�पनीको नाम, �ा�ड,

िडजाइन र �कार उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो । काया�लयका लािग ख�रद काय� गदा� �ित��धा� �सिमत ह�ने गरी सवारी साधनको �ा�ड,

िडजाइन र �कार उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गनु� साव�जिनक ख�रद ऐन र िनयमावली िवप�रत ह�ने दे�ख�छ । सो सवारी साधनह� काया�लयको नाममा
नामसारी समेत ह�न बाँक� रहेकोले काया�लयको �वािम�वमा �याएको �माण पेश ह�नुपन� साथै, यसरी सवारी साधन उ�पादक क�पनीको नाम, मोडेल र �जजाइन
समेत उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गरी गरेको ख�रद कारबाही िनयमस�मत नदे�खएको �.

१,३७६,५००

३९ सामा�जक लेखापरी�ण

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७(७) मा उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समूदायले
आफूले ��येक �क�तामा गरेको खच�को सूचना साव�ज�नक �थानमा टाँस गनु�पन�छ र आफुले गरेका काम
कारवाह�को स�ब�धमा साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयले तोकेको ���या बमोिजम सामािजक
लेखापर��ण गराउन ु पन�मा उपभो�ा स�म�त माफ� त भएका अ�धकांश काय�को खच� साव�ज�न�ककरण र
सामािजक लेखापर��ण भएको पाइएन । अतः �नयमावल�मा भएको �यव�थाको पालना हनुपुद�छ ।
: 
सोही िनयमावलीको िनयम २ मा िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूदायले �यहोन� रकम र आव�यक कुरा खुलाइ साव�जिनक िनकायले सूचना
�काशन गरी ��ताव माग गन�, �य�तो सिमित वा समुदायले ��ताव पेश गन� स�ने र �ा� ��ताव स�ब��धत साव�जिनक िनकाय र उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाही समुदायले आव�यकता अनुसार छलफल गरी िनमा�ण�थलको �मण गरी �य�तो काय�को स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनयमावलीमा
भएको �यव�था बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूदायसंग ��ताव माग नगरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गन� गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमित गठन
गदा� आम उपभो�ा भेलाबाट गठन गनु�पन�मा कितपयमा उपभो�ा सिमितको पदा�धकारीह�को मा� भेला गरी उपभो�ा सिमित गठन गन� गरेको छ । यसले गदा�
खरीद �ि�या िमत�ययी र पारदश� ह�ने दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० िश�कको तलब भ�ा िनकासाः 
िव�ालय�तरमा स�ालन ह�ने काय��म काया��वयन सहजीकरण पु��तका, २०७६।०७७ को ख�ड १ मा आधारभूत तथा मा�यिमक िश�कका लािग तलब
भ�ाको �यव�थापन स�ब�धमा उ�ेख छ ।गाँउपा�लकाले यस वष� आफू अ�तग�तका १२ िव�ालयलाई िश�कह�को तलब भ�ा बापत �.

६७४१७८८२.३०।- िनकासा गरेको छ। मा�यिमक तथा आधारभूत तहका िश�कह�को लािग तलबी �ितेवेदन पा�रत गरी तलब भ�ा बापतको रकम
िनकासा िदए तापिन िश�कह�को स�वा, बढुवा तथा अवकाशको अिभलेख एवं राहत, अ�थायी, िनजी �ोत लगायतका िववरण �प� ह�ने गरी िश�कह�को
अिभलेख �यव��थत गरेको छैन । जसबाट वा�तिवक सं�यामा तलब भ�ा िनकासा भयो भनी िव�व�त ह�न सिकएन ।अतः दरब�दी अनुसारको िश�क िववरण,

स�वा, बढुवा तथा अवकाशको अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

४१ बढी िनकासाः 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ अनुसार �थायी िश�कह�को तलबी �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाई माफ� त् िव�ालय िश�क
िकतावखानाबाट पा�रत गरा◌�इ सो �ितवेदनका आधारमा तलब भ�ा रकम अनुदान िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका
िव�ालयलाई िश�क तलब एवं िव�ालय कम�चारीको तलब भ�ा वापतको रकम िनकासा िदँदा देहाय अनुसार बढी िनकासा िदएको दे�खयो । िनकासा ह�नुपन�
भ�दा बढी िनकासा भएको रकम असुल गनु�पन� �.

िववरण िनकासा ह�नुपन�
�ेड रकम

िनकासा भएको
�ेड रकम

बढी
िनकासा
रकम

कैिफयत

ता�लुङ आ.िव. िनमािव तृतीय �ी
कृ�ण �साद सुवेदी

४९०६८ ६५४२४ १६३५६ तलवी �ितवेदन अनुसार ६ �ेड पाउने िनकासा भएको ८
�ेड �ावण दे�ख माघ स�म

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर
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४२ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म: 

पा�लकाले यस वष� रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त स�झौता गरी क��यटुर �याबको लािग �ी �ानोदय मा.िव. र अ�पूण� आ.िव.ला◌�इ ६५००००.००
दरले कुल १३०००००.०० िनकासा िदएको छ । ती िव�ालयले स�झौता अनु�प क��यटुर �याब �थापना गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन नगरेको
तथा �थापनाका लािग क��यूटर ख�रद गरेको िबल भपा�ई पेश भएको समेत छैन । अत: उ� िव�ालयले आव�यक क��यूटर ख�रद गरी �याब �थापना गरेको
�माण पेश गनु�पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४३ औषधी ख�रदः

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पैयाँस�मको
औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि��य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �ब��
मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�कने �यव�था भए छ । तर गाउँपा�लकाले �. १९२१३२८.८५ को औषधी
िशलव�द� दरभाउप�बाट ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� �न�नानसुार छनः

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

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

४३.३ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.४ औष�धको खच� घटाउँदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित� दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको
यिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद गरीएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी
सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४३.५
िनःशु�क िवतरणको लोगो - नेपाल सरकार�ारा िनःशु�क �पमा िवतरण गनु�पन� भनी तोिकएका औषधीह�मा लोगो सिहत “िनशु�क िवतरण गनु�पन� भनी उ�ेख
गनु�पन�” �यव�था छ । गाउँपा�लकाको मौ�दातमा रहेका ५ औष�धह�को नमूना प�र�ण गदा� िन�न औष�धको कभ�र�मा तोिकएबमो�जम नेपाल सरकारबाट
िनशु�क िवतरणका लािग भनी लोगो सिहत उ�ेख गरेको दे�खएन ।िनशु�क �पमा िवतरण गनु�पन� भनी तोिकएका औष�धमा लोगो सिहत िनशु�क िवतरण
गनु�पन� भनी उ�ेख गनु�पन� �यव�था अिनवाय� �पमा काया��वयन गनु�पद�छ ।

�स.

नं.

िववरण ख�रद अ.�या. िनकासा मौ�दात
प�रमाण

१ Chlorpheniramine Tablet 4 mg ४०००० १०५०० ३६००० १४५००

२ Paracetamol Tablet 500 mg ४०००० ४९५ ४०४९५ ०

३ Diclofenac Inj. 30ml ३०० ५० २९० ६०

४ Metronidazole Benzoolle 60ml ४०० 330 ७०

�म भौचर
न�बर
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४४ बढी तलब भु�ानीः 
पा�रत तलबी �ितवेदन अनुसार तलब भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ ।गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका कम�चारीलाई तलब भ�ा भु�ानी गदा� तोिकएको तलब �केलमा
अिघ�ा मिहनामा अ�धक कर कि� भए वापतको रकम समेत थप गरी भु�ानी िदएको छ । यसरी कर क�ी अ�धक भएकोले तलब थप गरी िदन िम�ने दे�खँदनै ।
�यसैले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�स. नं. िववरण थप गरीएको रकम क.सं. कोष थप ज�मा कैिफयत

१ अ.न.िम. �ी रेनुका पा�डे देवकोटा ४४०७ ४४०.७ ४८४७.७ बढी करक�ी भएको रकम थप

२ अ.न.िम. �ी मोिहनी मगर ३३६६ ३३६.६ ३७०२.६ बढी करक�ी भएको रकम थप

ज�मा ८५५०.३०

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर
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४५ बजेट िविनयोजनः 

बजेट िविनयोजनः गाउँपा�लकाले बजेट तजु�मा तथा �वीकृत गदा� गाउँको सम� िवकास स�ब�धी योजनालाई �ाथिमिककरण गरी िदगो िवकास स�ब�धी
योजनामा बजेट तजु�मा गरी खच� गनु�पद�छ । तर यस गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग २०७६।३।१६ मा गाउँसभाबाट बजेट �वीकृत गदा�
�यि�गत ज�गा संर�ण गन�खालका काय��म �वीकृत गरी यो वष� सोही आयोजनामा देहाय बमो�जमको खच� गरेको पाइयो । �यि�गत ज�गा संर�ण गन�
गाउँपा�लकाबाट बजेट खच� गरेको उपय�ु दे�खएन।

काय��मको नाम �थान बजेट िशष�क बजेट िवनयोजन बजेट खच�

िटिट खेत तारबार थासाङ-५,कु�ो गा.पा. पँुजीगत ५००००० ४९८२८०

�यो खेत तारजाली घेराउ थासाङ-५,कु�ो गा.पा. पँुजीगत ५००००० ५०००००

�सरकुङमा  ओखर खेती तारबार थासाङ-२, �सरकुङ गा.पा. पँुजीगत ७००००० ७०००००

ज�माः १७०००००.०० १६९८२८०.००

�म भौचर
न�बर
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४६ टु�ा टु�ा काय�ः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमो�जम एउटै �कृितका काय�ह� गदा� एक भ�दा वढी टु�ा पारी काय� गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले एउटै
वडा र खोलामा एउटै �कृितका िनमा�ण काय�ह� गदा� एउटै �याकेज नबना◌�इ टु�ा-टु�ा गरी िनमा�ण काय� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं.।
िमित

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी लागत
अनुमान

भु�ानी
रकम

गापा पँुजीगत ७५।०७८।३।
२४

पाङखोला तटब�ध िनमा�ण योजना, वडा
नं ५

�ी गु� साङवो क��ट��सन ए�ड स�लायस�
�ा.�ल.

४९९८५४ ४९७९२८

गापा पँुजीगत ८५।२०७८।
३।२५

पाङखोला तटब�ध िनमा�ण योजना, वडा
नं ४

�ी न�ता क��ट��सन ४९८४०६ ४९७३४३

गापा पँुजीगत ८३।२०७८।
३।२४

गाडाखोला तटब�ध िनमा�ण योजना, वडा
नं ४

�ी शिम�ला क��ट��सन �ा.�ल. ४९९१५४ ४९७९६६

गापा पँुजीगत ९१।२०७८।
३।२५

घाँसा छहरा तटब�ध िनमा�ण योजना, वडा
नं ४

�ी घाँसा क��ट��सन �ा.�ल. ४९९८०९ ४९८१२६

ज�माः १९९७२२३ १९९१३६३

१,९९१,३६३

�म भौचर
न�बर
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४७ १५ २०७८-३-२५ काय��म काया��वयन 

काया�लयले नमूना िव�ालय काय��म स�ालन गन� �ी योगे�� मा.िव., टुकुचेला◌�इ �.१५००००००.०० आ�थ�क वष�को अ��यमा िनकासा िदएको पाइयो।
मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन िनद�िशकाको दफा ८५ मा नमूना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदान िदनु पन�
�यव�था छ । गु�योजना रहेकोमा �वीकृत नभै िव�ालयलाई रकम िनकासा िदएको छ । िनद�िशका अनुसार गु�योजना �वीकृत नभै िनकासा िदन िम�ने दे�खदनै
। िव�ालयको एकेडेिमक �लक िनमा�ण गन�का लािग िनमा�ण �यवसायीसँग �. १०७२३८९८ रकमको ठे�का स�झौतासमेत भएको छ ।उ� िनमा�ण काय�को
लािग पा�लका, िव�ालय र िनमा�ण �यवसायी बीच िमित २०७८।३।१२ मा ि�प�ीय स�झौता भ◌�इ �ािव�धक मू�या�नको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था
रहेको ह� ँदा िनमा�ण काय�को �ािव�धक मू�या�न सिहतको िबल भरपाई समेत पेश गनु�पन� दे�खएको �.

१५,०००,०००

४८ ६ २०७८-३-१७ झोलु�े पुल जडान: 

�वीकृत काय��म अनुसार योजनाका लािग ख�रद गरीएका िनमा�ण सामा�ीह� समयमै जडान गरी योजना स�प� गनु� पद�छ । पा�लकाले लेते खोला र
िगनडोङ(थापा खोला) झोलु�े पुल िनमा�ण काय�को लािग जुनिकरी इ�ड��ट�ज �ा.�ल. बुटवलबाट �. २११०८९६.०० को द◌ु�इ झोलु�े पुलको ��टल
फेि�केशन पाट�स् ख�रद गरी उपभो�ा सिमितला◌�इ बुझाएको छ । सो ��टल फेि�केशन पाट�स् लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन जडान नभएकोले जडान गरी
झोलु�ेपुल स�ालनमा �याउनु पद�छ ।

४९ धरौटी क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) मा साव�जिनक िनकायले स�झौता बमो�जमको रकम भु�ानी गदा� �रटे�सनमनी वापत रिनङ वा अ�य
िवल वा िवजकमा उ�े�खत रकमको ५ �ितशत रकम क�ा गरी रा�नुपन� �यव�था छ । तर यस गाउँपा�लकाले जुनिकरी इ�ड��ट�ज �ा.�ल. बुटवलबाट �.

२११०८९६.०० मू�यको द◌ु�इ झोलु�े पुलको ��टल फेि�केशन पाट�स् ख�रद काय�को भु�ानी गदा� स�झौता बमो�जम �. ९३४०२.४७ धरौटी क�ी गरेको
पाइएन । स�झौता अनुसार धरौटी क�ी गन� तफ�  काया�लयको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० जन�मदान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मू�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण
काय� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले �यहोन� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� घटी मू�यांकन
भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम स�झौता
रकम

काय� स�प�
रकम

उपभो�ाले
�यहोन� %

उपभो�ाले
�यहोरेको रकम

घटी अनुपाितक
क�ी रकम

१२।०७८।
३।२५

िगनडोङ(थापा खोला) झोलु�े पुल
िनमा�ण उ.स.

१४६१४९५ १०२७१०७ ४.१२ २७१०७ १५२१०

१३।०७८।
३।२५

लेते खोला झोलु�े पुल उ.स. २४८०६१५ १५३३१५७ ३.७५ ३३१५७ २४३३६

ज�मा ३९५४६

३९,५४६

५१ वृ�ारोपण: 

वृ�ारोपण: गो.भौ.नं.३।०७८।३।३०, �थानीय पूवा�धार साझेदारी काय��म अ�तग�त ख�ती गाउँ तारबार उपभो�ा सिमित कोबाङला◌�इ का�लग�डक� नदी
िकनारमा वृ�ारोपण घेरबाराको लािग �. ५७९४९४.८० रकमको लागत अनुमान तयार गरी उ� काय� गरेवापत काया�लयबाट उपभो�ा सिमितला◌�इ �.

५००००० भु�ानी भएको छ । लेखापरी�णको �ममा �थलगत िनरी�ण गदा� घेराबार गरेको �थानमा वृ�ारोपण भएको पाइएन। अत: उ� �थानमा वृ�ारोपण
काय� गनु�पन� दे�ख�छ । 

५२ डीपीआर खच� 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 45

डीपीआर खच� –बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय
तहले यो वष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच�
रकम

अ�ययनबाट
िनधा�रण भएको
आयोजनाको
लागत

देउराली दे�ख �याचु पैरोथा�लास�म कृिष सडक र सौ� दे�ख
कोखेठाँटी सडक िनमा�ण लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तजु�मा

नव इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी

११९७९३४ ११९५८२२ ८३२७०९७३.७

पय�टन �व�नको लािग गु�योजना िनमा�ण इ�मोट�ल �ुप अफ
इ��जिनयस� �ा.�ल.

९९९४१० ९९८७३५

आव�धक योजना िनमा�ण �ट� े�थ डेभलपस� �ा.�ल. १९९८६०७ १९९१६२५

घाँसा �वा��य चौक� िनमा�ण ि�यशन एजुकेशनल ए�ड
क��� �सन क�पनी �ा.�ल.

४९९७३४ ४५११५२ १५३८३३३७.१९

एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म मिनसुक ◌�इ��जिनय�रङ
सिभ�स �ा.�ल.

१६१५७५८ १५९१९६७ २०१७४२८०२.८

ज�मा: ६३११४४३ ६२२९३०१

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता
समेत दे�खएन ।

५३ बढी मू.अ.कर भु�ानी 
काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�को लािग लागत अनुमान तयार गद�◌ा िनमा�ण साम�ीको �वीकृत पा�लका दररेटमा १३ �ितशतले ह�ने मू.अ.कर वापतको रकम
समेत समावेश गरी स�ब� आइटमह�को दर िव�लेषण गरेको पाइयो । लागत अनुमानको लािग गरीएको दर िव�लेषणमा समावेश भएको �य�ता िनमा�ण
साम�ीको दरभ�दा उपभो�ा सिमितह�ले ख�रद गरेको दर घटी रहेको पाइयो । उपभो�ा सिमितह� िनमा�ण काय�को रिन� िबल भु�ानीका लािग पेश भएको
िबल, िबजक अनुसार �यसरी िनमा�ण साम�ीको दरमा िभ�ता भएको कारण लागत अनुमानमा समावेश भएको �य�ता िनमा�ण साम�ीको मू.अ.कर भ�दा
उपभो�ाले यथाथ� �पमा आपूित�कता�लाई ितरेको मू.अ.कर घटी रहेको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितलाई देहाय अनुसार बढी भु�ानी दे�खएको मू.अ.कर रकम
असूल ह�नुपन� �

भौ.नं./िमित सं�था/उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण
साम�ी

प�रमाण
(बोरा)

दर िव�लेषण
अनुसारको दर

िबल, िबजक
अनुसारको दर

फरक
दर

फरक
मू.अ.कर
दर

बढी भु�ानी
भएको
मू.अ.कर.

२६।०७८।३।१८
(गा.पा. पँुजीगत)

नाउरीकोट गाँउिभ� सो�लङ ढलान
उ.स.

�समे�ट ९७६ ७७५ ६७० १०५ १३.६५ १३३२२

४१।०७८।३।२१
(गा.पा. पँुजीगत)

टुकुचे वडा नं १ को पुरानो बजारमा
बाटो ढलान योजना उ.स.

�समे�ट ८७७ ७७५ ७०९ ६६ ८.५८ ७५२५

५।०७८।३।२१
(�थानीय पूवा�धार)

६४।०७८।३।२३
(गा.पा. पँुजीगत)

कोखेठाटी र लेते पु�छारको बाटो
सो�लङ ढलान उ.स. वडा नं ३

�समे�ट ७४६ ७७५ ६५७ ११८ १५.३४ ११४४४

११,४४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३।०७८।३।२४
(गा.पा. पँुजीगत)

१५।०७८।३।२४
(�थानीय पूवा�धार)

जनता मा.िव. क�पाउ�डवाल उ.स.

घासा
�समे�ट ४६७ ७७५ ७०८ ६७ ८.७१ ४०६८

ज�मा ३६३५९

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-०७ को िनण�यानुसार �िति�याबाट नाउरीकोट गाँउिभ� सो�लङ ढलान उ.स. टुकुचे वडा नं १ को पुरानो बजारमा
बाटो ढलान योजना उ.स. र जनता मा.िव. क�पाउ�डवाल उ.स. घासाको � २४९१५ फ�य�ट ग�रएको)

५४ न�फाइलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �यान नं. 606789095 का िनमा�ण �यवसायी आचाय� ए�ड �ोदस� क.

�ा.�ल.लाई मू.अ.कर �. ५६९८०.०० समेत �.४९५२९०.०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म उ� फम� आय कर तफ�  न�फाईलर रहेको पाइयो ।
अतः आयकर तथा मु.अ.कर असुलीका लािग स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई लेखी पठाउनु पद�छ । 

५५ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा �.१० लाख भ�दा वढीको िनमा�ण काय� गराउंदा िनमा�ण काय�, मेिशनरी औजार, कामदार लगायतको
िवमा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले वडा नं १ लेतेमा अधुरो समाजघर िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी अिमत िव�डस�/अिमत खा��टोस� ए�ड स�लायस�संग
२०७७।३।२० िभ� िनमा�ण स�प� गन� गरी २०७७।२।३२ मा �. ४३१०३४५.०० को ठे�का स�झौता गरेकोमा BOQआइटममा िवमाको लािग �.

५००००.०० �यव�था गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीलाइ अ��तम रिन� िवल भु�ानी गदा�स�म िवमा गरेको दे�खएन ।िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम िवमा
नगराई िनमा�ण काय� गराउनु ह� ंदनै । 

�म भौचर
न�बर
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५६ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नागरीकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक,

गु�बा, खानेपानी योजना िनमा�ण तथा मम�तका ९ योजना स�ालन गरी यस वष� ७७ जनालाई १०० िदन रोजगारी उपल�ध गराई �. ३९८०९००.०० �याला
खच� गरेको छ । उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

५७ पे�क� बाँक� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाले आधारभूत �व��य
सेवा के��को भवन िनमा�ण काय�को लािग िदएको �याद ननाघेको मोिवलाईजेसन पे�क� आ�थ�क वष�को अ�तमा बाँक� रहेकोले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नु पन�
दे�ख�छ

�स.नं. पे�क� �लएको िमित गो. भौ. न. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम स�झौताको �याद ज�मा

१ २०७८/०३/२४ ८ महादेव िनमा�ण सेवा २०७९/०३/३१ ८,५७,०००

२ २०७८/०३/२५ ११ महादेव िनमा�ण सेवा २०७९/०३/३१ ८,५७,०००

ज�मा १७,१४,०००

५८ िवपद ्�यव�थापन कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र
कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । काया�लयकोिवपत
�यव�थापन कोषमा � ११४००० मौ�दात रहेको दे�ख�छ । उ� कोष संचालनमा रहेको दे�खएन । पा�लकाले कोिभड १९ िनय��ण तथा �यव�थापनका लािग
�कोप �यव�थापन कोषबाट खच� गन� गरेको पाइयो । िवपद �यव�थापन कोषको अिभवृि� तथा प�रचालनमा �भावकारीता �याउनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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५९ िनकासा
यस गाउँप�लकामा सामािजक सरु�ा काय��म संचालन तफ�  5 वटा वडाका ४92 जना लाभ�ाह�को खातामा भ�ा रकम ज�मा गन� ब�क माफ� त �थम चौमा�सकमा �.
4274487.00, दो�ो चौमा�सकमा �. 4226459.00 र ते�ो चैमा�सकमा �. 4259021.00 गर� �तन चौमा�सकको ज�मा �.12739967.00 �वतरण गरेको छ । यस
स�ब�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन् :

५९.१ लगत क�ाको अिभलेख - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७7 को दफा १1 मा कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, एकल मिहला लाभ�ाहीले
िववाह गरेमा, वा ऐन, िनयमावली तथा काय�िव�ध बमो�जम लगत क�ा ह�नुपन� लाभ�ाहीको हकवाला वा �च�लत कानून बमो�जमका सूचकले स�ब��धत
�थानीयत तहको वडा काया�लयमा �य�तो घटना भएको ३५ िदनिभ� घटना दता� गराई स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनु पन� लाभ�ाहीको
नाम काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई �णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष�
2077।78 मा लगत क�ा गरेको िववरण र मृ�य ुदता�को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । जसले गदा� लगत क�ा गनु�पन� लाभ�ाहीले पिन भ�ा पाइराको हो
या होइन भनी एक�न गन� सिकएन । पा�लकाले काय�िवध अनुसार लगत क�ा गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

५९.२ पारदिश�ता - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७7 को दफा ३2 मा �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया,
भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पुरा गनु�पन� �कृया ज�ता भ�ा स�ब�धी जानकारी �थानीय सामा�जक संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक
प�रचालनमा संल� सं�था समेतको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम नामावली स�ब�धीत �थानीय तहको
वेभसाइटमा रा� ने �यव�था गरेकोमा गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था प�रपालन
गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता �व��न गनु�पद�छ ।

५९.३ नवीकरण - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध २०७७ को दफा ४ मा पा�लकाले ��येक आ�थ�क वष�मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गरीरहेका
लाभ�ाहीको िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक आ�थ�क वष�मा काित�क मसा�तिभ� लाभ�ाहीको निवकरणको अिभलेख अिनवाय� �पमा �ाणालीमा
अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले केही लाभ�ाहीको निवकरण गरीएको पाइएन । निवकरण नभएको लाभ�ाहीह�को निवकरण गनु� तफ�  पा�लकाले
�यान िदनु पद�छ । 
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५९.४ लाभ�ाहीको अिभलेख – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध २०७७ को दफा 10 मा लाभ�ाहीह�को फोटो सिहतको मुल अिभलेख िनयमावलीको
अनुसूची 3 बमो�जम लि�त समूहअनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थानीय तह र ��येक वडा काया�लयमा रा�नु पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लका
काया�लयले आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा िबतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भता िबतरण केही लाभ�िहह�को ज�म िमित, नागरीकता न�बर, पिचय प� न�बर र
आमा-बाबुको नाम समेत उ�ेख गरेको दे�खएन । यसरी भ�ा िबतरण गदा� वा�तिबक लाभ�ाही ह�ले पाएको हो होइन भ�े �� आधार दे�खएन । अत पा�लका
काया�लयलबाट िबतरण गरीने सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण भरपाइमा अनुसुची-५ मा उ�ेख भए बमो�जमको ज�म िमित, नागरी�ा न�बर र प�रचय प� न�बर
�िव� गरी िवतरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

५९.५ अनुगमन तथा िनरी�ण - सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७७ को दफा २७ (३) अनुसार गाउँ काय�पा�लका अ�य� वा नगर काय�पा�लकाका
�मुखले वा �थानीय तहका �मुख �शासिकय अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस पा�लकाले सो
काय� गरेको पाइएन यस तफ�  पा�लकाले ि�या�सल ह�नुपन� दे�ख�छ ।

५९.६ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(४) मा गाउँपा�लकाले को.ले.िन.का मा भ�ा वापतको रकम िनकासा माग गदा� अिनवाय� �पमा
अिघ�ो चौमा�सकको िहसाव िमलानको िववरण पेश गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनकास माग गदा� िहसाव िमलानको िववरण पेश गन� गरेको पाइएन।
अतः काय�िव�धमा भएको �यव�था बमो�जम अिघ�ो चौमा�सकको िहसाव िमलान िववरण पेश गरी िनकासा माग गन� तफ�  गाउँपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

६० सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य
रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भइ २ पटक
बैठक वसेको पाइयो । ऐनमा तोिकएबमो�जम गिठत सिमितला◌�इ तोिकएको काम, कत��य र अ�धकार काय��वयनमा सि�य बनाउनुपद�छ ।
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६१ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८)

मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत
नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ् �यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र
संल�ता गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�,
िवपद ् सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ् घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म
सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउने स�ब�धी �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� म�ये िवपद �यव�थापन
काय�योजना तजु�मा नगरेको, िवपदका काय�ह�को अनुगमन गरी �ितवेदन गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ । 

६२ अनुगमन तथा स�परी�णः 

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

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण गर�एको बे�जू (B) गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

८२१५ - 8215

६३ अ�ाव�धक बे�जू 

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

बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण गर�एको
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)

8215 0 24132 ० 32347
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