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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्िा हनेु । 
 

(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 स्िानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कान 'नबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्िा छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्िानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्िा छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक ििा काननुी व्र्वस्िा एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्िानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्िानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्िानीर् िहको 207७/7८ को आतिाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

लेखापरीक्षणबाट स्िानीर् ि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 
र्िािा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन ििा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा सािै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्िानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज' फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
व्र्वस्िा तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्िासम्भव स्िानीर् िहको कार्ास्िलमा नै उपर्स्िि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्िानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्िानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्िापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्िानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्िानीर् िहका सबै पदातधकारी ििा 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, प्रदेश नम्बर १ 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४८७ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

पातिभरा र्ाङवरक गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िाप्लेजङु  । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले पातिभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाको आतिाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण ििा 
लेखा र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतिाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्िानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही ििा र्िािा अवस्िा र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू २ करोड ४ लाख ३६ हजार बरेुज ु देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ावाट रु १ करोड ९५लाख ५८ हजार 
फर्छ्यौट भइ बाँकी बेरुज ुरु ८ लाख ७८ हजार कार्म भएकोमा सोमध्रे् असलु गनुापने रू ३७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ७ 
लाख ५ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ लाख ३६ हजार हजार रहेको छ ।गाउँपातलकाको गि वषा २ करोड ५९ लाख ९९ हजार बरेुज ु
बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ु२ 
करोड ६८ लाख ७७ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्िति र्सैसाि संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्िािापरक 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 रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन ििा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान ििा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्िानीर् 
ि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 ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्िापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतिाक कार्ातबतध ििा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ििा अन्र् प्रितलि 

काननुबमोर्जम सही र र्िािा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने ििा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्िापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 

गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन ििा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
ििा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्िामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतिाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्न े
अवस्िा देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  
          
 

 

(पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

पातिभरा र्ाङवरक गाउँपातलका 
 

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

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकँी 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 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५६ ३४ २०४३६ ० २६ १९५५८ ५६ ८ ८७८ ३७ १३६ ७०५ ० ० ८४१ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्िति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

पातिभरा 
र्ाङवरक 
गाउँपातलका 
िाप्लेजङु २५९९९ ० ० २५९९९ ० ८७८ २६८७७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पा�थभरा याङवरक गाउँपा�लका, ता�लेजुङ , याङवरक गाउँपा�लका , ता�लेजुङ

काया�लय �मुख Devendra Kumar Limbu २०७८-९-२२

काया�लय �मुख Pramod Kumar Chaudhary २०७७-९-१७

काया�लय �मुख Lok Prasad Fago २०७६-७-१९

लेखा �मुख Sambhu Shrestha २०७८-९-९

लेखा �मुख Govinda Rijal २०७६-८-२९

बे�जु रकम ८७८,७९१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,०५,६२,२३८.३९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,७३,०५,५२४.७ चालु खच� ८,९४,९५,२४९.८

�देश सरकारबाट अनुदान १,९५,९७,४६६.२ पँूजीगत खच� ९,६३,९९,५९०

राज�व बाँडफाँट २,१७,३६०.६३ िव�ीय/अ�य �यव�था २५,७०,७२,०९२

आ�त�रक आय ३०,५९,७१५

अ�य आय ५,६६,६३,३५०.९५

कुल आय ४४,६८,४३,४१७.४८ कुल खच� ४४,२९,६६,९३१.८

बाँक� मौ�दात ७,४४,३८,७२४.०२
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस पाथीभरा याङवरक गाउँ पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
यस पाथीभरा याङवरक गाउँ पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३५ सभा सद�य, ९२.७६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १५ हजार १२४ जनसं�या रहेको छ ।

२ आ�थ�क कारोबारको ��थती

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय
सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।
�सन आय तफ� �सन �यय तफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� 70562238.39 १ शशत�काय��म संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत १७६४१३८४६

क. बैकमौ�दात 70562238.39 क. शशत�अनुदान नेपाल सरकार 145016817

ख.नेपालसरकारबाट �ा� गन� बाक� रकम 0 ख. शशत�अनुदान नेपाल सरकार आ�त�रक ऋण 1557489

२ राज�वआ�त�रक आय 3277075.63 ग. शशत�अनुदान IDA सेधभना� हुने ऋण 7912205

क. आ�त�रकराज�व 3059715 घ. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेधभना� हुने अनुदान २०६८७७४

ख. राज�ववाडफाड मालपोत रिज��ेशन 217360.63 ङ. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेध भना� हुने ऋण 4305077

ग. �व�वधआय 0 च. शशत�अनुदान ADB/PBL नगद ऋण 11354871

घ. ज�गा�व�� 0 छ. शशत�अनुदान IDA/DPC नगद ऋण 3067000

३ �व�ीयह�ता�तरण संघीय सरकार 367305524.7 ज. शशत�अनुदान युरो�पयन नगद अनुदान 599000

क. �व�ीयसमानीकरण अनुदान 103200000 झ. समपरुकअनुदान 0

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�सन आय तफ� �सन �यय तफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

ख. शशत�अनुदान नेपाल सरकार 168235620 ञ. �वशेषअनुदान 532613

ग. शशत�अनुदान नेपाल सरकार आ�त�रक ऋण 1600000 2 �व�ीय ह�ता�तरण �देश सरकार ५१०००००

घ. शशत�अनुदान IDA सेधभना� हुने ऋण 8200000 क. शशत�अनुदान �देश सरकार 100000

ङ. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेधभना� हुने अनुदान 3821000 ख. समपरुकअनुदान 5000000

च. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेध भना� हुने ऋण 5478000 ग. �वशेषअनुदान 0

छ. शशत�अनुदान ADB/PBL नगद ऋण 11478000 3 �नशत�काय��म तफ� को खच�को �ववरण १८५८९४८३९.८०

ज. शशत�अनुदान IDA/DPC नगद ऋण 3067000 क. पाथीभरायाङवरक गाउँपा�लका चाल ु 79125215.8

झ. शशत�अनुदान युरो�पयन नगद अनुदान 599000 ख. पाथीभरायाङवरक गाउँपा�लका पूँिजगत 93011532

ञ. समपरुकअनुदान 7200000 ग. पशसेुवा शाखा चाल ु 717061

ट. �वशेषअनुदान 10000000 घ. पशसेुवा शाखा पूँिजगत 1311000

ठ.बाँडफाँड भ◌�इ �ा� हुने मू�य अ�भबिृ� कर 43828381.95 ङ. िश�ाशाखा चाल ु 6725391

ड.बाँडफाँड भ◌�इ �ा� हुने �व�ुत स�ब�धी रोय�ट� 598522.7 च. िश�ाशाखा पूँिजगत 448000

४ �व�ीयह�ता�तरण �देश सरकार १९५९७४६६.२० छ.�वा��य शाखा चाल ु 1580497

क.�व�ीयसमानीकरण अनुदान 6996990 ज.�वा��य शाखा पूँिजगत 679918

ख.शशत� अनुदान �देश सरकार 100000 झ. कृ�षशाखा चाल ु 1347085

ग.समपरुक अनुदान 10000000 ञ. कृ�षशाखा पूँिजगत 949140

घ. �वशेषअनुदान ० 4 �थानीयपूवा�धार साझेदार� संघीय संसद �वकास कोष 3711254

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�सन आय तफ� �सन �यय तफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

ङ.�देश �नवा�चन �े� �वशेष काय��म ० 5 अ�तरसरकार�ह�ता�तरण 35100394

च.�देश �नवा�चन �े� पूवा�धार �वकास काय��म ० क. ग�रबसँग�व�वे�वर काय��म 0

छ. सवार� करवाँडफाँड 2500476.2 ख.समाजक�याण काय��म 0

ज. �देश�वा��य काया�लयबाट �ा� शशत� अनुदान 0 ग.रा��प�त म�हला उ�थान काय��म 0

५ �व�ीय�यव�था �ा�ी 0 घ.राि��य प�रचय प� तथा पि�करण काय��म 0

क.ऋण�ा�ी 0 ङ. सामािजकसरु�ा 35100394

ख.साँवा�ा�ी 0 च.अथ�बजेट संिचत घर �वदा र औष�ध उपचार 0

६ �व�भ� कोष तफ� को आय 0 6 धरौट� तफ� 297453

क. आकि�मककोष 1102071 7 �व�भ�कोष तफ� को �यय 8462406

१. गतवष�को मौ�दात 0 क. आकि�मककोष 923555

२.यस वष�को �ा�ी 1102071 ख. मम�तसभार कोष 4288532

ख. मम�तसभार कोष 4288886.38 ग. काय�संचालन कोष-�व�वध 0

१.गत वष�को मौ�दात 314341.38 घ. �कोष�यव�थापन कोष 2634687

२.यस वष�को आ�दानी 3974545 ङ.कम�चार� क�याण कोष 0

ग. काय�संचालन कोष-�व�वध 133000 च. �वभा�यकोष 615632

१.गत वष�को मौ�दात 0 �फता� तफ�

२.यस वष�को आ�दानी 133000 8.1 शशत�काय��म संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत 26597387

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�सन आय तफ� �सन �यय तफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

घ. �कोष�यव�थापन कोष 2905152 क. शशत�अनुदान नेपाल सरकार 23218803

१.गत वष�को मौ�दात 274902 ख. शशत�अनुदान नेपाल सरकार आ�त�रक ऋण 42511

२.यस वष�को आ�दानी �याज 2630250 ग. शशत�अनुदान IDA सेधभना� हुने ऋण 287795

ङ.कम�चार� क�याण कोष 4221824 घ. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेधभना� हुने अनुदान 1752226

१.गत वष�को मौ�दात 2907824 ङ. शशत�अनुदान एस एस �ड पी सेध भना� हुने ऋण 1172923

२.यस वष�को आ�दानी 1314000 च. शशत�अनुदान ADB/PBL नगद ऋण 123129

च. �बभा�यकोष 810832 छ. शशत�अनुदान IDA/DPC नगद ऋण 0

१.गत वष�को मौ�दात 342000 ज. शशत�अनुदान युरो�पयन नगद अनुदान 0

२.यस वष�को आ�दानी 468832 झ. समपरुकअनुदान 0

७ अ�तर�थानीयतहबाट �ा� रकम 0 ञ. �वशेषअनुदान 0

८ धरौट� आय 3000585.57 8.2 �व�ीयह�ता�तरण �देश सरकार 0

क.गत वष�को नगद मौ�दात 1258489.57 क. शशत�अनुदान �देश सरकार 0

ख. यसवष�को आय 1742096 ख. समपरुकअनुदान 0

९ �थानीयपूवा�धार �वकास साझेदार� संघीय संसद �वकास कोष 3800000 8.3 अ�तरसरकार� ह�ता�तरण 1300606

१० अ�तर सरकार� ह�ता�तरण 36401000 क. सामािजकसरु�ा 1300606

क. ग�रबसँग�व�वे�वर काय��म 0 8.4 �थानीयपूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म 88746

ख.समाज क�याण काय��म 0 9 बाँक� मौ�दात 74438724.02

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�सन आय तफ� �सन �यय तफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

ग.रा��प�त म�हला उ�थान काय��म 0 क. आकि�मककोष 178516

घ.राि��य प�रचय प� तथा पि�करण काय��म 0 ख. मम�तसभार कोष 354.38

ङ. सामािजकसरु�ा 36401000 ग. काय�संचालन कोष-�व�वध 133000

च.अथ�बजेट संिचत घर �वदा र औष�ध उपचार 0 घ. �कोष�यव�थापन कोष 270465

११ अ�य �व�वधआय 0 ङ.कम�चार� क�याण कोष 4221824

क. सडकबोड� 0 च. धरौट� 2703132.57

ख. सडकबोड� जनसहभा�गता 0 छ. �वभा�यकोष 195200

ग. सामािजकपरामश� 0 ज. संिचतकोष 66736232.07

घ. वातावरण�वभागबाट �ा� काय��म 0

ङ. �ा�मणउ�म तथा �व�ेषण आयोजना समृि� 0

कुल ज�मा ५१७४०५६५५.८२ कुल ज�मा ५१७४०५६५५.८२

लेखापरी�णमा पेश भएस�मको आ�थ�क कारोबार, �वीकृत भएको उ�च जो�खम लेखापरी�ण योजना बमो�जम िव�लेषण, नमूना छनौट र �यव�थापन �ितिन�ध�व प�,

लेखापरी�ण नीित, मानद�ड, माग�दश�न, िनद�शन, लेखापरी�णका सीमासमेतका आधारमा परी�ण गरी लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा िन�नअनुसार छन्ः

३ िव�ीय िववरण

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको
�यव�थापन गनु�पद�छ । �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय
संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेको पाइयो।

३.२ �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । �यस गाउँपा�लकाको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ७५७८३३५८.३४ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. ७१८२०७२७।९६ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस
अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३९६२६३०।३८ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत
कोषमा �. ६६५००३४२।०० िविभ� ७ िवभा�य कोषमा �. ७७६९४९२।०२ समेत गरी �. ७४२८३८३४।०२ मौ�दात रहेको पाईयो ।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। ��येक योजनामा गत वष�स�म के-कित खच� भएको �थयो र यो वष� कित खच� भयो भिन यिकन ह�ने अव�था
दे�खएन ।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।वडा काया�लयबाट संकलन ह�न राज�व हालस�म पिन
�यानुअल प�ितमा राखेको पाइयो ।
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अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र ठे�कागत क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74 (2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।
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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 ।
पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन । पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग �ािव�धक र �शासिनकतफ�  समेत ७३ कम�चारीको दरब�दी
�वीकृत भएकोमा २८ �थायी २२ करारमा पदपूत� भएको २३ पदमा पदपूत� नभएकोले काय�लय स�ालनमा कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ मा �र� पदह� पुित� गन� अिवल�ब �देश लोकसेवा आयोगमा माग गनु�पद�छ । िनजामती सेवा ऐन, 2049 को
दफा ५ (क) वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा�
तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.१5,55,8६,597।०० खच� लेखेको पाईयो ।तलवी �ितवेदन पा�रत गराई मा� तलब
खच� ले�ने �यव�था िमलाउनुपद�छ । कारोवार गदा� ह�न स�ने जो�खम कम गन�को लािग खच� गन� पा�लकाह�ले अिनवाय� �पमा ब�क माफ� त गनु� पन� भ�े उ�ेख छ । कुनै
कारणबश ब�क माफ� त भु�ानी ह�ने �यव�था गन� स�भव नभएमा स�ब��धत तालुक िनकायको ��वकृित �लनु पन�छ भ�े उ�ेख भएकोमा िविभ� भु�ानीमा स�ब��धतकै
ब�क खाता माफ� त भु�ानी ह�नुपन�मा पा�लकाकै कम�चारी तथा वडा सिचवको नाममा भु�ानी आदेश जारी गरी भपा�इ साथ नगद िवतरण गन� गरेको दे�खयो । यसमा
सुधार ह�नुपद�छ । �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 १४ ऐन, ४ िनयमावली, १३ काय�िव�ध ३ िनद�िशका र २ न�स� समेत ३६ कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�एबमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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 गाउँपा�लकाका उपा�य� �ी रनमाया गु�ङले २०७७।
०३।१० गते �. ४५ करोड ३० लाख ४० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।३१ मा पा�रत भएको छ।यसैगरी गाउँपा�लका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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६ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

qm=;+= ah]6 pkzLif{s s'n vr{ rf}dfl;s vr{

k|yd rf}dfl;s bf];|f]rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s cfiff9 dlxgf

1 पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका 93266 7403 28450 57413 24059

2 पाथीभरा याङवरक गापा पशु 1311 0 30 1281 304

3 पाथीभरा याङवरक गापा िश�ा 448 0 98 350 350

4 पाथीभरा याङवरक गापा �वा��य 679 0 0 679 0

5 पाथीभरा याङवरक गापा कृिष 949 0 150 799 375

6 संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 32024 0 668 31356 24513

7 �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (समपुरक अनुदान) 5000 0 0 5000 4863

8 मम�त स�भार कोष 4288 165 1691 2432 1648

कुल खच� 137965 7568 31087 99310 56112

खच� �ितशत 100 5.48 22.53 71.98 40.67
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७ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र
खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 21194 18919 89.27

सामा�जक �े� 182109 154636 84.91

पूवा�धार िवकास �े� 154741 98299 63.52

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन 4110 4110 100

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह 0 0 0

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 9975 2366 45.98

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 111855 89341 79.87

ज�मा 483984 367671 75.96

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � 7,87,62,073.34।- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � 387595983.48 समेत � 466358056.82 आ�दानी भएकोमा चालु
तफ�  � 23,39,94,937.80।- र पँू�जगत तफ�  � 133679554.02 समेत � 366774491.80 खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 16.95 �ितशत रहेको छ ।
यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. 6113100.0 खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 7.77 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको
रकमबाट  63.55 �ितशत चालु र 36.44 �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक
�योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ । 
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८ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
१४ पदमा २३ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ६०९१६२५।०० पा�र�िमक खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर
�हरी, सवारी चालक, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा सेवा करारवाट सेवा �लने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

९ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।
यस �थानीय तहले �वा��य उपचार,दवैी �कोप र मे�रङदेन गाउँपा�लकाका आगलागी िपडीतको सहायता �योजनको लािग समेत यो वष� 38 �यि� एवं संघ सं�थालाई �.

923555.00 आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१० अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले कृिष, पशु काय��ममा �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना बाट �. ४८७७२७०.00 संघीय शसत� तफ�  पशुधन तथा वागवानी िवकास खच� � २४९९७७०।
००, आ�त�रक तफ�  पशुधन तथा वागवानी िवकास खच� � १५४९१४०।०० गरी �. ८9२६१८0।- खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह
सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ�
अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको
पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

११ गाउँपा�लका समािनकरण (पँु�जगत) 

िवमा नगराई काम गराएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �प�या भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गराउँदा िनमा�ण अवधी समे�ने गरी
अिनवाय� �पमा िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । �यस गाउँपा�लकाले गाउँपा�लकाको भवन िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी अिभयान िनमा�ण सेवा सँग �.४२१०९९६३। को
ख�रद स�झौता गरी यो वष� �.९०२८२२४। भु�ानी गरेकोमा िवमा गरेको �माण पेश भएन । िनमा�ण अवधी समे�ने गरी ख�रद स�झौता बमो�जम अिनवाय� िवमा गराउनु पन�
�यव�था गनु�पद�छ ।
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१२ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर 400000 761115 190.28

घरज�गा वहाल कर 150000 114630 76.42

�यवसाय कर 500000 183825 36.72

वहाल िवरौटी शु�क 0 0 0

ज�मा 1050000 1059570 100.90

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं करदाताले बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�झ �लने 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 दायरामा �याउनुपद�छ ।

१३ बढी तलव भ�ा भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ (१) अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत बजेट काय��म र उपल�ध �ोत समेतको आधारमा
िमत�ययी त�रकाले खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाका �.�.अ. �ी �मोद कुमार चौधरीलाई िमित २०७७ मं�सर दे�ख आषाढ स�मको तलव भ�ा र चाडपव� खच� भु�ानी गदा�
शाखा अ�धकृत सरहको दरले भु�ानी गनु�पन�मा आठौ तहका दरले रकम भु�ानी गरेकोले िनयमानुसार पाउने रकम भ�दा �.३५७९२।०० बिढ रकम भु�ानी िदइएकोले बिढ
रकम भु�ानी गनु�का आधार र कारण पेश गन� अ�यथा िनजबाट उ� रकम कर बाहेक असुल गनु�पन� �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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१४ शसत� (चालु) 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ (१) अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत बजेट काय��म र उपल�ध �ोत समेतको आधारमा
िमत�ययी त�रकाले खच� गनु�पन� उ�ेख छ । �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजनाबाट तरकारी पकेट काय��मको लािग नवयवुा अ�ाखे तरकारी उ�पादन कृषकसमूह
पकेट संचालक सिमितला◌�इ टनेल ख�रद �सचा◌�इ �यव�थापन र िबउिवजन तथा कृिष औजार ख�रद लगायतको िवल भपा�◌�इ र काय� स�प� �ितवेदन � १८००७८६।
०० को आधारमा � १२०००००।०० खच� लेखेकोमा के-के तरकारी बाली उ�पादन ग�र कित उ�पादक�व बढाउन सघाउ पुर् यायो र सो काय��मबाट लि�तवग�ले हा�सल
गरेको उपल�धीको मु�या�न गरेको दे�खएन । अनुदान िनद�िशकामा एक वष� नेपाल सरकारबाट �ा� गरेका अनुदान �ा� सं�थाले पुन अक� वष� अनुदान नपाउने उ�ेख छ ।
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण काय��म पाँचथरबाट गत वष� अनुदान �ल◌�इ काय��म गरेकोमा गाँउपा�लकामा दता� समेत नगरेको सो सं�थाला◌�इ �धानम��ी कृिष
आधुिनक�करणकै काय��मबाट दोहोरो ह�ने गरी अनुदान िदएको दे�खयो । यस स�ब�धमा �प� ह�नुपन� दे�खएको �

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१५ दह�र बह�र शु�क 

�देश १ को �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ५ तोक�एको दरमा नघटने गरी शु�क लगाईने र असूल गरीने
उ�ेख छ । साथै उ� ऐनमो दफा ११ मा यस ऐनमा उ�ेख ग�रएको दरह� तथा छुटह� आव�यताअनुसार �देश सरकारले मा� प�रवत�न गन� स�ने उ�ेख छ । जसअनुसार
�थानीय तहले ऐनमा तोिकएको भ�दा घटी ह�ने गरी दर िनधा�रण तथा असूल गन� स�ने दे�खदनै । लेखापरी�णमा �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले गत आ व को सेस�वु
आ�वोटे  संकलन के��बाट दह�र बह�रको � १९५२००।०० असूल गन� बाँक� रहेकोमा गाउपा�लकाले � १३६४४५।०० छुट िद◌�इ � ४८५५५।०० [३५-५८ �ितशत{

मा� असूल गरेको छ । जसअनुसार पा�लकाले �देश सरकारको सहमित वेगर �. १३६४४५।०० छुट िदएको छ । यसरी उपय�ु आधार बेगर छुट िदएको �

१३६,४४५
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१६ रा�� पित शैि�क सुधार 
४८।७८।३।२२ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त िन�न काय�को लािग िन�न िव�ालयह�लाई िन�न रकम अनुदान िनकासा िदएकोमा काय�स�प� �ितवेदन पेश
नभएको �.

िव�ालयको नाम काय��मको नाम अनुदान रकम

का�लका मा.िव क��यटुर �याव �थापना १३०००००

िहमालयन आ.िव क��यटुर �याव �थापना ६५००००

शारदा मा.िव क��यटुर �याव �थापना ६५००००

कु�भकण� आ.िब क��यटुर �याव �थापना ६५००००

ज�मा 3250000

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१७ वडा सिमितको बैठक भ�ा 
�देश नं.१ को �देश सभाले पारीत गरेको गाउँ तथा नगर शभा सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� वनेको ऐन २०७५ को दफा ३ मा वडा सिमितका
सद�यह�ले १ मिहनाको २ वटा बैठकको मा� भ�ा �ा� गन� �यव�था छ । उ� ऐन अनुसार वडा सिमितको बैठकमा वडा सद�यह�ले मा� बैठक भ�ा �ा� गन� उ�ेख छ ।
वडा सिमितको बैठकमा वडा काया�लयका कम�चारीले बैठक भ�ा �ा� गन� कानुनी �यव�था रहेको दे�खंदनै । �यस गाउँपा�लकाका ६ वटै वडाका वडा सिचव १ जना र
काया�लय सहयोगी १ जना समेत २ जनाले मा�सक २ तथा वािष�क २४ वटा बैठकमा उप��थित भएको भनी �.२४०००। का दरले कर क�ा गरी �ित �यि� �.२०४००।
भू�ानी �लने िदने गरेको दे�खयो । यसरी कानुनी �पमा भु�ानी िदने आधार भए पेश गन� अ�यथा �.२४४८००। असुल ह�नु पन� �.

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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वडा नं. कम�चारीको पद कम�चारीको नामथर रकम

वडा नं.१ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

संजय ढँुगेल
िड�ी �साद िघिमरे

२०४००
२०४००

वडा नं.२ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

गणेश कुमार माबो
जस बहादरु �ल�बु

२०४००
२०४००

वडा नं.३ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

अनुप खितवडा
ल�मी �साद डाँगी

२०४००
२०४००

वडा नं.४ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

मदन थापा
िव�म खोयाहाङ

२०४००
२०४००

वडा नं.५ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

�ृजना गौतम
िशव कुमार सा�सोहाङ

२०४००
२०४००

वडा नं.६ वडा सिचव
काया�लय सहयोगी

मेनुका िनरौला
सोम �साद वा�ले

२०४००
२०४००

ज�मा २४४८००

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ राज�व वाँडफाट (चालु) 

गाउँपा�लका उपा�य� रनमाया गु�ङको लािग गाउँपा�लकाले यातायातको लािग एउटा मोटरसाइकल उपल�ध गराएको दे�खयो । उ� मोटरसाइकल चलाउन िवशाल
गु�ङलाई चालकको �पमा करारमा िनय�ु� गरी मा�सक �.२००००। का दरले १३ मिहनाको �.२६००००। पा�र�िमक उपल�ध गराएको छ । मोटरसाइकलको लािग
चालक िनय�ु� गरी खच� गरेको िमत�ययी र औिच�य पूण� दे�खएन �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१९ ४८-०७८।३।९ ना��सङ पय�टक�य �े� 

४८-०७८।३।९ ना��सङ पय�टक�य �े�मा जाने पदमाग� िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.६८६०००। भू�ानी भएकोमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा �समे�ट र फलामे
छडमा ला�े मु.अ.कर स�ब��धत आइटम दररेटमा नै समावेश गरेको कारण उपभो�ा सिमितलाई मु.अ.कर वापत �समे�टको लािग �.५१९६।- र छडको लािग �.२१४७
समेत �.७३४०।- भू�ानी भएको छ । उपभो�ा सिमितले �समे�ट र छड ख�रद गरेको कर िवजक पेश नगरेकोले मु.अ.कर वापतको उ� भू�ानी �.७३४०।- उपभो�ा
सिमितबाट असूल ह�नुपन� �.

७,३४०

२० १३२।७७।१२।२० का�लका मा.ब 

१३२।७७।१२।२० का�लका मा.ब.मा कोिचङ क�ा संचालन गरेबापत िव�ालयका िश�कह�लाई �.४०००००। पारी�िमक भु�ानी गरेकोमा १५ �ितशतले पा�र�िमक
कर क�ा ग�रनुपन�मा १ �ितशत मा� क�ा गरेकोले घिट क�ा गरेको �.५५४४०। स�ब�धीत िश�कह�बाट असुल ह�नुपन� �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२१ दिैनक �मण भ�ा खच�ः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२१.१ �मण खच� िनयमावली २०६४ मा कुनै कम�चारीलाई �मणमा खटाउँदा �मणको 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 । साथै
�मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वासनीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । �यस
गाउँपा�लका काया�लयले यो वष� �मण खच� र अनुगमन मू�या�न िशष�कमा �.२९६४५८०।- खच� लेखेको दे�खयो । उ� खच� स�ब�धमा िन�न अनुसार दे�खयो ।

२१.२ �मण अिभलेख खाता राखेतापनी खाताको िवच िवचमा पिछ�ो िमितमा �मण आदेश �िव� गन� िम�ने गरी खा�ल ठाउँ रा�ने गरेको दे�खयो । यो वष� ७५ जना कम�चारीको
लािग ३९७ वटा �मण आदेश दता� भएको दे�ख�छ भने दता� िकताबमा �स.नं.६२० स�म दता� गरेको दे�ख�छ । पिछ�ा िमितमा अगाडीको �मण आदेश राखी दता� गन� िम�ने
गरी दता� िकताब रा�ने काय�मा त�काल िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२२ काय��म खच� 
खच� संकेत नं.२२५२२ काय��म खच� अ�तग�त �.२७४७०००। को काय��म ��वकृत भएकोमा सबै रकम खच� गरेको छ । उ� काय��मबाट िन�ानुसार िवतरण मु�ख
काय��म संचालन गरेको दे�खयो । उ� खच�को उपल�धी मू�या�न तथा अनुगमन गरेको दे�खएन ।

काय��म रकम

१ घर १ करेसाबारी काय��म अ�तग�त तरकारी िवउ िवतरण १०००००।

वडा नं.२ मा खेलकुद सामा�ी िवतरण २०००००।

वडा नं.६ मा खेलकुद सामा�ी िवतरण १६००००।

ज�मा ४६००००।-

यस �कारको अनु�पादक र िवतरण मु�ख काय��ममा िनय��ण ह�नुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ बा�ा िवतरण 

गाउँपा�लका खच� संकेत नं.२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी संचालन खच� िशष�क अ�तग�त िवप� मिहला लि�त आय आज�न काय��ममा
�.१६४५०००। बजेट िविनयोजन गरी सबै रकम िविभ� वडाका मिहला समूह माफ� त वा�ा ख�रद गरी िवतरण गरेको छ । उ� काय��मबाट २६० वटा बा�ा र १५ वटा बोका
ख�रद गरी शत �ितशत अनुदान िदएको छ । बा�ा तथा बोकाह� �थानीय गाउँघरमा िवगत दे�ख पालन पोषण भईरहेकाह�नै ख�रद गरेको र ��येक �यि�लाई १/१ वटा
बा�ा िवतरण गरेको पाइयो । गाउँपा�लकाले �यवसायीक �पमा बा�ा पालन गन� चाहाने �यि�/फम�लाई उ�त जातका वा�ा सहयोग गनु�पन�मा �थानीय �तरमा रहेका बा�ा
ख�रद �थानीय समुदायलाई १/१ वटा िवतरण गनु�को औिच�य दे�खएन । �थानीय �तरमा कृषकले पा�लरहेको वोका गाउँपा�लकाबाट ख�रद गरी अक� िकसानलाई उपल�ध
गराएको समेत दे�खयो । सोिह समुदायमा रहेको वोका ख�रद गरी सोही समुदायमा उपल�ध गराउनुको औिच�य दे�खदनै । य�तो िवतरण मु�ख काय��ममा िनय��ण ह�नुपन�
दे�खएको �

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२४ दिैनक �मण भ�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४.१ काया�लयका कम�चारीको हा�जरी प�र�ण गदा� काया�लयमा हा�जर भएको िदनको समेत हा�जरी केरमेट गरी िन�न कम�चारीले काज जनाई दिैनक �मण भ�ा �लने गरेको
दे�खएकोले दिैनक �मण भ�ा असुल ह�नुपन� �.

कम�चारी हा�जर केरमेट गरी काज जनाएको िदनह� काय�िदन असुल गनु�पन� दिैनक भ�ा

�ा.स.अजु�न �े� माघ १६ फागुन २१ असार ६ 3 िदन 3600।-

सहायक पाँचौ आलेप दगुा� च�लागाई जे� २० र असार ६, 077 माग� 24 दे�ख 30 गते स�म 9 िदन 10800।-

क��यटुर अपरेटर सं�जव राई जे� ३१, वशैाख १५ दे�ख २० 7 िदन 8400।-

उ�म िवकास सहजकता� पिव�ा रोकाय जे� ८ दे�ख १५ स�म ८ िदन ९६००।

ज�मा 324००।

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४.२ यो वष� ��येक कम�चारीलाई �मण आदेश िदएको र �मण अवधी ३ देखी १३९ िदनस�म र �ित कम�चारीको लािग १ दे�ख २४ वटा स�म �मण आदेश जारी गरेको दे�खएको छ
। वष� भरीमा ५० िदन भ�दा बढी �मणमा जाने कम�चारी सं�या १४ रहेको छ । काया�लय �मुख, लेखा �मुख‚ इ��जिनय�रङ �मुख‚ �शासन शाखा हेन� कम�चारी‚ �ज�सी हेन�
कम�चारी‚ योजना हेन� कम�चारी नै औिच�य नखु�ने गरी �मणमा जाने गरेको दे�खएको छ । ��येक �मण आदेशमा �मणको �प� उ�े�य र कारण नखुलाई काया�लयको
कामकाजको लािग भनी उ�ेख गन�, काया�लयको काम स�पादन गरेको पु�ी ह�ने �माण नरा�ने तथा �मण �ितवेदन पेश ह�ने नगरेकोले �मण खच� सरकारी कामको लािग नै हो
भिन यिकन गन� आधार दे�खएन । पेश भएका �मण आदेश तथा �मण िवल लगायत कागजातबाट �मण खच�को औिच�य पुि� ह�ने दे�खँदनै । वडा सिचवह�को गाउँपा�लका
काया�लय बाहेक अ�य� खासै काम नह�नेमा ��येक मिहना काया�लयको कामकाज उ�ेख गरी �ज�ा सदरमुकाम फुङ�लङ जाने गरेको पाइयो । य�तो �मणको औिच�य
दे�खँदनै । �मणमा खटाउने स�ब�धमा काया�लय �मुखले आ�तरीक िनय��ण �णाली मजबुत गरेको दे�खएन । यसरी आव�यकता र औिच�य वेगर �मण आदेश �वीकृत गन� र
�मण गन� प�रपाटीमा अिवल�ब िनय��ण गनु�पन� दे�खएको छ । �मणखच� िविनयोजन गदा� नै गाउँसभाले �यान िदनु पन� दे�खएको छ ।

२५ बाटो हेरालु खच� 
करार सेवा शु�क िशष�कबाट 2077 आषाढ दे�ख असोजस�म 13 जना र 2078 बैशाख दे�ख आषाढ स�म 14 जनालाई बाटो सडक हेरालु िनय�ु ग�र मा�सक �. 9000।- का
दरले �.729000।- पा�र�िमक भु�ानी गरेको दे�खयो । उ� खच�को औिच�य पु�ी ह�नुपन� तथा िनजह�ले गरेको कामको उपल�धीको मु�याँकन ह�नुपद�छ ।

२६ मम�त खच� 
�यस काया�लयमा 1 गाडी, 13 मोटरसाइकल लगायत अ�य ��थर स�पितह� रहेको छ । गाउपा�लका काया�लय भाडाको घरमा स�ालन भएको छ । यो वष� मेिशनरी तथा
औजार मम�त स�भार िशष�कमा �.2050000।- बजेट िविनयोजन गरेकोमा �.1981187।- खच� गरेको छ । मेिशनरी मम�त स�भार िशष�कमा बजेट िविनयोजन गरेतापिन
अ�धकांश खच� गाडी र मोटरसाइकल मम�तमा खच� गरेको दे�ख�छ । महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा मम�त स�ब�धी अिभलेख नराखेकोले कुन कुन सवारीसाधन/

मोटरसाइकलमा के कित खच� भयो एिकन गन� सिकएन । गाडी र मोटसाइकल सङ�याको आधारमा मम�त खच� अ�धक दे�खएको छ । मम�त अिभलेख अिनवाय� �पमा रा�ख
मम�त खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
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२७ �ज�सी खाता 
गाउँपालकाबाट ख�रद भएका खच� नह�ने सामानह� वडा काया�लय तथा िवषयगत शाखाह�लाई ह�ता�तरण गरेको भिन मुल �ज�सी खाताबाट खच� जनाउने गरेको दे�खयो ।
वडा काया�लय तथा िवषयगत शाखाह� छु�ै अ��त�वका काया�लय नभएकोले गाउँपा�लका काया�लयमा नै एिककृत �ज�सी खाता रा�नुपद�छ । ित सामानह�को िववरण
स�ब��धत वडा काया�लय र िवषयगत शाखाह�बाट �ा� गरी �ज�सी आ�दानी जनाउनुपद�छ । वडा काया�लय, िवषयगत शाखाह� र कम�चारीले �ा� गरेका खच� नह�ने �कृितका
सामानह�को सहायक �ज�सी खाता राखी आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ गनु�पद�छ ।

२८ चालु खच� 
अ�तग�त मसल�द तथा काया�लय सामा�ी िशष�कमा � 31,20,000।- बजेट िविनयोजन भएकोमा �.3116371।- र शसत� पँूजीगत िशष�कमा �. 23,96,371।- समेत काया�लय
सामानमा �. 55,12,511।- खच� गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 3 मा सामान ख�रद गनु� अगाडी सामानको आव�यकता, ख�रद �याकेज, ख�रद
िव�ध लगायतको िवषयको तयारी गनु�पन� �यव�था छ । �यस काया�लयले ख�रद स�ब�धी कुनै तयारी तथा योजना नबनाइ पटक पटक र धेरै कम�चारीले आफुअनुकुल बजारमा
गई समानह� ख�रद गन� गरेको दे�खयो । उ� रकमको ख�रद काय� गदा� िनयमानुसार बोलप�को मा�यमबाट ख�रद नगरी पटक पटक सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ । यो वष�को
अ�तमा खच� भएर जाने सामानको �ज�सी खाता अनुसार �.3174537।- को सामान मौजदात रहेको म�ये �. 481250।- को िकताब र �.397902।- को बायो�यास चुलो
बाहेक �.2295385।-को काया�लय सामान मौ�दातमा रहेको छ । यसरी मौ�दातमा रहेका केही सामानह� बष�स�मको लािग पु�े प�रमाणमा रहेको दे�खयो । फोटोकपी पेपर
106 �रम, इ�डे�स फायल 555 थान, �रङ फायल 289 थान, डटपेन 1003 गोटा, पाइलट पेन 497 गोटा, प��चङ मेिशन ठुलो 56 ओटा, ��टच िपन 683 पाकेट, खच� भएर
नजाने �ज�सी खाता 8 वटा, खच� भएर जाने �ज�सी खाता 29 वटा, झोला 68 थान, बजेट पु��तका 250 थान, मा�क 50278 थान, �ा�ड �यािनटाइजर 82 ओटा, साबुन
1368 वटा, काठको �ेम (उपहार)36 वटा, �यािनटाइजर 60जार आदी मौ�दात रहेको छ । ित कितपय सामानह� गु�ने ��थित दे�खएको छ । यसरी आव�कता भ�दा बढी
ख�रद ग�र मौ�दात रा�ने प�रपाटीमा कडाइका साथ िनय��ण ह�नुपद�छ भने सामान बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पद�छ ।धेरै समय मौ�दात रा�दा सु�ने, ना�सने, �याद
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२९ 262-078/03/30 
262-078/03/30 िन�न कम�चारीलाई अित�र� समय काम गरेको भिन लेखाअ�धकृत र स.ले.पा.लाई िबदाको िदन �.600।- र काया�लय लागेको िदन �. 300।- तथा काया�लय
सहयोगीलाई दिैनक �.100।- का दरले � १६८१५०।०० भु�ानी िदएको छ।

कम�चारी अित�र� समय भ�ा �लएको िदन रकम दिैनक भ�ा �लएको िदन

ले.अ.गोिव�द �रजाल 188.5 िदन 63450।- 169 िदन

स.ले.पा.श�भु �े� 202 िदन 68700।- 93 िदन

का.स.धन ब.बुढोथोक� 300 िदन 30000।- 59 िदन

का.स.कैलाश �ल�बुनी 60 िदन 6000।- 15 िदन

ले.अ.गोिव�द �रजाल र स.ले.पा.श�भु �े�ले �मश 139 र 93 िदन काया�लयको कामकाजमा गएको भिन दिैनक �मण भ�ा �ा� गरेको र बाँक� अव�धमा अित�र� समय काम
गरेको भिन भ�ा �लएको दे�खयो । यसरी काया�लयमा हाजीर भएको ��येक िदन र साव�जिनक िवदाको िदन समेत अित�र� समय काम गरेको भिन भ�ा �लएको मना�सव
दे�खएन । काया�लयको खास, ठोस काम बेगर �मणमा जाने र काया�लयको िनयिमत कामकाज गन� न�याएको भिन अित�र� समय भ�ा िदने गरेको मना�सव दे�खएन । यसरी
अित�र� भ�ा िदन निम�ने दे�खएकोले िनजह�को दावी अनुसार 2078 आषाढ मिहनाको 24 िदन (साव�जिनक िवदाको 3 िदन र अ�य 21 िदन) को मा� भ�ा िदई अ�य
मिहनाको भ�ा �मश �.55350।- र �.60650।- को कर क�ा पिछको ह�ने �मश �.47048।– र �.51553।- समेत कुल �. 98601।- असुल ह�नुपन� �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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३० िफ�ड भ�ा 
गाउँकाय�पा�लकाको 2077/06/14 को बैठकबाट गाउँपा�लकामा काय�रत इ��जिनयर र सब-इ��जिनयरलाई मा�सक �मश �.15000।- र �.10000।- का दरले िफ�ड भ�ा
िदने भिन िनण�य गरेको दे�खयो । सो िनण�य अनुसार 2077/04/01 दे�ख नै यो वष� िन�न कम�चारीलाई �. 330000।- भु�ानी िदएको छ ।

नाम तथा पद भु�ानी रकम अवधी कैिफयत

◌�इ- �ी नरे�� �े� 180000 बष� भरी ४१५८०।००

सव ◌�इ- �ी �योज ते�वे 1२0000 बष� भरी २९७००।००

सव ◌�इ- �ी सुवास पौडेल 30000 ७५ ७४२५।००

ज�मा 3300००।०० ३ मिहना ७८७०५।००

गाँउ काय�पा�लकालाई यस �कारको कम�चारी सेवासुिवधा थप गन� गरी िनण�य गन� अ�धकार �थािनय सरकार स�ालन ऐन, 2074 लगायत अ�य ऐन िनयममा �यव�था भएको
दे�खएन । उ� भ�ा िदनेगरी २०७७।६।१४ मा िनण�य भएकोमा िनण�य िमितबाट लागु ह�नुपन�मा िनण�य िमित भ�दा 2.50 मिहना अगाडीबाट नै भु�ानी िदएको दे�खएको छ ।
यसरी अ�धकार �ा� नभएको िनकायबाट िनण�य भएको आधारमा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले कर क�ा पिछको �.280500।- असुल ह�नुपन� �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२९,७००
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३१ िविवध खच� 
महालेखा िनय��क काया�लय�ारा �कािशत एिककृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या 2074 अनुसार खच� संकेत नं.22711 िविवध खच� िशष�कबाट बािष�क
काय��ममा �वीकृत भएका मनोर�न, �दश�न, िचयापान र भोजह� स�ब�धी खच�, काया�लय सुर�ा स�ब�धी आव�यक खच�, �ितिन�ध म�डलको �वागत खच� र अित�थ
स�कार खच� र अ�य कुनै खच� िशष�कमा नपरेका िनयमानुसार गनु�पन� िविवध खच� भु�ानी गन� �यव�था छ । �यस काया�लयको िविवध खच� िशष�कमा �.1806000।– बजेट
िविनयोजन गरेकोमा �.1746012।- खच� गरेको छ । उ� खच� अ�तग�त अ�धकांश खच� होटलको िबल पेश ह�ने गरेको, िबलमा सयौको सङ�यामा मासुभात, मासु िचउरा,
लगायत खाना खाजाको िबल पेश ह�ने गरेको छ । खच� संकेतको �या�यामा उ�ेख भए अनुसार �वागत काय��मको िचयापान, भोज स�ब�धी, सुर�ा, �ितिन�ध म�डलको
�वागत काय� भएको पुि� ह�ने �माण कागजात संल� नगरी होटल िबलमा� पेश ह�ने गरेको छ । पेश भएका िबलबाट मा� खच� पुि� ह�ने दे�खँदनै । खच�का ��येक िबलमा के कुन
काय��म वा समारोहमा खच� भएको हो पुि� ह�ने उप��थित लगायतका �माण पेश गनु�पद�छ । औिच�य पुि� नह�ने खच�लाई िनयिमत मा� सिकँदनै । ��येक खच�को औिच�य पुि�
ह�ने �माण कागजात पेश ग�र य�तो खच�मा िनय��ण तथा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।
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३२ 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 । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. 212596.24 समेत �. 1894890.34 भु�ानी िदएकोमा
लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गो.भौ.न. िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम म.अ.कर रकम ननफाइलर िमित

150 2078/21 शुभ ल�मी िनमा�ण सेवा 609690042 568156।- 65363।07 2077/05/15

119 2078/01/05 तमोर �याली क����सन 601450169 2240900।- 257802।75 2077/10/02

51 2077/11/12 अिभयान िनमा�ण सेवा 303467575 9028224।99 1038645।35 2077/10/25

216 2078/03/24 थेबे/एस.ए.एसजे.िभ. 605529577 1958105।22 225268/74 आ.व.75/76 दे�ख

ज�मा 13795386।2 1587079।19

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

शुभ ल�मी िनमा�ण सेवा र अिभयान िनमा�ण सेवा 1104008

४८३,०७१
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३३ 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, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण 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�
माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गो.भौ.न. िमित उ.स.को नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

143 2078/29 थु�बेिदन जोरधारा �ाङक� िनमा�ण 784000।-

42 11/81 आिदवासी जनजाती भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण 1470000।-

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 

३४ हेभी इ��वपमे�टको �योग तथा ठे�काप�ाबाट काम गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम 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 र 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 ।�य�तै िनयम ९७ (१३क) मा उपभो�ा सिमितले
�ा� गरेका कुनै काममा िनमा�ण �यावसायीलाई नै संल� गराएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमित सँगको स�झौता र� गरी �य�तो सिमित वा समुदायलाई
भिव�यमा कुनै काम गन� निदने ग�र अिभलेख रा�ने र सो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई �सफा�रस गनु�पन�
�यव�था छ । �यस गाउँपा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका
हेभी मेिशन �योग गन� गरेको र िनमा�ण �यावसायीलाई काममा संल� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम �य�ता उपभो�ा सिमितको अिभलेख रा�ख आगामी
िदनमा काम निदने �यव�था नगरेको तथा िनमा�ण �यावसायीलाई कालो सूचीमा रा�न �सफा�रस गरेको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

िमित उ.स.को नाम िनमा�ण �यवसायी रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७।७८।३।२९ मेची राजमाग� खहरे ख�डबाट गाउँपा�लकाको के��स�मको मोटरबाटो
�तरो�ती

�ल�बुिदन क��ट��सन ए�ड स�लायस� १२२१७९।६

२०९।७८।३।
२३

सुनुवार गोलाई िट�वुरे मोटरबाटो िनमा�ण सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा २५०००।००

१८९।७८।३।
२०

का�बारी ह� ँद ैमिहला सहकारी जो�ने मोटरबाटो सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ७००६००।००

२००।७८।३।
२२

ह�रन�दे का�लमा मोटरबाटो �तरो�ती िवजय िदल िटका राज क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल

४३३१२८।००

१६८।७८।३।
६

ओडारे माङिहम खानी जो�ने मोटरबाटो िनमा�ण उ� आर.सी.क��ट��सन २१४७००।००

१७२।७८।३।
७

ह�रन�दे का�लका मोटरबाट ज� गोलाइबाट मेवाखा सुकेटार जाने �स�देल िनमा�ण सेवा ३६०१९९।९२

१५९।७८।२।
३०

फुवा जगमले मोटरबाटो िव�तार य.ुएन.िनमा�ण सेवा २१६९६०।००

१६१।७८।२।
३१

खाङ से�े मोटरबाटो �तरो�ती सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ६०९६५०।३४

१४४।७८।२।
११

ओिदले याङ�सङवे तालखक�  मोटरबाटो िनमा�ण मावोहाङ िनमा�ण सेवा ११५६६५७।
३४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५७।७८।२।
२८

ता�दे थु�पे जो�ने मोटरबाटो उ�त आर.सी.3क��ट��सन ६५७२४८।११

१२८।७८।१।
१५

सािवक डुि�से ९ को मोवाडाडा देखी सािवक डुि�से ८ को ित�र�े ह� ँद ैफुदागु
जाने मोटरबाटो

सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ३५५१४५।२७

१३९।७८।१।
१९

खानी देखी नगरपा�लका ११ स�म जो�ने मोटरबाटो ते�बे िनमा�ण सेवा ४७०६२२।४०

१३२।७८।१।
२०

भोटधारबाट देउरालीस�मको मोटरबाटो �तरो�ती सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ५९२७११।२६

१२०।७८।१।
५

ओर�पे खेलमैदान नमा�ण वडा नं.४ सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा १०८०९१०।
००

१२६।७७।१।
१४

पोखरी खेल मैदान िनमा�ण उ�त आर.सी.क��ट��सन १०५५६४६।
००

८४।७७।१२।
१६

ओर�पे देखी इङलेखपा जो�ने मोटरबाटो सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ४७५०५३।००

८५।७७।१२।
१८

केसानी ना�सानी सडक िनमा�ण िवजय िदल िटका राज क��ट�कसन ए�ड
स�लायस�

३६१४३६।७९

९५।७७।१२।
१५

यमुासेन िट�बुरे सुनुवार गोलाई मोटरबाटो िनमा�ण सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा २४२९५००।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७०।७७।१२।
८

खहरे िनमा�ण ल�मण डाँडा टुिडखेल जो�ने मोटरबाटो िव�तार �स�देल िनमा�ण सेवा ८२८०३०।१

७२।७७।१२।
९

माखोमा डढेले मोटरबाटो सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ८३७४५९।५६

६८।७७।१२ िप�ले का��के ह� ँद ैजामुने डाँडास�म मोटरबाटो �तरो�ती िवजय िदल िटकाराज क��ट�क�न ए�ड स�लायस�
�ा.�ल

५८९१५८।६०

४३।७७।११।
०१

सािवक वडा नं.६ बाट �सनाम जो�ने मोटरबाटो सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा २९८३२०।००

५०।७७।११।
१२

खेलमैदान �तरो�ती सािवक डुि�से माखोजा ७ सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ४७८४२७।५२

५३।७७।११।
१६

मैदाने आइतबारे मोटरबाटो िनमा�ण मानाभारा िनमा�ण सेवा �ा.�ल ३४४८२५।००

५४।७७।११।
१६

काक� गाउँबाट खेलमैदानस�म सडक �तरो�ती याङता� नमा�ण सेवा ४२४२२६।००

५५।७७।११।
१६

सािवक वडा नं.२ बाट वडा काया�लयस�म जो�ने मोटरबाटो सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ३७९८९७।५२

३५।७७।१०।
२२

तगारे व�लव�ते मोटरबाटो िनमा�ण अनुपा �सिट क��ट�क�न �ा.�ल. ४७७५९४।५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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३८।७७।११।
०६

ना�ो�याङ देिवथान दे�ख द�लत व�ती जाने मोटरबाटो िनमा�ण सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ४८९४४८.६३

४०।७७।११।
०६

च�डे�वरी खेलमैदान िनमा�ण य.ुएन.िनमा�ण सेवा २८७४४८।३०

२०।७७।०९।
२९

खा�टे फुलवारी शाखा मोटरबाटो िनमा�ण सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ४८६४६५

२३।७७।९।
२९

भ��याङबाट �सनाम जो�ने मोटरबाटो िनमा�ण याङता� िनमा�ण सेवा २९६९२९।१६

२४।७७।९।
२९

सेस�बु का�लका मोटरबाटो �तरो�ती य.ुएन.िनमा�ण सेवा २३७३००।००

२५।७७।९।
२९

भरत बहादरु थेबेको दे�ख �जतबहादरु भ�डारीकोस�म जो�ने मोटरबाटो याङता� िनमा�ण सेवा ६१२६९४।४२

१।७८।१।२९ ओरक पेदेदेखी पाथीभराधाम मोटरबाटो िनमा�ण सुमन ए�ड �दश� िनमा�ण सेवा ९५४७५६।३४

ज�मा १९३४०३२८।

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प उपभो�ा सिमितको अिभलेख रा�ख भिव�यमा काम निदने �यव�था िमलाउनुपन� तथा िनमा�ण �यवसायीह�लाई कालोसूचीमा रा�न �सफा�रस
गरी कालो सूचीमा राखेको सुिन��चत ह�नुपद�छ । 

३५ िनमा�ण सामा�ीको िवल भपा�ई 

गाउँपा�लका र िविभ� िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितह� िवच भएको स�झौतामा �. 20 हजार भ�दा बढीको िनमा�ण सामा�ी ख�रद गदा� अिनवाय��पमा मु�य अिभवृ�ी कर
�योजनको लािग दता� भएका िव�ेताबाट ख�रद गनु�पन� र 1.5% अ�ीम कर समेत क�ा गरी भौचर सिहतका िवलभरपाई गाउँपा�लकाको काया�लयमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ ।

�म भौचर
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उपभो�ा सिमितह�ले �समे�ट र फलामे छड ख�रद गदा� �ायजसो मु.अ.कर िबजक पेश गरेता पिन ढु�ा, िगटी, बालुवा र काठ ख�रद गदा� मु.अ.कर िबजक पेश नगरी िविभ�
�य��ले रकम बु�झ�लएको भरपाई पेश गन� गरेको पाइयो ।केिह िनमा�ण काय�को िवल भपा�ई परी�ण गदा� य�ता खच� िन�नानुसार �. 1,15, 20 हजार दे�खएको छ । �यसरी पेश
भएका भरपाईह�को 1.5% ले ह�ने रकम काया�लयले क�ा गरी राज�व दा�खला गन� गरेको छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने र मु.अ.कर ला�े िनमा�ण सामा�ीह� ढु�ा, िगटी, बालुवा
र काठ ख�रद गदा� नेपाल सरकारले स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार अिनवाय� �पमा मु.अ.कर िवजक पेश ह�नुपद�छ । मु.अ.कर िबजक पेश नह�दा लाखौ ँरकम राज�व गुमाएको
अव�था दे�ख�छ । मु.अ.कर िवजक पेश नभएको अव�थामा तथा �य��को भरपाईबाट लाखौ रकम खच� गरेको अव�थामा �य�ता �य��को आयबाट आयकर ऐन, २०५८
बमो�जम १५% अ�ीम करक�ा गनु� पद�छ । मु.अ. कर िबजक पेश नह�ने र �यवसाय दता� नगरी लाखौको कारोबार गन�बाट 1.5% मा� करक�ा गन� �यव�था ऐन, िनयम तथा
स�झौता �ितकुल दे�खएको छ । कानूनी �यव�थाको कडाईका साथ पालना गरी १५ �ितशत अि�म कर असुल गनु�पद�छ ।

िमित उपभो�ा सिमितको नाम रकम कैफयत

७।७८।३।२९ मेची राजमाग� खहरे ख�डबाट गापा�लकाको के�� स�मको मोटरबाटो �तरो�ती २९३२८००।

२३२।७८।३।७ वडा नं. ५ को खेल मैदान िनमा�ण ७२१२१८।७५

२०८।७८।३।२३ सुनुवार गोलाई िट�बुरे मोटरबाटो िनमा�ण ३०००००।००

१६१।७८।२।३१ खाङ साक�  मोटरबाटो �तरो�ती ११५०००।००

१४३।७८।२।९ थु�बेिदन जीरधारामा �ा��क� िनमा�ण र पाइप ख�रद १०४०००।

१३७।७७।९।२२ हेलु�बा खानेपानी आयोजना ९००००।००

११६।७७।१२।३० थेच�बु मा.िव. गारो िनमा�ण १७२४००।००

९२।७७।१२।११ जगमले खानेपानी आयोजना ३५९०००।००

३७।७७।११।०४ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण चा��सवोटे ८५८६९५।००

४२।७७।११।०१ आदीवासी जनजाती भवन िनमा�ण ३४३४५०।००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np35 of 49

१८।७७।९।२९ सािवक थेच�बु वडा नं.२ मा खानेपानी िनमा�ण १२४०००।००

सिहद स��त सामुदायीक भवन िनमा�ण थेच�बु ३२९५००।००

३।७८।३।११ ित�र�े मोटरबाटो ४७४४०००।००

२१४।७८।३।१४ का�लका मा.िव.िभ�ा ठेस गार् हो िनमा�ण ३२६०००।००

ज�मा 11,5,20,063।00

३६ 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 बष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच�
रकम

अ�ययनबाट िनधा�रण भएको
आयोजनाको लागत

दश शैयाको अ�पताल मनोटेक इ��जिनय�रङ क���टे�सी �ा.�ल.,

काठमाडौ

1200 1197 1199

यातायात गु�योजना नेपाल केवलवइज क�पनी �ा.�ल., काठमाडौ 1000 994 999

कक� ले गढीडाँडा पय�टन र सेस�बु सामुदाियक भवन
िनमा�ण गु�योजना

आर �यबु नेपाल क��ट��शन ए�ड क���टे�सी
�ा.�ल., काठमाडौ

280 276 280

फा�से काित�के खानेपानी ओजस इ��जिनय�रङ सोलुसन �ा.�ल., काठमाडौ 600 497 499

500 497 499
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मैदाने डाडागाउँ, ओसा�ु र जोरधारा खानेपानी
योजना

इ�सट�न इ��जिनय�रङ क���टे�सी �ा.�ल.,

ता�लेजुङ

फावाखोला प�क� पुल िनमा�ण एडभा�स इ��जिनय�रङ क���टे�सी �ा.�ल.,

काठमाडौ

2000 1909 1990

ज�मा: 5580 5370 5466

ित काय�का लािग छनौट भएको परामश�दाता फम�का िवशेष�ह� सो काय� गन� �थलगत �पमा आएको �मािणत ह�ने काजगात पेश ह�ने गरेको छैन भने िड.पी.आर. �ितवेदनमा
समेत िव� टोलीका सद�यको नामनामेसी उ�ेख नह�ने र िव�ह�को द�तखत समेत नह�ने ह� ँदा �ािव�धक ��तावमा उ�े�खत िव�ह� बाटै िड.िप.आर. �ितवेदन तयार भएको
हो भिन यक�न गन� आधार दे�खएन। जुन िव�को वयैि�क िववरण रा�ख परामश�दाता फम� छनौट भएको हो ती िव�ह�बाटै िड.िप.आर तयार भएको सुिन��चत ह�नुपद�छ ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय�
गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� म�ये दश शैयाको अ�पताल िनमा�ण र मैदाने जोरधारा खानेपानी योजना काया��वयनमा गएको समेत
नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३७ शसत� (चालु) 

काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप ३.१ अनुसार साव�जिनक िव�ालयको िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान िदन �ितिव�ाथ� लागतका
आधारमा क�ा १ दे�ख १० स�म अ�ययन र िव�ाथ�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदानमा यिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान
िदने र यसरी अनुदान िदँदा पिहलोपटक शैि�क स� २०७७ को िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� अनुदान िदन र २०७८ वशैाखबाट सु�ह�ने शैि�कस�को
िव�ाथ� भना�को िववरण पा�पु�तक ख�रद तथा िवतरण गरेको िववरणको आधारमा यिकन गरी नपु�े रकम मा� अनुदान �दान गन� �यव�था छ । काया�लयले पा�पु�तकको
रकम � १७७३०००।०० भु�ानी गदा� ◌�इएमआ◌�इएस त�यांक अ�ाव�धक नगरेको तथा लकडाउनका कारण िव�ालय व�द रहेकोमा २०७८ आषाढ दे�ख मा� शैि�क
स� संचालन भएकोले सो अव�धमा पु�तक ख�रद गरी िवतरण गरे नगरेको यिकन नगरी पा�पु�तको थप २५ �ितशत रकम भु�ानी गरेकोले सो रकम २०७८ को
◌�इएमआ◌�इएस त�यांकसँग िभडान गरी िव�ाथ� सं�याको आधारमा वढी भए असुल गरेको �माण पेशह�नु पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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३८ पा�पु�तक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर पा�लकाले कोटशन माफ� त �.१७६३१६४।०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ ।
यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

३९ अनुगमन 

साव�जिनक िनकायले खच�को िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सका◌�इ सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म
अ�तग�त �सयूजी इ�टरनेट �वा��य सामा�ी र �सका◌�इ सामा�ी लगायतका लागी ◌�इएमआ◌�इएसमा �िव� त�या� को आधारमा � १४५९४२०।०० अनुदान िनकासा
गरेकोले लकडाउनका कारण िव�ालय व�द रहेकोले २०७८ आषाढ दे�ख मा� शैि�क स� संचालन भएकोले स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण ग�र उपयोग गरे वा नगरेको
स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन� �-

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४० छा�वृ�� अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका, बमो�जम ◌�इएमआ◌�इएस मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�कसँग स�यापन गराई
स�यापन िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोको आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृ�� रकम अन्ुदान िदने उ�ेख छ । यस नगरपा�लकाले साव�जिनक िव�ालयमा
अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�वृ�� तफ�  कुल �. ५१३२००।०० खच� गरेको छ ।�ित िव�ाथ� � ४००।०० का दरले िवतरण गनु�पन� छा�वृ�� िव�ालयह�ले
स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरे वा नगरेको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पद�छ । ◌�इएमआ◌�इएसमा �िव� त�या� भ�दा बढी २१ जना द�लत छा�ा ह�ला◌�इ
दोहोरो ह�नेगरी � ४०० दरले � ८४००।०० छा�वृ�� रकम बढी िनकासा भएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट असूल गरी संघीय स��तकोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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४१ �थानीय भाषा िश�कको तलव 

समािनकरण चालु िशष�कबाट �थानीय भाषा पठन पाठन गराउने िश�कको तलव वापत ७ िवधालयला◌�इ � २०८३०।०० दरले � १४५८१०।०० वडा नं ३ र ६ का ८
िवधालयला◌�इ � २२५०००।०० समेत ज�मा � ३७०८१०।०० िनकासा िदएकोमा �थानीय भाषा पठन पाठन गराउने पा��म तयार गरेको दे�खएन । �थानीय भाषाको
पा��म तयारी वेगर �थानीय भाषा पठन पाठन गराउने िश�कको नाममा तलव खच� लेखेको उपल�धीमुलक नदे�खएकोले पा��म तयार गरी तलब भु�ानी ह�नुपद�छ ।

४२ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िश�ा, सडक, �संचाइ र पय�टन गरी २०
वटा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 322 जनालाई 94 िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �.16524871.00 खच� गरेको छ । उ�
खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

४३ औषधी ख�रद

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

४३.२ आपूित� भएका औषधी एंव स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको �ािव�धकबाट जाँच नगरेको 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, पा�लका बाट िनशु�क
िवतरणको लोगो नभएको ।
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४३.४ पा�लकाबाट औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको छ । �वा��य चौक�मा औषधी पुगेपिछ केस र�ज�रको आधारमा औषधी
खच�गरी औष�धको मौ�दात यिकन गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ । पा�लकाबाट औषधी िवतरणको अनुगमन समेत गनु�पद�छ । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा
खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको
िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

130।2078.3.29 �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तको गाँउपा�लका अ�य�को अ�य�तामा िनद�शक सिमितको नेतृ�वमा बैठक ब�दा पदा�धकारी ४ सिहत ७ जनाको
बैठक भ�ा � १०००।०० दरले � ७०००।०० िवतरण गनु�पन�मा � १५००।०० का दरले � १०२५०।०० भु�ानी गरेकोले � ३२५०।०० बढी खच� लेखेको असुल गनु�पन�
�
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४५ ि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 । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �.

2905152.00 आ�दानी भई �. 2634687.00 खच� गरी बाँक� �. 270465.00 दे�ख�छ ।उ� खच� म�ये �. ९३५३४३.00 पा�र�िमक तथा अ�य काय�मा भु�ानी गरेको
दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकए बमो�जम खच� ले�नुपद�छ ।

४६ रकम िढला दा�खला गन� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�य ऐन, २०७६ को दफा २८बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने
भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । नगद �ा� गरेको १० िदन स�म १० �ितशत ज�रवाना सिहत दा�खला गन� र १०
िदन भ�दा बढी िढला भएका जरीवाना सिहत िवभागमा कारवाही गन� उ�ेख छ । गाउँपा�लका अ�तरगतका वडाह�ले यो वष� �. १२७७९३४.०० आ�दानी �ा� गरेकोमा
कितपयले मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गनु�पद�छ ।
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४७ 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 । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन ३/४ वटा बैठक ब�ने बाहेक
अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी सि�य बनाउनुपद�छ । 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� 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�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/
गराउनु पद�छ ।

४८ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

�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 ।पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

४९ पोषण काय��म 

१२६-२०७८।३।२९ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ (१) अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत बजेट काय��म र उपल�ध �ोत
समेतको आधारमा िमत�ययी त�रकाले खच� गनु�पन� उ�ेख छ । िवप� समुदायका सुनौला हजार िदनका मिहलाह�ला◌�इ पोषण काय��मको लािग � ३३००००।००
िविनयोजन भएकोमा १०० जनाको लािग पोषण झोला तयारीका लािग ५ के जी चामल, १ �लटर खानेतेल, २ थान लाइफ�वा◌�इ सावुन, १ के जी का दरले िहरयो मटर, िपठो
र नुन समेतको पोका � १८५८१२।०० को खा�ा� सामा�ी ख�रद गरेकोमा ती सामा�ीह� �यिक� गन� झोला ११० थानको � ११६० का दरले � १४४१८८।०० मा ख�रद
गरेको दे�खयो । खा�ा�को तुलनामा �यािकङ खच� अ�या�धक दे�खयो । बढीमा � ५०।– मा बोरा ख�रद गरी खा�� �यािक� गन� सिकने सामा�ीको �यािकङमा �.

144188।– खच� गरेकोले खा�ा�मा 56 र �यािकङमा ४६ �ितशत खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५० अनुदानको अनुगमन 
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साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार कृिष र पशु, तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउ पँूजी तथा अनुदानमा �. 7526000।- खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको
अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा गाउँपा�लकाले �थानीय अनुदान नीित तय
गरेको दे�खएन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार
आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।स�पािदत काय��मको उपल�धी तथा �यसवाट लि�त वग�मा परेको �माण स�व�धमा मू�या�न
गनु�पद�छ ।

खच� िशष�क काय��म खच� रकम

समानीकरण अनुदान पँु�जगत ७५% अनुदानमा अ�डामा आ�मािनभ�र काय��म ५५००००।

७५% अनुदानमा बा�ा िवतरण काय��म ४७७०००।

७५% अनुदानमा भेडापालन काय��म अ�तग� भेडा थुमा िवतरण २२००००।

७५% अनुदानमा वंगुर िवतरण काय��म ४७३०००।

१००% भेडाको थुमा िवतरण १२००००।

समािनकरण अनुदान पँु�जगत वडा नं.२ भकारो सुधारक काय��म २०००००।

समािनकरण अनुदान पँु�जगत वडा नं.२ बा�ा र सँुगुरको खोर सुधार काय��म ४९९०००।

समािनकरण अनुदान पँु�जगत वडा नं.४ कागित र िकिव िव�वा ख�रद िवतरण १०००००।

समािनकरण अनुदान पँु�जगत वडा नं.५ कपास खेित काय��म अनुदान १०००००।
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समािनकरण अनुदान पँु�जगत वडा नं.६ कृिष िवउ िवजन ख�रद र िवतरण १०००००।

समािनकरण कृिष पँु�जगत कृिष उपज �शोधन के�� �थापना सहयोग काय��म २०००००।

किफ खेती काय��म ३०००००।

िवउिवजन तथा कृिष सामा�ी सहयोग काय��म १९९०००।

कपास खेती काय��म १०००००।

फलफूल वगैचा सु�िढकरण १५००००।

संघीय सशत� चालु गाइको साना �यवसाियक कृिष पकेट िवकास काय��म अनुदान िवतरण २४९९०००

समािनकरण चालु कृिष �यवसाियक फलफुल वग�चा �थापना सहयोग अनुदान ६९५०००

मागमा आधा�रत यूवा लि�त काय��म अ�तग�
तरकारी‚ �याउ र मौरीपालनमा अनुदान
फलफूल बग�चा सु�िडकरण काय��म
वाली संर�ण काय��म मल िवतरण

२४९०००
१५००००
१४५०००

ज�मा ७५२६०००
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५१ पे�क� बाँक� 
सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क बष�मा गएको पे�क� रकम सोही आ�थ�क बष�मा फछय�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले �यसरी फछय�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क�
रकमको नाम नामेसी सहित के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई �ज�मेवारी अक� आ�थ�क बष�मा सारी पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ । सु�मा अिभलेख भएको
फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केबारी (म.ले.प.फा.नं.२११) तथा खच�को फाँटवारी (म.ले.प.फा.नं.२१०) अनुसार वषा��तमा फ�य�ट नभएकाले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन�
दे�ख�छ ।

�.स. पे�क� लानेको नाम पे�क� �योजन �याद ननाघेको

1. थेवे एस ए एस जे.भी. फावा खोला प�क� पुल िनमा�ण 4200000

2. अिभयान िनमा�ण सेवा गाँउपा�लकाको �शासिनक भवन िनमा�ण 6700000

3. पपैया क��ट��शन ित�र�े �वा��य चौक� भवन िनमा�ण 900000

4. अनुपमा �स.टी. क��ट��शन �ा.�ल. खहरे खानेपानी योजना 460000

5. आगेजु� क��ट��शन �ा.�ल. 5 नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण 1850000

5 ज�मा 14110000
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५२ मू�य अिभवृि� कर क�ी 
आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५० �ितशत
स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत रकम
�.174235.00 क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले मु�य समायोजन िववरण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.न. िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम म.अ.कर रकम पुण� रकम

139 2078/01/19 ते�बे िनमा�ण सेवा - 470622.40 54142.40 27071.02

136 2078/01/21 ए�लश इनफोटेक - 183070।- 21060।- 10530।-

82 2077/12/12 आरसन इ�टर�ाइजेज 605127209 448723।- 52623।- 26311.50

57 2077/12/17 एिशयन टे�नो ट� ेडस� �ा.�ल. - 403410।- 46410।- 23205।-

१७४,२३५

५३ सु�केरीसँग उपा�य� काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २४ (१) अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत बजेट काय��म र उपल�ध �ोत समेतको आधारमा
िमत�ययी त�रकाले खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।संघीय सरकारको �वा��य तफ� को सु�केरी आमा तथा ब�चा स�व�धी मातृ तथा नविशशु काय��म, पोषण लगायत िनयिमत
परी�ण र िनशु�क  औषधी िवतरण लगायतका काय��म संचालन गरी � ४५ लाख खच� गरेकोमा गांउपा�लका चालु काय��मबाट समेत �वा��य तफ� को सु�केरीसंग उपा�य�
काय��ममा � २६४०००।००, आयो �ोटीन काय��ममा � २३५०००।००, �वयसेिवकाह�ला◌�इ सं�थागत डे�लभरी, डे�लभरी �रफर, यातायात खच� तथा रा�ी खाजा खच�
समेतमा � २११०००।०० गरी ज�मा खच� � ७१००००।०० खच� गरेको छ । उ�तै काय��म गाँउपा�लका चालु र संघीय सरकारको सशत� काय��मबाट खच� गरेकोले दोहोरो
ह�नेगरी खच� गरेको दे�खयो । नेपाल सरकारले संचालन गरेकै काय��मसंग दोहोरो पन� गरी िवतरणमुखी काय��ममा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण ह�नुपन� �
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५४ आ�तरीक लेखापरी�ण ४८,०००
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पा�लकाको आ�तरीक लेखापरी�णबाट  औ�याईएका िन�न �यहोराह� लेखापरी�ण अव�धस�म असुल फछ् य�ट भई नआएकोले �ितवेदनमा समावेश गरीएको छ ।
िनयमानुसार असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �.

भौ.नं. िमित आ�त�रक लेखाप�र�ण गदा� दे�खएको मु�य �यहोरा बे�जु �.

राज�व बाँडफाड चालु

९७ २०७७।
१०।२१

इ�टरनेट जोडदा नव दगुा� ई�टरनेट सिभ�स �ा.�ल लाई स�झौता बमो�जम आधा रकम � २३०००० रकम भु�ानी िदएकोमा
िनयमानुसार �यनुतम ितन वटा दरभाउप� सेवा �दायक सिभ�सेस वाट माग गरी मु�य यिकन गरी ख�रद गनु� पन�मा सो नगरेकोले उ�
काया�लाई िनयिमत मा� सिकएन

२३००००

१६४ २०७८।
०१।२१

यस भैचरबाट काया�लयले सं�ार महसुल अ�तरगत इ�टरनेट जडानमा नवदगुा� इ�टरनेट सिभ�सेज �ा.�ल लाई अ��तम िक�ता रकम �
५४७५९६।-रकम भु�ानी गरेकोमा स�झैता प�मा �थम प� र दो�ो प� दबैुको द�तखत नभएको साथै सेवा ख�रद गदा� िनयामानुसार
�यनुतम ितन वटा दरभाउप� सेवा �दा�यकह� वाट माग गरी गाउँपा�लकाको ख�रद सिमितबाट मु�याङकन ग�र ख�रद गनु� पन�मा उ�
काय� नगरी ख�रद गरेकोले उ� काय� लाई िनयिमत मा� सिकएन ।

३६७५९६

िव�ीय समािनकरण पँुजीगत

५३ २०७७।११।
१२

यस भौचेवाट मैदाने आइतवारे मोटरबाटो िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई अ��तम िक�ता रकम भु�ानी भएकोमा सो योजनाको
�ािव�धक इ�मेट भ�दा काया�स�मप� �ितवेदमा � १३५५४ ।- बराबरको कम काम भएकोमा भु�ानी गदा� काया�स�मप�
मु�याङकन बमो�जम नभई रकम भु�ानी भएकोले उ� रकम सिमित बाट रकम असुल गनु� पन� दे�ख�छ ।

१३५५४

५४ २०७७।११।
१६

यस भौचरबाट काक�गाउँवाट खेलमैदानस�म सडक �तरो�ती उपभो�ा सिमित लाई अ��तम िक�ता � ३९२०००।- रकम खच�
जनाएकोमा सो योजनाको काया�स�मप� �ितवेदन अनुसार जनसहभागीता, मे��टनेस, क��टजे�सी बाहेक इ�मेट अनुसार
३८०००० को काम ह�नुपन�मा � ३३१९९९.९६।- वरावरको काम भएको दे�ख�छ कम भएको कामको रकम � ४८०००.०४
रकम क�ा नगरी भु�ानी भएकोले उ� रकम सिमितवाट असुल गनु� पन� दे�ख�छ

४८०००.
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६८ २०७७।१२।
०८

िपपले का��के ह� ँद ैजामुने डाँडास�म मोटरबाटो �तरो�ित पाथीभरा याङवरक गाँउपा�लका नाङखो�याङ १को अ��तम िक�ता
रकम भु�ानी गरेकोमा उ� योजनाको �ािब�धक इि�मेट वमो�जम जनसहभागीता सिहत � ६०२५९५- तयार भएकोमा
सिमितको काया�स�प� मु�याङकनमा गदा� � ५८९१५८।- को काय�स�प� मु�याङकन भएको पाईयो यसरी घिट मु�याङकन
भएर आएको रकम काया�लय बाट भु�ानी ह�नु पन�मा िबिनयो�जत रकमको सत�ितशत भ�ानी िदएको पाईएकोले उ� रकम उ�
सिमित बाट असुल ह�नु पन� दे�ख�छ ।

१३४३६.

७५ २०७७।१२।
११

यस भैचरबाट आ�वोटे र �स�सारे पैरो िनय��ण तटव�धन सािवक १।२ पाथीभरा याङवरक गा.पा वडा .न. ३ को अ��तम िक�ता
रकम भु�ानी गरेकोमा उ� योजनाको �ािब�धक इि�मेट वमो�जम जनसहभागीता सिहत � ३६१२०५।- तयार भएकोमा
सिमितको काया�स�प� मु�याङकनमा गदा� � ३५६२९७।-।- को काय�स�प� मु�याङकन भएको पाईयो यसरी घिट मु�याङकन
भएर आएको रकम काया�लय बाट भु�ानी ह�नु पन�मा िबिनयो�जत रकमको सत�ितशत भ�ानी िदएको पाईएकोले उ� रकम उ�
सिमित बाट असुल ह�नु पन� दे�ख�छ

४९०८.

१४४ २०७८।०२।
११

यस भैचरबाट ओिहले याङ�स�वे तालखक�  सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित ित�रङगेलाई अ��तम िक�ता रकम भु�ानी गरेकोमा
उ� योजनाको �ािब�धक इि�मेट वमो�जम जनसहभागीता सिहत � ११५८८७४।- तयार भएकोमा सिमितको काया�स�प�
मु�याङकनमा गदा� � ११५६६५७।- को काय�स�प� मु�याङकन भएको पाईयो यसरी घिट मु�याङकन भएर आएको रकम
काया�लय बाट भु�ानी ह�नु पन�मा िबिनयो�जत रकमको सत�ितशत भ�ानी िदएको पाईएकोले उ� रकम उ� सिमित बाट असुल
ह�नु पन� दे�ख�छ

२२०७.

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

इ�टरनेट जोडदा नव दगुा� ई�टरनेट सिभ�स �ा.�ल 230000

इ�टरनेट जोडदा नव दगुा� ई�टरनेट सिभ�स �ा.�ल 367596

असुल �माण पेश भएको 13554

असुल �माण पेश भएको 13436
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असुल �माण पेश भएको 4908

असुल �माण पेश भएको 2207

५५ ई�धन खच�ः 
गाउँपा�लका काया�लयमा 1 िपकअप �जप र 13 वटा मोटरसाइकल रहेको छ । ित सवारीसाधनमा इ�धन राखेको भनी �जपको लागी �.489200।- को िडजेल र
मोटरसाइलह�को लागी �.556900।- को पेट� ोल खच� भएको दे�ख�छ । सो अनुसार औसतमा िडजेल मा�सक 400 �लटर र पेट� ोल मा�सक 360 �लटर खपत भएको दे�ख�छ ।
एउटा �जपले मा�सक 400 �लटर िडजेल खपत गरेको र एउटा मोटरसाइकलले मा�सक 28 �लटर पेट� ोल खपत गरेकोमा सवारीसाधन स�ालनको लगबुक राखी िनय��ण
गरेको दे�खएन । गाउपा�लकाको काय��े�मा मा� उ� इ�धन खपत ह�ने ��थित नदे�खएकोले इ�धन सुिवधा स�ब�धमा मापद�ड बनाइ खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।

५६ लघु उ�म ता�लम काय��म 

४५।७८।३।२१ लघु उ�म ता�लम काय��म अ�तग�त साबुन बनाउने र तरकारी खेती स�ब�धी छोटो अव�धको ता�लम तथा लामो अवधी (३ मिहना) को ढाका बुनाई र
�सलाई कटाइ ता�लम संचालन गन� िहमालय सामा�जक परामश� के�� फुङ�लङ ता�लेजुङ िबच २०७७।१२।११ मा �.१२३३४०२। को स�झौता भएको दे�खयो । उ�
सं�थाले काय� िववरणमा समावेश म�ये पुनता�जगी ता�लम निदएको भनी �. ८४१६०२। मा� भू�ानी िदई काय�स�प� गरेको उ�ेख छ । उ� स�झौतामा ता�लम अवधी
नखुलाई छोटो र लामो अवधी उ�ेख भएकोमा छोटो अवधीका लािग ७ िदनको ता�लम िदएको र लामो अव�धको लािग ३ मिहनाको ता�लम (ता�लम कोष� अनुसार) िदनुपन�मा
ढाका बुनाई स�ब��ध ता�लम १५ िदनकोमा� िदएको दे�खएको छ । यसरी ढाका बुनाई ता�लम न�स� बमो�जम ३ मिहनाको स�ा १५ िदनको मा� िदइ उ� ता�लमको लािग पुरै
भु�ानी भएकोले सीप िवकास ता�लम खच� �.६३२७३०। (ढाका �सलाई बुनाई र छोटो ता�लम गरी ३ ता�लमको लागी) एकितहाइले ह�ने �.२१०९१०। र मु.अ.कर
२७४१८।

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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५७ सशत� अनुदान 

४३।७८।३।२० वडा नं. १ र ३ मा �यवसायीक गाईको पकेट �े� िवकास गन� गरी गाइको मू�यमा ५० �ितशत अनुदान िदने गरी �.२५०००००। बजेट �यव�था गरेकोमा
उ� काय� स�प� गरेको भनी ल�मीटार द�ुधले गाइपालन काय��म संचालक सिमितलाई �.२४९९७७०। भु�ानी िदएको दे�खयो । �यवसायीक �पमा पालन ग�रएका
फाम�ह�बाट उ�त जातको गाईह� ख�रद गनु�पन�मा �थानीय समुदायबाटै �थानीय जातका गाईह� ख�रद गरेकोले �यवसायीक र पकेट �े�को उ�ेय�य अनु�प ख�रद भएको
दे�खएन । �थानीय कृषकले पा�द ैआएको गाइह� व�ो प�ो समुदाय र घरबाट ख�रद िवि� भएको अव�थालाई काय��म �भावकारी �पमा संचालन भएको मा� सिकएन ।
जसबाट �यवसाियक पशुपालनको अवधारणा अनुशार काम भएको दे�खएन । सम�मा उ� काय��म उ�े�य अनु�प संचालन गरेको नदे�खएको �.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५८ पूव� िनधा��रत �ितपूत� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा पूव� िनधा��रत �ितपूत� �लने स�ब�धी �यव�था उ�ेख छ । फावाखोला मोटरेवल पूलका िनमा�ण �यवसायी थेवे/

एस.ए.एस. जे.िभ संग २०७६।३।१५ मा �.४७४६५७७६। को पूल २०७७।९।१५ स�म स�प� गन� गरी गरेको ख�रद स�झौतामा ८ मिहना (२०७६।११।१५) स�म जग र
एवुटमे�टको काम स�प� गनु�पन� र नगरेमा �ितिदन स�झौता रकमको ०.००७५ �ितशतका दरले पूव� िनधा��रत �ितपूत� �लने उ�ेख छ। िनजले २०७७।३।२४ मा च�थो िवल
पेश गदा� मा� जग र एवुट�मे�टको काम पूरा गरेको दे�खएकोले २०७६।११।१६ दे�ख २०७७।०३।२३ स�म १३० िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूत� �.४०९५५०। असुल ह�नुपन�
�.

उ� बे�जु काया�लयको च न. ३१९ िमित २०७८-०९-०२ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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५९ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको ब�ेजू(B) गत बष�स�मको बाँक� ब�ेजू

(C=A-B)

7219983.20 0.0 7219983.20

६० अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ
गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू

(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
ब�ेजू (B)

यो वष� कायम ब�ेजू
(C)

संपर��णबाट कायम
ब�ेजू (D)

अ�या�वधक बाँक� ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

7219983.20 ० 20895869 ० 28115852.2

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


