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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदक्तशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोक्तजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औक्तित्र् 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 । उक्तल्लक्तखि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेक्तशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बक्तन्धि 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 सम्पक्तत्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदक्तशािा, 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, उपभोिा सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्तक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पक्तत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्त्रण 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 देक्तखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशक्तिको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपक्तस्थि 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 ।  
 (टंकमक्तण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

   प्रादेक्तशक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
पत्र संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 101 तमतिाः २०७९।३।25 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मसु्िाङ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्ि 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 सम्बक्तन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बक्तन्धि प्रितलि 
काननुबमोक्तजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था क्तित्रण गदाछ।  

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १ करोड 54 लाख 58 हजार बेरुजू देक्तखएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रू. 14 लाख 2 हजार, प्रमाण कागजाि पेस 
गनुापने रू. ६४ लाख ७9 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ७५ लाख ७७ हजार हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु. २ करोड ७७ लाख २९ 
हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू ३ 
करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू क्तस्थति 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 तनर्न्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारक्तम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पक्तत्त ि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 सम्बक्तन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोक्तजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्त्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्ि 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्िु छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको क्तजम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोक्तजम 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 तनर्न्त्रण प्रणाली लागू गने क्तजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग क्तजम्मेवार रहेका छन।्   

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

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

 
 
  

          (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

वारागङु मकु्तिक्षते्र गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारक्तम्भक 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 
क्तजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ाक्तन्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ाक्तन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाक्तन्िक
 

लगिी
 

51 49 15458 0 0 0 51 49 15458 1402 7577 6479 0 0 14056 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू क्तस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
क्तजल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मसु्िाङ 27729 0 3941 23788 0 15458 39246 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : वारागुङ मुि��े� गाउँपा�लका, मु�ताङ , बाह� गाउँ मुि�शे� गाउँपा�लका , मु�ताङ

काया�लय �मुख JIT BAHADUR RANA २०७८-१२-११ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख AMRIT PRASAD REGMI २०७६-८-१९

बे�जु रकम १५,४५७,६८३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,६९,१५,४६२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १९,९८,७७,९२७ चालु खच� १२,२४,४६,६५५

�देश सरकारबाट अनुदान ४,२३,६९,५९३ पँूजीगत खच� ८,०७,०७,६८२

राज�व बाँडफाँट ३,२२,०२,०१३ िव�ीय/अ�य �यव�था ५१,३३,७६४

आ�त�रक आय २३,६६,७९९

अ�य आय ५५,२७,६५१

कुल आय २८,२३,४३,९८३ कुल खच� २०,८२,८८,१०१

बाँक� मौ�दात १३,८३,६३,५५६
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१
�थानीय संिचतकोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम वारागुङ मुि��े� गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा
सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको
छः-
एक�कृत आय-�याय िववरण
आ�थ�क वष� 207७/7८

�.

सं.

आय �.

सं.

�यय

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को
�ज�मेवारीः-

९६९१५४६२ १ चालु खच�ः- १२२४४६६५५

क नगद ० क. गाउँकाय�पा�लका( गा पा,
आयबु�द र पशु शाखा)

६४६१०५१९

ख पे�क� ( गा पा
भवन र झोलुङगे पुल)

० ख. कृिष शाखा ९७१२१

ग मुल कोष बैक
मौ�दात

९४३९११०३ ग. िश�ा शाखा २६७७१५५

घ धरौटी खाता १८६२१६ घ �वा��य शाखा १४९२८०७

ङ. �कोप
�यब�थापन कोष

२३३८१४३ ङ.संघीय ससत� ४९६९६८१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खाता

२ यस वष�को राज�व
आ�त�रक आयः-

३४५६८८१२ च. �देश ससत� ( ित�र संर�ण) ३८७२२३८

क आ�त�रक राज�व
आ�दानी

२३६६७९९ २ पँु�जगत खच�ः- ८०७०७६८२

ख संघीय राज�व
वांडफाड

२९७०२००१ क. गाउँकाय�पा�लका( गा पा,
आयबु�द र पशु शाखा)

४९४४६४११

ग �देश राज�व
वांडफाड

२५०००१२ ख. कृिष शाखा ११४५४७५

३ िव�ीय ह�ता�तरणः- २०९६३९७३२ ग. िश�ा शाखा २६९७००५

क. संघीय िव�ीय
समनीकरण

६७१००००० घ �वा��य शाखा ७९९६४१

ख. ग�डिक �देश
िव�ीय समानीकरण

१२१४६००० ङ.संघीय ससत� र िबसेष अनुदान १६०४०२२८

ग. संघीय ससत�
अनुदान

१००७४२८१० च. �देश िबसेष अनुदान १०५७८९२२

घ. ग�डिक �देश
समपुरक अनुदान

५०००००० ३ ह�ता�त�रत काय��म ३२६०७७८८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ङ. संघीय सरकार
िबसेष अनुदान

१००००००० क.सामा�जक सुर�ा १३७८७१५८

च. ग�डिक �देश
िवसेष अनुदान

१०५७८९२२ ख पुवा�धार िबकास साझेदारी
काय��म

८२४७९५९

छ. ग�डिक �देश
ससत� अनुदान

४०७२००० ग सामा�जक िबकास म��ालय चालु १३८४०००

४ ह�ता�त�रत काय��म ३२६०७७८८ घ. सामा�जक िबकास म��ालय
पु�जगत

८६९०३३१

क.सामा�जक सुर�ा १३७८७१५८ ङ. �देश सामा�जक िबकास
म��ालय कोरोना

४९८३४०

ख पुवा�धार िबकास
साझेदारी काय��म

८२४७९५९ ४ �कोप �यब�थापन खच� ४९३२४६४ ४९३२४६४

ग �देश सामा�जक
िबकास म��ालय
चालु

१३८४००० ५ धरौिट िफता� २०१३०० २०१३००

घ. �देश सामा�जक
िबकास म��ालय
पु�जगत

८६९०३३१ बैङक मौ�दात (�े�ता अनुसार)

�भु बैङक
१३८३६३५५६

ङ. �देश सामा�जक ४९८३४० मुलकोष खाता ११०६३२८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िबकास म��ालय
कोरोना

५ �कोप �यबा�थापन
कोष आ�दानीः-

३५००००० चालु खच� खाता (
१३६४६३२९७-१२२४४६६५५)

१४०१६६४२

क. कोरोना अ�पताल
िनमा�ण आ�दाननी

१०००००० पु�जगत खच� खाता
(९१५०३५००-८0७०७६८२)

१०७९५८१८

ख िव�ीय
समानीकरण
ट� ा�सफर

२५००००० �कोप �यब�थापन कोष खाता ९०५६७९

६ धरौिट �ा� २०२७६५१ २०२७६५१ धरौिट खाता २०१२५६७

कुल 379259445 ३७९२५९४४५ ३७९२५९४४५ ३७९२५९४४५

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 वारागुङ मुि��े� 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 नाग�रकलाई गुण�तरीय
सेवा �दान गनु� वारागुङ मुि��े� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त 5 वडा, 28 सभा सद�य, 885.79वग� िकलोिमटर �े�फल तथा
2330 जनसं�या रहेको छ ।

लेखापरी�णको �ममा असुली: लेखापरी�णको �ममा देहाय बमो�जम �. 42400.00 असुल भई �थानीय स��त कोषमा दा�खला भएको छ ।

दा�खला िमित िववरण रकम

2078/6/14 7400.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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राज�व दा�खला छुट भएको रकम असुल भई दा�खला

2078/6/14 आय ठे�काको उ�न बाँक� रकम असुल भई दा�खला 35000.00

ज�मा 42400.00

ि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 महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा 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 । 

२ �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 �. 96360683.00 मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.

96915462.00 �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. 574779.00 बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा
िव�ीय िववरणमा कुनै खुलासा गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ 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. ग १.१ - आ�त�रक राज�व खाता ० ० ०

2. ग१.२ - बाँडफाँटबाट �ा� राज�व खाता ० ० ०

3. ग२.२ - चालू खच� खाता- जोर वष� १,४०,१६,६४२ २२४२५९८२ ८४,०९,३४०

4. ग२.४ - पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� १,०७,९५,८१८ १३९२७४२८ ३१,३१,६१०

5. ग३.१ - �धानीय तह धरौटी खाता २०,१२,५६७ २०१२५६७ ०

6. ग४.१ - �थानीय तह स��त कोष खाता ११,०६,३२,८50 ११०६३२८५० 0

7. ग७.२ - �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोषखाता ९,०५,६७९ २३२६४६५ १४,२०,७८६

ज�मा १३,८३,६३,५५५ 151325292 12961736

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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· �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 3 ऐन, 4 िनयमावली, 10 काय�िव�ध र 1 िनद�िशका समेत 18 कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काय��वयनमा �याएको छ ।

· 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 गरेको पाइएन ।

· 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।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· ि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 मम�त आदेश �याउने गरेको पाइएन । साथै कितपय
मालसामानको मू�य खुलाएको पाइएन ।

· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�बर 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· 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�जूको 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
।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 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 �. 26 करोड 23 लाख 47 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।10 मा
पा�रत भएको छ । �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।04।01 मा� 32 करोड 96 लाख 73 हजार बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गरेको पाइयो। सभाबाट �वीकृत बजेट र खच� गन� िदएको अ��तयारी बीच फरक परेको छ । यस स�ब�धमा पदा�धकारीसँग छलफल गदा� �थानीय
संिचतकोष �यव�थापन �णाली (सु�) मा िहसाब निमलेको कारण फरक परेको काया�लयको भनाई रहेको छ । संिचतकोष �यव�थापन �णालीमा वा�तिवक
��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ 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 ते�ो चौमा�सक

कूल खच�: 80708 10407 25125 45176 44662

खच� �ितशत 100 12.89 31.13 55.98 55.34

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ �े�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 वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ४०२००००० १९७७४८७४ 49.19

सामा�जक �े� १०८४२४००० ७२७५०२८० 67.09

पूवा�धार िवकास �े� ८६२०९४८९ ५४९९७६९५ 63.8

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २६५२८४०३ २२९६१७३१ 86.56

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ५९२७५८१० ३५६६९७५७ 60.18

ज�मा ३२०६३७७०२ २०६१५४३३७ 64.29

उपयु�� ता�लका बमो�जम बजेटको तुलनामा सबै भ�दा कम आ�थ�क िवकास �े�मा 49.19 �ितशत र सबै भ�दा बढी सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े�मा
86.56 �ितशत खच� भएको छ ।

�म भौचर
न�बर
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९ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. २३६६७९९.00 राज�व बाँडफाँट र अनुदानबाट �. 241841745.74 समेत �.

२४४२०८५४४.७४आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. १२२४४६६५५.00 र पँू�जगत तफ�  �. 80707682.00 �.२०3१५४३३७.00 खच� भएको छ। खच�
म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 1.16�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. 10711500.00 खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 452.57

�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँटको रकमबाट  51 �ितशत चालु र 33 �ि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 बाँडफाँटको रकम अ�धकतम �पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० योजना र काया��वयन 

न–�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

1. � एक लाख भ�दा कमको योजना 1 78467

2. � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 52 17341184

3. � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 28 22242706

4. दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना 12 22542499

5. ५० लाख भ�दा माथीका - 0

ज�मा 93 62204856

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ �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 । यस वष� लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
यस वष� १ उजुरी परेकोमा मेलिमलाप भई कुनै उजुरी फ�य�ट गन� बाँक� रहेको पाइएन। 

१२ 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 । 

१३ 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� पदमा 26 जना कम�चारीह� करारमा राखी �. 5745085.00 खच� लेखेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार िन�नानुसार
�ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण थप �ययभार परेको �.

भ�ािववरण मा�सक दर भ�ा �लने कम�चारी सं�या ज�मा रकम

िफ�ड भ�ा १०००० १ ११००००

आवास भ�ा २००० १७ जना ३४५७१७

अ�य भ�ा (लेखा �मुख) १५००० १ जना १8००००

अ�य भ�ा (सहयोगी) ३००० १ जना 3६०००

ज�मा ६७१७१७

६७१,७१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ पदा�धकारी सुिवधा

गाउँसभा, नगरसभा, र िज�ला सम�वय स�म�तका सद�यले पाउने स�ुवधा स�ब�धी  ऐन, २०७६ को दफा ३
अनसुार गाउँपा�लकाले पदा�धकार� र सद�यले आफू �नवा�िचत भ◌�इ पदभार �हण गरेको �म�तदेिख �थानीय
तहको आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा अनसूुची बमोिजमको रकममा नब�ने गर� यस ऐनमा उ�लेख
भएको स�ुवधा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले �य�तो स�ुवधा वापत २०७६ का�त�क देिख २०७८ असार
स�म २१ म�हनाको �. १२१२९०००.०० खच� लेखेको देिख�छ । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा देहाय
बमोिजम रहेका छन:

१५.१ पदा�धकारी सुिवधा र आ�तरीक �ोतको तुलना : उ�े�खत रकम पा�लकाले पदा�धकारीला◌�इ सुिवधा भु�ानी गदा� �थािनय तहको आ�तरीक �ोत �.

2366799.०० 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 । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.२ 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 अ�धनमा 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 ग�रने 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� भु�ानीमा �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 घ�ी भएको कर रकम

अ�य� �ी फे�चोक छे�ेन गु�ङ १०१९५०० १३५३५० ४३२१८ ९२१३२

उपा�य� �ी िदक� गु�ङ ९१९००० ९४६८० ३८८५० ५५८३०

वडा अ�य� �ी िवर बहादरु गु�ङ ४९०८०० ८५८० ५१८७ ३३९३

वडा अ�य� �ी िछन ना��या गु�ङ ४९०८०० ८५८० ५१८७ ३३९३

वडा अ�य� �ी ते��जन ना�गले गु�ङ ४९०८०० ८५८० ५१८७ ३३९३

वडा अ�य� �ी निवन कुमार गु�ङ ४९०८०० ८५८० ५१८७ ३३९३

वडा अ�य� �ी रा�के गु�ङ ४९०८०० ८५८० ५१८७ ३३९३

ज�मा १६४९२७

१६४,९२७

१६ सेवा करार कम�चारीको �थानीय भ�ा: ९२३,३७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सामा�य �शासन म��ालयको प� सं�या कानुन ÷१८÷०७३।७४, चलानी नं. २१७ िमित २०७४।०१।२५ को प�रप�ले करार सेवाका कमा�चारीको
सुिवधाबारे �प� पारेको छ । जसअनुसार करारका कम�चारीला◌�इ �थानीय भ�ा वापतको भु�ानी िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यस वष� सेवा
करारतफ� का २६ कम�चारीला◌�इ �थानीय भ�ा भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

�. सं. पद नाम �थानीय भ�ा वापतको रकम

1. ना.�ा.स. �ी पेमा लमु य�गु ४४२८०

2. ना.प.से.�ा. �ी मिनषा �ज.सी. ४४२८०

3. ना.प.से.�ा. �ी वासु थकाली ४४२८०

4. एम आइ एस अपरेटर �ी सोनोपल थकाली ३५२८०

5. िफ�ड सहायक �ी स�या सुवेदी ३३२१०

6. िफ�ड सहायक �ी उमेश दाहाल ४४२८०

7. अ.हे.व �ी सु�मा शाही ४४२८०

8. अ.हे.व �ी िगता शाही ४४२८०

9. अ.न.मी �ी क�पना कुमारी चौधरी ३६९००

10. अ.न.मी �ी स�रता िव.क. ४४२८०

11. अ.न.मी �ी अिनता कुमारी शाही ४४२८०

12. अ.सब.इ��जिनयर �ी मन बहादरु साक� ४४२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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13. ह.स.चा. �ी �रक बहादरु साक� २४३००

14. ह.स.चा. �ी िहतमान गु�ङ ६३६०

15. काया�लय सहयोगी �ी रो
नी नेपाली

३२४००

16. काया�लय सहयोगी �ी िछ�रङ �ला�वो गु�ङ ३२४००

17. काया�लय सहयोगी �ी शा�ती मे�दोक गु�ङ ३२४००

18. काया�लय सहयोगी �ी नारायण योगी ३२४००

19. काया�लय सहयोगी �ी स�रला प�रयार ३२४००

20. काया�लय सहयोगी �ी कमल बहादरु गु�ङ ३२४००

21. काया�लय सहयोगी �ी कम�झ�मे गु�ङ ३२४००

22. काया�लय सहयोगरी �ी िछ�रङ डोमा गु�ङ ३२४००

23. काया�लय सहयोगी �ी शा��त िव.क. ३२४००

24. काया�लय सहयोगी �ी दावा गु�ङ ३२४००

25. काया�लय सहयोगी �ी सोनु गू�ङ ३२४००

26. काया�लय सहयोगी �ी पुिनसरा पुजा� ३२४००

923370

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा

काया�लयको भनाई – �थाई पदले पाउने भ�ाको 60 �ितशत मा� िदएको, गाउँसभाबाट समेत िनण�य भएको ।

१७ स�कल िबजक पेश नभएको - 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को 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 । पा�लकाले गाँउपा�लका चालु, गो.भौ.नं.३७।२०७७।८।२८ बाट �काभेटर �योग गरी लु�ा र कागबेनी गाँउमा बाढी तथा पिहरो प�छाएको
काय�बापत अिमत िब�डस�/अिमत खा� �टोस� ए�ड स�लायस�ला◌�इ भु�ानी िदएकोमा सो को स�कल बीजक दे�खएन । अत: सोको स�कल बीजक पेश
ह�नुपन� �.

४९६,०८८.०२

१८ खच� शीष�क फरक पारी खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३८ मा खच� गन� अ�धकार �ा� अ�धकारीले �वीकृत वािष�क बजेट तथा काय��म
र स�ब��धत खच� शीष�कमा परेको एवं खच� गन� बाँक� रहेको यिकन गरी खच� गन� वा खच� गन� िनकासा िदनुपन� उ�ेख छ। गाँउपा�लकाले िन�नानुसारका खच�
ले�दा खच� शीष�क फरक पारी खच� लेखेको दे�खयो ।खच� शीष�क फरक पारी खच� लेखेको िनयिमत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं. िमित िववरण खच� ले�नुपन� शीष�क खच� लेखेको शीष�क रकम

गा.पा.चालु 65-2077/9/28 करार कम�चारीको तलब भ�ा करार सेवा शु�क कम�चारी पा�र�िमक 437025

94-2077/12/4 करार कम�चारीको तलब भ�ा करार सेवा शु�क कम�चारी पा�र�िमक 847440

ज�मा 1284465

१,२८४,४६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ अनुदान िफता�
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय��व�ध बमोिजम ती �नकायबाट �थानीय तहमा �ा� हुने समपरुक वाहेकका अनदुान वष�भर� खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�बि�धत �नकायमा �फता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� �ववरण (स�ुको अनसुूची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसा�तमा देहायबमोिजमको
अनदुान खच� नभई बाँक� रहेकोमा �म�त २०७८/०६/१७ मा ब�क दािखला भौ.नं. 5306303 बाट �. 45359767.00 राज�व शीष�क 15113 मा संघीय सि�त
कोष दािखला भएको छ । साथै �देश सरकारको शसत� अनदुान �. १९९६७२.00 �म�त २०७८/०६/१७ मा ब�क दािखला भौ.नं. ५४७९२५४ बाट राज�व
शीष�क 15113 मा �देश संिचत कोषमा दािखला भएको छ । खच� नभई बाँक� रहेको रकम समयमै स�बि�धत �नकायमा �फता� गनु�पन� तफ�  काया�लयको �यान

जान ुपद�छ ।�देश समपरुक अनदुान तफ�  �. 5000000.00 �नकासा �ा� भएकोमा �. 2383192.00 खच� भई
�. 2616808.00 बाँक� रहेको छ । उ� बजेट 2077 फा�गनुमा मा� फुकुवा भएको र सो अव�ध भ�दा
अगावै समपरुक अनदुानबाट �यहो�रने रकम समेत �व�ीय समानीकरण अनदुानबाट खच� ग�रस�कएकोले
�फता� गनु� नपन� काय�लयको भनाई रहेको छ ।

अनदुान �दान गन�
�नकाय

अनदुानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� १००७४२८१० ६२१०८१९५ ३८६३४६१५
�वषेश १००००००० ३६२८८४८ ६३७११५२

�देश सरकार शसत� 4072000 ३८७२२३८ १९९७६२
�वषेश १०५७८९२२ १०५७८९२२ 00

ज�मा 125393732 80188203 45205529
: 
�य�तै �थानीय पूवा�धार साझेदारी काय��म अ�तग�त िनमा�ण काय�को क��ट�जे�सी रकम पा�लकाले खच� नग�र �. 354000.00 �थानीय स��त कोष
खातामा राखेकोले सो रकम िमित २०७८/०६/१७ मा ब�क दा�खला भौ.नं. 5306303 बाट राज�व शीष�क 15113 मा संघीय संिचत कोष दा�खला भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० अनु�पादक खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा
�.3555398.00 खच� गरेको दे�ख�छ ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

1. छेगुर समाजघर संर�ण उ.स.,वडा नं. 1 समाजघर िनमा�ण 855000

2. आमा समुह भवन सुधार िनमा�ण उ.स.,वडा नं. २ भवन मम�त 427500

3. तेताङ समाज घर िन.उ.स. भवन िनमा�ण 1152000

4. छुसाङ समाज घर िन.उ.स. भवन िनमा�ण 1120898

ज�मा 3555398

२१ 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�पती कर २,००,००० २,६१,५९० 130.80

भुिमकर/मालपोत १,००,००० ४,१०,७३० 410.73

घरवहाल कर १,००,००० २,५०,९४४ 250.94

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सवारी साधन कर (साना सवारी) ५०,००० ० 0.00

अ�य मनोर�न कर ५०,००० ० 0.00

�यवसायले भु�ानी गन� ३,००,००० ० 0.00

कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर ८०,००० १,१५,००० 143.75

अ�य कर १,५०,००० २,६०० 1.73

कृिष उ�पादनको िब��बाट �ा� रकम २,००,००० ० 0.00

अ�य �शासिनक सेवा शु�क १,५०,००० ३,३५,१२२ 223.41

पािक� � शु�क ७,००,००० ० 0.00

अ�य द�तुर ५,००,००० ४३,९०० 8.78

अ�य �े�को आय २,००,००० ४,६१,९७० 230.99

�याियक द�ड, ज�रवाना र जफत ५,००० ० 0.00

�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ० 0.00

चालु ह�ता�तरण ३,५०,००० १,८८,९४३ 53.98

बे�जू ३,००,००० २,९६,००० 98.67

ज�मा 3485000 2366799 67.91

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी दा�खला गन� 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 ।

२२ 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�सद को 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 र�सद ि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 ।

२३ 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 अ�तरगतका वडाह�ले वष�मा 1/2 प�ट मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

२४ �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 �यवसायह�को लगत राखी राज�व असुल गनू�पन�मा लगत राखेको पाइएन । गाँउपा�लका �े� िभ�का
�यवसाय एवं �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

२५ 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।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ भौ.नं. 23-078/3/23

ल�ुा �कूल भवन �नमा�ण काय� गन� आ�थ�क वष� २०७7/78 मा �. ९६,९६,६७९/-(मू.अ.कर स�हत) को लागत अनमुान तयार गर� उ� काय� बोलप� माफ� त्
गराउन �कािशत सूचना अनसुार दािखला हुन आएका बोलप�म�ये घट� अंक �. 6०,८७,२९८/- (3६.९९ ��तशत �यून) कबोल गन� �नमा�ण �यवसायी �ी
डो�पो क����शन �ा.�ल. सँग उ� काय� २०७८/३/१५ स�म स�प� गन� गर� �म�त 2077/9/१० मा स�झौता भएको देिख�छ । उ� ठे�ा काय�का �नमा�ण
�यवसायीलाई यस वष� �थम र�न� �बल वापत �. 36,28,848/- भ�ुानी भएकोमा �न�न �यहोरा देिखयोः-

२६.१ घटी काय�स�पादन जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(४) मा बोलप�दाताले
ख�रद स�झौताको लािग काय� स�पादन जमानत पेश गदा� लागत अनुमान रकमको १५ �ितशतस�म कबोल गरेमा कबोल अंकको ५ �ितशत र अनुमान
रकमको १५ �ितशतभ�दा बढी घटेर कबोल गरेको अव�थामा १५ �ितशतभ�दा जित रकमले घटी कबोल गरेको छ सोको ५० �ितशतले ह�न आउने रकम
कबोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी काय� स�पादन जमानत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
यस भवन िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �. ९६,९६,६७९/- रहेकोमा िनमा�ण �यवसायीले �. 6०,८७,२९८/- अथा�त् 3६.९९ �ितशत �यूनमा उ� ठे�का
काय� सकार गरेको आधारमा �. १३८१८०५/- को काय� स�पादन जमानत आव�यक पन�मा एक वािण�य बँैकबाट जारी भएको �. ११,९९,४१७/- मा�को
काय� स�पादन जमानत पेश गरेको पाइयो । उ� िनमा�ण काय� हालस�म स�प� भएको नदे�खएको शु� स�झौता अनुसारको �ुिट स�याउने अव�ध (DLP)

समेत 2079/4/24 रहेकोले नपुग काय�स�पादन जमानत थप गराई �लनुपन� दे�खएको �.

१८२,३८८

२६.२ िनमा�ण काय� अधुरो - िनमा�ण �यवसायी �ी डो�पो क��ट��शन �ा.�ल. सँग िमित 2077/९/१० मा भएको स�झौता अनुसार उ� काय� २०७८/३/१५ स�म
स�प� गनु�पन�मा २०७८/३/23 �. ३६,२८,८४८/- को �थम रिन� िबल पेश भई शत �ितशत समय �यितत भइस�दा 59.61 �ितशत मा� काय� भएको
पाइयो । उ� ख�रद स�झौताको �याद थप समेत भएको नदे�खएकोले साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली अनुसार आव�यक कारबाही गरी िनमा�ण काय�
स�प� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२७ झोलु�े पुल िनमा�ण काय��म तफ�
नपेाल सरकारबाट घोिषत तुइन िव�थापन काय��म अ�तग�त यस गाउँपा�लकाको काय��े�मा िन�नानुसारका ४ वटा झोलु�े पुल िनमा�णाधीन रहेको पाइयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा
देहायअनुसार छन्-

योजनाको नाम स�झौता �म�त काय� स�प�
हुने �म�त

लागत अनुमान
�.

(फे��केशन
स�हत)

लागत �यहोन� �नकायह� यस वष� गा.पा.
बाट उ. स. लाई

भ�ुानी �.संघीय झो.प.ु
�े�गत

काय��मबाट

�थानीय
तहबाट

समदुाय तथा
अ�यबाट

१. ता�ब ेखोला
झो.प.ु (लंबाइ-८४
मी.)

076/12/9 नखुलाएको 4367223/- 3524931/- 262033/- 580259/- 1978776/-

२. न�स�� खोला
झो.प.ु (लंबाइ-107
मी.)

076/12/9 नखुलाएको 5801800/- 4678059/- 348108/- 775633/- 2336117/-

१. फुिज�ल� झो.प.ु
(लंबाइ-106 मी.)

076/12/9 नखुलाएको 5007849/- 4038191/- 300471/- 669187/- 2175364/-

१. ता�बखेोला
झो.प.ु (लंबाइ-7४
मी.)

076/12/9 नखुलाएको 4951728 4207718/- 297104/- 446906/- 2157812/-

ज�मा भ�ुानी 8648069/-

२७.१ िनमा�ण काय� अव�ध स�ब�धमा - साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली अनुसार ख�रद स�झौता गदा� काय� स�प� गन� िमित समेत खुलाउनुपन�मा काया�लयले
उपभो�ा सिमितह�सँग गरेको स�झौतामा काय� स�प� गनु�पन� िमित खुलाएको पाइएन । उि��खत ४ वटै झोलु�े पुल िनमा�णको लािग स�ब��धत उपभो�ा
सिमितह�सँग 2076/12/09 मा स�झौता भएको दे�ख�छ । 2078 आषाढ मसा�तस�म १५ मिहना �यितत भएकोमा पुलह�को काय� �गित 40 दे�ख ४५
�ितशत पाइयो ।

�म भौचर
न�बर
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२७.२ िनमा�ण काय�को गुण�तर - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितह�बाट ह�ने िनमा�ण काय�को अनुगमन, सुप�रवे�ण तथा
गुण�तर िनय��ण स�ब�धी �यव�था छ । काया�लयले ४ वटा झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितह�लाई यस वष� पिहलो रिन� िबल वापत �. 86,48,069/-

भु�ानी गरेकोमा �वीकृत मापद�ड तथा �पे�सिफकेशन बमो�जम िनमा�ण काय� भएको पुि� गन� िनमा�ण साम�ीको �याब टे� �रपोट� लगायतका �माण कागजात
संल� गरेको पाइएन । साथै पुल िनमा�ण काय�को अनुगमन, सुप�रवे�ण तथा गुण�तर िनय��णको लािग एक गैर सरकारी सं�था (मु�ताङ क�याणकारी संघ)

िनय�ु भएकोमा उ� सं�थाले समेत आ�नो �ितवेदनमा िनमा�ण काय�को गुण�तर स�ब�धमा केही उ�ेख गरेको पाइएन । अतः �वीकृत मापद�ड तथा
�पे�सिफकेशन बमो�जम िनमा�ण काय� भएको सुिन��चत गन� आधार पेश ह�नुपद�छ ।

२८ भौ.नं. 38-078/3/27

गाउँपा�लका अ�तग�तका ४ वटा झोल�ुे पलु �नमा�णको �डजाइत तथा सपु�रवे�ण बापत म�ुताङ क�याणकार� संघलाई �. 892374/- भ�ुानी भएकोमा �न�न
�यहोरा देिखयोः-

२८.१ गैर सरकारी सं�था छनोटको आधार - झोलु�े पुल िनमा�णको िडजाइन तथा सुप�रवे�णको लािग उ� सं�थाले पेश गरेको ��तावको आधारमा गाउँ
काय�पा�लकाको िमित 2076/2/07 को िनण�यबाट सं�था छनोट भई 2076/2/20 मा काया�देश िदएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा उ� सं�था छनोटको
आधार, �ि�या एवम् उ� काय�को लागत अनुमान स�ब�धी कागजात माग ग�रएकोमा पेश ह�न आएन । 

२८.२ आव�धक तथा वािष�क �ितवेदन – गैर सरकारी सं�थासँग भएको स�झौताको दफा २.१ अनुसार सं�थाले आफूले स�प� गरेको कामको पिहलो चौमा�सक
�ितवेदन माग� ७ गतेिभ�, दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चै� ७ गतेिभ� तथा वािष�क �ितवेदन �ावण १५ गतेिभ� पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा उि��खत
चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदनह� पेश गरेको दे�खएन । अतः स�झौता अनुसार चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदनह� पेश गरेपिछ मा� भु�ानी गन�
�यव�था िमलाउनुपद�छ ।

२९ भौ.नं. १२-07७/11/18

झोल�ुे पलु �नमा�णको ला�ग आव�यक �ट�ल फे��केशन तथा पाट�पजुा� आपू�त� वापत �रजवान इि��नय�र� उ�ोग, नेपालग�लाई �. 1936437/- भ�ुानी भएकोमा
देहायका �यहोरा देिखयोः

�म भौचर
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२९.१ आपूित� काय� अधुरो - गाउँपा�लकाको काय��े� अ�तग�त िनमा�णाधीन ४ वटा झोलु�े पुलको लािग आव�यक �टील फेि�केशन तथा पाट�पुजा� आपूित�को लािग
बोलप� �ित�पधा�बाट छनोट भएका आपूित�कता� �रजवान इ��िनय�र� उ�ोग, नेपालग�सँग िमित 2076/12/02 मा २ मिहना अथा�त् 2077/2/02 िभ�
आपूित� गन� गरी �. 38,25,373/- को स�झौता भएकोमा कोिभड-19 को ब�दाब�दी तथा िनषेधा�ा, आपूित�कता�को उ�ोगको �ला�टमा आगलागी ज�ता
कारण दशा�ई ख�रद स�झौताको �याद 2078/6/30 स�म थप भएको दे�ख�छ । आपूित�कता�ले ४ वटा पुलम�ये न�स�� खोला र घोक खोला पुलको फेि�केशन
तथा पाट�पुजा� साम�ी मा� आपूित� गरेको पाइयो । स�झौताको अ��तम �याद 2078/6/30 स�म रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध (2078/6/20) स�म
आपूित�कता�ले बाँक� २ पुलको लािग आव�यक मालसामान आपूित� गरेको छैन र ख�रद स�झौताको �याद पिन थप भएको छैन । अतः साव�जिनक ख�रद ऐन,

िनयमावली अनुसार आव�यक कारबाही गरी आपूित� काय� स�प� गराउनुपद�छ ।

२९.२ घटी काय�स�पादन जमानत तथा जमानतको �याद - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(४)

मा बोलप�दाताले ख�रद स�झौताको लािग काय� स�पादन जमानत पेश गदा� लागत अनुमान रकमको १५ �ितशतस�म कबोल गरेमा कबोल अंकको ५
�ितशत र अनुमान रकमको १५ �ितशतभ�दा बढी घटेर कबोल गरेको अव�थामा १५ �ितशतभ�दा जित रकमले घटी कबोल गरेको छ सोको ५०
�ितशतले ह�न आउने रकम कबोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी काय� स�पादन जमानत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
चार वटा झोलु�े पुलको �टील फेि�केशन तथा पाट�पुजा� आपूित� स�ब�धी यस काय�को लागत अनुमान �. ४७,५१,९९५/- रहेकोमा आपूित�कता�ले �.

३८,२५,373/- अथा�त् 1९.50 �ितशत �यूनमा उ� ठे�का काय� सकार गरेको आधारमा �. 405,000/- को काय� स�पादन जमानत आव�यक पन�मा एक
वािण�य बँैकबाट जारी भएको �. 300,000/- मा�को काय� स�पादन जमानत पेश गरेको पाइयो । साथै पेश भएको जमानतको �याद पिन 2078/3/26 मा
समा� भइसकेकोले �याद थप अव�ध अव�ध तथा वारे�टी िप�रयड समेत गरी 2079/7/30 स�मको नपुग काय�स�पादन जमानत �. 105,000/- समेत थप गरी
काय�स�पादन जमानतको �याद थप गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४०५,०००

३० जन नम�ल आधारभूत िव�ालयको भवन िनमा�ण
(ठे�का न.ं 03-077/78) काय�  गन� आ�थ�क वष�  २०७7/78 मा �. 237,99,943/-(मू.अ.कर सिहत) को लागत अनुमान तयार गरी उ� काय�  बोलप� माफ� त् गराउन �कािशत सूचना अनुसार
दा�खला ह�न आएका बोलप�म�ये घटी अंक �. 167,73,347/- (31.05 �ितशत �यून) कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी �ी अिमत िब�डस�  �ा.�ल. सँग उ� काय�  २०७८/३/20 मा स�म स�प� गन�
गरी िमित 2077/१2/19 मा स�झौता भएको दे�ख�छ। उ� ठे�का काय�का िनमा�ण �यवसायीलाई यस वष�  �थम रिन� िबल वापत �. 75,88,259/- भु�ानी भएकोमा िन�न �यहोरा दे�खयोः-
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३०.१ भे�रएसन बेगर काय��कृित प�रवत�न - साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गराउँदा साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली तथा �वीकृत लागत अनुमान एवम्
ड� इ�/िडजाइन अनुसार गराउनुपद�छ । साथै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�का वखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको
प�र�थित स�झौता काया��वयनका �ममा �सज�ना भएमा सोको �प� कारण खुलाई तोिकएको काय�िव�ध अपनाई भे�रएशन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था छ
। यस भवन िनमा�ण काय�को �वीकृत लागत अनुमान एवम् ड� इ�/िडजाइन अनुसार भवनको पािट�शन वाल ढंुगाको गा�ोबाट लगाउने उ�ेख भएकोमा
स�झौताको काया��वयन गदा�/गराउँदा कंि�ट �लकको पािट�शन वाल गन� गरी काय� गराएको पाइयो । कंि�ट �लकको गा�ोको प�रमाण िब.ओ.�यू. मा ३५.50

घन मीटर मा� रहेकोमा �थम रिन� िबलमै २०४ घन मीटरको भु�ानी भएको छ । यसरी भे�रएशन आदेश जारी बेगर िनमा�ण काय�को काय��कृित प�रवत�न
गरी 168.5 घन मीटर (475 �ितशत) बढी काय� प�रमाणको भु�ानी गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �. (168.50*1800/-) 

३०३,३००

३०.२ िनमा�ण काय� अधुरो - िनमा�ण �यवसायी अिमत िब�डस� �ा.�ल. सँग िमित 2077/12/१9 मा भएको स�झौता अनुसार उ� काय� २०७८/३/20 स�म स�प�
गनु�पन�मा २०७८/३/25 �. 75,88,259/- को �थम रिन� िबल पेश भई शत �ितशत समय �यतीत भइस�दा 45.24 �ितशत मा� काय� भएको पाइयो । उ�
ख�रद स�झौताको �याद थप समेत भएको नदे�खएकोले साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली अनुसार आव�यक कारबाही गरी िनमा�ण काय� स�प� गराउनुपद�छ
।

३१ २०७८-३-२९ िप.एस. आइटमको िबल/भपा�ई 

कागबेनी कागखोलामा आर.सी.सी. िशयर वाल िनमा�णकता� िनमा�ण �यवसायीसँग भएको ख�रद स�झौताको िब. ओ. �यू. ि�या�बलमा अनुसार �ोिभजनल सम
(िप. एस.) आइटमको भु�ानी गदा� पेश भएको िबल, भपा�ईको आधारमा मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले उ� िनमा�ण �यवसायीलाई �याब टे�
शु�क वापत िप. एस. बाट �. ८५२७/५१ भु�ानी गरेकोमा सोको िबल, भपा�ई पेश भएको नपाइएकोले उ� रकम असूल गनु�पन�

८,५२७.५१
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३२ काया�लय भवन िनमा�ण

गाउँपा�लकाको काया�लय भवन �नमा�ण गन�को ला�ग �ी गीता/�ी ��य�टभ जे.भी., म�ुताङसँग
2077/9/11 स�म काय� स�प� गन� गर� 2076/3/12 मा �. 390093138 को ख�रद स�झौता भएकोमा
पाँचौ र�न� �बल स�म �. 25601907.49 भ�ुानी भएको छ । सोको लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोरा
देहाय बमोिजम छन ्।

३२.१ पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई दो�ो पटक 2078/6/12 स�म �याद थप गरेकोमा िनमा�ण काय� हाल स�म स�प� न भएको पाइएन । उ� ठे�काको काय�
स�पादन जमानतको �याद 2078/12/3 स�म र बीमाको �याद 2078/9/10 गते स�म रहेको ह� ँदा सोको �याद �ुटी स�याउने अव�ध स�म र थप एक मिहना
समेत ह�ने गरी निवकरण गरी िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.२
नन् 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 उ� फम�लाई मू.अ.कर �.861721 समेत �.

14027416 भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम िबजक नं./

िमित
�यान नं. भु�ानी

रकम
मु.अ.कर
रकम

न�फाइलर रहेको
िमित

13-2077/7/1 �ी गीता/�ी ि�यिटभ जे.भी.,
मु�ताङ

1-2077/6/30 610837571 7561558 434957 2077 मं�सर दे�ख
36-2077/9/2 2-2077/9/6 4082666 234844

172-
2078/3/30

3-2078/3/30 2383192 191920

ज�मा 14027416 861721

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

८६१,७२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.३
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 बीजकमा उ�े�खत रकमको ५ �ितशत रकम क�ा गरी रा�नुपन� �यव�था छ । तर गाउँपा�लकाले �ीगीता/�ी ि�एिटभ
जेभीलाई स�झौता वमो�जमको िनमा�ण काय�को रकम िन�न भु�ानी गदा� धरौटी क�ी गरेको पाइएन । धरौटी रकम स�ब��धतवाट असुल गरी धरौटी खातामा
दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.नं िमित िनमा�ण काय�को नाम भु�ानी रकम धरौटी रकम

13-2077/7/1 गाउँपा�लका भवन िनमा�ण 7561558 334582.00

36-2077/9/2 गाउँपा�लका भवन िनमा�ण 4082666 180649

ज�मा 11644224 515231

५१५,२३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ घटी 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 मु�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 बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� 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�
�ितशत

उ.स.ले �यहोरेको
रकम

घटी अनुपाितक
क�ी रकम

137-
2078/3/21

छुसाङ गु�बा खोलापारी बाटो मम�त
उ.स., वडा नं. 3

572144 507614 17 50761 35533

32-
2077/9/5

रानीपौवा सौचालय िनमा�ण उ.स., वडा
नं. १

1084695 1061823 12 111823 15596

166-
2078/3/24

झोङ बाली संर�ण उ.स., वडा नं. 2 482709 411198 11 41120 4112

143-
2078/3/21

ता�वे �सँचाइ कुलो �य.उ.स., वडा नं.

३

333856 297821 14 29782 11913

ज�मा 67154

६७,१५४

३४ दररेट िनधा�रण 

�थानीय तहले िनमा�ण साम�ी तथा ढुवानी, मेिशन तथा उपकरण र कामदारको �यालाको दररेट िनधा�रण गदा� �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले िनधा�रण गरेको
दररेट समेतलाई आधार �लन उपय�ु ह��छ । आ�थ�क वष� 207७/78 को लािग गाउँपा�लकाको �थानीय दररेट िनधा�रण सिमितले दररेट िनधा�रण गदा� �ज�ा

२५०,७०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 62

दररेट िनधा�रण सिमितले िनधा�रण गरेको दररेटभ�दा देहाय बमो�जम बढी ह�ने गरी दररेट िनधा�रण गरेको पाइयो ।

िववरण ईकाइ �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितबाट कायम
दर (मु.अ.कर बाहेक)

�थानीय तह दररेट िनधा�रण सिमितबाट कायम
दर (मु.अ.कर बाहेक)

वृि�
�ितशत

अध� द� �यामी जवान
�ित िदन

950 1040 9.47

�यामी जवान
�ित िदन

775 790 1.94

सडक मम�त �यामी जवान
�ित िदन

550 575 4.55

�या�प वक� र जवान
�ित िदन

500 600 20.0

भरीया�ारा ढुवानी (स�जलो
सामान)

के.जी./
कोष

3.10 3.40 9.68

भरीया�ारा ढुवानी (अस�जलो
सामान)

के.जी./
कोष

3.60 3.90 8.33

ए�जाभेटरबाट साधारण माटो
ख� ने

घ.िम. 100 110 10.0

ए�जाभेटरबाट कडा माटो ख� ने घ.िम. 110 120 9.09

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ए�जाभेटरबाट पानी जमेको
ठाउमा माटो ख� ने

घ.िम. 115 125 8.70

ए�जाभेटरबाट नरम च�ान
का�ने काम

घ.िम. 275 300 9.09

�ेकर �योग गरी म�यम
�कारको च�ान का�ने

घ.िम. 600 660 10.0

�ेकर �योग गरी कडा �कारको
च�ान का�ने

घ.िम. 1600 1750 9.38

�थानीय स�ा काठ घ.िम. 28500 30500 7.02

�थानीय काठ (स�ा बाहेक) घ.िम. 25500 27500 7.84

कंि�ट �लक 16”*8”*4” �ित गोटा 50 65 30.0

कंि�ट �लक 16”*8”*6” �ित गोटा 70 80 14.9

सदरमुकाम जोमसोमबाट 12 िकलोिमटरको दरुीमा गाउँपा�लकाको के�� कागबेनी रहेको छ । �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले त�ो मु�ताङ र मा�थ�ो
मु�ताङको �े�लाई अलग-अलग दररेट िनधा�रण गरेको छ । यस गाउँपा�लकाको वडा नं. १,२,४ र ५ अ�तग�तका �े�ह� त�ो मु�ताङ (छुसाङ दे�ख तलको
भूभाग) मा पन� दे�ख�छ । �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दरभ�दा बढी ह�ने गरी दररेट िनधा�रण गरेको कारण िनमा�ण काय�को लागत ब�न गई
गाउँपा�लकालाई थप �ययभार भन� गएको छ । पा�लकाले दररेट िनधा�रण गदा� �ज�ा दररेट समेतलाई आधार �लई िमत�यियता कायम ह�ने गरी दररेट िनधा�रण
गनु�पन� दे�ख�छ । नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� छुसाङ भ�दा त�ो भागमा स� चा�लत िन�न योजनाको लागत अनुमान तयार गदा� दररेट बढी
िनधा�रण भएको कारण योजनाको लागत ब�न गई गाउँपा�लकालाई �. २५०७०५.00 थप �ययभार पन� गएको �.

भौ.नं. र
िमित

उ.स.को नाम कामको
िववरण

प�रमाण
(घ.िम.)

�ज�ा दररेट
अनुसारको दर
(मु.अ.कर समेत)

�थानीय दररेट
अनुसारको दर
(मु.अ.कर समेत)

फरक
दर

फरक
रकम

गाउँपा�लकाले
�यहोरेको
रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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30-
2077/9/5

कागबेनी ितरी सडक
िन.उ.स., वडा नं. 4

नरम
च�ान
का�ने

160.35 310.75 339 28.25 4530 4094

कडा
च�ान
का�ने

523.40 1808 1977 169 88455 79946

नरम
माटो
का�ने

102 113 124.30 11.30 1153 1042

152-
2078/3/22

ढाकरजुङ ढ�केडाँडा दे�ख
जोमसोम स�म मोटरबाटो
िन.उ.स., वडा नं. ५

नरम
माटो
का�ने

1334.6 113 1२4.30 11.30 15081 13651

नरम
च�ान
का�ने

3258.53 310.75 339 28.25 92053 83326

कडा
च�ान
का�ने

163.5 1808 1977 169 27631 25012

101-
2078/3/16

झोङ �यू टावर बाटो िन.उ.स. नरम
माटो

4281.48 113 124.30 11.30 48381 43634

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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का�ने

ज�मा 280664 250705

३५ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन
सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 93 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �
62204856.00 भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह�
�थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका
आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने
भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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 �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 । पा�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 पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

2-2078/3/30 ित�र ब�ती संर�ण उ.स. पिहरो रोकथाम 3872230.73 ए�जाभेटर 2195133.66

भे�या ह��सी सडक उ.स. सडक मम�त 192000 ए�जाभेटर 192000

ज�मा 2387133.66

३७ स�कल िबल भरपाई नभएको 
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 गो.भौ.नं. 119-2078/3/20 बाट �सँचाइ �याता�थाङक उपभोिकता सिमितलाई भु�ानी गदा� �यू मुि�नाथ
हाड�वेयर ए�ड स�लायस� (िबजक नं. 751) को �. १६९२२८.५७ को फोटोकपी िबलको आधारमा भु�ानी िदएको पाइयो । यस स�ब�धमा स�कल िबल �लई
आएको ट�क दघु�टनामा परी पुण� �पमा �ित��त भएकोले िबल समेत न� भएको काया�लयले जानकारी गाराएको छ। 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ बढी भु�ानी 
यस गाउँपा�लकाको वडा नं ५ मा िनमा�ण भएको शा� ता तारबार योजनाको लािग शा� ता खेतवारी संर�णकालािग तारजाली िनमा�ण उपभो�ा सिमितसँग
स�झौता भएको पाईयो ।पा�लकाले यो काय� िनमा�णकालािग डो�लडारको नम�स �योग गरेकोमा िनमा�ण सामा�ीमा पिहलो ३ िक.िम. स�म भ�रयाबाट बोकाएको
दर रा�ख दर रेट िब�लेषण गरेको पाईयो ।नम�स अनुसार पिहलो ३ िकिम भ�रया�ारा बोकाएको रेट अनुसारको िब�लेषण गनु� पन�मा १ िकिम को दररेटलाई ३
ले गुणा ग�र दररेट िव�लेषण गरेको पाईयो। यसर◌ी गरेको दररेट िव�लेषणमा �योग भएका साम�ीको दर ३ गुणा दे�ख ४ गुणा स�म बिढ भएको छ । यस
काय�को लािग नम�स अनुसारको दररेट िब�लेषण गदा� आउने दर र यस काय�मा �योग भएको दरको फरक रकम उपभो�ा सिमित लाई बिढ भु�ानी भएको छ
। यसरी बिढ भु�ानी भएको �.५४२६७.९०स�ब��धत िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट असुल ग�र दा�खला ह�नुपन� �

िववरण प�रमाण �योग भएको दर �योग ह�नुपन� दर फरक ज�मा

Stone soling ४.५ १०५४०.५ ६५३८.५ ४००२ १८००९

Stone masonry 1:6 ०.८६ २०५४१.६६ १५५१०.१६ ५०३१.५० ४३२७.०९

PCC 1:2:4 ९.१ २३९१७.१९ २०४०८.२ ३५०८.९९ ३१९३१.८१

ज�मा ५४२६७.९०

५४,२६७.९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ ढुवानी खच�ः 
िनमा�ण काय�को दररेट िब�लेषण गदा� �यो ठाउँको भौगो�लक अव��थती यातायातका साधनको उपल�धता आिदका आधारमा गनु� पद�छ। पा�लकाले शांता
तारजाली िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �थािनय �तरमा उपल�ध �ोत साधन ज�तै ढंुगा िगि� बालुवाको ढुवानी गदा� आयोजना पिहलो तीन
िक.िम. स�म भ�रया �ारा बोकाउने ग�र दररेट िब�लेषण गरेको पाईयो । तर �यिह आयोजनामा अ�य िनमा�ण साम�ी �समे�ट ड�डी आदीको ढुवानी भने ट�क
तथा �ा�टरको मा�यम�ारा ग�रने भिन सोिह अनुसार ट�क तथा �ा�टरको ढुवानी खच� राखेको पाईयो । यसरी एउटै आयोजनामा कुनै साम�ी भ�रया�ारा
र कुनै साम�ी यातायातका साधन �योग ग�र ढुवानी गनु� िनयम स�मत दे�खदनै । पा�लकाले ढंुगा िगि� वालुवा आदीको ढुवानी पिन ट�क तथा �ा�टरबाट गन�
सिकनेमा भ�रया �ारा ढुवानी गन� ग�र दररेट िब�लेषण गरेकोले योजनाको लागत ब�न गएको छ । यस आयोजनामा �योग भएका िनमा�ण साम�ीको ढुवानी
बापत � ८००००.०० भु�ानी गरेको भरपाई संल� भएको ह� ँदा ढंुगा िगि� वालुवा आदीको ढुवानी पिन ट�क तथा �ा�टरबाट नै भएको दे�ख�छ । यसरी
ढुवानी गदा� यातायातका साधनबाट गन� तर भु�ानी भ�रयाले बोकेको भिन भु�ानी गरेको पाईएकोले यातायातका साधनको �योग भ�दा बिढ दरले भएको
भु�ानी खच� स�ब��धत बाट असुल ग�र दा�खला गनु� पन� �

िववरण प�रमाण ढंुगा बालुवा िगि� भ�रया भाडा ट�क �ा�टर भाडा फरक

PCC 1:2:4 ९.१ ० ४.०५ ७.७३५ ४४१६२.२९ १६२५०.८३ २७९११.४६

Stone Masnory 1:6 ०.८६ १.९६ ०.४०४ ० ८९०७.९३ २०३८.१२ ६८६९.८१

Stone Soling ४.५ ५.४ ० ० २०७४९.५० ४४७९.३० १६२७०.२

ज�मा ५१०५१.४७

५१,०५१.४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० �यािवयन ब�सको कामः 
उपभो�ा सिमितको काय� स�प� िबलको भु�ानी गदा� सो काय�को दर िब� लेषण अनुसार िनधा�रण भएको दर अनुसार भु�ानी गनु� पद�छ । पा�लकाले देहायका
आयोजनाह�को भु�ानी गदा� स�झौताका बखत िब�लेशण गरेको दर भ�दा बिढ दरमा भु�ानी गरेको पाईयो । यसरी दर रेट िब�लेषणबाट आएको दर भ�दा
बिढ ह�ने ग�र िदएको भु�ानी स�ब��धत बाट असुल ग�र दा�खला ह�नु पन� �.

आयोजनाको नाम िववरण प�रमाण भएको दर ह�नु पन� दर फरक ज�मा

लु�ा धे�यापमा �याप नाचे मैदान
िनमाण योजना

Fabrication and placing gabion box
2*1*1 size

३५ ४०४५.२८ ३७३४.५६ ३१०.७२ १०८७५.२

झारकोट आ�ची भवन �यव�थापन
सिमित

२५ ४०४६.७४ ३६९०.७६ ३5५.९८ 8८९९.५

झो� पाक�  �संचाई कुलो मम�त उ.स. २५ ४०४६.७४ ३६९०.७६ ३९५.९८ 8८९९.५

ज�मा 28674.20

२८,६७४.२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ �यािवयन ब�सको कामः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(४) मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गन� �सल�सलामा �समे�ट फलामे ड�डी, इ�ा, ढु�ा,
�यािनटरीका समान, �ज.आइ.वायर र य�तै अ�य िनमा�ण साम�ीको दर भाउ, मेिशन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको �याला िनधा�रण गदा� �ज�ा दररेट
िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका आयोजनाको दररेट िब�लेषण गदा� �यािबन ब�सको
पोखराबाट िनमा�ण �थल स�मको �वीकृत ढुवानी दरमा १.५ को �या�टरले गुणन ग�र ढुवानी खच� िनकालेको पाईयो । पा�लकाले �वीकृत गरेको दररेटमा
आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा जाली ढुवानीमा कुनै पिन �या�टर राखेको पाईएन। यसरी �वीकृत दररेट भ�दा बिढ दर रा�ख उपभो�ा सिमितलाई भएको
भु�ानी स�ब��धतबाट असुल ग�र दा�खला ह�नु पन� �

आयोजना जालीको तौल ढुवानी �ित िक.�ा. फरक ज�मा

ह�नु पन� भएको

झोङ पाक�  �संचाई कुलो मम�त ६२५ िक.�ा. १३.३९ १९.९० ६.५१ ४०६८.७५

पा��ल� �संचाई योजना १९७५ िक.�ा. ११.८१ १७.७२ ५.९१ ११६७२.२५

छैगुर समाजघर िनमा�ण ८७५ िक.�ा. १३.३९ १९.९० ६.५१ ५६९६.२५

ज�मा २१४३७.२५

२१,४३७.२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ उपभो�ा सिमितलाई बिढ मू.अ.कर भु�ानीः 
देहायका उपभो�ा सिमितलाई अ��तमिबल भु�ानी गदा� �समे�ट ख�रदमा स�झौताको बखत राखेको दररेट भ�दा घटी ग�र िबल पेश भएको ह� ँदा स�झौताको
बखत रा�खएको दररेट र पेश भएको िबलको दरको िबचको फरकमा भु�ानी भएको मू.अ.कर रकम स�ब��धतबाट असुलह�नुपन� �.

आयोजना दर फरक मु.अ.कर प�रमाण ज�मा

िब�लेषण गदा� पेश भएको

छैगुर समाजघर िनमा�ण उ.स. ७७५ ६५० १२५ १६.२५ २०० ३२५०

७०७ ६८ ८.८४ ५४० ४७७३.६०

काग छोदेँ गु�बाको पुवा�धार ५७५.२२ १९९.७८ २५.९७ १४४ ३७३९.६८

५८४ १९१ २४.८३ १०० २४८३

मुि�नाथ म��दर पाक�  िनमा�ण ६६५ ११० १४.३० १९० २७१७

�संचाई �याता�थाङ उ.स. ६२० १५५ २०.१५ २५० ५०३७.५०

ज�मा २२०००.७८

२२,०००.७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ कर कि� दा�खला 
आयकर ऐन, 2058 को दफा 90(१) मा अि�म कर कि� गन� ��येक �यि�ले ��येक मिहना समा� भएको प�� िदन िभ� कि� गरेको कर दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार देहाय बमो�जम िविभ� िमितमा कि� गरी खच� ले�खएको रकमको चेक नसािटएको कारण लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन दा�खला गरेको नपाइएकोले सो कर रकम दा�खला ह�नुपन� �. 

शीष�क अि�म कर सा.सु.कर बहाल कर मु.अ.कर पारी�िमक कर ज�मा

�कोप �यव�थापन 65657 2973 11050 79680

पँु�जगत 430119 106628 118315 392150 1047212

चालु 215062 25034 21890 27272 289258

ज�मा 710838 134635 151255 392150 27272 1416150

१,४१६,१५०

४४ सवारी साधन ख�रद 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५
अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था
छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 3 थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �. 935000.00खच� गरेका छन् ।

४५ िश�क दरव�दी,पदपूित� एवं िव�ाथ� सं�याः 
�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 गाँउपा�लका
अ�तग�त शैि�क स� २०७७माएक मा�यिमक र बा� अधारभुत तहका गरी ते� 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�.सं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

1. �ी जनशा��त मा.िव., कागबेनी १८ १८ २ १५६ १:८.६६

2. �ी जननम�ल आ.िव., छुसाङ ९ ९ ४ १३४ १:१४.९

3. �ी लु�ा आ.िव. लु�ा ६ ६ १ ८० १:१३.३

4. �ी िदप�योित आ.िव., चैले ३ ३ ० २१ १:७

5. �ी �योित आ.िव. तेताङ २ २ ० ६ १:३

6. ता�बे आ.िव. ताङवे २ २ ० ७ १:३.५

7. जनशेवा आ.िव. पुटाक २ २ ० ८ १:४

8. जनि�य आ.िव. झोङ २ २ ० ७ १:३.५

9. छै�ुर आ.िव. छै�ुर २ २ ० १२ १:६

10. �वालामु�ख आ.िव
पुराङ

२ २ १ ७ १:३.५

11. मुि�नाथ आ.िव. झारकोट ५ ५ ० ४८ १:९.६

12. �वालामु�ख आ.िव. �खंगा ३ ३ १ १४ १:४.६

13. पा��लङ आ.िव. पा��लङ १ १ १ ५ १:५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 62

ज�मा ५७ ५७ १० ५०५

यस गाउँपा�लका अ�तग�तका सामूदाियक िव�ालयमा िश�क िव�ाथ� अनुपात १:३ दे�ख १:१४.९ स�म रहेको दे�ख�छ । सो अनुसार १३ िव�ालयमा ५०५
िव�ाथ� अ�यापन गराउन तलब भ�ाबापत �.२४४६७१५९.०० खच� लेखेकोमा �ित िव�ाथ� लागत �.४८४४९।- पन� गएको दे�खयो । िव�ालय
समायोजन काया��यन िनद�िशका २०७० अनुसार भौगो�लक दरुी टाढा भएमा बालिवकास के�� �थापना गरी �यून िव�ाथ� सं�या भएको िव�ालय समायोजन
एवं िश�क दरव�दी िमलान गन�तफ�  गाउँपालकाले �यान िदनुपद�छ ।

४६ सामा�जक प�र�ण र िव��य लेखा प�र�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ बमो�जम यस गाउँपा�लका अ�तग�तका ते� िव�ालयलाई �. १० हजारका दरले साव�जिनक प�र�ण तथा
लेखापरी�ण बापत र. १३०००।- अनुदान िदएकोमा सामुदाियक िव�ालयले लेखापरी�ण गराई पारदिश�ता 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 ।

४७ अनुगमन 

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 �. ७३२००।- र िनशु�क पा�पु�तक बापत �.८५०००।- गरी १३ िव�ालयह�लाई �.१५८2००।-
ि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 ।

�म भौचर
न�बर
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४८ ९६ २०७८-३-३० िवतरण �माण 

�थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�का लािग सेिनटरी �याड उपल�ध गराउँदा सेिनटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६
बमो�जम गनु�पन� छ । िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई आव�यक सेिनटरी �याड काया�लयले स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी
�ा� सामान िव�ालयले �ज�सीमा अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� �यव�था काय�िव�धमा
उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले यस आ.ब.मा २०० �याकेट सेिनटरी �याड ख�रद गरी �.११९९८.३४ खच� गरेकोमा ख�रद गरेको सेिनटरी �याड मागको
आधारमा िव�ालयलाई उपल�ध गराउनुपन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन िवतरण नभ◌�इ पा�लकामा नै रहेको छ । अत: िव�ालय माफ� त छा�ाह�ला◌�इ
िवतरण गरेको भपा�इ पेश गनु�पन� �.

११,९९८.३४

४९ िहमाली आवा�सय छा�वृ��: 

काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. ७.२.१.१ अ�तग�त आवासमा बसी अ�ययन गन� िव�ाध�ह�का लािग �ित मिहना ४ हजारको
दरले िहसाब गरी दश मिहनाको ४०,००० अनुदान बराबरको अनुदान िदने �यव�था छ । २०७७ को शैि�क स�मा �ी जननम�ल मा�यिमक िव�ालय र �ी
जनशा��त मा�यिमक िव�ालयला◌�इ िहमाली आवा�सय छा�बृ�� वापत दश मिहनाको �मश: ४० िव�ाथ� कोटाको लािग �. १६०००००.00 र ७५
िव�ाथ� कोटाको लािग �. २९२०८००.00 रकम िनकासा िदएको छ । २०७७ को शैि�क स�का केही मिहनामा कोिभड  १९ को माहामारीको कारण
ब�दाब�दी तथा िनषेधा�ा कायम रहेको अव�थामा िव�ालय कित अव�ध स�ालन भएको �थयो भ� ने कुरा एिकन नगरी एकमु� रकम िनकासा िदएकोले
िव�ालयमा कित अव�ध छा�ाबास स�ालन ग�रएको �थयो र सो अव�धमा कित िव�ाथ� छा�ावासमा रहेका �थए सोको हाँ�जरी अिभलेख, िबल भरपाई तथा
उ� रकम खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाको अनुगमन �ितवेदन समेत पेश गनु�पन� दे�खएको �. 

४,५२०,८००

५० 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 छ । यस गाउँपा�लकाले सोह�बमोिजम �.८७४८७८.०० को औषधी ख�रद
गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� �न�नानसुार छनः

�म भौचर
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५०.१ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड 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 साथै िनशु�क िवतरणका लािग खरीद भएका अ�धकांश औष�धको कभ�र�मा नेपाल सरकार�ारा िनशु�क िवतरणका लािग भनी
लोगोसिहत उ�ेख गन� लगाउने गरेको पाइएन,

५०.२ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको खुलाएको पाइएन।

५०.३ 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 ।
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 �ा� भए 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
सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५१ �वा��य �वंयमसेिवका पोशाक तथा, यातायात खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को दफा ३९(५) सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपा◌�इ, �माण र
कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । शसत� अनुदान चालुको गो.भौ.नं.७४।२०७८।३।२२ बाट गाँउपा�लका अ�तग�तका मिहला �वा��य �वंयम
सेिवकाला◌�इ भु�ानी िदनुपन� पोशाक भ�ा र यातायात खच� �मश: �. १०००० र �. ३००० �ित�यि�का दरले ३६ जनाको �. ४६८००० रकम �सधै
�वंयम सेिवकाको ब�क खातामा भु�ानी निद◌�इ �वा��य संयोजक खगे�� बोहराला◌�इ भु�ानी िदएको छ । िनज �वा��य संयोजकले लेखापरी�ण अव�ध
स�म पिन �वंयमसेिवकाला◌�इ भु�ानी िदएको दे�खएन । अत: सो रकम �वा��य �वंयमसेवकको ब�क खातामाफ� त रकम भु�ानी िदएको �माण पेश ह�नुपन�
अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

४६८,०००
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५२ मापद�ड िवप�रत िविनयोजन र खच� 
सशत� अनुदान तफ�  �थानीय तहबाट काया��वयन ग�रने �वा��य तथा जनसं�या स�ब�धी काय��मह�का लािग स�ालन माग�दश�न २०७७ ले आयवु�द तथा
बैक��पक िचिक�सा अ�तग�तका काय��म�मा बजेट िविनयोजन तथा खच�को सीमा तोकेको छ । पा�लकाले यस वष� सो �यव�था िवप�रत देहाय बमो�जमका
काय��ममा वजेट िविनयोजन तथा खच� गरेको छ ।

काय��मको नाम माग�दश�नले तोकेको
िविनयोजनको सीमा

पा�लकाले गरेको
िविनयोजन

पा�लकाले गरेको
खच�

माग�दश�नको सीमाभ�दा
अ�धक खच�

नाग�रक आरो�य काय��म १००००० १५०००० १४९९६५ ४९९६५

जे� नाग�रकका लािग �वा��य �वध�न
सेवा काय��म

७५००० ९५००० ९५००० २००००

ज�मा ६९९६५

यसरी माग�दश�न िवप�रत िविनयोजन तथा खच� गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �

६९,९६५

५३ बढी �ेड भु�ानी 
पा�लकाले कम�चारीको तलब भ�ा भु�ानी गदा� पा�रत तलबी �ितवेदन अनु�प गनु�पद�छ । गो.भौ.नं. 10-2077/6/27 सशत� चालु, बाट ब�र� किबराज
िनरी�क जनाज�न आचाय�को तलबी �ितवेदन अनुसार �ेड रकम �. 7572.00 भएकोमा �. 8572.00 भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �ेड र कम�चारी
संचयकोष थप सिहतको रकम असुल ह�नुपन� �.

१,१००

�म भौचर
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५४ �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 �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा बाटो
मम�त खानेपानी मुहान सरसफाई, �सँचाइ पोखरी िमम�त लगायतका काय�मा यस वष� 56 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.1661121.00 खच� गरेको छ ।
लि�त वग�लाई 6 िदनदे�ख 92 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त
वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।

५५ ि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 तीन चौमा�सकको
ज�मा �. 13787158.00 �वतरण गरेको छ । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन् :

५५.१ 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�ा ह�नुपन�
लाभ�ाहीले पिन भ�ा पाइरहेको हो वा होइन भनी एक�न गन� सिकएन । पा�लकाले काय�िव�ध अनुसार लगत क�ा गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

५५.२ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.३ 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 गरेको पाइएन । निवकरण नभएको लाभ�ाहीह�को निवकरण गन�तफ�  पा�लकाले
�यान िदनु पद�छ । 

५५.४ 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 िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भता िवतरण 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�ा िवतरण गदा� वा�तिवक लाभ�ाहीह�ले पाएको हो होइन भ�े �� आधार दे�खएन ।
अत पा�लका काया�लयलबाट िवतरण ग�रने सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भरपाईमा 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।

५५.५ 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 ि�याशील ह�नुपन� दे�ख�छ ।

५५.६ 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 िनकासा 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 ।

�म भौचर
न�बर
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५६ 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 भएतापिन बैठक बसेको पाइएन
। ऐनमा तोिकएबमो�जम गिठत सिमितलाई तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

५७ काय� योजनाः 
ि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 । 

५८ िवपद ्�यव�थापन कोषः 
ि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 कोषको �थापना गरेको पाइएन । पा�लकाले कोिभड-१९ िनय��ण तथा �यव�थापनका लािग �कोप �यव�थापन कोषबाट खच�
गन� गरेको पाइयो । पा�लकाले िवपद �यव�थापन कोषको �थापना गरी काय� योजना बनाई काय��वयन गन� कोषको अिभवृि� तथा प�रचालनमा �भावकारीता
�याउनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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५९ 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 ।

६० आ.ले.प. �यहोरा स�ब�धमा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 85 मा काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याइएका �यहोराबे�जू
अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगािड नै फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ◌ँ�याइएका िन�न बमो�जमका बे�जूह�
अ��तम लेखापरी�ण अव�ध स�म असुल फ�य�◌ौटगरेको नपाइएकोले यसै �ितवेदनको अंग बनाइएको छ ।

दफा
नं.

भौचर, िमित र �यहोरा रकम

1. ब.उ.�स.नं. 350000113

नमुना आवा�सय िव�ालयका िव�ाथ�ह�को खान र ब�नका लािग िबल भरपाई संल� गरी भु�ानी िदने �यव�था भएकोमा �ी
जन नम�ल आधारभुत िव�ालय मु�ताङ सँग संझौता प�को आधारमा मा�ै �. 1000000.00 भु�ानी भएकोले स�ब��धत
काय�को िबल भरपाई पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

1000000

2. आयवु�द/पशु तफ�  73-2077/1013

मिहला िहसां िव��को १६ िदने अिभयानमा सहभागीह� म�ये ४ जना सहभागी भ�ा बुझेको नदे�खएकोले बिढ भु�ानी ह�न
गएको �ित सहभागी �. ३०० का दरले ह�ने �. १२०० �ी सािव�ा सुवेदीबाट असुल गनु�पन� �.

१२००

3. 61-2077/9/24
मुि�नाथ प�रसरको 108 धारा मम�तको लािग बर गु�बालाई भु�ानी िदँदा होटलको िबल �योग गरेकोले िनमा�ण सामा�ीको
आपूित� गदा� सोही बमो�जमको �वीकृित �ा� फम�बाट सामान ख�रद गनु�पन� ।

१,६२६,९३९.६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दफा
नं.

भौचर, िमित र �यहोरा रकम

4. 108-2077/12/13
परी�ा �यव�थापनमा प�र�ा सिमितले तोकेका कम�चारीह�लाई मा� संल� गराई सो वापतको भ�ा िवतरण गनु�पन� ।

5. 109-2077/12/13
म�ाज भेट से�टरबाट �. 43000.00 मा 430 के.जी जौ घाँस ख�रद गरेकोमा कृषकह�लाई 408 केजी मा� िवतरण ग�रएको
तथा बाँक� 22 के.जी. भ�डारमा नरहेकोले सो प�रमाण बराबरको कृषकले बुझेको भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

2200

6. 160-2078/3/13
सा�कृितक काय��म खच� वापत िमलन यवुा �लब कागबेनीलाई भु�ानी िदएकोमा संल� िबल भरपाईले काय��मको मम� अनु�प
खच� ह�न नसकेको देखाउछ । सं�कृित संर�ण स�ब�धी काय��म संचालन गदा� सो को मम� अनु�प ह�ने गरी िविनयो�जत रकम
खच� गनु�पद�छ ।

7. 177-2078/3/15
काया�लयले सोझै ख�रद गदा� कोटेशन माग गरेकोमा स�ब�धीत फम�को आ�धका�रक लेटर �याडमा नै माग गनु� पद�छ ।

8. 221-2078/3/22
िवप� न लि�त काय��मह� संचालन गदा� िवतरण मु�ख नभई उिनह�को सीप तथा �मता िवकास गरी आय आज�न वृि� ह�ने
काय��मह� स� चालन ह�नुपद�छ ।

9. काया�लयले मेिशनरी औजार मम�त गदा� मम�त संभार आदेश �वीकृत गरी गनु�पद�छ । साथै मम�त संभार अिभलेख खाता रा�नु
पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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दफा
नं.

भौचर, िमित र �यहोरा रकम

10. 253-2078/3/28
िवके���कृत आयोजना सहयोग इकाई पोखराले �या� �ाह�लाई �या�सीन लगाउन तथा औषाधी खुवाउन कम�चारी खटाएको र
पा�लकालाई सह�जकरण ग�रिदने प�को आधारमा ना.प.से.�ा. मिनशा �ज.सी.लाई दिैनक �मण भ�ा िदएकोले सहजीकरणको
लािग कम�चारी खटाउदा �मण भ�ा िदन पाउने आधार पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

9056

11. 300-2078/3/30
प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन शीष�कबाट मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रद गरेको �.

83055

पँुजीगत तफ�

12. पशु आयु�व�द 50-2078/3/30

छोहर �सँचाइ कुलो िनमा�ण उ.स.बाट भु�ानीको लािग पेश ग�रएको कागजातह�को आधारमा �. 489383.80 को मा�
दे�खएकोले अनुपाितक कि� ग�र �. 420696.36 िदनुपन�मा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

59303.64

13. 9-2077/10/15
ता�बे खोला झोलु�े पुलको �थम िबल भु�ानी गदा� �. ६००००.०० को ढुवानी भरपाई पेश भएको ह� ँदा बहाल कर क�ी गन�
छुट भएको �. ६०००.०० असुल ग�र दा�खला ह�नु पन� �.

६०००

14. पा�लकाले मु�य अिभवृि� कर ऐन, 2052 बमो�जम �. 20 हजार भ�दा बढीको ब�तु तथा सेवाको पा�लकाले सो बमो�जम ख�रद
गदा� मु.अ.करमा दता� भएको आपूित�कता� बाट ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।

15. 92-2078/3/15
पुटाक खानेपानी िनमा�ण योजनाको लािग काया�लयबाट �. 430822.00 भु�ानी िदनका लािग डोजरले बाटो खनेको िबल �योग
गरेकोले �माण पु�याई पेश ह�नुपन� �.

466125

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� शीष�क रकम �
गत बष�को बाँक� 2338143 �वारे�टाइन �नमा�ण तथा �यव�थापन 200980
�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट 2500000 औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद 1754316
संघीय को�भड कोषवाट 1000000 आइसोलेसन के�� �नमा�ण 658804
�वा��य शाखाबाट 1006012 बाढ� प�हरो �नय��ण (�कोप तफ� ) 3411863
�वा��य सशत� बजेट 87487 बाँक� मौ�दात 905679

ज�मा 6931642 6931642

दफा
नं.

भौचर, िमित र �यहोरा रकम

16. 94-2078/3/15
सा�ता िडिपङ �ाङ िनमा�णको भु�ानी िदनका लािग �योग भएको 14 बोरा �समे�ट ख�रदको िबल भरपाई पेश ह�नुपन� ।

17. सामान ख�रद गदा� िबलको िमित स�याइएको ।

18. मु.अ.करमा दता� भएको फम�सँग कारोबार नगरी टु�ा-टु�ा िबल �लई ख�रद गन� गरेको ।

ज�मा 1626936.64

६१ कोिभड–१९ तफ� ः
काया�लयले �वप� �यव�थापन कोष खाता खोलेको पाइएन । को�भड-19 रोकथाम तथा �नय��ण काय�का ला�ग �ा� हुने बजेट �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा
गर� उ� काय�का ला�ग �कोप �यव�थापन कोषबाट �. 1527351.00 र गाउँपा�लका �वा��य शाखा बजेटबाट �. 1006012.00 र �वा��य सशत� बजेटबाट �.
87487.00 समेत �. 2620850.00 खच� गरेको छ । सो खच�को लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोरा देहाय अनसुार छन् ।

: 
ि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 कोिभड-19 रोकथाम तथा िनय��ण काय��म अ�तग�त बालाजी �टेशनरी स�लायस�, पोखराबाट �.

494940.00 मु�यको ड�टिवन र बा��ट(धारा र ढ�कन समेत) १०००/1000 थान ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा भरपाई पेश ह�न आएन । पा�लकाले �ज�सी
सामान िवतरण गदा� िवतरणको भरपाई संल� गरी �ज�सी �यव�थापनलाई चु�त द�ु�त बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ �कोप �यव�थापन कोष तफ�  लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 5 मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले िन�न बमो�जमको काय� गदा� लागत अनुमान तयार नगरी काम गरेको प�रमाण नखुलाई डोजर भाडामा �लई घ�टाको िहसाबले भु�ानी िदएकोले
िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित िववरण फम�को नाम खच� रकम

34-2078/3/22 फ�याक गाउँ दे�ख शा�ता गाउँ स�म ए�जाभेटरबाट पिहरो सफाई िहमालयन क��ट��सन, कागबेनी 90931

37-2078/3/23 पिहरो सफाई िहमालयन क��ट��सन, कागबेनी 144075

53-2078/3/30 ए�जाभेटर �योग गरी िविभ� �थानमा बाटो र �सँचाइ कुलो मम�त अिमत िव�डस� 635199

55-2078/3/30 पाखा खोला बाढी िनय��णको लािग �यामी�ारा �यािबयन ब�स भन� काय� �यामी�ारा 160500

ज�मा 1030705

१,०३०,७०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

27729 ३९४१ २३७८८
स�पर��ण - पा�लकाले �. 41१1६९9.00 बे�जू फ�य�ट गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेको म�ये देहाय बमोिजम �. 3941395.00स�पर��ण गर� बाँक� रकम
�.१८०३४४.00को आव�यक �माण कागजात नपगुेको कारण �फता� ग�रएको छ ।

आ.व. वे�जु दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण
असलु� �माण �नय�मत पे�क�

2076/77 13 अनुदान �फता� गनु�पन� रकम
संिचत कोष दािखला

44000 44000

2076/77 31 �थानीय भ�ा वापतको रकम 1050 1050
2076/77 34 बढ� �नकासा सा.स ु 24000 192000 216000
2076/77 36 पे�क� (झोल�ुे पलु) 3000000 3000000
2076/77 39 धरौट� 82525 82525
2076/77 40 धरौट� क�ा 513145 513145
2076/77 50 तलबमा बढ� रकम भ�ुानी 1285 1285
2076/77 54 अ��म कर दािखला 83390 83390

ज�मा 3941395

६४ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जूको ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक�

बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू (B)

यो वष� कायम
बे�जू (C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू (D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू 

(E=A-B+C+D)

27729 ३९४१ 15457 ० ३९२४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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