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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था 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 स्थानीर् िहका 
सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था 
छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक 
कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

गररएको  छ ।  

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

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

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

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

(बबरमहल ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६५४                                                                                      तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

गोकुलगङ्गा गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
रामेछाप । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७७ 
आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिाको पूणा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड ६३ लाख ९८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। कार्ाालर्बाट प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१७ लाख ४० हजार फछार्ौट भएको छ 
। बाँकी बेरुज ुमध्रे् असलु गनुापने रू.३६ लाख १ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.३ करोड २७ लाख ३३ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.५२ 
लाख ८३ हजार र म्र्ाद नाघेको पेश्की रू.३० लाख ४० हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्म रु.१० करोड ४८ लाख १७ हजार बेरुजू 
बाँकी रहेकोमा संपरीक्षणबाट फछार्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.१४ करोड १८ लाख ६९ हजार 
रहेको छ । गाउँपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

          (तरलोिन आिार्ा) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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गोकुलगङ्गा गाउँपातलका, रामेछाप  
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारम्भिक बेरुज ु प्रम्िम्ियाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असुल गर्ुुपर्े 

म्र्यम्मि गर्ुुपर् े पेस्की 

दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम अम्र्यम्मि 

 िएको 

प्रमाण  कागजाि  

पेश  र्िएको 

राजस्व लगि 

 म्जभमेवारी  र्सारेको 

सोधिर्ाु  

र्म्लएको 

जभमा 

 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

52 58 46398 0 0 1740 52 58 44658 3601 5283 32733 0 0 38017 3040 

                                      
अद्यावम्धक बेरुज ूम्स्िम्ि 

२०७७।७८  

                                                                    (रु. हजारमा) 

म्जल्ला स्िार्ीय िह गि वरु् सभमको 

 बााँकी 

समायोजर् यो वरु्को  

फर्छ्यौट 

बााँकी 

 बेरुजू 

यो वरु् सभपरीक्षणबाट  

कायम बेरुज ु

यो वरु्को बेरुज ु कुल बेरुजु  

बााँकी 

रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउाँपाम्लका 104817 0 3606 101211 ० 44658 १४५८६९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : गोकुलग�ा गाउँपा�लका, रामेछाप , गोकुलगंगा गाउँपा�लका , रामेछाप

काया�लय �मुख ई�वरी �साद सुवेदी २०७८-२-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ओम �साद सुवेदी २०७७-४-१

लेखा �मुख राजन �ासद गुरागाई २०७७-४-१

बे�जु रकम ४४,६५८,३८०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,५२,१८,६४१.६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,७३,५९,८५३ चालु खच� २५,२०,६६,०९७.५

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६६,६६,००० पँूजीगत खच� ३२,६९,२५,७३२

राज�व बाँडफाँट १४,२३,८५,८४० िव�ीय/अ�य �यव�था ८,१३,६०,५१३

आ�त�रक आय ०

अ�य आय ८,८६,७५,८२४.२

कुल आय ६३,५०,८७,५१७.२ कुल खच� ६६,०३,५२,३४२.५

बाँक� मौ�दात ६,९९,५३,८१६.३
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
प�रचय– �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी, र �याियक अ�यासलाई स�थागत गन�  �थानीय सरकारको स� चालन गन� सम� उ�े�य हा�सल गन�
२०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु�  र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व र पारदिश�ता
सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�  पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । रामेछाप �ज�ा ��थत यस पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३५ सभा सद�य, १९८।४ वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा २४ हजार ८९२ जनसं�या
रहेको छ ।

नाम काया�रत अव�ध बे�जू रकम
दे�ख स�म

काया�लय �मुख �.�.अ. �ी ओम �साद सुवेदी २०७७।०४।०१ २०७�।१।२
�.�.अ. �ी ई�वरी �साद सुवेदी २०७�।२।२ २०७�।०३।३१

लेखा �मुख ले.पा. �ी राजन �ासद गुरागाई २०७७।०४।०१ २०७�।०३।३१

क) �थानीय सिचत कोष अ�थ�क वष� २०७७/०७८ को �थानीय संिचत कोष आय �यय िहसाबको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ ।
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िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ब�तुगत /सोझै भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) 567990260.00 558212131.20 0.00 558212131.20

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) 561190260.00 546411693.00 0.00 546411693.00

११००० कर 11 163261260.00 142385840.00 0.00 142385840.00

१३००० अनुदान 397929000.00 404025853.00 0.00 404025853.00

संघीय सरकार 12 361263000.00 367359853.00 0.00 367359853.00

�देश सरकार 12 36666000.00 36666000.00 0.00 36666000.00

ख. अ�य �ाि� 6800000.00 11800438.20 0.00 11800438.20

िवतरण गन�  बाक� राज�व 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00

कोषह� 6800000.00 3484177.20 0.00 3484177.20

धरौटी 0.00 7316261.00 0.00 7316261.00

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म 0.00 0.00 0.00 0.00

भु�ानी (ग+घ) 663590260.00 583476956.50 0.00 583476956.50

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) 656790260.00 578991829.50 0.00 578991829.50

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा 18 28449000.00 27530856.30 0.00 27530856.30

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग 18 150717000.00 150616000.00 0.00 150616000.00

२५००० सहायता (Subsidy) 18 52380000.00 49117675.20 0.00 49117675.20

२६००० अनुदान 18 500000.00 125000.00 0.00 125000.00

२७००० सामा�जक सुर�ा 18 24028000.00 23403686.00 0.00 23403686.00

२८००० अ�य खच� 18 1300000.00 1272880.00 0.00 1272880.00

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� 18 399416260.00 326925732.00 0.00 326925732.00

घ. अ�य भू�ानी 6800000.00 4485127.00 0.00 4485127.00

कोषह� 6800000.00 663527.00 0.00 663527.00
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िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ब�तुगत /सोझै भु�ानी ज�मा

धरौटी 0.00 3821600.00 0.00 3821600.00

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -95600000.00 -25264825.30 0.00 -25264825.30

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) 95218641.60 95218641.60 0.00 95218641.60

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) 69953816.30 0.00 69953816.30

ब�क तथा नगद बाक� 24 74438943.30 0.00 74438943.30

ख) कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय तथा �देश लेखा ईकाइ काया�लयबाट �स�यास माफ� त स�ब��धतलाई सोझै भु�ानी ह�ने तथा सु�मा समावेश नह�ने कारोबारह�
शीष�क वािष�कबजेट िनकासा खच� खच�म�येपे�क�

�देश पूवा�धार िवकास काय��म 8000000.00 8000000.00 8000000.00 00.00

�थानीय पूवा�धार सा�ेदारी काय��म 3300000.00 3300000.00 3300000.00 00.00

सामा�जक सूर�ा काय��म 64601000.00 64095086.00 64095086.00 00.00

�थानीय तह �शाशक�य भवन िनमा�ण 1800000.00 1480300.00 1480300.00 00.00

ज�मा�. 77701000.00 76875386.00 76875386.00 00.00

उि��खत आ�थ�क कारोबारकोलेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वािष�क लेखापरी�ण योजना २०७८ अनुसार नमुना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन�  सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको
जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा रिह काया�लयबाट पेश ग�रएको वािष�क काय��म लगायतका कागजात तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र �यव�थापन �ितिन�ध�व प� समेतलाई आधार मानी
लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मुख सिहतका
पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।०६।१४ मा छलफल स�प� ग�र कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन् ।

लेखापर��णको �ममा असलु� : लेखापर��णको �ममा कृ�ष अनदुानको नगद सहभा�गता तफ�  �.३,००,३३५, पदा�धकार� स�ुवधा तफ�  �. ६५,८२५ , आ�त�रक आयतफ�
�.३८,२३९ समेत ज�मा �.४,०४,३९९ असलु भई दािखला भएको छ ।

२ खच�को �माणः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो�वारा भौचर नं १७९।२०७८।३।३० बाट पोषण काय��म शीष�कबाट � ३४००००। �स अ हे ब जािगर रायलाई भु�ानी िदइएको छ । तर कुन काय��ममा
कसरी खच� ग�रएको हो सो पुि� ह�ने आव�यक कागजात पेश नभएकोले खच�लाई पुि� गन� �माण पेश ह�नुपन� भनी लेखापरी�णबाट   औ�याएप�चात काया�लयको िमित
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२०७८।०८।२४ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको रकम असूल भएकोले िमित २०७९।०३।०३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

३ बैठकमा उप��थत नभएकालाई भु�ािनः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ ।
काया�लयले गो�वारा भौचर नं ५४।२०७८।०३।३० बाट कृिष शाखा �मुख रे�मा थापा मगरलाई कृषक दता� �यव�थापन काय��म स�ालन वापत � १४२८०० ।
भु�ानी िदएको छ । वडा नं १ दे�ख ६ स�मको िविभ� िमितको �थलगत अनुगमन तथा बैठकमा ज�मा २१ जनाको मा� सहभािगता दे�खयो । २१ जनालाई अनुगमन
भ�ा वापत � १३२६००। भु�ानी भएकोमा काया�लयले � १४२८०० भु�ानी िदएकोमा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी संिघय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपन� �

१०,२००

४ लागत साझेदारीमा गाई �व��न काय��मः
संघीय सरकारबाट � २१ लाख ८० हजार, �देश सरकारबाट � १२ लाख ५० र स�म�तको � ५ लाख ५० हजार गर� ज�मा � ३९८००००। लागत साझेदार�मा गाई
�व��न काय��म संचालन वापत देउराल� पशपुालन तथा कृ�ष स�म�त, नामाडीलाई � ३४३०००० भ�ुानी �दइएको छ । पेश भएको �े�ता पर��णबाट �न�न �यहोरा देिखयोः

४.१ ज�स�, हो�ल�टेन �स जातको गाई ख�रद र ढुवानीका लािग काया�लयबाट � २५५००००। र सिमितबाट � २५००००। गरी लागत
साझेदारी वापत काय� स�प�को � २८०००००।को िबल भरपाई पेश ह�नुपन�मा � २५५६८९०।को मा� िबल भरपाई पेश भएकोले
लागत साझेदारीमा काय�लयबाट � २३२८५६० भु�ानी ह�नुपन�मा � २५५००००। भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल
गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.....

२२१,४४०

४.२ ज�स�, हो�ल�टेन �स जातको गाई ख�रद र ढुवानी वापत � २५५६८९०।को िबल पेश भएकोले ज�स�, हो�ल�टेन �स जातको नै गाई
ख�रद हो भिन पुि� ह�ने �माण पेश नभएकोले पेश ह�नुपन� �......

२,५५६,८९०

५ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��मको िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��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 देहायबमो�जम छ ।
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�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

1. िव��य समािनकरण १२४१०० १२११ ६०८४० ६२०५० २०६८३

2. �थानीय पूबा�धार साझेदारी ३३०० ० ३३०० ३३००

3. समपुरक अनुदान ४९६९२ ० ४१६९२ 0 0

4. िवशेष अनुदान १५५०० ० १५५०० १५५००

5. �थानीय पुबा�धार ७९८७ ० ७९८७ ७९८७

6. गत बष�को नगद अ�यावाट २०८०० ५५५७ ५०८० १०१६३ ३९८५

कूल खच�: २१३३८० ६७६८ १०७६१२ ९९००१ ५१४५६

खच� �ितशत 100 3.18 50.43 46.39 24.11

उपयु�� िववरण अनुसार पा�लकाले ते�ो चौमा�सकमा कुल बजेट खच�को ४६.३९ �ितशत खच� गरेको छ । जसम�ये असार मिहनामा मा� २४.११ �ितशत खच� गरेको
छ । आ�थ�क वष�को अ�तमा काम गराउँदा कामको गुण�तरका साथै भु�ानी स�तुलनमा समेत असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प समयमै काय�
गराउने �यव�था िमलाई आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६ करारका कम�चारीलाई महँगी भ�ा 
नेपाल सरकार, म��ीप�रषदको िमित २०७४।१।२१ को िनण�य अनुसार सबै िनकायमा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरब�दीिभ� रहेका करारमा रहेका
�य��ह�लाई िविभ� सेवा सुिवधा िदने िनण�य गरेको छ । जसमा महँगी भ�ा िदने कुनै िनण�य गरेको छैन । सोिह बमो�जम सेवा सुिवधा �दान गन�का लािग सामा�य
�शासन म��ालयले िमित २०७४।१।२५ मा आ.व. २०७४।७५ बाट लागू ह�ने गरी काया��वयन गन� प�ाचार गरेको छ । तर यस पा�लकाले करार सेवामा काय�रत २१
जना कम�चारीलाई मंहगी भ�ा वापत �.४९४००० भु�ानी िदएको छ । जसबाट संघीय िनयम िवपरीत महँगी भ�ा िनण�य गरी िवतरण गदा� यस आ.व.मा थप �ययभार पन�
गएको रकम �.

४९४,०००
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७ �रतपूब�कको कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर िकशोर िनमा�ण सेवा बाट मु.अ.कर �.४००४४ समेत �..३४८०७९को म�टे�वरी सामान ख�रद गरेको छ ।खरीदको
भु�ािन गदा� फोटोकपी िवल पेस भएको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर
समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४०,०४४

८ राज�वको अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा १२ र १३ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने
�ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यस वष� राज�व आ�दानी तफ�  दिैनक राज�व आ�दानी खाता (म.ले.प.फा. नं. १०२), �ा� सवै
राज�वको गो�वारा भौचर (म.ले.प.फा. नं. १०३), राज�व आ�दानीको शीष�कगत खाता (म.ले.प.फा. नं. १०४), राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं.

१०५), राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०६), राज�व आ�दानीको दिैनक बै� भौचर �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा. नं. १०७)

राखेको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा. नं. ह� नराखेकोले राज�वको लेखापरी�णबाट �ा� ह�नुपन� सव ैराज�व �ा� गरेको र �ा� सव ैराज�व व�ै
दा�खला गरेको एिकन गन� सिकएन । आ�दानी ज�तो स�वेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा राखुनुपन� खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयको लेखालाई
�यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

९ डोजर स�चालन: 

पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का सडक ख�े , सडक सरसफाई तथा मम�त गन� काय�मा स�भव भएस�म आ�नो �वािम�वमा रहेको डोजरको �योग गनु�पद�छ र अ�य िनजी
�योजनका लािग डोजर भाडामा िदई आ�दानी समेत गनु�पद�छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का सडक मम�त, सरसफाई ,किटङका लािग कुनै पिन योजनामा पा�लकाको
डोजर �योग भएको पाइएन । डोजरको भाडामा िदए वापत पा�लकाले कुनै पिन आ�दानी गरेको छैन । नमुना परी�ण गदा� डोजरका लािग तेल ,मम�त लगायत िविभ�
िशष�कमा भएका खच�का केही उदहारणह� देहाय बमो�जम छन । पा�लकाले खच� मा� नगरी डोजरमाफ� त आ�दानी बढाउनेतफ�  �यान िदनु पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np9 of 60

भौचर नं खच� रकम वापत

38 37500 मम�त

334 423479 तेल

413 424145 मम�त

443 267584 मम�त

1152708

१० �थानीय साम�ी उ�खनन् र िव��ः 
�थानीय साम�ी उ�खनन् र िव��ः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम गाउँपा�लका तथा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव
मू�याँकन तथा �ार��भक वातावरणीय प�र�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िबि� गन�स�ने �यब�था छ । पा�लकाले
आ�नो �े�िभ� रहेको खोला, खो�सी तथा जिमनबाट सँकलन गन� सिकने �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको प�रमाण यिकन गन� वातावरणीय �भाव
मू�याँकन तथा �ार��भक वातावरणीय प�र�ण गराएको दे�खएन। पा�लका �े�िभ� रहेको िविभ� प�रयोजनाका काय� स�ालन गन� र पा�लकाले उपभो�ा सिमित तथा
िविभ� मा�यमबाट स�ालन गन� योजनाह�मा पा�लका �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िनशु�क �योग भई रहेको छ तापिन पा�लकाले ती
साम�ीको �ज�ा दरको आधारमा भु�ानी िदएको छ। िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िनशु�क �योग गरी पा�लका तथा अ�य योजना
�यव�थापनबाट रकम भु�ानी �लने गरे तापिन पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क बुझाएको दे�खदनै । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा
एबम् माटोज�य व�तुमा �देश कानून बमो�जम कर लगाई आ�दानी वढाउने तथा उपल�ध साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग ��थितलाई �यव��थत
वनाउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�खयो ।
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भौ न र िमित उपभो�ा सिमित ढुङगा प�रमाण
(घ.िम )

भु�ानी
दर

राज�व रकम (प�रमाण
*३५.२८*९*१.१३)

३।२०७७।७।२६ िशवालय डाडागाँउ सडक सो�लङ १८४ ३००० 66019

५।२०७७।६।२९ ला�चेटार तेस� का�लमाटी तफ�  सडक सो�लङ ८१ ३००० 29063

६।२०७७।६।२९ िभमसेनथान फा�सु सडक सो�लङ १२९ ३००० 46285

७।२०७७।७।२५ झोरेिन सुइते खोलाखक�  कालौचौतारा सडक सो�लङ ३३३ ३००० 119480

८।२०७७।७।२५ माछापोख�र सुक�  पलाती सो�लङ ४९० ३००० 175811

९।२०७७।६।२६ िभमसेनथान दे�ख धारापानी मुल सडक मम�त २३६ ३००० 84676

१०।२०७७।७।२५ सुक�  दोवान सडक सो�लङ १६९ ३००० 60637

११।२०७७।७।२५ भु�जडाडाँ मजुवा सडक सो�लङ १६८ ३००० 60278

१२।२०७७।८।१८ िवरौटा ���थली सडक सो�लङ १६९ ३००० 60637

१३।२०७७।९।३ पुरानोबारी दीिग सडक सो�लङ १६४ ३००० 58843

१५।२०७७।९।१३ बुक�  दा�े केसे सडक सो�लङ ५०० ३००० 179399

१६।२०७७।७।२५ सुक�  िवरौटा सडक सो�लङ ३४२ ३००० 122709

२३.२०७७।६।२९ भुजडाडाँ िवरौटा झोरेनी सडक सो�लङ ३३८ ३००० 121274

२५।२०७७।६।२९ िभमसेनथान धारापानी सडकसो�लङ ३२६ ३००० 116968

४८।२०७७।।१०। टगम केसे सडक सो�लङ २९४ ३००० 105486
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६

४९।२०७७।१०।६ आ�बोटे मेन सडक सो�लङ २४९ ३००० 89341

५०।२०७७।१०।६ एकामफेदी चौरपातल सडक सो�लङ २४५ ३००० 87905

५१।२०७७।१०।६ चौरपातल सो�े मेन सडक सो�लङ ३०८ ३००० 110510

५४।२०७७।१०।७ िवगु देउराली मेन सडकसो�लङ ३१० ३००० 111227

६४।२०७७।१०।
२६

ठोसे टगम �सगंटी सडक सो�लङ ४९१ ३००० 176170

६५।२०७७।१०।
२६

गु�वा का�वास �याङ�ाङ मुल सडक ३०८ ३००० 110510

७६।२०७७।१०।
२८

�वाङखोला बाट तलतफ�  खहरे सडक सो�लङ ३३० ३००० 118403

८०।२०७७।११।२ ला�लबाकु पाशवार लुतेपहरा मेन सडक सो�लङ र �तरो�ती ५१२ ३००० 183704

८३।२०७७।११।२ ह��पटल जाने बाटो सो�लङ २५४ ३००० 91135

८९।२०७७।९।२७ फपु� वडाभवन लुते सडक ७१८ ३००० 257617

१०२।२०७७।११।
१४

चुचुरे सेरिदङ सडक सो�लङ/किटङ २५५ ३००० 91493

१०४।२०७७।११।
१४

बोहरीगंगा िभ�ेरी सडक सो�लङ २३४ ३००० 83959

११७।२०७७।११। िव��ेखोला झाि�टोल इ��सरे सडक किटङ १३४ ३००० 48079
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१७

१२७।२०७७।१२।
५

�जरो िकलो भानुभ� काडे सडक सो�लङ ४९३ ३००० 176887

१३४।२०७७।१२।
६

डाडाँघर ठोसे गु�वा �तरो�तती सो�लङ १०८ ३००० 38750

१४८।२०७७७।
१२।९

मेहेले खोला बालुवा सानेकोबारी सलेनी गलम सडक सो�लङ ३२० ३००० 114815

१५३।२०७७।१२।
२५

बदे�ल पातलेसी सडक सो�लङ १०० ३००० 35880

१५६।२०७७।१२।
२५

�जरोिकलो �लसेखानी सडक सो�लङ ३३९ ३००० 121632

१७०।२०७८।१।३ बेताली जामुने माकलथान सडक सो�लङ १७० ३००० 60996

१८८।२०७८।२।४ �लसेखानीबाट िभ�ेरीखानी सडक सो�लङ १६८ ३००० 60278

१८९।२०७८।२।
२४

यादलीखोला �स�ेरी सडक सो�लङ १३८ ३००० 49514

१९४।२०७८।२।
२४

पासबार ने�ा सडक सो�लङ १६८ ३००० 60278

१९५।२०७८।२।
२४

मझुवा सडक किटङ सो�लङ १३८ ३००० 49514

१९६।२०७८।२। वडा भवन लुतेपहरा सडक सो�लङ ५०३ ३००० 180475
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२४

१९७।२०७८।२।
२४

पुजारी खोला पाटी�वारा �सम बगुवाडाडाँ सडक सो�लङ ३१५ ३००० 113021

२०१।२०७८।२।
२६

�जरोिकलो �ाउ�ड सडक सो�लङ १६८ ३००० 60278

२०२।२०७८।२।
२६

�यानडाडाँ दा�े पधेरे ितलखो�रया सडक सो�लङ २७० ३००० 96875

२१५।२०७८।२।
३०

डाडाँबारी भङजा सडक सो�लङ उ स १७० ३००० 60996

२१७।२०७८।२।
३०

गह� ँखक�  �कुल डुडगैरो �यामािकरी पासाबार सडक सो�लङ १७१ ३००० 61354

२२२।२०७८।२।
३१

�सदडाडाँ चंिदथान वडा भवन सो�लङ १६८ ३००० 60278

२३१।२०७८।३।१ बेता�ल हे�थपो� िच�लेसी सडक सो�लङ १११ ३००० 39827

२३९।२०७८।३।३ �स�थान जोिगबारी सडक सो�लङ १७३ ३००० 62072

२५३।२०७८।३।७ तारजाली भन� कामको लािग फपु� उ स २०० ३००० 71760

२५६।२०७८।३।७ �जरोिकलो ब�चरे सडक सो�लङ ३३१ ३००० 118762

२५७।२०७८।३।७ �जरोिकलो खहरे सडक सो�लङ ३२८ ३००० 117686

२५८।२०७८।३।७ धौले चाके को�याङखक�  सेरामचोक सडक सो�लङ ४२९ ३००० 153924
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२७१।२०७८।३।९ तारजाली भन� कामको लािग वडा नं ३ उ स ५३५ ३००० 191957

२८६।२०७८।३।
१४

मगरगाँउ सडक सो�लङ उ स १३५ ३००० 48438

२९८।२०७८।३।
१५

बदे�ल रातामाटा दमैडाडाँ गैरा�वारा पलाती सडक सो�लङ २३३ ३००० 83600

३२६।२०७८।३।
२९

तारजाली भन� कामको लािग उपभो�ा सिमित १ ५१५ ३००० 184781

३४१।२०७८।३।
२३

भ��याङ डाडाँ नाङथेन सडक उ स ३४० ३००० 121991

३४७।२०७८।३।
२४

तारजाली भन� कामको लािग उ स ४ ४३४ ३००० 155718

३४८।२०७८।३।
२४

तारजाली भन� कामको लािग उ स २ ५०८ ३००० 182269

३६६।२०७८।३।
२५

बरिपपल िशवालय चाचला सडक सो�लङ १३७ ३००० 49155

३९५।२०७८।३।
२७

तारजाली भन� कामको लािग उ स ५ ३८५ ३००० 138137

१।२०७८।३।३० वडा काया�लय तथा �वा��य चौक� आसपास मे�सनरी वाल
तारजाली

२०७ ३००० 74271

४।२०७८।३।३० �यानगरा चौतारा पलाती सडक १२२ ३००० 43773
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५।२०७८।३।३० गोकुलगंगा मािव घेरावार ११८ ३००० 42338

६।२०७८।३।२० चंखे दागरिदगर सडक २७८ ३००० 99746

४।२०७७।११।१४ गु�वा िनवारे फापरबारी सडक ३४३ ३००० 123068

ज�मा १८०४० 6472709

११ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकास लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत
िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । योजना बनाउँदा आ�थ�क िवकास तथा ग�रबी िनवारणमा ��य�
योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय बा�स�दाको सहभािगता जुटने, �थानीय �ोत
साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, सबै वग�लाई ��य� लाभपु�े, लैि�क समानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने िवषयलाई �ाथिमकता िदएको दे�खएन ।
तसथ� �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गरी �भावकारी
�पमा काया��वयन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१२ 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 :
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

७।०७७।११।
१८

काडेचौउर जंगलकाली बासे िभ�ेरी खानी सडक माटो कि�ङ २०१७२३७ ए�जाभेटर २०१७२३७

१।०७८।३।४ का�ले पासवार नो�ा बासे िभ�ेरीखानी काला चौतारा
सडक उस

माटो कि�ङ १९२४६५७ ए�जाभेटर १९२४६५७

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

१३ िबल भपा�इ 

: आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा नमुनाको �पमा परी�ण ग�रएकाम�ये देहायका उपभो�ा सिमितको फाईल परी�ण गदा� पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई
िवल भपा�इ भ�दा वढी भु�ानी िदएको दे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �

१,७८७,४४२
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भौ न र िमित उपभो�ा सिमित काय�स�प�
रकम

संल� िवल
भपा�इ रकम

बढी भु�ानी

१९५।
२०७८।२।
२४

मझुवा सडक सो�लङ उ स ५५४९०२ ४८०६०९ ७४२९३

१९६।
२०७८।२।
२४

वडा भवन लुतेपहरा सडक सो�लङ १८५१२२३ १७०२५८५ १४८६३८

२४०।
२०७८।३।३

प�चिशल गुफा महादेव म��दर उ स १८४११२ ८५३३० ९८७८२

३२९।०७८।
३।२१

डडुवा गु�वा िपलर ढलान उ स १०७८२०२ ४७३५०८ ६०४६९४

३१।०७७।
७।२५

बदेली डाडाबारी पलाती सडक १०५८४३५ ४८०९०० ५७७५३५

(२०७६।१२।८ मा काय�स�प� भएको उ स को िनण�य पेश भएकोले सोही िमितको बाटो
किटङको �याट िवल पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन�)

८९।०७७।
९।२७

फपु� वडाभवन लुते सडक १३४१९०० १०५८४०० २८३५००

ज�मा ८५८५७३६ ६७२९८०७ १७८७४४२

१४ खच� िव�लेषण 
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पा�लकाको िव�ीय �ितवेदन अनुसार यस बष� आ�त�रक �ोतबाट �.२४७१७०९, बाँडफाँड तथा कर �.१३९९१४१३१ र अनुदानबाट �.४०४०२५८५३ समेत
पा�लकाको संिचतकोषको यस वष�को आ�दानी �.५४६४११६९३ भएकोमा यस वष� पा�लकाले चालुतफ�  �.२५२०६६०९७।५० र पँू�जगततफ�  �.३२६९२५७३२
समेत �.५७८९९१८२९।५० खच� गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएका �यहोराह� देहायअनुसार रहेका छन् –

• पा�लकाको कुल आ�दानीको तुलनामा बाँडफाड तथा कर २५.६१ �ितशत, आ�त�रक �ोत ०.४५ �ितशत र अ�य अनुदानको िह�सा ७३.९४ �ितशत रहेको छ ।
• पा�लकाको यस बष�को कुल बजेट खच�को तुलनामा चालुतफ�  ४३.५३ �ितशत र पँुजीगततफ�  ५६.४७ �ितशत रहेको छ ।
• कुल चालुखच�म�ये पा�र�िमक तथा सुिवधा लगायतमा �.२७५३०८५६ अथा�त आ�त�रक आयको तुलनामा ९१०.२४ �ितशत बढी रहेको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाको आ�त�रक आयभ�दा अ�धक रकम �शासिनक �योजनमा खच� भएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आयको दायरा फरािकलो बनाउने तथा
�शासिनक खच� िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । �यसैगरी संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा
प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१५ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३ र यो बष� थप भएको ३५ गरी कुल ३८ िववाद दता� भएकोमा ३६ वटा मा� फ��यौट भई २ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१६ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�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 छन् ।
• �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 ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• 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 ।



https://nams.oag.gov.np19 of 60

• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको 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।
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको काय��मगत तथा एक�कृत �गित तयार
गरेको पाईएन।
• योजनाह�को 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 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 ।
• 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 ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४, को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायबाट भएको काय�को भु�ानी समुदायको ब�क खातामा ज�मा ह�ने
गरी िदनुपन�मा कितपय योजनामा उपभो�ा सिमितको अ�य�को नाममा चेक जारी गरेको पाईयो ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण नह�ने काया�लय भवन मम�त लगायतका सरकारी
संरचना उपभो�ा सिमितबाट गराएको पाईयो।
• दीगो ि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 ।
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• मु�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 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 सिहतको ते�रज बनाई काया�लय �मुख तथा िनजले तोकेको
कम�चारीबाट �माणीत तथा भु�ानी भएको छाप लागाउने गरेको पाईएन ।
• कितपय गो�वरा भौचर लगायतका कागजातह� काया�लय �मुखबाट �माणीत भएको पाईएन ।
• 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।
• उपभो�ा सिमितले खच� िववरण साव�जिनक गन� तथा सोको िववरण खुलाई माईनुट गन� गरेको पाईएन ।
• योजना अनुगमन सिमितले अनुगमन फाराममा उ�ेख भएका िववरणह� भन� तथा भु�ानीका लािग �सफा�रस गदा� िववरण भन� र अव�था खुलाउने गरेको 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 ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम 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
खच� लेखेको पाईयो ।
• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका
पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ
बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१७ 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 । पा�लकाले यस वष� �ो�साहन भ�ा वापत � ४७०४९०४ खच� गरेको छ । जसबाट पा�लकालाई आ�थ�क
�ययभार ब�ने दे�ख�छ ।
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१८ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पा�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 �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छन् :

• सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को संिचतकोषको �ा�ीतफ�  �.५२२४८०३५२।०८ दे�खएकोमा पा�लकाबाट �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार
�.५४६४११६९३ रहेको छ । जसअनुसार िव�ीय िववरणमा संिचतकोष �ा�ीमा दे�खएको फरक रकम �.२३९३१३४०।९२ िहसाब समायोजन गरेको छ ।
• पा�लकाले पेश गरेको म.ले.प.फा.२७२ अनुसार अ�य �ा�ी �.३८६५५०० रहेकोमा पा�लकाले �मािणत गरेको िव�ीय िववरण अनुसार �.११८००४३८।२० रहेको
छ । जसअनुसार पा�लका र सु�को अ�य �ा�ीमा �.७९३४९३८।२० फरक दे�खएकोमा पा�लकाले िहसाब समायोजन गरेको छ ।
• पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ अनुसार संिचतकोषको भु�ानी �.५२२९४९३२४।२० र अ�य भु�ानी ऋणा�मक �.४७७३५९६।३२ समेत �.५१८१७५७२७।८८
दे�खएकोमा पा�लकाबाट �मािणत आ�थ�क संिचतकोषको भु�ानी �.५७८९९१८२९।५० र अ�य भु�ानी �.४४८५१२७ समेत �.५८३४७६९५६।५० देखाएको छ
। जसअनुसार पा�लकाले तयार गरेको िव�ीय िववरण तथा सु�को िव�ीयको भु�ानीतफ�  �.६५३०१२२८।६२ फरक दे�खएको िहसाब समायोजन गरेको छ ।
• पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ अनुसार बषा��तको ब�क बाँक� �.९३१७०१२४।२० देखाएकोमा पा�लकाबाट पेश भएको �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार
�.७४४३८९४३।२६ देखाएको छ । जसअनुसार पा�लकाले तयार गरेको र सु�को बैक बाँक� �.१८७३११८०।९४ फरक दे�खएकामा बैक समायोजन िहसाब तयार
गरेको दे�खएन ।
• �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 ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन खच� खातामा रहेको पाईयो ।
• पा�लकाले संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका खच� नभई बाँक� रहेको
�.५६५६२७६।०७ अनुदान २०७८।४।७ गते नेपाल बाणी�य बैक म�थली शाखामा िफता� दा�खला गरेको छ ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा 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 ढाँचाको पुण� �योग गरी �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह�
तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

१९ 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 िवपत तथा औष�ध उपचार �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.७०६१७५ आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको
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पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२० लागत साझेदारी भ�दा बढी भु�ानीः 
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काय��वयन �यानुअल, २०७७ को प�र�छेद ७ मा तोिकएका पकेट, ब�क, जोन र सुपर जोनमा स�ालन ह�ने
ि�याकलापह�का लािग कृिष उ�पादन सामा�ीह�मा प�रयोजनाबाट बढीमा ५० �ितशत सुिवधा उपल�ध ह�ने उ�ेख छ । िमित २०७८ जे� २८ गतेको गाउँपा�लका
अ�य� ख�ग बहादरु सुनुवारको अ�य�तामा बसेको पकेट �े� िनधा�रण र काय��म �वीकृत गन� सिमितको बैठकले �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना
काय��वयन �यानुअल, २०७७ अनुसारको �कृया पुरा गरी �ा� िनवेदनह�को आधारमा ५० �ितशत लागत साझेदारीमा पकेट िवकास �े� छनोट ग�रएको छ ।
पा�लकाले देहायको समूह तथा फम�लाई ५० �ितशत लागत साझेदारीमा िन�न बमो�जमको भु�ानी िदएकोमा अनुदान �ा� गन� समूह तथा फम�ह�ले आ�नो िह�साको
५० �ितशत काय� नगरी १०० �ितशत काय� स�प�को िबल भरपाई �माण नै पेश नगरी पा�लकाबाट अनुदान वापतको ५० �ितशत पुरा रकम भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
तसथ� ५०–५० �ितशतको साझेदारी भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �

गो.भौ.नं.÷िमित भु�ानी पाउनेको नाम काय� स�पादनको िबल
भरपाई पेश भएको

५० �ितशत साझेदारी
अनुसार भु�ानी ह�नुपन�

भु�ानी
भएको रकम

बढी भु�ानी
भएको रकम

२६। िशवश�� पशुपं�ी म��य तथा कृिष समूह
-तरकारी खेती पकेट काय��म_

८३५१२७ ४१७५६४ ५००००० ८२४३६

२०७८।०३।
२२

२७। िददी बिहनी कृिष समूह -तरकारी खेती पकेट
काय��म_

४९५८६६ २४७९३३ ४००००० १५२०६७

२०७८।०३।
२२

२५। अमृत कृिष तथा पशुपं�ी फम� -क�य �याउ खेती
पकेट काय��म_

३००००० १७१९३६ ३००००० १२८०६४

२०७८।०३।
२२

ज�मा ३६२५६७

३६२,५६७
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२१ पा�लकाको राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व ऐन, २०७५ को दफा मा काया�लयले �ा� गरेको राज�व सोही िदनमा भो�लप�ट दा�खला गनु� पन� उ�ेख छ।यो वष�
पा�लकामा �योग भएको र�सद नं. ५०१ दे�ख ५५० को ठेलीबाट िन�नानुसार असुल भएको �. ८६७०८६ देहायका पदा�धकारीको �ज�मा रहेकोमा दा�खला गरेको
दे�खएन । तसथ� दा�खला गन� बाँक� रकममा २५ �ितशत सुद समेत लगाई उ� रकम असुल गनु� पद�छ �.......

८६७,०८६
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िववरण असुली रकम भौचर अनुसार दा�खला बाँक� �ज�मेवार पदा�धकारी

पा�लका तफ�

िविभ� २१ ठेली बाट उठेको १७१७६०३ ११८५८४६ ५३१७५७ �याम बहादरु ख�का र नमुना रे�मी

आलु िनकासी कर १५६३७६ ११३३२४ ४३०५२ िवनोद भुजेल

ए�वुले�स स�ालन १५६००० ० १५६०००

ज�मा २०२९९७९ १२९९१७० ७३०८०९

वडातफ�

वडा नं. ४ मालपोत तफ� ३७६०९ ० ७५४९२ भुमवहादरु बुढथोक�

आ�दानी तफ� ३७८८३

वडा नं. ५ मालपोत तफ�  आ�दानी तफ� १४३८४८ १४४५०२ ५२४४६ राम का�ज ख�का

५३१००

वडा नं. ६ मालपोत तफ� ११३४९० १६०९५१ ८३३९ रमेश कुमार �संह

आ�दानी तफ� ५५८००

ज�मा ४४१७३० ३०५४५३ १३६२७७

कुल ज�मा २४७१७०९ १६०४६२३ ८६७०८६

२२ �े�गत बजेट र खच� 
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�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

सामा�जक �े� २५९२४७००० २२९४६६८७४ 43.88

पूवा�धार िवकास �े� १९३६७३००० १६३०८७६०२ 31.19

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ८०२०९८०० ६६४०८१५४ 12.7

आ�थ�क िवकास ८५३७५२६० ३४९२७८६२ 6.68

सुशासन र अ�तर स�व��धत ३६३९७००० २९०५८८३० 5.56

ज�मा ६५४९०२०६० ५२२९४९३२२ 100

उपयु�� िववरण अनुसार पा�लकाको सभाबाट िविनयोजन बजेटम�ये कुल खच�को तुलनामा सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास �े�मा ४३.८८ �ितशत र सबैभ�दा कम
सुशासन तथा अ�तरसमब�धीत ५.५६ �े�मा �ितशत खच� रहेको छ ।अतः पा�लकाको एक�कृत, समानुपाितक र दीगो िवकासका लािग �े�गत �पमा समानुपाितक
बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पद�छ ।

२३ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर पा�लका यस वष�को खच� तथा आ�दानीका कारोबार आ�त�रक
लेखापरी�ण गराएको भयतापिनलेखापरी�णबाट औ�याएका �यहोराह� तोक�ए बमो�जम फ�य�ट गरेको दे�खएन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम स�पूण� आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएका �यहोराह� उपर कारबाही गरी आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२४ 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
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िविभ� कृिष�, पशुसेवा, उ�मिवकास लगायतका पदमा ८९ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१४९०८६१४ खच� लेखेको छ ।

२५ िवजकः

२५.१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी
रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल�
कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले २५ �ितशत अनुदानमा िमिनट� ेलर, �ेसर र
राइस िमल िवतरण काय��म अ�तग�त खरीद तथा िवतरण गरीएको िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

समा�ी खरीद िवतरण �ित मु�य २५ �ितशत रकम बाक� रकम

िमिनिटलर १६ १५ ६०७०० २६२१२५ १ िवतरण नदे�खएको ६०७००

�ेसर १५ १० ६०७०० १७४७४० १ �टोरमा रहेको ४ वटाको भरपाई नभएको २४२८००

राइस िमल २५ १४ ४५९०० २४१९२० ७ वटाको िवतरणको भरपाई नभएको ३२१३००

ज�मा ६२४८००

२५.२ ख�रद गरेकोम�ये उपयु�� बमो�जम िमिनिट�लर १, �ेसर १ िवतरण ह�न बाँक� रहेको र �ेसर ४ र राइस िमल ७ वटा िवतरण गरी खच�
लेखेकोमा िवतरण भएको भरपाई पेश नभएको�े उ� सामानह�को िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� �

६२४,८००

२५.३ कृिष औजार ख�रदको लािग पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप�माफ� त गोकुलगंगा िव�डस� �ा �ल सँग �ेसर �.६०,७०० मा स�झौता
गरेको र �वा�टम राइसिमल � ४५९०० �ित आइटम स�झौता गरेकोमा िव�ेताले िवल पेश गदा� फरक दरमा िवजक जारी गरी �.

४०५४६५ बढी भु�ानी िदएको दे�खएकोले वढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �

४०५,४६५

२५.४ राईस िमल ख�रद तफ�  लाभ�ाहीबाट ज�मा ह�नु पन� �. २४१९०० दा�खला गरेको नदे�खएकोले दा�खला गनु� पन� भनी लेखापरी�णबाट
  औ�याएप�चात काया�लयको िमित २०७८।०८।२४ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको रकम िमित २०७९।०३।०३
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को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

२६ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.५०५८०११ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२७ आ�त�रक राज�व अनुमान तथा असुली: 
यो वष� गाउँपा�लकाले ज�मा �. ४१,५०,०००।– आ�त�रक आ�दानी गन� ल�य राखेकोमा �.२४७१७०९ आ�दानी गरेकोले ल�यको तुलनामा �.१६७८२९१ घटी
आ�दानी गरेको दे�खयो । गाउँपा�लकाले आ�नो आयको सबै �ोतको स�भािवत प�रमाण, स��या, �े�फल यिकन गरी सभाले �वीकृत गरेको दर अनुसार ह�ने आय
यिकन नगरेकोले अनुमािनत आय र वा�तिवक असुली िवच अ�तर रहेको छ । गाउँपा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको
अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली �भावकारी मा� स�ने अव�था दे�खएन । आ�नो �े�िभ�का करदाताह�को लगत (म.ले.प.फा.
नं. ११२) र करदाताको गो�वारा लगत फारम (म.ले.प.फा. नं. ११३), तयार गरी करयो�य आय भएका सवलैाई करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

२८ र�सद िनय��ण खाता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमको नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई दिैनक आ�दानी िकताबमा �िव� गरी
तोिकएको समयमा बै� दा�खला गनु�पछ�  । काया�लयले राज�व असुलीमा �योग ह�ने र�सदम�ये गत िवगतका कित र�सद बाँक� �थए, यस वष� के कित छपाई ग�रयो र यो
वष� वडा काया�लयह�, दह�र बह�रको असुली लगायत गाउँ पा�लका काया�लयले �योग गन� गरी कित खच� भयो, के कित आगामी वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको छ, सो
खु�ने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । र�सद िनय��ण खाताको �यव��थत अिभलेख नह� ँदा आ�थ�क वष�भरी जारी गरीएका सव ैनगदी र�सदबाट ह�नुपन�
आ�दानी �ा� भयो भएन एिकन ह�न सकेन । काया�लयले �योग गन� र�सदको �यव��थत अिभलेख राखी सव ैर�सदबाट उठेको रकम दा�खला भएको एिकन गनु� पद�छ ।

२९ वडाबाट �ा� आ�दानी: 
पा�लकाले वडाबाट �ा� ह�नु पन� तथा भएको आ�दानीको अिभलेख �यव��थत गरी राखेको छैन। वडाह�बाट संकलन गरेको राज�व िनयिमत �पमा बैक दा�खला गरी
नगदी र�सद सिहत िफता� �लने गरेको छैन। वडाह�लाई िदएको नगदी र�सद वपा��तमा िफता� गरी आय यिकन गरी दा�खला गरे नगरेको िभडान गरेको समेत दे�खएन ।
पा�लकाले वडाबाट �ा� राज�व र पा�लकामा सँकलन भएको राज�वको �यव��थत िहसाव तयार गरी िनयमानुसार कर �ा� भएको र �ा� भएको कर समयमै पा�लकामा
दा�खला भएको सुिन��चत गनु� पद�छ ।

३० र�सद ठेलीको �योगः 
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पा�लकाले छपाईबाट �ा� भएको आ�दानी गदा� �योग ग�रने नगदी र�सद ठेली के कित िवतरण भयो र िवतरण भएका र�सदबाट �ा� आ�दानी समयमै दा�खला गरेको
�माणसमेत स�ल� गरी नगदी रसीद काया�लयले िफता� �लनु पद�छ। पा�लका अ�तरगत वडाह�ले यो वष�को कर स�लन गन� िवगत वष� जारी गरेका र�सदसमेत �योग
गरेको दे�खयो। चालु वष�को लािग िवतरण गरेको र�सद बाहेक अ�य र�सदबाट समेत आ�दानी गदा� र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने र संक�लत आय सं��त कोष दा�खला
नह�ने जो�खम रह�छ। तसथ� र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गरी चालु वष� जारी भएका र�सद मा� �योग गन� र वषा��तमा बाँक� रहेका र�सदह� िफता� गरी पुन नयाँ र�सद
जारी गन� �यव�था िमलाई स�पुण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन�चत गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

३१ नगदी र�सद �ा� नभएकोः 
पा�लकाले वषा��तमा सव ैर�सद �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गनु� पद�छ। यो वष� िविभ� वडामा िदएका र�सदम�ये देहायअनुसार मालपोत र�सद र
नगदी र�सद िफता� भएको दे�खएन। र�सदह� िफता� नआएकोले उ� वडाबाट भएको आ�दानी यिकन ह�न सकेन। पा�लकाले उ� वडाको र�सद र आ�दानी स�व�धमा
छानिवन गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।
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वडा न�वर र�सद नं. ठेली सं�या वु�झ�लने कम�चारी पदा�धकारी

मालपोत र�सद

१ ३१५१–३२०० २ पुजा के सी

१२०१–१२५०

३ १०१–१५० २ शैलेस कुईकेल

११५१–१२००

६ ४३५१–४०० १ रमेश कुमार �स

ज�मा

नगदी र�सद

१ ३०१–४०० २ पुजा के सी

२ २४५१–२५०० १ िग�रजा आचाय�

३ १२०१ – १३०० ३ शैलेस कुईकेल

४६०१ – ४६५०

५ १३५१– १४५० ५ रामकुमार ख�का

१०५१–११००

३३५१–३४००

४००१–४०५०
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६ २०१– ३०० २ रमेश कुमार �स

आलु िनकासी ३६०१–३६५० १ िवनोद भुजेल

३२ सडक नाली तथा बायोइ��िनय�र�ः 
साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा सो को गुण�तर तथा िदगोपना तथा वातावरणीय प�मा उिचत �यान िदनुपद�छ । सडक िनमा�ण (नयाँ ट�याक, सडक
िव�तार तथा मम�त÷स�भार) सँगसँगै पानीको िनकासको लािग उपय�ु साइजको नाला तथा भू–�य रो�नका लािग बायो—इ��िनय�र� काय�समेत गद� जानुपन�मा
काया�लयले �यसतफ�  पया�� �यान िदएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापिन सडक खिनएको पुरा ल�बाइमा नग�रएको अव�था छ भने
बायो–इ��िनय�र�को काय� कुनै पिन योजनामा नभएको अव�था छ । जसले गदा� िनमा�ण ग�रएको सडक वषा�तमा स�ालनमा आउन नस�ने, वषा�तपिछ उही सडक
ख�डमा पुनः बजेट खच� गनु�पन�, भू–�य तथा भू–�खलनले वातावरणीय प�मा �ितकूल असर पन� अव�था रहेको छ । अतः उि��खत प�ह�मा काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

३३ औषधी ख�रद
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा बीस 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 । तर यस �थानीय तहले उ� ���या वेगर �. ३३६२९३९। रकमको औष�ध सोझै ख�रद
गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छनः

� सं स�लायस�को नाम ख�रद रकम ख�रद �ब�ध कै�फयत
१ हेि�प� हे�थ पो�ल�ल�नक

�ा �ल
६३४७२१ सोझै संघीय शसत� तफ�

२ हेि�प� मि�ट �पोज १०३७४६० सोझै संघीय शसत�  तफ�

३ फो�ट�स मे�ड�सन ए�ड
सिज�कल �ा �ल

४९३३२५ सोझै संघीय शसत�  तफ�

४ �फफा मे�ड�सन स�लायस� ४९९७७८ सोझै संघीय शसत�  तफ�

५ डायना�मक मे�डफामा� �ा �ल ६९७६५५ सोझै संघीय शसत�  तफ�

३३.१ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खएन
।

३३.२ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
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३३.३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।

३३.४ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको औष�धको मु�य नखुलेको ।

३३.५ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� �पमा घटाउने गरेको तथा औष�धको �ज�सी �ितवेदन तयार
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 �ा� 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 ।

३४ बढी दरमा भु�ानी: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� देहाय अनुसारको पखा�ल लगाउने काय� िन�नानुसारको दर �योग गनु�पन�मा पा�लकाले लागत अनुमान गदा� फरक
न�स�को �योग गरेको छ । जसअनुसार देहायका योजनामा उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले िन�नानुसारको रकम
बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� �वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� दे�खएको �

४१०,१६२
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भौ न र
िमित

उपभो�ा सिमित काम �योग
गनु�पन�
दर

भु�ानी
दर

बढी
दर

प�रमाण बिढ
भु�ानी

गा पा पुजीगततफ�

२५८।
०७८।
३।७

धौले चाके को�याङखक�  सेरामचोक सडक सो�लङ Dry stone masonary
work

३११८ ३५७० ४५२ ४६ २०७९२

२८८।
०७८।
३।१४

चुचुरे वडा भवन काया�लय जाने सडक उ स stone masonary work
1:4

९४८६ १०३२८ ८४२ ४१ ३४५२२

३।
०७७।
७।२६

िशवालय डाडाँगाउँ सडक सो�लङ उस(पा�लका दर � ३०००
रहेकोले बढी भु�ानी)

Stone soling ३००० ३८६८ ८६८ १८५ १६०५८०

संघ पूवा�धार तफ�

१।
०७८।
३।३०

वडा काया�लय तथा �वा��य चौक� आसपास मे�सनरी वाल तथा
तारजाली उ स (मे�सनले गरेको कामलाई मा�छे�ारा गरेको भनी
भु�ानी)

Earthwork in
backfillilng by
mechanical means

१३८ ३८० २४२ ५९४ १४३७४८

�देश ससत�

४।
०७७।
११।१४

गु�वा िनवारे फापरवारी सडक stone masonary work
1:4

९४८६ १०३२८ ८४२ ६० ५०५२०
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ज�मा ४१०१६२

३५ अनुदानमा नगद सहभािगता 
चालु आ व २०७७।७८ का लािग पा�लकाबाट �वीकृत वजेट तथा काय��ममा गोला सिहतको मौरी घार काय��ममा पा�लकाको ७५% र कृषकको २५% , मकैको
िबउमा पा�लकाको ९०% र कृषकको १०% , िकिवको िव�वा ख�रद तथा िवतरणमा पा�लकाको ८० % र िकसानको २० % , िकिव था�ा िनमा�णमा पा�लकाको ८० %

र िकसानको २० % नगद सहभािगता ह�ने �यव�था रहेको छ । देहायका भौचर र िमितबाट पा�लकाले कृषकलाई िदएको िविभ� अनुदानमा बािष�क �वीकृत बजेट तथा
काय��ममा तोिकएको कृषकको नगद सहभािगता रहेको िवतरण गरेको भपा�इमा दे�खएपिन असार मसा�तस�म � १०६२२१९ दा�खला ह�नुपन�मा असार मसा�तस�ममा
� ३८०५२०।०० को मा� दा�खला भएको र २०७८ भा�,असोज र लेखापरी�णको �ममा � ६५२४६०।०० समेत ज�मा � १०३२९८०।०० मा� दा�खला भएको
पाईएकोले कम दा�खला भएको रकम � २९२३९ असुल ह�नुपन� भनी लेखापरी�णबाट   औ�याएप�चात काया�लयको िमित २०७८।०८।२४ को �िति�या उपर कारवाही
ह� ँदा यस बँुदामा रहेको रकम असूल भएकोले िमित २०७९।०३।०३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका
लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

भौ न र िमित अनुदानको �कार ज�मा ख�रद तथा बजेट खच� पा�लकाको साझेदारी कृषकको साझेदारी दा�खला ह�नुपन�

१४६।०७७।१२।२७ गोला सिहतको मौरी घार ३५०९०० ७५ २५ ८७७२५

४५१।०७८।२।२१ गोला सिहतको मौरी घार ४९६१०० ७५ २५ १२४०२५

४५२।०७७।१२।५ मकै िवउ १८०००० ९० १० १८०००

४४९।०७७।११।१८ िकिव िव�वा ख�रद ४९९८०० ८० २० ९९९६०

२६१।०७८।३।७ िकिव था�ा िनमा�ण पकेट �े� १९१८३४५ ८० २० ३८३६६९

१४२।०७७।१२।८ िकिव िव�वा ख�रद ४००२०० ८० २० ८००४०

२२०।०७८।२।३० िकिव था�ा िनमा�ण पकेट �े� बािहर १३४४००० ८० २० २६८८००

ज�मा १०६२२१९
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३६ चेनेज नखुलाएको: 
कुनै पिन सडक स�ब�धी काय� ज�तै सडक किटङ,सो�लङ आिदको भु�ानी िददाँ िव�तृत नापी सिहत चेनेज खुलाई भु�ानी िदनुपद�छ । पा�लकाले भौ न ६५।०७७।
१०।२६ बाट गु�वा क�वास �याङपारङ मुल सडक सो�लङ उपभो�ा सिमितलाई ३०८ घन िमटर सो�लङ गरेको,नाली िनमा�ण आिद गरेको भनी � ११०८६०६ को
काय�स�प� �ितवेदन बनाई भु�ानी गरेको छ । नापी न�सा बेगर चेनेज नखुलाई भु�ानी गरेकोले �ािव�धक पु��ाई सिहतको िव�तृत नापी न�सा पेश ह�नुपन� भनी
लेखापरी�णबाट   औ�याएप�चात काया�लयको िमित २०७८।०८।२४ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको रकम �माण पेश भएकोले िमित २०७९।०३।
०३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

३७ सामा�ी ख�रदको भु�ानी कम�चारीलाई 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।सोही िनयमावलीको िनयम १२३ को उपिनयम ८ मा सेवा
�दायक तथा आपूित�कता�लाई प�चीस हजार �पयाँ भ�दा वढी रकम भु�ानी गदा� एकाउ�टपेयी चेक माफ� त गनु� पन� उ�ेख छ । । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौटमा
परेका देहाय अनुसारका कारोवारह�को परी�ण गदा� सेवा �दायक तथा आपूित�कता�को नाममा एकाउ�टपेयी चेक माफ� त भु�ानी िदनुपन�मा पा�लकाले कृिष, पशु तथा
�वा��य शाखाका िविभ� सामाि�ह� स�ब��धत शाखाका कम�चारी माफ� त भु�ानी िदने गरेको पाईयो । साथै भु�ानी �लने कम�चारीह�ले सामा�ी आपुत�कलाई रकम
बुझाएको भरपाईह� समेत संल� राखेको पाईएन । तसथ� सेवा �दायकलाई एकाउ�टपेयी चेक माफ� त स�ब�धीत आपुत�कको नाममा नै भु�ानी िदई कम�चारीको नाममा
भु�ानी िदई पुनः कम�चारीह�ले आपुत�कलाई नगदमा भु�ानी िदने �कृया िनय��ण गनु� पद�छ ।
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भौन र िमित काय��म ख�रद गरेको फम� कम�चारीको नाम रकम

१४३।०७७।१२।९  औषधी ख�रद का�े भेटेरीनरी से�टर लोक �साद फुयाल ५४९५७०

गा पा पुजीगत  औषधी ख�रद सुय�च�� भेटेनरी से�टर ३१३४०

१६५।०७७।१२।१७ गा पा पुजीगत  औषधी ख�रद सगरमाथा भेट िड�� ी�यटुस� २३००००

३७४।०७८।३।२६ गा पा पुजीगत पशु तथा कृिष साम�ी ख�रद का�े भेटेरीनरी से�टर २९९८५०

सुय�च�� भेटेनरी से�टर ४००००

सगरमाथा भेट िड�� ी�यटुस� १९९९९१

िशवशि� नस�री ३००००

४४८।०७७।१०।१९ गा पा पुजीगत दाते ओखरको िव�वा नवनेपाल ए�ो फरे�ी रे�मा थापा मगर १३००००

४५०।०७७।१२ गा पा पुजीगत बेसारको िवउ �ी आमाको नस�री वागबानी फम� ४८७२००

४५१।०७८।२।१ गा पा पुजीगत मौरी सिहतको घार �ीकृ�ण मौरी उ�ोग ८४७०००

१६६।०७७।१२।२७ गा पा पुजीगत

४५२।०७७।१२।५ गा पा पुजीगत मकैको िवउ कृषक जागरण कृिष सहकारी सं�था १८००००

१४२।२०७७।१२।८ गा पा पुजीगत िकवी हेवाड� रसुवा घमैलो फलफुल नस�री ९०१८००

४४९।०७७।११।१८ गा पा पुजीगत

२।०७७।११।१२ अ�पतालको लािग �टेशनरी िविभ� जािगर राय २५६०९८

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
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ज�मा ४१८२८४९

३८ 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 १ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �.२,६०,००० खच� गरेको छन् ।

३९ सडक सरसफाई: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । सडक िवभागको न�स� अनुसार सडक
सरसफा◌�इ काय�मा माटोको �ेिडङ गन� िम�ने दे�खदनै ।नमुना परी�ण गरी हेदा� पा�लकाले िविभ� वडाका ३ वटा सडक सरसफाई काय�का लािग माटोको �ेिडङ गरी
नरम माटो र कडा माटोको प�रमाण राखी लागत अनुमान बनाई सोहीअनुसार भु�ानी गरेको छ । यसरी माटोको काय�लाइ �ेिडङ गरी नरम भ�दा कडा माटो अ�या�धक
प�रमाण देखाउनुको �ािव�धक पु��ाईसमेत पेश गरेको छैन । कडा माटोको प�रमाण राखी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

२५०,९९४
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भौन र िमित उपभो�ा सिमित माटोको �कार भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी दर माटोको
प�रमाण

बढी
भु�ानी

�देश ससत�तफ�

१५।०७८।३।१५ धौले गजा�ङचोक फापरवारी को�याङखक�  सडक उ
स

सबै �कारको
माटो

१०५।
९०

७९।५८ २६।३२ ३५१३ ९२४६२

कडा च�ान ९४२ ७९।५८ ८६२।
४२

८० ६८९९४

गाउँपा�लका पूजीगँतफ�

१२५।०७७।१२।
४

वषा�दले िवगारेको अ�य सफाई र मम�त उ स कडा माटो ११६।
६१

७९।५८ ३७।०३ १६४७ ६०९८८

१३०।०७७।१२।
५

डाडाबारी कुखुरापालन फम� िनउरे सडक सरसफाई
उ स

कडा माटो ११६।
६१

७९।५८ ३७।०३ ७७१ २८५५०

ज�मा २५०९९४

४० काय�स�प� �ितवेदन पेश 

साव�जिनक ख�रद िनयामावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भए प�चात काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले भौ न १७१।
२०७८।१।३ मा शारदा मािव ठोसेबजारलाई बाल बािटका िनमा�ण तथा संर�णका लािग � ४५००००।०० िनकासा िदएकोमा काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले पेश
ह�नुपन� �

४५०,०००

४१ उपभो�ा सिमितलाई पे�क�: 
यस गाउँपा�लका�ारा िनमा�ण ग�रएको योजना िद�दश�न िनद�िशका २०७७ को प�र�छेद १६ (आइटम नं १७) मा आयोजना स�झौता स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । उ�
िनद�िशकामा उपभो�ा सिमितलाई �ािव�धकको काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा रिनङ िवल मा� भु�ानी िदने र अि�म �पमा पे�क� निदइने उ�ेख छ । नमुना छनौट
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गरी परी�ण गदा� पा�लकाले भौ न ८७।०७७।११।१२ बाट तामे सैलङ म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई उ� काय�िव�ध वेगर � ७ लाख पे�क� िदएको पाइयो ।
काय�िव�ध वेगर उपभो�ा सिमितलाई पे�क� िदने काय�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

४२ बढी भु�ानी: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । सबै �कारको माटो किटङका लािग सडक
िवभागको न�स�मा पा�लकाको दर �योग गदा� �ितघनिमटर � ९३।७५ ला�दछ । पा�लकाले भौ न १०२।०७७।११।१४ बाट चुचुरे सेरािडङ सडक सो�लङ।किटङका
लािग दर िव�लेषण गदा� �ितघनिमटर सबै �कारको माटो किटङको � १०५।९० राखी भु�ानी िदएकोले �ितघनिमटर � १२।१५ बढी भु�ानी भएको छ । १०२८६
घनिमटर माटो ख�े कामका लािग �ितघनिमटर � १२।१५ ले बढी भु�ानी िदएको रकम � १२४९७४ असुल ह�नुपन� �

१२४,९७४

४३ मू�य अिभवृि� कर क�ी 
आ�थ�क ऐन, २०७७ 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 ऐनको उ� �यव�था अनुसार ५०
�ितशतले ह�ने �.२९५६६८३ क�ी नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।तसथ� भु�ानी भएको मू�य अिभवृ�ी कर रकम स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

२,९५६,६८३
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िवजक नं भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ५० �ितशत रकम

३ गोकुलगंगा िव�डस� �ा�ल ६०६६४०२१५ ४४९७४०० ५१७४०० २५८७००

१७ निवकरणीय उजा� �ा�ल ३०३६२७९५५ १८७०३५४ १४८६७७ ७४३३८

७१ डाइम�ड ई�टर�ाइजेज ६०९७८३९६४ २४३७२४० २६९१०० १३४५५०

७२ डाइम�ड ई�टर�ाइजेज १५७९७४० १८१७४० ९०८७०

१७ सौवण� िनमा�ण सेवा ३००१२४३८३ ३५००३१३ ४५५०४१ २२७५२०

९ २०१३५९८ २६१७६८ १३०८८४

५ १५७९१६८ २०५२९२ १०२६४६

३ १९७६०१० २५६८८१ १२८४४१

४ २१३४५३४ २७७४८९ १३८७४५

१६ ३८९१०३५ ५०५८३४ २५२९१७

३९ १०३५८८१७ १३४६६४६ ६७३३२३

३० ३०३०८३४ ३९४००८ १९७००४

२९ २७६२७५० ३५९१५७ १७९५७९

२८ २६५५००९ ३४५१५१ १७२५७६

२२ २९९३६९६ ३८९१८० १९४५९०

ज�मा ४७२८०४९६ ५९१३३६४ २९५६६८३
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४४ 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�लाइ भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर
िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । तसथ� भु�ानी भएको मू�य अिभवृ�ी कर रकम स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन�
�

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

७१।०७७।१०।२७ गोकुलगंगा िव�डस� �ा�ल ६०६६४०२१५ ४४९७४०० ५१७४०० २०७७ माघ दे�ख

५१७,४००

४५ 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 �ा� गरेको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम

िनउरे डाँडा पाक� सो�लिडटी इ��जिनय�रङ क�सलटे��स �ा.�ल. ५००००० ४९७५००

Sturcture Analysis and Drawing of Staff Quarter ए आर के इ��जिनय�रङ क�सलटे��स �ा.�ल. ५००००० ४९६०७०

IEE of Cold Storage at Rasnalu मुनलाइट इ��जिनय�रङ ए�ड �रसच� क�सलटे��स �ा.�ल. ५००००० ४४६०००

DPR of Sitathan Stone Park and Bangey Ramite िडजाइन पाक�  इ��जिनय�रङ �ा.�ल., ५००००० ४९४०००

IEE of Khimti Khola �वा�स ि�न इ�भारोमे�ट सोलुसन ५००००० ४९२०००

DPR of Training Hall पास क�स�टे�ट �ा.�ल., ५००००० ४९६०७२

ज�मा: ३०००००० २९२१६४२
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य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार
गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी
अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

४६ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता
�सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले
देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� �यि� तथा सं�थालाई पँूजीगत शीष�कबाट भु�ानी िदएको पाईयो ।
यसका केही उदहारणह� देहायबमो�जम छनः

भौन वापत रकम

८५ IT िश�क �यव�थापनका लािग ७ मािवलाइ अनुदान ११०७९६२

बाल क�ा सुधार िविभ� िव�ालयका लािग साम�ी ख�रद १५०००००

१०७ औषधी ख�रद ४९७०९४

१२३ औषधी ख�रद ४९९६३४

१४३ िकसानलाइ अनुदान औषधी ख�रद ८३५०००

१११ द�लत ऐन िनमा�ण काय��म २३००००

िव�ालय कोिभड िनय��ण र छा�वृित ८५५०००

४७ सोझै ख�रद: 

: साव�जिनक ख�रद िनयामावली २०६४ को िनयम ८५ मा पाँचलाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने
�यव�था छ । साथै उ� िनयमावलीको दफा ८५ (ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सो उपिनयममा उ�े�खत �समाभ�दा बढी रकमको एउटै
�यि�,फम� वा क�पनीबाट सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ । बैशाख र असार मिहनाको नमुना परी�ण गरी हेदा� पा�लकाले आ व २०७७।७८ मा एउटै फम�बाट
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पटकपटक सोझै ख�रद गरेको छ । िनयमाव�ल िवप�रत सोझै ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण ह�नुपद�छ । यस आ�थ�क वष�मा वडा काया�लय भवनह�को काय�स�प� ह�दाँ
त�काल फिन�चर �यव�थापन गनु�पन� भएकोले सोझै ख�रद गरेको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।
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भौ न र िमित आपुत�क ख�रद साम�ी रकम

गा पा पुजीगँततफ� :

१६७।०७८।१।३ सापकोटा �टोस� म�थली काप�ट,सोफा तथा टेवुल दराज ३९४४२२

४०६।०७८।३।२८ सापकोटा �टोस� म�थली काप�ट,सोफा तथा टेवुल दराज ४६८४९८

१६८।०७८।१।३ िम�लजुली फिन�चर उ�ोग टेवुल कुस� लगायत ४७२९०५

३११।०७८।३।२१ िम�लजुली फिन�चर उ�ोग टेवुल कुस� लगायत ४९१२६८

४०६।०७८।३।२८ िम�लजुली फिन�चर उ�ोग पदा� काप�ट तथा फिन�चर ३९७७६०

१६९।०७८।१।३ डाइम�ड इ�टर�ाइजेज अिफस कुस� टेवल ४७९१२०

३१०।०७८।३।२१ डाइम�ड इ�टर�ाइजेज अिफस कुस� टेवल ४९७२००

चालुतफ�

५५।०७७।८।३१ िम�लजु�ल फिन�चर उ�ोग म�थ�ल दराज टेवल लगायत ४९०१३८

६०।०७७।७।२५ Ime office automation pvt ltd पुत�ल सडक �यापटप ४८९६००

१०५।०७७।७।२५ सापकोटा �टोस� म�थ�ल फिन�चर तथा फिन��स� ४७४९३९

१२४।०७७।९।१३ ए�भा�स क��यटुर ए�ड जनरल स�लायस� क�पुटर काट�ज लगायत ४९८६६९

१७२।०७७।१२।२४ नु�वुर आइटी सोलुसन म�थ�ल ि��टर मिनटर टोनर लयागत ३७५९०९

२८९।०७८।३।१५ थापा इ�टर�ाइजेज ए�ड स�लायस� म�थ�ल िविभ� काया�लय समा�ी ३५०३००

ज�मा ५८८०७२८
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४८ बाल क�ा सुधार: 
बाल क�ा सुधारका लािग पा�लकाबाट यस बष� � १५ लाख िविनयोजन भएकोमा देहायका िमित र भौचरबाट उ� काय��मका लािग आव�यक पन� साम�ीह� ख�रद
गरेको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम छन :

भौ न र िमित स�लायस� करदाता नं िवजक नं रकम

३०।०७७।९।८ साई िनमा�ण सेवा गरािमिन २ झापा ३०१७७१८८५ ६,७ ४९५१५६

३२।०७७।९।३ गौरव िनमा�ण सेवा गरामनी २ झापा ३०१७७१८८५ १,२,३ ४९१११९

३३।०७७।९।७ रोयल के आर सी ए�सपोट� इ�पोट� �ा�ल ६०६६४४३९४ २१,२२,२३ ४८४६१२

साई िनमा�ण सेवा र गौरव िनमा�ण सेवाको िवजकमा मु�य अिभवृि� कर न�बर एउटै उ�ेख ग�रएको र गौरव िनमा�ण सेवाको �याट नं साई िनमा�ण सेवाले �योग गरी िवजक
जारी गरेकोले उ� फम�लाई मु अ कर � ५६९६५ वापत भु�ानी असुल ह�नुपन� � 

५६,९६५

४९ उपभो�ा सिमितबाट काय� गराइएकोः 
अथ� म��ालय अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन महाशाखाबाट िमित २०७६।८।२९ मा जारी भएको समपुरक/ िबषेश अनुदान रकम खच� गन� माग�दश�नको बँुदा नं २ मा
िबषेश अनुदान वापत �ा� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त सचालन ह�ने आयोजना तथा काय��ममा खच� गन� पाइने छैन भ�े �यहोरा उले�ख भएकोमा यस �थानीय तहले
खानेपानी संरचना िनमा�ण काय�का लािग खानेपानी तथा सरसफाई एक घर एक धारा िनर�तरता काय��म उपभो�ा सिमित संग खानेपानीका िबिभ� संरचनाह�
िनमा�णका लािग िमित २०७७/११/१६ मा स�झौता गरी �४२७६३१७ भु�ानी गरेको िनयमसं�मत नदे�खएको �

४,२७६,३१७

५० Wash सुिवधा भएको शौचालय िनमा�ण अनुदानः 
अनुदानः िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका आ.व २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा wash सुिवधा भएको शौचालय िनमा�णकालािग �ित
शौचालय वािष�क � ७ लाख अनुदान िनकासा िदने �यव�था रहेको छ । ि�याकलापको बँुदा नं ८.७ मा िव�ालयले शौचालय िनमा�ण गदा� छा�छा�लाई छु�ाछु�ै िनमा�ण
गनु�पन� वा �वेश�ार िवप�रत िदशाबाट रा�नुपन�, छा�ा शौचालय िनमा�ण गदा� �योग भैसकेको �यानेटरी �याडलाई इ��सनेरेटरको �योग गरी न� गन� �यव�था गन� र
changing room समेत िनमा�ण गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाबाट भाले पोखरी आधारभूत िव�ालय र िशव आधारभूत िव�ालयलाई �ित िव�ालय � ७०००००। का
दरले � १४०००००। अनुदान रकम िनकासा भएको छ । िव�ालयले शौचालय िनमा�ण गदा� �वेश�ार िवप�रत िदशाबाट नराखेको, छा�ा शौचालय िनमा�ण गदा�
इ��सनेरेटरको �यव�था र नगरेको, changing room समेत िनमा�ण नगरेको पाइयो । यसरी तोक�एको मापद�ड पुरा गरेर िव�ालयले wash सुिवधा भएको शौचालय
िनमा�ण गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५१ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ३४ 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 ।

िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित�म�ये �थायी पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

िबिभ� ३४ िब�ालय १७९ १५८ १३१ २७ ४८४२

५२ िश�कको अिभलेखः 
िश�ा िनयमाबली, २०५९ को परी�छेद ३ िनयम १६ मा �ज�ा िश�ा अ�धकारीको काम कत��य र अ�धकार स�ब�धमा �यव�था छ । िश�ा सेवा आयोगबाट िनय�ु� बा
बढुबाको लागी �सफारीस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�, सामुदाियक तथा सरकारी िब�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरी तथा अ�य िबबरण अिभलेख अ�ाब�धक
ग�र रा�नुपन� �यब�था रहेको छ । काया�लयले िनयमाबलीमा �यव�था भएबमो�जमको िश�कको िव�ालयगत दरब�दी अिभलेख, काजमा आएका, काजमा गएका, स�वा
भई आएका तथा गएका, सेवािनबृत भएका, िबदामा रहेका, नयाँ िनय�ु भएका िश�क स�ब�धी िबबरण आदीको अिभलेख राखेको पाईएन । �य�तै िव�ालयगत
िश�कको नामनामे�स सिहतको अिभलेल अ�याव�धक नगरेको, �थानीय तह िभ�का साव�जिनक िव�ालयह�को शैि�क गुण�तर कायम गन� अनुगमन गरी �ितवेदन
तयार नगरेको कारण दोहोरो िनकासा ह�न स�ने, दरब�दी भ�दा बढी िश�कह�को तलब िव�ालयमा िनकाशा ह�न स�ने, तथा िश�कह�को सम� �यव�थापन गन� किठन
ह�न जा�छ । तसथ� िनयमाबलीको प�रपालना ग�र िश�क स�ब�धी अिभलेखको उिचत �यब�थापनमा �यान जानुपन� दे�ख�छ

५३ िनकासा अिभलेख खाताः 
गाउँपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� यिकन गरी तलव भ�ा िनकासा गनु�पन� �य�तै माग फाराम सोही आधारमा
�जू गरी िव�ालयगत िनकासा लेजर तयार गरी िनकासा छो�नुपन�मा िनकासा लेजर राखेको छैन गाउँपा�लकाले दरव�दी िववरण, काय�रत िश�क िववरण, सो अनु�पको
माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ .

५४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.२४ लाख तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

५५ िश�क दरब�दी सं�या �यनु भएका िव�ालयलाई अनुदान: २,४००,०००
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गोकुलगंगा गाउँपा�लका िभ�का सामुदाियक िव�ालयमा िश�क दरब�दी �यनु भएका िव�ालयह�ले िनजी �ोतमा िश�क िनय�ु� गरेका िश�कह�लाई िव�ालयबाट माग
भई आएमा िन�ज �ोत िश�कको िनय�ु� प� तथा तलव खुवाएको तलिव भपा�इका आधारमा अनुदान िनकासा िदनु भनी िमित २०७८।३।१४ मा गाउँपा�लका अ�य�
�तरीय िनण�य भएकोमा पा�लकाले भौचर नं २९६।०७८।३।१५ बाट � २४ लाख िनकासा गरेको छ । कुन कुन िव�ालयमा कित िश�क िनजी �ोतमा िनयिु� भए र
कुन कुन िव�ालयलाई कित रकम िनकासा ग�रयो सो खच� पुि� ह�ने गरी �माण पेश ह�नुपन� �

५६ बढी �ेड भु�ानीः 
िश�कह�को तलब तथा �ेड रकम िश�क िकताबखानाबाट पा�रत गरी सोही बमो�जम भु�ानी गनु�पन�मा ते�ो चौमा�सकमा �ी �यामिकरी आधारभुत िव�ालयका
िश�क �ा िव तृितय राम बहादरु सुनुवारको ७ �ेडको � �ित �ेड � ८८७।का दरले क सं कोष थप समेत ३ मिहनाको � २०४९० भु�ानी भएकोमा िश�क
िकताबखानाबाट पा�रत ६ �ेडको �ित �ेड � ८८७ का दरले क सं कोष थप समेत ३ मिहनाको � १७५६३ भु�ानी ह�नुपन�मा बढी भु�ानी भएको बढी �ेड रकम असूल
ह�नु पन� �

२,९२७

५७ बढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ । �ी
कमलादेवी मा�यािमक िव�ालयका �ा िव तृितय िश�क राजु भ�डारी िमित २०७७।०९।१२, च नं १२ को रमाना प� �लएर �ी डाडाखक�  मा�यािमक िव�ालय, मेलुङ
गाउँपा�लका वडा नं ५, दोलखामा स�वा भई गएको र रमानामा तलब भ�ा भु�ानी �लएको अ��तम िमित २०७७।०७।३० उ�ेख रहेको दे�ख�छ । तर दो�ो
चौमा�सकमा काया�लयले �ा िव तृितय िश�क राजु भ�डारीलाई मं�सर मिहनाको र पुष मिहनाको १२ िदनको समेत गरी तलब भ�ा � ४४३३९। भु�ानी गरेको छ ।
यसरी स�वा भएर गईसकेको �ा िव तृितय िश�क राजु भ�डारीलाई भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

४४,३३९

५८ पा�पु�तकमा बढी िनकासाः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक
िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । सो अनु�प ��येक �थानीय तहले IEMIS मा �िब� त�यांकलाइ स�ब��धत
िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गराइ स�यािपत िबबरण िश�ा अ�धकृतबाट �माणीत गरी सोका अधारमा आव�यक क�ागत तथा
िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले सो त�यां� भ�दा का�लका आधारभुत िब�ालयका
िन�नानुसारका क�ाका िब�ाथ�ह�लाइ बढी सं�यामा पा�पु�तक अनुदान िनकासा गरेको दे�खएकोले बढी िनकासा भएको रकम �. २०८८८। असूल गरी स�ब��धत
राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� �.

२०,८८८
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का�लका आधारभुत िव�ालय ज�मा बढी भु�ानी रकम

क�ा १ २ ३

�ित सेट दर ५१८ ५५१ ५८०

बढी िव�ाथ� सं�या १५ १० १३

बढी भु�ानी रकम ७७७० ५५६८ ७५५० २०८८८

५९ छा�बृि�मा िनकासाभ�दा कम भरपाई पेशः 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका आ.व २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ मा साब��जनक िब�ालयमा अ�ययनरत िब�ाथ�ह�का लािग
IEMIS �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सो का आधारमा
िव�ालयह�लाई छा�वृ�� रकम अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । यसरी िनकासा गरेको छा�बृित रकम म�ये देहायका िब�ालयका िन�नाननुसारका द�लत
िब�ाथ�ह�लाइ बढी सं�यामा िनकासा गरेको दे�खएकोले बढी सं�यामा िनकासा भएको रकम असूल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नु पन� �

िव�ालयको नाम IEMIS मा �िव� द�लत िव�ाथ� सं�या िनकासा भएको द�लत िव�ाथ� सं�या बढी सं�या दर बढी िनकासा भएको रकम

िभम आ िव ७ २० १४ ४०० ५६००

भैरवी आ िव १ ३ २ ४०० ८००

ज�मा ६४००

५,६००

६० िनशु�क पा� पु�तक अनुदानः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक
िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाबाट ३४ वटा िव�ालयलाई िनशु�क पा� पु�तक अनुदान रकम �
२३०८०८४। िनकासा भएकोमा देहायका िब�ालयले स�ब��धत खच�का बील भरपाइ पेश नगरेकाले पेश गनु�पन� �

१,५८८,९८६
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�स नं िब�ालयको नाम अनुदान रकम

१ जंगलादेवी आधारभूत िव�ालय २१८७८

२ जनजागृत मा�यािमक िव�ालय २९८१७४

३ िभम आधारभूत िव�ालय ७३२३३

४ कमलादेवी मा�यािमक िव�ालय २४८१९७

५ भारती आधारभूत िव�ालय १७२४४

६ �या��करी आधारभूत िव�ालय ४३५३८

७ मा िव लाकाद ुतेस� १९१३३२

८ शारदा मा�यािमक िव�ालय २२६८८८

९ सेतीदेवी आधारभूत िव�ालय ठोसे १३४०२

१० कालीदेवी आधारभूत िव�ालय १०३९४

११ भैरवी आधारभूत िव�ालय ७४०२०

१२ गोकुलगंगा मा�यािमक िव�ालय १८१८२५

१३ प�क�या आधारभूल िव�ायल १४९८९

१४ जलकाली आधारभूलत िव�ालय ४१३२७

१५ गु�े�वरी आधारभूत िव�ालय ४७६४२

१६ ज�े�वरी आधारभूत िव�ालय ४५४५३
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१७ बु�संसारी आधारभूत िव�ालय २४६१८

१८ िशव आधारभूत िव�ालय १४८३२

ज�मा १५८८९८६

६१ िदवा खाजामा िब�ाथ� सं�या भ�दा बढी िनकासाः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.७.११.१ अनुसार
िव�ालयको �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�का लािग उपल�ध गराइने िव�ालयगत त�या�कका आधारमा �ित िव�ाथ�
दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजाका लािग िव�ालय अनुदान अ�तग�तको रकम िनकासा गदा� कालीदेवी आधारभूत िब�ालयलाई IEMIS मा �िब� त�यांक १९ जना
भ�दा बढी २९ जनाको लािग बढी १० सं�याको लािग १२६ िदनको लािग िनकासा िदएको दे�खएकोले उ� रकम असूल ह�नु पन� �.

१८,९००

६२ खच�को �माणः 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका आ.व २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा मा�यािमक िव�ालयमा इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच�
�ित िव�ालय वािष�क � १२००० अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । काया�लयको गो�वारा भौचर नं ७२।२०७८।२।२६ बाट ७ वटा िव�ालयलाई �ित िव�ालय �
१२०००। का दरले � ८४०००। िनकासा ग�रएको छ । तर खच�लाई पुि� ह�ने आव�यक िबल भपा�ई कागजात पेश नभएकोले खच�को �माण पेश ह�नुपन� �

८४,०००
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िव�ालयको नाम अनुदान रकम

जनजागृत मा िव १२०००

कमला देवी मा िव १२०००

शारदा मा िव १२०००

सेतीदेवी मा िव १२०००

गोकुलगंगा मा िव १२०००

ज�े�वरी मा िव १२०००

�ी मा िव लाकाद ुते�े १२०००

ज�मा ८४०००

६३ िव�ालय भौितक पूवा�धार तथा शैि�क गुण�तर अनुदानः 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका आ.व २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण
अनुदान �ित िव�ालय वािष�क � १ करोड दे�ख १ करोड ५० लाख अनुदान िनकासा िदने �यव�था रहेको छ । ि�याकलापको बँुदा नं ८.६ मा नमुना िव�ालयले �वीकृत
गु�योजनाको प�र�धिभ� रिह �यूनतम पूवा�धारह�को �ाथिमकतामा उ�ेख गरेका काय��मह� गनु�पन� तथा गत वष� भौितक पूवा�धार िनमा�णा�धन रहेको िव�ालयह�ले
�वीकृत गु�योजनाले तोकेको �े�मा भौितक िनमा�ण काय�मा खच� गनु�पन� र उ� िनमा�ण काय� गदा� साव�जिनक ख�रद ऐनको पालना गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
देहायको िव�ालयलाई िन�न बमो�जम िव�ालय भौितक पूवा�धार अनुदान रकम िनकासा गरेकोमा िव�ालय िनमा�णको लागत अनुमान पेश नगरेकाले भौितक पूवा�धार तफ�
िनकासा िदनुपूव� िव�ालयले उ� अनुदान रकमको सदपुयोग गरे नगरेको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । साव�जिनक ख�रद नियमावली २०६४ को िनयम १२५ बमो�जम
काय�स�प� �ितवेदन, िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�य सिहत खच�को िबल भरपाई पेश ह�नुपन� �

२०,०००,०००
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िव�ालयको नाम भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण अनुदान

जनजागृत मा िव बेताली १००००००० ५००००००

शारदा मा िव ठोसबजार – ५००००००

ज�मा १००००००० १०००००००

६४ मेिडकल अ�धकृतको तलवभ�ा: 
पा�लकाले गोकुलगंगा अ�पतालको �र� मेिडकल अ�धकृत पदमा रामानुज �साद हा�थ र िनरशान गासीलाई िमित २०७७।८।२१ बाट लागु ह�ने गरी असार
मसा�तस�मका लािग �ितमिहना � ४२३८०।०० (महंगी भ�ा सिहत) पा�र�िमक िदने भनी करार स�झौता गरी िनय�ु� गरेको छ । २०७७ पौष ४ को गाउँ
काय�पा�लकाको िनण�य नं १३ मा उ� अ�पतालमा काय�रत डा�टरह�लाई शु� तलव �केलको ५०% ले ह�न आउने रकम �ो�साहन �व�प उपल�ध गराउने र सो रकम
गाउँपा�लकाले �यहोन� िनण�य गरेको छ । पा�लकाको आ�त�रक �ोतबाट उ� थप रकम २८३९९०।००( पौष दे�ख असारस�म २ जना मेिडकल अ�धकृतलाई) भु�ानी
गनु�पन�मा �देश ससत�बाट भु�ानी गरेकोले �देश सरकारलाई िफता� दा�खला गनु�पन� �

२८३,९९०

६५ काय��म बेगरको खच�ः 
संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत शीष�क तफ� को बजेट संघीय सरकारबाट तोिकएको काय��ममा तोिकएको काय�िवधी अनुसार खच� ह�नुपद�छ । तर काया�लयले गो�वारा
भौचर नं २९।२०७७।०६।२८ बाट आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को गाउँपा�लकाको िनित, काय��म तथा बजेट पु��तका छपाईमा � १३१८९९ खच� लेखेको छ । जुन
पा�लकाको �वा��य शाखातफ� को तोिकएको काय��म िभ� पद�न । यसरी संघीय सशत� तफ� को रकम काय��म बेगर नै पा�लकाले खच� लेखेकाले सो खच� पा�लकाबाट
खच� ले�ख संघीय संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �

१३१,८९९

६६ पा�र�िमक कर क�ीः 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा २ (क(अनुसार �याला,तलब,अित�र� समय काम गरेबापतको रकम तथा अ�य सुिवधा बापतको भु�ानी आिदलाइ
रोजगारीबाट भएको आय गणनामा समावेश ग�रने �यव�था रहेको छ ।�य�तै ग�र उ� ऐनको दफा ३ (क( मा कुनै आय वष�मा करयो�य आय भएको �यि�लाइ यस ऐन
बमो�जम कर लगाइने �यव�था रहेको छ । �ाकृितक �यि�का लािग आ�थ�क वष� २०७७/७८ को आयकर दर अनुसार कर ला�े �ावधान रहेको छ । काया�लयले
िन�नानुसारका कम�चारीह�को बािष�क आय गणना गरी कर क�ी गरेको नदे�खएकोले िन�नानुसारको कर असूल ह�नुपन� दे�खएको �

७०,३८५
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�स. नं. कम�चारीको नाम पद वािष�क खुद आय िनयमानुसार ला�े कर रकम क�ी गरेको कर रकम दा�खला गनु�पन� रकम

१ रामानूज �साद हाथी मे.अ. ५६४६४५ १७४२९ ४३८० १३०४९

२ िनरशन गामी मे.अ. ५६४६४५ १७४२९ ४३८० १३०४९

३ जािगर राय �स.अ.हे.ब. ६७२४८० ३४४८९ ४८०० २९६८९

४ शुभ�ा नेपाली अ.न.िम. ५४६७४६ ९६७५ ४८१० ४८६५

५ जयनारायण ठाकुर �स.अ.हे.ब. ५६७५१४ १३५०३ ४९३५ ८५६८

६ किबता ख�का �स.अ.न.िम. ५०५८३४ ५५८० ४४१५ ११६५

ज�मा ७०३८५

६७ भु�ानीमा कर क�ीः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ र ८८ बमो�जम देहायको भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले करक�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय बमो�जमको भु�ानीमा
करक�ी नग�र भु�ानी िदएको पाइएकोले देहाय बमो�जम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� दे�खएको � ..

६२,४९५
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गो.भौ.नं.÷िमित िववरण भ�ा भु�ानी
रकम

कर
रकम

१३९। �वा��य सं�थाह�को �रपोट� संकलनको लािग मा�सक बैठक काय��म
खच� �स.अ.हे.ब. जािगर रायलाई भु�ानी

बैठक भ�ा (�ित बैठक � १५०० का दरले
१५ जना लाई भु�ानी)

३१५०० ४७५०

२०७८।३।२४ वडा�तरमा अिभमु�खकरण १ िदने तथा पूण� खोप सुिन��चतताको
लािग घरधुरी सव��ण काय��म खच� �स.अ.हे.ब. जािगर रायलाई भु�ानी

�ितवेदन लेखन वापत भु�ानी १५०० २२५

पा�लका�तरमा पूण� सुिन��चतता घोषणा काय��म खच� �स.अ.हे.ब.

जािगर रायलाई भु�ानी
काय��मका सहभागीलाई सहभागी भ�ा
भु�ानी

५०६०० ७५९०

वडा�तरमा वडाखोप सम�वय सिमितको अिभमु�खकरण काय��म खच�
�स.अ.हे.ब. जािगर रायलाई भु�ानी

काय��मको सहजकता� र सहयोगीलाई भ�ा
भु�ानी

१०८०० १६२०

१२४। �वा��य सं�थाह�को अध�वािष�क गोि� काय��म खच� �स.अ.हे.ब.

जािगर रायलाई भु�ानी
�ितवेदन लेखन वापतभ�ा भु�ानी १५०० २२५

२०७८।३।२० गोि�मा सहभागी ६वटा �वा��य चौक�को
सहभागीलाई सहभागी भ�ा

३९००० ५८५०

ब�थ��से�टरमा Night Duty वापत न�स�ङ
कम�चारीलाई भ�ा

१६५००० २४७५०

१२०। ब�थ�ङ से�टरमा सु�केरी गराए वापत �ो�साहन भ�ा �स.अ.हे.ब. जािगर
रायलाई भु�ानी भु�ानी

न�स�ङ कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा ४१४०० ६२१०

२०७८।०३।
१६

६२। �यरोगका िबरामीको चौमा�सक कोहट� िव�लेषण र ईिटबी र�ज�र
काय��म खच� �स.अ.हे.ब. जािगर रायलाई भु�ानी

�ितवेदन लेखन वापत भ�ा भु�ानी १५०० २२५
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२०७७।०१।३ �वा��य सं�थाह�को �थम तथा दो�ो चौमा�सक सिम�ा गो�ी
काय��म खच� �स.अ.हे.ब. जािगर रायलाई भु�ानी

गो�ीमा सहभागीको सहभागी भ�ा भु�ानी २७००० ४०५०

मिहला �वा��य �वयमंसेिवकाह�को पोशाक भ�ा वापतको �स.अ.हे.ब.

जािगर रायको पे�क� फ�यौट�
७० जना मिहला �वा��य
�वयमंसेिवकाह�को पोशाक भ�ाको
सामा�जक सुर�ा कर

७००००० ७०००

ज�मा ६२४९५

६८ �यानो झोलाः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३ मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद कारबाहीको तयारी गदा� ख�रद आव�यकताको पिहचान गनु�पन�, ख�रदको
िववरण, प�रमाण र �े� एिकन गनु�पन� उ�ेख छ । आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा काया�लयले पेश गरेको कागजात अनुसार गोकुलगंगा गाउँपा�लकाको ६ वटा �वा��य
चौक�को ब�थ�� से�टरह�बाट ज��मने ब�चाको सं�या १३८ दे�ख�छ । आ�थ�क वष� २०७७।०७८ मा नै काया�लयले ३ पटक गरी ब�थ�� से�टरबाट ब�चा ज�माउने
सु�केरी मिहलाह�को लािग �दान ग�रने �यानो झोला ज�मा ७२० थान ख�रद गरेको दे�ख�छ ।सु�केरी भएको मिहलाको सं�या र ख�रद ग�रएको �यानो झोलाको
सं�या�मक तुलना गदा� सु�केरी मिहलाको सं�या र �यानो झोलाको प�रमाणमा ५८२ सं�याको फरक दे�ख�छ । यसरी आव�यकता भ�दा ४०० �ितशतले बढी ह�ने गरी
�यानो झोला ख�रद गरेको दे�ख�छ ।लामो समयस�म मौ�दात रहँदा सामानको गुण�तर �ास ह�ने र द�ुपयोगको जो�खमसमेत रहने भएकोले आव�यकताभ�दा वढी ख�रद
गन� काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

गो.भौ.नं.÷िमित स�लायस�को नाम प�रमाण दर रकम मुअकर सिहत

१३०।०७८।०३।२२ Fortis Medicine & Surgical Pvt Ltd १०० थान ८५० ९१०५०

१७८।०७८।०३।३० Fortis Medicine & Surgical Pvt Ltd ४२० थान ८४० ३९८६६४

११५।०७७।०७।२५ Fifa medicine Suppliers २०० थान ७९३ २६०५७८

ज�मा ७२० थान ७५०२९२

६९ �माण पेश ह�नुपन�ः २५५,०००
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आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ ।
गो�वारा भौचर नं ४७।२०७८।०३।३० बाट गोकुल गंगा पशुपालन तथा कृिष सिमित र�नालुलाई � १५०००००।भु�ानी िदइएको छ । ७५ �ितशत बयर �स जातको
�याड बोका ख�रदको िन��त � २०००००। र बोकाको िबमा वापत � २५०००। भु�ानी भएकोमा कित �ितशतको बयर बोका हो सो पुि� ह�ने �ािव�धक �माण र
बोकाको िबमा ग�रएको कागजात पेश नभएकोले पेश ह�नुपन� �........

७० �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 ६ वडाह�मा बाटो सो�लङ िनमा�ण
काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ७२४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१९९७९०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ५ िदनदे�ख ९४ ि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 सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

७१ सामा�ीको मू�य भु�ानीः 
�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका संशोधन समेत तथा काममा आधा�रत पा�र�िमक स�ब�धी िनद�िशको बँुदा नं ६-१_ मा �धानम��ी रोजगार काय��म
अ�तरगत िबिनयो�जत रकम �िमकको �याला मा� खच� गनु�पन� उ�ेख छ । जस अनुसार सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� ह�ने योजनाह�मा उ� काय� गदा� ला�े �याला
�धानम��ी रोजगार काय��मबाट बेहोन� र �योग भएको सामा�ीह�को मू�य बराबरको रकम �थानीय तहले लागत साझेदारीमा बेहोन�पन� दे�ख�छ । यस पा�लकाबाट
संचालन भएको गोकुलगंगा अ�पताल घेराबार तथा मम�त संभार योजनामा सामा�ी ख�रद समेतको मू�य �धानम��ी रोजगार काय��मबाट खच� लेखेको छ । तसथ�
पा�लकाको साझेदारीतफ�  सामा�ीको रकम पा�लकाबाट खच� लेखी संघीय संिचतकोषमा िफता� ह�नुपन� दे�खएको �

गो.भौ.नं÷

िमित
योजनाको नाम काय� प�रमाण

घनिमटर
सामा�ी दर लागत पा�लकाबाट बेहो�रएको

रकम

१२६। गोकुलगंगा अ�पताल घेराबार तथा मम�त
संभार

Dry stone
masonry

८८।८३ �समे�ट ९९४ १८७१८९ १०००००

२०७८।३।
२०

८७,१८९

७२ काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानीः १,८९५
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आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानीिदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ ।
काया�लयलको गो�वारा भौचर नं १४३।२०७८।३।२५ बाट बेताली वडा काया�लय जामुनेघाट गोरेटो बाटो मम�त उपभो�ा सिमितलाई � ८०००००।भु�ानी िदइएको छ
। तर बेताली वडा काया�लय जामुनेघाट गोरेटो बाटो मम�त काय�को काय�स�पादन मू�या�न, िबल र नापी िकताब अनुसार � ७९८१०५।को काम भएको दे�ख�छ । काय�
स�पादन र िबल भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुली गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �

७३ भु�ानीमा कर क�ीः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ र ८८ बमो�जम देहायको भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले करक�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गो�वारा भौचर नं १२०।२०७८।
०३।१६ बाट िव�वास �वा�लको नाममा सामा�जक लघुउ�म िवकास काय��म स�ब�धी बैठक बसे वापत � १३४००० बैठक भ�ा खच� ले�खएको छ । तर िनयमानुसार
पा�र�िमक कर क�ी गरी दा�खला गरेको नदे�खएकोले � २०१०० असुल गनु�पन� भनी लेखापरी�णबाट   औ�याएप�चात काया�लयको िमित २०७८।०८।२४ को
�िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको रकम असूल भएकोले िमित २०७९।०३।०३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा�
अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

७४ �िव�ध ह�ता�तरणः 
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ को बँुदा नं ४१ (२) मा उपल�ध गराइने �िव�धको कुल लागतको क�तीमा बीस �ितशत
रकम उ�मी �वयंले �यहोनु�पन� र बँुदा नं ४१ (३)मा उ�मीलाई �दान ग�रने �िव�धको कुल रकममा काया�लयले �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट आपूित�कता�ले कबोल गरेको
कुल अ�को क�तीमा बीस �ितशत रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा असी �ितशत रकम मा� काया�लयले आपूित�कता�लाई भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले �िव�ध
ह�ता�तरण तफ�  �.१,४०,००० खच� लेखेकोमा �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट नगद ज�मा नगराई ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका
२०७७ िवपरीत ह�ने गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.....

१४०,०००

७५ भु�ानीमा कर क�ीः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ र ८८ बमो�जम देहायको भु�ानीमा १५ �ितशतका दरले करक�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गो�वारा भौचर नं १३२।२०७८।
०३।२२ बाट सु�जत कािक� को नाममा सामा�जक सुर�ा भ�ा तथा �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटाइजेशन स�ब��ध अिभमुखीकरण काय��ममा सहभािग २१
जनाको सहभागी भ�ा � ३१५००। खच� ले�खएकोमा पा�र�िमक कर क�ी गरी दा�खला गरेको नदे�खएकोले � ४७२५ असुल गरी स�ब��धत राज�व खातामा दा�खला
गनु�पन� �

४,७२५

७६ लाभ�ाहीको अिभलेख 



https://nams.oag.gov.np57 of 60

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १० र ११ मा लाभ�ाहीको नाम �यव�थापन सूचना �णालीमा �िवि� गरी प�रचय प� जारी सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले �यव�थापन सूचना �णालीमा अ�ाव�धक नगरी समा�जक सुर�ाभ�ा िवतरण गरेको पाइयो ।

७७ के�� माफ� त भु�ानीः 
पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व��धत वडा के��मा बैक �ितिन�ध र पा�लका �ितिन�ध उप��थत भई के��मा परीचय प� सिहत उप��थत ह�ने लाभ�ाहीलाई मा�
समा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गन� गरेको दे�खयो । यसो गदा� िवशेष कारणले उप��थत ह�न नस�ने सि�य लाभ�ाही समेत सुिवधाबाट ब��त ह�ने दे�ख�छ यस तफ�
पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

७८ छुट समा�जक सुर�ा 
वडा नै ६ को छुट समा�जक सुर�ा िवतरणगदा� �ललामाया ख�का ना न २९६३ लाइ ३०३६ ३०६६ मा� भु�ानी गनु�पन�मा � ४६०० भु�ानी भएको दे�ख�छ । बढी
भएको रकम असुल गरी संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �

१,५३३

७९ समा�जक सुर�ा पे�क� 
पा�लकाले िविभ� कारणले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा छुट भएको भिन वडा सिचवमाफ� त भरपाईको आधारमा भ�ा िवतरण गरेको छ । पा�लकाले MIS अपडेट
गरेर मा� समा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पद�छ । वडा माफ� त छुट लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा िवतरणको लािग पे�क� उपल�ध गराएकोमा िन�नानुसार वडाह�को
आ�थ�क बष�को अ��यस�मा पिन पे�क� फ�यौट बाक� दे�ख�छ । स�व��धत सँग समयमानै पे�क� फ�यौट गनु�पन� �

पे�क� �लनेको नामथर रकम

िगरीजा आचाय� १३२००

भुम बहाद ुबुढाथोक� १७०४००

िदनेश धामी ८४६००

ज�मा २६८२००

२६८,२००

८० कोिभड १९ 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः
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आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ३३६६ राहत िवतरण ७०८

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट २००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १२८०

संघीय कोिभड कोषवाट १००० जनश�� परीचालन ८०

अ�य �ोतबाट २१० वाँक� ४५०९

ज�मा ६५७७ ६५७७

८१ ि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
�. ६५७७ हजार आ�दानी भई �. २०६८ हजार खच� गरी बाँक� �.४५०९ दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम िनयम बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा
भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८२ 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 अ�य काय� गरेको पाइएन
। ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

८३ 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 । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८४ पे�क� बाँक� २,७७२,०००
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५२ को उपिनयम ३ मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क� �याद नाघेको र
�याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फछ�य�ट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश
गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई बे�जू नमािनने उ�ेख छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को अ�तस�ममा �याद नाघेको पे�क�
�. २७,७२,००० र �याद ननाघेको पे�क� �. ४८,००,००० बाँक� रहेको दे�ख�छ । उ� बाँक� पे�क� रकम तोिकए बमो�जम फछ�यौट ह�नुपन� दे�खएको �.

पे�क� �लनेको नाम पे�क�को �योजन �याद ननाघेको �याद नाघेको

िम�लिनयम-िशव �ख�ती जे.िभ. �शासक�य भवन िनमा�ण ३८००००० ०

पुतलीकाठ िनमा�ण सेवा कम�चारी आवास िनमा�ण १०००००० ०

िहमाली चौरीगाई पालन तथा कृिष सिमित लागत साझेदारी काय��म ० १५०००००

गोकुलग�ा काउ फाम� ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल. लागत साझेदारी काय��म ० १००००००

नेपाल अटो ह��पटल �ा.�ल. सवारी मम�त ० २०००००

िमरा नेपाली शाखागत काय��म स�चालन गन� ० ७२०००

४८००००० २७७२०००

८५ अनुगमन तथा स�परी�ण – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा काया�लयले फ�य�ट गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध भए अनसुार यसवष� स�पर��ण भएको
वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ । बाँक� रहेका बे�जू फ�ौट गर� स�पर��ण गराउने तफ�  पा�लकाले �यान �दन ुपद�छ ।
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आ�थ�क वष� बे�जु दफा फछ� यौटको �यहोरा फछ� यौट रकम

२०७�।०७६ ६ भु�ानीमा ६.� �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी दा�खला नभएको रकम िमित २०७६।०�।२९ मा राि��य वािण�य ब�कमा
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वडाअ�य� नरिव�म काक�ले दोहोरो सुिवधा �लएवापतको रकम २०७�।३।२� मा �स�ाथ� ब�कमा दा�खला भई बे�जु फछ� यौट
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१�००००

२�६०००

४६ गाउँपा�लका अ�य� ख�ग बहादुर सुनुवार, उपा�य� रा�धका �े� नेवार, वडा�य� नरिव�म काक� र वडा�य� बलराम
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३� सोवण�  िनमा�ण सेवाको बडाकाया�लयह� िनमा�णको लािग िदएको मोिवलाईजेशन पे�क� काया�लयले फछ� यौट गरी स�परी�णको
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