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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गजणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

र्वाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सजधारका लातग सजझाव प्रदान गनजा िथा सजशासन प्रवर्द्ानमा टेवा पजर् र्ाउनज लेखापरीक्षणको 
उद्देश्र् रहेको छ । लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शजर्द्िा, प्रितलि कानजनको पालना, बरे्ट िथा र्ोर्ना िर्जामा, कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावार्तनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्वाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा, सेवा प्रवाहलगार्िका 
र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र रार्स्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, रार्स्व 
छजट, बरे्ट अनजशासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनजत्पादक िथा र्विरणमजखी खिा, र्ोर्ना प्राथतमकीकरण, 
आर्ोर्ना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िर्जामालगार्िका व्र्होरा 
औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनजभवी र दक्ष र्नशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सजधार 
हजन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दजरुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोर्ना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले 
अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमर्ोर रहनजका साथै आन्िररक लेखापरीक्षण 
भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल र 
बेरुर्ज फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िर्जामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहू  सजधार गरी गि 
र्वगिका बेरुर्ज उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनजशासन हजने व्र्वस्था तमलाउनजपदाछ । 

समर् र र्नशर्क्तको सीतमििाको बाबर्जद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण 
गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहू सँग छलफलसमेि गररएको 
छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण 
र सेवा प्रवाहमा सजधार हजने अपेक्षा गरेको छज । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पजर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै 
पदातधकारी िथा कमािारीहू  र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहू  सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछज  
।                                                                                                 

      

 

 टंकमर्ण 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 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नं १ 

  
पर संखर्ााः २०७८।७९ 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बर्जा गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सजनसरी । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रितलि कानजनबमोर्र्म सारभिूू पमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  बर्जा गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावार्तनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट ू . २ करोड १७ लाख ४० हर्ार बेरुर्ज देर्खएको छ। सोमध्रे् बेरुर्ज असजल गनजापने ू . १५ लाख ९ हर्ार, प्रमाण 
कागर्ाि पेस गनजापने ू . ४६ लाख ३४ हर्ार, तनर्तमि गनजापने ू . १ करोड ३९ लाख ६८ हर्ार र पेश्की ू . १६ लाख २९ हर्ार 
रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु. १० करोड ४३ लाख ३२ बेरुर्ज बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोर्न र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं 
र्ो वषा कार्म भएको बेरुर्ज समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुर्ज रु. १२ करोड २९ लाख ४४ हर्ार रहेको छ । गाउँपातलकाको बरेुर्ज 
वगीकरण र अद्यावतधक बरेुर्जर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. बर्जा गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असजली लक्ष्र्अनजसार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनजसार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनजदानको पर्ााि अनजगमन नभएको, र्विरणमजखी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमर्ोर रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हजन े
कज नै र्ानकारी खजलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानजनबमोर्र्म गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी 
स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहू  
हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्जक्त छन ्भने्न कज रामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्र्म्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि कानजन बमोर्र्म 
सही र र्थाथा हजन ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूू पमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वू पमा बने्न गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्र्म्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँकार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमजख 
प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनजगमनका लातग र्र्म्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्र्म्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूू पमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन र्ारी गनजा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हजन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानजनबमोर्र्म गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका र्ालसार्ीर्न्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भन ेहजँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हजने र्वशेष वा र्ालसार्ीर्न्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूू पमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

          

 

 

 
 (पद्मप्रसाद आिार्ा) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

बर्जा गाउँपातलका 
 

बेरुर्ज बतगाकरण (तबतनर्ोर्न, रार्स्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हर्ारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुर्ज प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुर्ज 
बेरुर्ज 

असजल 
गनजापने 

तनर्तमि गनजापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागर्ाि 

पेश नभएको 

रार्स्व लगि 
र्र्म्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

र्म्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४६ ३९ २१७४० ० ० ० ४६ ३९ २१७४० १५०९ १३९६८ ४६३४ ० ० १८६०२ १६२९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुर्ज र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हर्ारमा) 
र्र्ल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोर्न र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुर्ज र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुर्ज 
र्ो वषाको बेरुर्ज कज ल बेरुर्ज बाँकी 

सजनसरी १०४३३२ ० ३१२८ १०१२०४ ० २१७४० १२२९४४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बजु� गाउँपा�लका, सुनसरी , बजु� गाउँपा�लका , सुनसरी

काया�लय �मुख नवराज काक� २०७७-२-१ २०७७-११-१३

काया�लय �मुख उमेश िघिमरे २०७७-११-१४ २०७८-९-२२

काया�लय �मुख �मोद कुमार चौधरी २०७८-९-२३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िवशेष गाैतम २०७५-१२-२१

बे�जु रकम २१,७४०,१७९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,३७,५८,३५४.३३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,७०,६७,८४५ चालु खच� २४,७४,०४,०६९

�देश सरकारबाट अनुदान १,९०,७३,००० पँूजीगत खच� १४,२८,८१,७२५

राज�व बाँडफाँट ७,६५,२५,७८५.१६ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,०२,२३,९९२

आ�त�रक आय १,१६,३०,३७१

अ�य आय ७,६१,०४,७३९.४९

कुल आय ४९,०४,०१,७४०.६५ कुल खच� ४३,०५,०९,७८६

बाँक� मौ�दात ८,३६,५०,३०९.३७
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१ पृ�भूमी
�ापर यगुको महाभारतको कथासंगको स�दभ� जो�डएको ऐ�तहा�सक �थल तथा पय�टक�य, धा�म�क मह�व बोकेको बजु� तालको नामबाट
यस गाउँपा�लकाको नामाकरण ग�रएको छ । ऎ�तहा�सक समतल भ-ुभागको �पमा रहेको नेपालको सबै भ�दा ठूलो १६० �वगाहा
�े�फलमा रहेको बजु� ताल रहेको छ । �थानीय नेतृ�वको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा
�वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस चामे गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गन ु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गन ु� यस गाउँपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा सद�य, ६९.४३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा जनगणना २०७८ को
�ारि�भक त�याक बमोिजम ३६५३३ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव��य िववरण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र
�यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�  �णलीको �यव�थापन गनु�पद�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 महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको
ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । आय र �ययको वा�त�वक
ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु�पद�छ ।

३ एिककृत आय �यय िववरण

एिककृत आय �यय िववरण आ�थ�क वष� २०७७।०७८

�ा�ी िववरण रकम भु�ानी िववरण रकम

गतको नगद तथा
मौ�दात

23,758,354.33 वजेट खच� 324,802,571.61

बै� मौ�दात 20085465 चालु 247404069

धरौटी 2890592 पुजीगत 77398503 -

क�याण कोष खाता 307996 -

�कोप �यव�थापन कोष 474301

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सरकारी अनुदान संघ 307,067,845.00 संघीय सरकार काय��म खच� -

१३३११ समािनकरण
अनुदान

112500000 शसत�  अनुदान नेपाल सरकार
िफता�

30,600,000.00

१३३१२ शसत�
अनुदान चालु

194567845 �देश सरकार शसत�  िफता� 426,000.00

सरकारी अनुदान �देश 19,073,000.00 सामा�जक सुर�ा खच� 63,683,222.00

१३३११ समािनकरण
अनुदान

7213000 �शासक�य भवन पुवा�धार िवकास
काय��म

1,800,000.00

१३३१२ शसत�
अनुदान चालु

11860000 गत बष�को िफता� �देश सरकार

१३३१४ िवषेश
अनुदान चालु

कोष खच� 9,197,992.00

१३३१६ समपुरक
अनुदान चालु

धरौटी 3197426

िविवध खच� 1,274,183.00 िविवध 1274183

सामा�जक सुर�ा सघ 63,683,222.00

�शासक�य भवन
पुवा�धार िवकास
काय��म

1,800,000.00

संघीय सरकार �देश
सरकार काय��म खच�

�कोप �यव�थापन कोष 4726383

5,059,784.49 83,650,309.37

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी अ��तम मौ�दात

�कोप �यव�थापन कोष 4,287,550.00 चालु 29420476

कम�चारी क�याण कोष पुजीगत 45738720.7

स��त कोष 3394698

आ�त�रक राज�व 11,630,371.00 धरौटी 4,752,950.49

मू�य अिभबृि� कर संघ 73,647,693.10 �कोप �यव�थापन कोष 35468.13

राज�व वाडफाड �देश 2,878,092.06 कम�चारी क�याण कोष 307996 -

गत िवगत आवको धरैटी
आ�दानी गन�  बाक�

-

ज�मा 514,160,094.98 514,160,094.98

४ िव��य िववरण परी�ण

४.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य ह�ता�तरण ऐन २०७६ दफा २५ बमो�जम साव�जिनक िनकायले कारोबारको लेखांकन र �ितवेदन तोिकएबमो�जम ह�ने
�यव�था छ । काया�लयले िशष�कगत �पमा खच� ले�दा मिहला िवकास, सवारी साधन ख�रद, �वा��य िश�ा लगायतका िवषयगत िशष�कका अ�धकांश गो�वारा
भौचर �माणीत गरेको छैन । गो�वारा भौचर �मािणत बेगर आ�थ�क िववरण तयार गरेको छ । आ�त�रक लेखापरी�ण भैसकेको, आ�थ�क वष� समा� भएको लामो
समयस�म पिन कारोबारको आ�धका�रकता नह� ँदा आ�थ�क कारोवार र सोको यथाथ�तामा स�देह ह�नजा�छ । खच� ले�दा खच� सँग स�ब��धत कागजातह� चु�त
द�ु�त रा�नेतफ�  गाउँपा�लका संवेदनिशल ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ �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 बमो�जम अवकाश कोष �थापना गनु�पन�मा
सो भएको छैन । �च�लत ऐन कानून बमो�जम अवकाश कोष �यव�था गरी भिव�यको लािग दािय�व भु�ान गन� गाउँपा�लका स�म ह�ने गरी आव�यक �यव�था
गनु�पद�छ ।

४.३ �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 �थाना�तरण गनु�पन�मा सो गरेको छैन । यसबाट गाउँपा�लकाको िव��य िववरणले यथाथ� िच�ण नगन� तथा �ज�मेवारी अिभलेखमा समेत सम�या
�सज�ना भई आ�थ�क कारोबारले वा�तिवक �पमा गाउँपा�लकाको अव�था िच�ण गन� स�दनै । वषा��तममा मौ�दात रहेको रकम तोिकएबमो�जम समयमै
�थानीय तहको स��त कोषमा �थाना�तरण गन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

४.४ गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष�को अ��यमा मौ�दात रहेको रकम अक� वष�का लािग �ज�मेवारी सानु�पन�मा िनयिमत बँैक िहसाब िमलान नगरेका कारण गत वष�को
लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसारको मौ�दात � ३१५२८४८६।०० रहेकोमा गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� ०७७।७८ को मौ�दात �ज�मेवारी � २३७५८३५४।
३३ कायम गरी आय �यव िववरण तयार गरेको छ । यसबाट गाउँपा�लकाले गत बष�को मौ�दातभ�दा � िव��य �ितवेदनले मौ�दात रकम � ७७७०१३१।६७
कम �ज�मेवारी सारेको दे�खएको छ । कम �ज�मेवारी स�ब�धमा पया�� पु��ाई र कागजात सँल� गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ मौ�दात �ज�मेवारी 
गाउँपा�लकाले आ�थ�क कारोबारको लेखांकन िनयिमत र अ�ािवधक तवरले रा�नुपन�मा पा�लकाअ�तग�तका कोषम�ये कम�चारी क�याण कोषमा यो आ�थ�क
वष�मा � १५ लाख बजेट िविनयोजन भएतापिन रकम ट� ा�सफर एवं खच� भएको छैन । सु� बमो�जम तयार भएको िव��य �ितवेदनमा कम�चारी क�याण कोषको
गत वष�को मौ�दात � ३२७९९६।०० म�ये खच� नभै बाँक� रहेको स�पूण� रकम आगामी वष�का लािग �ज�मेवारी सरेको छैन । �यसैगरी, �कोप �यव�थापन
कोषमा �े�ताअनुसार २०७७ असार मसा�तको मौ�दात � ६९७२५१।०० रहेको तर बैक अनुसार मौ�दात � १९३१०३१।१३ रहेकोमा �ावणमा चेक
सािटएको � १४५६७३०।०० घटाउँदा � ४७४३०१।१३ मौ�दात रहेको छ । तथािप सु� र मलेप �ितवेदन बमो�जम गतको मौ�दात � ८६२१५६।००
रहेको, गाउँपा�लकाबाट िविनयो�जत बजेट � ५० लाखम�ये � २७ लाख र संघीय सरकारबाट � १२२२९५०।००, �देश सरकारबाट � ३१३६००।००,

अ�य आ�दानी � ५१०००।०० समेत ज�मा आ�दानी � ४७६१८५१।१३ रहेकोमा खच� � ४८०२६५८।०० रहेको िववरण लेखारी�णमा पेश भएको छ ।
यसबाट आ�दानी भ�दा खच� � ४०८०६।८७ बढी दे�खएको, बैक िहसाब िमलान नभएको, भौ न ५५ बाट कािटएको � ७५२६२।०० को चेक आ�थ�क वष�
२०७७।७८ मा मा� नसािटएको दे�खएबाट िन�नानुसार िहसाब फरक परेको छ । िनयिमत बैक िहसाब िमलान नगरेको तथा आ�दानीको अिभलेख अ�ाव�धक
नगरेका कारण सु� अनुसार तथा �े�ताअनुसार लेखा फरक फरक छ । फरक परेको िहसाब स�ब�धमा गाउँपा�लकाले अ�ाव�धक गरी िहसाव द�ु�त गनु�पद�छ
।

६ फरक पे�क� िववरण 

साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली एवं आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम �योजन �प� खुलेको िववरण सिहतको पे�क�
रकम तोिकएको अव�धमा फ�य�ट गनु�पन� तथा फ�य�ट गन� ताकेता गन� तथा फ�य�ट गन� बाँक� पे�क� रकम अक� वष�लाई �ज�मेवारी सानु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले यस वग�ष र गत िवगतदेखी उपल�ध गराएको पे�क�म�ये मलेपफा नं २११ को िववरण बमो�जम िन�नानुसारको पे�क� हालस�म पिन फछ�यौट
भएको नदे�खएकोले समयमै फ�य�ट गनु�पन� दे�खएको छ ।

१,६२९,०२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य�� फम� वा
क�पनीको नाम

ज�मा

१ २०७७/१०/२९ िवप� नाग�रक �वा��य िवमा काय��म वडा�य� आन�द यादव २७

२ २०७७/०४/०१ वडा न १ को वडा काया�लयको भवन िनमा�ण ए एस क��ट��सन २००००

३ २०७७/०४/०१ गत िबगत आ.ब. को पे�क� भगवती क�सट��सन ४०००००

४ २०७७/०४/०१ वडा काया�लयकाे साव�जिनक सुनुवाई ए एस क��ट��सन ५००००

५ २०७७/०४/०१ वडा�त�रय अनुगमन सिमित �ारा योजना अनुगमन खच� ए एस क��ट��सन ३००००

६ २०७७/१२/२९ गोिपचोक दे�ख भीमपुर ह�द ैफारम चोक ह�द ैभारत सीमाना स�मको भवन
िनमा�ण

िदनेश िनमा�ण सेवा १०००००

७ २०७८/०१/२८ द�लतह�को लािग सामुिहक आवास भवन िनमा�ण बजु� गाँउपा�लका- �य ुज�पा क��ट��सन २६४०००

८ २०७८/०१/२८ द�लतह�को लािग सामुिहक आवास भवन िनमा�ण बजु� गाँउपा�लका- भगवती क��ट��सन २५००००

९ २०७८/०२/२१ द�लतह�को लािग सामुिहक आवास भवन िनमा�ण बजु� गाँउपा�लका- भगवती क��ट��सन ११५०००

१० २०७७/१२/२२ गोिपचोक दे�ख भीमपुर ह�द ैफारम चाैक ह�द ैभारत सीमाना स�मकाे भवन
िनमा�ण

िदनेश िनमा�ण सेवा ६०००००

११ २०७७/०४/०१ पानी तथा �वा��य र सरसफाई सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण �ी जनक�याण मा.िव. भवन
िनमा�ण उपभो�ा सिमित

२०००००

१२ २०७७/०४/०१ पानी तथा �वा��य र सरसफाई सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण �ी राि�य आधारभुत िव�ालय २०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दतैा

१३ २०७७/०४/०१ गा पा अ�तग�त ६ वटै वडाका रामजानक� म��दर �ामथानह� दतैा पोखरी
आिदको स र�ण तथा �व��न काय��म

दतैा घेराबेरा तथा �यव�थापन
उपभो�ा सिमित

१५००००

१४ २०७८/०३/१० िविभ� मठ म��दर म��जद स�संग भवन गु�बा तथा देव�थल र �ामथान
िनमा�ण तथा मम�त

वेद म��दर िनमा�ण उपभो�ा
सिमित बजु� ४

२५००००

१५ २०७७/०४/०१ �ये� नाग�रकलाइ स�मान काय��म प�वी कुमारी कण� १३००००

१६ २०७७/०४/०१ िविवध काय��म खच� श�भु शमा� ४००००

१७ २०७७/०४/०१ �याियक सिमती �यव�थापन तथा मेलिमलापकता� ह�को �मता िवकास
काय��म

तुलीराम चौधरी ९००००

१८ २०७७/०४/०१ अ�पताल स चालन तथा िवकास काय��म सर�वती कुमारी चौधरी १५०००

१९ २०७७/०७/२७ पानी तथा िबजुली स�तोष कुमार व�जारा १०००००

२० २०७७/११/२५ िबमा तथा नवीकरण खच� स�तोष कुमार व�जारा २०००००

ज�मा 3204000

गाउँपा�लकाको पे�क� बाँक� स�ब�धमा SuTRA को िववरण र �ितवेदन तुलना गदा� वािष�क �ितवेदनको �रपोट� १० मा � ३५०४०२७।०० र िव��य
�ितवेदनमा � ३७०४०२७।०० देखाएको तर मलेपफा नं २११ को िववरणले � ३२०४०००।०० देखाएबाट पे�क�को लेखांकन र �ितवेदन फरक पन� गएको
छ । साथै, िव��य �ितवेदनले � १६२९०२७।०० �याद नाघेको पे�क� देखाएको र �रपोट� १० ले � १६२७०२७।०० देखाएको छ । अत: फरक पे�क�
िववरण र �ितवेदन स�ब�धमा �प� गरी पेश गनु�पद�छ ।

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.१ िव��य �ितवेदन बमो�जम �याद नाघेको पे�क� १६,२९,०२७

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गाउँपा�लकाको अव�था िन�नानुसार दे�खएको छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा म�यौदा तयार भई अ��तम �व�पमा
जारी नभएको,
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�
स�ब�धमा ऐलानी ज�गा स�ब�धी त�यांकका लािग सिमित गठन भई काय� शु�वात भएतापिन अ�य काय� नभएको,
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको चौमा�सक �ितवेदन तयार भएतापिन तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको
छैन,

पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको छैन,

यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन स�ब�धमा छु�ै �ितवेदन तयार नगरेतापिन र सेवा �वाह समेत समावेश गरी सेवा�ाही स�तु�ी
सव��ण स�ालन परामश� सेवा माफ� त स�ालन गरेको 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�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण PAMS मा पोि�� गरेको र सहायक �ज�सी खाता �यानुअल �व�पमा तयार गरेको छ ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको PAMS मा अिभलेख गरेको र अ�याव�धक ह�ने �ममा रहेको छ ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा सो भएको छैन ।
क�ा गरेको कर राज�व खातामा पाि�क र मा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको छ ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np11 of 63

सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको छैन । पा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध, २०७८ राजप�मा �काशन
गरेतापिन लेखापरी�ण अिवधस�म काया��वयन भएको छैन ।
�थानीय वातावरण संर�ण ऐन तयार भएको तर एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन । पा�लकाले वािष�क योजना तथा बजेट िकताबमा
वातावरण स�ब�धी योजना र नीित समावेश गरी सोही बमो�जम काय��म स�ालन गन� ग�रएको जनाएको छ ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका
तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी
िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा
स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।
नगदी र�सद छपाई ह�ने नगरेको र र�सद िनय��णका लािग स�टवेयर काया��वयन ग�रएको छ । संक�लत राज�व मा�सक �पमा दा�खला ह�ने गरेको छ ।
गाउँ िवकास सिमितको समयमा अधुरा रहेका योजनाको अिभलेख छैन । पा�लका काया��वयन पछीका अधुरा योजना स�ब�धमा िववरण पेश भएको छ ।
बैक िहसाव िमलान िनयिमत तवरले गन� नगरेका कारण बैक र �े�तामा िहसाब फरक परेको छ ।

आ�त�रक िनय��ण �यव�थाले िमत�यियता, पारदिश�ता र सेवा �वाहमा असर पन� भएकोले उ�े�खत ऐन िनयमको �ावधान पालना गरी उपयु�� िवषयमा सुधार
गनु�पद�छ ।

७.२ म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फाराम ९०७, ९०८
र ९०९ को �यव�था ग�रएको छ । गाउँपा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको छैन ।
अ�याव�यक काय� बाहेक सुिवधाका �पमा �मण भ�ा उपल�ध गराउने र �मण प�चातको पृ�पोषण वा �ितवेदनलाई नितजामुखी बनाउनुका साथै �मण गरेका
कम�चारीको अिभलेख रा�ख काया�लयको आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई सु�ढ गनु�पद�छ ।

८ धरौटी स�ब�धी �यहोरा 
धरौटी िफता�: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(२) र (२क) बमो�जम धरौटी रकम िफता� गदा� सेवा �दायकले स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश गरेपछी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारको धरौटी िफता� गदा� कर

२,५५८,५४२

�म भौचर
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िववरण पेश गरेको �माण कागजात �ा� नगरी भु�ानी िदएको दे�खएको छ ।साथै, धरौटीको �यि�गत अिभलेख आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�म रहेको छैन ।
िनयमको �यव�थाबमो�जम �माण कागजात पेश गरेपछी मा�ै भु�ानी िदनुपद�छ ।

�.स. भौ.नं र िमित भु�ानी �लने आ�थ�क वष� रकम

१ १६-२०७७।६।१५ प�रवत�न िनमा�ण सेवा ०७५।७६ ९०६१०।००

२ १९-२०७७।६।२० िदनेश िनमा�ण सेवा ०७५।७६ १७२३२।००

३ २०-२०७७।६।२० स�दभ� क��ट��सन �ा �ल ०७५।७६ ११८६११।००

४ २४-२०७७।६।२१ गौरी भ� म��ट�पोज ट� ेड ०७५।७६ ४१२९९९।००

५ २८-२०७७।६।२१ स�दभ� क��ट��सन �ा �ल ०७५।७६ ५३८४३।००

६ ३०-२०७७।६।२१ भगवती क��ट��सन ०७४।७५ १३३६१०।००

७ ३०-२०७७।६।२१ भगवती क��ट��सन ०७५।७६ ५९७६७६।००

८ ३२-२०७७।६।२५ सुभाष िनमा�ण सेवा ०७६।७७ ४८०००।००

९ ३४-२०७७।६।२५ ल�मी क��ट��सन ०७५।७६ २१३७५।००

१० ३९-२०७७।६।२७ सुभाष िनमा�ण सेवा ०७५।७६ ८५८३०।००

११ ४०-२०७७।६।२७ नेशनल सुनसरी क��ट��सन नखुलेको २१४१२।००

१२ ४१-२०७७।६।२७ सािहल िनमा�ण सेवा ०७५।७६ १७१०३।००

१३ ४२-२०७७।६।२७ कावा िनमा�ण सेवा ०७५।७६ १७११९।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ ४४-२०७७।६।२७ गौतम क��ट��सन ०७५।७६ १७१५७।००

१५ ५०-२०७७।६।२८ शमा� िनमा�ण सेवा ०७५।७६ २१३२२।००

१६ ४९-२०७७।६।२८ शि� उ�पादन िनमा�ण सेवा ०७५।७६ १७०९२।००

१७ ४८-२०७७।६।२८ �जवन क��ट��सन ०७५।७६ १७०९२।००

१८ ५२-२०७७।७।२७ िवराट क��ट��सन ०७५।७६ ५१४१२।००

१९ ५३-२०७७।८।१५ ए एच िनमा�ण सेवा ०७५।७६ २८०१६८।००

२० ५९-२०७७।८।२३ सापकोटा स�लायस� ए�ड िनमा�ण सेवा ०७५।७६ २१९७४।००

२१ ६०-२०७७।८।२३ क�काईमाई क��ट��सन �ा ली ०७५।७६ १२५८३।००

२२ ६१-२०७७।८।२३ क�काईमाई माई सापकोटा जे भी ०७५।७६ २१३७२८।००

२३ ६५-२०७७।८।२३ बराह�े� िनमा�ण सेवा ०७५।७६ १५७५२।००

२४ ६८-२०७७।८।२९ मसुद िनमा�ण सेवा �ा �ल ०७५।७६ २२०१४।००

२५ ७६-२०७७।९।१२ पवन क��ट��सन ०७५।७६ ७८१३५।००

२६ ८०-२०७७।११।२५ समसाद क��ट��सन ०७५।७६ ८३०००।००

२७ ८२-२०७७।१२।१२ िदनेश िनमा�ण सेवा ०७६।७७ ३२१५९।००

२८ ८५-२०७७।१२।१७ अनु�ह क��ट��सन ०७६।७७ १८३०३।००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ ९८-२०७८।३।२७ सुय� कमल क��ट��सन नखुलेको २१२३१।००

ज�मा 2558542।००

९ कानून िनमा�ण र �याियक सिमित

९.१ �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� �यव�था छ । यस पा�लकाले हालस�म ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध समेत ३५ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी
काया��यनमा �याएको छ । कानूनले िनधा�रण गरेका काय�िव�ध र मापद�ड तयार गरी गाउँपा�लकाका काय�लाई थप �यव��थत गनु�पद�छ ।

९.२ �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 । यस पा�लकामा ४९
सं�यामा उजुरी वा िववाद दता� भएकोमा २९ को िमलाप� भएको १२ िढसिमस र २ मु�तवी भएको जानकारी �ा� िववरण अनुसार दे�खएको छ ।

१० पदा�धकारी सुिवधा

१०.१ पदा�धकारी सुिवधा �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनमा भएको �यव�था बमो�जमको सीमा र िवधी अनुसार भु�ानी
गन�स�ने �यव�था छ । गाउँसभाका ३४ सद�य रहेकोमा पदा�धकारीका लािग � ६२१६००० खच� भएको, अ�य� र उपा�य�लाई मा�सक � १० हजार,
वडा�य�लाई � ४ हजारको दरमा र वडा सद�यलाई � २ हजार र काय�पा�लका सद�यलाई � २५०० यातायात खच� उपल�ध गराएको छ । गाउँपा�लका र
वडाका लािग िविनयो�जत बजेटबाट ई�धन खच� भैरहको एवं सरकारी सवारी साधन �योग ग�ररहेको अव�थामा अ�य�, उपा�य� र ६ वडा�य�लाई अनुगमन
भ�ाबापत �मश � १०/१० हजार र � ४ हजार गरी वष�भर � ५२८००० खच� लेखेको छ । गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सिवुधा स�ब�धी ऐन,

२०७५ को दफा ३ र ७ मा �यव�था भएबमो�जम गाउँपा�लकाको आ�त�रक राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी सुिवधा स�ब��ध िनण�य �लनुपद�छ ।

५२८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.२ पदा�धकारी सुिवधा �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी कानूनमा भएको �यव�था बमो�जमको सीमा र िवधीअनुसार भु�ानी
गन�स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले अ�य� र उपा�य�लाई मा�सक � १० हजार, वडा�य�लाई � ४ हजारको दरमा र वडा सद�यलाई � २ हजार र
काय�पा�लका सद�यलाई � २५०० यातायात खच� उपल�ध गराएको छ । गाउँपा�लका र वडाका लािग िविनयो�जत बजेटबाट ई�धन खच� भैरहको एवं सरकारी
सवारी साधन �योग ग�ररहेको अव�थामा अ�य� र ६ वडा�य�लाई यातायात खच�बापत वष�भर िन�नानुसार � ५२८०००।०० मा १५ �ितशत कर क�ा गरी
� ३४६८००।०० भु�ान गरेको स�ब��धतबाट असुल गनु�पद�छ । साथै, गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सिवुधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ र ७ मा
�यव�था भएबमो�जम गाउँपा�लकाको आ�त�रक राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी सुिवधा स�ब��ध िनण�य �लनुपद�छ ।

अ�य� �ी रघुन�दन चौधरी १०२०००

वडा�य� �ी िवनोदकुमार चौधरी ४०८००

वडा�य� �ी िकशोरकुमार चौधरी ४०८००

वडा�य� �ी स�पतलाल चौधरी ४०८००

वडा�य� �ी �िदपकुमार चौधरी ४०८००

वडा�य� �ी आन�द यादव ४०८००

वडा�य� �ी �यामकुमार गु�� ४०८००

२४४,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.३ �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�मा गाउँपा�लकाले िविवध खच� पा�लका र वडाबाट गरेको, पटक पटकका खु�ा तवरबाट िविवध िशष�कमा भु�ानी भएको, िविवध खच�मा � २८४७३३०।
०० र िविवध काय��म खच�मा � ४९९६९५।५ खच� गरेको साथै पटक पटक िविभ� िशष�कमा समेत खच� िशष�क फरक गरी खच� ले�ने गरेबाट िविवध खच�को
वा�तिवक अंक र लेखांकन पुि� नभई खच� यिकन गन� स�ने अव�था छैन । गाउँपा�लकाले बजेट खच� गदा� तोिकएको बजेट िशष�कको सीमामा रिह तोिकएकै
बजेट िशष�कमा िमत�ययी तवरले खच� ले�ख बजेट अनुशासन पालना गनु�पद�छ ।

११ गत वष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,२०६४ को िनयम ४०(७) मा चालु बष�को बजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� भएमा िवल भपा�ई बमो�जमको रकम अगामी बष�मा
भु�ानी िदनु पन� कारण खोली भु�ानी िदन बाँक�को क�यावारीमा चठाई �ावण प�� गते िभ� काया�लय �मुख र को.ले.िन.का बाट �मािणत गराई रा�नु पन�
उ�ेख छ । यस पा�लकाले चालु बष�को बजेटले नखानेको खच� �यहोनु� पूव� असल अ�यासका आधारमा काय�पा�लका बाट िनण�य गराई यस बष� भु�ानी खच�
ले�नु पन�मा आ.व. ०७६।०७७ को योजनाको भु�ानी बाँक� रकम उ�ेख गरी यस बष� ९५८७२९८।०० खच� लेखेको छ । चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी
दािय�व सृजना गरेको र भु�ानी बाँक�को क�चावारी �मािणत नगरी गतको योजनाको खच� यस बष� भु�ानी लेखेको कानून स�मत दे�खएन । भु�ानक� बाँक�को
क�चावारी वेगर गत बष�को बाँक� खच� यस बष� ले�दा गत बष� खच� भै भु�ानी बाँक� रहे नरहेको लेखापरी�णमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

�स.नं. गो.भौ./िमित कामको िववरण भु�ानी पाउनेको
नाम

रकम

१ २।०७७।४।२१ हनुमान म��दर �मागत िनमा�ण तुलसा
क�सट��सन

४८४६२९।-

२ ३।०७७।४।२८ राजा जी थान म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमित १५५४३५।-

३ ४।०७७।४।२८ माँ भगवती देिव म��दर िनमा�ण उपभो�ा सिमित २१३९७०।-

४ ५।०७७।४।२८ गजेलाल वरगाछी चौकमा चौतारो िनमा�ण उपभो�ा सिमित १०७८७८।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ ७।०७७।५।१ सािवक धानुक टोल जानेबाटोमा माटो र �ाभेल गन� काम उपभो�ा सिमित ४२०७२९।-

६ ८।०७७।५।१ सृजनिशल सामूदाियक भवन शुभाष िनमा�ण सेवा ४८३५७९।-

७ ९।०७७।५।१ िदनाभ�ी म��दर िनमा�ण काय� शि� उ�पादन
िन.सेवा

३५४५७९।-

८ ११।०७७।५।१ कोशी आधारभूत िव�ालयको सौचालय िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६१००६७।-

९ १४।०७७।६।
११

हनुमान म��दरको अधुरो िन.काय� उपभो�ा सिमित १४८८५६।-

१० २३।०७७।७।
१८

पशु सेवा काया�लयको भवन िन.काय� होदा क�सट��सन ६२३१५९।-

११ २६।०७७।७।
२३

दहु� िड�कको घरदे�ख पूव� र सुिनता देवीको घरदे�ख दि�ण भुिनयाको घर स�मको
बाटो िनमा�ण काय�

सेले�टी
क�सट��सन

४६१८३२।-

१२ ३६।०७७।८।
२९

टे��ा खोलामा �यािवन जाली लगाउने काय� िदनेश िनमा�ण सेवा ९११९७५।-

१३ ३७।०७७।८।
२५

सु�बा टोल दे�ख िशव आ.वी स�म जाने बाटो िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित ८६५०००।-

१४ ४१।०७७।८।
२८

टे��ा खोलामा �यािवन जाली िनमा�ण काय� सुभाष िनमा�ण सेवा १४५१३१४।-

१५ १८०।०७८।३। बजु� वडा नं.-१ को �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय� भगवती १४७३७४१।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ क�सट��सन

१६ १८२।०७८।३।
२०

वडा नं. ५ को साव�जिनक सौचालय िनमा�ण काय� भगवती
क�सट��सन

८२०५५५।-

ज�मा ९५८७२९८।-

१२ एकमु� बजेट िविनयोजन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार
गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका बजेट एकमु� �यव�था
गरी काय�पा�लकाको िनण�यानुसार पटके �व�पमा खच� गरेको छ । तोिकएको योजना र काय��म �प� ह�ने गरी बजेट अनुमान र खच� गनु�पद�छ ।

� सं ि�याकलाप वा िशष�क बजेट खच�

१ अिघ�ो आवको भु�ानी बाक� दािय�व(िविवध योजनाह�को ) ७०००००० ५८१५४२६

२ अिघ�ो आवमा भु�ानी वाक� दािय�व ५००००० ३३२९६०

३ अिघ�ो आवको िबिभ� योजनाको भु�ानी वाक� तथा �मागत अधुरा भवनह�को भु�ानी समेत ७५००००० ६७९४२०९.१४

४ छा�वृ�� ५००००० १८००००

५ पंि� पालनमा अनुदान १५००००० ११४२१९०

६ िविभ� मठ म��दर म��जद स�संग भवन गु�बा तथा देव�थल र �ामथान िनमा�ण तथा मम�त २५००००० २५०००००

७ िविवध काय��म खच� ५००००० ४९९६९५.५

८ वडा िभ�का िबिभ� बाटो मम�त स�हारको लािग रकम ४००००० ४०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ वडा िभ�ा िविभ� ठाउह�का िनशु�क वाइफाइ जडान काय� १५०००० १५००००

१० वडा िभ�ाका िबिभ� मठम��दर पुजा पाठ रंग रोगन सामा�जक आ�थ�क सहयोगको लािग अनुदान रकम ५००००० ४९९५००

११ वडा िभ� िविभ� िव�ालय व�व�थापन ६००००० ५२०२६१

१२ वडा िभ�का िविभ� वाटो मम�त तथा नयाँ ट�याक खो�ने ७००००० ७०००००

१३ वडाका िविभ� नाला तथा पैनी सफा गन� १००००० ९९८७४

१४ वडाा काया�लयको लािग ि��टर तथा अ�य सामा�ी ५०००० ५००००

१५ वडा िभ�का िविभ� मठ म��दर म��जद मदशा� गु�बा तथा चौतारा �यव�थापन ८९०००० ८८९६७६

१६ िविभ� प�रवारलाई �वा�� सहयोग २००००० २०००००

१७ वडाको िविभ� बाटोघाटोको लागी �मुपाइप ख�रद ३००००० २९८८६२

१८ वडामा रहेका िविभ� मठ म��दर म��जद �ामथान िनमा�ण र धम� सं�कृित जगेना� काय��म १९८५०० १९५०३५

१९ िवपद जो�खम �यिुनकरण काय��म २००००० १९८७००

२० वडा नं ६ अ�तग�गतका काया�लयह� �यव�थापन लागी मेशीन औजार ख�रद ५४००० ५४०००

२१ वडा नं ६ अ�त�ग�तका मठम��दरह�काे पुवा�धार िवकास तथा �यव�थापन १२००००० ११९९७३०

२२ वडा नं ६ अ�तग�त रहेको मठम��दर तथा पय�टिकय �े�ह�को �चार �सार र पय�टन पुवा�धार काय��म ५००००० ४९४१३९

२३ �मुपाइप ख�रद ५००००० ३९८७१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २६५४२५०० २३६१२९७२

१३ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन गनु�पन�मा सो �यव�थाको पालना भएको छैन । गाउँपा�लकाले सशत�
अनुदानतफ� का १०१ काय��म ि�याकलापमा � ५ हजारस�मका, गाउँपा�लका चालूतफ� का ८२ ि�याकलापमा � १ लाख स�मका, पँूजीगततफ� का १६
ि�याकलापमा � ५ लाखस�म योजना स�ालन गन� गरी वािष�क काय��म �वीकृत गरेको छ । साथै, वडा काया�लयतफ�  िन�नानुसारका योजना �वीकृत गरेको छ
। गाउँपा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनको �यव�था बमो�जम उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना छनौट गरी काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

१४ �ितवेदन �णाली 
काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गन� गरेको छैन । SuTRA बमो�जम �वचा�लत तवरले आव�यक �ितवेदन तयार ह�ने
गरेको काया�लयले जनाएतापिन चौमा�सक र वािष�क �ितवेदन समयमै गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

१५ बजेट रकमा�तर ४८९,९९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म,

बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता
कायम गनु�पन� �यव�था रहेको छ । साथै, अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २९ मा पँुजीगत खच�को �पमा िविनयोजन भएको बजेट चालु
खच� िशष�कमा रकमा�तर गन� नपाइने �यव�था रहेको छ । पा�लकाको ऐनमा भएको �यव�थाको िवप�रत देहायअनुसार चालु िशष�कमा रकमा�तर गरेको छ ।
कानूनमा भएको �यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी रकमा�तर ग�र खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको छ ।

�स.नं गो.भौ/िमित सु� िविनयोजन काय��म रकमा�तर बाट िविनयोजन भएको काय��म रकमा�तर गरी खच�
गरेको रकम

१ २०।०७७।६।
२९

�ी साव�जिनक राि�� य आधारभूत िव�ालयको
पूवा�धार िनमा�ण

�ी साव�जिनक आधारभूत िव�ालयको िश�क
�यव�थापन खच�

६१५३६।-

२ ४०।०७७।२८ सा.रा.आधारभूत िव�ालयको पूवा�धार िनमा�ण �ी सा.रा.आधारभूत िव�ालयको िश�कको
तलब खच�

१५३८४।-

३ ४८।०७७।९।
५

�ी ने.रा.िशव मा.िव.को घेरावेरा तथा गेट िनमा�ण �ी ने.रा.िशव मा.िव.को िव�ान िश�कको तलब
खच�

२९००००।-

४ ७३।०७७।
११।११

राि�� य आधारभूत िव�ालयको भौितक पूवा�धार
िनमा�ण

सा.रा. आधारभूत िव�ालयको लेखापालको तलब ६१५३६।-

५ १५९।०७७।
३।८

सा.रा.आधारभूत िव�ालयको भौितक पूवा�धार
िनमा�ण

सा.रा. आधारभूत िव�ालयको लेखापालको तलब ६१५३६।-

ज�मा ४८९९९२।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ फरक िशष�कमा खच� 
फरक िशष�क खच�

नेपाल सरकार आ�थ�क संकेत तथा विग�करण २०७१ ले संकेत र खच� िशष�क तोक� सोही बमो�जम खच� ले�ने �यव�था रहेको छ । सो �यव�था बमो�जम
साव�जिनक िव�ालयको िन:शु�क पा�पु�तकको रकम खच� िशष�क २२५२२ बाट र आई �स.िट वापतको रकम रा�� पित शैि�क सुधार काय��म बाट ले�नु
पन�मा फरक िशष�क बाट ले�ख तपिशल बमो�जम � २०३२५९२।– रकम िव�ालयको नाममा िनकासा िदएको छ । काय��म र खच� िशष�क फरक पारी खच�
लेखेको उ� रकम अिनयिमत दे�खएको छ ।

�स.नं. गो.भौ./िमित ि�याकलाप ले�नु पन� खच� िशष�क लेखेको खच�
िशष�क

रकम

१ २०१।०७८।३।
१५

िन:शु�क पा�पु�तक २२५२२ २११११ १३८२५९२।-

२ २८२।०७८।३।
२५

आई �स.टी अनुदानको रकम नेपाल राि�� य िशव मा.िव
लाई अनुदान

रा�� पित शैि�क सुधार
काय��म

२२५२२ ६५००००।-

ज�मा २०३२५९२

२,०३२,५९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ कानूनी स�ाहकार 
�थानीय �तरमा �ा� उजुरी र िववादको समाधान गन�का लािग �याियक सिमितको �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कानूनी स�ाहकारलाई करारमा िनय�ु गरी
मा�सक � १८००० को दरले भु�ान गदा� वष�भर � २३४००० �यय भएको छ । तथािप कानूनी स�ाहकारले स�पादन गरेका काय�को कुनै िववरण वा लग �सट
�े�तासाथ नराखेको, वडा नं १ को भवन स�ब�धी िववादको स�ब�धमा लेखापढीका लािग � ९० हजार छु�ै खच� भएको, गाउँपा�लकाको मु�ा पैरवीका लािग
दिैनक �मण भ�ा समेत भु�ानी भएको दे�खएको छ । गाउँपा�लकाले गाउँपा�लकाको आव�यकता र िव��य अव�था मु�यांकन गरी वािष�क एवं िदघ�का�लन
दािय�व नपन� गरी काय�स�पादन ह�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

१८ अिभलेख �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जमको �ोफाइल आ�थ�क वष� ०७४।७५ मा तयार गरेको
भएतापिन अ�ाव�धक गरेको छैन । �ोफाईल अ�ाव�धक नह� ँदा गाउँपा�लकामा स�ालन ह�ने योजना तथा काय��म आव�यकता र व�तुगत अव�था बमो�जम
नह�ने ह� ँदा त�यांक र �ोफाईलको उपयोग ह�ने गरी गाउँपा�लकाका ि�याकलाप स�ालन गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

१९ स�प�� उपयोग र संर�ण

१९.१ गाउँपा�लकाले आ�नो �े� र मातहत रहेका स�प��को िववरण अ�ािवधक गरी रा�नुपनेा�मा सािवकका गाउँ िवकास सिमितको स�प�� ह�ता�तरण भै आएको
जनाएतापिन सो को िववरण वा अिभलेख अ�ाव�धक ग�रएको छैन । गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयको �ज�सी िववरणमा उ� िववरण रहेको र एिककृत
िववरण तयार भैसकेको छैन ।साथै, सािवकका संघीय िवषयगत काया�लयह� म�ये �वा��य सं�थाको स�प�� ह�ता�तरण नभएको र तत् तत् काया�लयमा
�योगमा रहेको छ । �ोत र स�प�ीको िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा गाउँपा�लकाको स�भािवत आय �ोत र योजना तयारीका लािग पया�� सूचना वा जानकारी
उपल�ध ह�न स�दनैन् । गाउँपा�लका अ�तग�तको स�प��को अ�ाव�धक िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१९.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५
असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सो गरेको छैन । गाउँपा�लका अ�तग�तका चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख
अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१९.३ गाउँ सभाको नीित तथा काय��ममा साव�जिनक स�प��को संर�ण स�ब�धमा समावेश भएको भएतापिन साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख अ�ाव�धक
छैन । स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड हालस�म बनेको छैन । संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित�
ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको स�ब�धमा �ज�ा �शासन काया�लयको अ�सरतामा �ज�ा िभ�का �थानीय तहका जनशि�को समेत
संल�तामा त�यांक संकलन भएको जनाएको छ ।संक�लत त�यांकको �शोधन र आ�धका�रकता यिकन भएको छैन ।
बजु� ताल संर�ण
�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गांउपा�लका �े�मा �थल जल वाय ुतथा �विन �दषुण िनय��ण गरी वातावरण संर�ण गन� काय�मा
सहयोग गन� गराउने कत��य तोकेको छ। गाउँपा�लकाले बजु� ताल संर�ण �समसार सिमित र ६ वडाको �सफा�रशमा �ावणदेखी आ��वनस�म १ करार र ४
�यालादारीका कम�चारी/�यि� लाई � १८५५००।०० भु�ानी िदएको छ । िवगतमा सिमितका कम�चारीलाई हाल गाउँपा�लकाले िनयिमत �पमा तलव/�याला
भु�ान गरेको छ । गाउँपा�लकामा �वीकृत दरव�दी भ�दा बढी जनशि� काय�रत रिहरहेको, ताल संर�णका लािग िविभ� �ोतबाट अनुदान वा काय��म �ा� ह�ने
गरेको, तालको �वािम�व र सिमितको वधैािनकता स�ब�धमा अदालतबाट मु�ाको िकनारा लािगसकेको अव�थामा गाउँपा�लकाले आ�थ�क �ज�मेवारी �लएको
दे�खएको छ । गाउँपा�लका िभ�का स�पदा एवं बजु� तालको संर�ण र स�व��न गरी पय�टिकय �थलको �पमा िवकास गन� िदघ�का�लन सोचँका साथ काय�
अगाडी बढाउनुपन� दे�खएको छ ।

२० सूचना �िव�धको �योग

�म भौचर
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२०.१ सूचना �िवधी प�ितः पा�लकाले सूचना �िवधी िनय��ण वातावरण तयार गरी कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतको �यव�था
गनु�पद�छ । काया�लयले पा�लकाको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पमा काया�लय�तरमा
�सिमत रहेको, सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम
काया��वयन नगरेको, स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरेको छैन र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३
मा राखेको छैन । स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था गरेको छैन । सूचना �िव�धको �योग ह�ने तर �यसको सुर�ा र
�याकअप स�ब�धमा काय� नह� ँदा सूचना र अिभलेखको सुर�ा कमजोर एवं भरपद� ह� ँदनै । �योग भएका स�टवेयर एवं सूचना �िव�ध �णालीलाई �यव��थत
तवरले स�ालन गनु�पद�छ ।

२०.२ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था रहेकोमा पा�लकाको लेखापरी�मा िन�नानुसारको अव�था दे�खएको छ ।

पा�लकाले कम�चारीले �योग गरेको सवारी साधनको लगबुक राखेको भएतापिन जन�ितिन�धको सवारी साधन �योग स�ब�धमा लगबुक राखेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक भएको छैन ।
पा�लकाले मम�त अिभलेख PAMS मा रा�ने गरेको, क��यूटर लगायत िवधुितय सामा�ी पटके �पमा ह�ने गरेको, वडा काया�लयह�को सवारी साधन
मम�त स�ब��धत वडा काया�लयले नै तर दा�खला पा�लकामा ह�ने गरेको, वडाले सहायक �ज�सी खाता �यानुअ�ी रा�ने गरेकोकारण मम�त अिभलेख
अ�ाव�धक ह�न सकेको छैन ।

२१ बे�जु अिभलेख 

बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था रहेकोमा गाउँपा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको
काया�लयगत �ितवेदन गन� गरेको छैन । िवगतका गाउँ िवकास सिमितको बे�जु अिभलेख पा�लकामा रहेको छैन । गाउँपा�लकाको बे�जु �ितवेदनह� पा�लकामा
अिभलेख भएतापिन हालस�म स�परी�ण हालस�म ग�रएको छैन । बे�जुको लगत अ�ाव�धक गरी स�परी�ण स�ब��ध काय�मा तदा�कताका साथ काय�
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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२२ सेवा �वाह 

न�सा पास र मु�याङकन स�ब�धमा �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ को १ अनुसार कसैले पिन गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट न�सा
पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा न�शा पास र मू�यांकनको िववरण माग ग�रएकोमा न�सा पास बापत यस आ.व. मा
पा�लकाले �. ६४०७२६/- द�तुर �ा� गरेको छ । �ा� िववरणमा यस आ.व. मा २८ वटा घरको न�सा पास भएको म�ये १३ वटा घर मापद�ड अनुसार बनेको
र १५ वटा मापद�ड बेगरको पुरानो घरको २५ �ितशत ज�रवाना �लएर अिभले�खकरण गरेको उ�ेख गरे तापिन लगत अ�ाव�धक गरेको छैन । मापद�ड
िवप�रतका तोकेबमो�जम संरचना िनमा�ण गनु�पुव� गाउंपा�लकाबाट �यसको न�शा पास गन� �यव�थालाई �भावकारी काया��वयन र मु�याङकन �णालीलाइ
यथाथ�परक र अ�ाव�धक बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२३ 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
नभएता पिन यस आ�थ�क वष�मा िन�नानुसारका िशष�कबाट � ३६७५७९९।०० र अ�य िशष�क एवं काय��मबाट समेत थप रकम आ�थ�क सहायता, च�दा,
पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान �व�प खच� भएको छ । गाउँपा�लकाको आ�त�रक आय �यून रहेको अव�थामा कम�चारीको तलव भ�ा भु�ानी गन� समेत नपुग
भएको कारण पँु�जगत िशष�कबाट बह�विष�य योजनाबाट समेत खच� लेखेको छ । कानूनको पालना बेगर आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान
िवतरण गन� काय� ब�द गनु�पद�छ ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम बजेट खच�

१ अ�य समा�जक सहायता २००००० १९८९१०

२ अ�य समा�जक सुर� चाड पव� खच� सहायता २००००० १९१०००

३ अ�य सामा�जक सहायता ५००००० ४९९१००

४ अ�य सामा�जक सुर�ा ४००००० ३९५०००

५ असहाय एकल मिहला ह�का िवउ पुजी अनुदान ३००००० २५००००

६ धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता १०००००० ६४१७८९

७ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता १५००००० १५०००००

ज�मा ३६७५७९९

३,६७५,७९९

२४ कोिभड र �कोप स�ब��ध

�म भौचर
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२४.१ �काेप �यव�थापन काेष

यस कोषमा गत वष�को मौ�दात �.४७४३०१।०० रहेकोमा यो वष� �.४२८७५५०।१३ िनकासा भै ज�मा �.४७६१८५१।१३ आ�दानीमा �.४७२६३८३००
खच� गरी �.३५४६८।१३ मौ�दात बांक� रहेको दे�ख�छ । यस काय��म अ�तरत� कोिभड १९ सं�मणको उपचार रोकथाम तथा उपचारका लािग अ�थायी
�वारे�टीक अ�पताल संचालनमा अ�थायी �वा��य कम� ३ जना राखी कायक� म खच� गरेको स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

1. औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गनु� ह� ंदनै भ�े �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले यस वष� �कोप �यव�थापन कोषबाट औषधी तथा स�ज�कल सामान ख�रद गरी �.५०००००।०० खच� लेखेको छ । आपूित� ह�ने औषधी
ख�रद ड�लु. एच. ओ, �ज. एम.पी. सिट�फाइड क�पनीबाट उ�पािदत औषधी तथा स�ज�कल सामा�ीह�को �याद समा� िमित आपूित� ग�रने समयदे�ख
क�तीमा १ वष�को रहनुपन� र औषधीको लेवलमा नेपाल सरकारबाट िनशु�क िवतरणको लािग भ�े लोगो ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा सो अनुसारको लोगोको
छाप लगाएको नलगाएको र औषधीको गुण�तर स�ब�धमा �ािव�धकले जांच ग�र �ितवेदन पेश गरेको छैन । साथौ ख�रद औषधीको �योग स�ब�धी
िवरामीको सं�याको िववरण पेश नगरेकोले ख�रद औषधीको �योग भए नभएको यिकन गन� सिकएन ।

2. कोरोना भाईरस –कोिभड १९ को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ४ मा जो�खम भ�ा �ा�
गन�का लािग पु�यांई सिहतको िववरण तथा कागजात संल� ग�र दफा ६ बमो�जमको काय सम� पेश गनु� पन� छ र ८ मा जो�खम भ�ा लागु भए नभएको र
जो�खम भ�ाको द�ु�योग भए नभएको स�ब�धमा म��ालयले अनुगमन गनु� पन� उ�ेख गरेको छ । साथै पा�लकाले पिन संय�� बनाई अनुगमन गरेको
दे�खएन।

२४.२ ह�रनगर गाउं पा�लकाको प.सं.२५४३ िमित २०७८।२।३१ को बैठकको िनणय�को प�ानुसार ५० बेडको आइसुलेशन के�� संय�ु �पमा जनशि� तथा
आ�थ�क �यव�थापन गन� �.१०००००।०० खच� लेखेको छ । सो आइसोलेशन के�� स�ालन भए नभएको तथा ह�रनगर गाउँपा�लकालाई उपल�ध गराईएको
उ� रकम कहाँ कुन �योजनमा खच� भएको खु�ने कागजात तथा �माण पु��ाई लेखापरी�णमा पेश ह�न सकेन । अत अक� �थानीय तहलाई उपल�ध
गराईएको � १ लाख खच� पुि� ह�ने कागजात पेश ह�नुपद�छ ।

१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.३ ७. २०७७-६-११
1. आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ िनयम ३९ (१३) मा चालु वष�को बजेटले नखामेको खच� �यह�नु पन� उिचत आधार र
पया� भएमा स�ब��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई बमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढांचामा भु�ानी
िदन बांक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत गराई रा�नु पन� �यव�था छ ।
यस गाउं पा�लकाको िमित २०७७ बैशाख १७ गते बसेको २२ औं काय�पा�लको बैठको िनण�य नं. ५ बमो�जम कोिभड १९ को जो�जमपूण� अव�थामा
��ट लाइनमा बसी काम गरे वापत सु� तलव �केलको ६० �ितशत जो�खम भ�ा िदने िनण�य भए अनुसार ४४ जना �वा��य सं�थामा काय�रत
कम�चारीह� लाई े २०७७ जे� मिहनाको जो�खम भ�ा वापत �.७,०१,६७३।०० र ११ जनाको असार मिहनाको �.५३,३३७।०० गरी ज�मा
�.७,५५,०१०।०० जो�खम भ�ा खच� लेखेको छ । उ� जो�खम भ�ा �ा� गन�का लािग काय� गरेका �वा��य कम�को �मािणत हा�जरी र उपचार
गरेका िवरामीको पु��ाई िववरण वेगर गत वष�को भु�ानी बांक�को िववरण म.ले.प.फा.नं.१८ �मािणत वेगर खच� लेखेको �७५५०१०।०० रकम
अिनयिमत दे�खएको छ ।

2. �सतागंज �वा��य चौक� �यव�थापन सिमितबाट संचा�लत को १ झ ५०२ नं ए�बुले�स चालक �ी ि�भुवन कुमार रायले कोिभड १९ सं�मणको िप �स
आर �वाभ टे�को पो�जिटभ केश भएका �यि�ह� �याउने पुरयाउने ए�बुले�स गरे वापत �११३४९०।०० खच� लेखेकोमा गाउं पा�लकाको िनणय� वेगर
खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको छ ।

८६८,५००

२४.४ कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� रकम र खच� स�ब�धी िबबरण

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार
मसा�तस�म �ा�
रकम

२०७८ आ��वन
मसा�तस�म �ा�
रकम

खच� िशष�क २०७८ असार
मसा�तस�म खच�
रकम

सिघय स��चत कोषबाट १००००००.०० ०.०० कोिभड अ�पताल �यव�थापन १००००००.००

�देश स��चत कोषबाट ०.०० ०.०० ०.००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट ३२८८०८२.०० ०.०० औष�ध एवम् �वा��य उपकरण तथा ३७२६३८३.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िविनयोजन भएको (आक��मक
कोषबाट)

सामा�ी ख�रद तथा �िमक �याला समेत

सिघय कोिभड कोषबाट ०.०० ०.०० ० ०.००

�देश कोिभड कोषबाट ०.०० ०.०० ०.००

�थानीय पूवा�धार िवकास काय��म
(सिघय)बाट बचत रकम

०.०० ०.०० ०.००

अ�य �ोत (सामुदाियक िव�ालय
�वयंसेवक िश�क प�रचालन )

०.०० ०.०० सामुदाियक िव�ालय �वयंसेवक िश�क
प�रचालन )

०.००

िवपद �यव�थापन कोषबाट अ�या ४७४३०१.०० ०.०० बाँक� बैकं मौ�दात ३६०००.००

ज�मा ४७६२३८३ ० ज�मा ४७६२३८३.००

२५ िव�ालय अिभलेख र िनकासा

२५.१ �थानीय तहले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन� र िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण गरी तोिकए बमो�जम भए नभएको स�ब�धमा
कुनै कागजात पेश ह�न आएको छैन । साथै िन�ज िव�ालयको अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गरेको छैन । कानूनबमो�जम नी�ज िव�ालय सँग स�ब��धत काय�को
मापद�ड िनधा�रण र अनुगमन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.२ गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका िव�ालय, िश�क र कम�चारीको अिभलेख अ�ाव�धक रा�नुपन� र तलव भ�ा भु�ानी लगायतका िनकासाको अिभलेख
द�ु�त रा�नुपन�मा ��येक िव�ालयका िश�क र कम�चारीको अिभलेख भएतािपन सो को अ�ाव�धक आ�धका�रकता स�ब�धमा एिककृत त�यांक नभएको,
िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन �मािणत ग�र नराखेको, अिभलेख बमो�जम िनकासा अिभलेख खाता छु�ै नराखेको र
िनकासा अिभलेखको िववरण पेश गरेतापिन िनकासा स�ब�धमा िन�नानुसारको अव�था दे�खएको छ ।

1. आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�
उ�ेख छ। पा�लकाले दो�ो चौमा�सक (२०७७ मं�सर दे�ख ०७७ फा�गुन) स�मको २६ िव�ालयको नाममा � २२८२९७७।५० िनकासा खच� लेखेको
छ । उ� िनकासा खच�को परी�ण गदा� वडा नं.२ मा अव�थीत राम �सता मा�यिमक िव�ालय को ३१ दरव�दी को िश�क/िशि�का तथा कम�चारीको
िव�ालयले पेश गरेको माग फारम अनुसार दो�ो पा�लकाले चौमा�सकमा �.५०७४१९३।६० िनकासा िदनुपन�मा िव�ालय खातामा �.५२१११८४।
६० िनकासा िदएकोले �.१३६९९१।०० बढी िनकासा भएको छ । पा�लकाले िनकासा माग फारम भ�दा बढी िनकासा िदएको उ� रकम िव�ालय बाट
िफता� �ा� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२५.२.१ राम�सता मा�यािमक िव�ालय १,३६,९९१

१३६,९९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ गत वष�को भु�ानी 
गत वष�को पा�पु�तकको रकम भु�ानी :
�ितिव�ाथ� लागतका आधारमा क�ा १ दे�ख १० स�म अ�ययनरत िव�ाथ�का लािग IEMIS मा �िव� त�या� लाई आधार मािन यिकन सं�याका आधारमा
��येक बष�को दो�ो चौमा�सक िभ� िन:शु�क पा� पु�तक अनुदानको रकम �थानीय िनकायले िव�ालयलाई अनुदान िदने �यव�था िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध
म��ालयबाट �वीकृत भएको काय��म काया��वयन पु�तीका ०७७।०७८ को ि�याकलाप नं. २४.६.१ मा उ�ेख छ । पा�लकाले आ.व. ०७७।०७८ को लािग
साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�को िन:शु�क पा�पु�तक अनुदान िशष�कमा िवनीयोजन भएको बजेट बाट आ.व.०७६।०७७ को िन:शु�क पा� पु�तक
अनुदानको भु�ानी बाँक� रकम उ�ेख गरी िविभ� २६ िव�ालयको नाममा � ९४८५२८।०० िनकासा िदएको छ । िनशु�क पा�पु�तको रकम अनुदान िददंा
पिहलो पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�या लाई मा� अनुदान िदने । २०७८ बैशाखबाटशु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना� िववरण, पा�पु�तक
ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा एिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� ��येक वष� थप अनुदान िदने �यव�था गन� काय��म काया��वयत ��तीकामा उ�ेख
गरेको र गत बष�को िन:शु�क पा�पु�तको रकम भु�ानी िदन सिकने �यव�था काया��वयन ��तीकामा कही कतै उ�ेख नभएकोले चालु बष�को िन:शु�क
पा�पु�तकको बजेट बाट गत बष�को भु�ानी बाँक� उ�ेख गरी भु�ानी िदएको रकम कानून स�मत भएन ।

९४८,५२८

२७ लघु उ�म काय��म

२७.१ ५४८ २०७७-१०-२५ गाउं पा�लका अनुदान ५४८।२०७७।१०।२५ वाट िनरौला ट� ेडस�, िवराटनगरबाट बजु� गाउंपा�लका वडा न�. ३ मा �ूवेल जडान गन�को लािग �.१,९२,१५८।
३८ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । उ� फम�ले �.१,८४,१५८।३७ िवल पेश गरेकोमा िवलको रकम भ�दा �.१२,७९९।६२ बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नु
पन� दे�खएको छ ।

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२७.१.१ िनरौला ट� ेडस� िवराटनगर १२,७९९

१२,७९९

२७.२ लघु उ�म काय��म २००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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1. सूय�दय बायो�यास तथा उजा� िवकास क�पनी �ा.�ल. मोरंगबाट वडा नं.५ मा ८ जनाको घरघरीमा बायो�यास �ला�ट िनमा�ण गरे वापत �.२०००००।००
खच� लेखेको छ । उ� बायो�ला�ट िनमा�ण स�प� भएको लाभ�ाहीबाट पु�ी नगरेको र स�ब��धत वडा काया�लयबाट िनमा�ण स�प� भएको �माण पेश ह�नु
पद�छ ।

2. मेिच महाकाली उजा� िवकास क�पनी �ा.�ल., मोरंगबाट ग�रब,द�लत र िपछिडएका �यि�ह�लाई सुधा�रएको चु�हो –वायोमास) �िव�धको ४० थान
चु�हो जडान गन� २०७८।३।१६ को िबलबाट �.२०००००।०० खच� लेखेको छ । उ� सुधा�रएको चु�हो स�ब��धत लाभ�ाहीह�लाई समयमै िवतरण
नभै काया�लयमा नै मौ�दात राखेको छ । लधु उ�म िवकास काय��मको उ�े�य अनु�प समयमा िवतरण नह� ंदा लाभ�ाहीको �जवन�तरमा सुधार नह�ने
दे�खएकोले खच� रकमको औिच�य पृ�ी ह�दनै । यस स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन ग�र �ितवेदन समेत पेश गरेको छैन ।

3. सामा�ी मौ�दातः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४ (२) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको
उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने र �ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु�पन� �यव�था छ । लधु उ�म िवकास
काय��म अ�तग�त नयां लधु उ�मीह�लाई आ�मिनभ�र बनाउने उ�े�यले �टार जनरल स�लायस�, इटहरीबाट दालमोठ, थु�पा बनाउने मे�सन र बुिटक
तान सेट ख�रद गरी �.४,६९,९६५।४१ खच� गरेको छ । पा�लकाले केही मे�सन उ�मीला◌�इ िवतरण गरेको बांक� मे�सन पा�लकामा नै मौ�दात
राखेको छ। लधु उ�मीलाई आ�मिनभ�र बनाउने उ�े�यले ख�रद ग�रएका मेिशनह� स�ब��धत उ�मीकता�लाई� िवतरण नह� ंदा लाभ�ाहीको �यवसायबाट
रोजगारीको ऋजना नह�ने ह� ंदा आ�मिनभ�र ब� स�ने आधार भएन ।यसरी काय��मको उ�े�य िवप�रत मे�सन ख�रद गरी �ज�सी मौ�दात रा�नुको
औिच�य नदे�खएन ।

िववरण सं�या परल मू�य मौ�दात सं�या रकम

थु�पा बनाउने मे�सन ६ १८७५०।०० ४ ७५०००।००

दालमोठ बनाउने मे�सन ६ ५२५१।०० ३ १५७५३।३३

वुिटक तान सेट १६ ११०८७।५६ ४ ४४,३५०।२५

ज�मा ११ १३५१०३।५८

अत, काय��म बजेट अनु�प खच� गरी �ा� सामा�ीको पूण� उपयोगमा �याई लाभ�ाहीले उिचत �ितफल �ा� ह�ने गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ ।
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२८ राज�व अनुमान र अिभलेख

२८.१ गाउँपा�लकाले राज�वका �ोत िव�लेषण गरी त�यपरक र अनुमानयो�य ह�ने िक�समका आ�दानीका �ोत पिहचान गरी ल�य िनधा�रण गन� तथा ल�य बमो�जम
राज�व संकलनमा ि�यािशल रहनुपन�मा यस गाउँपालकाको वािष�क अनुमान र �ोत संकलनको अव�था िन�नानुसार रहेको छ । साथै यस �थानीय तहमा
राज�वका �ोतका �पमा पिहचान भएका गाउँपा�लका राज�वका सबै �ोतह� उचीत तरीकाले स�ब��धत िशष�कमा लेखा�न ह�न सकेको छैन । अनुमानलाई
व�तुगत बनाई राज�व संकलनका लािग �थानीय तह थप ि�यािशल ह�नुपन� दे�खएको छ ।

�स.नं. �ाि�को �ोत वािष�क अनुमािनत आय आ�दानी

१ ३२१२१ - क�णा फाउ�डेशन नेपाल १७५९४०० ०

२ ११३१३ - एक�कृत स�पती कर १०००००० ९३७१६५

३ ११३१४ - भुिमकर/मालपोत १०००००० ९८४२९०

४ ११३२१ - घरवहाल कर ५००००० ०

५ ११३२२ - वहाल िवटौरी कर १०००००० ०

६ ११४५१ - सवारी साधन कर (साना सवारी) ५०००० ०

७ ११४७९ - अ�य मनोर�न कर ५०००० ०

८ ११६९१ - अ�य कर ३५००००० ४७०८६८.३६

९ १४२१२ - सरकारी स�पतीको िब��बाट �ा� रकम १५०००० ०

१० १४२२१ - �याियक द�तूर ५०००० ०
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११ १४२२३ - िश�ा �े�को आ�दानी १५०००० ०

१२ १४२२४ - परी�ा शु�क १००००० ०

१३ १४२२९ - अ�य �शासिनक सेवा शु�क १०००००० ०

१४ १४२४१ - पािक� � शु�क ५०००० ०

१५ १४२४२ - न�सापास द�तुर ८००००० ६७०७६०.९५

१६ १४२४३ - �सफा�रश द�तुर २२००००० १०७४९३१.५

१७ १४२४४ - �यि�गत घटना दता� द�तुर १५०००० ५९०५०

१८ १४२४५ - नाता �मािणत द�तुर १००००० ९९३००

१९ १४२४९ - अ�य द�तुर १५००००० १०१३८८३६.५

२० १४२५३ - �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ५००००० ८४०५००

२१ १४२६५ - अ�य �े�को आय ५०००० २५३४३०

२२ १४३१२ - �शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत १००००० ०

२३ १४६११ - �यवसाय कर १०००००० ०

२४ ३२१२२ - ब�क मौ�दात ४५५२८७१९.६ ३००००००

ज�मा ६२२८८११९.६ १८५२९१३२.३१
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२८.२ ऐनको अ�धकार अ�तग�त जारी ग�रएका िनयम, िनद�िशका वा प�रप� लगायतका कानूनको एिककृत �व�पमा उपल�धता नभएतापिन अिभलेख िववरण
लेखापरी�णमा माग भएप�चात पेश ह�न आएको, हालसालै जारी भएकोले िनयिमत �पमा अ�ाव�धक नभएको र उ� कागजात �शासन शाखाको �ज�मेवारीमा
जारी रहेतापिन भिव�यमा अ�ाव�धक ह�ने िन��चतताका लािग �यस �कारको िव�वसिनय सं�य�� दे�खएको छैन । कानून िनमा�ण र सामियक अ�ाव�धकताका
लािग गाउँपा�लकाले कम�चारी शाखागत काय� िववरणमा �प� �ज�मेवारी तोिक जारी ग�रएका िनयम, िनद�िशका वा प�रप� लगायतका कानून प�रमाज�न र
एिककृत अिभलेख रा�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

२९ स�झौता र असुली

२९.१ स�झौता अनुसारको हाटबजार पसल कर असुल नभएकोः
आ.व. ०७७/७८ को हाटबजार पसल कर उठाउने �योजनको लािग ठे�का नं. १-०७७/७८ मा �यनुतम बािष�क ठे�का अंक �. १२५०००/- भएको वडा नं. १
को रामग� बेलगिछयामा ला�े हाटबजारको लािग दो�ो पटक िशलबन�दी दर भाउ प� आ�ान ग�रएकोमा बािष�क ठे�का अझै �. १२५०११ (मु.अ.कर बाहेक)

भएको रामग� बेलगिछया-१ सुनसरी ब�ने रमेश गु��को दरभाउ प� ०७७/०६/१२ मा �वीकृत भई ०७७ असोज २३ गते कबु�लयतनामा स�झौता भएको
दे�ख�छ । कबु�लयतनामामा २०७७ असोज २३ गते देखी २०७८ अषाढ मसा�त स�म बजु� गा.पा.को रामग� बेलगिछया �थानको हाट बजार पसल करको
आ.व. ०७७/७८ को लािग कबुल ग�रएको अंक म�ये पिहलो िक�ता �. ६५०००/- प�ा कबु�लयत भएको िदन र दो�ो िक�ता बापत कबोल ग�रएको बाँक� ह�न
अउने रकम २०७८ साल जे� मिहना िभ� बुझाउने उ�ेख भएकोमा उ� हाट बजारको ठे�का सकार गन� रमेश गु��ले २०७८/१०/२७ स�म स�झौता
बमोजीमको रकम पा�लकालाई बुझाएको छैन । उ� �थािनय हाटबजार ठे�का सकार गन� िनज रमेश गु��बाट स�झौता बमोजीमको कबोल रकम  मु.अ.कर
बापतको रकम र समयमा िक�ता रकम नबुझाएको कारण लागने ज�रवाना थप रकम एिकन गरी पा�लकाले असुल फछ�यौट ग�रनु पद�छ

२९.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को बारेमा �यव�था छ ।आ.व. २०७७/७८ मा आ�तरीक आय तफ�
बािष�क अनुमान � १ करोड ६८ लाख रहेकोमा �. ११६३०३७१.९५।- संकलन भएको छ । यस स�ब�धमा देखीएका �यहोरा देहाय अनुसार छनः-

ऐनको दफा ५५ मा स�प��कर तथा ५६ मा भुिमकर (मालपोत) लगाउने �यव�था भएकोमा यस आ.व. मा स�प��कर ८६७०४७।०० र भुिमकर/
मालपोत कर ११७०५४७।०० असुल गरे तापिन लगत आ�ाव�धक गरेको छैन । लगत अ�ाव�धक नगरेको कारण उठाउनु पन� कर �ा� ह�न नसकेको
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देखी�छ ।
ऐनको दफा ५८ मा आफनो �े� िभ� �यापार �यवसाय वा सेवामा पँुजीगत लगािन र आ�थ�क कारोबारको आधारमा �यवसाय कर लगाउने �यव�था
भएकोमा लगत संकलन तथा अ�ाव�धक नगरी कर, द�तु मा� संकलन गरेको देखी�छ ।
ऐनको दफा ६१ मा जडीबुटी, कवाडी र जीवज�तु कर लगाउने �यव�था भएकोमा सो को पिहचान गरी कर असु�ल गरेको छैन ।
ऐनको दफा ६२(ख) मा सामुदायीक वनले बन पैदावारको िबि� वापत �ा� ह�ने रकमको दस �ितशत रकम पा�लकामा बुझाउनु पन� �यव�था भएकोमा
सामुदायीक वनबाट राज�व �ा� भएको छैन ।
काया�लयले मुल संिचत कोषको ब�क नगदी िकताब तयार गरेको छैन । जसले गदा� आ�त�रक आय, िबषयगत िनकाय तथा अ�य �ोत बाट �ा�
आ�दािनको सिह लेखा�न भए नभएको सुिन�चीत गन� सिकएन । �ाि� तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।
िविभ� वडा तथा पा�लका आफैले �� गरेको राज�व बुझएको देखीएकोमा नगदी र�सदको अध�कि� राखेको छैन म.ले.प.फा.नं. १०८ तथा १०८(क)

बमो�जम पटके र�सदको पो��टङ गनु� पन�मा उ� खाता नै नराखेकोले �ा� आय सिह हो या होइन भ� सिकने अव�था छैन । नगिद र�सद अनुसार
पो��टङ गरी उ� खातामा चढाएको �माण पेश गनु� पद�छ ।
पा�लकाले र�सद िनय��ण खाता राखेको छैन ।
कितपय आ�त�रक आ�दानी दईु ितन मिहनामा ब�क दाखीला भएको दे�ख�छ । समयमै ब�क दा�खला ह�नु पद�छ ।
पा�लका आफैले संकलन गरेको राज�व बाहेक वडा काया�लय बाट �ा� रकमको िशष�कगत िववरण नराखेको कारण कुन िशष�कमा कित रकम �ा� भयो
कुनै अिभलेख राखेको छैन ।
पा�लकाले उठाउने सबै �कारका राज�व ह�को लगत अ�ाव�धक गरी उठाउनु पन�मा उठाएको छैन ।

�च�लत कानूनी �यव�थाको पूण� पालना गरी िव��य कारोबारको पारदिश�ता र िव�वसिनयता अिभवृि� गनु�पद�छ ।
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३० सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जम गाउँपा�लकाले साव�जिनक परी�ण गरेको छैन । साव�जिनक
सुनुवाई गरेको भएतापिन �यसबाट �ा� नितजा र �ितवेदनलाई �यव��थत अिभलेख गरी पृ�पोषण �लने �यव�था गरेको छैन । अत, सामा�जक प�र�ण अ�तग�त
साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई �यव��थत तवरले स�ालन गरी पृ�पोषण बमो�जम सुधारका लािग गाउँपा�लका अ�सर ब�ुपद�छ ।

३१ जनशि� �यव�थापन र िनय��ण

३१.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था बमो�जम
दरव�दी �वीकृत र पदपूित� ह�नुपन�मा गाउँपा�लकामा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �वीकृत दरव�दीभ�दा बढी ३ जना �थायी कम�चारी सिहत करारमा भना�
ग�रएका कम�चारी काय�रत रहेका छन् ।

३१.२ बजु� गाउँपा�लकाले उपल�ध गराउने सेवा �वाह र िवकास िनमा�णको काय�लाई �यव��थत र �भावकारी बनाउन गाउँपा�लकाले नेपाल सरकारले �वीकृत गरेको
कम�चारी दरव�दीको अ�धनमा रही �र� पदमा आव�यक जनशि� करार स�झौताका आधारमा सेवा करारमा �लने काय�लाई �यव��थत गन�का लािग बजु� गाउँ
सभाले िमित २०७५।१२।२९ मा बजु� गाउँपा�लकामा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ �वीकृत गरी जारी गरेको छ । तथापी बजु�
गाउँपा�लकामा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �वीकृत दरव�दी र करारमा कम�चारी सिहत काय�रत कम�चारी रहेको दे�खएको छ । गाउँपा�लकामा ४९ �वीकृत
दरव�दी रहेकोमा ३ कम�चारी दरव�दी बेगरका फा�जलमा काय�रत रहेको, �र� �थायी दरव�दी म�ये ५ जना करारमा काय�रत रहेको र ५१ कम�चारी करारमा
काय�रत रहेका छन् । गाउँपा�लकाले करारका कम�चारीलाई यस आ�थ�क वष�मा � ७० लाख भ�दा बिढ भु�ान गरेको छ । गाउँपा�लकाले करारका �ािव�धक
कम�चारीको पा�र�िमक भु�ानी गदा� िनजले मिहनाभर गरेको कामको िववरण (Time Sheet) सिहतको �ितवेदन तयार गन� लगाई स�ब��धत िवषयगत शाखाको
�सफा�रशको आधारमा मा� भु�ानी गनु�पन�मा सो �यव�थाको समेत पालना गरेको छैन । �च�लत कानूनबमो�जम �वीकृत दरव�दी भ�दा बढी कम�चारीलाई
तलव भ�ा भु�ानी गन� तथा तलव भ�ा लगायतका सेवा सुिवधा भु�ानीका लािग �थायी �ोतको �यव�था नभई करारमा भना� गन� ब�द गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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३१.३ कम�चारीको तलव भ�ा भु�ानी गदा� �च�लत कानूनबमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा�ै भु�ानी गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले िनजामती एवं �थानीय
सेवातफ� का कुनैपिन कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको वा �यव��थत �माणीत अिभलेख राखेको छैन । यसबाट तलव भ�ा र �ेड लगायतका सेवा
सुिवधा भु�ानीको आ�धका�रकता नह�ने र कम�चारी स�वा, िबदा र अवकाश लगायतका काय�मा ��य� असर पन� गई तलव भ�ा भु�ानी अवा�तिवक ह�न
जा�छ । गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा तलवी �ितवेदन पा�रत बेगर गाउँपा�लका चालूतफ�  � ११००७५११२।५१ र गाउँपा�लका सशत� अनुदानतफ�  �
तलव भ�ा भु�ान गरेको छ । गाउँपा�लकाले िनजामती एवं �थानीय सेवातफ� का काय�रत कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत गन� वा �यव��थत �माणीत
अिभलेख बेगर तलव भ�ा खच� ले�न ब�द गनु�पद�छ ।

३१.४ 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 ।गाउँपा�लकाले ऐनको �यव�था
बमो�जम आ�त�रक लेखापरी�ण गरेको छैन । गाउँपा�लकाले १ जना आ�त�रक लेखापरी�कलाई आ�थ�क वष� समा� भएको १० मिहनास�म तलव भ�ा
भु�ान गरेको (हाल स�वा भैसकेको) भएतापिन आ�त�रक िनय��णको मह�वपूण� प� आ�त�रक लेखापरी�ण गरी �ा� पृ�पोषणका आधारमा आ�थ�क
कारोबारलाई �यव��थत गनु�पन�मा सो ह�न सकेको छैन । �च�लत कानूनको पालना गरी गाउँपा�लकाको आ�थ�क कारोबार लेखांकन र �ितवेदनलाई �यव��थत
बनाउनुपद�छ ।

३२ 145 २०७७-१०-२९ सूचना �णालीको �योग 

दिैनक �शासन तथा अपा�ता प�रचय प� स�टवेयर ख�रदका लािग गाउँपा�लकाले सूचना �णाली तथा स�टवेयर स�ालनका लािग साई ई�टर�ाईजेजलाई �
४९७२००।०० भु�ानी िदएको छ । अपा�ता प�रचय प� स�ब�धी स�टवेयर �योगमा रहेतापिन दिैनक �शासन स�ब��ध स�टवेयर चालु अव�थामा रहेको
छैन । स�झौता बमो�जम स�लायस�ले कम�चारीका लािग िदनुपन� ता�लम �दान गरेको नदे�खएको तथा स�टवेयर स�ालन प�चातको �ािव�धक सेवा स�ब�धमा
समेत गाउँपा�लका �प� रहेको नदे�खएकोले ख�रद भएका यी र य�तै िक�समका राज�व, लेखा एवं �ज�सी लगायतका स�टवेयरको �योगबाट गाउँपा�लकाले
सेवा �वाहमा �भावका�रता �याउनुपद�छ ।

३३ आ�त�रक �ोत �यव�थापनतफ�
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३३.१ पा�लकाको असुल गनु� पन� राज�व ब�यौताको अिभलेख लगत अ�ाव�धक रा�नुपन�मा सो राखेको छैन । राज�वको अनुमान बमो�जम असुली नह�ने तथा
स�झौता भएका आय ठे�काबाट समेत आ�दानी नह�ने र राज�व संकलन गन� तोिकएका कम�चारीले समेत समयमा दा�खला नह� ँदा राज�व व�यौता रहने ह��छ ।
राज�व व�यौता स�ब��ध अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ । 

३३.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले
दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था बमो�जम ज�रवाना र कारवाही गन�
स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविभ� िशष�कमा पा�लका र वडा काया�लय सिहत आय ठे�काको रकम तोिकएको समयमा राज�व दा�खला गन� लगाई
अिभलेख गरेको दे�खएन । सामा�यतया मिहनामा एकपटक र अव�था अनुसार फरक फरक अव�धमा राज�व दा�खला ह� ँदा राज�व द�ुपयोग ह�ने स�भावना
रह�छ । अत, �च�लत कानूनबमो�जम समयमा राज�व दा�खला गन� �यव�था गनु�पद�छ ।

३४ �ज�सी दा�खला र �माण

३४.१ 813 २०७७-१२-१९ साव�जिनक �पमा िदइने आय आज�न, सीप िवकास, सशि�करण, साव�जिनक चेतना जागरणज�ता ता�लम स�ालनको खच� ज�तै �िश�क र �ोत �यि�को
भ�ा भु�ािन गदा� सहभािगह�को हा�जरी लगायतका समथ�न कागजातह� अिभलेख गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले शैि�क सुधार योजना िनमा�णका लािग िविभ�
समयमा बसेका बैठकबापत बाबुराम कािक� लाई सोधभना� िदएकोमा टोलनाथ का�ले � ८५००, �� दलुाल � ८५००, खेमच�� सुवेदी � ८५०० र स�तोष
ब�जरा � ८५० लाई समेत ज�मा � २६३५०।०० करकि�बापत भु�ानी गरेकोमा िनजह�ले बुझेको भरपाई �े�तासाथ संल� छैन । �वीकृतकाय��म बमो�जम
भु�ानी भएको �माण आधार सिहत भरपाई पेश गनु�पन� र आगामी िदनमा गाउँपा�लकाको शैि�क ि�याकलाप शैि�क सुधार योजना बमो�जम स�ालन ह�ने
�यव�था गनु�पद�छ ।

२६,३५०
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३४.२ काया�लय सामा�ी ख�रद गनु�पूव� र ग�रसकेपछी ख�रद आदेश र दा�खला �ितवेदन द�ु�त गरी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले माई�ो
अिफस अटोमेशनबाट १ थान Dell Laptop Core i5 बापत िविवध खच� लेखेकोमा उ� सामा�ी माग भएको �पेिशिफकेसेन बमो�जम भए नभएको �प� ह�न
नसकेको तथा �ज�सी दा�खला भएको समेत नदे�खएकोले आव�यकता बमो�जम ख�रद, �ज�सी दा�खला र सामान �योगकता�को िववरण खु�ने गरी कागजात
पेश गनु�पद�छ । 

८९,२७०

३४.३ 821 २०७७-१२-२२ गाउँपा�लकाले अ��तम भु�ािन िदनुपूव� �रतपूव�कका कागजात संल� भए नभएको यिकन गरी पया�� �माण र पु��ाईका आधारमा खच� ले�नुपन�मा िश�ा
सिमितको बैठक बापत � ४९००० बाबुराम काक�लाई भु�ािन गदा� िविभ� ५ जनाको भरपाई संल� छैन । भरपाई बेगर खच� ले�ने काय�ले गाउँपा�लकाको
आ�थ�क अनुशासन कमजोर बनाउँदछ । भपा�ई बेगर खच� लेखेको स�ब�धमा आव�यक �माण कागजात र पु��ाई पेश ह�नुपद�छ ।

२२,९५०

३५ फरक खच� िशष�क 

गाउँपा�लकाले खच� संकेत र विग�करण बमो�जम तोिकएको िशष�कमा खच� गनु�पन�मा िशष�क फरक गरी खच� लेखेको छ । यसरी लेखेको खच�ले गाउँपा�लकाको
त�यगत लेखांकन नभई खच� भएका �े� र िवषयको वा�तिवकता ह�न स�दनै । खच� िशष�क फरक गरी गाउँपा�लकाले खच� लेखेको िन�नानुसारको रकम
अिनयिमत दे�खएको छ । खच� गदा� बजेट अनुशासन र लेखाका आधारभुत �स�ा�तको पालना गन� गराउनेतफ�  गाउँपा�लका संवेदनिशल ब�ुपद�छ ।

�.सं भौ. नं िमित खच� लेखेको िशष�क भु�ानी भएको खच�को िववरण रकम

१ २५१ ७।२८ सवारी साधन मम�त स�वा �मण खच� १२८००

२ २५२ ७।२८ मसल�द।काया�लय सामा�ी मोबाईल ख�रद ३१८००

३ २९७ ८।१८ िविवध भैपरी खच� अवलोकन �मण १०००००

४ २७९ ८।१४ अ�य सामा�जक सहायता खेलकुद सामा�ी िवतरण २१०००

५ २६२ ८।११ िविवध खच� �यापटप ख�रद ८९२७०

९०६,१२३
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६ ३२१ ८।२८ सबै जाितको सं�कृित जगेना� काय��म फुटवल टुना�मे�ट ११०००

७ १३२३ ३।२६ पािन तथा िवजुली पु�तक तथा समा�ी ई�धन ४०१७९०

८ १३११ ३।२५ महंगी भ�ा २६ �ूवबेल सेट ख�रद १९९१९६

९ १३०३ ३।२५ समपुरक कोष बोड� बैठक खच� ७४६१५

१० १२५० ३।२३ �मण खच� कम�चारी ि��टर पेन ड� ाईभ ख�रद ४९८५०

११ १२४९ ३।२३ कृषकलाई उ�त िवउ िवतरण गाउँपा�लका भवन िनमा�णबापत भु�ानी २९०९२४

१२ १२४८ ३।२२ पु�तक तथा सामा�ी आय लेखा स�टवेयर ख�रद २५५५३८

१३ १२२१ ३।२३ �वा��य सामा�ी ख�रद सरसफाई बापत भु�ानी ३६०००

ज�मा ९०६१२३

३६ सूचना र स�ार खच� 
गाउँपा�लकाले काया�लय �योजन / उ�े�य र खच�को परीभाषा अनु�प भएको यिकन गरी ��वकृत न�स� / मापद�ड र सीमा अनुसार िमत�ययी तवरले गनु�पद�छ ।
यस वष� गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका ४७ क�पनी/फम�, छापा एवं िमिडया र िव�ापन ऐजे�सीलाई � ४७३३१५० भु�ानी िदएको दे�खएको छ ।
गाउँपा�लकाको कुल बजेटमा यसको अंश उ�ेखिनय दे�खएबाट सूचना, िव�ापन र स�ार खच� ब�द ैगएको दे�ख�छ । गाउँपा�लकाले काया�लय र काय��म
स�ब��धत सूचना िव�ापन र स�देश �शारण लगायतका खच� भु�ािन गदा�    औिच�य र आव�यकता पुि� ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ ।
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३७ िश�क तलव �ितवेदन 

गाउँपा�लकाले कम�चारीको तलव भ�ा भु�ानी गनु�पुव� तलिव �ितवेदन पा�रत गनु�पन� र िव�ालय एवं कम�चारीको अिभलेख �यव��थत तवरले रा�नुपन� �यव�था
रहेकोमा िश�क दरव�दीको आव�धक मू�या�न नभएको, �वीकृत दरव�दी बमो�जम पदपूित� भए नभएको खु�न नसकेको, िश�क िव�ा�थ� अनुपात तोिकएको
सीमािभ� रहे नरहेको लगायत िश�क र कम�चारी िवदा, अवकास र स�वाको अिभलेख खोजेको बखत �ा� गन� गरी राखेको छैन । साथै तलवी �ितवेदन पा�रत
बेगर तलव भ�ा भु�ानी ग�ररहेको छ । तलिव �ितवेदन पा�रत गन� र अिभलेख �यव��थत गन�गरी गाउँपा�लका ि�यािशल ह�नुपद�छ ।

३८ सामा�जक सुर�ाा भ�ा
सामािजक सरु�ा काय��म संचालन काय��व�ध २०७५ ले लाभ�ाह�को फोटो स�हतको नाम दता� र नवीकरण लगत कटृा भ�ा �वतरण
लगायत काय��व�धमा �यव�था गरे अनसुार पा�लकाले चौमा�सक �पमा भ�ाको भ�ुानी ग�र स�न ुपन� �यव�था भएको छ । पा�लकाले
�थम चौमा�सक �नकासाको रकम असोज २० गते, दो�ो चै� २५ गते र ते�ो जे�ठ ९ गते �नकासा गरेको देिखयो । काय��व�धले
तो�कएको समयमा नै लाभ�ाह�लाई भ�ा �वतरण गन ु� पद�छ । यस वष� पा�लकाले �.६३६८३२२२।०० खच� लेखेकोमा देिखएका
�यहोराह� �न�नानसुार छन्

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१
1. संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प सं ०७४।७५ च नं १०६४ िमित ०७५।३।३१ प�ानुसार सश�त अनुदानको रकम म�ये खच� नभई
बांक� रहेमा संघीय �देश संिचत कोषमा िफता� गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यस वष� अ��तम बजेट �.६३६८४०००।००मा �.६३६८३२२२।००
िनकासा भै �.५९७३१६६९।०० िवतरण लािग पठाएकाे छ । पा�लकाले लेखापरी�णमा पेश गरेकाे सामा�जत भ�ा िवतरण गरेकाे िववरण अनुसार
बांक� रहेको रकम �.३९५१५२३।०० संघीय संिचत कोषमा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� गरी औ�याईएकोमा छलफलप�चात � ४०३५४०९
को दा�खला �माण पेश भएको छ । उ� रकमम�ये बढी दा�खला भएको रकम गत िवगतको बाँक� भएको �यहोरा गाउँपा�लकाले जनाएतापिन सो को
िववरण पेश गरेको छैन ।

2. सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग वकैमा िनकासा गरेको रकमको िविभ� कारणले िन���यमा रहेको पािकंग एका�टमा मौ�दात रकम समयमा
िफता� �लनको लािग पा�लकाले चौमा�सक िनकासा समा� भै अक� चौमा�सक िनकासा िदनु अगाव ैबांक� रहेको रकम िफता� �लई िहसाव िमलान गरेको
िववरण �लनु पन�मा �लएको दे�खएन । आ�थ�क वष�को अ��यमा ब�कमा रहेको रकम िफता�का लािग ब�कलाई प�ाचार गरी बांक� रकम िफता� �लई समयमै
सघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था बमो�जम लेखापरी�ण अव�धमा गाउँपा�लकासँग िववरण माग ग�रएकोमा � १९१०५२।०० बराबरको
रकम िविभ� �यि�को खातामा मौ�दात रहेको दे�खएको छ । ब�कबाट हालस�म उ� रकम िफता� गरेको नदे�खएकोले पािक� गमा रहेको स�पूण� रकम
यिकन गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

3. जे� नाग�रक मुि�नाथ िघिमरे सुनसरी बजु� ५ का नाग�रकता नं.३७० िमित २०७७।५।१० मा मृ�यू भै लगत कटृा भै सकेको �यि�को �थम र दो�ो
चौमा�सकमा १२०००।०० का दरले ब�कमा िनकासा पठाएकोले िनजको मृ�यू प�चातको नपाउने भ�ा रकम �.१८,०००।०० असूल गरी संघीय
संिचत कोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पद�छ ।

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३८.१.१ बजु� गाउँपा�लका १,९१,०५२

३८.१.२ मुि�नाथ िघिमरे-सामा�जक सुर�ा भ�ाबापत १८,०००

२०९,०५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.२
1. सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा संचालन गन� िनयिमत �पमा
अनुगमनको �यव�था रहेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले लाभ�ाहीले पाउनु पन� भ�ा रकम अ�य �यि�ले �लए न�लएको, कसैले दोहोरो ह�ने गरी र
लाभ�ाही मृतक भै ब�क खातामा बांक� रहेको रकमको िफता� भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । ज�ले गदा� सामा�जक
सुर�ा भ�ा रकमको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय��लाई �भावकारी बनाउद� तोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक
गन� काय�मा िवशेष �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

2. साव�जिनक सुनुवाईः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क��तमा एक
पटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले काय�िव�ध अनुसार साव�जिनक सुनुवाई गरी
जनगुनासो स�बोधन गरेको पाइएन ।

३८.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३(घ) बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम वणा�नु�ममा फोटो
सिहतको नाम नामेसी �यि�गत प�रचय प� न�बर, नाग�रकता न�बर ब�क खाता न�बरमा ज�मा भै स�ब��धत लाभ�ाहीले बुझे नबुझेको र ब�कमा बांक� रहेको
रकम सिहतको �थानीय तहले पारदिश�ता �व��धनका लािग आ�नो वेभ साइटमा रा�ने �यव�था भएतापिन गाउँपा�लका उ� �यव�था बमो�जम राखेको पाइएन
।

३९ अमानत काय� 
अमानतबाट काय�
साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव� �वीकृत �लनुपन�मा र अमानतबाट िनमा�ण काय� गनु� परेमा �य�तो काम एक
लाखमा नबढाई ख�ड ख�ड गरी वातवात गराउन वा स�ब��धत काम आव�यक िनमा�ण सामा�ी उपल�ध गराई जालामा िदन सिकने �यव�था साव�जिनक ख�रद
िनयमावली २०६४ को िनयम ९८ मा उ�ेख छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको उपरो� �यव�था उ�ेख गरी पा�लका तथा वडाका कम�चारी तथा िनवा�िचत
वडा अ�य� तथा सद�य माफ� त पा�लकाले पटक पटक अमानत माफ� त िनमा�ण काय� गरेको देखाई कम�चारी तथा िनवा�िचत पदा�धकारीको नाममा अमानतबाट
भएको िनमा�ण काय�को तप�सल बमो�जम � १७७६६८०।– खच� लेखेको छ । त�कालीन प�र�थीती र अक�मात �पमा नगरी नह�ने प�र��थती सृजना भएमा

१,७७६,६८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मा� मा�थ�ो अ�धकारीको पूव� �वीकृितलाई अमानत बाट काम गन� सिकने उपरो� िनयमावलीको �यव�था भएता पिन पटक पटक कम�चारी तथा पदा�धकारी
माफ� त अमानत बाट काय� गरेको देखाई खच� ले�नु औिच�यको �ि�ले कानून स�मत दे�खएन ।

�स.नं. गो.भौ/िमित अमानत बाट गरेको िनमा�ण काय�को िववरण भु�ानी पाउने भु�ानी रकम

१ १५२।०७८।
३।६

बजु� वडा न ४ मा जे �स िव बाट माटो पुन� काय� स�पतलाल
चौधरी

९५५०७।-

२ १६५।०७८।
३।११

अ�न चौधरीको घर दे�ख उ�र र ह�र कुमार चौधरीको घर स�म जाने सडक �तरोउ�ित
काय�

सगुन चौधरी ९९५७३।-

३ १७१।०७८।
३।१३

सरदार टोलको कृिष बाटो दे�ख प��चम बुध नारायणको घर स�म जाने बाटोमा माटो तथा
�ाभेल गन� काय�

िकशोर कुमार
चौधरी

९९९९४।-

४ १७२।०७८।
३।१३

िशव चरणको घर दे�ख पूव� कुलान�दको घर स�म जाने बाटोमा माटो तथा �ाभेल गन� काय� िकशोर कुमार
चौधरी

६८०३७।-

५ १७३।०७८।
३।१३

टँक राम ओलीको घर दे�ख पूव� राम वृ�को घर स�म जाने बाटोमा माटो तथा �ाभेल गन� काय� िकशोर कुमार
चौधरी

९९१७१।-

६ १७५।०७८।
३।१५

वडा काया�लय मम�त काय� स�पतलाल
चौधरी

३४२७८।-

७ १८५।०७८।
३।२०

जय नारायको खेत दे�ख पूव� केशा�लया स�मको कृिष सडकमा माटो पुन� काय� रामच��
पेशकार

९७०१७।-

८ १९७।०७८।
३।२१

�याम रायको घर छेउमा �ूम पाइप जडान तथा नाला िनमा�ण काय� रामच��
पेशकार

९७४००।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ २०२।०७८।
३।२२

कृ�ण �े�को खेत दे�ख राना होली छुद ैपूव� जाने पैनी नाला सफाई रामच��
पेशकार

४९३७५।-

१० २०८।०७८।
३।२३

वडा न ५ को िविभ� बाटोमा �ाभेल गन� काय� अ�ण कुमार
राय

९७२०७।-

११ २०९।०७८।
३।२३

अंसारी टोल लगायतको टोल व�तीह�को बाटोमा �ाभेल गन� काय� िकशोर कुमार
चौधरी

९८०००।-

१२ २१०।०७८।
३।२३

अंसारी टोल लगायतको टोल व�तीमा �ूम पाइप जडान काय� िकशोर कुमार
चौधरी

९९९७१।-

१३ २२०।०७८।
३।२४

सीतागंज दे�ख प��चम जाने नहर बाटो मम�त काय� मनोज कुमार
यादव

१०००००।-

१४ २३१।०७८।
३।२५

बैजु यादवको घर दे�ख उ�र जाने �ाभेल सडक मम�त काय� रामच��
पेशकार

३९७०१।-

१५ २३२।०७८।
३।२५

गणेश गु��को घर दे�ख रामसेवकको घर स�म र �लला अ�धकारीको घर दे�ख झरकु
चौधरीको घर स�मको बाटोमा नाला सफाई काय�

स�पतलाल
चौधरी

७९८७४।-

१६ २३३।०७८।
३।२५

वडा न १ को वडा काया�लय जाने बाटो मम�त काय� िमलन
खितवडा

८२४७२।-

१७ २३६।०७८।
३।२५

नहर दे�ख पूव� स��दप ऋिषदेवको घर स�मको सडक मम�त काय� िमलन
खितवडा

४६५७१।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 63

१८ २४०।०७८।
३।२५

अमडुवा १ भुतुवा खोलाको उ�र दि�णको बाटोमा माटोपुरी �ाभेल गन� काय� बाबुन�दन राय ९९५३२।-

१९ २५५।०७८।
३।२६

फूल कुमार चौधरीको घर दे�ख पूव� जाने बाटोमा माटो पुरी �ाभले गन� काय� स�पतलाल
चौधरी

९७०००।-

२० २५८।०७८।
३।२६

वडा न- ४ ��थत झोरा टोल दे�ख नहर ह�द ैदि�ण �समाना स�मको बाटो मम�त काय� पवन कुमार
मेहता

९९०००।-

२१ २६०।०७८।
३।२६

धामी थान क�पाउ�ड वाल �ला�टर तथा माटो पुन� काय� िवनोद कुमार
चौधरी

९७०००।-

ज�मा १७७६६८०।-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 63

४० न�स�भ�दा बढी भु�ानी 
सडक िनमा�णको �ाककोट काय�मा न�स� भ�दा बढी भु�ानीः
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय अ��तगतको सडक िवभागले जारी गरेको सडक तथा पूल िनमा�ण काय�को ��ा�डड� �पेिशिफकेशन २०७३को पेज
नं.२१६ को टेबल नं. १३.१० मा �र�स�लंग र �यािचंग ग�रने पुरानो िबटुिम�स सडकमा �ित बग� िमटर ०.४० दे�ख ०.६० �लटर र नयां सडकमा �ाइमकोट
ग�रएको �े�फलमा �ित बग� िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर �ाककोट ला�े उ�ेख गरेको छ । यसपा�लका अ��तगत िनमा�ण सेवा माफ� त स�झौता भई िनमा�ण
काय� गराएका नयां सडकको कालोप�े गन� काय�का लािग िवटुिमन तथा �ाइमकोट �योग गरेको �ित वग� िमटर �े�फलमा उपरो� �वीकृत न�स� भ�दा बढी दरमा
�ाककोट काय�मा खच� ले�ख भु�ानी गन� गरेको पाईयो । सडक िवभागको न�स� अनुसार िवटुिमन तथा �ाइमकोट खपतको ४० दे�ख ६० �ितशत मा�
�ाककोट ला�ेर सोही बमो�जम मा� खच� ले�नु पन� उ�ेख भएकोले तप�सलका २ कालोप�े सडकमा न�स� भ�दा बढी �ाककोट खच� ले�दा
�.३,९२,३३०।०० बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धत सडक िनमा�ण काय�का िनमा�ण सेवाबाट असूल गनु� पद�छ ।

िनमा�ण काय�को नाम िनमा�ण सेवा �ाइमकोट
ग�रएको
�े�फल

�ाककोट
खच� गरेको

न�स� अनुसार
�ाककोट खच� ले�नु
पन�

बढी दर बढी रकम

बजु� ४ पुलिकट चोक दे�ख दि�ण
म�सरीचोक स�मको सडकमा कालोप�े गन�
काय�

िदनेश
िनमा�ण सेवा

३६७१ बग�
िमटर

३६७१
�लटर

२२०३ �लटर १४६८
�लटर

११०।
००

१६१४६८।
००

बजु� २ को सडकमा कालोप�े गन� काय� िशवजी
क�����सन

६४१२.५०बग�
िमटर

६४१२.५०
�लटर

३८४७.५० �लटर २५६५
�लटर

९०।
००

२३०८५०।
००

३९२,३१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ उपभो�ालाई बढी भु�ानी 
बढी भु�ानी
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नाप जाँचगरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लका बाट
ख�रद स�झौता भै िनमा�ण काय� भएका योजनाह�को रिन� िवल वा अ��तम िवल को भु�ानी भएको �माण प�र�ण गदा� तप�सल बमो�जम वा�तिवक
काय�स�पादन भएको भ�दा बढी ह�ने गरी भु�ानी भएको पाइयो । स�झौताको शत�,�ािव�धक मू�या�न तथा नापी िकताब मा उ�े�खत प�रमाण भ�दा बढी ह�नेगरी
भु�ानी िदएको �यहोरा यस �कार छन :-

1. ९२।०७७।१२।२२ – रिबदास म��दरको िनमा�ण काय�वापत �.२०८७५५।–को �ािव�धक मू�या�न भए बमो�जम म��दर िनमा�ण काय�का उपभो�ा
सिमितलाई सोही बमो�जम भु�ानी िदनु पन�मा � २१९४४८।– भु�ानी िदएकोले �ािव�धक मू�या�न भ�दा �.१०६९३।– बढी भु�ानी भएको रकम
स�व�धत उपभो�ा सिमितबाट �.१०६९३।– असूल गनु�पद�छ ।

2. १५६।०७८।३।७ – रामकिवर अ�या�म �ान के��को अधुरो म��दर िनमा�ण काय�को �थम नापी गरी � ३८१३७०।– �ािव�धक�ारा िवल मू�या�न
भएकोमा पा�लकाले यस िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितलाई �४०१९४१।– भु�ानी िदएकोले �ािव�धक मू�या� तथा नाप जाँच गरी भु�ानी िदनुपन�
भ�दा �. २०५७१।– बढी भु�ानी िदएकोले स�व�धत उपभो�ा सिमित बाट �. २०५७१।– असुल गनु�पद�छ ।

3. २७२।०७८।३।२६- राि�� य आ.वी दे�ख दतैा पोखरी स�मको सडक �ाभेल गन� काय�को लािग िव ए�ड िव क�सट��सन लाई � ५८५०५८।– भु�ानी
िदएको स�व� नापी िकताब प�र�ण गदा� चेनेज न ०+००० दे�ख ०+४२० िमटर मा १५८.७९ घ.मी �ाभेल गरी �ित घ.मी २५०० का दरले मू�या�न
गरी भु�ानी खच� ले�नुपन�मा १६७.१९ घ.मी को मू�या�न गरी खच� लेखेकोले वा�तिवक काम भएको भ�दा ८.४० घ.मी �ाभेलको � २१०००।– बढी
मू�या�न गरी भु�ानी िदएकोले स�व��धत िनमा�ण सेवाबाट � २१०००।– असूल गनु�पद�छ ।

५२,२६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ मु अ कर क�ा नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली,२०५३ को िनयम (६) (ग) बमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले ठे�का
वा करार अ�तरगत आपूित� ह�ने ब�तु वा सेवा वा व�तु तथा सेवा आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित� कता� लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी
गन� कर रकमको ५० �ितशतको ह�ने आउने रकम ( २०७८ जे� पिछको भु�ािनमा ३० �ितशत) िनजको नामबाट स�व��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी
बाँक� रहने कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले मू�य अिभबृि� करको शत �ितशत नै तप�सलका फम�लाई भु�ानी िदएको
िनयमस�मत नभएको तथा भु�ानी भएको मुअकर दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको छ ।

�स.नं. गो.भौ/िमित फम�को नाम िवल रकम मू.अ.कर रकम ५०/३०% मू.अ.कर रकम

१ ६८।११।११ िन�क� िड�ट� ी�यूटर ४४२४०० ५७५१२ २८७५६

२ १९९।०७८।३।५ जनिहत ट� ेडस� ४४२४३७ ५७५१७ १७२५५

३ २।०७७।४।२१ तुलसा क��ट��सन ४२८८७६ ५५७५४ २८७७

४ १४७।०७८।३।४ प�ायन इले�ट� ीक स�लायस� ४४२४७५ ५७५२१ १७२५६

५ १९८।०७८।३।२२ िनयती ��सि� क�सट��सन ए�ड स�लायस� ३५२२०० ४५७८६ १३७३६

६ २३७।०७८।३।२५ पूवा��ल �मु पाइप ए�ड कंि�ट इ�ड�ट� ीज २६२६६० ३४१४५ १०२४४

ज�मा ४१३१३।-

४१,३१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ फलामे ड�डीमा बढी भु�ानी 
फलामे ड�डीमा बढी भु�ानी
िनमा�ण काय�को नापी तथा भु�ानी �वीकृत नमस� बमो�जम ह�नु पद�छ। शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग बबरमहल काडमाड�ले �वीकृत गरेको नमस�
अनुसार भवन िनमा�णमा �योग ह�ने िविभ� साइजको फलामे ड�डीको लािग �या�स, िचयर, वे� आिदको लािग ५ �ितशत न�स� बमो�जम नै थप ग�र दर िव�लेषण
गरेको (१.०५ के.जी. बराबर १ के.जी) अव�थामा पा�लका अ�तरगतका तप�सलका दईु िनमा�ण काय�को िवल भु�ानी गदा� �र.इ�फोस�मे�टको आइटमको नापी
अनुसारको कूल खपत भएको काय� प�रमाण (के.जी.) मा कटिपस/�यािप� उ�ेख गरी १६५१/४० के.जी. थप नापी गरी मु.अ.कर/समेत �.१२०८१७।– बढी
भु�ानी िदएको पाइयो । नमस� अनुसार दर िव�लेषण गदा�कै बखत ५ �ितशत थप गरे प�चात पुन: नमस� वेगर �यािप� उ�ेख गरी थप के.जी.को रकम भु�ानी
िदन निम�ने दे�खएकोले असुल ह�नुपन� दे�खएको छ ।

�.स. योजनाको नाम िनमा�ण सेवा वा�तिवक खपत ड�डीको
प�रमाण

नापी बेगरको थप
प�रमाण

दर रकम

१ वडा न-१को भवन िनमा�ण काय� ए.एस.क�सट��सन २६०००.१३ के.जी. १३५३.३९ के.जी. ७१.३६ ९६५७१।-

२ गा.पा.को मु�य �शासक�य भवन
िनमा�ण काय�

उ�रा
क�सट��सन

२७०९८।४१ के.जी. २९८.०१ के.जी. ८१.३६ २४२४६।-

१६५१.४ के.जी १२०८१७।-

१२०,८१७

४४ धरौटी बढी भु�ानी 
गाउँपा�लकाले धरौटीको �योजन समा� भएप�चात रकम िफता� िदँदा धरौटी िफता� गनु�पूव� पुरा गनु�पन� कागजात र पु��ाई संल� गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले
भगवित क��ट��सनलाई � ७३१२८६।०० धरौटी िफता� माग गरे भ�दा � २० हजार बढी अथा�त � ७५१२८६।०० भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी
भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पद�छ । आगािम िदनमा भु�ानी िदनुपव� चेकजाँच गनु�पन� तथा धरौटीको �यि�गत िववरण प�र�ण गरेर मा�ै खच�
ले�नुपद�छ ।

२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ क�टे�जे�सी 
बढी क��ट�जे�सी खच�
�देश समपूरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५ मा समपूरक अनुदानमा स�ालन ग�रने प�रयोजनामा क��ट�जे�सी वापत लागतको दईु �ितशत भ�दा बढी
खच� गन� नपाइने उ�ेख छ । यस पा�लकाले यस आ.व.मा �देश सरकार अ�तरगत ह�ता�त�रत काय��मको लािग �देश सरकारबाट � �ा� अनुदान �
९९९९९५७।– खच� गरेको छ । �देश समपूरक अनुदान स�व�धी उपरो� काय�िव�ध २०७५ बमो�जम लागतको २ �ितशतले पा�लकाले � १९९९९९।– मा�
क��ट�जे�सी खच� ले�न पाउनेमा तप�सलको गो.भौ. बाट � ९८२५५०।– खच� लेखेकोले �देश काय�िव�धले तोकेको सीमा भ�दा � ७८२५५१।– बढी रकम
क��ट�जे�सी वापत खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको छ ।

गो. भौ./िमित क��ट�जे�सी खच� रकम

१६।०७८।३।२५ ६०००।-

१६।०७८।३।२४ २५०००।-

१२।०७८।३।०७ ३२५६९४।-

११।०७८।३।४ ४०००००।-

८।०७८।२।१६ ११२९२८।-

४।०७८।१।१५ १२९२८।-

३।०७८।१।१३ १०००००।-

ज�मा ९८२५५०।-

७८२,५५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ �थलगत अवलोकनबाट दे�खएका �यहोरा 
�थलगत अनुगमन
आ�थ�क बष� २०७७।०७८ मा िनमा�ण काय� स�प� भएका र िनमा�णा�धन िवकास काय�को २०७८ साल माघ २३ गते लेखापरी�ण टोली र पा�लकाका �ािव�धक
कम�चारी सिहत अनुगमन भएको �थयो । �थलगत अनुगमनका �ममा वडा नं. १ मा � ८३४३७९५।०० लागतमा एस के क��ट��सन माफ� त स�प� भएको
वडा काया�लय भवनको �थलगत अनुगमन गदा� दे�खएको �यहोरा यस �कार रहेको छ :-

1. वडा काया�लयको बित जडान काय�को लािग िनमा�ण सेवाले कबुल गरेको � ५० हजार �ािव�धक बाट मू�या�न गरी खच� लेखेको भएता पिन अ�धकांश
�थानमा हो�डर मा� जडान भएकोले हो�डर रा�खएको �थानमा ब�व िफट गराउनु पन� दे�ख�छ ।

2. पा�लकाको �ािव�धक�ारा वडा काया�लय भवनमा १६१.४५ घ.मी एम २० को काय� भएको मू�या�न गरी �१८७२८२७।५० खच� लेखेको छ। �थलगत
अनुगमन गदा� भवनको गेट अगाडीको भागमा िप.�स.�स. को भाग दवेको र केही �थानमा भ�क�एको दे�खएकोले �पेिशिफकेशन र िडजाइन अनुसारको
ह�ने गरी पुन मम�त संभार ग�रनु पद�छ ।

3. वडा काया�लय भवनमा १:४ को �समे�ट जोडाइमा १२:५ एम एम को �ल�र गन� काय�को १४०१।४४ घ.मी को �ित व.मी. �३५० ले � ४९०५०४।१८
खच� लेखेको छ । �थलगत अनुगमन गदा� भवनको वािहरी तथा िभ�ी भागमा गरीएको �ला�र अ�या�त कमजोर रहेको र केही भागमा �ला�टर भ�क�एको
साथै केही �थानमा १:४ को इ�ा जोडाईको भाग र िवम को भागमा चक�एको दे�खएकोले �ला�टर तथा इ�ा जोडाइको कमजोर दे�खएको �थानमा पुन:

िनमा�ण सेवा माफ� त गराउनु पन� दे�ख�छ ।
4. यस वडा काया�लय भवनको रंगरोगन गन� काय�को लािग १०२४.९८ व.मी को दईु कोट िड�टे�पर पे�ट लगाएको �ािव�धक मू�या�न गरी �ित व.मी.

२०० ले � २०४९९६।– खच� लेखेकोमा �स�लकोट मा� िड�टे�पर पे�ट गरेको दे�खएकोले पुन थप एक कोट िड�टे�पर पे�ट गराउन लगाउनु पन�
दे�ख�छ ।
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४७ अ�य काया�लयको खच� 
छु�ै बजेट िविनयोजन ह�ने सरकारी काया�लय लाई अनुदान
बािष�क काय��ममा परेको बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैर सरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान िदन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत
�यियता कायम गन� नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ.व.मा तप�सल बमो�जम �ज�ा�हरी काया�लय, इन�वा लाई �.६०००००।–
अनुदान िनकासा िदएको छ । उ� अनुदान रकम पा�लकाको बािष�क काय��ममा नपरेको र �ज�ा �हरी काया�लय छु�ै बजेट िविनयोजन ह�ने संघीय काया�लय
भएकोले संिघय काया�लय का नाममा अनुदान खच� ले� नु कानून दे�खएन ।

�स.नं. गो.भौ./िमित अनुदान पाउने काया�लय अनुदान रकम खच� �ोत

१ १०७५।०७८।३।७ �ज�ा �हरी काया�लय सुनसरी ३३८५५०।- चालु खच� खाता

२ १५८।०७८।३।७ �ज�ा �हरी काया�लय सुनसरी २६१४५०।- पँुजीगत खच� खाता

ज�मा ६०००००।-

६००,०००

४८ अ�ययन �ितवेदन अिभलेख 

अ�ययन �ितवेदन अिभलेख साव�जिनक िनकायले खच� गदा� खच�को औिच�य पुि�ह�ने गरी िमत�ययी र दोहोरो नपन� �यव�था सिहत अिभलेख �यव��थत तवरले
रा�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा समेत िविभ� अ�ययन काय� गराएको तथा गत िवगतमा समेत िविभ� अ�ययन गन� गराएको भएतापिन आ�नो
काय��े�मा के कित सं�यामा अ�ययन काय� गराएको हो सो को अिभलेख �यव��थत गरेको छैन । गाउँपा�लकामा िवगतआ�थ�क वष� दे�ख िविभ� नाममा भएका
अ�ययन, �ािव�धक �ितवेदन लगायत िविभ� िक�समका अ�ययन काय� गन� ग�रएको अव�थामा एकै िक�समका अ�ययन दोहो�रन स�ने, िवगतमा अ�य
िनकायमा भए गरेका अ�ययन काय�को �ज�मेवारी नसदा� िवगतको लगानी खेर जानेह� ँदा यस�कारका खच�बाट नितजा �ा� गन� गरी अिभलेख र काया��वयन गन�
�यव�था गनु�पद�छ ।

४९ िवतरणमुखी काय��म 

गाउँपा�लकाले पँूजी िनमा�ण ह�ने गरी अ�पका�लन तथा िदघ�का�लन योजना छनोट गन� र नगद तथा �ज�सी िवतरणमा के���त नभै काय�स�ालन गनु�पन�मा यस
आ�थ�क वष�मा गाउँपा�लकाले योजना छनोट वा संशोधनमाफ� त िन�नानुसारका िवतरणमुखी काय��म स�ालन गरेको छ । िवतरणमुखी काय��म स�ालन गन�
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प�रपाटीमा सुधार गनु�पद�छ ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम बजेट खच�

१ s e e उितण� छा�ाह�लाई साइकल िवतरण तथा िव�ाथ� �ो�साहन ५००००० ५०००००

२ उ�त जातको िवउ िवतरण काय��म ३००००० ३०००००

३ कृषक समुहह�लाइ कृिष औजार िवतरण ५००००० ५०००००

४ कृषकह�लाइ उ�त वीउ वीजन िवतरण १०००००० ७७४५६३

५ खानेपानी �ुवेल ख�रद तथा िवतरण २००००० १९८१५८

७ खेल मैदान तथा खेलकुद सामा�ी ख�रद िवतरण काय� ३००००० २९७५७९

८ खेलकुद समा�ी ख�रद १००००० १०००००

९ खेलकुदमा�ी िवतरण ५०००० ४९७००

१० खेलकुद सामा�ी िवतरण १००००० ९९८९०

११ घाँसको िवउ िवतरण १००००० ८५०००

१२ फलफुलको िव�वा िवतरण तथा ढुवानी १००००० १०००००

१३ िवप� प�रवार �ुवेलिवतरण काय��म १००००० ९६२०५

१४ िवप�� प�रवारलाइ भाडा िवतरण १००००० ९९६८०
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१५ �सप �सकेका ह�लाइ सामा�ी ह�ता�तरण ५००००० ४९८०००

१६ �यालो �ुबेल ख�रद १०००००० १००००००

१७ �यालो �ुबेल ख�रद ५००००० ४९०६६४

१८ �यालो �ु्वेल ख�रद िवतरण काय��म रकम २५०००० २४९९६४

१९ �मुपाइप ख�रद ५००००० ३९८७१४

ज�मा ६२००००० ५८३८११७

५० धािम�क काय��म/योजना 
धािम�क काय�मा खच�
गाउँपा�लकाले सम� भौितक, आ�थ�क तथा सामा�जक िवकासमा सहयोगी ह�ने र िदघ�का�लन लाभका �े� पिहचान गरी �ाथिमकताका आधारमा बजेट
िविनयोजन ग�र काय��म स�ालन गनु�पन�मा िन�नानुसारका धािम�क काय�सँग स�ब��धत टु�े योजनामा भु�ािन िदएको छ । योजना छनोटको चरणमा
समुदायलाई पया�� अिभमु�खकरण नगरेको तथा जन�ितिन�धले अ�पका�लन लाभका लािग टोल �े� र समुदायको माग बमो�जम बजेट िविनयोजन गन� �वृ��मा
िनय��ण गनु� ज�री दे�खएको छ ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम बजेट खच�

१ अ�य समा�जक सुर� चाड पव� खच� सहायता २००००० १९१०००

२ काली म��दर मम�त स�हार घ�टी तथा रंग रोगन काय��म रकम १४०००० १३९३६९

३ खाला छेउ िव�वकमा� म��दर �मागत िनमा�ण ३००००० २९३०३७

४ खोला छउको हनुमान म��दर देखी पूव� दि�ण देवुको घरस�मको बाटो माटो �ाभेल ५००००० ४०९७०४
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५ धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता १०००००० ६४१७८९

६ बौरीया नहर छेउको अधुरो िदनाभ�ी म��दर िनमा�ण काय� ५००००० ३९७६६६

७ मठ म��दर संर�ण तथा भौितक िवकास १४२५०० १४२५००

८ मदसा� नेदाउल इ�लाम अगाडी प�ीको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण २००००० २०००००

९ राजनगर टोलको िदनाभ�ी म��दर िनमा�ण २००००० १९१०४९

१० रामकिवर अधुरो म��दर िनमा�ण ७००००० ४०१९४१

११ रामजानक� म��दर रावे ६ धाम�क पय�टक �थलमा �चार �सारका लािग धािम�क मेला १००००० १०००००

१२ रामजानी म��दर िनमा�ण रावे ५ २००००० ०

१३ राम�सता मािव क�पाउ�ड वाल २००००० १६१९७१

१४ वडा नं ५ रहेका िविभ� िव�ालय मदसा� गु�कुल समेतको भौितक पुवा�धार िनमा�ण १०००००० ९६०७७४

१५ वडा नं ६ अ�तग�त रहेको मठम��दर तथा पय�टिकय �े�ह�को �चार �सार र पय�टन पुवा�धार काय��म ५००००० ४९४१३९

१६ वडा नं ६ अ�तग�तका मठ म��दरह�को पुवा�धार िवकास तथा �यव�थापन १२००००० ११९९७३०

१७ वडा िभ�ाका िबिभ� मठम��दर पुजा पाठ रंग रोगन सामा�जक आ�थ�क सहयोगका लािग अनुदान रकम ५००००० ४९९५००

१८ वडा �तरीय वठैक मेला योजना तजु�मा स�ब��ध ५०००० ५००००

१९ वडामा रहेका िविभ� मठ म��दर म��जद �ामथान िनमा�ण र धम� सं�कृित जगेना� काय��म १९८५०० १९५०३५
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२० वडा िभ�का िविभ� मठ म��दर म��जद मदशा� गु�बा तथा चौतारा �यव�थापन ८९०००० ८८९६७६

२१ िविभ� मठ म��दर म��जद स�संग भवन गु�बा तथा देव�थल र �ामथान िनमा�ण तथा मम�त २५००००० २५०००००

२२ �ी �ी १०८ कंगाली िशवद� म��दर िनमा�ण १००००० १०००००

२३ नवदगुा� म��दर �यव�थापन ७००००० ६९९६५४

२४ हसनपुर राजाजी थानकको घेराबेरा २००००० १९५०८०

ज�मा १२२२१००० ११०५३६१४

५१ सं�थामाफ� त काय� 
गाउँपा�लकाले छनोट भएका योजना तथा काय��म स�ालन गदा� �ित�पधा� गराउनुपन�, सं�थाह�माफ� त काय� गराउँदा ��ताव माग प�चात लागत सहभािगता
सुिन��चत ह�ने गरी कर िवजक �ा� ह�ने गरी काय� गनु�पन� तथा एकै सं�थालाई पटक पटक एकै �कृितका वा फरक �कृितका काय� गराउन नस�ने �यव�था
रहेको छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका सं�थामाफ� त यस आ�थ�क वष�मा िविभ� काय� गराई भु�ािन िदएकोमा कितपय सं�थाह� गैरसरकारी सं�था,
�तिन�धमुलक सामा�जक सं�था तथा मु अ करमा दता� भएका नभएका सं�थासमेत रहेका छन् । गाउँपा�लकाले सं�थाको उ�े�य िम�ने र �ित�पधा� �सिमत
नह�ने गरी �च�लत ऐन िनयमको प�र�धिभ� रहेर ख�रद �यव�थापन गनु�पद�छ ।

� सं भु�ानी पाउने कुल भु�ानी

१ आवाज नेपाल 73875

२ एकता नेपाल 423300

३ ए�सुलुट टे��नकल इ���ट�यटु ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल. 392716

४ ओम साइराम �ािव�धक ता�लम के�� 492869

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ काम�य म��टपप�ज टे��नकल �ा.�ल. 492370

६ �या�रफोर म��टपप�ज �ा.�ल. 739055

७ गौरी भ� होटल �यानेजमे�ट ए�ड टे�नोलोजी ट� े िनङ �ा �ल 985738

८ गौरीभ� म��ट टे��नकल कलेज �ा. �ल 737776

९ जा�पा टे��नकल इ���ट�यूट �ा.�ल. 689327

१० नाग�रक अिभयान नेपाल 440511

११ प�देवी टे��नकल ट� े िनङ से�टर �ा. �ल. इटहरी 295028

१३ िब एस �सलाइ कटाइ के�� 295720

१४ मेची पो�लटे�नीकल इ���ट�यटु �ा�ल 985541

१५ लालीगुराँस म�टी टे��नकल इ����यटु �ा.�ल. 442052

१६ सहकाय� नेपाल �ा. �ल. 491715

१७ सहभागी प�रचालन के�� 490614

ज�मा 8468207

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ �योजन नखुलेका खच� 
गाउँपा�लकाले अ��तम भु�ािन िदनुपव� भु�ानीसँग स�ब��धत कागजातको पु��ाई आधार र कागजात संल� गनु�पन�मा िन�नानुसारका भु�ानीमा सो को
�योजन नखु�ने गरी भु�ािन िदएको दे�खएकोले खच�को पु��ाई ह�ने कागजात पेश गनु�पद�छ ।

�.सं भौ. नं िमित खच� िशष�क रकम

१ १६ ६।६ िविवध खच� ११६४०

२ १८ ६।८ िविवध खच� ११०६०

३ १९ ६।८ िविवध खच� ६४३१०

४ ५८ ६।२० िविवध खच� २००००

५ ६५ ६।२१ बैक नगदी िकताबबाट १०८००

६ ८४ ६।२५ िविवध खच� ५८५५८

७ १०६ ६।२६ िविवध खच� ११६९१५

८ ११२ ६।२७ िविवध खच� २४८००

ज�मा २९३२८३

२९३,२८३

५३ �माण कागजात 

गाउँपा�लकाले अ��तम भु�ािन िदनुपूव� �रतपूव�कका कागजातह� �े�तासाथ संल� भए नभएको यिकन गरी प�र�ण गनु�पद�छु । गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क
वष�मा िन�नानुसारको िववरण बमो�जम भु�ािन िदँदा पया�� �माण कागजात संल� गरेको नदे�खएकोले �माण कागजात पेश गनु�पन� दे�खएको छ ।

�.सं भौ. नं िमित िववरण रकम

७९७,७६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ३६२ ९।६ स�ज�कल मा�क ख�रद बापत रामबाबु �े�लाई � ४५२००।०० गत आवको भु�ानी ग�रएकोमा उ� भु�ानी
दोहोरो पुि� ह�ने कागजात एवं खच�को पु��ाई ह�ने �माण आधार लेखापरी�णमा पेश ह�न नसकेको ।

४५२००

२ १२७ ६।
२८

ि�यिटभ िमिडया ि��ट �ालीलाई � १०२५१३।६० भु�ानी िदएकोमा िमित २०७७।३।९ को िबल नं ३८१
संल� गरी पुन चेकमाफ� त भु�ान भएको दे�खएकोमा अिघ�ो चेक िफता� वा कारोबार नभएको पुि� ह�ने कागजात
लेखापरी�णमा पेश ह�न नसकेको।

१०२५१४

३ १०० ६।
२६

गाउँपा�लकाले अिघ�ो आवको भु�ानी दािय�व उ�ेख गरी � ३६०००।०० �मु पाईप ख�रदको कम भु�ानी
भएको जनाई यस आवमा भु�ािन िदएको छ । अिघ�ो आवमा कम भु�ानी भएको �मािणत ह�ने कागजात संल�
नगरी भु�ान िदने काय� उपय�ु दे�खएन ।

३६०००

४ १३२६ ३।
२६

आिवद िनमा�ण सेवालाई िबल नं २० िमित २०७८।३।२५ को फोटोकिप िबल संल� गरी भु�ानी िदएको । १९१६६०

५ १२५३ ३।
२३

शैि�क सं�थालाई सहायता अ�तग�त साव�जिनक राि�� य आ िव बेलगाछीलाई �यापटप १ डे�सटप १ ि��टर १ र
�ोजे�टर १ लगायतका सामा�ी उपल�ध गराएकोमा सो को दा�खला �माण वा ह�ता�तरण �माण संल� नभएको ।

२१००००

६ ८९४ १।६ पशुरोग पिहचान तथा िनय��ण िशष�क अ�तग�त ��तावना लेखन तथा नेतृ�व िवकास ता�लम २०७७ को
��तावना समावेश गरी दहुवी टाई�सलाई िबल िवजक बेगर भु�ानी ।

९९८००

७ ९५० १।
१७

िबजक नं नभएको िमित २०७८।१।१५ को िबलबाट यगु प��लकेशन �ा लीलाई � ११२३७८।५० भु�ानी
भएकोमा मु अ कर दा�खला भए �माण पेश गनु�पन�

१२९२९

८ १२२७ ३।
२१

सडक ब�� जडानका लािग सामा�ी खरिद भएकोमा सो को काय� स�प� भएको �माण कागजात पेश गनु�पन� ९९६६६

ज�मा ७९७७६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ बढी तलव खच� 
िनजामती कम�चारीले �च�लत कानून बमो�जम तोिकएको दरमा पा�र�िमक र सुिवधा भु�ानी पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाका �मुख �शासिकय अ�धकृत
�ी नवराज काक� आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा स�वा भै आएको शाखा अ�धकृतको तलव �केलभ�दा २०७७ जेठदे�ख २०७७ फागुनस�मको १० मिहना
�ितमिहना � ४३९० �पैया बढी तलव भ�ा भु�ानी �लएको दे�खएको छ । तोिकएको तलव �केल भ�दा बढी तलव भ�ा स�यकोष थप समेत � ४८२९०।
०० स�ब��धतबाट असुल गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले तोिकएको सेवा शत� बािहर गई तलव भ�ा भु�ान गन� ब�द गनु�पद�छ ।

४८,२९०

५५ अनुगमन लेखापरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने
काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िमित २०७८।११।१५ को प�बाट आ�थ�क वष� ०७६।७७ को बे�जु �
३१२८००० बराबरको बे�जु �माण कागजात र दा�खलाका आधारमा अनुगमन लेखापरी�ण ग�रएको छ । उ� दा�खला � ६११७५६२.०७ म�येको दा�खला
�माण अ�तग�त रहेको काया�लयले िववरणमा उ�ेख गरेको छ । बाँक� बे�जु फ�य�ट गन� र बे�जुको लगत अ�ाव�धक गरी अिभलेख �यव�थापन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


