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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था ह 'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै सरकार  
कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, भावका रता र औिच य 
समतेको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनेु यव था छ । लेखापर ण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  
अलग अलग तवेदन जार  गन स ने यव था छ । सोह  यव थाबमोिजम थानीय तहको 
207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

थानीय तहको लेखापर ण नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन, सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, महालेखापर कको 
वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसगँ स बि धत ऐन, नयमको आधारमा स प  ग रएको 
छ । लेखापर णको मखु उ े यह मा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजमुा एवं काय म 
काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, िज मेवार , जवाफदे हता एवं पारदिशता र सेवा वाहको 
अव था मू या न गन ु रहेको  छ । यसैगर  ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र 
भावका रता भए नभएको व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गर  सशुासन व नमा टेवा प ु  याउन ु

लेखापर णको उ े य रहेको छ । आथक वष २०७७/७८ को लेखापर ण स प  भएप ात जार  ग रएको ारि भक तवेदन उपर ा  
त याका वषयह  मलान गर  कायम रहेका यहोरा समावेश गरेर राय सहतको अि तम तवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर णबाट देिखएका यहोराह  मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण यथाथपरक नरहेको, आ त रक 
आय ोत यव थापनमा प  कानूनी यव था नभएको, आय स लन यून रहेको, पया  आधार बेगर राज व छुट दएको, ब यौता 
असलु मा भावका रता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब डा बजेट राखेको, खच प ात बजेट तथा काय म संशोधन गर  
अनमुोदन गन गरेको, वषा तमा बढ  खच गरेको, ख रद काननु वपर त ख रद गरेको, अ य धक शास नक खच गरेको, बचत अनदुान 
फता नगरेको, अनु पादक तथा वतरणमखुी खचको बाहु यता रहेको लगायत छन ्। यसैगर  वकास नमाणतफ योजना ाथ मक करण 
नगरेको, साना तथा टु े  आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार मा अ य धक पमा परामशदातामा थ नभर 
रहेको, ज टल कृ तका कायह  समेत उपभो ा स म तबाट गराएको, जनसहभा गता नजटेुको, दगो वकासका ल य अनु प योजना र 
काय म तजमुा नगरेको, द घकाल न वकासको खाका तजमुा नभएको ज ता सम या रहेका छन ्।  

थानीय तहको आ त रक यव थापनतफ आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, कमचार  नयिु  तथा बढुवामा 
देश लोकसेवा आयोगको परामश न लएको, सेवा वाहमा अपेि त सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख 

नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको यथाथ पले अ भलेख नराखेको, अ धकांशको बै  हसाब न भडेको, लेखा न तथा 
सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। 

थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण तवेदन उपर छलफल र बे ज ू फ ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको 
देिखएन । लेखापर णबाट औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ूउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनेु 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ लेखापर ण ग रएको र 
लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल ले थानीय तहका मखु स हतका पदा धकार ह सँग छलफल समेत ग रएको थयो । 
लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा 
सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र 
लेखापर ण तथा तवेदन तयार मा संल न यस कायालयका कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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देश लेखापर ण महा नदशनालय 

( कणाल  देश ) 
प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. : १३३ म तः २०७९।३।१७ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी अ य यू, 

वेणी गाउँपा लका, गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
स यान  । 
 

कै फयत स हतको राय 

हामीले गाउँपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसँग 
स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार गरेको 

छैन । 

२. लेखापर णबाट .३ करोड ४५ लाख ३० हजार बे ज ूदेिखएको छ। त या ा  नभई बाकँ  बे जू असलु गनपुन .९३ लाख 
६७ हजार, माण कागजात पेस गनपुन .१ करोड ८६ लाख ३१ हजार, नय मत गनपुन .४६ लाख १६ हजार र पे क  .१९  
लाख १६ हजार रहेको छ ।पा लकाको गतवषस मको .४ करोड ४१ लाख ११ हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र 
स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे जू समते हालस मको अ ाव धक बे जू .७ करोड ७६ लाख ४१ हजार रहेको छ 
। गाउँपा लकाको बे जू वग करण र अ ाव धक बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. गाउँपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को 
दरब द अनसुार थायी पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, 
वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको, लगायतका यहोरा लेखापर ण तवेदनमा 
औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व यकन हनेु 
कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय 
तहसँग हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका 
लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडा 
र हत व पमा ब े गर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कायपा लका, 
नगर मखु/अ य  र मखु शासक य अ धकृत नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मवेार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समतेका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता 
ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको 

आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका 
जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स न े नि तता भने हुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै 
फरक पान स न ेअव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको 
छ।  

 
 
 

         ( शंकर साद प थी ) 
 नायब महालेखापर क



 
 

वेणी गाउँपा लका 
स यान 

 

बे ज ुब गकरण ( ब नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती  

२७ २५ ३४५३० ० ० ० २७ २५ ३४५३० ९३६७ ४६१६ १८६३१ ० ० २३२४७ १९१६ 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे जू यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको 
बे ज ु

कुल बे ज ु
बाँक  

वेणी गाउँपा लका स यान ४३१११ ० ० ४३१११ ० ३४५३० ७७६४१ 
 



https://nams.oag.gov.np1 of 34

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ि�वेणी गाउँपा�लका, स�यान , ि�बेणी गाउँपा�लका , स�यान

काया�लय �मुख basundhara pun २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख santosh sapkota २०७७-४-१

बे�जु रकम ३४,५२९,९७५

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १,६७,११,४८८.९६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २८,०४,३६,७६७ चालु खच� २७,४४,५६,०४१.३

�देश सरकारबाट अनुदान १,९७,५७,६१८ पँूजीगत खच� ८,७९,१५,४३७

राज�व बाँडफाँट ५,१७,१६,६४२.१५ िव�ीय/अ�य �यव�था २,८४,४४,२९०

आ�त�रक आय ६१,१०,४५९.४६

अ�य आय ७,०३,६८,७८५

कुल आय ४२,८३,९०,२७१.६१ कुल खच� ३९,०८,१५,७६८.३

बाँक� मौ�दात ५,४२,८५,९९१.५८

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृ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 स�ालन गन�
उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा
जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा
सद�य, ११९.११वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १६ हजार ६२४ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थािनय संिचत कोष
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम यस पा�लकाले �वि�य ह�ता�तरणबाट �ा� अनदुान तथा साहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय
सरकारबाट स�ालन भएको आयोजना समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छः

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम
१ गत वष�को िज�मेवार� 16711488.96 १ चाल ुखच� 274456041.3 362371478.3

क) नगद २ पूँजीगत खच� 87915437
ख) ब�क 16711488.96 ३ �वि�य �यव�था भ�ुानी

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 57827101.61 क) ऋण भ�ुानी
क) आ�त�रक राज�व 6110459.46 ख) �याज भ�ुानी
ख) राज�व बाँडफाँड 51716642.15 ग) अ�य भ�ुानी
ग) अ�य आय ४ लगानी

३ �वि�य ह�ता�तरण संघ 280436767 ऋण लगानी
क) �वि�य समानीकरण
अनदुान

79800000 शेयर लगानी

ख) सशत� अनदुान 183233529 अ�य लगानी
ग) समपूरक अनदुान 8900857 ५ धरौट� �फता� 1811377 1811377
घ) �वशेष अनदुान 8502381 ६ जन�मदान �फता�

४ �देश सरकारबाट �ा� अनदुान 19757618 ७ कोष �फता�
क) �वि�य समानीकरण
अनदुान

9988000 ८ मौ�दात

ख) सशत� अनदुान 3362263 क) ब�क मौ�दात 51721370.58 51721370.58
ग) समपरुक अनदुान 3554486 ख) नगद मौ�दात
घ) �वशेष अनदुान 2852869 ९ शसत� अनदुान �फता� 26636913.68 26636913.68

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० गत बष�को बढ� अ�या
क) सामािजक सरु�ा 37365856 37365856
ख) �थानीय पूवा�धार साझेदार� 2204991 2204991
ग) गर�वसँग �व�वे�वर
काय��म

546000 546000 11 जन�मदान मौ�दात

घ) ब�क खाता छोर�को
काय��म

594500 594500 12 धरौट मौ�दात 2564621 2564621

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ङ) सामािजक �वकास
म��ालय

1586072 1586072 13 कोष खाताको मौ�दात

च) म�ुयमि�� रोजगार
काय��म

23699368 23699368

७ �व�भ� कोषतफ� को आय
८ जनसहभा�गता (नगद)
९ �वषयगत �नकायबाट �ा�
१० धरौट� आय 4375998 4375998
११ लगानीको साँवा �फता�
१२ अ�य �व�वध आय

ज�मा 445105760.6 ज�मा 445105760.6

३ बैक िहसाब िमलान 

�थानीय तह सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोिजम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा �नय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापर��कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�ुपन� उ�लेख छ ।

पा�लकाले बैक समायोजन �हसाबकf �ववरण तयार गर� पशे गरेको छैन यसबाट ब�क मौ�दात र बैक नगद� �कताब �वचको मौ�दात बारे ए�कन गन� स�कएन ।
गत वष�को श�ु िज�मेवार� �. १९२०१३६३.०१ सानु�पन�मा �. २१०८७४८७९.९६ ब�ढ सारेकोले �.१८ लाख ८६ हजार १२३ व�ढ सारेको छ । सो को
कारण पशे भएन ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.१ �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 िन�नानुसार दे�खयोः

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरे नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता नराखेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको
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 नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
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� नगरेको
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
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 सिमित तथा नगरपा�लकाको 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
नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ सूचना �िवधी प�ितः

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� भएको
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 गरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको ।

४.३ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार दे�खयोः

म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख नराखेको र अ�ाव�धक नभएको ।

४.४ �मण तथा �मण खच�को अिभलेखः  म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको  म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण
गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको  म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

४.५ बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार दे�खयो ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको छ ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन राखेको छ ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत राखेको छ ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन राखेको छ ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको छैन ।

५ बजेट तथा काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट
�वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट
बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य�
�ी क�णा ख�काले २०७७।०३।१० गते �.44 करोड ३0 लाख 9 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१५ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७।४।०७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

५.२ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम,

अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को
समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा
सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट
��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

५.३ �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 भए पिन
पा�लकाले सो अनुसार गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.४ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः-�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 ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ४१६६४५४० २९८४३१३०७५ १०.०६

२ पूवा�धार िवकास १३४०७८००० ५३६३०९२२ १८.०९५

३ सामा�जक िवकास १७७६४५१७५ १४६६१११३२.२२ ४९.४७

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ३८०५००० २३४९६९३ ०.७९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ७९०३३२१० ६३९४०१४३.३४ २१.५७

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ४९.४७  �ितशत र सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासनमा सबै भ�दा
घटी ०.७९ �ितशत रहेको छ।

५.५ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले 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�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून
र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा
सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा
यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ राज�व बाँडफाँड 

�देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र शु�क मनोर�नकर
लगायतका शु�क तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशत ले ह�ने रकम �थानीय तहले �थानीय स��तकोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक
�पमा �देश स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले दह�र बह�रमा सकं�लत बाडफाड गनु�पन� िवभा�यकोषको � ६०३२८०/- आ�त�रक आ�दानी सकलन
गरेकोमा सोको ४० �ितशतले ह�न आउने � २४१३१२/- पा�लकाको स��त कोषमा नै रहेकोले �देश स��त कोषमा दा�खला ग�र सो को �माण पेश गनु�पेन� �

२४१,३१२

७ स�प�� उपयोग र संर�ण 

�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�ने �यव�था छ । 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� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरी मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी
�ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी
खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

८ िव�ीय िववरण परी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.१ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित
देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ
।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालुगत खच� २१२२५० ४२०६५ ५०५४० ११९६४५ ६१८३४

पँू�जगत खच� ८३५२४ ० २२४२० ६११०४ ९६८१

ज�मा २९६३७५ ४२०६५ ७२९६० १८१३५० ७१५१५

�ितशत १४.१९ २४.६१ ६१.१८ २४.१२

पा�लकाको बािष�क �.   २९६३७५ खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा १४.१९ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा २४.६१ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ६१.१८�ितशत खच� गरेको
दे�खएको छ । यसरी नै आषाढमा मा� �.७१५१५ हजार अथा�त २४.१२ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन
भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

८.२ �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 भएको छैन ।

९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.१ कानून र स�ालन ��थित– �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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ।जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १५ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, १८ काय�िव�ध लगायत ३६ वटा कानुन िनमा�ण गरी
काया��यनमा �याएको छ।साथै पा�लकाले ३६ वटा कानूनह� िनमा�ण गरेपिन सबै ऐन काया��वयनमा आएको छैन।

९.२ �यायीक सिमितः-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।
सिमितमा परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ४ र यो बष� थप भएको 38 गरी कुल 42 िववाद दता� भएको मा 29 वटा मा� फ��यौट भई 13 बाँक� दे�ख�छ।�याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �याद िभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ।

१० पदा�धकारी सुिवधा

१०.१ कणा�ली �देश �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�व��ध ऐन 2077 को दफा 3 को अनुसुची 1 र 2 वमो�जम अनुगमन खच� मा�सक भु�ानी ह�ने भएकोले
थप छु�ै अनुगमन खच� पाउने नदे�खएको र सरकारी कम�चारी पदा�धकारीले आफु काय�रत मातहतका िनकायह� र काय��मह�को अनुगमन गरे वापत अनुगमन भ�ाको
�यव�था नरहेकोमा कम�चारी तथा पदा�धकारीह�लाई ऐन िवप�रत अनुगमन भ�ा खच� लेखेको �.

५०,०००

१०.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था
छ। तर पा�लकाले यस वष� आ�त�रक आय �.५७८२७१०१।०० रहेकोमा खाना तथा िविवध तफ�  मा� �.2027274.00 अथा�त ३.५० �ितशत खच� गरेको छ। य�तो खच�
िनय��ण गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

११.१ िनजामती सेवा ऐन 2049 कोदफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �
५४,४२,१७१.२० तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.२ 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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
पदमा ३६ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.४९५२५४८.०० खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे
लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको स.ई. 1 तथा अ.स.ई.2 ग�र २ पदमा ३ जना करार िनयिु�
गरी बष�भरीमा �.१०८८४६०।०० भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

१,०८८,४६०

११.३ �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 छ।पा�लकामा �मुख�शासक�य अ�धकृत
सिहत ३० दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख�शाक�य अ�धकृत सिहत १९ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका, लेखा अ�धकृत, �शासन सहायक पाँचौ, सव इ��जनयर, क��यटुर अपरेटर, अ.सव इ��जिनयर सिहत ११ पदह�
�र�रहेका छन्।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा�वाह तथा पा�लकाको सम� काय�स�पादनमा असरपरेको ��थित छ।तसथ� �र�
पदह� यथा श�य िछटो पूित� गरी सेवा�वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ।

११.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगता मूलक, उ�पादन मूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना छनौट
ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ।सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँिवकास योजना २०७७।७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृतगरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना
�यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन। �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष�भ�र योजना
�यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था
तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.५ �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा खिट गएको अव�थामा मा� �मण खच� पाउने �यव�था छ । काया�लयका कम�चारीह�ले काया�लयमा हा�जर भएको
तथा िवदा जनाइएको अव�धमा समेत िनयम िवप�रत �मण खच� भु�ानी गरेको �.

भौ.नं.र िमित कम�चारीको नाम �मण अव�ध िववरण �मण खच�

85-077/9/13 ल�मी च�द 7/24 दे�ख 7/28 िवदा जनाइएको 7800।-

135-077/10/20 िशवराज गोसाई 5/26 दे�ख 5/31 िवदा जनाइएको 10000।-

173-077/12/8 ड�बर घत� 10/24 दे�ख 10/26 हा�जर भएको 3250।-

178-077/12/11 िवमला वुढा 10/25 दे�ख 10/27 र हा�जर भएको 4500।-

11/12 दे�ख 11/14

224-078/2/26 राजेश ख�का 11/16 दे�ख 11/21 र 1/5 दे�ख 1/10 हा�जर भएको 14400।-

225-078/2/26 िभ�म रेउले 2/2 दे�ख 2/4 र 2/27 दे�ख 2/30 हा�जर भएको 5500।-

220-078/2/25 हेमराज िगरी 1/25 दे�ख 1/28 र 1/16 दे�ख 1/19 हा�जर भएको 6500।-

ज�मा 51950।-

१६१,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 34

१२ िवल भरपाई वेगर खच�

: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उतरदायी िनयमवली २०७७ को िनयम 51 (1) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई राखी �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी ��येक कारोवारको
िववरण �प� दे�खने गरी रा�नुपन� �यव�था छ । तल उ�े�खत �यहोराको स�ब�धमा खच� ले�दा िवल भरपाई र कागजात वेगर खच� लेखेकोले नाम�माण पेश गनु�पन� �

गो.भौ./ िमित नाम �यहोरा रकम

8/2077/6/7 तुलसीराम डाँगी सचांर खच� 1000

8/2077/6/7 छिवलाल बुढाथोक� अनुगमन खच� 2700

18/2077/9/13 �भात कुमार �े� कोरोना �यव�थापन खच� 9000

ज�मा 12700/-

१२,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ गत वष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उतरदायी िनयमावली 2077 बमाे�जम चालु वष�को बजेटले नखा�ने गरी बढी खच� ह�ने गरी दािय�व सृजना गन� नह�ने �यव�था छ । तर िवशेष कारण
एंव प�र��थितबस नपुग रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदनु परेमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट भु�ानी िदन बाँक�को क�ावारी �मािणत गराई भु�ानी िदन सिकने
�यव�था छ ।पा�लकाले िन�न भौचरबाट भु�ानी िदन बाँक�को कचावारी �मािणत नगराई यस वष� भु�ानी िदएकोले अिनयिमत भएको �

�स.न गो.भौ नं / िमित �यहोरा रकम

१ २/२०७७/६/७ वडा नं ४ कोरे�टाईन खच� १३४६६६

२ ३/२०७७/६/७ वडा नं ३ कोरे�टाईन खच� १९८०७४

३ ४/२०७७/६/७ वडा नं ५ कोरे�टाईन खच� २८५९१

४ ७/२०७७/६/७ �भात कुमार �े�लाई कोरे�टाईन खच� ४२६६१२

ज�मा ७८७९४३

७८७,९४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ पारी�िमक करक�ीः 
�थािनय िनकाय कोिभड १९ रोकथाम तथा उपचार काय��म िनद�िशकामा उ�ेख भए बमो�जम �यारे�टाईन स�ालनमा सहभागी देहायका �वा��यकम� �वंमसेवक र
सहयोगीह�लाई �ो�सािहत भ�ा �दान गदा� िनयमानुसार क�ा गनु�पन� पा�र�मीक कर क�ी नगरेकोले स�ब�धीतबाट असुल गरी स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

�स.न नाम थर/ पद िदन दर भु�ानी रकम करक�ी गनु�पन�

1 हे.अ �जवन कुमार बोहोरा 51 700 35700 5355

2 अ.हे.ब. िदपक सुनार 36 700 25200 3780

3 अ.हे.ब. तु�सीराम डाँगी 42 700 29400 4410

4 अ.न.मी उमा ब�नेत 15 700 10500 1575

5 �वंमसेवक सा�लकराम बुढाथोक� 22 600 7200 1080

6 �वंमसेवक िशव बहादरु महतारा 5 600 3000 450

7 का.स. िबनोद िव.क. 45 600 27000 4050

8 का.स. मेघराज ख�का 12 600 7200 1080

9 भा�से पुरण बहादरु बुढा 25 600 15000 2250

10 भा�से �जते�� बुढा मगर 15 600 9000 1350

11 भा�से कृ�णी बुढाथोक� 10 600 6000 900

ज�मा 26280

२६,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ आय �यय

यस पा�लकाले संघीय सरकार, �देश सरकार, गाउपा�लकाको चाल ुर पिुजगत खाताबाट �ा��फर रकम �देश �वपद कोषबाट �ा� अ�य �यि� तथा सं�थाबाट �ा� अनदुान,
सहयोग समेतको आय�यय �हसाबको आ�थ�क वष� २०७7।०७8 को सम� �कोप �यव�थापन कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।

: 

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

२०७८ आ��वन
मसा�तस�म �ा� रकम

खच� शीष�क २०७८असार
मसा�तस�म खच�
रकम

२०७८ आ��वन
मसा�तस�म खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट 2167425 राहात िवतरण

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर
िनमा�ण �यव�थापन

1497423

�थानीय तहको आ�नै
बजेटबाट िविनयोजन भएको

3704258 आईशोलेसन के�� िनमा�ण
�यव�थापन

390006

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन 450758

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण
तथा साम�ी ख�रद

1167088

अ�य �ोतबाट �ा� 400000 �वा��य पूवा�धार िनमा�ण 469729

अ�य शीष�कमा भएको खच� 929743

बाँक� 1366936

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 6271683 ज�मा 6271683

१६ 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 ।

१७ िव�ालय संचालन तथा �यव�थापन

१७.१ िव�ालयह�को िश�कको तलव भ�ा िनकासा िनकासा गदा� पा�रत तलवी �ितवेदन वमो�जम नै िनकासा िदनुपद�छ । िश�क िकतावखानावाट पा�रत तलिव �ितवेदन अनुसार
नेपाल राि�� य मा�यिमक िव�ालयको िश�क �ी �िदप कुमार �े�को ६ �ेड िनकासा ह�नुपन�मा ७ �ेड िनकासा भएकोले वढी िनकासा कम�चारी संचय कोष थप समेत
�.13442.00 स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� � 

१३,४४२

१७.२ ११५ २०७८-३-२५ नमुना िव�ालय भवन िनमाण�को लािग बोलप� आव�ान गरी िनमाण� �यवसायीसंग स�झौतागरी रकम भु�ानी िदएको िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालय िश�ा तथा मानव �ोत
के�� भ�पुरबाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तका २०७६/०७७ को दफा ८.५ मा भौितक िनमा�ण काय� गदा� ख�रद िद�दश�न, साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली र
िव�ालय ख�रद िद�दश�न िभ� रही िनमा�ण काय� गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले जनता मािव का�ा स�यान नमुना िव�ालयमा छनौट भए पिछ िव�ालय भवन िनमाण�को लािग
बोलप� आव�ान गरी िनमाण� �यवसायीसंग स�झौता गरेको जानकारी �ा� ह�न आयो । आ�थ�क वष�को अ�तस�म िनमाण� �यवसायीले काय�स�प� गन� नस�ने भएपिछ रकम ि�ज
ह�न निदने उदे�यले स�झौता अनुसार �.८५,५७,५०७।०० (िनमाण� �यवसायीलाई िदएको पे�क� �.७,५७,०००।०० समेत) िव�ालयलाई भु�ानी िदएको दे�खयो ।
लेखापरी�ण अव�ध २०७८।०९।०८ स�म िनमाण� �यवसायीले िव�ालय भवन िनमाण� गरी िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरेको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�न पन� �.

८,५५७,५०७

१७.३ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप २.७.१३.३ अनुसार क�ा ८ को परी�ा संचालन तथा �मािणकरणका लािग �ित िव�ा�थ� वािष�क � २५० हजारका
दरवले अनुदान िदन स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार पा�लका िभ� क�ा ८ मा ४५७ जना िव�ा�थ� रहेको दे�खएकोले �.११४०००।०० मा� िनकासा
गनु�पन�मा �.९५६५५०।०० िनकासा भएकोले वढी िनकासा �.८४२५५०।०० असूल ह�नुपन� �.

८४२,५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.४ गाउँपा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार िभ� रहेका साव��जनक तथा िन�ज िव�ालयह�को अनुगमनको मापद�ड िनधा�रण गरी सोही वमो�जम िनयिमत अनुगमन ग�र सोकव �ितवेदन
गनु�पन�मा मापद�ड िनधा�रण गरेको दे�खएन ।

१८ संिघय सशत� ह�ता�तरण काय��म चालु

१८.१ १२८ २०७८-३-२९ बढी भु�ानीः ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ को दफा ४१(३) अनुसार �िव�ध ह�ता�तरण स�ब�धी �ि�यामा उ�मीलाई
�दान ग�रने �िव�धको कुल रकममा काया�लयले �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट आपुित�कता�ले कबोल गरेको कुल अ�को क�तीमा बीस �ितशत रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा असी
�ितशत रकम मा� काया�लयले आपुित�कता�लाई भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले राम कुमार वलीलाई �सलाई मे�सन �िव�ध ह�ता�तरण वापत � ४१७२२०।००
भु�ानी गरेको छ । राम कुमार वलीले उ�मीह�लाई शत �ितशत १०० �ितशत मु�यमा काया�लयबाट ख�रद ग�र िवतरण गरेको दे�खन आयो ।यसरी िनद�िशका िवप�रत िवतरण
भएकोमा ित उ�मीह�बाट २० �ितशतले ह�न आउने � ८१८४४।०० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८१,८४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.२ िव�वा तथा पशुको गुण�तरः िव�वा तथा पशु ख�रद गदा� सके स�म सरकारी फम�बाट ख�रद गनु�पन� र यिद सरकारी फम�मा उपल�ध ह�न नसके �ज�ा कृिष िवकास काया�लय
तथा पशु सेवा काया�लयले तोकेको कृिष �ोत के�� तथा फम�बाट िवउ िव�वा तथा पशुपंछी ख�रद ग�रनु पद�छ । यसरी ख�रद ग�रएको िवउ िव�वाको जिम�नेशन परी�ण तथा
पशुपंछी िनरोगी �वा�थ �मािणत गरेपिछ मा� कृषकलाई उपल�ध गराउनु पद�छ । काया�लयबाट �दान ग�रएका अनुदान का रकम बाट िविभ� समुह, फम� तथा नस�रीबाट िवउ
िव�वा तथा पशु ख�रद गरी िवतरण गरेको पाईयो यसरी ख�रद तथा िवतरण ग�रएकोिवउ िव�वा तथा पशुपं�ीको गुण�तरबारे आ�व�थ ह�न सिकएन ।तसथ� काया�लयको �यान
जानु पद�छ ।केही उदाहरण िन�नानुसार छन् ।

गो.भौ.नं िमित काय��म िववरण ख�रद गरीएको िनकाय रकम

४४।
२०७७१२।०९

�ी �यवसाियक िकिव तथा ओखर पकेट िवकास
सिमित ३ स�यान

२९५० कलमी िकिव िव�वा ख�रद
तथा िवतरण

अ�धराज फलफुल नस�री फम� डडुवा
१ रामेछाप

८८५०००।
००

९१।२०७८।३।
२१

िपपलचौतरी बा�ा पालन समुह बा�ाका साना पकेट
काय��म

बा�ा वोका ख�रद तथा िवतरण धरमपानी बा�ा फम� सुख�त ७२९०००।
००

६४।२०७८।२।
२५

डाफेचरण बा�ापालन समुह बा�ाका साना पकेट
काय��म

वयर वोका ख�रद तथा िवतरण लेकबेशी पशु पं�छी पालन कृिष फम�
स�यान

४२४२४१।
००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.३ ६२ २०७८-२-१५ ता�लम संचालनः अथ� म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५(४) अनुसार ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारका ता�लमका �ोत
�यि� / �िश�कको पा�र�िमक (गाउँपा�लका �तर) तोिकएको छ । जसमा एउटा क�ाको अव�ध क��तमा १ घ�टा ३० िमनेटले ��येक िदनको ४ क�ाह� ह�नुपद�छ, स�ब��धत
काया�लयले स�ालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम पाउनेछ भ�े उ�ेख
छ । पा�लकाले �भात कुमार �े� बह��ेि�य पोषण काय��म स�ब�धी िमित २०७७।१२।०८देखी १२।१४ स�म र २०७७।१२।२२ दे�ख १२।२८ स�म दईु पटक ता�लम
संचालन गरेको �.५,६६,५८२।०० भु�ानी गरेको छ । ता�लममा �िश�क �िश�ण वापत �भात कुमार �े�, ि�पुरा के सी बोहोरा र लोक बहादरु बोहोरालाई ��येक िदन क�ा
संचालन वापत १४ िदनको ८२ क�ाको �.१४०० का दरले �.११४,८००।०० भु�ानी भएको छ । संल� फाटबारीमा काय�प� पेश भएको नदे�खएको तथा ता�लम
काय�ता�लका बेगर ता�लम संचालन गरी ८२ शेशनको रकम भु�ानी गरेकोले काय�संचालन िनद�िशका िवप�रत स�ालन गरेको ता�लममा १४ िदनको अ�धकतम ५६ क�ाको
मा� पिश�ण भ�ा पाउनु पन�मा बढी शेशनको भु�ानी रकम काय�संचालन िनद�िशका िवप�रत भएकाले स�ब��धतबाट असुल गरी संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

नाम थर भु�ानी रकम भु�ानी ह�नुपन� बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� कर बाहेक

�भात कुमार �े� ३२२०० २३८०० ७१४०

ि�पुरा के सी बोहोरा ३९२०० २५२०० ११९००

लोक बहादरु बोहोरा ४३४०० २५२०० १५४७०

ज�मा ११४८०० ३४५१०

३४,५१०

१९ २३ २०७८-३-२७ पा�पु�तक छपाई
गाउँपा�लका िभ�को िव�ालयह�को लािग �थािनय पा��म लागु गन� काया�लयले क�ा ४ र ५ का िकताव छपाइ गरी खच� �. ८२६३१२।५0 लेखेको छ । सो स�ब�धमा
दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन ।
: 
क. साव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५ लाखभ�दा मा�थ
�. २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद गन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �. २६३१२।५ के पा�पु�तक छपाइ गदा� �सलब�दी दरभाउप� न�लइ ५ लाख घटीको २
�याकेज वनाइ ख�रद गरेकोले �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै ख�रद गरेकोले िमत�ययीता अपनाएको दे�खएन ।

५७४,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख. काया�लयले सामान ख�रद गदा� आव�कता पिहचान गरी सोिह बमो�जम सामान ख�रद गन�पन�मा गाउँपा�लकाले �थािनय पा�पु�तक क�ा ४ र ५ का लािग �कासन तथा
छपाइ गदा� पा�लका िभ� रहेका िव�ा�थ�को स��या भ�दा पिन वढी छपाइ गरीएको छ । यसरी आव�यकता भ�दा वढी छपाइ गरी �. ३६३२०।०० फजुल खच� भएको दे�ख�छ ।

क�ा छपाइ प�रमाण िव�ा�थ� स��या िव�ा�थ� भ�दा वढी छपाइ दर रकम

४ 750 398 352 475 167200

५ 750 358 392 500 196000

ज�मा 1500 756 744 363200

ग. िव�ालय पा�पु�तकको रकम भु�ानी गदा� पा��म िवकास के��ले तोकेको दरमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था अनु�प गाउँपा�लकाले अ�य पा�पु�तक पिन सोही
आधारमा गनु�पन�मा वढी दरमा छपाइ गरी थप �. 574500 खच� ले�ख �ययभार पारेको �..

क�ा िकताव छपाइ प�रमाण दर पा��म िवकास के��को  औषत दर वढी दर रकम

४ 750 475 89.1 385.9 289425

५ 750 500 119.9 380.1 285075

ज�मा 574500

२० सशत� पुजीगत खच�ः

२०.१ अिनयिमत खच�ः मु�यम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, 2077 को दफा 4 को उपदफा 7 को (अनुसुची 1) मा �ममुलक काय�मा 70 �ितशत �म र 30 �ितशत
सामा�ी ख�रद गन� पाईने उ�ेख छ ।काया�लयले उपल�ध गराएको िववरणमा 12 गोटा योजनामा 1024 �िमकको लागी � 16824538/- ब�कमा पठाएको र � 6463804/-

उपभो�ा सिमितको खातामा रकम पठाएको दे�ख�छ ।उपल�ध िववरण अनुसार रकम खच�को अनुपात �िमकमा 72.25 र साम�ी मा 27.75 �ितशत दे�खएको छ । खच�सँग
संल� फाँटवारी परी�ण गदा� उपभो�ा सिमितले पेश गरेको काय�िवल तथा काया�लयबाट नापी गरी �मािणत गरेको काय�स�प� �ितवेदन तथा संल� आईटम वाईज दर िव�ले�ण
अनुसार �. 12543904/- को �िमक र �. 11006348/- को साम�ी ला�े दे�ख�छ ।काया�लयले हचुवाको भरमा �िमकको खातामा रकम पठाउदा �देश सरकारलाई �

५,२८०,६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 34

4280634/- थप �ययभार पन� गएको दे�खन आयो । तसथ� कामको नापी गन� �ािव�धक कम�चारीलाई समेत �ज�मेवार बनाई उ� रकम असुल गरी सँिघय स��तकोष दा�खला
गनु�पन� �.

�स.न योजनाको नाम कुल काय� ला�े वा�तिवक
�याला

भु�ानी
�याला

बढी
भु�ानी

सामानको
वा�तिवक मु�य

सामानको
भु�ानी

घटी
भु�ानी

भु�ानी

1 दगाचौर �सचाँई कुलो मम�त सुधार 1957826 677504 1014025 -336521 1280322 784111 496211 1798136

2 �ा�ीमुरे आ�चौर सालीवाग
मोटरबाटो मम�त सुधार

2294363 1682423 2265153 -582730 611940 28771 583169 2293924

3 लामा�यलुा �सचाँई कुलो िनमा�ण 2475236 819029 1500000 -680971 1656207 961634 694573 2461634

4 जु�लेढँुगा �सचाँई कुलो िनमा�ण 1703910 563014 1032330 -469316 1140896 662489 478407 1694819

5 �रले रानीखोला लामाडाँडा
मोटरबाटो मम�त सुधार

1903881 1448165 1559001 -110836 455716 337985 117731 1896986

६ कटमा िवख� ह� ँद ैटोटके जो�ने
मोटरबाटो मम�तसुधार

1399326 1176956 1241636 -64680 222370 156546 65824 1398182

7 फलावाँग धनवाँग मोटरबाटो
�तरो�ित

2381881 1739326 1872911 -133585 642555 502296 140259 2375207

८ पौवाखोला �सचाँई कुलो िनमा�ण 1447303 525491 1874200 -1348709 921812 56171 865641 1930371

९ डाँडास�े गैरास�े ह�द ै�स�क
मोटरबाटो िनमाण�

1758807 1409270 1708057 -298787 349537 69711 279826 1777768

10 जािगरे घुरखोला �सचाँई कुलो 2146092 748541 1320000 -571459 1397551 841316 556235 2161316

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनमा�ण

11 टाउलेरह प�मुल प��े �सचाँई कुलो
िनमा�ण

2073588 764910 1237500 -472590 1308678 787400 521278 2024900

12 मौलो �सचाँई कुलो िनमा�ण
दारीम�यलुा

2008036 989275 1199725 -210450 1018761 769832 248929 1969557

23550249 12543904 17824538 -5280634 11006345 5958262 5048083 23782800

२०.२ (ख ) माथी उ�े�खत िववरण अनुसार तोिकएको योजनाको काय�स�प� �ितवेदनमा उ�े�खत परीमाणको �सचाँई कुलो तथा बाटोको काम गन� सामानको लागी वा�तिवक लागत
� 11006348/- ला�ेमा � 6463804/- मा� सिमितको खातामा रकम पठाउदा � 5048083/- कम मु�य बराबरको सामान ख�रद गरेको दे�खदा नापी एँव काय�स�प� �ितवेदन
माथीको िव�वसिनयता �ित ��न गनु�पन� ��थित र�ो । तसथ� यस स�ब�धमा छानिवन गरी स�ब��धत उपभो�ा सिमित एँव नापी गन� �ािव�धक कम�चारीलाई समेत �ज�मेवार
बनाई छानिवन �ितवेदन पठाउनुपन� �.

५,०४८,०८३

२१ उपभो�ा सिमितको काय�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उप िनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन�छ र कुनै िनमाण�
�यावसायी वा सब-क�ट�या�ट� र बाट गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । देहायका उपभो�ा सिमितले पा�लकासंग संझौता गरी बाटो बनाउने िफ�ड िनमाण� गन� काम आफै नगरी
देहायका िनमाण� �यवसायीबाट काम गराएको दे�खयो । साथै पा�लकाले तयार गरेको काय� िबल एवम् काय� स�प� �ितवेदनमा उपभो�ाले �म �योग गरेको दे�खन आएन । तसथ�
उ� काय��कृया अिनयिमत दे�खएको छ । स�झौता अनुसार वा�तिवक खच�को २० �ितशत रकम उपभो�ाले �यहोनु�पन�मा उपभो�ाको अंश क�ी नभएको ह�दा उपभो�ाको
अनुपाितक क�ी गरीउपभो�ाको अंश रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

भौ.नं./िमित िशष�क उपभो�ा सिमितको नाम िनमाण�
�यवसायीको नाम

उपभो�ाले
बुझेको रकम

िनमाण� �यवसायीले
बुझेको रकम

जनसहभािगता
को अंश

5/078/3/29 �देश
ससत�

लुहान �स�क लावेरी खसु� बाँस सडक उ स दगुा� िब�डस� 1425651 1429450 282091

२,२४९,२९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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4/078/3/29 �देश
ससत�

साउतारा �याला अखोला सडक उ स (�यािवन � 91288 को
समेत) 

�व��नल िन से 615250 560000 75162

3/078/3/29 �देश
ससत�

त�ो का�ा घाटपुरा बुढाथोक� टोल सडक उ स(�मु पाईप
लगायतको � 117252/ को समेत) 

�व��नल िन से 625210 409635 190250

113/078/3/28 गा.पा
.पँुजीगत

मुलाबारी स�ोखोला मोटरबाटो उ.स �व��नल िन से 372122 281999 46523

108/078/3/24 गा.पा
.पँुजीगत

पोदरी �याला मोटरबाटो उ.स के.जी क�ट��शन 1111677 1411935 17871

98/078/3/11 गा.पा
.पँुजीगत

रावलखोला चेतकाँडा मोटरबाटो उ.स मेघराज
क�ट��शन

281849 281854 56366

97/078/3/10 गा.पा
.पँुजीगत

ढाउडाँडा मोटरबाटो उ.स. �व��नल िन से 90000 89120 18704

96/078/3/10 गा.पा
.पँुजीगत

िपमखोला गैरी कटेरी सडक उ.स. नम�ते नेपाल
िव�डस� समेत

2442536 2504861 438647

91/078/3/7 गा.पा
.पँुजीगत

पानीघाट सालीवाँ� िचिमरे सडक उ.स. दाजुभाई
क�सट��शन

752000 800243 111806

84/078/3/6 गा.पा
.पँुजीगत

साउतरा �याला मोटरबाटो उ.स. दाजुभाई
क�सट��शन

165000 167127 31298

81/078/3/4 गा.पा
.पँुजीगत

तुसारे खोलादेखी वडा काया�लय जो�ने मोटरबोटो उ.स. दगुा� िब�डस� 468810 469987 92820

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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80/078/3/2 गा.पा
.पँुजीगत

चोरखोला अ�रगालेफेदी मोटरबाटो उ.स दाजुभाई
क�सट��शन

188000 199000 28800

79/078/3/2 गा.पा
.पँुजीगत

२ र ३ वडा जो�ने मोटरबाटो उ.स �व��नल िन से
समेत

234286 229420 50750

74/078/3/1 गा.पा
.पँुजीगत

घरेली �यलुा डु�ीखोला मोटरबाटो उ.स. �व��नल िन. से 469909 470000 93909

73/078/2/26 गा.पा
.पँुजीगत

ित�े चोरखोला उ.स. दाजुभाई
क�सट��शन

470000 499906 70075

65/078/2/24 गा.पा
.पँुजीगत

घित�का पनेरा भोटेमुल मोटरबाटो उ.स माँ दगुा� िब�डस� 375895 376003 75092

59/077/12/30 गा.पा
.पँुजीगत

कटबेरा िबख� मा�थ�ो थकलेनी सडक उ.स (िब�वा
लगायतको � 44530/ को समेत) 

यनुाइटेड िनमा�ण
सेवा

466578 560887 26662

56/077/12/26 गा.पा
.पँुजीगत

ढाकचौर मोटरबाटो उ.स(�यामी �योग � 7416/ को समेत) दाजुभाई
क�सट��शन

132625 141250 12209

53/077/12/18 गा.पा
.पँुजीगत

आ�चौर सागीिन मोटरबाटो उ.स. अमर ए�ड िदप
िनमा�ण सेवा

376000 360000 88000

47/077/12/5 गा.पा
.पँुजीगत

कोलडाँडा लामीडाँडा मोटरबाटो उ.स. यनुाइटेड िनमा�ण
सेवा

140955 140967 28181

46/077/12/5 गा.पा
.पँुजीगत

कारेवास खुबीखक�  मोटरबाटो उ.स नम�ते नेपाल
िब�डस�

240664 240000 51565

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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45/077/12/5 गा.पा
.पँुजीगत

खका�टोल मोटरबाटो उ.स अमर ए�ड िदप
िनमाण� सेवा

372000 386000 63200

36/077/11/11 गा.पा
.पँुजीगत

िचिमरे त�ो मोडदेखी स�ेरी मोटरबाटो उ.स. �व��नल िन. से 133971 141007 21165

34/077/11/11 गा.पा
.पँुजीगत

बडाखोला टँुगीबोट मोटरबाटो उ.स दमाचौर
क�सट��शन

375320 375319 75065

17/077/10/11 गा.पा
.पँुजीगत

रोकाटोल कैलपानी मोटरबाटो उ.स यनुाइटेड िनमा�ण
सेवा

139692 168370 4996

13/077/9/27 गा.पा
.पँुजीगत

वडा नं ६ को मोटरबाटो उ.स यनुाइटेड िनमा�ण
सेवा

281647 281935 56099

2/077/8/16 गा.पा
.पँुजीगत

वडा नं 1 को मोटरबाटो उ.स �व��नल िन. से.

समेत

281587 174500 141987

ज�मा 2249293

२२ गुण�तर प�र�णः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ गुण�तर प�र�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११५ को उप िनयम १ मा साव�जिनक िनकायले आपूत� ग�रएका मालसामान सँझौतामा उि��खत �ािव�धक
�पेिशिफकेशन र गुण�तर बमो�जम भए / नभएको िनरी�ण र परी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले देहाय अनुसारका सामान ख�रदको काम स�प� भएपिछ रकम भु�ानी
िदनुपूव� तोकेको मापद�ड अनुसारको सामान भए / नभएको �ािव�धक परी�ण �ितवेदन को �माण रकम संल� ह�नुपद�छ । देहायका िनमा�ण �यवसायीवाट िव�ुतलाईन िव�तारको
काम गरेकोमा तोिकएको मापद�ड तथा गुण�तर अनुसार भए नभएको �माण वेगर भू�ानी िदएको �.

भौ नं र िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम िववरण भु�ानी रकम

१५/२०७८/३/२१ जुनिकरी ई�ड��ट�ज �ा ली झोलु�े पुलको सामान २५३२२०२।

६३/२०७८/१/२० रावल स�लायस� एच िड ई िप पाईप र �यािवयन तार १४३०१८५।

ज�मा ३९५२३८७।००

३,९५२,३८७

२२.२ ४२ २०७७-११-२५ �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (३) अनुसार �मुख �शासिकय अ�धकृतले गाउँपा�लकाको अ�धकार�े� तथा काय�वोझ समेतको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सव�को आधारमा कम�चारीको दरव��द ��ताव तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा गाउँपा�लकाले �ो�ेसेभ इ��जिनय�र� �ा �ल सँग संगठन तथा �यव�थापन सभ� गराई
�.४,९६,६३५।०० भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

४९६,६३५

२३ िश�क दरव��द तथा पदपुत�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.१ ि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 ४५ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

�वीकृत राहत �वीकृत राहत

१ �ा िव ७२ 21 69 20 4
4448

२ िनमािव 6 १० 5 9 2

३ मािव 6 2 6 2 ०

४ उमािव 2 0 2 0 ०

ज�मा 86 33 82 31 6

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३.२ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा–अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा
बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा
�ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका
गाउपा�लकाले िनय�ु गरी गाउँपा�लका समािनकरणवाट �.५४६१०००/- िनकासा गरेको िनयम स�मत दे�खएन ।

भौ न र िमित िववरण िनकासा रकम

२-०७७।६।२९ िश�क �यव�थापन १८८२५००

८-०७७।११।११ िश�क �यव�थापन १८८२५००

३५०-०७७।३।१७ िश�क �यव�थापन १६९६०००

ज�मा ५४६१०००

२४ �ो�साहन भ�ा 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७६ अनुसार �ार��भक वाल िवकास के��मा काय�रत वालिवकासका सहजकता� तथा िव�ालय कम�चारीतथा लेखापाललाई तोके अनुसारको
पा�र�िमक भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले यस वष� िनद�िशकामा तोके भ�दा थप गाउँपा�लका समािनकरणवाट �ो�साहन भ�ा भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनद�िशका िवप�रत
भु�ानी भएको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �-

�स   . नं. भौ नं र िमित िववरण रकम

१ २-०७७।६।२९ िव�ालय कम�चारी �ो�साहन भ�ा ३६६०००

२ १७-०७७।०३।१६ िव�ालय कम�चारी �ो�साहन भ�ा १९५९७५०

ज�मा २३२५७५०

२,३२५,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम गो�ी

२५.१ 100 २०७८-३-२२ िबल भरपाई वेगर भु�ानीः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
�भात कुमार �े�लाई बह��ेि�य पोषण काय��मको पा�लका �तरीय पोषण तथा खा� िनद�शक सिमतको बैठकमा सहभागीह�ले भ�ा बुझेको भरपाई वेगर �३०८५५।००
भु�ानी िदएकाले सोको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा काय��म संचालकबाट असुल गरी संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

३०,८५५

२५.२ पा�र�िमक कर छुटः आयकर ऐन, 2058 को दफा 8७ अनुसार रोजगार दाताबाट अनुसूची १ बमो�जम कर क�ा गनु� पन� �यव�था छ।यस काया�लयका �वा��य तफ�  काय�रत
कम�चारीह�को बािष�क आयमा ला�े कर िनयमानुसार क�ी छुट दे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

नाम पद बािष�क आय कर छुट आय कर यो�य आय पा�र�म कर

�भात कुमार �े� ६८९३७८ ५३३२५६ १२६१२२ १३९१८

अ�बर कुमार शमा� ७४०४९८ ५१७८९६ १६८६०२ २०२९०

ज�मा ३४2०८

३४,२०८

२६ पे�क� बाक�ः 
पे�क� बाँक� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व स�व��ध िनयमावली २०७७ बमोजीम पे�क� फछय�ट ह�नु पद�छ । यस बष� देहाय अनुसार �याद ननाघेको
मोिवलाईजेशन पे�क� �.९५,०८,०३६।००र �याद नाघेको अ�य पे�क� �.१९,१५,७०८।०० रहेको छ । �याद नाघेको अ�य पे�क� फछय�ट ह�नु पन� �.

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

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

कम�चारी
भए पद

ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६

१ ठेकेदार

१,९१५,७०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ २०७७/०४/०१ २३ गाउपा�लकाको �शासिनक भवन १ �ाकृितक हमाल
जे.भी.

२५,१२,९४१ ० २५,१२,९४१

२ २०७७/०४/०१ २३ समपुरक भवन िनमा�ण �ाकृितक हमाल
जे.भी.

७,८०,०९५ ० ७,८०,०९५

३ २०७७/०९/२२ ३ गाउँपा�लकाकाे �शासिकय भवन िनमा�ण �ाकृितक हमाल
जे.भी.

२३,७३,००० ० २३,७३,०००

४ २०७७/०९/२२ १२ गाउँपा�लकाकाे �शासिकय भवन िनमा�ण �ाकृितक हमाल
जे.भी.

२३,७३,००० ० २३,७३,०००

५ २०७७/१२/०९ ५० ढँुगीबगर- िपमखाेला-म�खनटाकुरी
�ािमण सडक िनमा�ण

�ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

५,८२,००० ० ५,८२,०००

६ २०७७/१२/१२ ४६ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

१,२६,६४६.१० ० १,२६,६४६.१०

७ २०७७/१२/१२ ४६ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

८९,४७७.४० ० ८९,४७७.४०

८ २०७७/१२/१२ ४६ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

५,४०,८७६.५० ० ५,४०,८७६.५०

९ २०७७/१२/१२ ४७ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

२१,७४९ ० २१,७४९

१० २०७७/१२/१२ ४७ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

१५,३६६ ० १५,३६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ २०७७/१२/१२ ४७ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान �ज�ासु िव.सी.
िनमा�ण सेवा

९२,८८५ ० ९२,८८५

ज�मा ९५,०८,०३६ ० ९५,०८,०३६

२ उपभो�ा सिमित

१ २०७८/०३/२८ २५ काडेबास झो.पु., ढंुगेबजार झो.पु.,

कोशिपपल स�पे�सन झो.पु, ि�वेणी
गाउँपा�लका, स�यान

काडेवाँस झाेलुङगे
पुल िनमा�ण सिमती

० १३,११,८१४ १३,११,८१४

२ २०७८/०३/२९ २६ काडेबास झो.पु., ढंुगेबजार झो.पु.,

कोशिपपल स�पे�सन झो.पु, ि�वेणी
गाउँपा�लका, स�यान

ढुङगेवजार ट�स पुल
िनमा�ण सिमती

० ६,०३,८९४ ६,०३,८९४

ज�मा ० १९,१५,७०८ १९,१५,७०८

कुल ज�मा ९५,०८,०३६ १९,१५,७०८ १,१४,२३,७४४

२७ ख�रद तथा भु�ानीः

२७.१ ११ २०७८-२-२३ पूव� िनधा��रत �ितपुत� ११।२०७८।२।२३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ (क) मा स�झौता अनुसार समय मा मालसामान आपूत� गन� नसकेमा आपुत�
कता�सग स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन ०.०५ �ितशतको दरले पुव�िनधा��रत �ितपुित� रकम असूल गनु�पन� उ�ेख छ। वडा नं ३ मा �वा��य भवन
िनमा�ण गन� � ३१,४१,२११।०० को लागतमा िमित २०७७।९।३० मा स�प� गन� गरी िमित २०७७।१।१८ मा स�झौता भएको �थयो । रकम भु�ानी स�व��ध फाँटवारी
प�र�ण गदा� िनमा�ण �यवसायी सौभा�य िनमा�ण सेवा ले िमित २०७८।२।२३ अथा�त १४२ िदन िढला ग�र काय� स�प� गरेकोले िनयम अनुसार संझौता रकमको �ितिदन
१५७०।६० को दरले ह�ने �.२,२३,०२५।९८ पूव�िनधा��रत �ितपुत� िनमा�ण �यवसायीवाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

२२३,०२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.२ ब�क �यारे�टी को �याद कम भएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) अनुसार स�झौता गनु� पूब� �ुटी स�याउने अव�ध स�मको भ�दा क�तीमा १ मिहना
वढी परफरमे�स बै� �यारे�टी भएको ह�नुपद�छ । देहाय का िनमा�ण �यवसायीह� ले तोिकएको समय भ�दा कम अव�धको बै� �यारे�टी राखी स�झौता गरेको छ । तसथ�
परफरमे�स बै� �यारे�टी को �याद थप भएको �माण पेश ह�नुपद�छ । केही उदाहरण िन�न अनुसार छन् ।

�सनं िनमा�ण�यवसायीकोनाम स�झौतारकम स�झौतािमित काय�स�प�गनु�पन�िमित बै��यारे�टीकोिमित बै��यारे�टीह�नुपन�िमित नपुगसमय बै��यारे�टीरकम

१ �व��नल क��ट��सन २२३३४९० 207३/3/2२ 207७/११/3० 2078/४/११ 2078/१२/3० ८ मिहना १११७००

2 जेिनसा िनमा�ण सेवा ३२४७९२४ 207७/3/2४ 2078/१/3० 2078/४/2२ 207९/२/3० १०मिहना १५५४५०

3 सौभा�य िनमाण� सेवा ३३८६४५७ 207७/१/१८ 207९/९/3० 2078/२/3० 207९/३/३० १३
मिहना

१६१०००

२८ पदा�धकारी वठैक भ�ा

२८.१ अथ�म��ालय काय� स�चालन िनद�िशका,२०७५को प�र�छेद ७ को ७.1.1 मा बैठक भ�ाको मापद�ड बमो�जम बैठकमा आम���त सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा�न नपाइने
तर िवशेष� सेवा आव�यक परेको अव�थामा बढीमा ३ जनास�म मा� आम���त सद�यलाई भ�ा �दान गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले िश�ा सिमितको िविभ� िमितमा
बसेको ९ वटा बैठकमा ५४ जना आम���त सद�य रा�ख ऐन िवप�रत बैठक भ�ा खच� लेखेको �...

८१,०००

२८.२ कानुनले तोकेअनुसारको सेवा सुिवधा मा� भु�ािन ह�नुपछ�  । िविभ� िमितमा मोबाइलको �रचाज� ख�रद गरी काया�लयबाट � १००५००।- भु�ानी गरेको छ । जन�ितिन�धले
�देश कानूनले तोके वमो�जम स�चार खच� मा�सक पाउने तथा कम�चारीको हकमा संचार सुिवधा उ�ेख नभएको अव�थामा ठुलो मा�ामा संचार खच� ले�ने काय�मा िनय��ण
ह�नुपछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ 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 काया�लयले स�पर��णको ला�ग पहल गरेको देिखएन गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

(�. हजारमा) 

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

4३१११ ० 4३१११

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


