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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कान 'नबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्िमेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहिँग 
िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररिालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका 
िजुामालगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज' फस्र्ौटिम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफलिमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का 
कमािारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नम्बर १ 

पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४८६ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तिददङ्वा गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िाप्लेजङु  । 

 

कैर्फर्ििर्हिको रार् 

हामीले तिददङ्वा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिरबाहेक, पेि भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिगँ 
िम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू ३ करोड ५३ लाख ५४ हजार बरेुज ुदेर्खएको छ।  िोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ावाट रु ३ करोड ३८ लाख ५४ हजार 
फर्छ्यौट भई बाँकी बरेुज ुरु १५ लाख कार्म भएकोमा िोमध्रे् प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू १ लाख ३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ 
लाख ७८ हजार हजार र पेश्की रु १२ लाख १९ हजार रहेको छ ।गाउँपातलकाको गि वषा ४ करोड २६ लाख ४५ हजार बेरुज ु
बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुिमेि हालिम्मको अद्यावतधक बरेुज ु४ 
करोड ४१ लाख ४५ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअनिुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट िम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहिँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आिारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि 

काननुबमोर्जम िही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि 
आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीिमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होि ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 

गरी रार्िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले िामान्र्स्िरको आश्वस्ििािम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणिगँ िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्ने तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  
          
 

 

(पद्मप्रिाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिददङ्वा गाउँपातलका 
 

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

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु
प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट 

बाकँी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४९ १८ ३५३५४ ० १३ ३३८५४ ४९ ५ १५०० ० १७८ १०३ ० ० २८१ १२१९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको बाँकी 
िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा िम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तिददङ्वा 
गाउँपातलका 
िाप्लेजङु ४७६४१ ० ४९९६ ४२६४५ ० १५०० ४४१४५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �सिद�वा गाउँपा�लका, ता�लेजुङ , �सिदङंवा गाउँपा�लका , ता�लेजुङ

काया�लय �मुख Rudra Prasad Begha २०७८-९-२५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Suman Lingden (Limbu) २०७७-४-१

लेखा �मुख Birendra Sigdel २०७७-४-१

बे�जु रकम १,५००,९३१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,७२,६१,९१६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,७३,२१,४२८ चालु खच� २४,४६,८४,५३८

�देश सरकारबाट अनुदान १,७१,१८,००० पँूजीगत खच� १०,३५,५९,१५३

राज�व बाँडफाँट ५,२८,८४,९९७ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,८४,७५,२४७

आ�त�रक आय १९,३५,४९६

अ�य आय ४,७७,१५,९१३

कुल आय ४१,६९,७५,८३४ कुल खच� ४२,६७,१८,९३८

बाँक� मौ�दात २,७५,१८,८१२.०६
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१
�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा
सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत
कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ। 
एक�कृत आय�यय िववरण
२०७८।७८
�सिद�वा गाउँपा�लका, ता�लेजुङ

�स.नं. आयतफ� �स.नं. �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी ३७२६१९१६। १ चालु खच� २४४६८४५३८।

क) नगद २ पँूजीगत खच� १०३५५९१५३।

ख) बँैक ३ िव��य �यव�था भु�ानी

२ राज�व (आ�त�रक आय) ५४८२०४९३। क) ऋण भु�ानी

क) आ�त�रक राज�व १९३५४९६ ख) �याज भु�ानी

ख) राज�व बाँडफाँड के�� ५२८८४९९७ ग) अ�य भु�ानी

ग) अ�य ४ लगानी

३ िव��य ह�ता�तरण संघ २९७३२१४२८ ऋण लगानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क) िव��य समानीकरण अनुदान ९६५००००० शेयर लगानी

ख) सशत� अनुदान १९८४१२५२० अ�य लगानी

ग) समपूरक अनुदान २४०८९०८ ५ धरौटी िफता� ८२६५७६।

घ) िवशेष अनुदान ६ कोष खच� ७६५०६४७।

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान १७११८०००। ७ सामा�जक सुर�ा संर�ण २८९१३०००।

क) िव��य समानीकरण अनुदान ७०१८००० ८ ग�रवसंग िव� वे� वर ७०३३५०।

ख) सशत� अनुदान १००००० ९ �था॰पू॰िव॰साझेदारी काय��म ३८७४८४४।

ग) समपुरक अनुदान १००००००० १० शसत� अनुदान िफता� ३६५०६८३०।

५ ग�रवसंग िव� वे� वर ७०३३५० ११

६ सामा�जक सुर�ा संर�ण २८९१३००० १२ वकै मौ�दात २७५१८८१२।०६

७ �ज स स अनुदान २४००००० मुल संिचत कोष १०६१३६८५।

८ �कोप �यव�थापन कोष ४२१५२६८ संिचत कोष चालु ६३७५४९१।

९ �था॰पू॰िव॰साझेदारी काय��म ३८७४८४४ संिचत कोष पँु�जगत ८१७८०९५।

१० मम�त स�भार कोष ४८५८४०३ धरौटी मौ�दात ८१२७०३।५८।

११ धरौटी आय १४७०२१८ मम�त स�भार कोष ८५३७८।०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ सडक बोड� नेपाल १२८०८३० �कोप �यव�थापन कोष १४५३४५९।४१

ज�मा ४५४२३७७५० ज�मा ४५४२३७७५०

प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन�
�थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र
सम�वयलाई �वध�न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
गाउपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा सद�य, २०६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १२०९९ जनसं�या रहेको छ ।

लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखापरी�ण
माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव�ीय िववरणको
शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।६।६ मा �यव�थापनसँग
छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

खापरी�णको �ममा असुली भइ भौचर �ा� भएको छ । �

�स न �यहोरा असुली रकम

१ दोहोरो िनकासा ६६००००।

ि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 तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन .

• �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 गाउपा�लकाले

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS Based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ बैक िहसाव िमलान नगरेको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७६।२। बमो�जम �थानीय तहले आफनो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफारीसमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा राखनुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले संचालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको खाताको बैक िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले बैक िहसाब
िमलान िववरण तयार गनू�पन� ।

�सन खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� वकै �टेटमे�ट अनुसार फरक

१ मुल संिचत कोष १०६१३६८५। १०६१३६८५। ०

२ संिचत कोष ४६६०८६५।६३ ६३७५४९१। १७१४६२५।३७

३ संिचत कोष पँु�जगत ६६७८६८६।४० ८१७८०९५। १४९९४०८।६०

४ धरौटी ८१२७०३।५८ ८१२७०३।५८ ०

५ मम�त स�भार कोष ८५३७८। ८५३७८। ०

६ �कोप �यव�थापन कोष १४५३४५९। १४५३४५९। ०

३२१४०३३।९७

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन । 
• आ�थ�क सहायता र औषधी उपचारको रकम िवतरण गदा� सो स�ब��ध काय�िव�ध बनाएर मा� गनु� पन�मा गरेको दे�खएन ।
• गाउपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । 
• गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउँपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन ।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन । 
• गाउपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
• िवषयगत �े�मा स�ालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के���त भई िवतरणमु�ख रहेको पाईयो। 
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको छैन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले
भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय
गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
तसथ� गाउपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

४ २०७९-३-१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय� गाउपा�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� �ी �जवन कुमार ता��लङले िमित २०७७।३।१० मा ३६ करोड ३४ लाख ५० हजार बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।११ मा पा�रत
भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।६।२१ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ चौमा�सक खच� 
चौमा�सक खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम २८ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम
चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले 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� (�. हजारमा)

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�. हजारमा)

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

पँू�जगत खच� ९६६१२ ३०० ७५८१ ८८७३१ ५७३४०

�ितशत ०-३१ ७।८५ ९१-८४ ५९-३५

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार �.   ९६६१२ हजार खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ३०० अथा�त ०.३१ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.

७५८१ हजार अथा�त ७.८५ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. ८८७३१ अथा�त ९१.८४ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी अषाढ मिहनामा मा� �
५७३४० हजार अथा�त ५९.३५ खच� दे�खनुले 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस गाउँपा�लकाको २०७७।७८
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । � हजारमा

�े� बजेट खच� खच� �ितशत (ज�मा खच�को तुलनामा)

आ�थ�क िवकास २५६५८ २२९९९। ५-३६

पूवा�धार िवकास ८८६२१। ७०६५३ १६.४८

सामा�जक �े� १७२३४३। १४६४९२। ३४=१६

वातारण तथा िवकास ६२६४ ५३८२। १.२५

सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासन १३५९२७ ९५८३६। २२=३४

ज�मा ४२८८१४ ३४१३६३। १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी ३४.४८ �ितशत सामा�जक िवकासमा र घटी १.२५ �ितशत वातावरण तथा
िवकासमा रहेको छ ।

७ ल�य �गित 

काया�लयको चौमा�सक वािष�क �तरका �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा �त�रय तथा के���य �त�रयका
संचा�लत योजनाको िनयम बमो�जमको उि�खत ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन।बजेट खच� गन� तथा तोक�यको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन
तयार नगन� �यि�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । संगठन तथा �यव�थापन सव��ण �ितवेदन पा�रत गरी सोही बमो�जम क��यटुर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, काया�लय सहयोगी ज�ता
पदह�मा� करार सेवामा कम�चारी रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविभ� पदमा १४ कम�चारीह� करारमा रा�ख � ४५९०९५०। खच� लेखेको छ ।

९ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� कम�चारी क�याण
कोषमा रकम क�ी गरी दा�खला गरेको छैन ।

१० �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 गाउँपा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�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�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ वडा सिचवको पदपूित� 
गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।

वडा सं�या वड सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

७ ७ ४ ३

दरवब�दीको तुलनामा क�रव ४० �ितशत सिचवको पद �र� ह� ँदा सेवा �वाह �भािवत ह�ने भएकोले दरव�दी पूित� गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ सेवा�वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ६ वटा ऐन, ४  वटा िनयमावली, काय�िव�ध १४
वटा र १ बटा िनद�िशका �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ . यस वष� गाउँपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ,मृ�यदुता� ५८६

घरबाटो �सफारीस ११८

नाता �माणीत २१४

नाग�रकता �सफारीस २०७

अ�य ५६३

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७÷७८ को अ�ययन गदा� गाउँपा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको
योजनामा �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाखभ�दा बढीको ज�मा

१६ ६० ६० ४२ १२ १९०

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� १९० वटा योजना संचालन गरेकोमा �.५ लाख भ�दा मुिनका मा� १३६ वटा योजनाह� रहेका छन् । साना
रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा 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 िदनु पद�छ ।

१४ �थायी लेखा न�बर र मु�य अिभवृि� कर दता�संग ख�रद नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १९मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काय�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मु�य अिभवृि�
कर दता� �ा� गरेका �यि� फम� सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । उपिनयम २ मा िबस हजार �पैया भ�दा कम रकमको ख�रद गदा� मु�य
अिभवृि� कर दता� �ा� नगरेका संग समेत ख�रद गन� सिकने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले आव�यक मालसामान ख�रद गदा�, िविभ� िमितमा संचालन गरेका
ता�लम, गो�ी, अनुदानमा ख�रद गदा� िनयमावलीको �यव�था अनुसार दता� गरेका संग ख�रद नगरी ह�त �ल�खत भरपाइ पेश गरी खच� लेखेकोले कानुनको पालना
गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१५ • कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार यो बष� ५ वटा दता� भएकोमा ३ वटा फ�य�ट भइ २ वटा फ�यौट ह�न बाँक� छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष� � १२८६०३९।आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१७ िविवध खच� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ वमो�जमको वजेट अनुमानमा आ��तरक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । तर आ��तरक आय �यनु भएकोमा पा�लकाले यस वष� िविवध तफ�  � ४१४००००। खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१८ न�सा पास 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पिन गाउँपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ।तर यो वष�
गाउँपा�लकामा न�सा पास स�ब��ध कामकारबाही भएको छैन।�यसैले तोके बमो�जम संरचना िनमा�ण गनु� पूव� गाउँपा�लकाबाट न�सा पास गन� �यव�थाको
काया��वयनमा �यान िदनुपद�छ।

१९ �थानीय त�यांक र अिभलेख 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन�
�यव�था छ। पा�लकाले �थानीय त�यांक स�ब��ध नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन।�थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप
स�ालनमा त�यांकले मह�वपूण� भूिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा भूिमका अगािड वढाउन आव�यक छ।त�यांक बेगर �ाथिमकतामा
रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ।

२० पदा�धकारी सुिवधा 
�देश न १ को गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५, को दफा ३ मा �थानीय पदाधीकारी , सद�य र सभाका सद�यह�ले अनुसुिच १
मा उ�ेख भए बमो�जमको सुिवधालाइ अ�धकतम कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ । जस अनुसार पा�लकाले �थानीय
पदा�धकारी तथा सद�यह�लाइ अनुसुची १ मा उ�ेख भए बमो�जम यस वष� � ५८३४००० ।खच� लेखेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ सुिवधा 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ मा अ�य� र उपा�य� हकमा स�ब�धीत �थानीय तहको
आव�यकता आ�तरीक राज�वको परीचालनको अव�था समेतलाइ �यान िदइ स�व�धीत काया�पा�लकको िनण�यबाट हलुका सवारी साधन उपल�ध गराउन
स�नेछ र �यसरी उपल�ध गरउन नसकेमा �य�ता पदा�धकारीले ऐन बमो�जम यातायात खच� पाउने उ�ेख छ । �यसै गरी अनुसुची १ क मा वडा�य�ले मा�सक
�पमा यातायात खच� �लन पाउने उ�ेख गरेको छ । पदा�धकारी तथा सद�यहरको सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनुसुची १ क मा उ�ेख भए अनुसारको मा�सक �पमा
यातायात खच� �लएकोमा िन�न पदा�धकारी तथा वडा�य�ले पा�लकाबाट िनण�य गरी मोटर साइकल �योग गरी मम�त र ई�धन वापतको भु�ानी यस पा�लकावाट
�लने गरेको साथै मा�सक यातायात सुिवधा वापत मा�सक �पमा समेत भु�ानी �लएको यातायात सुिवधा �लनु िनयम स�मत नदे�खएको �

पदा�धकारी नाम �योग गरेको साधन मा�सक �पमा यातायात खच� �लएको ज�मा भु�ानी

उपा�य� जीवन कुमार ता��लङ मोटर साईकल १००००। ७००००।

वडा�य� ह�त वहादरु खनाल मोटर साईकल ४०००। ३६०००।

वडा�य� कृ�ण वहादरु पौडेल मोटर साईकल ४०००। ३६०००।

वडा�य� तास�िदप �लङदेन मोटर साईकल ४०००। ३६०००।

ज�मा १७८०००।

१७८,०००

२२ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम
८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �
१०५९५९१५३।पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर गाउँपा�लकाले ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय�
गरेको दे�खयो । अतः गाउँपा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ • कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

आयको अनुमान : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाँपा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय–�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क,

द�तुर बाट सिहत अनुमािनत �. ४६९३०००। आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले आ�त�रक आय �. १९३५४९६। मा�
�ा� गरेको छ । गाउँपा�लकाले आ�दानीका अ�य �ोतको समेत पिहचान गरी आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

२४ राज�व अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५८ को उपिनय ३ मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा महालेखापरी�कको
काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०३ र १०८ �योग नगरी आ�दानी गरेको छ। िनयमावलीको
�यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०३ र म.ले.प.फा.नं. १०८ राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ। गाउँपा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा
काया�लयमा पठाउने गरेको छ । पा�लकाबाट सव ैवडाह�मा �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� र दिैनक �ा� भएको आ�दानी एवं बै� दा�खला
खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

२५ �यवसाय कर 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था
रहेको छ।यस वष� गाउँपा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत कुनै कर संकलन गरेको दे�खएन।तसथ� पा�लकाले पा�लकाको आ�नो �े� िभ�
स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

२६ सशत� काय��मतफ�  
ि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 ४० सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरब�दी र पदपुित�को अव�था एव िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार
रहेको दे�ख�छ ।

िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपुित� पदपुित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

अ��वक आ िव ८ ८ ० २१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आगेपा आ िव ६ ५ १ १०६

बालक�याण मा िव ११ ८ ३ २८८

भ�याङ मा वी १८ १५ ३ ४४३

बु�ङ�खम आ वी ४ ४ ७१

देउराली आ वी २ २ ० १४

गंगा आ वी २ २ ० २७

गौतम बु� आ वी १ १ ० १३

िह�रङटार आ वी २ २ ० ४३

ई��वती आ वी सा�लाखु १ १ १ १८३

जगतकाली आ वी ३ ३ ० ३२

जले�वरी आ वी ६ ६ १ ९७

जलपा आ वी २ २ ० ८

बुङ�ङ आ वी ५ ५ १ १०४

जन�योित � वी १ १ १९

जनता आ वी सादेवा ४ ३ ० ९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जनता आ वी �ल�बुिदन २ २ १ १८

जसोदा आ वी २ २ ० ३६

का�लक आ वी २ २ ० ३१

कालीखोला आ वी ३ १ ० ४२

खा��पयाक आ वी २ २ १ ३०

खुवा आ वी ८ ७ ० १९०

लुङगसुङग पौवा आ वी ३ ३ ० ३६

नव�योती आ वी १ १ ० २३

िनलिगरी मा वी १७ १५ ५ २९१

प�क�या आ वी २ २ ० ३०

रा�धका आ वी २ १ ० २७

राम आ वी १ १ ० ११

सर�वती मा वी १० ८ ० १५२

�सदे�वरी मा वी सादेवा ११ ११ ५ २८९

�सदीङवा आ वी �ल�वुिदन १ १ ० १९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सदीङवा आ वी का�लखोला २ २ ० ५०

�संहदेवी आ वी मेहेले ३ ३ १ २०

�सहे�वरी मा वी १० १० ४ १९२

सुनगाभा �ा बी १ १ ० १६

यमुना आ वी २ २ १ ४३

ई��ावती आ वी अङखोप १ १ १ ५

�सहदेिव आ िव सा�लाखु ७ ७ ० १२८

ज�मा १६९ १५५ २९ ३२७२

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपुित� एवम् िव�ाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा १८ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� दे�ख�छ । जलपा �ा िव मा ८ जना
िव�ाथ� िश�क २ जना र �संहदेवी आ वी मेहेलेमा िव�ाथ� २० जना िश�क ४ जना रहेकोले िव�ाथ� सं�या �यनु भएका िव�ालह�को मज� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ २ २०७७-६-३० िश�क तलब 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे
नपुगको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । गाँउपा�लका िभ� रहेका िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलव िनकासा गदा� िश�कको स�वा भइ गएको वा आएको वा रमाना
भएको एक�न गरी तलव भ�ा िदनुपन�मा गाँउपा�लकाबाट िन�न �ल�खत िश�कह�को तलब भ�ा िनकासामा बढी िनकासा भएको असुल गनु�पन� �

िव�ालय िश�क बढी भु�ानी कैिफयत

भ��याङ मािव, �ल�बुिदन राजे� वर यादव 129375 ५।१५ मा रमाना, चौमा�सक पुरै िनकासा

भ��याङ मािव, �ल�बुिदन िव�ण ुकुमारी ब�नेत 158840 हा�जरी भपा�इ पेश नभएको

भ��याङ मािव, �ल�बुिदन ि�ितज कुमार गौतम 17160 १ �ेड बढी (१२००−१३−१.१)

िनलिगरी मािव निवन केसी 187950 हा�जरी भपा�इ पेश नभएको

सर�वती मािव िच�र��वी ढकाल 38610 हा�जरी भपा�इ पेश नभएको

531935

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ नन फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. २९०२३। भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� नन् फाईलर रहेकोले मू.अ.कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

गो॰भौ॰नं॰ फम�को नाम वीजक रकम मूअकर रकम

२३१।०३÷२७ िम� ट� ेड क�सन� (६०१९९८९९३) १०७२५० 13943

२४३।०३÷२८ िम� ट� ेड क�सन� (६०१९९८९९३) ११६००० 15080

29023

२९,०२३

२९ 238 २०७८-३-२८ िश�ण �सकाइ अनुदान 

िश�ण �सकाइ अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार मा॰िव॰ तहमा अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग काय��म संचालन गन� एक शैि�क
स�का लािग एक जना करार िश�क िनय�ु गन� १२ मिहनाको तलब वरावरको रकम अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । करारमा िश�क राखेको आधारमा ३
जनाको � १२९५६४०। अनुदान िदएको दे�खयो । सो काय�िव�ध बमो�जम करारमा िश�क छनौट गरी संझौता बमो�जम काम गरेको अनुगमन �ितवेदन, करार
िश�कको हा�जरी र तलब भु�ान गरेको भरपाइ पेश गनु� पन� अ�यथा िन�न िव�ालयलाई िनकासा गरेको रकम असुल गनु�पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० कृिष पकेट काय��म 

साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म स�ालन गन� काय�िव�ध अनुसार काय��म लि�त समुदाय/वग� छनौट गरी तोिकएका �े�का
समुदाय/वग�लाई काय��ममा सहभागी ह�न आ� वान गनु� पन�मा समुदाय/वग� पिहचान र छनौटनैनगरी आवेदन माग भएको छ । आवेदन माग गरी छनोट भएका िन�न
कृषक समूहबाट �भावकारीताका साथ साझेदारीमा �यवसाियक कृिष उ�पादन काय��म गरेको पु� � याइ गन� काय� स�प� न �ितवेदन र साव�जिनक सुनुवाइ गरेको
�माण पेश गनु�पन�

गो॰भौ॰नं॰ फम�को नाम वीजक रकम

२१२।०३÷२६ कावेली कृिष सहकारी सं�था (बा�ा पकेट) 1500000

२१३।०३÷२६ �सिद�वा भेडा पालक कृषक समूह (भेडा पकेट) 1697500

२१०।०३÷२६ एओसी �मृित कृिष सहकारी सं�था (धान पकेट) 1148366

२१०।०३÷२६ सा�लाखु कृिष सहकारी सं�था (बंगुर पकेट) 995813

5341679

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ िवलभरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ३९ बमो�जम कारोबारको खच� बमो�जमको िबल, भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाब�
�पमा रा�नुपन�मा �वा��यतफ� का िन�न �ल�खत गो�ी काय��मका खच�ह�मा नपुग िबल बमो�जमको रकम असुल गनु�पन�

गोभौनं िमित भु�ानी पाउनेको नाम नपुग रकम

२४२ ०३।२८ स�ये�� �साद यादव ८५००।

२६६ ०३।३१ स�ये�� �साद यादव २५५८।

11058।

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

३२ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१)

बमो�जम गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग
रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छ । कामका लागी रोजगार काय��म
काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�था अनुसार पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट गरी सडक िनमा�ण काय�
गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन् ।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक, नाला, िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी
यस वष� ७ वडा का २५५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १३१८३५००। खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए
तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३३ समानीकरण पँू�जगततफ�  : 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मेिशन �योग : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७.१३(क) मा उपभो�ा सिमितले �ा� गरेको कुनै काम िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको पाइएमा
साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमित सँगको संझौता र� गरी �य�तो सिमितलाई भिव�यमा कुनै िक�समको काम गन� निदने अिभलेख राखी िनमा�ण �यवसायीलाई
कालो सूचीमा रा� न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�तका िन�नानुसारका सिमित सँग काय� गन�
काया�लयले संझौता गरी भु�ानीको लािग िवजक पेश गदा� िनमा�ण �यवसायीको मेिशन �योगको िवजकको आधारमा भु�ानी गरेको दे�खयो । यसरी सडक
लगायतका िनमा�ण काय� गदा� पटक पटक िनमा�ण �यवसायीको िवजक �योग गरेको र िविभ� टु�े योजनामा पटक पटक खच� गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� सीिमत
भइ िनमा�ण काय�को िमत�यियतामा समेत असर परेको छ । यसरी काय� संचालन भएको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �

भौ॰नं॰/िमित योजना रकम

16।077/11/26 सािवले मेहेले ÷ 8 वरडाँडा भालुखोला 1189890

20।077/11/26 �सँहे� वरी मािव खोर��बपाट बाटो 554688

21।077/11/26 घुमाउने या�या मोटरबाटो 605275

33।077/12/12 फलाटे÷सािवक सु��खम÷ तावाखोला 1182005

36।077/12/19 िवराजवारी÷कज�रया÷गोलाइ जो�ने मोटरबाटो 259365

38।077/12/19 �सँहे� वरी मािवबाट खोर��बपाट÷जो�ने मोटरबाटो 515223

40।077/12/19 �सिद�वा जाने कृिष सडक �तरो�ती तथा 566186

57।078/01/12 पनेपा÷�सनाम जो�ने मोटरबाटो 478497

60।078/01/12 सादेवा लोकु�बा सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित 660312

66।078/01/13 �रजन डाँडा दोभाने सडक 133883

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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67।078/01/13 सािवक मेहेले 8 िनयाक ह� ँद ैसागिदन मुकुमभ� �याङ 329581

82।078/02/19 बुटुक �सँह आगेपा �खला�बोट मोटरबाटो 1168566

89।078/03/01 तोपाहाङ माग� तेरसे मोटरबाटो उपभो�ा सिमित 567956

136।078/03/21 केदार गोलाइ नव�योती मािव 1185409

150।078/03/23 स�ेरी तेज ब॰प�दाकको घरदे�ख मािदबुङ जाने सडक 322888

154।078/03/23 खोजीताल खक�  दे�ख ित�बुङपोखरी जाने मोटरबाटो 647600

155।078/03/23 मिहटार ÷ सेपी मोटरबाटो 917955

159।078/03/23 भ��याङ बडह� सडक ख�ड मम�त तथा िव�तार 549552

ज�मा ११२९५२७९

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट सै�ा��तक कायम रा�ने गरी लगत बाट अ्क हटाइएको)

३४ मू�यअिभवृि� करको भु�ानी 
उपभो�ा सिमितमाफ� त योजना संचालन गदा� लागत अनुमान गराउँदाका बखत कुल मू�यअिभवृि� कर रकम कित भु�ानी हने भ�े साम�ी िव�लेषणको आधारमा
रकम यिकन गरी भु�ानी गदा� सोही आधारमा भु�ानी ह�नुपन�मा िन�नानुसारका योजनाह�मा मू�यअिभवृि� कर रकम पेश भएको िवजकको आधारमा भु�ानी
गरेको छ । तर साम�ीको मू�यअिभवृि� कर िव�लेषण नगरी भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितलाई भएको मू�यअिभवृि� कर भु�ानी बढी ह�न स�ने संभावना रह�छ ।
यसतफ�  काया�लयको सुधारको पहल ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ मू�यअिभवृि� कर बढी भु�ानी 
गाउँपा�लकाले िन�नानुसारको काय� गन� लागत अनुमानमा मू�यअिभवृि� कर समावेश गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा काय� स�प� न प� चान पेश भएको
मू�यअिभवृि� कर ला�े िवजकमा भु�ानी भएको मू�यअिभवृि� कर भ�दा कम मू�यअिभवृि� कर ितरेको दे�खएकोले बढी भएको मू�यअिभवृि� कर रकम असुल
गनु� पन� �

भौ॰नं॰/िमित योजना लागत अनुमान अनुसार जारी िवजक अनुसार �याट फरक

10।11÷05 कालीपोखरी महादेव�थान वरीपरी तारवार 320केजी−133−13%  = 5532 4368 1164

173।03÷25 भ� �याङ बजार सडक �तरो�ित 1125−437बोरा−13%  = 63911 638−437बोरा−13%  = 36244 27666

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

३६ 49 २०७७-१२-२४ मू�यअिभवृि� कर 
लाराप िवच कुलो मेखाला कुलो र िदपक कुलो मम�त उपभो�ा सिमितसँग � 364355 मा संझौता गरेकोमा काया�लयको लागत अनुमान अनुसार मू�यअिभवृि�
कर ला�े साम�ीको लािग मू�यअिभवृि� कर रकम � 10384 रहेकोमा सामान ख�रदको िवजक अनुसार मू�यअिभवृि� कर रकम 2749 को मा�ै रहेकोले बढी
मू�यअिभवृि� कर असुल गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर
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३७ 52 २०७८-१-१२ मू�यअिभवृि� कर 
सािवक 7, 8 र 9 वडा मा खानेपानी मम�त तथा मेिशन ख�रद काय�मा �योग भएको पाइपको ख�रद दर रेट �ितिकलो मू�यअिभवृि� कर बाहेक 120 र लागत र
काय� स�प� िववरण अनुसारको दर �ितिकलो 307 रहेकोमा योजनामा �योग भएको पाइपको प�रमाण 708 िकलोको आधारमा मू�यअिभवृि� कर भु�ानी भएको
रकम � 28256 भएकोमा पेश भएको िवजक अनुसार �ितिकलो 120 को आधारमा मू�यअिभवृि� कर रकम � 11044 भएकोले बढी मू�यअिभवृि� कर रकम
असुल गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर
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३८ िडिपआर तयारी 
:साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ अनुसार साव�जिनक िनकायले परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै
ख�रद संझौताबाट ह�न स�ने वा काम िप�छे फरक ख�रद संझौता गनु�पन� भ�े यिकन गरी स�ब��धत म��ालयले परामश� सेवाको लागत अनुमान स�ब�धी न�स�
तयार गरेको भए �य�तो न�स�, सेवाको �े�गत काय�सत�, स�ब��धत साव�जिनक िनकाय वा अ�य िनकायले सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागतको
आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँ काय�पा�लका काया�लयले परामश� सेवाबाट िन�नानुसार ख�रद गन� िडिपआर तयार गदा� उ� �ि�या पुरा गरेको छैन
। िनधा��रत �ि�या, काय�िव�ध र न�स� पुरा नगरी लागत अनुमान तयार गदा� वा�तिवक यथाथ� परक र िमत�ययी नह�ने दे�ख�छ । तसथ� कानुनी �ि�याको पालना
गरी काय� स�पादन गन�मा �यान जानु पद�छ ।

काय��म रकम फम�

कभड� हल िनमा�ण 998920 एपे�स िडजाइजस� ए�ड डेभलपस� �ा�ल, कुप�डोल

काबेली खोला÷मािदबुङ÷टावरडाँडा �ल��टङ खानेपानी तथा �सँचाइ 986095 नवयगु इ��जिनय�रङ �ा�ल

मिहटार÷�यामटार÷ित�बुङपोखरी सडक िब�तार िडिपआर 1399999 �सिभल वक�  क�स�टे�ट �ा�ल

काित�के÷सा�बोटे÷कटुवाल डाँडा मािदबुङ÷�ल�बुिदन÷मेहेले रोड िडिपआर 1896227 वाइ॰िव॰ िडजाइनस� ए�ड डेभलपस� �ा�ल

5281241।

�म भौचर
न�बर
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३९ िनमा�ण काय�को गुण�तर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त आव�यक �यव�था गनु�पद�छ ।
काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको
काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटार तथा कंि�ट �यूब टे� गराउने प�र�ण ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतः िनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

४० बीमा गराउनुपन�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा दश लाख �पँैयाभ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीले तोिकएको कुराको िबमा गराउनुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लय�ारा संचा�लत दश लाख मा�थका अ�धकाँश िनमा�ण काय�को स�झौतामा िबमाको �यव�था गरेको छैन भने स�झौतामा िबमाको
�यव�था भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले िबमा गरेको �माण पेश भएका छैनन्। िनमा�ण काय�मा ह�नस�ने स�भा�य दघु�टनाबाट ह�न स�ने �ित �यूनीकरणका लाग�थ
अिनवाय� �पमा संरचनाको िवमा गरेर िनयमावलीको �यव�था पालना ग�रनुपद�छ ।

४१ गाउँपा�लका चालुतफ�  : 
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �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।गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत १५ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका िश�ा तथा
�शसन अ�धकृत, इ��जिनयर लेखा सिहत १८ 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 असर परेको ��थित छ।तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
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४२ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पपधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा � ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै ख�रद गन� सिकने � ५ लाखभ�दा मा�थ � २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट
ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा �समाभ�दा बिढको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपुित�ककता�संग एक पटकभ�दा बिढ
सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले यो वष� पटक पटक गरी मसल�द तथा काया�लय समान ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै �
३७४५३६०। सामान ख�रद गरेकोले कानुनको पालना नगरी सोझै ख�रद गरेको िनयसस�मत नदे�खएको �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४३ अनुदानको अिभलेख रा�नु पन� 
नया बह�उदे��य नस�री उ�पादन काय��म अनुसार पा�लकाबाट � ५ लाख र सशत� अनुदानको � २ लाख समेत ७ लाख अनुदानमा �थानीयको साझेदारीमा
��येक वडामा क�तीमा २ रोपनी �े�फलमा एक। एक वटा नस�री �थापना गरी स�व�धीत वडाका एक जना इ�छुक कृषकलाइ ह�ता�तरण गन� र उ� नस�रीबाट
उ�पादीत िव�वा िव�� प�चात स�पुण� खच� कटाइ आएको कुल रकमको ६० �ितशत रकम कृषक �वयमले रा�नुपन� र ४० �ितशत रकम गाउँपा�लकाको
खातामा जा�मा गनु�पन� गरी पा�लकाका इ�छुक कृषकसंग स�झौता गरी ७ वटै वडाम नस�री �थापना गन�को लािग �लाि�क टनेल �ीन नेट लागयतका समा�ी � ७
लाखमा ख�रद गरेका सामान कृ�कलाइ िवतरण गरेकोले स�झौता अनुसार कृषकह�को अिभलेख �यव��थत गरी कृषकले उ�पािदत िव�वाबाट �ा� आ�दानीबाट
खच� कटाइ ह�न आउने रकमको ४० �ितशत रकम गाउपा�लकाको खातामा ज�मा भए नभएको एिकन गनु�पद�छ ।

४४ बोयर वोका अनुदान 

गाउँपा�लकको वडा �तरमा �वीकृत काय��म अनुसार वडा न ५ र ६ को पशु सेवा शाखाको �वीकृत लािग िविनयोजन गरेको बजेटबाट वडा न ५ ले २ लाख र वडा
न ६ ले ५०९०००। समेत ७०९०००। बोयर वोका ख�रद गरी वडा सिमितको वठैकबाट िनण�य गरी िकसानले वोका बुझेको भरपाइ संल� गरी खच� लेखेको छ ।
पा�लकाबाट अनुदानमा िवतरण गरीने वोयर वोका अनुदान िदने स�व�धमा पा�लकाले कुनै पिन काय�िव�ध तथा मापद�ड तयार गरेको छैन ।अनुदान �ा� गन�
कृषकले क��तमा कती वष� स�म बा�ापालनलाइ िनर�तरता िदनु पन� अनुदान रकमको द�ूपयोग गरेमा के गन� अनुदान �ा� गन� कृषकले क��तमा कित वटा स�म
वा�ापालन गरेको ह�नु पन� र बा�ाको िवमा गनु�पन� लागयतका शत�ह� उ�ेख गरी मापद�ड तथा काय�िवधी बनायर मा� अनुदनमा िवतरण गनु�पन�मा अनुदान
िवतरणको काय�िव�ध तथा छनोटको मापद�ड वेगर अनुदान िवतरण गरेकोले वा�तिवक लि�त समुदायले अनुदान �ा� गरे भनी एक�न गन� सिकयन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ 528 २०७८-३-३१ औषधी ख�रद 

गाउँपालकाको �वीकृत काय��म अनुसार तोिकयको चौमा�सकमा काय��म संचालन तथा ख�रद काय� गनु�पद�छ ।पा�लकाले �रि��स� मेडीटेक इ�टर नेशनलबाट
िमित २०७८।३।३१ गतेको िवलबाट औषधी ख�रद गरी � ४९८५७७। खच� लेखेको छ । लेखापरी�णको अवधीमा ख�रद गरेको औषाधीको �ज�सी दा�खला
समेत गरेको पाइयन । तोिकयको समयमा ख�रद नगरी आ�थ�क वष�को अ��तम िदन ख�रद गन� र ख�रद गरेको सामानको �ज�सी दा�खला तथा औषधी िवतरण
तथा ह�ता�तरण नगरेकोले उ� ख�रद गरे नगरेको यक�न गरी �माण पेश गनु�पन� �

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४६ मम�त स�भार कोष : 

मु�य अिभवृि� कर कि� : मु�य अिभवृि�कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पुण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ
स�थाले ठे�का स�झौता वा करार अ�तग�त आपुित�कता�लाइ भु�ािन गदा� िनजलाइ भु�ानी गन� कर रकमको पचास �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट
स�व�धीत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी वाक� रहने मु�य अिभवृि� कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था उ�ेख भएकोमा पा�लकाले िन�नानुसारको
भु�ानीमा ५० �ितशले ह�ने मु�य अिभवृि� कर दा�खला नभएकोले मु .अ.कर समायोजन पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो भौ न िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण िवल रकम ५०�ितशत मुअकर

१।७७।७।४ �सिदङवा िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� सडक मम�त स�भार ३०००००। १७२५६।

७।७७।७।५ याङवरक क��ट�कसन स�लायस� सडक मम�त स�भार ४९७५७१ २८६२१

१६।०७७।८।१६ या�ता� िनमा�ण सेवा सडक मम�त स�भार ४९७७०९ २८६२९।

ज�मा ७४५०६।

७४,५०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �थानीय पुव�धार िवकास साझेदारी काय��म : 

िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले
पाएको काम आफैल स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट��टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ ।देहायका उपभो�ा सिमितले मोटर
बाटो िनमा�ण काय� आफैले गन� गरी स�झौता गरेकामा सडक िनमा�णको काम िनमा�ण �यवसायीलाई िदई िनमा�ण �यवसायीले सडक िनमा�ण गरेको िवल जारी गरी
जारी गरेको िवजक काया�लयमा पेश गरेको आधारमा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी ह�ने गरेको दे�खएको छ । यसरी िनयमको पालना नगरी �ित�पधा�बाट �ा� ह�न
स�ने लाभलाई �सिमत पान� र �थानीय �वािम�व �हण गन� गरी आफै उपभो�ा सिमितवाट ह�नु पन� कामलाई देहायका िनमा�ण �यवसायीलाई िदने उपभो�ा
सिमितलाई कारबाही गरी सडक िनमा�णको काम �ित�पधा� गराइ स�ालन गरीनुपन� �.

गो भौ न योजनाको नाम िववरण भु�ानी रकम

३।०७८।३।६ खोर�वाघाट आगेपा ह�द ै�सिदङवा जाने वाटो िनमा�ण �सिदङवा िनमा�ण सेवा ए�ड स�लायस� माफ� त गराएको ६८७१६२

९।०७८।३।२ ह�पुखोला मेहेल �रजन डाडा दे�ख खेवाङ जोडने मोटरबाटो साँघु िनमा�ण सेवा माफ� त गराएको � ९५००००।

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट सै�ा��तक कायम रा�ने गरी लगत बाट अ्क हटाइएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ �मण खच� 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

· अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
· िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
· �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
· �मणह� काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
· �प� �योजन बेगर काया�लयको काम उ�ेख गरी वडा अ�य� तथा सद�य सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना
दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले
�यान िदनुपद�छ ।

४९ सामा�जक सुर�ातफ�  
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण
��येक �थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�मा समयमै सो
काय� भएको छैन ।

५०
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(घ) बैिकङ �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा नगइसकेको �थानीय तहको हकमा
स�ब��धत वडा सिमितको रोहवरमा भ�ा रकम िवतरण गनु�पन� �यव�था स�पुण� वडाह�मा काया��वयन भएको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१
मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को
कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकामा लागातार उ� वष�स�म खाता िन���य भएमा, अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएको
अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा सामा�जक सुर�ाको मुल अिभलेख तयार ग�र पेश भएको
छैन । लाभ�ाहीको अ�ाव�धक िववरणका आधारमा मा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा ह�ने �यव�था कडा◌�इका साथ लागु गनु� पद�छ ।

५२ पे�क� वाक� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ११३ को उप िनयम १ वमो�जम िदएको पे�क� ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए वमो�जम ��येक रिन� िवल वा अ�य
िवजकबाट क�ा गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� िदएको मोिवलाइजेशन पे�क� तथा अ�य पे�क� रकम आ�थ�क वष�को अ�तस�म वाक� रहेको पे�क� रकम िनयम
अनुसार फछय�ट गनु�पन� �

गौ भौ न पे�क� �लने नाम �याद नाघेको

२४६।०७८।३।२८ िदनेश वुढाथोक� ३८०८००।

२०४८।३।२८ पु�पकला पौडेल १४००००।

२१६।३।२६ कालीखोला भेडापालक कृषक समुह ७१४५६०।

२१७।०७८।३।२६ �सिदङवा चौरीपालक कृषक समुह ७८४८६४।

२५०।०७८।३।२९ सेम�त भटराई ४०००००।

४९८।०७८।३।३० तोयानाथ �रमाल ११०००००।

२१९।३।३१ �� �साद बेघा ५०००००।

१९०।३।२५ अ��वका आधारभुत िव�ालय १९००००।

१,२१९,४०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५।०७७।१२।८ सर�वती मा वी ७५६०००।

२००।३।२७ बंगलामु�ख िनमा�ण सेवा ९२३५००।

२०५।३।२८ का�लखोला भैडापालक कृषक समुह ७१४५६०।

२०५।३।२८ �सिदङवा चौरीपालक कृषक समुह ७८४६६४।

२१३।३।३० िवजुलीपोल ख�रद ६,७,८,९ तथा पावर हाउस �यव�थापन सिमित ७२६७५०।

२५।०३।२७ ित�वुङ पोखरी सौ�दरीयकरण उपभो�ा सिमित ११५००००।

संिघय सरकाबाट ह�तानतरीत १२१६४०२।

ज�मा १०४८२१००।

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३२२ िमित २०७८-०९-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट संिघय सरकाबाट ह�तानतरीतको � १२१६४०२ र िवजुलीपोल
ख�रद ६,७,८,९ तथा पावर हाउस �यव�थापन सिमित को � ३००० वाहेक अ�य �यहोरा तथा रकम सै�ा��तक कायम रा�ने गरी लगत बाट अ्क हटाइएको)

५३ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

गत वष�स�मको बे�जू यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू गत बष�स�मको बाँक� बे�जू

(A) (B) (C=A-B)

47641

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९९६ ४२६४५

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1. 2074/75 40 �माण 432000 432000

2. 2075/76 जोडज�मा फरक ४५६४००० ४५६४०००

3. ४९९६०००

अ�ाव�धक वे�जु - यस गाँउपा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहायअनुसार रहेको छ (� हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष� कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

४२६४५ ३५१७४ ० ७७८१९

लेखापरी�णमा संल� पदा�धकारीह�

�.सं. नाम/पद

२ लेखापरी�ण अ�धकारी �ी शैले�� कुमार भुषाल

३ लेखापरी�ण अ�धकारी �ी िड�ी वहादरु वली

५ लेखापरी�ण अ�ध�क �ी िव�ण ुसापकोटा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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