
 

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको कामाारम 
काठभाडौँ, नेऩार

 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक प्रततवेदन 

२०७९ 

तसतरचोङ गाउॉऩातरका 
 सॊखवुासबा 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्चत्मसभेतको र्वचाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे 
प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना 
सक्ने व्मवस्था छ । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺणभान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण 
तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयचारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रचतरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाान्वमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदर्शाता, सेवा प्रवाहरगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्तको खचा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खचा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका 
तजुाभारगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौटसम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजउुऩय आवश्मक कायफाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभाचायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभाचायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  

 

 

   टॊकभर्ण शभाा, दॊगार 
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प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

च.नॊ.३९६                                                                                             तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

तसतरचोङ गाउॉऩातरका, गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारम, 
सॊखवुासबा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

हाभीरे तसतरचोङ गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असयफाहेक ऩेस बएको २०७८ 
आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत प्रचतरत 
काननुफभोर्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
१.  गाउॉऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉचाभा ऩूणारुऩभा सफै कायोफाय सभावेश नगयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय 

गयेको छ । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.4 राख 96 हजाय फेरुज ुदेर्खएकोभा प्रततर्क्रमा प्रभाण ऩेश हनु आएको छैन । उक्त फेरुजभुध्मे असरु गनुाऩने रू.१२ हजाय, 
प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.4 राख 52 हजाय य तनमतभत गनुाऩने रू.32 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको गत वषाको रु.१ कयोड 29 राख 
34 हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ु 
रु.84 राख 7 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. गाउॉऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभाचायीको दयफन्दीअनसुाय 
ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, र्वतयणभखुी कामाक्रभ सञ्चारन 
गयेको, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा  औ ॊल्माइएको छ । कामाारमफाट सम्प्ररे्षत 
रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवेदन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

४.   आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्वन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कीफाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै 
जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रचतरत काननुफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्र 
छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आचायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त 
गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   
र्वत्तीम र्ववयणउऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको र्जम्भेवायी 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रचतरत काननुफभोर्जभ सही य 
मथाथा हनेु गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत स्वरूऩभा फन्न ेगयी 
आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।गाउॉ कामाऩातरका अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
गाउॉऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।   
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺणउऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्तीसभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्चत आश्वस्तता प्राि गयी 
यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो । रेखाऩयीऺणभा उर्चत आश्वस्ततारे साभान्मस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हनु्छ तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्धत अन्म प्रचतरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनर्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ।  

 

 

 

 

  

        
    

 

           (ऩद्मप्रसाद आचामा) 
 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 
 

तसतरचोङ गाउॉऩातरका, सॊखवुासबा 
 

फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण कागजात 
ऩेश नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

51 4 496 0 0 0 51 4 496 12 32 452 0 0 484 0 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा सम्भको फाॉकी सभामोजन मो वषाको पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

सॊखवुासबा 12934 0 5023 7911 0 496 8407 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 42

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �सलीचोङ गाउँपा�लका, संखुवासभा , �सलीचोङ गाउँपा�लका , संखुवासभा

काया�लय �मुख Ram Raj Poudel २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Bholaman Rai २०७८-९-१५

लेखा �मुख kirti raj karki २०७७-४-१

बे�जु रकम ४९६,२३८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,६९,९८,६३०.८७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २१,८१,४९,९३७.८ चालु खच� १६,३७,४९,३२६.८

�देश सरकारबाट अनुदान १,६५,६५,१८१ पँूजीगत खच� १४,८४,३३,७००

राज�व बाँडफाँट ५,६०,५६,१७४.३९ िव�ीय/अ�य �यव�था ८०,२४,१३०

आ�त�रक आय ५०,८८,५०८.८१

अ�य आय १,२९,५९,७६१

कुल आय ३०,८८,१९,५६३ कुल खच� ३२,०२,०७,१५६.८

बाँक� मौ�दात ४,५६,११,०३७.०७



https://nams.oag.gov.np3 of 42

१ पे�क� बाँक� 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सही आ�थ�क वष�मा फछय�ट ह�न नसकेमा
काया�लय �मुखले �यसरी फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सिहत के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई �ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी पे�क�
फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार पे�क� फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको छैन।

२
�व�ीय �ववरण �व�लेषण
: 
प�रचय - �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गरी �थानीय सरकारले
आ�नो अ�धकार �े�िभ� �ोत साधन स�लन र प�रचालन गरी िवकास िनमा�ण लगायतको काम गन� जनताको सहभािगतामा आधा�रता िदगो र भरपद� िवकास, लाभको समतामूलक
त�रकाले उपभोग गन� काय�को लािग यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो। नेपाल सरकार एवं �थानीय तहमै उपल�ध ह�ने �ोत साधानको अ�धकतम उपयोग गरी योजनाव�,

सहभािगतामूलक काय��मको मा�यमबाट �थानीय जनतालाई ��य� लाभ पु�े गरी सामा�जक, आ�थ�क तथा भौितक ि�याकलापह� स�ालन गनु� �थानीय तहको मू�य उ�े�य
रहेको छ। �देश नं. १ मा अव��थत यो गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा र २९ सभा सद�य रहेका छन्। यो गाउँपा�लकाको २९३.२६ वग� िक.मी. �े�फल र जनसं�या १२१७४ रहेको
छ।गत वष�को बे�जु दा�खला �. १,६३,८००।- यस वष� लेखापरी�णको �ममा औ�याएको बे�जु �. ६०,३४१।- समेत �. २२४,१४१।- लेखापरी�णको �ममा असुल ग�रएको छ।
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना काया�लयबाट पेश ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�
�ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ। लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका
अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमुना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा
काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभुत �पमा उ�े�खत नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। उ�े�खत
कारोबारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग २०७८।६।१५ मा छलफल स�प� गरी सुपरीवे�कको िनद�शन
समेतको आधारमा कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

�थानीय स��तकोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि��
अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः
�सलीचोङ गाउँपा�लका गाउँ काय�पा�लकाको
काया�लय संखुवासभा
काया�लयको कोड: ८०१०४५०५३००
िव�ीय �ितवेदन

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क वष�ः २०७७/७८ अवधीः २०७७/४/१ दे�ख २०७८/३/३१

िववरण िट�पणी यस वष� �. गत वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३६९८५१८१४ ३०८८१९५६३ ३०८८१९५६३ २६८४५१९३८.१५ २६८४५१९३८.१५

क. �ाि� (संिचत
कोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

३५८९०८४०० २९५८५९८०२ ० २९५८५९८०२ २३८६२११८०.१५ ० २३८६२११८०.१५

११००० कर ११ ७०६४६१४७ ५६०५६१७४.३९ ० ५६०५६१७४.३९ ४३३३३५८०.१८ ० ४३३३३५८०.१८

१३०००
अनुदान

२८६०३६००० २३८०६५८८७.८० ० २३८०६५८८७.८० १९४३४२६१५.९७ ० १९४३४२६१५.९७

संघीय सरकार १२ २६३४३२००० २१८१४९९३७.८० ० २१८१४९९३७.८० १८३३१८५९३.९७ ० १८३३१८५९३.९७

�देश सरकार १२ १८५९२००० १६५६५१८१ ० १६५६५१८१ ११०२४०२२ ० ११०२४०२२

अ�त�रक �ोत १२ ४०१२००० ३३५०७६९ ३३५०७६९ ० ० ०

१४००० अ�य
राज�व

१९२६२५३ १४२०५८९.८१ ० १४२०५८९.८१ ९४४९८४ ० ९४४९८४

१५००० िविवध
�ाि�

३००००० ३१७१५० ० ३१७१५० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ख. अ�य �ाि� १०९४३४१४ १२९५९७६१ १२९५९७६१ २९८३०७५८ २९८३०७५८

िवतरण गन� बाँक�
राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १०९४३४१४ १०९४३४१४ ० १०९४३४१४ ६९५३०८४ ० ६९५३०८४

धरौटी ० २०१६३४७ ० २०१६३४७ ० ० ०

संघीय �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० २२८७७६७४ ० २२८७७६७४

भु�ानी (ग+घ) ४२८३१०४४४.८७ ३२०२०७१५६.८० ३२०२०७१५६.८० २३९२२७९१३.१० २३९२२७९१३.१०

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

४१७३६७०३०.८७ ३१२१८३०२६.८० ३१२१८३०२६.८० २१२८६७०६१.१० २१२८६७०६१.१०

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १०८७९९४३०.८७ ८९३२६८४१.८० ० ८९३२६८४१.८० ८३४३४९४६.१० ० ८३४३४९४६.१०

२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ १०८२६०४५६ ६४५२०४७४ ० ६४५२०४७४ ४१४७६७५३ ० ४१४७६७५३

२५००० १८ ५००००० ५००००० ० ५००००० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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सहायता
(Subsidy)

२६०००
अनुदान

१८ ० ० ० ० ५७००३२ ० ५७००३२

२७०००
सामा�जक सुर�ा

१८ ९५६५००० ८४५४०४६ ० ८४५४०४६ १६४५७९७ ० १६४५७९७

२८००० अ�य
खच�

१८ १४०५००० ९४७९६५ ० ९४७९६५ १९१८२५० ० १९१८२५०

३१००० गैर
िव�ीय स�प�� /

पँुजीगत खच�

१८ १८८८३७१४४ १४८४३३७०० ० १४८४३३७०० ८३८२१२८३ ० ८३८२१२८३

घ. अ�य भू�ानी १०९४३४१४ ८०२४१३० ८०२४१३० २३९२२७९१३.१० २३९२२७९१३.१०

कोषह� १०९४३४१४ ८०२४१३० ० ८०२४१३० ३४८३१७८ ० ३४८३१७८

धरौटी ० ० ० ० ० ० ०

संघीय �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० २२८७७६७४ ० २२८७७६७४

क�ी रकम
भु�ानी/दा�खला
गन� बाँक�

० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(५८४५८६३०.८७) (११३८७५९३.८०) (११३८७५९३.८०) २९२२४०२५.०५ २९२२४०२५.०५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

५६९९८६३०.८७ ५६९९८६३०.८७ ३१२४४५११.८२ ३१२४४५११.८२

वषा��तको बाँक�
रकम (ङ + च)

(५८४५८६३०.८७) ४५६११०३७.०७ ४५६११०३७.०७ ६०४६८५३६.८७ ६०४६८५३६.८७

बै� तथा नगद
बाँक�

२४ ४५६११०३७.०७ ४५६११०३७.०७ ६२११८३५७ ६२११८३५७

िव�ीय िववरण िव�लेषण
िव�ीय िववरणः गाउपा�लकालाई एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NEPSAS) बमो�जमका फारामह� सिहतको
�ाि� र भू�ानीको एक�कृत वािष�क -�ितवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा सो िववरण �ा� भएता पिन स�पुण� आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एव िव�तृत
िववरण नखुलाइ पेश ह�न आएको छ। गाउँपा�लकाको स�पुण� आ�थ�क कारोबार सु�मा अिभलेख नभएकाले उ� िववरणले यथाथ� िच�ण गरेको छैन। अ�तरसरकारी अ��तयरीतफ� को
�. ३,६०,७८,८२०।– SuTRA स�टवयेरमा समावेश नभएको �यहोरा काया�लयले जनाएको छ। �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र
�ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखा�न गनु�पद�छ।
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३ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ। तर यस �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ५,६९,९८,६३०.८७ मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �. ५,६९,९८,६३०.८७ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो। साथै
गत वष�को SuTRA को िव�ीय िववरण (मलेप फा नं २७२) मा वष��तको बाँक� �. ६,०४,६८,५३६.८७ रहेकोमा यस वष�को शु�मा �. ५,६९,९८,६३०.८७ मा� दे�ख�छ। वष��तमा
बाँक� रहेको रकम वरावरको रकम �ज�मेवारी सानु�पन�मा �. ३४,६९,९०६।- घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा �कोप �यव�थापन कोषको रकम बराबरले फरक देखाएको जनाएको
छ। यस स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�ख�छ। 
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४ बै� िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ। सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बै� खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ। �थानीय तहले स�ालन गरेको
देहायबमो�जमको खाताको बै� िहसाब िमलान िववरण तयार गरी पेश गरेको छ।

�.सं. कोष/खाता �े�ता अनुसारको मौ�दात बँैक अनुसारको मौ�दात फरक कैिफयत

१. ग १.१ आ�त�रक राज�व खाता ० ० ० ०

२. ग १.२ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता २३०३८१ २३०३८१ ० ०

३. ग १.३ आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ० ०

४. ग २.२ चालु खच� खाता ० ० ० ०

५. ग २.४ पँुजीगत खच� खाता ० ० ० ०

६. ग २.७ िविवध खच� खाता ० ० ० ०

७. ग ३.१ �थािनय तह धरौटी खाता २०१६३४७ २०१६३४७ ० ०

८. ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता ४०४४५०२५.०७ ४०४४५०२५.०७ ० ०

९. ग ५.१ �थानीय तह िविवध कोष ११८८००७ ११८८००७ ० ०

१०. ग ७.२ �कोप �यव�थापन खाता १७३१२७७ १७३१२७७ ० ०

ज�मा ४५६११०३७.०७ ४५६११०३७.०७ ० ०
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५

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�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह�
तपिशल वमो�जम रहेका छन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखा�न र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य, �याला, भाडा तथा
अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको
पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध
र मापद�ड बनाउनुपन�मा केही मा� बनाएको छ। यस पा�लकाले अ�य कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याउनु पछ� ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको
पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा�
ह�ने गरी केहीको मा� दता� गरेको पाइयो।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा
मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन। तर केही शाखा/महाशाखागत काय�िववरण बनाई लागु गरेको पाइयो।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसूची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
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• राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको बै� खडा गरेको दे�खएन।
• िदगो िबकास योजना (२०१६-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको छैन।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन। साथै, खच� भएर नजाने सवारी साधन
मोटरसाइकल, �यापटप लगायतका सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णालीमा दा�खला गरेको छैन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।
• पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितकोतफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना
तयार गरेको पाईएन। तसथ�, पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वसनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

६ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी
योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��म
: 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश
गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय
तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ। यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी लाल कुमारी राईले २०७७।३।१० मा �.

३७ करोड ३ लाख ६४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।११ मा पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।४ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ। 
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७ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २३ 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 पँुजीगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प असारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण
गनु�पद�छ।

�. हजारमा

�स.नं. पँुजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� असार मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ खच� रकम १४८७३३ २७२२ १५८७३ १३०१३७ ८८१६७

२ खच� �ितशत १०० १.८३% १०.६८% ८७.४९% ५९.२%
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८ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ। यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र
खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३१८९६००० १४०७१४९८ ४.९१

सामा�जक �े� २१३१६२००० १६५०२४६७३ ५७.६६

पूवा�धार िवकास �े� १२०५१०४०० १०१७५४०८१ ३५.५५

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� ४३५०००० २४५८२३५ ०.८५

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ४७४४८६३० २८८७४५३९ १०

ज�मा ४१७३६७०३० २८६१९५९४० १००

उि��खत िववरण अनुसार कुल खच�म�ये आ�थ�क िवकासतफ�  ४.९१ �ितशत, सामा�जक �े�तफ�  ५७.६६ �ितशत, पूवा�धारतफ�  ३५.५५ �ितशत, सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत
�े�तफ�  ०.८५ �ितशत र काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १० �ितशतले खच� गरेको छ। आ�थ�क िवकासतफ�  ४.९१ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खँदा ग�रवी िनवारण
लगायतको कामको लािग यस �े�मा अ�धक भ�दा अ�धक बजेट िविनयोजन एवं खच� गनु�पद�छ। साथै, सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा िविनयोजन रकम एवं खच� अिभबृि�
गनु�पद�छ।
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९ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यस वष� कुल आ��तरक आयबाट �. १८,५६,३५६.३७ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ३८,३७,८०,५७६.७ समेत �. ३९,८३,३६,४५३.५४ आ�दानी भएकोमा
चालुतफ�  �. १६,३७,४९,३२६.८० र पँुजीगततफ�  �. १४,८४,३३,७००।- र िव�ीय �यव�थातफ�  शु�य समेत �. ३१,२१,८३,०२६.८ खच� भएको छ। खच� म�ये आ�त�रक
आयको िह�सा ०.५९ �ितशत रहेको छ। यसवष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ४,६४,६०,०००।- खच� भएको छ। पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
५२.४६ �ितशत चालु र ४७.५४ �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ। यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ
खच� भएको दे�ख�छ। �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।

१० योजना 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 गरी �ाथिमिककरण
गनु�पन� �यव�था छ। साथै, योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ। काया�लयले योजना
छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ। साना तथा टु�े
योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त
भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना २५ २०५००००

२ �. एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १२७ ४२४७००००

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ३२ २०५३००००

४ �.१० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १८ ३६६८१४००

५ ५० लाख भ�दा माथीका ३ २६००००००

ज�मा २०५ १२७७३१४००
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११ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय� बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी
�कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ। तर, पा�लका काया�लयले िविभ� पदमा
६ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. २४,४२,८६०।- खच� लेखेको छ। 

१२ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड
संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६(२) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, स�ालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन
बमो�जम ह�ने �यव�था छ। यस पा�लकाको कम�चारी �ो�साहन भ�ा स�ब�धी काय�िव�ध, २०७६ बनाइ खाइपाइ आएको तलबको ४० �ितशतले नब�ने गरी यो वष� १० जना
कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा वापत �. १४,१४,८३६।- भु�ानी गरेको छ।

१३ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ। सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप
�कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ। तर, लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाँक� १ र यो वष� थप भएको १ गरी कुल २ िववाद दता� भएकोमा १ वटा मा� फ�य�ट भई १ बाँक� दे�ख�छ। �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।

१४ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक
समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। यस �थानीय तहले २०७७।७८ को अ�तरसकारी बजेट बाहेकको कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराएको छैन। काय�लयमा आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दी रहेकोमा पदपूित� भएको छैन। तसथ�, कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।

१५ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ। यस
�थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  ५ वटै वडाह�को समेत �. १२,५४,५५३।- खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।
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१६ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानुन एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई २०७८।३।२८ मा बाँक� रहेको �.

३,७३,०८,८८१।- िफता� पठाएको छ। तर, SuTRA स�टवेयरको अनुसूची २१ ले �देश समपुरकतफ�  िफता� ह�न बाँक� �. ६२,३८४।– देखाएकोमा लेखापरी�णको �ममा
काया�लयबाट सो रकम �देश स��त कोषमा दा�खला गरेको छ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम

संघीय सरकार शसत� १५८९३२००० १२३६४९९३७ ३५२८२०६२

िवषेश ० ० ०

समपुरक

�देश सरकार शसत� १५७२००० ९०६२८८ ६६५७१२

िवषेश

समपुरक १००००००० ८५७६५०९ १३६११०७

ज�मा १७०५०४००० १३३१३२७३४ ३७३०८८८१
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१७ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको यिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ। तर, पा�लकाले
देहायअनुसार �वा��य, कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सं�थालाई बीउपँुजी तथा अनुदान लगायतमा िविभ� सं�थालाई �. ६,१९,९००।- खच� लेखेको छ।
तर, पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन। साथै, अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान
नीित तय गरेका छैन। तसथ�, अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार
आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।

१८ कर अनुमान र संकलन
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�पि� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल �वरौट� श�ुक उठाउने
�यव�था रहेको छ। आय शीष�कमा यस वष� ��ेपण गदा� शीष�कगत नगर� एकम�ुट आय �. २०,००,०००।- ��ेपण गरेकोमा देहाय बमोिजम �. १८,५६,३५६.३७ संकलन भएको
जनाएको छ।

आय शीष�क अनुमान असलु�
११३१४ ५९८६९७ ८३७९१०.७८
११३२१ १००००० ४३३००
१४२४५ २८३१८३ १९००१५
१४२४९ ७०००० १२१३५५.५९
१४५२९ ९५७१२० ६६३७७५

ज�मा १८५६३५६.३७

काया�लयले शीष�कगत आय �ववरण राखेको छैन। पा�लका �भ� रहेका करदाताह�को अ�भलेख �यवि�थत नरहेको एवं बझुाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं श�ुक ब�ुने प�रपाट�
रहेकोले उि�लिखत असलु� यथाथ� मा� स�ने अव�था देिखएन। तसथ�, आ�नो �े��भ� करदाताको अ�भलेख अ�ाव�धक गर� करको दायारामा �याउन ुपद�छ।

१८.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ दफा २२ मा राज�व अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको
ह�ने �यव�था छ। �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन र �यसको भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खाडा गनु� समेत उ�ेख छ। पा�लकाले
राज�व आ�दानीको असूली र दा�खलाको अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता नराखेको र बै� माफ� त राज�व कारोवार गनु�पन�मा गरेको छैन।
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१८.२ रकम िढला दा�खला गन�ः काय�िब�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ९(६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा बै� दा�खला गन� नसिकने भएमा
काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ। �थानीय तह अ�तरगतका वडाह� १ र ५ ले असार मसा�तमा मा� दा�खला गरेको समयमै
दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ। 

१८.३ �यवसाय करः �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ६ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै
�थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तर�को �योग गरी ग�रएको �चारको लािग रा�खने ब�तु वा साम�ीमा ग�रने िव�ापनमा कर लागाइ असुल गरी उ�ेख छ। तर पा�लकाले यस
स�ब�धी कुनै कर असुल गरेको दे�खएन।

१८.४ मनोर�न करः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक
�थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले कुनै पिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन। यस पालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न
कर यिकन ग�र असुल गनु�पद�छ।

१८.५ अिभलेखः पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ�
मा� स�ने अव�था दे�खएन। तसथ�, आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।

१९ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ। सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता�
नभएमा कानुनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै। पा�लकाले यो वष� िविभ� २०५ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. १०,५३,८१,७९५।- भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन�
गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन। �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र
काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता
सिमितह�ले आय�ययको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ। 
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२० उपभो�ा सिमित माफ� तका काय� 
�स�लचोङ गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउँदा योजना स�झौतामा देहाय बमो�जमको �यव�था गरेकोमा शत�ह�को पालना गरेको दे�खँदनै। उपभो�ा सिमितसँग
स�ब��धत �ज�मेवारी तथा पालना ग�रने शत�ह�ः
• नगदी, �ज�सी सामानको �ा�ी, खच� र बाँक� तथा आयोजनाको �गित िववरण रा�नु पन�मा राखेको छैन।
• कुनै साम�ी ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�वर र मु�य अिभबृि� कर दता� �माण प� �ा� �यि� वा फम� सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गरी सोही
अनुसारको िवल भरपाई आ�धकारीक �यि�बाट �मािणत गरी पेश गनु� पन�मा सो �मािणत गरेको छैन।
• मू�य अिभबृि� कर (VAT) ला�े ब�तु तथा सेवा ख�रद गदा� �. २०,०००।– भ�दा बढी मू�यको साम�ीमा अिनवाय� �पमा मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका �यि� फम�
सं�था वा क�पनीबाट ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन।
• िनमा�ण काय�को हकमा शु� लागत अनुमानका कुनै आईटमह�मा प�रव�तन ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय�
गराउनुपन�मा गरेको छैन।
• उपभो�ा सिमितले काम स�प� ग�रसकेपिछ बाँक� रहन गएका ख�ने सामानह� मम�त संभार सिमित गठन भएको भए सो सिमितलाई र सो नभए स�ब��धत काया�लयलाई बुझाउनु
पन�मा सो गरेको छैन।
• स�झौता बमो�जम आयोजना स�प� भएपिछ अ��तम भु�ानीको लािग काय�स�प� �ितवेदन, नापी िकताब, �मािणत िवल भरपाई, योजनाको फोटो, स�ब��धत उपभो�ा सिमितले
आयोजना संचालन गदा� भएको आय �ययको अनुमोदन सिहतको िनण�य, उपभो�ा भेलाबाट भएको साव�जिनक लेखा परी�णको िनण�यको �ित�लपीको आंिशकमा� पालना भएको।
• आयोजानाको आव�यक मम�त संभारको �यव�था स�ब��धत उपभो�ाह�ले नै गनु�पन�मा सोको अनुगमन भएको छैन।
• उपभो�ा सिमितले कुनै पिन काय��म काय�लयसँग स�झौता गरी स�ालन गरी तोिकएको समय िभ� स�प� ह�न नसकेमा के कित कारणले काम स�प� गन� नसिकने हो सोको
कारण खुलाई उपभो�ा सिमितको िनण�य, वडाको �सफा�रस सिहत �याद िभ�ै काय�लयमा �याद थपको �वीकृित �लनुपन�मा िढलो गरी �याद थपको लािग िनवेदन िदएको छ।
• आयोजनाको अ��तम मू�याँकन भई भु�ानी �लन आउँदा वडा काया�लय सिचव वा सामा�जक प�रचालकको रोहवरमा साव�जिनक सुनुवाइ गरी उ� सुनुवाइको �ित�लपी पेश गनु�पन�
�यव�थाको पूण� पालना भएको छैन।
• लगत इि�मेट भ�दा घटी बढी काय� भएको वा आइटमवाइज घटी बढी ह�ने ��थित भएर काम गदा� नै भे�रयशन आदेश गराउनुपन� अ�यथा रकम क�ा ह�ने �यव�थको आंिशक पालना
गरेको छ।
उ�े�खत शत�ह�को प�रपालना नभएबाट कामको लागत, गुण�तर एवं �ितफलको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन। तसथ�, शत�ह�को पालना ह�नुपद�छ।

२१ हेभी इ��वपमे�टको �योग 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ। सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल
�कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ। पा�लका अ�तग�त
स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन
िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छनः

भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम
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१५०।७८।३।७ पु�पा�ली क��ट��सन �ा�ल ३००१२५५७९ ५९४२४७
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१७७।७८।३।२२ �ज पी ए क��ट��सन ६१४२८२४९८ १३५५८३९

२०४।७८।३।२५ पु�पा�ली क��ट��सन �ा�ल ३००१२५५७९ ३०१६१४

२१६।७८।३।२५ मुनाल क��ट��सन ६०५७९६१०२ ८६६३०३

२२ जिटलसंरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ। पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने
पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त गराउने गरेको दे�खयो। य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त
गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ। िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

२३ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१)

मा गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ। उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको, ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय�को
लागत अनुमानमा गुण�तर परी�णको आईटम समावेश ग�रएकोमा खच� दावी नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण साम�ी
लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन। िनमा�ण काय�को परीमाण सुचीमा गुण�तर परी�णको रकम समावेश नभएको दे�ख�छ। गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण
काय� गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ। िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण गुण�तरीय भएको सुिन�चत
ह�नुपद�छ।

२४ एजिव�ट न�सा पेश नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। यस वष� िनमा�ण स�प� गरेको िविभ� िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण भए बमो�जमको न�सा पेश गरेको
दे�खएन स�झौताको शत�मा समेत न�सा पेश गन� उ�ेख गरेको दे�खएन। स�प� योजनामा भएको नपाइएकोले िनयममा भएको �यव�था अनुसार काय� ह�नुपद�छ।
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२५ मम�त स�भार कोष 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन�, सोही
िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा शु�क तोक� शु�क ज�मा गन� कुनै
कोष खडा गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त, स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ� आयोजना काय��म स�ालन गन� स�ब��धत उपभो�ा
सिमितसँग गरेको स�झौतामा मम�त स�भारको �ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितले �लनुपन� उ�ेख भए तापिन स�प� आयोजना मम�त स�भारका लािग कितपय उपभो�ा
सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन। अतः िनिम�त आयोजनाह�को सु–स�ालन तथा िदगोपनाको लािग मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ।

२६ नापी िकताब 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढांचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज,

काम शु� भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो वीलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको वीलबाट भएको कामको प�रमाण र
भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ। अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ वील अनुसार नापी
िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो। तोिकएको ढांचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताब नरा�खदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लन अिभलेख
�यव�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख रा�खनु पद�छ।

२७ सवारी साधन ख�रद 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल
सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार पा�लकाले २ थान मोटरसाइकल ख�रदमा �. ४,९५,९००।- खच� गरेका छ।
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२८ डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ। यस �थानीय तहले यो वष� �वीकृत वािष�क काय��म
अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

�स�लचोङ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण ड�लु आर इ��जिनयस� �ा.�ल. १०००००० ९९८३५५ १४८७८०८७५.८०

बुधबारे �ससुवाखोला मोटरवल पुल िनमा�ण योजना सेभ द �लानेट �ा.�ल. ५०००००० १६५२०६० ५७४५८०१४.०१

ज�मा ६०००००० २६५०४१८

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

२९ िश�क दरव�दी र पदपूित�
िश�ातफ�
: 
�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
३७ 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�ालयको नाम दरब�दी पदपुत� करार िव�ाथ� सं�या

१ सगरमाथा उ.मा.िव.ता�कु २२ २२ १२ ४८७

२ जीवन�योती मा.िव.मांतेवा १२ १२ ५ १४४

३ बालाया�दाé मा.िव.बाला ९ ९ ७ २०७
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४ माहे�वरी मा.िव.याफु १२ १२ ६ १६५

५ बाला मा.िव.बाला ८ ८ ७ १८२

६ का�लका मा.िव.नेवाटार ८ ८ ३ १८६

७ वािग�वरी िन.मा.िव. िहगुवा ४ ४ २ ५८

८ महाकाली िन.मा.िव.बालाबेितनी ४ ४ १ ५१

९ का�लका िन.मा.िव.याचंखा ५ ५ ३ ३०

१० भीमसेन िन.मा.िव.तमालु� ५ ५ ५ ८२

११ िहमाल�याित िन.मा.िव.पेलु�बा ४ ४ २ १०८

१२ सुय�दय िन.मा.िव.बे�छो� ३ ३ ० २१

१३ कटु�े िन.मा.िव. मांतेवा ४ ४ ३ ७५

१४ अमर�सं िन.मा.िव.वे�स�दा ३ ३ २ ४७

१५ ल�मी �ा.िव.लाक’वा ४ ४ १ ८२

१६ �संहदेवी �ा.िव.गु�दोक ४ ४ २ ५६

१७ माहे�वरी �ा.िव. को�वा ३ ३ १ ३१

१८ च���योित �ा.िव. िछंखा ३ ३ १ ४०

१९ रिमते �ा.िव.खानीगाउ ३ ३ २ ५४
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२० िहमालय �ा.िव.गोगने ३ ३ १ १०९

२१ संखुवा �ा.िव.िशबा ३ ३ १ १५

२२ बु� �ा.िव.दां�खला ३ ३ १ १८

२३ जनसेवा �ा.िव. छ�बेवा ३ ३ १ ५७

२४ �सलीचुङ �ा.िव. छुदाक ३ ३ ३ ३७

२५ बालक�या �ा.िव.होया�ला २ २ २ ५६

२६ ब�ण �ा.िव.याफु २ २ १ ३२

२७ सुनगाभा �ा.िव.पा��तमा १ १ ० ८

२८ �संहदेिव �ा.िव. या�देन १ १ १ ३

२९ ितवा �ा.िव. ितवा १ १ १ २०

३० �ानोदय �ा.िव. मा�तेवा १ १ ० १०

३१ जलपा �ा.िव.�ससूवाटार २ २ ० ३४

३२ िशवसि� �ा.िव. का�पेप २ २ १ ९

३३ पूमारीपु��टका �ा.िव.ते�छो� २ २ २ ३६

३४ लालीगुरांस �ा.िव. पेलु�बाटार १ १ १ ३१

३५ िव�ा�वरी �ा.िव.स�ेरी १ १ १ ९
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३६ िहमाल फेदी �ा.िव. याफु १ १ १ २४

३७ जनजागृित �ा.िव. मांतेवा ० ० २५

ज�मा १५२ १५२ ८३ २६३९

िव�ाथ� सं�या �यून भएकोमा िव�ालय िश�क दरब�दी िमलान गन� वा िव�ालय मज� गन�तफ�  अ�सर ह�नुपद�छ। 

३० समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ। पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले
गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. ७४,२८,०३९।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो। उ� िवत�रत
अनुदानको उपयोग एवं �भावकारी स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन।
(क) �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ११ (ज) को आधारभुत र मा�यिमक िश�ा बँुदा नं. २१ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िदने अनुदान तथा सोको बजेट �यव�थापन,

िव�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र िनयमन गन� �यव�था छ। गाउँपा�लकामा रहेका केही िव�ालयह�ले २०७६।७७ को लेखापरी�ण �ितवेदन पा�लकामा
बुझाएको छैन।
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३१ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा �. २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। यस वष� �थानीय तहले �. २१,४९,०००। - को औष�ध ख�रद गरेको छ। यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह�
िन�नानुसार छनः
(क) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको
तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको।
(ख) आपूित� भएका औषधी एवम् स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए भएको तर, औष�धको गुण�तर स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।
(ग) औष�धको �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको।
(घ) औष�धको खच� घटाउँदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।
तसथ�, औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ।

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। यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष�
१३६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ६४,४९,०५८।- खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई ६२ िदन दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र
काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्। उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

३३ स�टवेयर �णाली
सामािजक सरु�ातफ�
: 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था भएपिन �स�टमले काम नगरेको कारणले एक चौमा�सकमा मृ�य ु भएका वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को समेत पुनः अक�
चौमा�सकमा दोहो�रएर आउने लगायत सम�या दे�खएको छ। के��ीकृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np29 of 42

३४ परदिश�ता र जवाफदेिहता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�ब�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा
निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग
�लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�ब�धी सूचना �थानीय एफ.एम. लगायतका संचार मा�यमह�बाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन�को साथै, स�ब��धत �थानीय तहको वेभ
साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन
यिकन ह�ने अव�था दे�खएन।

३५ साव�जिनक सुनुवाई 

�थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक
चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ। साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह�
स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन। सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा
िवतरण गरेको छ। 

३६ अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�या�न तथा
सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मू�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन
भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन।

३७ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २४ बमो�जम बै�ले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ािहको नाम, बै� खाता न�वर र ज�मा
भएको रकम सिहतको िववरण अनुसुची १३ बमो�जमको चौमा�सक �पमा स�ब��धत �थािनय तहलाई िव�ुितय मा�यममा अिनवाय��पमा पठाउनुपन� �यव�था छ। तर गाउँपा�लकाले
यस वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम भु�ानीको लािग एकमु� बै�मा िनकासा गरेको छ। काया�लयबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खातामा भु�ानी िनकासा प�चात मृ�य ुभएका
लाभ�ाहीह�को बाँचेको अव�धको रकम भु�ानी गरी रो�का रहेको रकम यिकन गरी संघीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन�मा काया�लयबाट पेश गरेको िववरण अनुसार २०७८।६।४ मा
गत वष�को नवीकरण नगरेका लाभ�ाहीह�को बै�बाट िवतरण ह�न बाँक� � ८,५१,९८५।- बै�बाट िफता� �लई संघीय स��त कोषमा दा�खला गरेको छ। 
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३८ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै� माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत
�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै चौमा�सकमा एकै �यि�को नाममा दोहोरो िनकासा ह�ने गरी दोहोरो खच� लेखेको,
मृ�य ुभइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा नगरी बढी खच� गरेका छन। नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� वडा नं. १, ३ र ५ मा बढी भु�ानी भएको लेखापरी�णको �ममा
देहायको औ�याएको बे�जु �. ४२,०००।- दा�खला भएको छ । अ�य वडाको हकमा काया�लयबाट छानिवन गरी असुल ह�नुपद�छ। �य�तै, आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� देहाय बमो�जम बसाइसराइ गरी अ�य� गएका �यि�ह� लगत क�ा नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएको दे�खँदा बसाइ सरी गएको �थानमा समेत
भ�ा बुझी दोहोरो भु�ानी भए नभएको यिकन गन� दोहोरो भु�ानी भएमा असुल ह�नुपन� �.

�.सं. नाम थर वडा नं रकम िववरण

१ सुखमाया राई ४ १२००० २०७७।१२।०१ मा अ�य� बसाइसराइ गरी गएकोमा बढी भु�ानी गरेको

ज�मा १२०००

१२,०००

३९ स�टवेयर �णाली 
काय�पा�लकाले �योग गरेको MIS मा अ�ाव�धक भएको सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउनेको सं�याको आधार न�लई सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट माग गरी बै�मा ट� ा�सफर गरेको दे�ख�छ। �य�तै, देहाय बमो�जम MIS ले अ�ध�ो वष�को अ�ाव�धक, यस वष�को थप र लगत क�ा पिछको अ�ाव�धक सं�याको ते�ो
चौमा�सकमा जोडज�मा निमलेको दे�ख�छ। लेखापरी�णको �ममा काया�लयले पेश गरेको MIS िववरण देहाय बमो�जम छ। जसमा उदाहरणको लािग जे� नाग�रक भ�ा (७० वष�
मा�थ) को िववरणमा दो�ो चौमा�सकमा कायम सं�या ६६१ रहेकोमा ते�ो चौमा�सकमा थप सं�या २२ र लगत क�ा ५३ ले कायम सं�या ६३० ह�नु पन�मा MIS ले ६५५ देखाएको
छ।

�ज�ा: स ंखुवासभा गाउँ/नगरपा�लका : �स�लचोङ नगरपा�लका आ�थ�क वष� : २०७७/७८
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लि�त
समुह

गत
आ.व.बाट
निवकरण
भएको
सं��या
(१)

पिहलो चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक वािष�क कायम
सं��या

ज�मा
सं��या

नयाँ
थप
सं�या
(२)

लगत
क�ा
(३)

ज�मा कायम
सं��या
(क =१+२-३)

नयाँ थप
सं��या
(४)

लगत
क�ा
(५)

ज�मा कायम
सं��या
(ख=क+४-५)

नयाँ थप
सं��या
(६)

लगत
क�ा
(७)

ज�मा कायम
सं��या
(ग=ख+६-७)

पु�ष मिहला अ�य

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
वष� मा�थ)

६७३ ४१ ४८ ६६६ ११ १६ ६६१ २२ ५३ ६५५ ३०१ ३५४ ० ६५५

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

३१ ३ ३ ३१ ० ० ३१ २ ० ३३ १६ १७ ० ३३

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

१२० १४ २ १३२ ५ ० १३७ १ ० १३८ ० १३८ ० १३८

िवधवा ११८ १४ ११ १२१ २ ० १२३ ४ २ १२६ ० १२६ ० १२६

पूण�
अपा�ता

१९ ४ ० २३ ० १ २२ ० ० २२ ११ ११ ० २२
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भ�ा

अित अश�
अपा�ता
भ�ा

२३ ८ ० ३१ ६ १ ३६ ४ १ ३९ २३ १६ ० ३९

द�लत
बालबा�लका

२९ १४ ३ ४० ३ ४ ३९ १ २ ३९ १८ २१ ० ३९

ज�मा १०१३ ९८ ६७ १०४४ २७ २२ १०४९ ३४ ५८ १०५२ ३६९ ६८३ ० १०५२

साथै, आ�थ�क वष� २०७६/७७ को पिन ते�ो चौमा�सकको अ�ाव�धक सं�या समेत फरक परेको छ। यस स�ब�धमा काया�लयबाट छानिवन ह�नु पद�छ। सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरणलाई यथाथ�परक बनाउन MIS लाई �ुटीरिहत ह�ने गरी अ�ाव�धक ग�रनु पद�छ।

४० सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन ५ वटा बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन।
ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ।

४१ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी
�थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�,
�भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको
पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागु गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ। पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका
काय�ह� गनु�/गराउनु पद�छ।
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४२ िवपद ्�यव�थापन कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम
तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �. ७७,८७,०१४।-
आ�दानी भई �. ६०,५५,७३७।- खच� गरी बाँक� �. १७,३१,२७७।- दे�ख�छ। कोिभड महामारीमा िश�क तथा कम�चारीह�को तलबबाट �वे�छीक�पमा क�ी गरी ज�मा गरेको
काया�लयले जनाएको छ।

४३ 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।

४४ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार
र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ।यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

(क) पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको एवं अिभलेख राखेको पाइएन। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त
स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ।
(ख) �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१, वन �े�को ज�गा �योगको स�दभ�मा �च�लत वन
कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय तहले
सरकारी ज�गा संर�ण, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि� गन� �यव�था छ। उपयु�� कानुनी �यव�था बाहेक अ�य �कृयाबाट
ग�रने सरकारी स�प��को हक ह�ता�तरण बेचिवखन, िवतरण र उपयोग ज�ता िनण�य काय� �च�लत कानुन िवप�रत ह�ने र उ�े�खत �कृया बेगरको िनण�य काया��वयन नगन� �यव�था
छ। यस स�ब�धमा यस वष� कुनै काय� नभएको काया�लयले जनाएको छ।
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४५ कोिभड-१९ 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को असार मसा�तस�म कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम खच� शीष�क रकम

गत वष�को बाँक� ० राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटबाट १०००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषबाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ५४८००५

�देश कोिभड कोषबाट ० आइसोलेसन के�� िनमा�ण

अ�य �ोतबाट ० खोप काय��म खच�

जो�खम भ�ा

�शासिनक खच� ३०१९८०

अ�य खच� ५९२५०

वाँक� ९०७६२

ज�मा १०००००० १००००००

४६ बहाल कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (५)(क) अनुसार सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� �यि�लाई सवारी साधनको भाडा वापत भु�ानी गन� रकममा १० �ितशतले कर क�ी
गन� �यव�था छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराएकोमा डोजर रोलर लगायतका मेिशनरी सामान भाडामा �लई वील भरपाई पेश भएको अव�थामा १० �ितशत बहाल कर
ितनु�पन�मा सो ितरेको छैन। देहायका िनमा�ण �यवसायीले उपभो�ा सिमितलाई डोजर भाडामा लगाई भु�ानी गरेको रकममा १.५ �ितशत मा� �ोतमा कर क�ी गरेको छ। डोजर
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भाडामा लगाउने िनमा�ण �यवसायी सवारी साधन भाडामा िदने �यवसाय गन� इजाजत �ा� त �यि� भएको �माण पेश नगरेको तथा स�ब��धत मे�सन उपकरणको �वािम�व स�ब�धी
�माण नराखी उपभो�ा सिमितबाट भाडाको रकम भु�ानी �लएको छ। यस स�ब�धमा काया�लयले िनमा�ण स�ब�धी लगत इ�ीमेट बनाउँदा मू�य अिभबृि� कर बाहेक नै बनाएको र
मू�य अिभबृि� कर उपभो�ाले �यवसायीलाई भु�ानी गरेपिन काया�लयले भु�ानी गरेको छैन।

भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम १३% कर मू अकर
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िबषय बे�जु रकम
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२१६।७८।३।२५ मुनाल क��ट��सन ६०५७९६१०२ ८६६३०३ ११२६१९

ज�मा १८५५९८२२ २२४८९३२

४७ भे�रयसन 

स�झौताको बँुदामा शु� लागत अनुमानमा कुनै आइटमह�मा प�रवत�न ह�ने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�चात मा� काय� गराउनु पन�, यसरी
लागत अनुमान संसोधन नगरी काय� गरेमा उपभो�ा सिमित नै �ज�मेवार ह�ने उ�ेख छ। साथै, साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शन र सडक िवभागको प�रप� अनुसार आइटम वाइज
भे�रएसन वेगर भु�ानी नगन� िनद�शन िदएको अव�थामा स�झौता अनुसार उपभो�ा सिमितलाई अ��तम भु�ानीमा लागत अनुमान संसोधन तथा भे�रयसन �वीकृती वेगर देहाय
अनुसार भु�ानी भएकोले सो रकम अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ नं उपभो�ा सिमित िववरण रकम

५/७७/८/१६ �ल�बुनी देखी वडा नं ४ वडा काया�लय
सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित

Hard Rock with Breaker ल ई मा ६१.९२ प�रमाण रहेकोमा काय� स�प�मा ७३.१९ गरी ११.२८
प�रमाण
बढी गरी �ित यिुनट १३३८ का दरले बढी �ययभार भएको � १५०९६ साथै Stone solingतफ�  ७.८
प�रमाण भे�रएशन भइ �. १६६९८ बढी �ययभार भएको समेत �.

३१७९४

३१,७९४

४८ मू�य अिभबृि� कर

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८.१ मू�य अिभबृि� कर ऐन २०५२ को दफा ७ अनुसार मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको करदाताले �रतपूव�क िवजक जारी गरी स�ब��धत कर काया�लयमा मू�य अिभबृि�कर दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ। देहायका िनमा�ण �यवसायीलाई उपभो�ा सिमितत माफ� त मू�य अिभबृि�कर भु�ानी गरेकोमा सोको १३ �ितशतले ह�न आउने कर स�ब��धत कर काया�लयमा
दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन�
(क)

स.नं भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम १३% कर मू
अकर

कैिफयत

१ २६।७७।११।
११

देउराली ट� ेड ए�ड
स�लायस�
३०५२२८५२१

४५८६४२ ५९६२३ करदाताले २०७७।७८ मा शु�य िववरण पेश गरेको दे�खँदा मूअकर समायोजन गरेको
�माण पेश ह�नुपन�

२ २७।७७।११।
१२

देउराली ट� ेड ए�ड
स�लायस�
३०५२२८५२१

४६८७०२ ६०९३१

३ ३९।७७।११।
२०

देउराली ट� ेड ए�ड
स�लायस�
३०५२२८५२१

६६७११२ ८६७२४

४ ४७।७७।१२।
०४

देउराली ट� ेड ए�ड
स�लायस�
३०५२२८५२१

५९१८२६ ७६९३७

ज�मा २१८६२८२ २८४२१५

२८४,२१५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८.२ �स.नं. भौ.नं.र िमित �यवसायी भाडा रकम १३% कर मू
अकर

कैिफयत

१ १५।७७।१०।
१५

�ज पी ए
क��ट��सन
६१४२८२४९८

४१६३४३ ५४१२४ करदाताले २०७७।७८ मा शु�य िववरण पेश गरेको दे�खँदा मूअकर समायोजन गरेको �माण
पेश ह�नुपन�

२ १६।७७।१०।
१५

�ज पी ए
क��ट��सन
६१४२८२४९८

२४२२३९ ३१४९१

३ ५६।७७।१२।
२६

�ज पी ए
क��ट��सन
६१४२८२४९८

४९९८८९ ६४९८५

४ १७७।७८।३।
२२

�ज पी ए
क��ट��सन
६१४२८२४९८

१३५५८३९ १७६२९

ज�मा २५१४३१० १६८२२९

१६८,२२९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४९ ठे�का �यव�थापन 

ता�कु �ाथिमक �वा��य के�� �तरो�ित काय�को लािग एपीआर िनमा�ण सेवासँग कबोल अंक � ५३६१४६१। रहेकोमा स�झौता िमित २०७७।१०।२६ मा स�झौता भइ काय�
स�प� गन� अव�ध २०७८।३।०९ उ�ेख छ। ठे�का �यव�थापनमा उ�ेख BOQ का देहाय बमो�जमका काय�ह� अ�वभािवक �पमा फरक दे�ख�छ। १५ वटा आइटममा ३ वटाको
काम गरेको छैन। आइटम नं ७,१४ र १५ काम गन� नस�ने िनमा�ण �यवसायीको िनवेदनको आधारमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले भे�रयसन आदेश �वीकृत गरेको छ। �य�तै २ वटा
आइटममा देहाय बमो�जम कम काय� भएकोले काम गुण�तरीय भएकोमा आ�व�तता ह�न सिकएन।

�स नं आइटम नं िववरण लागत अनुमान काम भएको प�रमाण काम नभएको प�रमाण दर

१ ४ Mixing fixing and binding and cutting of rod ५३३.९९ १३८.१० ३९५.८९ १००

२ ५ making and fixing room work with plywood ६८.२८ १७.६६ ५०.६२ ६००

५० पे�क� बाँक� 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सही आ�थ�क वष�मा फछय�ट ह�न नसकेमा
काया�लय �मुखले �यसरी फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सिहत के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई �ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी पे�क�
फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार पे�क� फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको छैन।

५१ बे�जु तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ।लेखापर��ण डोर सम� देहाय बमोिजम �. ५०,२३,०७३।– फ��ट गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेकोमा सोको स�पर��ण गर�एको छ।
बाँक� बे�जू फ��ट गन�तफ�  पा�लकाको �यान जान ुपद�छ।

आ�थ�क वष�/ब�ेजू
दफा नं.

ब�ेजूको छोटकर� �यहोरा ब�ेजू रकम फ�ौटको छोटकर� �यहोरा फ�ौट रकम

२०७५/७६
दफा नं.१४

सामािजक सरु�ातफ�
बढ� �नकासा

१७९२०० दफा नं १४ स�ब�धमा यस गाउँपा�लकाल ेआ.व. ०७७।०७८
सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण बैि�क �णाल� माफ� त श�ु
ग�रसकेकोल ेतथा दफा १४ मा औलाईएको ब�ेज ुस�ब�धमा असलु
गनपुन� रकम असलु तथा �माण पशे गनपुन� रकमको �माण पशे

१७९२००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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गरेकोमा �. ६७२००।– दािखला र बाकँ� बसाईसराई �माण पशे
गरेको �.

२०७५/७६
दफा नं.१५

भे�रएसन ५५९४५० दफा नं १५ स�ब�धमा श�ु लागत अनमुानमा कुनै आइटमह�मा
प�रव�तन हुने भएमा अ�धकार �ा� �यि�/काया�लयाबाट लागत
अनमुान संसाध्न गरे प�चात मा� काय� गराउन ुपन� भ�न
औलाईएको ब�ेज ुस�ब�धमा यस गाउँपा�लका भौग�लक �पमा अ�त
नै �वकट रहेकोल ेभ�ेरएसन गन�को लागी जान आउन र ि�टमेट
संसोधन गन�को लागी ९,१०, �दन ला�ने भएकोल े५ ��तशत भ�दा
नबढने गर� कुल बजेट नबढाई म�ुयाकंन भएका योजनाह�को
भ�ुानी ग�रएको र दफा नं १५ का क�तपय योजनाको म�ुयाकंन
बढ� भएता प�न रकम भने भ�ुानी नभएको �माण पशे गरेको एवं
गाउँ सभाबाट �नय�मत गरेको �.

५५९४५०

२०७५/७६
दफा नं.१७

उपभो�ाले �नमा�ण
काय�मा �योग गन�
ख�रद गरेको �बलमा
उ�लेिखत सामानको
प�रमाण नापी �कताब
मा उ�लेअ
नभएको।

२६३५५३ दफा नं १७ स�ब�धमा यस गाउँपा�लकाका उपभो�ा स�म�तह�ले
लागत अनमुानमा उ�लखे भए बमोिजमको नै पाईप ख�रद तथा ख�े
पनु� काम गरेको तथा दफा नं १७ मा उ�लखे भएका योजनाह�मा
बजेट अपगु भएको कारणल ेख�रद गर�एको जती नै पाईप ख� ेपनु�
काम गन� नस�कएकोल ेबाक� रहेको ख� ेपनु� काम उपभो�ा
स�म�तह�ल ेआ�नो जन�मदानबाट बाकँ� रहेको पाईपह�को ख� ेर
पनु� गरेको भ� ेजानकार� उपभो�ा स�म�तको �नण�य, स�ब�धीत
वडाको �ा�व�धक स�हतको अनगुमनबाट देिखन आएकोल ेबाक� कुनै
प�न पाईप उपभो�ा स�म�तमा नरहेको �यहोरा उ�लखे गरेको एवं
गाउँ सभाबाट �नय�मत गरेको �.

२६३५५३

२०७५/७६
दफा नं.५९

�हर� चौक� भवन
�नमा�णको ला�ग ब�ढ
भ�ुानी भएको

४७५००० दफा नं ४२ स�ब�धमा स�ब�धीत �नकाय को कुनै सहमती न�लएको
भ�न औ�याएको ब�ेज ुस�ब�धमा स�बि�धत �नकाय बाट सहमती
�ा� भएको �माण पशे गरेको एवं गाउँ सभाबाट �नय�मत गरेको �.

४७५०००

२०७४/७५
दफा नं.३०

गो�वरा भौचरमा
भ�दा बढ� खचा�
लेखेको

६८४००० �स.न. ३० अ�तग�त ब�ेज ुस�ब�धमा कृ�ष अलचैी नस�र� �यव�थापन
उ.स. लाई ७६०००।- भ�ुानी गरेकोमा बैक नगद� �कताबमा �
७६००००।– खच� लखेेको पाइएकोल ेगौ�वरा भौचरमा भ�दा बढ�
खच� बै� नगद� �कताबमा पाईएकोल ेबढ� रकम ६,८४,०००।–
य�कन गन� भनी औ�याएको ब�ेज ुस�ब�धमा बा�त�वक खच� रकम �
७६,०००।– नैभएको तथा बै� नगद� �कताबमा चढाउने �ममा
७६,००० लाई भलुबस एउटा िजरो बढ� चढाईएकोल ेरकम �
६,८४,०००।– ब�ेज ुबाट हटाई�दनहुन अनरुोध भएको एवं
गाउँसभाबाट �नय�मत भएको �.

६८४०००

२०७४/७५
दफा नं.१४

आ�थ�क सहायत ५००००.०० आ.व. २०७४।०७५ को म.ल.ेप. ��तवेदनको दफा नं. १४ मा
गाउँपा�लकाको २०७४।१०।५ को बैठकको �नण�य नं. ४
बमोिजम पवूा��ल गट �ाल�ेटमा ��त�पधा� गन� �ी स�वन राईलाई
�ोत नखलुाई �दईएको अनदुान आ�थ�क सहायत �दन �म�ने
नदेिखएको भ�न उललखे भएको ब�ेज ुस�ब�धमा नव�गाउँसभाबाट
�नय�मत गरेको �.

५००००.००

२०७४/७५ कामको गणु�तर र १३६४८४९.१२ साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ को �नयम ९७ मा लाभ�ाह� १३६४८४९.१२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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दफा नं.१८ सा�ेदार� हुन
नसकेको

समदुायल े�यहोन� रकम खलुाई स�झौता गर� सोह� बमोिजम
अनदुान भ�ुानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा प�लकाल ेसोमबारे ता�कु
सडक �तरो�ती, दोवान सललरे� ख�ड र केि��य �बधतु �व�तार
योजनामा स�झौता बमोिजम लाभ�ाह� समदुायल े�यहोनु�पन� योगदान
गरेको नदेिखदा गणु�तर र साझेदार� हुन नसकेको देिखएको भ�न
उललखे भएको ब�ेज ुनव�गाउँसभाबाट �नय�मत गरेको �.

२०७४/७५
दफा नं.२२

साझै ख�रद
�नयमानुसार देिखएन
।

१३३६१८१ साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ मा साव�ज�नक
�नकायल े� ५ लाख भ�दा बढ�को लागत अनमुान भएको परामश�
सेवा सोझै ख�रद गन� नस�कने �यव�था रहेकोमा पा�लकाल े�स�लचोङ
गाउँपा�लकाको १, ३, ४ र ५ नं. वडाको छु�ा छु�टै संगठन �वकास
अ�ययन गराएको सोझै ख�रद भएकोल े�नयमानसुार नदेिखएको भ�न
उ�लखे भएको ब�ेज ुनव�गाउँसभाबाट �नय�मत गरेको �.

१३३६१८१

२०७५/७६
दफा नं.४२

अ�नय�मत देिखएको १४२४० गो.भौ.नं. र �म�त, १४-०७६।०२।२३ बाट �तवा �संचाई आयोजना
�स�लचोङ-३ लाई साना �संचाई काय��म अ�तग�त �. १५००००।
०० भ�ुा�न गरेकोमा उ� आयोजनाको पाईप ख�रद िशष�कमा
ख�रद र ढुवा�न ग�र ज�मा �.९०७४०।०० मा� म�ुया�न ग�र
भ�ुा�न �दनपुन�मा बढ� खच� म�ुया�न ग�र भ�ुा�न �दईएको रकम
अ�नय�मत देिखएको भ�न उ�लखे भएकोमा ९ औगंाउँसभाबाट
�नय�मत गरेको �.

१४२४०

२०७५/७६
दफा नं. १२

असलु गनु� पन� ८१६०० दफा नं. १२ स�ब�धमा आ�नो �े��भ� �मण गरेकोल ेगा.पा. अ�य�
�ी रामबहादरु राईबाट असलु हुनपुन� ब�ेज ु�. ८१६००।–

दािखला भएको �माण पशे भएको �.

८१६००

२०७५/७६
दफा नं. १२

असलु गनु� पन� १५००० दफा नं. १२ स�ब�धमा आ�नो �े��भ� �मण गरेकोल ेवडाअ�य�
�ी इ�वर राईबाट असलु हुनपुन� ब�ेज ु�. १५०००।– दािखला
भएको �माण पशे भएको �.

१५०००

ज�मा ५०२३०७३ ज�मा ५०२३०७३

५२ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
ब�ेजू(B)

यो वष� कायम
ब�ेजू(C)

संपर��णबाट कायम
ब�ेजू(D)

अ�या�वधक बाँक�
ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

१२९३४ ५०२३ ४९६ ० ८४०७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


