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Serving the Nation and the People 
 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािासग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र सन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् विनीर् िंस्था 
हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency 

and integrity for the benefit of the people) 

 
 

गन्तव्र् (Mission)  

 

िरोकारवािािाई िावाजसनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग िम्बन्धमा आश् वस्त पाना 
स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् िेखापरीक्षर् िेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  
 

 सन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ाविाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 
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 "जनहहतका िासग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र सनष्ठा प्रवधानमा हवश्वािनीर् िेखापरीक्षर् िंस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महासनदेशनािर्) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
सिसिचोङ गाउँपासिका, 
गाउँ कार्ापासिकाको कार्ाािर्,  
िंखवुािभा। 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रसतवेदन । 

 

 नेपािको िंहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्ि कार्ापासिकाको आसथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

िम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रसतवदेन जारी गररएको छ । उक्त 

प्रसतवदेन िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िासग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                       (नेर कुमार खरी) 

                                                                           नार्व महािेखापरीक्षक 

http://www.oagnep.gov.np/


 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

 

           नेपािको िंहवधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका िबै िरकारी कार्ाािर्को 
िेखापरीक्षर् सनर्समतता, समतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क गाउँपासिका 
र नगरपासिकाको िेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी अिग अिग प्रसतवेदन जारी गना िक्न े व्र्वस्था छ । िोही 
व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् तहको 2076।77 को आसथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी र्ो 
प्रसतवेदन जारी गररएको छ। 

 

          स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नपेािको िंहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, िरकारी िेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् सनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक 
िेखापरीक्षर् र्ोजना र सनकार्िँग िम्बष्न्धत ऐन, सनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को 
प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचसित कानूनको पािना, बजिे तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
िावाजसनक िम्पष्त्तको िंरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्िैगरी स्रोत 
िाधनको प्राप्ती र उपर्ोग िम्बन्धमा प्रचसित कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका िासग िझुाव प्रस्ततु 
गरी िशुािन प्रबर्द्ानमा िेवा परुर््ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  
 

         आसथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् िम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रसतवेदन उपर प्राप्त प्रसतहक्रर्ाका हवषर्हरु 
समिान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िहहतको अष्न्तम प्रसतवेदन पठाइएको छ । प्रसतवेदनमा ददएका िझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहमा रहेको िीसमत स्रोत िाधनको उपर्ोग गरी हवकाि सनमाार् र िेवा प्रवाहमा समतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता 
हासिि गना िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ािम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वाि 
सिइएको छ ।  
 

         िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता अििुीमा प्रभावकारीता नआएको, 
बजेि अनशुािन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी 
खचा गरेको, खररद कानून हवपरीत िोझै खररद गरेको, अत्र्सधक प्रशािसनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्ता रहेको जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्िैगरी हवकाि सनमाार्तफा  र्ोजना प्राथसमकीकरर् नगरेको, िाना तथा िुके्र आर्ोजनाको 
छनौि गरेको, जहिि प्रकृसतका कार्ाहरु िमेत उपभोक्ता िसमसतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनिहभासगता नजिेुको, दीगो हवकािका िक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकािको खाका तजुामा नभएको जस्ता िमस्र्ा रहेका  छन ्।  
 

        स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी सनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश 
िोकिेवा आर्ोगको परामशा नसिएको, िेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत िधुार हनु निकेको, स्रोत, िाधन र िम्पष्त्तको दरुुस्त असभिेख नरहेको, 
िञ्चासित र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको असभिेख नराखेको, बैंक हहिाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा िमग्र प्रसतवेदन प्रर्ािी र 
आन्तररक सनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । िाथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा 
िसमसतको गठन, कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रसतवेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौि िम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवसध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको 
छ । िेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गत हवगतका बेरुज ु उपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेत 
देष्खएन । 

 

             िमर् र जनशष्क्तको िीसमतताको बावजदु र्थािम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको सथर्ो 
। िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु िहहतका पदासधकारीहरुिँग छिफि िमेत गररएको सथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रसतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौसतक पूवााधार र िेवा प्रवाहमा िधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा िहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका िबै पदासधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रसतवेदन 
तर्ारीमा िंिग्न र्ि कार्ाािर्का कमाचारीहरु िबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
                (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 

२०७8 भाद्र ४  गते                          महािेखापरीक्षक 
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पर िंखर्ााः 078।79                    प्रदेश नं 1 र प्रदेश नं 2 िेखापरीक्षर् महासनदेशनािर्           समसताः2078।05।04 

च.नाः 103                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
सिसिचोङ गाउँपासिका, 
गाउँ कार्ापासिकाको कार्ाािर्, 
ताम्कू, िंखवुािभा।                                   हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रसतवेदन 

कैहफर्त िहहतको रार्, 

हामीिे सिसिचोङ गाउँपासिका, ताम्कु, िंखवुािभाको आसथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ििँग िम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा 
हिप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रसतवेदनको कैहफर्त िहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 
मा िमाप्त भएको आसथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ििँग िम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहिँग िम्बष्न्धत प्रचसित कानून र 
परम्परा बमोष्जम िारभतू रुपमा िहह तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त िहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. पासिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत नेपाि िाबाजसनक के्षर िेखामानको ढाँचाको हवत्तीर् हववरर् तर्ार गरेको छैन । 

२. िेखापरीक्षर्बाि रु. 10 िाख 2 हजार बेरुजू देष्खएको छ । िोमध्रे् अििु गनुापने रु. 1 िाख 79 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 2 िाख 
64 हजार र सनर्समत गनुापने रु. 5 िाख 59 हजार रहेको छ ।   

३. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका िम्बन्धमा समसत 2077।12।20 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रसतवेदन उपर प्रसतहक्रर्ा प्राप्त भएको छैन। 
अष्न्तम प्रसतवेदन पाना 11 (एघार) र्िैिाथ िंिग्न छ । 

४. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पासिकाको पेश्की बाहेक िम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु े कुन ै
जानकारी खिुाएको छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको िंहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि िरकारी िेखापरीक्षर्मान, 

मागादशान तथा िेखापरीक्षर्िँग िम्बष्न्धत अन्र् प्रचसित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहिँग हामी स्वतन्र छौं ।  
त्र्िका िासग स्वीकृत आचार िंहहता अनिुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने 
आधारका िासग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी असधकारीको ष्जम्मेवारी 

आसथाक कार्ासबसध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थासनर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचसित काननु बमोष्जम िही र र्थाथा हनु े
गरी हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जाििाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् िारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क 
आन्तररक सनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पासिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापासिका,  अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् असधकृत सिसिचोङ 
गाउँपासिकाको हवत्तीर् प्रसतवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका िासग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

हवत्तीर् प्रसतवेदन िमग्रमा जाििाजी वा अन्र् गल्ती िमेतका कारर् िारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होि ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् 
िहहतको िेखापरीक्षर् प्रसतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे िामान्र् स्तरको आश्वस्तता िम्मप्रदान गरेको 
हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि िरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्िँग िम्बष्न्धत 
अन्र् प्रचसित कानून बमोष्जम गने िेखापरीक्षर् िम्पादन भएकै अवस्थामा पसन िबै प्रकारका जाििाजीजन्र् वा अन्र् गल्ती पत्ता िगाउन िक्न ेसनष्श्चतता 
भने हदैुन । हवत्तीर् हववरर्का उपर्ोगकताािे िामान्र्तर्ा गने आसथाक सनर्ार्मा न ैफरक पानािक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा िमग्रतामा हनु े हवषेश वा 
जाििाजीजन्र् वा अन्र् गल्तीिाई िारभतू रुपमा गित आकँडा मासनएको छ ।  

 
 
 

(नरे कुमार खरी) 
नार्ब महािेखापरीक्षक 
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सिसिचोङ गाउँपासिका 
िेखापरीक्षर् प्रसतवेदन 

2076।77 

 

 

पररचर् - स्थानीर् नेततृ्वको हवकाि गदै स्थानीर् शािन पद्घसतिाई िदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्ीक अभ्र्ाििाई िंस्थागत गरी स्थानीर् िरकारिे आफ्नो असधकार क्षेरसभर स्रोत िाधन िङ्किन र पररचािन गरी 
हवकाि सनमाार् िगार्तको काम गना जनताको िहभासगतामा आधाररता ददगो र भरपदो हवकाि, िाभको िमतामूिक तररकािे 
उपभोग गने कार्ाको िासग र्ि गाउँपासिकाको स्थापना भएको हो। नेपाि िरकार एवं स्थानीर् तहमै उपिव्ध हनु ेस्रोत 
िाधानको असधकतम उपर्ोग गरी र्ोजनावर्द्, िहभासगतामूिक कार्ाक्रमको माध्र्मबाि स्थानीर् जनतािाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्न े
गरी िामाष्जक आसथाक तथा भौसतक हक्रर्ाकिापहरु िञ्चािन गनुा स्थानीर् तहको मूखर् उद्देश्र् रहेको छ। प्रदेश नं. 1 मा 
अवष्स्थत र्ो गाउँपासिका अन्तगात 5 वडा र २९ िभा िदस्र् रहेका छन।् र्ो गाउँपासिकाको 293.26 वगा हक.मी. 
क्षेरफि र जनिंखर्ा 12174 रहेको छ। 

 

स्थासनर् िष्ञ्चतकोष:- आसथाक वषा 2076।77 स्थानीर् िष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहिावको िंष्क्षप् त अवस्था सनम्न बमोष्जम 
रहेको छ।र्ि पासिकािाई एहककृत आसथाक िंकेत तथा वसगाकरर् 2074 स्वीकृत भएको, नेपाि िावाजसनक क्षेर िेखामान 
(NPSAS) बमोष्जमका फारामहरु िहहतको प्रासप्त र भकू्तानीको एहककृत वहषाक प्रसतवेन (म.िे.प.फा.नं.272) उपिब्ध 
गराउन माग गररएकोमा िम्परु्ा आसथाक कारोवारको र्थाथा एंव हवस्ततृ हववरर् खिुाई िो हववरर् प्राप्त हनु िकेन। 
गाउँपासिकाको र्ि वषाको एहककृत आसथाक हववरर् सनम्नानिुार रहेको छ।  

 

सिसिचोङ गाउँपासिका 

गाउँ कार्ापासिकाको कार्ाािर् 

ताम्कु, िंखवुािभा 
 

एहककृत आसथाक हववरर् 2076/77 

सि.न.  
आर् तफा  व्र्र् तफा  

हववरर् रकम (रु) हववरर् रकम रकम 

1 गत वषाको ष्जम्मेवारी  33343202.82 1. चाि ुतफा    161134462.10 

2 धरौिी अल्र्ा  48480  िंघीर् िशता चाि ु 89348145.97  

3 बैङ्क मौज्दात 29800292.82  गाउँपासिका चाि ुखचा 24318457.13  

4 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
3494430  गाउँपासिका चाि ुखचा ष्शक्षा 6333060.00 

 

5 आन्तररक राजश्व 1444219.00 गाउँपासिका स्वास््र् 4641319.00  

6 मािपोि रष्जषे्ट्रशन 99963.00 गाउँपासिका चाि ुखचा कृहष 3534796.00  

7 िंघीर् हवत्तीर् मासनकरर् 91400000.00 प्रशेद िशात अनदुान चाि ु 870000.00  

8 प्रदेश हवत्तीर् िमासनकरर् 6969000.00 राहष्ट्रर् पररचर् पर  चाि ु 698884.00  

9 िंघीर् राजश्व बाडँफाँड 41751744.48 िामाष्जक िरुक्षा खचा हवतरर् 31184800.00  
10 प्रदेश राजश्व बाँडफाँड 1481872.70 गररवीिँग हवशेश् वर कार्ाक्रम खचा 205000.00  
11 िंघीर् रोर्ल्िी 944984.00 2.पुजँीगत तफा   87083812 

12 िंघीर् िशता अनदुान 118492000.00 
स्थासनर् पवुााधार िाझदेारी 
कार्ाक्रम 3114499.00  

13 प्रदेश िशता अनदुान 4255000.00 िंघीर् िशता पुजँीगत 2570448.00  

14 धरौिी आम्दानी 46000.00 प्रदेश िशता पुजँीगत 2722387.00  

15 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा 
आम्दान 3458654.00  गाउँपासिका पुजँीगत खचा 76269673.00 

 

16 प्रदेश िमपरुक अनदुान 4000000.00 गाउँपासिका पुजँीगत खचा ष्शक्षा 402600.00  

15 प्रदेश हवशेष अनदुान 2000000.00 गाउँपासिका पुजँीगत खचा स्वास््र् 896090.00  

  िामाष्जक िरुक्षा तथा िंरक्षर् 31702800.00 गाउँपासिका पुजँीगत खचा कृहष 497450.00  

 गररविँग हवशेश् वर कार्ाक्रम 205000.00 प्रदेश हवशेष अनदुान पुजँीगत 462635.00  

  राहष्ट्रर् पररचर् पर  चािू 698884.00 राहष्ट्रर् पररचर् पर  पुजँीगत 148030.00  
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  राहष्ट्रर् पररचर् पर  पुजँीगत 148030.00 धरौिी खचा 94480.00 94480.00 

  

 स्थासनर् पवुााधार िाझेदारी 
कार्ाक्रम  3114499.00 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोषबाि 
भएको खचा 3483178.00 3483178.00 

      को.िे.सन.का िशात अनदुान हफताा 26573406.03 26573406.03 

   प्रदेश िमपरुक अनदुान हफताा 4000000.00 4000000.00 
   प्रदेश िशात अनदुान हफताा 662613.00 662613.00 
   प्रदेश सबशेष अनदुान हफताा 1537365.00 1537365.00 
   िामाष्जक िरुक्षा हफताा 518000.00 518000.00 
   मौज्दात   

   बैङ्क मौज्दात 56998630.87 56998630.87 

   प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 3469906.00 3469906.00 

जम्मा 345555853.00  345555853.00 345555853.00 
  



 

3 

 

कार्ाािर्को नाम:- सिसिचोङ गाउँपासिका, ताम्कु, िंखवुािभा।  आसथाक वषा: 2076।77 

दफा भौ.नं., समसत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौि 
 िेखापरीक्षर्मा औल्र्ाए रु.1 िाख 20 हजार अििुी भएको छ।   

1.  हवत्तीर् हववरर् - स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन, 2074 को दफा 72 मा गाउँपासिका तथा 
नगरपासिकािे प्रत्रे्क वषाको िाउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको अिार मिान्तिम्मको अवसधिाई 
आसथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को हहिाब राख्नपुदाछ। िोही ऐनको दफा 69 मा तोकीर् 
अनिुार गाउँपासिका तथा नगरपासिकािे आफ्नो आसथाक कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ। 
र्ि िम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक, नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावसधक नरहेको कारर् 
स्थानीर् तहिे पेश गरेको आर्-व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न िक्ने अवस्था छैन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, 2074 को सनर्म 72(2) मा नेपाि िरकारिे सनधाारर् गरे 
बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् तथा खचा शीषाक िम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने 
तथा सनर्म 76(2) मा महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्ि पासिकािे 2076।2।19 मा महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको 
NEPSAS based ढाँचामा प्रसतवेदन तथा िेखाङ्कन पूर्ा रुपमा गरेको पाईएन। 

त्र्िैिे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावसधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्तहवक ष्स्थसत देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ।  

 

2.  आन्तररक िेखापरीक्षर्: स्थानीर् तह िंचािन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् तहिे 
आसथाक कारोबारको सनर्समतता, समतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमासिक िमाप्त भएको एक महहना सभर आन्तररक िेखापरीक्षर् गराउन ु पने उल्िेख छ। तर 

सिसिचोङ गाउँपासिकािे र्ि वषाको आसथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराएको छैन। 
तिथा काननुमा तोहकए बमोष्जम आसथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराई आन्तररक 
सनर्न्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी बनाउन ेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।  

 

3.  कारोवारको िेखााः प्रदेश आसथाक कार्ाहवसध ऐन, 2074 दफा 23 (4) अनिुार राजश्वको िगत 
तथा िेखा राख्न,े हहिाब सभडान गने, हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने, िेखापरीक्षर् गराउने उत्तरदाहर्त्व 
कार्ाािर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ। िाथै आसथाक कार्ाहवसध सनर्माविी, 2064 को सनर्म 10 
अनिुार प्रत्रे्क कार्ाािर्िे अथा मन्रािर्बाि स्वीकृत राजश्व वगीकरर्को व्र्ाखर्ा अनरुुप िगती 
तथा हिविी राजश्व आम्दानी दाष्खिा गरी सनर्म 9 वमोष्जम आम्दानी जनाउँदा दोहोरो से्रस्ता 
प्रर्ािी अनिुार राजश्व से्रस्ताको िासग महािेखा परीक्षकको कार्ाािर्बाि तोहकएको ढाँचामा िेखा 
अद्यावसधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपासिकाको वडा कार्ाािर्बाि प्राप्त हनुे राजश्वको 
असभिेख तोहकएको ढाँचामा नराखेको, प्राप्त राजश्व एकमषु्ठ जम्मा गने गरेको देष्खन्छ।राजश्व िमर्मै 
बैंक दाष्खिा नगने, तोहकएको ढाँचामा असभिेख नराख्न ेगदाा राजश्वको हहनासमना हनुिक्ने भएकोिे 
र्ितफा  कार्ाािर्िे ध्र्ान ददनपुदाछ।  

 

4.  आन्तररक सनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 78 वमोष्जम 
आन्तररक सनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरर िाग ुगनुापनेमा िो गरेको पाईएन। र्ि िम्बन्धमा देष्खएका 
अन्र् व्र्होराहरु तपष्शि वमोष्जम रहेका छन:्  

• स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेरसभरको 
आधारभतु त्र्ांक िंकिन, असभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा िो गरेको पाईएन।  

• पासिकािे एक आसथाक वषाको अन्त्र् सभर भएको आफ्नो आसथाक कारोवारको अनिुचुी 
14 वमोष्जम ढाँचामा वाहषाक प्रसतवेदन तर्ार गरेको पाईएन।  

• पासिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन। िाथै पासिकाबाि र्ि वषा  
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िंचासित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र िेवा प्रवाह िमेतको वाहषाक कार्ाक्रम 
अनिुारको प्रगसत तर्ार गरेको पाईएन।  

• स्थानीर् कोषको िञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रसतवेदन प्रर्ािीमा एकरुपता र शरु्द्ता कार्म 
गना महािेखा सनर्न्रक कार्ाािर्िे उपिब्ध गराएको स्थानीर् िंष्चत कोष व्र्वस्थापन 
प्रर्ािी (िरु) को प्रर्ोग पूर्ा रुपमा गरेको पाईएन। 

• अन्तर िरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, 2074 को दफा 17 बमोष्जमके मध्र्कािीन खचा 
िंरचना तर्ार गनुापनेमा पासिकािे िो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको िंरचना तर्ार गरेको 
पाईएन।  

• हवषर्गत क्षेरमा िंचािन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता तफा  बढी केन्द्रीत भई 
हवतरर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।  

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्िी िमान िहहतको असभिेख देष्खने गरी पासिकाको मूि 
ष्जन्िी खाता अध्र्ावसधक गरेको पाईएन। 

• ष्जन्िी सनररक्षर् प्रसतवेदनमा उल्िेख भए अनिुार हवसभन्न माििामान ममात तथा सििाम 
गनुा पनेमा गरेको पाईएन।  

• मलु्र् असभवृहर्द् कर सनर्माविी, 2053 को सनर्म 6क. मा ठेक्का िम्झौता र कर 
भकु्तानीको जानकारी िम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददई आसथाक वषाको 
अन्तमा मार ददइएको तथा इ-िीसडएि नगरेको। 

• कार्ाािर्िे उद्देश्र् प्रासप्तमा आइपने िम्भाहवत जोष्खमहरु पहहचान गरर सनराकरर्को प्रर्ाि 
गरेको असभिेख नराखेको। 

• िावाजसनक खररद सनर्माविी, 2064 को सनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र 
वाहषाक खररद र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनिुार िावाजसनक खररद 
सनर्माविी वनाई िाग ुगना िक्ने व्र्वस्था भएकोमा िो वनाएको पाईएन।  

• िावाजसनक खररद सनर्माविी, 2064 को सनर्म 97 अनिुार र्ि वषा कार्ािम्पन्न भएका 
आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता िसमसतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन। 

• िंस्था दताा ऐन, 2034 दफा 3 पासिकाबाि िंचािन भएका हवसभन्न र्ोजना सनमाार् कार्ा 
गना िम्झौता गरर गठन गरेका उपभोक्ता िसमसत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनिुार मान्र्ता 
प्राप्त हनुे गरी दताा गरेको पाइएन।  

• वातावरर्को िंरक्षर्को एहककृत ददघाकासिन र्ोजना तर्ार गनुा पनेमा िो नगरेको। 

• िशुािन व्र्वस्थापन तथा िञ्चािन सनर्माविी, 2065 अनिुार नागररक वडापरमा 
उल्िेष्खत िेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन िंर्न्र तर् गरेको 
पाईएन। 

• सनजामती िेवा ऐन, 2049 वमोष्जम कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन। 

• मन्रािर्को समसत 2073।12।25 को पररपर अनिुार र्ि पासिकामा िमाहहत भएका 
िाहवकका गाँउ हवकाि िसमसतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो िगत तर्ार गरेको 
पाईएन।  

 तिथा पासिकािे आन्तररक सनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वशनीर् बनाइ 
िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउने तफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ। 

5.  चौमासिक पुजँीगत खचा: आसथाक कार्ाहवसध सनर्माविी, 2064 को सनर्म 23 बमोष्जम स्वीकृत 
भएको कार्ाक्रममा सनर्म 25 बमोष्जम चौमासिक प्रगसत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमासिक 
कार्ािक्ष्र् तथा कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ािम्पादन िम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था 
छ। कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको हववरर् अनिुार चौमासिक पुजँीगत खचाको ष्स्थसत देहार् 
बमोष्जम छ। तेस्रो चौमासिकमा खचाको 81.90 प्रसतशत तथा आषाढ महहनामा 43.03 प्रसतशत  
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खचा भएको छ। तेस्रो चौमासिक तथा आषाढ महहनामा मार अध्र्ासधक खचा हुँदा गरु्स्तरमा ह्राि 
आउन िक्ने भएकोिे र्ि प्रकारको खचामा सनर्न्रर् गरी सनर्मको पािना गनुा पदाछ। (रु. हजार) 

सि. 
नं. 

पुजँीगत खचा 
शीषाक 

कुि खचा 
चौमासिक खचा आषाढ महहनाको मार 

खचा प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक 

1. हवसभन्न ष्शषाक 83821 485 14681 68655 36067 

 खचा प्रसतशत 100% 0.59% 17.51% 81.90% 43.03% 
 

6.  प्रशािकीर् िंगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन: स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोष्जम स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता िमेतिाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी िमार्ोजन भएपसछ मार िंगठन तथा व्र्वस्थापन िवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् तहमा िंगठन िंरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ। पासिकामा प्रमखु प्रशािकीर् असधकृत 
िहहत 64 दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवसध िम्म प्रमखु प्रशाकीर् असधकृत िहहत 7 
जना पदपूती भएको देष्खन्छ। िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनिुार कार्ा व्र्वस्थापनका 
दृहष्टकोर्िे महत्वपूर्ा मासनएका िेखाअसधकृत, ईष्न्जसनर्र, िगार्त ५७ जनाका पदहरु ररक्त रहेका 
छन।् दरबन्दी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँदा हवषर्गत कार्ाक्रम िञ्चािन, िेवा प्रवाह तथा 
पासिकाको िमग्र कार्ा िम्पादनमा अिर परेको ष्स्थसत छ। तिथा: ररक्त पदहरु र्थाशक्र् सछिो 
पूसता गरी िेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ।  

 

7.  कल्र्ार् कोष: स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् तहिे 
स्थानीर् िेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारत प्रत्रे्क कमाचारीिे खाईपाई आएको मासिक तिबबाि 
१० प्रसतशत रकम कट्टा गरी िो रकम बराबरिे हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था 
छ। पासिकािे कमाचारी कल्र्ार्कारी कोषको कार्ाहवसध बनाएको भए तापसन बजेि हवसनर्ोजन 
भएकोमा हहउँदे असधवेशनबाि पुजँीगत खचामा रकमान्तरर् गरेको देष्खन्छ। ऐनको पािना हनु ु
पदाछ।  

 

8.  काननु र िञ्चािन ष्स्थसत: स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् 
तहहरुिे आफ्नो असधकारक्षेर सभरका हवषर्मा ऐन तथा िोको असधनमा रही सनर्म सनदेष्शका, 
कार्ाहवसध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन िक्ने व्र्वस्था छ। जिअनिुार स्थानीर् तह 
िञ्चािनको िासग िंघीर् मासमिा तथा िामान्र् प्रशािन मन्रािर्बाि 30 विा  नमूना कानूनहरु 
बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्ि पासिकािे हाििम्म ऐन ४, सनर्माविी २ र कार्ाहवसध १९ िगार्त 
२५ विा काननु सनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएकोछ।  

 

9.  न्र्ार्ीक िसमसत:  स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ िम्म असधकार 
क्षेर तथा न्र्ार् िम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ। िसमसतमा परेको ११ उजरुीमध्रे् 
मेिसमिाप प्रकृसतका आधारमा िबै िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था भएको छ।   

 

 हवत्तीर् िमानीकरर् चाि ु-   

10.  कमाचारी प्रोत्िाहन भत्ता स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) बमोष्जम स्थानीर् 
िेवा गठन, िञ्चािन व्र्वस्थापन, िेवाका शता तथा िहुवधा िम्बन्धी आधारभतू सिर्द्ान्त र मापदण्ड 
िंघीर् काननु बमोष्जम हनु,े दफा ८६(2) बमोष्जम स्थानीर् िेवा गठन, िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
िेवाको शता तथा िहुवधा िम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम हनुे 
व्र्वस्था छ। स्थानीर् तहिे सिसिचोङ गाउँपासिकाको कमाचारी प्रोत्िाहन भत्ता िम्बन्धी कार्ाहवसध 
2076 बनाइ खाइपाइ आएको तिबको 40% िे नबढ्ने गरी भनी र्ो वषा 13 जना 
कमाचारीिाई प्रोत्िाहन भत्ता वापत रु. 11,43,672।-  भकु्तानी गरेको छ।  

 

 िामाष्जक िरुक्षा -   

11.  ऐन सनर्मको पािना: िामाष्जक िरुक्षा सनर्माविी, २०७६ को सनर्म १०(३) अनिुार बैहङ्कङ्ग 
प्रर्िीबाि भत्ता हवतरर् गनुा पने, सनर्म १२ अनिुार स्थानीर् तहिे हवतरर्को हववरर् र असभिेख  
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हवद्यतुीर् प्रर्ािीमा प्रहवष्ट गनुापने, सनर्म १६ अनिुार मतृ्रू्, बिाईिराई अन्र्न्र गएको, हवधवािे 
पनु हववाह गरेको िगार्त कट्टा हववरर् िावाजसनक गनुा पने आदी व्र्वस्था भएकोिे कार्ाािर्िे 
सनर्मको पािना नगरी भत्ता हवतरर् गरेको हुँदा र्िरी सनर्म हवपरीत भकु्तानी कार्ामा सनर्न्रर् हनु ु
पदाछ। 

12.  िामाष्जक िरुक्षातफा  बढी सनकािा:  िामाष्जक िरुक्षा कार्ाक्रम िञ्चािन कार्ाहवसध, २०७५ िे 
िाभग्राहीको नाम दताा र नवीकरर्, िगत कट्टा तोहकएको समसत सभरै पररचर्पर असनवार्ा रुपमा 
नवीकरर् गरी िामाष्जक िरुक्षा भत्ता हवतरर् गनुापने, प्रत्रे्क वषा िगत अध्र्ावसधक गरी 
िाभग्राहीको िंखर्ा र्हकन गनुापने, भत्ता हवतरर् गदाा बैंक माफा त भत्ता हवतरर् गनुापने, िामाष्जक 
िरुक्षा कार्ाक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चिान गना सनर्समत रुपमा अनगुमन गनुापने, केष्न्द्रकृत 
िूचना प्रर्ािीमा प्रहवष्टी गरर अधावसद्यक गने ष्जम्मेवारी िामाष्जक िरुक्षाको अष्खतर्ारी पाउने 
िम्वष्न्धत स्थानीर् सनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ। तर पासिकािे िाभग्राहीको िगत 
अद्यावसधक नगरी एउिै नागररकता नम्वर र एउिै जन्मसमसत भएका िाभग्राहीिाई २ वा िोभन्दा 
बढी पररचर् पर जारी गरेको, एकै िाभग्राहीिाई २ पररचर् परबाि रकम भकु्तानी गरी दोहोरो खचा 
िेखेको, मतृ्रू् भइिकेका िाभग्राहीको िगत कट्टा नगरी रु.2,75,200।बेरुज ु औल्र्ाइएकोमा 
रु.96,000। दाष्खिा भइ आएको र रु.1,79,200। अििु गना बाकी देष्खएको हुँदा 
रु.1,79,200। पासिकािे िाभग्राही िगत अद्यावसधक गरी सनम्नानिुार बढी खचा िेखेको रकम 
अिूि हनुपुने रु. 
नाम थर िमहु रैमासिक जन्मसमसत/नागररकता 

नं 

वडा 
नं 

हववरर् रकम 

िसित ब. 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 2005/12/28-
1044/16339 

1 2075/12/17 मा मतृ्र् ु
भइ 2076/1/9मा मतृ्र् ु
दताा भएको 

12000 

हवरीम ब. 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 1979/6/5-
1647/33945 

1 2076/5/27मा मतृ्र् ुभइ 
2076/9/2 मा मतृ्र् ुदताा 
भएको 

6000 

म्र्ाउचीमार्ा 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 1998/5/11-
103010/459 

1 2075/7/18 मा मतृ्र् ु
भइ 2076/1/22 मा 
मतृ्र् ुदताा भएको 

12000 

बद्रचन्द ुराई जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 1995/1/4-
487/35976 

2 2075/9/5 मा मतृ्र् ु भइ 
2075/10/7 मा मतृ्र् ु
दताा भएको 

12000 

गंगामाइती 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 1995/1/2-
679/804 

2 2076/5/25 मा मतृ्र् ु
भइ 2076/6/2 मा मतृ्र् ु
दताा भएको 

6000 

िहर ब. 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 1991/5/13-
189/12470 

2 2076/5/28 मा मतृ्र् ु
भइ 2076/6/2 मा मतृ्र् ु
दताा भएको 

6000 

गौरीमार्ा 
राई 

जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 
दोस्रो 
तेस्रो 

2005/3/15-
1414 

2 100003 दताा नं बाि 
समसत 2076/4/3 मा 
िनुिरी ष्जल्िा धरान 
उ.म.न.पामा बिाइ िरी 
गएको 

36000 

ददगा ब. राई जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 
दोस्रो 
तेस्रो 

1999/7/11-
591/145 

2 100003 दताा नं बाि 
समसत 2076/4/3 मा 
िनुिरी ष्जल्िा धरान 
उ.म.न.पामा बिाइ िरी 
गएको 

36000 

सबखा ब. 
हवश्वकमाा 
सबखा ब. 

जेष्ठ दसित 

जेष्ठ दसित 

प्रथम 
दोस्रो  

प्रथम 

2015/10/16-
377/29950 

2015/10/16-

2 

2 

दइु व्र्ष्क्तको नाम र 
नागररकता नं एउिै / दोहोरो 

16000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179200 

 



 

7 

 

हवश्वकमाा दोस्रो 377/29950 

सनहकता 
हव.क 

दसित 
बािबासिका 

तेस्रो 2071/12/26 2 2076/12/26मा 5 बषा 
परुा भएको 

1200 

पन्चमार्ा 
राई 

हवधवा प्रथम 
दोस्रो 
तेस्रो 

2008/1/1-
392/66 

3 100015-
2074/12/12 मा दताा 
भइ 2074/11/14 मा 
बेिबारी मोरङमा बिाइ िरी 
गएको 

24000 

जि ब. राई जेष्ठ 
नागररक  

प्रथम 4/5/1990-
766/333800 

4 मतृ्र् ु 12000 

जम्मा 179200  
 हवत्तीर् िमासनकरर् पुजँीगत -   

13.  भेररर्िन: िंम्झौताको बुदँा नं. 12 मा शरुु िागत अनमुानमा कुनै आइिमहरुमा पररवतान हनु े
भएमा असधकार प्राप्त व्र्ष्क्त/कार्ाािर्बाि िागत अनमुान िंिोधन गरे पश्चात मार कार्ा गराउन ु
पने र्िरी िागत अनमुान िंिोधन नगरी कार्ा गरेमा उपभोक्ता िसमसत नै ष्जम्मेवार हनुे उल्िेख 
छ। िाथै िावाजसनक िेखा िसमसतको सनदेशन र िडक हवभागको पररपर अनिुार आइिम वाइज 
भेररएिन वेगर भकु्तानी नगना सनदेशन ददएको अवस्थामा िम्झौता अनिुार उपभोक्ता िसमसतिाई 
अष्न्तम भकु्तानीमा भेररर्िन स्वीकृती वेगर देहार् भकु्तानी भएको रकम सनर्समत नदेष्खएको रु. 559450 

 

 गो.भौ.नं/समसत उपभोक्ता िसमसतको नाम भकु्तानी रकम भेररएिन 

4/8/27 बषु्म्िका बधुबारे िडक सनमाार् उ.ि 791256 41327 

7/9/22 बेन्छोक कृहष भवन देवि सनमाार् उ.ि 300000 18010 

17/10/29 किुन्जे आ.हव ठेिदेवि सनमाार् उ.ि 100000 11032 

23/11/2 िबिेकी धारा देवीमण्डिी बािो उ.ि 200000 17750 

39/11/22 ष्चस्कोमा गोरेिोबािो उ.ि 207000 15277 

41/11/22 इ.प्र.का देष्ख इङखे ग्राउण्ड िम्म बािो उ.ि 300000 7408 

48/12/9 काष्त्ताके डाडा िम्िे िडक उ.ि 300000 6568 

51/12/10 स्कुि डाडा खानेपानी उ.ि 286000 18052 

59/1/18 चौरीखका  तेचङु िडक उ.ि 493365 23936 

63/1/21 ििेु घोकु्ति ुखानेपानी उ.ि 400000 24024 

80/2/18 पावा वोम्ताङ िामदुाहर्क भवन उ.ि 400000 7922 

85/2/22 पौखमिार राजकुिो सिंचाइ ममात उ.ि 167000 24581 

89/2/27 जनजागतृी कक्षा कोठा सनमाार् उ.ि 150000 29559 

92/2/28 कुिङु िंघ भवन सनमाार् उ.ि 150000 6144 

106/2/32 िाल्पाधाम घेरावार मष्न्दर हवस्तार उ.ि 500000 12692 

107/3/10 खाँदबारी कुिङु भवन उ.ि 800000 7632 

108/3/12 सिफुवा सिंचाइ सनमाार् र्ोजना 954842 42032 

112/3/15 माङतेवा खानेपानी 335725 19143 

120/3/16 खोङपवुा खानेपानी 420405 9106 

121/3/18 र्ाफु स्वास््र् चौकी घरेडो खने्न 500000 26215 

129/3/19 शकु्रबारे बजार चौतारा सनमाार् 492425 8337 

111/3/15 छेरछेर देष्ख सगर्द्र्ोङ िडक 500000 9577 

115/3/15 चप्िेिी िंखवुा आ.हव िडक 800000 9750 

135/3/21 मिुगाउ डाडागाउ पेिमु्बा िडक 1744000 163376 

जम्मा 559450  
 

 

14.  हेभी इष्क्वपमेण्िको प्रर्ोग: िावाजसनक खररद सनर्माविी, 2064 को सनर्म 97 को उपसनर्म 9 
मा उपभोक्ता िसमसत वा िाभग्राही िमदुार्बाि िञ्चासित हनुे सनमाार् कार्ामा डोजर, एक्िाभेिर, 

िोडर, रोिर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेष्शनरी प्रर्ोग गना नसमल्ने व्र्वस्था छ। िो सनर्माविीको 
प्रसतबन्धात्मक वाक्र्ांशमा िागत अनमुान तर्ार गदााको िमर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जहिि 
प्रकृसतको कार्ा भनी उल्िेख भएको रहेछ भने िम्बष्न्धत प्राहवसधकको सिफाररशमा िावाजसनक 
सनकार्बाि िहमसत सिई त्र्स्ता मेष्शन प्रर्ोग गना िहकने उल्िेख छ। पासिका अन्तगात िञ्चासित  

 



 

8 

 

असधकांश िडक सनमाार् तथा स्तरोन्नसतिँग िम्बष्न्धत र्ोजनाका उपभोक्ता िसमसतहरुिे डोजर, 

एक्िाभेिर िगार्तका हेभी मेष्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापसन सनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम 
िम्बष्न्धत प्राहवसधकको सिफाररश गराई गाउँ कार्ापासिकाको कार्ाािर्बाि िहमसत सिएको 
पाइएन। र्िरी 28 र्ोजनामा उपभोक्ता िसमसतिे सनमाार् व्र्विार्ी बाि सनमाार् कार्ा गराई 
रु.3,40,61,896। भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ। र्िरी स्वीकृसत नसिई सनमाार् कार्ा गराएको 
िम्बन्धमा सनर्न्रर् हनु ुपदाछ। 

15.  िामानको पररमार् नापी हकताबमा उल्िेख नभएकोाः िावाजसनक खररद सनर्माविी 2064 को 
सनर्म 97 अनिुार र्ि वषा िम्पन्न भएका आर्ोजना तथा कार्ाक्रम र मौज्दात रहेको िामाग्री 
िमेत उपभोक्ता िसमसतिाई हस्तान्तरर् गनुा पनेमा हस्तान्तरर् गरेको पाइएन। र्िरी बचत भएको 
सनमाार् िामाग्री िम्बन्धीत उपभोक्ता िसमसतिे प्रर्ोग गरेको वा िम्बन्धीत िसमसतमा दाष्खिा गरेको 
प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 
गो.भौ.नं/समसत उपभोक्ता िसमसत खररद 

भएको 
िामान 

खररद 
पररमार् 

नापीको 
पररमार् 

फरक 
पररमार् 

रकम 

51/12/10 स्कुि डाडा खानेपानी 
उ.ि 

पाइप 640 540 100 7525 

67/1/23 तेन्दावा खानेपानी उ.ि पाइप 1544 1035 509 37336 

76/2/15 चकेिा खानेपानी उ.ि पाइप 900 - 900 41634 

77/2/15 सतवा खानेपानी उ.ि पाइप 1800 1300 500 15923 

96/2/29 रेम खानेपानी र्ोजना उ.ि पाइप 450 380 70 2310 

114/3/15 नागदह खानेपानी उ.ि पाइप 500 300 200 20582 

120/3/16 खोङदवुा खानेपानी उ.ि पाइप 1282 995 287 17363 

124/3/19 दाङखवुा खानेपानी उ.ि पाइप 3800 3100 700 67200 

138/3/21 फुक्थामा खानेपानी उ.ि पाइप 2160 1280 880 53680 

जम्मा 263553  

 

 

 

 

263553 

 

16.  िवारीिाधन खररद:  स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् िरकार र तािकु िंघीर् 
मन्रािर्को पररपर, सनदेशन िमेतको आधारमा आफ्नो आन्तररक आम्दानीबाि मार िवारी िाधन 
खररद गनुा भनीएकोमा केन्द्रीर् िरकारको हवत्तीर् िमासनकरर् अनदुानको मौज्दात रकमबाि 
भकु्तानी ददन समल्ने देष्खदैन। अथा मन्रािर्को स्थानीर् तहमा बजेि तजुामा कार्ाान्वर्न आसथाक 
व्र्वस्थापन तथा िम्पती हस्तान्तरर् िम्बन्धी सनदेष्शका, २०७४ को सनदेशन नं. ५.१५ अनिुार 
नेपाि िरकारबाि उपिब्ध गराइएको बजेि तथा स्रोत िाधनबाि कार्ाािर्को सनर्समत प्रर्ोजनको 
िासग िवारी िाधन खररद गना नपाईन ेव्र्वस्था छ। िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनिुार 
पासिकािे सनम्नानिुारका 2 थान दईु पांग्र ेिवारी िाधन खररदमा रु.9,69,800।- खचा गरेका 
छन।्  

 

 गो.भौ.नं/समसत िवारीिाधनको 
हववरर् 

व्र्विार्ीको 
नाम 

पररमार् रकम म.ुअ.कर 
बाहेक 

म.ुअ.कर 

2/6/13 
पषु्जगत 

XR होण्डा 
मोिरिाइकि 
खररद 

गरे्श टे्रडिा 1 484900 429115 55784 

106/3/25 
चाि ु

XR होण्डा 
मोिरिाइकि 
खररद 

गरे्श टे्रडिा 1 484900 429115 55784 

जम्मा 969800    
 

 

17.  िोझै खररद: िावाजसनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रसतस्पधाा सिसमत नहनुे गरी खररद 
गनुापने व्र्वस्था छ। त्र्स्तै िावाजसनक खररद सनर्माविीमा रु. ५ िाखिम्मको खररद कार्ा िोझै 

गना िहकन,े रु. ५ िाखभन्दा मासथ रु. २० िाखिम्म सििबन्दी दरभाउपरबाि र िोभन्दा मासथ 
बोिपरको माध्र्मबाि खररद गने व्र्वस्था छ। त्र्स्तै िोझै खररद कार्ा गदाा एक आसथाक वषामा 
िीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनुे एवं एउिा आपूसताकताािंग एक पिकभन्दा बढी िोझै खररद गना  
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नहनु ेउल्िेख छ। पासिकाहरुिे र्ो वषा पूजँीगत तथा चाि ु हकसिमका वस्त ुवा िेवा खररद गदाा 
रु. 19,28,734।- को िोझै खररद गरेको देष्खर्ो। 

18.  िम्झौता अनिुार कार्ा नभएको: उपभोक्ता िसमसतिंग सनमाार् कार्ाको िम्झौता गदाा एक आसथाक 
वषा सभर िम्पन्न हनुे गरी गनुापदाछ। तर पासिका र उपभोक्ता िसमसत बीच रु. 1,48,90,000।- 
को कार्ा गने गरी िम्झौता भएकोमा र्ि वषा रु. 88,34,953।- को मारा कार्ा भएको 
पाईर्ो। िािबिासि रुपमा बजेि हवसनर्ोजन हनु ेर्स्ता र्ोजनाहरुको कार्ा िमर्मा िम्पन्न नहदुाँ 
पासिकाको हवकाि सनमाार्को कार्ा प्रभाहवत भएको हनुकुा िाथै आ.व. २०७७/७८ मा िमेत उक्त 
र्ोजनामा बजेि हवसनर्ोजन भएको पाईएन। तिथा िमर्मै कार्ा िम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता 
िसमसतिँग िम्झौता गनुापने देष्खन्छ। 

गो.भौ.नं/समसत उपभोक्ता/ठेकेदार िम्झौता रकम र्ो वषा खचा हाि िम्मको खचा 
125/3/19 िेप्ताङ महहिा िमूह भवन उ.ि 700000 92627 92627 

139/3/21 वडा कार्ाािर् देष्ख सिम्बनुी डाडा िडक 
उ.ि 

500000 122550 122550 

140/3/21 बेन्छोड खेिमैदान दाम्बेबा िडक ट्रर्ाक 1000000 380341 380341 

141/3/22 हरााबोिे बैरेनी िडक ट्रर्ाक 1000000 518577 518577 

149/3/25 हपखवुाखोिा महुान सिंचाइ उ.ि 700000 402027 402027 

152/3/26 बोके्तपाताि देष्ख माक्चवुा ट्रर्ाक ओपन 3500000 1385045 1385045 

72/2/6 सिन्तपु झो.प ुसनमाार् 3000000 1641535 1641535 

146/3/25 खोङतवुा खोिा हवद्यतु हवस्तार 1800000 1683276 1683276 

150/3/25 सििवुाखोिा जि हवद्यतु हवस्तार 2690000 2608975 2608975 

जम्मा 14890000 8834953 8834953  
 

 

19.  जहिििंरचना सनमाार्: िावाजसनक खररद सनर्माविी, २०६४ को सनर्म ९७ अनिुार उपभोक्ता 
िसमसतहरुिाई मेष्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूिक कार्ाको ष्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ। पासिकािे आर.सि.िी. फे्रम स्ट्रक्चर िहहतका भवन, पिु, कल्भिा, ओभरहेड 
िंकी, सनमाार्, ग्रामीर् हवद्यतुीकरर् िगार्तका जहिि प्राहवसधक पक्ष िमावेश हनुे पूवााधार िंरचना 
सनमाार् कार्ा िमेत उपभोक्ता िसमसतहरु माफा त ्गराउने गरेको देष्खर्ो। र्स्ता कार्ा व्र्ाविाहर्क र 
अनभुवी सनमाार् व्र्विार्ी फमाबाि बोिपरको माध्र्मबाि प्रसतस्पधाा माफा त ् गराउन उपर्कु्त हनु े
देष्खन्छ। र्िका केही उदाहरर्हरु र्िप्रकार रहेका छन :  

 

 गो.भौ.नं/समसत उपभोक्ता िसमसत िागत 
इष्स्िमेि 

िम्झौता 
रकम 

भकु्तानी रकम 

52/12/10 

148/3/25 

ताम्कु वडा कार्ाािर् भवन सनमाार् 2241818 2125000 2004120 

147/3/25 माङतेवा वडा कार्ाािर् भवन सनमाार् 4106881 3900000 3848766 

65/1/22 ईन्दे्रर्ी र्थु क्िब भवन सनमाार् 693340 600000 583538 

71/2/6 जे हकशोर झो.प ु 3778803 3778803 3778803 

72/2/6 सिन्तपु झो.प.ु उपभोक्ता िसमसत 3479622 3319351 3319351 

107/3/10 खाँदबारी कुिङु भवन सनमाार् 919753 912121 800000 

150/3/25 सििवुाखोिा िघ ुजि हवद्यतु हवस्तार तथा स्तर उन्नती 2841693 2760668 2760668 

जम्मा 17095246  
 

 

20.  कार्ा िम्पन्न प्रसतवेदन: िावाजसनक खररद सनर्माविी, २०६४ को सनर्म १२५(२) मा कुन ैसनमाार् 
कार्ा िम्पन्न भई रिुी िच्र्ाउने दाहर्त्वको अवसध िमाप्त भएपसछ प्राहवसधक कमाचारीबाि जाँचबझु 
गराई कार्ा िम्पन्न प्रसतवेदन तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ। र्ि स्थानीर् तहिे उल्िेष्खत कानूनी 
व्र्वस्था बमोष्जम रिुी िच्र्ाउने दाहर्त्वको अवसध िमाप्त भएपसछ कार्ा िम्पन्न प्रसतवेदन तर्ार 
गरेको पाइएन। कानूनी व्र्वस्थाको पािना नभएकोिे त्र्स्तो सनमाार् कार्ा स्वीकृत ड्रइङ सडजाइन 
वा स्पेसिहफकेशन बमोष्जम भए नभएको र्हकन हनु िक्ने अवस्था देष्खएन। 

गो.भौ.नं/समसत कामको हववरर् िम्झौता रकम भकु्तानी रकम 

125/3/19 िेप्ताङ महहिा िमूह भवन  700000 92627 
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139/3/21 वडा कार्ाािर् देष्ख सिम्बनुीडाडा िडक 500000 122550 

140/3/21 दाग्वेवा िडक ट्रर्ाक 1000000 380341 

141/3/22 हरोबोिे बैरेनी िडक ट्रर्ाक 1000000 518577 

149/3/25 हपखवुा खोिा महुान सिंचाइ 700000 402027 

152/3/26 चोके्तपाताि देष्ख भाक्चवुा ट्रर्ाक ओपन 3500000 1385045 

72/2/6 सिन्तपु झो.प ुसनमाार् 3000000 1641535 

जम्मा 4542702  
21.  कोसभड-19 को आम्दानी खचा: कार्ाािर्को कोसभड-१९ र प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको आर् तथा 

खचा सनम्नानिुार रहेको छ। 

स्रोत आम्दानी खचा बाकँी मौज्दात 
प्रदेश िरकार 500000 3185178 243476 
कमाचारी 619099   
पदासधकारी 324000   
कार्ाािर् 20000   
अन्र् 15555   
जम्मा 3458654 3185178 243476  

 

 

22.  गाउँपासिका आन्तररक आम्दानीाः आसथाक कार्ाहवसध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ को 
दफा २७ (१) बमोष्जम नेपाि िरकारबाि प्राप् त हनुे राजश्व तथा िरकारी रकम कार्ाािर्मा प्राप्त 
भए पसछ िोही ददन र िोही ददन िम्भब नभए िोको भोसिपल्ि ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तिे तोहकए 
बमोष्जमको ढाँचामा राजश्वको िेखा राखी बैङ्क दाष्खिा गनुा पने व्र्वस्था छ। र्ि पासिकािे र्ि 
वषा रु. 14,44,219।- आम्दानी गरे तापसन वडाहरुको आम्दानी वाहषाक रुपमा २ वा ३ पिक 
गरी दाष्खिा गरेको देष्खन्छ। ऐनको पािना गरी आन्तररक आम्दानीिाई व्र्वष्स्थत गनुा पदाछ।   

 

 (क) रसिदको हववरर्ाः रसिद सनर्न्रर् खाता अनिुार १ नं. वडा कार्ाािर्मा गएका सनम्नानिुार 
रसिदहरु चािू वषामा प्रार्ोगमा ल्र्ाएकोमा रसिद सनर्न्रर् खातामा आम्दानी बाँदी पनु: हवतरर् गनुा 
पदाछ।   

 

 क्र.िं वडा नं रसिदको हववरर् रसिद नं बषु्झसिनेको नाम 

1. वडा नं 1 सििवुाखोिा नगदी रसिद (1101-1150) (1151-1200) 
(1201-1250) 

 का.ि. चन्द्रमान राई 

 
 

 

23.  बेरुज ुतथा िम्परीक्षर्: स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 
व्र्वस्था रहेको छ। िोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम कताव्र् 
प्रमखु प्रशािकीर् असधकृतको हनुे व्र्वस्था छ। प्रदेश आसथाक कार्ाहवसध ऐन, २०७४ को दफा 
३६ को १ मा िेखापरीक्षर् प्रसतवेदनमा दशााएका वेरुज ुसनर्समत, अिूि उपर तथा िम्परीक्षर् गरी 
फछार्ौि गने गराउने ष्जम्मेवारी िम्बष्न्धत िेखा उत्तरदार्ी असधकृतको हनुेछ भन्ने व्र्वस्था छ। 
पासिकाको गत हवगत वषाको बेरुजू रु. 14416 हजार रहेकोमा सनम्नानिुार रु. 2484 हजार 
फर्छ्यौि गरर पेश भएकोिे िम्परीक्षर् गरीएको छ। बाँकी बेरुजूफर्छ्यौि गना पासिकाको ध्र्ान 
जान ुपदाछ। 

क्र.िं आसथाक वषा दफा नं िंष्क्षप्त व्र्होरा िम्परीक्षर् रकम 

1. 2075/76 32.3 चेनेज सभर उक्त कार्ा भएको प्रमार् पेश 362171.29 

2. 2075/76 34 हवतरर् तथा अनगुमनको प्रमार् पेश 150000.00 

3. 2075/76 35 म.ुअ. कर िमार्ोजन तथा कार्ाािर्बाि दाष्खिा भएको प्रमार् 108138.50 

4. 2075/76 35 म.ुअ. कर िमार्ोजन तथा कार्ाािर्बाि दाष्खिा भएको प्रमार् 254270.50 

5. 2075/76 39 ष्जन्िी दाष्खिा प्रमार् पेश 180000.00 

6. 2075/76 53 पाईप प्रर्ोग भएको प्रमार् पेश 400000.00 

7. 2075/76 54 हवतरर् गरेको भरपाई पेश 30360.00 

8. 2075/76 60 प्रमार् पेश 12000.00 

9. 2075/76 67 हवतरर् गरेको भरपाई 51496.00 

10. 2075/76 68 प्रमार् पेश 732000.00 

11. 2075/76 76 िंघीर् िष्ञ्चतकोष दाष्खिा 56000.00  
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12. 2075/76 78 प्रमार् पेश 144470.00 

13. 2075/76 31 िंघीर् िष्ञ्चतकोष दाष्खिा 3367.00 

   जम्मा 2484273.29  
24.  िंष्चतकोष तथा बेरुजकुो ष्स्थसत – पासिकाको िंष्चतकोषको हववरर्, बेरुज ु (हवसनर्ोजन, राजश्व , 

धरौिी र अन्र् कारोबार) वगीकरर् र अद्यावसधक बेरुजकुो ष्स्थसत क्रमशाः अनिुचुी-1, अनिुचुी-2 
र अनिुचुी-3 मा िमावेश गररएको छ।                              

 

    



 

 

 

सिसिचोङ गाउँपासिका, िंखवुािभाको िष्ञ्चत कोष हववरर् -अनिुचुी 1 

                                                                 2076।77     (रु.हजारमा) 
क्र.िं स्थासनर् तह ष्जल्िा िेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रसतशत 

आर् व्र्र्  

गत वषाको 
ष्जम्मेवारी 

िंघ तथा 
प्रदेश अनदुान 

राजश्व 
बाडँफाड 
रकम 

आन्तररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् चाि ुखचा पँूष्जगत 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा खचा मौज्दात 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(1+6-10) 
1. सिसिचोङ 

गाउँपासिका 
िंखवुािभा 597300 1002 0.17 33343 262986 44279 1444 3504 312213 194425 87084 3578 285087 60469 

 

 

बेरुज ुवसगाकरर् (हवसनर्ोजन, राजश्व, धरौिी र अन्र् कारोबार) – अनिुचुी 2  

      2076।77           (रु.हजारमा) 
सि.नं ष्जल्िा स्थासनर् तहको 

नाम 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रसतहक्रर्ाबाि फर्छ्यौि बाकी बेरुज ु बाकी बेरुज ु पेश्की 
दफा िंखर्ा रकम दफा िंखर्ा रकम दफा िंखर्ा रकम अििु 

गनुा पने 

सनर्समत गनुापने कमाचारी अन्र् जम्मा 
िैर्द्ाष्न्तक िगती िैर्द्ाष्न्तक  िगती िैर्द्ाष्न्तक िगती असनर्समत 

भएको 
प्रमार् कागजात 
पेश नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नसिएको 

जम्मा 

1. िंखुवािभा सिसिचोङ 
गाउँपासिका 

19 3 1002 0 0 0 19 3 1002 179 559 264 0 0 823 0 0 0 

 

 

अद्यावसधक बेरुज ुष्स्थसत– अनिुचुी 3 

                                                         2076।77   (रु.हजारमा) 
क्र.िं स्थासनर् तह ष्जल्िा गत बषा 

िम्मको 
बाँकी 

िमार्ोजन िं.प.को 
िासग 

अनरुोध भइ 
आएको 
रकम 

िंपरीक्षर् 
भएको रकम 

िम्परीक्षर् 
गना 

नसमिेको 
रकम 

कारबाही 
गना बाकी 
रकम 

गत वषा 
िम्मको 

बाकी रकम 

िं.पबाि 
कार्म 
बेरुज ु

र्ो वषाको 
थप रकम 

58 औ ं
प्रसतवेदन 
िम्मको 

बाँकी बेरुज ु

58 औ ं
प्रसतवेदन 
िम्मको 

बाँकी बेरुज ु
मध्र्े पेश्की 

1. सिसिचोङ 
गाउँपासिका 

िंखवुािभा 14416 0 2484 2484 0 0 11932 0 1002 12934 0 

 


